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Ucho zewnętrzne (łac. auris externa) składa się z małżowiny
usznej (łac. auricula) i przewodu słuchowego zewnętrznego (łac. meatus
acusticus externus) oddzielonego od ucha środkowego przez błonę bębenkową.
Małżowina uszna zbudowana jest z chrząstki otoczonej ochrzęstną, tkanki
podskórnej i skóry.
Do poszczególnych składowych małżowiny zalicza się:
•obrąbek (łac. helix) – zaokrąglona zewnętrzna część chrząstki;
•czółenko (łac. scapha) – wewnętrzna, wklęsła część obrąbka;
•grobelka (łac. antihelix) – wewnętrzna krawędź małżowiny;
•muszla małżowiny (łac. concha auriculae) – zagłębienie zbudowane z tkanki
łącznej, położone tuż za przewodem słuchowym zewnętrznym;
•dół trójkątny (łac. fossa triangularis) – zagłębienie położone od przodu pomiędzy
odnogami grobelki;
•skrawek (łac. tragus) – mały, pokryty włosami występ chrząstki zlokalizowany tuż
przed ujściem przewodu słuchowego zewnętrznego;
•przeciwskrawek (łac. antitragus) – wyniosły fałd chrząstki leżący nad płatkiem.
Jedynie dolna część małżowiny nie posiada chrząstki; luźno zwisająca część
małżowiny tworzy płatek małżowiny usznej (łac. lobulus auriculae).

Małżowina uszna (łac. auricula) – część ucha zewnętrznego odpowiedzialna za
pobieranie bodźców akustycznych ze środowiska zewnętrznego.
Pobrane dźwięki przekazuje dalej do przewodu słuchowego zewnętrznego. Występuje u
ssaków. Prócz zbierania dźwięków z otoczenia służy również ochronie przed
napływaniem do uszu wody w przypadku ssaków wodnych lub zanieczyszczania ucha
ziemią w przypadku tych żyjących w norach

Od dawien, dawna kolczyki w uszach są
pożądane przez tysiące kobiet na całym
świecie.
I nic w tym dziwnego, gdyż biżuteria ta
dodaje delikatności oraz niezwykłej
subtelności i zmysłowości.
Dziś, w związku z panującą modą oraz
przynależnością do różnych subkultur na
przebijanie uszu (i nie tylko) decyduje się
także mnóstwo mężczyzn
Przekłucie uszu jest powszechnie wykonywanym i prostym zabiegiem kosmetycznym,
jednak może prowadzić do wystąpienia powikłań, takich jak krwawienie, wrośnięcie
kolczyka w ucho, alergia czy zakażenie połączone z ropną wydzieliną
Najwięcej komplikacji po przekłuciu uszu jest efektem nieprawidłowo wykonanego zabiegu
kosmetycznego. Powikłania mogą również pojawić się w wyniku wykonania standardowego zabiegu, a
wiele zależy także od prawidłowej pielęgnacji rany.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.
Wszystkie „twarde” elementy małżowiny usznej
zbudowane są z tkanki chrzęstnej. Istnieje wiele
różnorodnych przekłuć chrząstek ucha:

Każdy człowiek inaczej odczuwa ból.
Opinię mało bolesnych przekłuć mają:
• tragus i conch,
- bardzo bolesnych:
• rook, snug, antitragus, industrial.
Im grubsza chrząstka ma być przebita,
tym ból jest silniejszy i czas gojenia rany
dłuższy.
Przekłucia w obrębie chrząstek ucha goją
się od 3 do 6 miesięcy, czasami dłużej.

Ze względu na długi okres gojenia
i skomplikowaną pielęgnację przekłucia te
powinny być wykonywane u osób,
które ukończyły 15 lat.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Przekłucia w obrębie chrząstek ucha zawsze powinny być
wykonane pustą w środku, jednorazową i sterylną igłą.

