
Kõrvade augustamine on protseduur, mida teeme üks-kaks korda elus ning igati 

mõistlik on seda teha maksimaalselt turvalist ja ohutut meetodit kasutades. 

 

Kõrvaaukude tegemine püstolmeetodiga. Kõrvarõngad toob teieni Blomdahl 

Medical. Blomdahl Medical arendab, toodab ja  turustab meditsiibilisi ja 

nahasõbralikke kõrvarõngaid. Blomdahl Medical pakub kauneid ehteid, kuid kõige 

erilisemaks muudab see, et asetatakse meditsiinilised aspektid kõige tähtsamale 

kohale. Tänu ühekordsele steriilsele rõngakassetile ja asjaolule, et püstol ei puuduta 

kunagi kõrva, on see meetod täiesti steriilne. Augu tegemine võtab aega 

murdosasekundi. Kõrvarõngaaukude tegemine on meditsiiniline protseduur, seega 

on põhjust olla kindel, et kõik on tehtud õigesti.Blomdahl meditsiiniline 

kõrvarõngaaukude tegemise süsteem on väljatöötatud lähtuvalt meditsiinilisest 

vaatenurgast, kasutades modernset tehnoloogiat ja turvalisi materjale.  

kõrvarõngad on steriilselt ühekaupa pakendatud, mis 

välistab nakatumise C-hepatiiti ja HI-viirusesse. 

kõrva augustamine on sobilik meetod nii väikestele 

lastele kui ka allergikutest täiskasvanutele. 100% niklivaba Medical Plastic 

spetsiaalsest plastikust mitmevärviliste Swarovski kristallidega kõrvarõngad 

võimaldavad kanda kõrvarõngaid neil, kellel on ülitundlikkus niklile, mida leidub 

nii kuld kui ka hõbeehetes. 

kõrvarõngad vastavad täielikult kõigile EU nõuetele. 



 

 

 

Ninarõngaauk paraneb tavaliselt umbes kuus kuud. Ninarõngas vahetada nelja 

nädala möödudes. Nina-auk on kõige kiiremini kinni kasvav auk ja seda isegi peale 

täielikku paranemist. Paranemise ajal peab auku puhastama vähemalt kaks korda 

päevas ning hoidma mustad käed ja make-up'i eemal. Puhastada tohib ainult 

antibakteriaalse seebiga! Ära mängi oma ninarõngaga, see võib ärritada auku ja 

põhjustada punetust. Vaata ette, et rõngas riietesse ega käterättidesse kinni ei 

jääks. Magama minnes kata rõngas plaastriga, et rõngas magamise ajal ära ei 

tuleks. Kui juhtub, et tekib infektsoon ja auk ei parane, siis tuleb rõngas ninast ära 

võtta ja auk kinni kasvatada ning auk ravida. Hiljem saab soovi korral teha uue 

ninaaugu, kui kõik on juba paranenud. Kui hoolitsed oma nina-augu eest ja hoiad 

infektsiooni eemal, ei jää rõngast ära võttes kinnikasvamisel mingit jälge. Kui aga 

tahad oma auku alles hoida kanna selles kindlasti rõngast! 

 

 

* Ära kunagi katsu oma kõrvu käsi korralikult pesemata. 

* Dushi all käies pese kõrvanibusid antibakteriaalse seebi ja jooksva veega. 

* Kontrolli, et äsjatehtud kõrvarõngaaugud on alati puhtad, kuivad ja saavad    

   piisavalt  õhku. 

* Kata kõrvad kinni, kui kasutad juukselakki, parfüümi, juuksevärvi, vms. 

* Umbes kuue nädala pärst soovitame esmased kõrvarõngad ettevaatlikult   

   eemaldada soovitavalt pärast duði all käimist või juustepesu. 



 

* Kanna kõrvarõngaid esimese aasta vältel pidevalt. Kõrvarõngaid pikemaks ajaks   

  ära  võttes, võivad augud kokku tõmmata ja kinni kasvada.        

* Ole ettevaatlik, kui paned uued peenema varrega rõngad kõrva, näiteks Blomdahl   

  Carning Jewellery rõngad, mis on saadaval samast materjalist nagu esmased  

  rõngadki. 

 


