
ATOMIC GREEN

Mieszanka  do  stosowania  w  tatuowaniu.

Skład  koloru:  woda,  gliceryna,  CI 77891, CI 19140, CI 42090,  woda  z  oczaru  wirginijskiego,  glikol  butylenowy.

Wskazówki  dotyczące  bezpieczeństwa  użytkowania:  Najlepiej  dla  jednego  użytkownika. 
Przygotować  obszar  do  pigmentowania  w  odpowiednich  warunkach  aseptycznych. 
Dokładną  ilość  produktu  umieścić  w  indywidualnym  sterylnym  i  jednorazowym  pojemniku  (kubeczku). 
Po  zakończeniu  prac  pojemnik  i  pozostała  zawartość  zostaną  zlikwidowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  
utylizacji  odpadów.

Za  pomocą  jednorazowej  jednorazowej  sterylnej  igły  wszczepić  produkt.  Personel  wykonujący  aplikację  musi  używać  rękawic  
chirurgicznych.
Środki  ostrożności:  Test  na  alergię  skórną  będzie  zawsze  przeprowadzany  z  wyprzedzeniem  dla  każdego  używanego  
produktu  przez  wykwalifikowanego  specjalistę.  Zawiera  nikiel  i/lub  chrom  (VI).  Może  powodować  reakcje  alergiczne.

Ostrzeżenia:  Nigdy  nie  wkładaj  igły  do  pojemnika.
Nigdy  nie  używaj  produktu  pozostałego  z  opakowania  ani  do  retuszu  klienta. 
Używać  sterylnych,  jednorazowych  igieł  i  pojemników.
Nie  wdychać  ani  nie  połykać  zawartości.
Nie  przenosić  w  pojemniku.  Jeśli  zauważysz,  że  pojemnik  został  naruszony,  wyrzuć  go. 
Przechowywać  pojemnik  w  odpowiednim  miejscu  do  przechowywania,  aby  zachować  stabilność. 
Po  wykonaniu  mikropigmentacji  nie  należy  wykonywać  żadnych  manipulacji  na  obszarze  implantu.

Po  wykonaniu  pigmentacji  nie  należy  stosować  makijażu  ani  soczewek  kontaktowych,  przez  co  najmniej  8  dni  od  upływu  
pigmentacji.

Po  wykonaniu  mikropigmentacji  nie  należy  wykonywać  żadnych  manipulacji  na  obszarze  implantu.

Zaleca  się  nie  opalać  się  (sztucznie  lub  naturalnie)  do  3  miesięcy  po  implantacji. 
Zalecenia:  Przed  rozpoczęciem  leczenia  należy  wziąć  pod  uwagę  następujące  obserwacje:  ·  Szczególną  troską  są  osoby:  
cukrzyca,  z  osłabieniem  immunologicznym,  z  problemami  gojenia,  kobiety  w  ciąży,  chorzy  na  hemofilię  i  inne  patologie.

·  Nie  zaleca  się  stosowania  produktu  u  osób  dotkniętych:  grzybami,  miejscowym  zapaleniem  skóry,  miejscowym  zapaleniem  
skóry,  stłuczeniami,  oparzeniami  słonecznymi,  znamionami,  bliznowcami,  nieustabilizowanymi  bliznami,  rakiem  skóry,  egzemą,  
łuszczycą,  miejscowym  stanem  zapalnym,  reakcjami  alergicznymi.

·  Stan  zdrowia  fizycznego  i  psychicznego  klienta  przed  wykonaniem  implantacji  musi  być  odpowiedni.

·W  przypadku  zatrucia  lub  przypadkowego  połknięcia,  zadzwoń  do  Służby  Medycznej  Informacji  Toksykologicznej  w  swoim  
kraju.

Zobacz  w  karcie  charakterystyki  produktu  kontaktowego  w  swoim  kraju/regionie.
Czas  trwania  implantacji:  Pigmentacja  będzie  się  różnić  w  zależności  od  rozmiaru,  który  ma  być  wykonany,  nie  przekraczając  
4  godzin  od  implantacji.
Eliminacja  implantacji:  Jeżeli  zostanie  podjęta  decyzja  o  wyeliminowaniu  implantacji,  musi  to  zrobić  lekarz  specjalista.

Specyficzne  warunki  przechowywania  produktu:  Przechowywać  w  chłodnym,  suchym  miejscu.  Nie  wystawiaj  na  słońce.