Przekłuć tych nie należy wykonywać pistoletem do przekłuwania
płatka ucha.
Kolczyk „od pistoletu” rozrywa ciało, zamiast je przecinać,
może powodować reakcje alergiczne,
jest zbyt krótki, jest blokowany motylkiem, który ciężko zdjąć i na
którym gromadzą się wydzieliny rany, stanowiące świetną
pożywkę dla bakterii.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Przekłucie nie powinno być wykonane u:
 nosicieli wirusa HIV
 osób cierpiących na chorobę nowotworową
 Cukrzyków
 kobiet ciężarnych
 osób, które przyjmują leki obniżające krzepnięcie
krwi
 osób, które przyjmują leki immunosupresyjne
bądź sterydowe
 chorych na hemofilię
 chorych na białaczkę
 osób cierpiących na niewydolność nerek,
wątroby, serca
 osób cierpiących na nie wymienione wcześniej
choroby przebiegające z zaburzeniami
metabolicznymi, zaburzeniami wchłaniania lub
zaburzeniami odporności
 osób ze stwierdzoną infekcją pasożytniczą
 osób z grzybicą lub innymi zmianami
chorobowymi w miejscu planowanego przekłucia

Przeciwwskazania względne (przekłucie może być
wykonane, jednak efekt estetyczny może nie być
zadowalający):
 alergia na metale (nikiel)
 skłonność do przerastania blizn
 skłonność do keloidu
 skłonność do migracji lub odrzucania kolczyków
 atopowe zapalenie skóry lub łuszczyca (zmiany
chorobowe często pojawiają się w pobliżu
przekłutych miejsc

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.
Pielęgnacja rany polega na:
 dwukrotnym (lub trzykrotnym) w ciągu dnia oczyszczaniu ranki z zalegających wydzielin
oraz chronieniem jej przed urazami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniami (piasek,
kosmetyki).
 Kolczyka należy jak najrzadziej dotykać, nie należy się nim „bawić”.

Dopóki ranki nie zagoją się całkowicie wymienianie czy wyjmowanie kolczyka jest zakazane.
Należy również unikać kąpieli w jeziorach, morzu, basenach.
Głowę zdecydowanie lepiej jest myc pod prysznicem.

Nie należy przykładać słuchawki telefonu do przekłutego ucha.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek
ucha.
Do pielęgnacji ranki można używać jałowych gazików/pałeczek kosmetycznych
oraz:
octeniseptu
skinseptu mucosa

roztworu soli morskiej, kupionego w aptece lub przygotowanego w domu (roztwór za
każdym razem musi być świeży)
soli fizjologicznej w sprayu lub w ampułkach (za każdym razem należy otworzyć
nową ampułkę)

naparu z szałwii, rumianku i kory dębu – napar zawsze świeżo przygotowany,
ostudzony.
Dostępnych bez recepty maści z antybiotykami (tribiotic, multibiotic, maxibiotic)
należy zawsze używać zgodnie z załączoną ulotką i tylko w wypadku infekcji
ranek.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Nie należy używać:
wody utlenionej,
skinseptu,
kodanu,
hospiseptu,
desdermanu,
dettolmedu,
spirytusu salicylowego,
spirytusu kosmetycznego,
wódki i innych napojów alkoholowych,
„szarego” mydła,
jodyny,
gencjany.

Ranki nie należy smarować żadnymi kremami ani maściami.

W obrębie chrząstek ucha można nosić różnorodną biżuterię, rozmiar
powinien być dopasowany do wymiarów ucha w danym miejscu.

