mamy czas
W ZDROWYM STYLU

alergii

Noszenie biżuterii, w tym przekłuwanie uszu,
nosa czy pępka, to jedna z najstarszych znanych
ludzkości metod służących podniesieniu
atrakcyjności wyglądu. Ważne, aby nie szkodziła
zdrowiu i niosła ze sobą komfort, a nie ryzyko.

T

rudno dokładnie określić, kto
i kiedy zapoczątkował piercing
jako formę modyfikowania wyglądu. Najstarszy udokumentowany przykład kolczykowania
dostarczyli naukowcy, którzy znaleźli w alpejskim lodowcu w 1991 roku, najstarszą ludzką mumię z… przekłutymi uszami. Jej wiek oszacowano
na ponad 5000 lat! Pierwotnie
przekłucie uszu miało charakter
mistyczny. Wiele prymitywnych
ludów wierzyło, że złe duchy mogą wejść do ciała przez uszy. Kolczyki miały człowieka przed nimi chronić.

Natomiast do zabiegu przekłucia pępka stosuje się obecnie jednorazowe, sterylnie pakowane zestawy.

wiąże nikiel mocniej niż jakikolwiek inny metal, co oznacza, że alergenny składnik
uwalnia się w mniejszych ilościach. Mimo
tych właściwości tytan może również wywoływać reakcje alergiczne organizmu. Dlatego też czysty tytan medyczny (Pure Medical Titanium), który zawiera dziesięć tysięcy
razy mniej niklu niż dopuszcza to ostatnia
dyrektywa Unii Europejskiej (stosowany
jest m.in. w implantologii), niweluje prawdopodobieństwo powstania alergii.

Piękno bez alergii

Przemyślana decyzja dla zdrowia

Przekłuwanie ciała, oprócz ryzyka zakażeń,
niesie też ze sobą ryzyko powstania aler-

Standardowe kolczyki, które nosi się
w uszach mają średnicę sztyftu 0,7 – 0,9
(mm). Ranka gojąc się po przekłuciu
ucha zmniejsza swoją średnicę. Dlatego ważne jest, aby kolczyki
do przekłuwania uszu miały sztyfty
o większej średnicy – 1,3 mm. Pozwala to później zakładać biżuterię
bez podrażniania i ranienia ścianek
otworu, co może prowadzić do infekcji. Pamiętajmy też, że rana
po przekłuciu goi się prawie rok.
W tym czasie istnieje największe ryzyko nabawienia się alergii na nikiel.
Dlatego tak ważne jest noszenie
w tym czasie biżuterii z bezpiecznych
materiałów takich jak plastik medyczny lub czysty tytan medyczny.
Dla salonów, które specjalizują się
w przekłuwaniu ciała jest to biznes,
który generuje pokaźny dochód.
Szczególnie, że nie zajmuje ono zbyt
wiele czasu, bo zaledwie około 10
minut, a szacuje się, że na piercing
decyduje się dziś około 5% populacji
w Europie. Jednak nie wszystkie salony pracują w sposób, który zapewnia
klientom bezpieczeństwo. Wynika to często
nie z braku chęci, ale niewiedzy. Niedostrzeganie zagrożeń powoduje z kolei brak
przestrzegania standardów zapewniających
sterylność. Ostatecznie największe szanse
na bycie liderami rynku mają salony kosmetyczne, które decydują się na najnowocześniejsze rozwiązania. Wśród nich bardzo
istotne są te, które eliminują niebezpieczeństwo zarażenia się klienta podczas zabiegu
np. żółtaczką, czy choćby nabawienia się
alergii na nikiel, która niestety jest nieuleczalna… Ważne, aby klientki były również
świadome, jakiego standardu mogą i jakiego powinny oczekiwać decydując się
na upiększanie ciała metodą wymagającą
przerwania ciągłości skóry. Świadomość
obu stron podnosi te standardy – w służbie
komfortowi i zdrowiu.

Bezpieczna uroda

Obecnie na przekłucie uszu, nosa lub pępka decydujemy się wyłącznie ze względów estetycznych.
Ważne, aby mieć świadomość,
ze względu na to, iż dochodzi
przy nim do przerwania ciągłości
skóry oraz do kontaktu z krwią,
że jest to zabieg medyczny. To roZalecamy noszenie biżuterii
dzi niebezpieczeństwo zakażenia
z bezpiecznych materiałów,
bakteryjnego lub zarażenia wiz plastiku medycznego
rusami, np. żółtaczką lub HIV.
lub czystego tytanu
Chcąc właściwie zdezynfekować
narzędzia użyte do zabiegu, nagii na nikiel. Wszystkie metale (nawet szlależałoby je najpierw zanurzyć w płynie dechetne, takie jak: złoto, srebro i platyna)
zynfekującym, a następnie wysterylizować w specjalnym urządzeniu (autoklawie). zawierają go, często zaledwie w postaci domieszek. Nie ma więc mowy o metalowych
Większość aparatów do przekłuwania uszu
kolczykach, które byłyby go całkowicie pojest jednak wykonana z plastiku, który stozbawione. Uczucie bólu i swędzenia mopiłby się w autoklawie, gdzie temperatura
osiąga 121 stopni C. Nie wystarczy również że mieć miejsce nawet, kiedy nasza biżuteria
jest ze złota. Badania kliniczne potwierdziprzetrzeć lub spryskać aparatu spirytusem,
ły, że przekłuwanie uszu i noszenie kolczyponieważ wirus żółtaczki po takiej „dezynków są głównymi czynnikami zwiększająfekcji” może przeżyć jeszcze ponad dziesięć
dni. Rozwiązaniem, które zabezpiecza przed cymi ryzyko rozwoju alergii na nikiel, którą
dotknięte jest – jak się szacuje – 20 do 30%
ewentualnym ryzykiem zakażenia, jest zakobiet na świecie. Chcąc wyeliminować
stosowanie aparatu Blomdahl do przekłumożliwość powstania w organizmie alerwania uszu, który posiada system jednoragii, powinno stosować się kolczyki wykozowych sterylnych kaset. Wewnątrz kasety
nane z przyjaznych skórze materiałów. Doznajduje się kolczyk, którym przekłuwane
brze sprawdzają się tu: plastik chirurgiczny
jest ucho. W tym systemie wszystkie części,
które mają kontakt z uchem klientki są jed- z zerową zawartością niklu oraz czysty tytan medyczny, stosowane do produkcji kolnorazowego użytku. Podobne rozwiązania
stosuje się w przypadku przekłuwania nosa. czyków szwedzkiej firmy Blomdahl. Tytan
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Przekłucia bez

