
VIGTIGE INFORMATIONER
til dig inden du kommer til scalp mikropigmentering (SMP) behandling første gang!

For at behandlingen kan udføres professionelt og uden komplikationer, skal du være opmærksom på 
følgende informationer.

Du kan IKKE blive behandlet, når/hvis:
• du tager antibiotika eller kortison eller har taget det 3-5 dage før din aftale
• du har taget blodfortyndende medicin såsom aspirin, marcumar, heparin osv. op til 1 dag før din aftale
• du er blevet vaccineret i de sidste 48 timer før behandling
• du har solskoldning i det område, der skal behandles
• du har planlagt en strandferie inden for 3 uger efter din aftale
• du har eksem, åben hud eller eksem i det område, der skal behandles
• du er gravid eller for nylig har været gravid og ammer

Inden din forestående/planlagte behandling, må du IKKE / skal du undgå:
• Alkohol (ej heller et enkelt glas vin), stærkt og saltet mad, samt koffein 24 timer inden behandlingen.
• indtag af diverse kosttilskud - dette gør sig gældende 1 uge inden deres forestående behandling.
• farvning af din bryn - dette skal senest gøres 1 uge inden din forestående behandling.
• at tage forebyggende, smertelindrende medicin eller påføre bedøvelsescremer.
• at tage antihistamin (på dagen), dette kan eventuelt indtages efter endt behandling.
Du skal generelt være sund og rask, og ikke indtage nogle former for medicin.

EFTER BEHANDLINGEN:
DAG 1-4
Først og fremmest skal du slappe af.
Undgå enhver fysisk indsats, der kan få dig til at svede.
Undgå enhver anvendelse af vand, shampoo, balsam, lotion, cremer eller andre produkter på din hoved-
bund. Hvis området ved et uheld bliver vådt af vand, sved eller olie, skal du tørre meget forsigtigt med et 
lommetørklæde eller en ansigtsserviet.

DAG 5-6
Du kan overveje at barbere dit hoved på dette tidspunkt. Brug en elektrisk barbermaskine, da disse er min-
dre tilbøjelige til at forstyrre dine pigmenter. Hold barbermaskine væk fra skorper, der stadig er til stede på 
hovedet, og prøv ikke at skrælle dem væk.
Nu er det en god tid at tag et let brusebad, men undgå shampoo.
Du kan udføre nogle aktiviteter, hvor du sveder let.

DAG 7
På dette tidspunkt kan du komme tilbage til din sædvanlige rutine og svede så meget som du vil. Der vil ikke 
være problemer med vandet eller med shampoo, når du vasker din hovedbund.
Undgå stadigvæk at pille eller skrælle, hvis der er skorper på huden.
Undgå stærke UV-stråler (sollys) og brug mindst SPF 30.

DAG 30
Du skal overholde passende forholdsregler hvis du er på solferie;
bruger ikke-fedtet solcreme
fugtgivende creme
Undgå stadig stærke UV-stråler (sollys) og brug mindst SPF 30.



70% af resultatet afhænger af din indsats - altså din aftercare/ jf. plejevejledningen.

Denne behandling er en procedure der foretages “på egen risiko”, og reklamationer er ikke 
mulige.
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