Możliwe powikłania:
-infekcja dowolną bakterią, grzybem, wirusem podczas zabiegu i w okresie gojenia rany (w tym HIV,
HBV, HCV gronkowcem złocistym)
-alergia na metal kolczyka

-owrzodzenia od zbyt krótkich kolczyków
-złe technicznie wykonanie przekłucia
-wyrwanie kolczyka lub jego migracja
-przerost blizny
-rozrost ziarniny
-keloid
-deformacje chrząstki
Stan zapalny

Wyrwanie kolczyka

Stan zapalny

Alergia na metal kolczyka

deformacja

Rodzaje przekłuć
Piercing Pępka

Piercing pępka jest jednym z najpopularniejszych typów piercingu.
Do piercingu pępka stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego , potocznie
nazywanego bananem.
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6-8 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet na około
6 miesięcy.
Kolczyk w pępku nie lubi być podrażniany, rozmaczany i nadszarpywany odzieżą, w niektórych
wypadkach może dojść do odrzucenia kolczyka przez ciało , tak zwanej– Migracji.
Ze względów anatomicznych kolczyk w pępku może być odradzany niektórym klientom.
Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

Piercing Brwi

Rodzaje przekłuć

STANDARD EYEBROW
Piercing brwi jest jednym z popularnych przekłuć.
Piercing brwi, jest to prostopadłe przekłucie względem łuku brwiowego na wysokości kącika oka. Rzadziej
umieszcza się kolczyk u nasady nosa.
Do piercingu brwi stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego , potocznie nazywanego
bananem.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.
Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące. Piercing brwi, wiąże się z ryzykiem migracji odrzucenia kolczyka przez ciało.
Nieumiejętnie wykonany kolczyk wiązać się może z uszkodzeniem umieszczonych w obrębie łuku brwiowego
nerwów.
Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

Rodzaje przekłuć
Piercing Nosa

SEPTUM PIERCING
Kolczyk w przegrodzie nosa, obecnie zyskuje bardzo dużą popularność, szczególnie wśród pań.
Bogaty dobór biżuterii tylko podsyca ten trend, gdzie po inicjacyjnym okresie gojenia mamy szeroką
gamę kształtów i kolorów, począwszy od prostych bananów, przez podkówki, kółeczka, po wymyślne
septum clikery wykonane ze złota z osadzonymi kryształami.
Septum piercing, wykonuje się w przegrodzie nosa na wysokości odnogi przyśrodkowej.
Do piercingu przegrody nosa stosujemy bananki, lub septum retainery, wykonane z tytanu
chirurgicznego.
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy. Pełne wygojenie szacujemy nawet na
około 9 miesięcy. Septum ze względów anatomicznych nie jest polecane wszystkim osobom.
Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

Rodzaje przekłuć
Piercing Uszu

PIERCING PŁATKA UCHA – LOBE PIERCING
Najbardziej znany i zarazem najpopularniejszy piercing na świecie. Piercing płatka ucha jest
najpopularniejszym typem body piercingu, wykonuje się go na środku lobulusa.
Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, dobraną do indywidualnych warunków
anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet
na około 3 miesięcy.
Minimum 8 lat, za zgodą rodzica.

Rodzaje przekłuć
Piercing Uszu

UPPER LOBE
PIERCING
Kolczyk w płatku ucha, tylko tak wyżej ????
Kolejny kolczyk w uchu, tak odrobinę wyżej względem lobe piercing. Upper lobe piercing
umiejscawia się w obrębie lobulusa, anatomicznie idąc w górę ucha, przed przeciw
skrawkiem. Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, dobraną do indywidualnych
warunków anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego. Po inicjacyjnym okresie gojenia
można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy
nawet na około 3 miesięcy.
Minimum 10 lat, za zgodą rodzica.

Rodzaje przekłuć
Piercing Uszu
INDUSTRIAL PIERCING

Horyzontalny piercing chrząstki ucha.
Industrial piercing to poziome przekłucie chrząstki ucha, idące od guzka Darwina w stronę obrębka.
Kolczyk ten pomimo dwóch dziurek wykonuje się je w tym samym czasie i łączy ze sobą jednym
kolczykiem.
Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając
odpowiednią wielkość.
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 12 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet na
około 9 miesięcy.
Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami”
w obrębie przekłucia.
Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten kolczyk.
Minimum 16 lat, za zgodą rodzica

