VOORZORGSMAATREGELEN

Vóór de behandeling:
1. Het haar dient uiterlijk 1 dag voor de behandeling grondig schoongewassen te
zijn. Er mogen geen resten van talg of haarproducten achterblijven!!! Was moeilijk
uitwasbaar vet (zoals luizenmiddelen) uit met afwasmiddel.
Laat (oudere) kinderen niet zelf hun haar wassen om te voorkomen dat het niet
grondig genoeg gebeurt! Check vooral de aanzet van de haren of het goed schoon is!
Vet/talg remt de effectiviteit van de AirAllébehandeling!!!
2. Het haar dient kurkdroog te zijn .
Dus bijv. niet in een staart op laten drogen, omdat het bij de hoofdhuid dan vaak nog
vochtig is. Check de aanzet van de haren of het goed droog is.
Onze AirAllébehandeling werkt alleen op volledig droog haar!!!
3. De haren dienen uit de klit gekamd te zijn.
4. Om herbesmetting van andere gezinsleden te voorkomen is het belangrijk om ieder
gezinslid vlak voor de behandeling te (laten) controleren . Alleen wanneer ieder
besmet gezinslid tegelijk wordt behandeld, kunnen wij succes garanderen.
5. Echt bont is verboden in de kliniek, naast het feit dat het wreed is vormt het ook een
besmettingsgevaar.
6. Kinderen jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een
ouder/voogd/familielid van 18 jaar of ouder.

7. Melden van mogelijke condities : Indien één of meerdere van de volgende
condities van toepassing zijn dient u deze te melden en kan er geen
behandeling met het AirAllé apparaat plaatsvinden.

- Hij/zij heeft de afgelopen 6 maanden een bestralingsbehandeling aan het hoofd gehad
- Hij/zij heeft open wonden of een zichtbare huidaandoening aan de hoofdhuid
- Hij/zij heeft implantaten in het gezicht of schedel
- Hij/zij is jonger dan 5 jaar
- Hij/zij kan geen pijn, temperatuur of ongemak voelen of aangeven
- Hij/zij heeft geen doorkambaar haar, zoals extensions, dreadlocks, weaves, cornrows e.d

Tijdens de behandeling:
8. Tijdens de behandeling is het raadzaam om luchtige bovenkleding te dragen. Liefst
een wit T-shirt. Geen kraag of capuchon.
9. Sieraden rond hals/oren en haaraccessoires moeten worden afgedaan tijdens de
behandeling. Haarextensions/veertjes moeten vóór de afspraak verwijderd zijn.

Mee te brengen spullen:
10. Een schoon setje bovenkleding , zodat u zich direct na de behandeling kan omkleden.
11. Een haarklem of elastiek zodat u de vochtige haren kunt vastbinden.
Wanneer u een behandeling tijdens of korter dan 24 uur voor de afspraak afzegt, wordt 50%
van de prijs in rekening gebracht. www.luizenkliniek.nl/prijslijst
Op de gemaakte afspraak zijn de algemene voorwaarden van de Luizenkliniek van toepassing.
Zie hiervoor: www.luizenkliniek.nl/algemenevoorwaarden

