Chcesz spróbować?
Z naszą darmową aplikacją „Ear Piercing
With STUDEX” możesz sprawdzić, jak będziesz
wyglądać w nowych kolczykach. Jest ona
dostępna na iOS oraz Android lub w wersji
html na urządzenia PC.

Masz jakieś pytania odnośnie przekłuwania uszu?
My znamy odpowiedzi!
Jaki jest minimalny dopuszczalny wiek przekłuwania ucha?
W wielu krajach (również w Polsce) nie ustanowiono prawnie
minimalnego wieku do przekłuwania ucha u dzieci. Ta decyzja
leży w gestii rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Dla
osób nieletnich to rodzice i prawni opiekunowie podpisują
zgodę na dokonanie zabiegu przekłucia. W przypadku dzieci
poniżej 16-go roku muszą być oni obecni podczas procedury
przekłuwania ucha.
Czy przekłuwanie ucha boli?
Z naszym precyzyjnym instrumentem do przekłuwania uszu
cały zabieg trawa jedynie kilka sekund. Większość osób mówi,
że miało wrażenie lekkiego uszczypnięcia. Z Systemem 75
od STUDEX nawet nie zauważysz momentu, w którym Twoje
nowe kolczyki zostaną umieszone w uchu. Jest on idealny
nawet dla małych dzieci.
Jak powinnam dbać o miejsce przekłucia ucha?
Właściwa pielęgnacja płatka ucha po przekłuciu jest niezwykle
ważna, aby proces gojenia przebiegał prawidłowo. Dlatego
powinno się stosować odpowiedni środek pielęgnacyjny,
taki jak np. żel pielęgnujący STUDEX, z przodu oraz z tyłu
przekłutego miejsca. Pierwszy raz należy dokonać tego
już w 24 godziny po wykonanym zabiegu. Nie należy
wyjmować kolczyków, powinny być one umieszone w
przekłutej dziurce co najmniej 6 tygodni w przypadku płatka
ucha lub 12 tygodni w przypadku chrząstki. Dla najlepszych
efektów polecamy stosować się do rad udzielonych przez
specjalistę dokonującego zabiegu. Zapraszamy również do
zapoznania się z poradami dotyczącymi pielęgnacji ucha po
przekłuciu, które zawarte są na naszej stronie internetowej
www.kolczykowanie.pl

Odpowiedni czas na przekłuwanie uszu
Czy powinnam umówić się na wizytę, aby przekłuć
uszy sobie lub mojemu dziecku?
Mimo, że zazwyczaj nie jest to konieczne, jednak polecamy
wcześniejszy kontakt z salonem, w którym chcieliby
Państwo dokonać przekłucia w następujących
przypadkach:
• by upewnić się jaki jest minimalny wiek
przekłuwania uszu u dzieci w wybranym punkcie;
• mimo, że nie jest to konieczne w przypadku
naszego delikatnego systemu to
można również zapytać czy dany
salon wykonuje zabiegi przekłuwania
równocześnie obu uszu u dzieci;

PRZEKŁUWANIE USZU Z
SYSTEMEM STUDEX
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Delikatnie, sterylnie i stylowo!

• jeśli chcesz dokonać przekłucia
chrząstki ucha warto dowiedzieć
się, czy wybrany punkt wykonuje
ten zabieg.

W każdym razie wcześniejsze
umówienie się na spotkanie pozwoli
zaoszczędzić czas i odpowiednio
przygotować się do wizyty w salonie.

Termin wizyty przekłuwania uszu:
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_______________________________________________
_______________________________________________
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Jesteś w dobrych rękach!
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Światowa wiodąca marka w przekłuwaniu uszu
Twój specjalista do przekłuwania uszu używa sytemu
wiodącego, międzynarodowego producenta, jakim jest
STUDEX. Instrumenty STUDEX zostały użyte do przekłuwania
uszu już ponad 100 milionów razy na całym świecie.
STUDEX to znak zaufania i jakości.
Wyszkoleni specjaliści
Wszyscy partnerzy STUDEX są wyszkoleni do wykonywania
zabiegu przekłuwania uszu. Przeszli oni odpowiednie
szkolenie oraz otrzymali certyﬁkat potwierdzający możliwość
wykonywania zabiegu. Twój specjalista do przekłuwania uszu
udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji i wskazówek
związanych z przekłuciem ucha oraz zapewni Ci całkowite
bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywanego zabiegu.
30 – letnia gwarancja
Wierzymy w nasze produkty, dlatego dajemy na nie 30-letnią
gwarancję – zarówno na kolczyki, jak i urządzenia do
kolczykowania.

