
 
 
Detta ska du som kund undvika inför behandling: 

  
• Smärtstillande läkemedel som kallas cox-hämmare el NSAID, t.ex. ipren och treo gärna en 

vecka innan behandling, då dessa har en lätt blodförtunnande effekt. Undvik gärna även 
alkohol dagen innan din behandling då detta också kan ha en blodförtunnande effekt.  

• Direkt solljus eller solarium två veckor innan behandling  
• Kosmetiska och estetiska behandlingar i ansiktet som på något sätt påskyndar celldelningen, 

fyra veckor innan behandling  
• Laserbehandling i ansiktet, fyra veckor innan behandling 
• Botoxbehandlingar tre veckor innan behandling  
• Vitamin A/Retinol fyra veckor innan behandling 
• Energidrycker el stora mängder kaffe samma dag som du genomgår behandling  

  
Vid ögonbryn: ska du helst inte ha färgat dem mindre än fyra dagar innan din behandling.  
  
Allergi-test: Om du lider av någon metall eller kemikalie allergi kan vi rekommendera att du allergi-
testar dig. Eller att vi får utföra ett enkelt allergitest bakom örat. 
 
Vad jag som behandlare behöver veta inför din behandling: 
 
• Gravid? El ammar? 
• Under någon medicinering? 
• Diabetiker, med receptbelagda blodförtunnande medel (acetylsalicylsyra, Worfarin, Cartia, etc) 
eller har hjärtimplantat ventil. (ok med läkarintyg) 
• Lider av keloidtendens i ansiktet 
• Har eksem, hudförändringar eller någon hudsjukdom i det område som du vill ha tatuerat 
• Genomgår eller nyligen har genomgått kemoterapi (rådfråga din behandlande läkare) 
• Har någon virusinfektioner eller annan sjukdom i kroppen 
• Är sjuk, även om det bara är en enklare förkylning 
• Använt Isotretinoin det senaste året 
 
I vissa fall kan det vara omöjligt att utföra den behandling du önskar. Om så är fallet så skulle vi bara 
ta detta beslut för ditt eget bästa. All behandling, medicinering eller sjukdom som kan påverka 
immunsystemet/läkningsprocessen gör att du inte är en lämplig kandidat för 
mikropigmenteringsbehandling. Var noga med att berätta om alla behandlingar och mediciner du tar 
eller har tagit nyligen eftersom de kan påverka resultatet av din ögonbrynstatuering 
 
ABSOLUTA KONTRAINDIKATIONER: 
• KELOIDTENDENS I ANSIKTET 
• VIRUSINFEKTION ELLER PÅGÅENDE SJUKDOM (NEDSATT IMMUNFÖRSVAR) 
• GRAVIDITET 
• SVÅR DIABETES (UTAN LÄKARINTYG) 
• STOR MÄNGD BLODFÖRTUNNANDE 
• HUDSJUKDOM EL PÅGÅENDE IRRITATION I DET OMRÅDE SOM SKA BEHANDLAS 
• EPILEPSI 
• SVÅRA HJÄRTPROBLEM 

 


