TONGPIERCINGS
RISICO'S en VERWIKKELINGEN

GEVOLGEN VAN DE INGREEP en
AANBEVELINGEN

VOORZORGEN
indien u een PIERCING wenst

¾
chronische ontsteking
¾
langdurige bloeding
¾
blijvend litteken
¾
hepatitis B en C (met mogelijke
dodelijke afloop)
¾
klem (tetanos)
¾
HIV (theoretisch risico)
¾
huidallergie op de piercing
¾
abcessen en furonkels
¾
tandbarsten of -breuken
¾
spraakproblemen
¾
terugtrekkend tandvlees (en
loskomen van de tanden)
¾
inademen of inslikken van slecht
vastgeschroefde piercings
¾
plaatselijke zwelling met verstikking
¾
bloeding (de tong bevat zeer veel
bloedvaatjes)
¾
allergieën

¾
zwellen van de tong (tot driemaal
het oorspronkelijke volume)
¾
genezing: 3 tot 8 weken
¾
niets in de mond steken, niet
kussen noch orale seks de eerste 14
dagen
¾
geen warm eten of drank de eerste
week
¾
niet spelen met de piercing, of hem
verwisselen de eerste tien dagen
¾
om de zwelling gedurende de
eerste twee dagen te vermijden op
ijsblokjes en ontsmettende tabletten
zuigen en het spreken beperken
¾
alkohol, cafeïne en aspirine
vermijden
¾
geen kauwgom of knabbelen op
een voorwerp (balpen bvb.)
¾
geen nagelbijten
¾
roken vermijden

¾
kies zorgvuldig de persoon die de
piercing zal uitvoeren ( vraag foto's van
eerder werk, waar leerde hij piercen en
sinds hoelang, deed hij al gelijkaardige
piercings als welke u wenst?)
¾
de piercing moet in zeer strikte
hygiënische omstandigheden uitgevoerd
worden: ontsmetten van de huid, gebruik
van handschoenen, naalden voor
eenmalig gebruik, steriele instrumenten,
piercings in chirurgisch staal of 18karaatsgoud (nooit in zilver). Hoed u voor
stands in open lucht, in een achterafwinkel,
tijdens een (rock)concert …
¾
u moet meerderjarig zijn: het gaat
om een persoonlijke wel overwogen
beslissing
¾
een piercing is voor langere tijd:
laat hem niet uitvoeren onder invloed van
alkohol of drugs om u moed te geven
¾
wees zeker dat geen pistool voor
oorpiercings gebruikt wordt (deze zijn
gevaarlijk en daarom verboden)
¾
zorg dat de bolletjes goed
vastgeschroefd zijn (om inslikken te
vermijden) en dat zich geen tandsteen
vormt (zodat u ze niet meer kunt
losschroeven)
¾
raadpleeg een tandarts of
geneesheer bij de minste ontsteking