Która część ucha zostanie przekłuta?
Nowoczesne systemy do przekłuwania uszu, takie jak STUDEX
System 75 są idealne do przekłuwania płatka ucha oraz obszaru
chrząstki. Najczęściej podczas pierwszego przekłucia ucha
umieszczana jest para kolczyków – po jednym w każdym płatku ucha.

Jednak coraz częściej popularne staje się
kolczykowanie kilkoma kolczykami – np.
kombinacja dwóch lub trzech kolczyków w
płatku ucha oraz jednego bądź dwu kolczyków
w chrząstce każdego ucha. Zalecamy jednak
wykonywać jedno przekłucie ucha za jednym
razem, tak by miejsce po przekłuciu miało
idealne warunki gojenia. W razie jakichkolwiek
pytań czy wątpliwości poradź się swojego
specjalisty do przekłuwania uszu.

Czemu powinnaś wybrać STUDEX System 75?

Przekłuwanie ucha ze STUDEX System 75: jak to wygląda

Szybko, delikatnie i bezboleśnie
STUDEX System 75 zapewnia łagodne i gładkie przekłucie
ucha. Następuje to dzięki specjalnie opatentowanej
technologii oraz wyjątkowo cienkiej igle, która przekłuwa
ucho. Ten uruchamiany ręcznie system jest idealny dla
przekłuwanych tkanek i nie powoduje mikropęknięć.
Praktycznie bezgłośny
Ten system jest tak cichy, że nawet dzieci nie przestraszą się
wykonywanego zabiegu.
Sterylny zabieg
Zastosowanie sterylnych wkładów powoduje, że ani kolczyk
ani zapięcie nie są dotykane przez specjalistę dokonującego
zabiegu. Co więcej samo urządzenie nie dotyka nigdy ucha.
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Oby dwie strony ucha są oczyszczane
gazikiem dezynfekcyjnym. Należy
odczekać 30 sekund do wyschnięcia
alkoholu.
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Pisak chirurgiczny oznaczy
dokładny punkt przekłucia ucha.

3

Sprawdź w lustrze czy punkt przekłucia
został właściwie oznaczony. Następnie
możesz zetrzeć delikatnie oznaczenie
pozostawiając jedynie ślad kropki.
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Aby przekłucie było dokonane
precyzyjnie, należy sprawdzić
czy igła znajduje się dokładnie
w miejscu kropki.
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Należy odkleić przykrywkę blistra, ale
bez wyjmowania systemu z opakowania.
W ten sposób zachowana zostanie
sterylność kolczyka.

Optymalne gojenie
Właściwa pozycja pomiędzy zapinką a kolczykiem ustawiona
automatycznie, powoduje, że proces gojenia przebiega bardzo
szybko. Przyczynia się do tego również fakt, że kanał po
przekłuciu jest bardzo cienki.
Hipoalergiczne kolczyki
Wszystkie kolczyki z kolekcji STUDEX Systemu 75 są wykonane
z najwyższej jakości materiałów, takich jak chirurgiczna stal
nierdzewna, 9-cio, 14-sto i 18-sto karatowe złoto bądź tytan.
Są one zgodne z dyrektywą niklową UE oraz normami USA
FDA. Dzięki powyższym właściwościom są one hipoalergiczne
oraz przyjazne dla skóry a tym samym pozwalają uniknąć reakcji
alergicznych.
Stylowa od samego początku
Przestarzałe metody
przekłuwania uszu należą
do przeszłości. Ze STUDEX
System 75 będziesz
wyglądać olśniewająco
zaraz po przekłuciu ucha.
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Kardridż jest wkładany do
instrumentu bez dotykania go.

W tym momencie następuje
zwolnienie urządzenia i usunięcie
delikatnym ruchem w dół.
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Gdy kardridż jest prawidłowo
umieszczony w urządzeniu opakowanie
jest zdejmowane. Ani kolczyk ani
zapinka nie są dotykane w żadnym
momencie.
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Opakowanie nakładane jest na
pusty kardridż w celu łatwego
usunięcia.
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Kardridż jest usuwany
i niszczony. Na tym
kończy się kompletny
sterylny proces
przekłuwania ucha.
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Uchwyt instrumentu jest wciskany i następuje
delikatne przekłucie ucha poprzez kolczyk.
W tym samym czasie umieszczana jest
zapinka. Zapewnia to idealną odległość
pomiędzy uchem a zapięciem.

Na koniec specjalista od przekłuwania uszu da CI kilka porad
jak dbać o higienę ucha po przekłuciu. W 24 godziny po
przekłuciu należy rozpocząć regularne aplikowanie płynu do
pielęgnacji uszu. Czynność tę trzeba wykonywać dwa razy
dziennie z przodu i z tyłu przekłutego miejsca.

