
 
 
 
 
 
 

 

STUDEX SYSTEM 75 ER HYGIENISK, RASK OG ENKEL I BRUK 
 
 
 GENERELT 

• Man bør kun ta i hull i øreflippen eller i det flate bruskområdet øverst på øret. 
• Etter å ha informert kunden om risiko, eller infeksjoner grunnet feil pleie av hullet, kan 

kunden signere ”bekreftelse til piercing og hygieneråd“ 
• Ungdommer mellom 16 og 18 år må ta med ”bekreftelse til piercing og hygieneråd” som er 

signert av foreldrene. For barn under 16 år må foreldrene være til stede. 
 
UTSTYR/OMRÅDE 

• Sørg for at området hvor piercingen skal skje er rent og ryddig. Vask over med 
desinfiserende middel. 

• Piercinginstrumentet skal alltid oppbevares i esken. 
• Alle forpakninger som er åpne eller skadet må kastes, siden de ikke lenger er sterile. 
• Sørg alltid for nok utstyr som sterile servietter, hansker, After Piercing Lotion og ”bekreftelse 

til piercing og hygieneråd”. 
 

FREMFØRING AV HULL I ØRET 
• Følg manualen for Studex System 75. 
• Be kunden om å fjerne evt. andre øredobber. 
• Vask hendene og tørk dem med papirhåndkle. 
• Sjekk øret grundig for sår eller små klumper i huden. Hvis man ser eller kjenner noe, skal man 

ikke gjennomføre piercingen, da det kan oppstå infeksjoner. 
• Rens kundens øre med Studex Sterile Servietter.  
• Merk øret med Studex merkepenn (ikke med vanlig penn) og få kundens godkjenning. 
• Be kunden sitte i 30 sekunder etter at piercingen er fullført, for å sjekke hvordan kunden  

har det. 
• Gi kunden After Piercing Lotion og den signerte bekreftelsen. 
• Steriliser instrumentet, selv om det er utviklet slik at det aldri er i kontakt med kundens øre. 
• Gi beskjed nok en gang før kunden går; Hvis det skulle oppstå infeksjoner må de kontakte 

lege øyeblikklig.  

HYGIENERÅD VED ØREPIERCING 

ABAS AS Kosmetikk Engros          
Nattlandsveien 150, 5094 Bergen   
Tlf. 55 28 28 28    office@abaskosmetikk.no 

 
 