Rodzaje przekłuć
Tunele i Rekonstrukcja

TUNELE W USZACH - LOBE STRETCHING
Rozciąganie uszu
Tunele są to rozszerzone lub rozciągnięte otwory powstałe w wyniku piercingu.
Najczęściej rozciąganymi miejscami są p[łatki uszu.
Wielkość tuneli waha się od 2 do nawet kilkudziesięciu milimetrów.
Uszy rozciąga się powoli stopniowo zwiększając rozmiary.
Rozciągnąć uszy na strat, możemy również u piercera otrzymując startowa wielkość na 5 mm.
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.
Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.
Zbyt szybkie rozciąganie może powodować pękanie uszu, lub powstawanie zbliznowaceń tkanki.
Zbyt szybkie rozciąganie uszu może powodować przepuklinę nazywaną Blow Out

Rodzaje przekłuć

REKONSTRUKCJA PO TUNELACH – LOBE
RECONSTRUCTION
Rekonstrukcja płatka ucha to procedura przeznaczona dla osób, których
uszy zostały rozciągnięte lub naderwane w rezultacie noszenia kolczyków
czy wcześniej wykonanych tuneli oraz dla tych, których płatek ucha został
przecięty lub naderwany w wyniku wypadku.
Naderwane płatki uszu prezentują się nieestetycznie i są ciężkie do ukrycia
pod fryzurą, szczególnie w przypadku bardzo krótkich włosów.
Podczas zabiegu nadmiernie rozciągnięta lub zniszczona tkanka ucha jest
usuwana, a pozostałości zostają zszyte przy użyciu wewnętrznych i
zewnętrznych szwów.
Przed zabiegiem uszy musza być wolne od tuneli minimum 6 miesięcy.

Po zabiegu prowadzona jest kontrola oraz wymagane przestrzeganie zasad
dbania.

Rodzaje przekłuć

Piercing Języka i Ust
STANDARD TONGUE – PIERCING
JĘZYKA
Kolczyk w języku to od lat standard sam w sobie, niesłabnące zainteresowanie
tym piercingiem stawia go w czołówce najpopularniejszych kolczyków.
Piercing języka to pionowe przekłucie przechodzące przez bruzdę pośrodkową,
w odległości kilku milimetrów przed wędzidełkiem.
Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu
chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 1 -2 tygodni. Pełne wygojenie
szacujemy na około miesiąc.
Piercing narażony na ryzyko puchnięcia po zabiegu.
Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania
zębów. Po zabiegu zalecane są regularne wizyty u dentysty celem usuwania
kamienia.
Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

Rodzaje przekłuć
ROZCIĘCIE JĘZYKA – TONGUE SPLIT

Rozdwojenie języka.
Czas człowieka jaszczura nastał, modyfikacje ciała są rzeczywiste a ludzki
język można zamienić na jaszczurzy.
Tongue Split – Rozcięcie języka, to modyfikacja ciała po której nasz język
funkcjonuje w dwóch połówkach niezależnych od siebie.
Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania
zębów.
Po zabiegu wymagana jest kontrola i przestrzeganie zaleceń po zabiegu.
Wszystkie kwestie związane z rozdwojeniem języka są omawiane
indywidualnie
Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 5–7 dni. Pełne wygojenie
szacujemy około 1 miesiąca

Rodzaje przekłuć

LIP RING PIERCING

Piercing wargi.
Lip ring piercing to przekłucie tożsame z Central labret, umieszczone
centralnie, lub po bokach wargi.
Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko lub podkowa,
wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 – 6 tygodni. Pełne
wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.
Ze względu na ryzyko podrażniania kanału przekłucia, oraz wzmożoną pracę
kolczyka w fazie inicjacyjnego gojenia, tego typu biżuterii nie stosujemy jako
inicjacyjnej

Piercing wargi.

Rodzaje przekłuć

Piercing Intymny Damski

Piercing Intymny Męski

Surfacebar piercing

Surface piercing to inaczej kolczyk powierzchniowy, specjalnie skonstruowany kolczyk zagięty na
rogach o 90 stopni. Obecnie stosowanymi kolczykami typu Surface bar są tak zwane „płaskie
Surface” obniżające ryzyko migracji – czyli odrzucenia z ciała, o ponad 20 do 30 %, względem ich
pierwowzorów.

