
  Tarvittava tieto kestopigmentoinnista 

 

Kestopigmentointia ei tehdä: 

 raskauden aikana 

 kuukautisten aikana 

 3 kuukautta synnytyksen jälkeen, imetyksen aikana 

 kun kyseessä on joku krooninen sairaus, silloin vain kirjallisella erikoislääkärin luvalla 

(munuaissairaus, maksasairaus, diabetes, syöpä, sydänsairaus, rytmihäiriö ym.) 

 jos on viruksen tai bakteerin aiheuttama infektio (influenssa, hepatiitti B, AIDS, 

tuberkuloosi ym.) 

 kuumeessa 

 jos on alle 2 kk kulmien laserkäsittelystä 

 jos on alle 1,5 vuotta asiakkaan sädehoidosta 

 jos asiakkaalla on herpes 

 lääkekuurin tai jatkuvan lääkehoidon aikana, ainoastaan kirjallisella lääkärin luvalla 

 jos asiakkaalla on lääkitys joka sisältää penisilliiniä, se vaikeuttaa musteen tarttumista ihoon 

 jos asiakas käyttää verenohennuslääkkeitä tai on verenvuototauti 

 jos mustelmia tai turvotusta käsiteltävillä alueilla 

 jos asiakkaalla ruusufinni, hemangioma tai syntymämerkki ko. alueella 

 jos asiakkaalla on kysta tai mikä tahansa nestettä täynnä oleva näppylä ko. alueella 

 jos alueen iho on tulehtunut, on aknea tai ihottumaa 

 kollageenia/muuta täytettä huulissa. (Puolen vuoden jälkeen voi laittaa pigmentoinnin) 

 halkeilevat huulet 

 hyvin ryppyinen iho 

 jos asiakkaalla on ripsienpidennykset, silmänrajaus pigmentointia ei voi tehdä 

 

 

Vältettävä ennen pigmentointia: 

 

 kulmien tai ripsien kestovärjäystä 2-3 päivään ennen käsittelyä 

 kosmeettista valkaisukäsittelyä 

 kulmien vahausta 2-3 päivään ennen käsittelyä 

 kahvin nauttimista 6-7 tuntia ennen käsittelyä 

 alkoholia tai huumausaineita 

 

 

 



Muuta: 

 

 rentoudu 

 voit tarvittaessa ottaa ennen käsittelyä esim. Buranan tai vastaavan kipulääkkeen 

 piilolinssin käyttäjän kannattaa olla käyttämättä linssejä 1-2 viikkoa ennen silmäluomien 

käsittelyä ja antaa silmän rauhoittua viikon verran pigmentoinnin jälkeen 

 

 

Kestopigmentoinnin jälkeen: 

 

 vältä rasvaisten voiteiden, ripsivärin ja huulipunan käyttöä käsitellyillä alueilla 4-5 päivää 

 ei aurinkoa tai solariumia 8-10 päivään (UV-säteily voi muuttaa värisävyä) 

 vältä kovaa urheilua tai liikuntaa missä hikoilet, 4-5 päivää 

 ei saunaa eikä uimista 14 päivään (tulehtumisen vaara) 

 ei saa raapia eikä irroittaa pigmentoinnin jälkeen syntyvää hilseilyä/rupea 

 älä nypi kulmakarvoja kulmien käsittelyn jälkeen 

 

 

Kotihoito-ohjeita: 

 

 tarvittaessa käytä vettä ja peruskosteusvoidetta, kysy hoitovoidetta pigmentoijaltasi  

 pigmentoinnin tulos näyttää 5-7 päivän ajan tummemmalta, jonka jälkeen ylimääräinen väri 

irtoaa, ”hilseilee”, kuolleen ihosolukon mukana 

 silmärajausten yhteydessä saattaa esiintyä turvotusta, joka kestää päivästä kahteen 

Silmäluomien turvotusta voi vähentää hautomalla luomia kylmällä ja kuivalla (esim. 

kylmämaski) 2-3 kertaa päivässä, enintään 5 minuuttia kerrallaan 

 huulten pigmentointi voi laukaista huuliherpeksen siihen taipuvaisilla. Oireiden 

ilmaantuessa käytä välittömästi Zoviraxia tai muuta vastaavaa voidetta 

 kestopigmentoinin jälkeen ei voi luovuttaa verta 4 kuukauteen 

Näitä ohjeita noudattamalla on ihon paraneminen nopeaa, vältät mahdolliset infektiot ja 

lopullinen värisävy on tavoitteiden mukainen. Ongelmien tai kysymysten ilmaantuessa älä epäröi 

ottaa yhteyttä! 


