
Nazorg en het genezingsproces chip implantatie: 

Nadat de chip geplaatst is wordt er over het (ingangs)wondje een pleister 
geplakt. Het wondje sluit normaal gesproken binnen een half uur waarna 
ook eventueel bloeden stopt. De pleister moet 24 uur blijven zitten en mag 
niet nat worden. Als de pleister eraf is mag je weer douchen, handen 
wassen enz.  
Verder kun je een (lichte) zwelling verwachten. Deze zwelling verdwijnt 
normaal gesproken binnen 24 tot 48 uur. Als de zwelling weg is kan het 
leesbereik van de chip nog iets verbeteren.  

In de loop van 2 tot 4 weken na plaatsing begint het lichaam met het 
inkapselen van de chip met collageenweefsel. Blijf tijdens deze periode 
(zoveel mogelijk) van je chip af, dus niet mee spelen, op duwen of aan 
voelen. 

Tijdens deze periode is het ook belangrijk dat je geen activiteiten verricht 
waarbij (grote) druk ontstaat op de omliggende spieren. Denk aan arbeid of 
sporten waarbij je (herhaaldelijk) iets met veel kracht vastpakt/grijpt. De 
chip zou door de ontstane druk van de spieren kunnen verplaatsen richting 
je botten.  
Dit kan het risico op beschadigen of breken van de chip bij grote externe 
druk (van buitenaf) vergroten.  
Er zijn overigens geen gevallen gemeld of bekend waarbij de chip ook 
daadwerkelijk beschadigd of gebroken is, blijf desondanks voorzichtig! 

Je kunt nog geruime tijd af en toe last krijgen van een kortstondig 
tintelend, knellend gevoel of jeuk op de plaats van/rond de chip.Dit is 
volkomen normaal, het geeft aan dat je lichaam aan het genezen is en dat 
de (beschadigde) zenuwen rond de installatieplaats opnieuw verbinding 
maken. Dit zal met steeds grotere tussenpozen gebeuren en uiteindelijk 
helemaal verdwijnen. 

Wij wensen je veel plezier met het nieuwe stukje technologie, overige 
informatie kun je vinden op: www.Dangerousthings.com  

Heb je desondanks vragen kun je ons altijd bereiken op:  

Tattooist@live.nl  
www.facebook.com/tattooist.tilburg 
instagram tattooist013  

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder openingstijd op nummer: 
013-5420251 
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