Rodzaje przekłuć
Implanty Powierzchniowe

Microdermal piercing

Microdermal to specjalny mikro implant do przekłuć powierzchniowych. Posiada on
zmniejszone względem surfacebar ryzyko odrzutu

Przekłucia powierzchniowe(surface piercing)
Przekłucia te wykonuje się głównie na płaskich obszarach skóry a najpopularniejsze
miejsca to kark, okolice obojczyków, mostek, przedramiona czy biodra.
Biżuteria zakładana podczas wykonywanie tego typu zabiegu to surface bar,
kolczyk tytanowy o grubości 1,6 i kątem ramion 90°.
Chcąc posiadać taką ozdobę w swoim ciele wybierajcie piercerów z wieloletnim
doświadczeniem i znających technikę używaną przy wykonywaniu tego rodzaju
przekłuć.

Kolczyk założony na odpowiedniej głębokości i pod odpowiednim kątem oraz przy
odpowiedniej pielęgnacji ma ogromne szanse na utrzymanie się w ciele chociaż
zdarzają się przypadki kiedy wieloletni kolczyk zaczyna migrować....

Tak powinien wyglądać dobrze założony surface bar i dlaczego powinniście uciekać
od piercerów, którzy do tego typu przekłuć chcą założyć wam kolczyki w kształcie
banana lub sztangi

Aparaty do przekłuwania uszu

Sterylna igła do piercingu PRZEKŁUWANIA
CHRZĄSTKI UCHA

JAK DBAĆ O PRZEKŁUTE USZY?
Decydując się na przekłucie uszu warto zawsze zadbać o to, aby posiadać właściwe do tego celu
kolczyki.
Powinny one zawsze być wykonane z nieuczulającego materiału, tj. stal chirurgiczna, tytan czy
srebro. Kolczyki te po zabiegu trzeba nosić w uszach przez okres od 4 do 6 tygodni, zatem warto
zadbać o to, aby posiadały wygodne zapięcia i niewyczuwalny sztyft.
Oprócz wyboru kolczyków idealnych do przekłucia uszu niezwykle ważne jest także zachowanie
właściwej higieny. Warto pamiętać o ty, aby do czasu wygojenia się nie dotykać uszu brudnymi
rękoma.

Niezwykle ważne jest również to, aby dwa razy dziennie w delikatny sposób przemywać miejsce
wokół przekłucia środkiem odkażającym. Może to być woda utleniona, sól fizjologiczna czy też
specjalny płynem do dezynfekcji ran.
Ponadto niezwykle ważne jest, aby przez okres około dwóch tygodni po przebiciu uszu unikać
miejsc takich jak basen, solarium czy też sauna. Warto też kąpiel w wannie zastąpić prysznicem.
Z kolei podczas mycia włosów warto zawsze zwrócić szczególną uwagę na to, aby szampon nie
dostał się w okolicę uszu. Ponadto gojące się uszy należy strzec przed kosmetykami takimi jak:
mydło, perfumy czy też lakier do włosów.
W celu skutecznego zapobiegnięcia wrastania, między skórą a kolczykiem, powinna zawsze być
minimalna przerwa, która to zapewni odpowiedni dopływ powietrza.

Pielęgnacja świeżego przekłucia - Jak radzić sobie z opuchlizną?
Jest kilka sposobów walki z opuchlizną, ale nie stosuj ich wymiennie. Spróbuj jednego przez
tydzień, a jeśli nie będzie poprawy, dopiero wtedy zmień specyfik na inny.

