Tatoeage
verwijdering
Tatoeages worden gemaakt door het permanent injecteren van gekleurd pigment in kleine, diepe gaatjes in de
huid. Bij een normaal genezingsproces zal pigment worden afgebroken in de huid, maar de
tatoeagepigmentdeeltjes zijn hiervoor te groot. Ze kunnen niet afgebroken en afgevoerd worden door ons
lymfestelsel en zijn daarom permanent.
Heeft u het gevoel dat u tatoeage niet meer bij u past? Heeft u spijt van het laten zetten van de tatoeage of op
uw tatoeage uitgekeken? Geen probleem, bij Huidtherapie Prisma kunt u uw tatoeage veilig en snel laten
verwijderen. Niet alleen uw tatoeages, maar ook de markeerpunten en lijnen van bestraling (radiotherapie) en
permanente make-up (PMU).
Voor het verwijderen van tatoeages beschouwen de meeste artsen laserbehandeling als de beste methode.
Behandeling:
Onze Q-Switch laser (M22 Q-Switched Nd: YAG laser) is voorzien van de modernste lasertechniek namelijk de
YAG laser. Ons paradepaardje voor het verwijderen van gekleurd pigment. De laser levert een krachtige, zeer
korte, gepulste lichtstraal. De puls van de YAG laser is precies lang genoeg om de inkt te verwarmen en de huid
te ontzien. Dit in tegenstelling tot andere (verouderde) lasers. Deze bundel licht zal door de huid heen gaan en
de pigmenten van de verf in uiterst kleine deeltjes schieten. Deze kleinere deeltjes worden op een natuurlijke
wijze door het lichaam afgebroken en kunnen nu wel afgevoerd en opgeruimd worden door ons eigen
lymfestelsel. Wij werken met zeer geavanceerde laserapparatuur die langdurig getest is en voldoet aan het FDA
keurmerk (Food en Drug Administration). Deze controleert de kwaliteit van medische apparatuur in Amerika.
Alle behandelingen worden door ervaren en HBO-opgeleide huidtherapeuten uitgevoerd. Zij voldoen aan alle
kwaliteitseisen en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Adviezen voor thuis:
 Uw huid dient gedurende 4 weken vóór tot 4 weken na de laatste behandeling niet blootgesteld te
worden aan de zon. Bent u veel buiten en is het niet mogelijk de zon te vermijden, gebruikt u dan een
goede zonnebrandcrème met een factor 35 of hoger. Scrubcrèmes en zelfbruiningscrèmes in het te
behandelen gebied raden wij u ook af
 Na de behandeling, dag 2, kunnen er korstjes en/of blaartjes ontstaan in het behandelde gebied. Deze
zullen vanzelf binnen een week verdwijnen. Belangrijk is dat u niet gaat krabben. U kunt de korstjes
insmeren met een vette crème of vaseline. De huid gaat vervellen en binnen twee weken zult u al
resultaten van de behandeling kunnen zien. De tatoeage zal langzaam vervagen
Vergoedingen en tarieven:
Huidtherapie Prisma is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. Dit is een esthetische behandeling niet die
altijd vergoed wordt door uw verzekering. Bekijk uw polis voor de voorwaarden.
Voor meer informatie over onze tarieven bekijk onze prijslijst op www.huidtherapieprisma.nl