SODA OCZYSZCZONA
1. Okłady: łyżeczkę sody rozpuść w połowie szklanki
przegotowanej, letniej wody. Nasącz dobrze gazik lub płatek
kosmetyczny, ale tak, by nie kapał, a następnie przyłóż do
opuchniętego miejsca tak, by równo przylegał. Trzymaj przez
10 minut, czynność powtarzaj 2 razy dziennie.
2. Płukanie (przekłucia w obrębie jamy ustnej): płaską łyżkę
sody rozpuść w szklance przegotowanej, ciepłej wody.
Dokładnie płucz usta zużywając stopniowo całą szklankę
płukanki. Czynność powtarzaj 2-3 razy dziennie. Uwaga –
płukanki nie należy połykać.

KORA DĘBU
1. Okłady i płukanie: wedle proporcji na opakowaniu. Okłady trzymaj
10-15 minut, czynność powtarzaj 2 razy dziennie.
Uwaga! Korę dębu można stosować jedynie tydzień! Jeśli opuchlizna
nadal będzie się utrzymywać, spróbuj sody oczyszczonej.

Aby zmniejszyć opuchliznę i wspomóc gojenie przekłucia języka możesz
zastosować płukanki z rumianku lub szałwii.
Możesz także zamrozić herbatę z któregoś z powyższych ziół w formie
kostek lodu i kłaść je na języku (nie należy wtedy nim poruszać, jedynie
położyć na nim kostkę).

Pielęgnacja świeżego przekłucia –
Czy trzeba poruszać kolczykiem po przekłuciu?

Nie. Ruszanie kolczykiem w okresie gojenia
należy ograniczyć do minimum.
Biżuterię przesuwamy jedynie w celu
oczyszczenia i pielęgnacji kanału przekłucia.

Pielęgnacja świeżego przekłucia - Jak dbać o świeże przekłucie?
Podczas całego okresu gojenia należy przekłute miejsce 2-3 razy dziennie dokładnie oczyszczać za
pomocą soli fizjologicznej lub roztworu soli morskiej, a następnie zdezynfekować srebrem koloidalnym
(Argentum 200 – 50 ppm) lub wodą morską (Puri Nasin, Sterimar, Marimer).
Można do tego celu użyć patyczków kosmetycznych lub jałowych gazików.

W trakcie pielęgnacji przekłutego miejsca nie należy wyciągać biżuterii aż do momentu pełnego
zagojenia. Czas gojenia zależny jest od rodzaju wykonanego przekłucia, orientacyjny okres gojenia
znajdziesz w atlasie przekłuć.

Unikaj kąpieli w zbiornikach wodnych i
moczenia świeżego przekłucia, a zamiast
kąpieli w wannie weź prysznic.
Stosując kosmetyki omijaj przekłute miejsce. Nie
zasypiaj na przekłutej części ciała i nie baw się
kolczykiem; nie obracaj nim i nie dotykaj bez
potrzeby.
Każda ingerencja może podrażnić kanał
przekłucia.
Biżuterię przesuwaj jedynie czystymi dłońmi
podczas wykonywania czynności
pielęgnacyjnych.
W razie problemów z gojeniem lub wątpliwości
zawsze konsultuj się ze swoim piercerem.

Co zrobić jeśli wypadł mi kolczyk,
a miałam ziarninę?
Należy dokładnie oczyścić i
zdezynfekować miejsce przekłucia za
pomocą środków, których używamy do
pielęgnacji i gojenia świeżego
przekłucia.
W żadnym wypadku nie należy
próbować zakładać samodzielnie
kolczyka z powrotem.
Ponownego założenia może dokonać
piercer w sterylnych warunkach,
zakładając kolczyk jałowy.

PRZEKŁUWANIE USZU – ISTOTNE PRZECIWWSKAZANIA
Co prawda przekłuwanie uszu należy do prostych zabiegów, ale warto
zawsze pamiętać, że jest to zabieg inwazyjny podczas którego naruszana
jest tkanka ucha.
W związku z tym istnieją pewne przeciwwskazania do przekłuwania
uszów i nie każda osoba może zdecydować się na taki zabieg.
Przekłucie uszu zarówno za pomocą igły jak i pistoletu nie jest wskazane
dla osób, które to posiadają zmiany chorobowe w okolicach uszu.
Ponadto zabieg ten nie jest wskazany dla osób borykających się z
cukrzycą, ostrym zapaleniem wątroby oraz epilepsją.
Istotnym przeciwwskazaniem są także poszczególne choroby serca oraz
zaburzenia związane z krzepliwością krwi.
Ponadto przebijanie uszu nie jest polecane tym osobom, które to są
uczulone na metale takie jak tytan czy srebro.

Powikłania
# Naderwanie ucha
Małe dziecko z kolczykami w uszach jest narażone na naderwanie płatka ucha. Kolczyki odstają,
dzieci za nie ciągną i powiększają dziurkę. Poza tym, wystarczy, że maluch zahaczy o coś
kolczykiem, a może dojść do tragedii.
# Alergia
W wielu kolczykach znajduje się nikiel, które powoduje reakcje alergiczne, takie jak opuchlizna i
ropienie. Zanim więc przekłujesz dziecku uszy, upewnij się, że kolczyki są bez domieszki niklu.
#Zakażenie
Po zabiegu należy uważać, aby kolczyk nie był zaciśnięty zbyt mocno. Bardzo często dochodzi
wtedy do infekcji. Zakażenie może być spowodowane również niesterylnymi narzędziami użytymi
do wykonania zabiegu.
#Keloidy
Czasem dochodzi również do formowania się keloidów. Ciało reaguje obronnie na powstałą ranę
po przebiciu ucha i chce ją wyleczyć tworząc nadmiar tkanek. W rezultacie powstaje guzowata,
twarda blizna.
#Zadławienie się kolczykiem
Małe dzieci wszystko wkładają do buzi. Jeśli maluch ściągnie sobie kolczyka i go połknie, może
pojawić się problem. Warto więc być czujnym i sprawdzać, czy któryś z kolczyk nie poluzował się.

ILE KOSZTUJE
PRZEKŁUCIE USZU?
Koszt przekłucia uszu jest uzależniony od kilku istotnych
czynników. W dużej mierze jest on uzależniony od tego, kto będzie
wykonywał zabieg.
Jeśli zdecydujemy się na kolczykowanie w profesjonalnym
gabinecie kosmetycznym czy też piercingu, to wówczas za zabieg
zapłacimy z pewnością nieco więcej.
Koszt przekłucia uszu jest także uzależniony od metody, na którą
to się zdecydujemy. Zazwyczaj bywa tak, że nieco tańszy jest
zabieg z użyciem pistoletu. W wielu gabinetach można go wykonać
już za około 70 zł. Niemniej w niektórych profesjonalnych
gabinetach w dużym mieście za taki zabieg trzeba zapłacić powyżej
stu złotych.
Z kolei przekłucie uszu przy pomocy igły kształtuje w granicach od
100 do 150 zł.
Co prawda wielu młodych osób decyduje się na kolczykowanie w
domowych warunkach, niemniej wydaje się, że nie jest to dobry
pomysł.
Decydując się na przekłucie uszu warto zawsze skorzystać z
usług profesjonalisty, który to przeprowadzi zabieg w sterylnych
oraz w pełni bezpiecznych warunkach.

Jeśli masz pigmey (specjalny
kolczyk do nosa) lub labrecik to
normalnie, a jeśli taki zakończony
małą kuleczka to może boleć.
a z kółeczkiem też normalnie.
na początku jak smarkałam, nie
naciskałam na miejsce, w którym
jest kolczyk

Co prawda nie mam nostril , ale mam septum, więc się wypowiem.
Na początku bardzo ciężko, nos ledwo można dotykać, a wysmarkać jednak się trzeba. Dlatego
ja ledwo co dotykałem nos, a nawet takie leciutkie muśnięcia bardzo bolały. Po lekkim
zagojeniu bolały mniej, a po upływie kolejnych kilu tygodni smarkać mogłem swobodnie.

Rozcinają sobie język, wszczepiają w ciało dziwne
implanty.
Ludzie, którzy decydują się na naprawdę ekstremalne rzeczy.

