Tatuoinnin hoito-ohjeet
1. Poista kelmu/side 3-4 tunnin kuluttua tatuoinnin ottamisesta.
Uusi tatuointi suojataan kelmulla/siteellä etteivät veri, kudosneste, tatuointiväri tai rasva sotkisi vaatteita eikä tatuointiin
pääsisi vieraita bakteereja.
- Kun kelmu/side poistetaan, täytyy tatuointi pestä saippualla ja lämpimällä vedellä ja sen jälkeen rasvata huolellisesti
- Mikäli side on tarttunut kiinni tatuointiin, älä revi sitä irti vaan irrota se liottamalla kädenlämpöisellä vedellä.
- Tatuointia ei suositella peitettäväksi uudestaan.
2. Pidä tatuointi puhtaana. Älä peitä sitä tiukoilla vaatteilla tms. äläkä koske siihen likaisin käsin.
- Tatuointi, kuten mikä tahansa muukin haava paranee nopeammin, jos se on tekemisissä ilman kanssa
- Tatuointi on avohaava joka saattaa tulehtua, mikäli siihen pääsee vieraita bakteereja.
3. Vältä hikoilua.
- Ensimmäisten päivien aikana liiallinen hien eritys saattaa viedä väriä mukaansa haalistaen tatuointia.
4. Pidä tatuointi puhtaana. Pese tatuointia lämpimällä vedellä ja saippualla. Huuhtelu viileällä vedellä tatuoinnin pesun
jälkeen vähentää turvotusta ja edistää tatuoidun ihon verenkiertoa. Kuivaa varovasti puhtaalla pyyhkeellä painelemalla
tai annan ilmakuivua. Rasvaa B-vitamiinia sisältävällä punaisella Bepanthen voiteella, tai muulla tatuoinnin rasvaamiseen
tarkoitetulla voiteella.
Rasvaamisen tarkoitus on saada tatuointi paranemaan ns.sisältä päin, ja minimoida ruven muodostuminen. Mikäli
tatuointia ei rasvata riittävästi saattaa kuivumisen mukana syntynyt rupi viedä tatuointiväriä irrotessaan mukanaan
haalistaen tatuointia.
- Muista että et voi rasvata tatuointia liikaa. Älä kuitenkaan laita kerralla älyttömiä määriä rasvaa, jotta tatuointi saa myös
vähän hengittää. Ohut kerros riittää.
5. Älä raavi tatuointia, vaikka se kutiaisikin (kutiamiseen auttaa kevyt läpsiminen tai (kylmä vesi/kylmä jääpussi).
- Jos raavit paranevaa tatuointia, saatat aiheuttaa siihen pysyviä vaurioita ja lisätä bakteerivaaraa
6. Älä liota tatuointia. Älä mene uimaan, äläkä saunaan, ennen kuin tatuointi on kokonaan parantunut, eli n. 3-5 viikon
päästä. (rupi kokonaan lähtenyt). Suihkussa voit käydä normaalisti.
- Järvi- ja kloorivesi sekä sauna ovat bakteerivaaran takia kiellettyjä paranemisaikana.
7. Vältä tatuoinnin altistamista suoralle auringon paisteelle koska väritetty iho palaa erittäin herkästi. Kesäisin on hyvä
suojata tatuoinnit korkeasuojaisella aurinkorasvalla.
8. Tatuointi on avohaava, ja se paranee normaalisti 2-5 viikossa. paranemisaika vaihtelee ihotyypistä yms. riippuen.
9. Tatuoinnista irtoaa paranemisen aikana rupea. Anna sen irrota itsestään, älä raavi. Sinusta voi näyttää, että väriä
lähtee pois ruven mukana. Se ei haittaa, kyllä mustetta jää ihoonkin.
10. Ensimmäisten päivien aikana tatuoinnin alueella saattaa tuntua kuumotusta, kirvelyä, tms.
11. Huolehdi tatuoinnista myöhemmin rasvaamalla ihoa ja käyttämällä kosteusvoidetta. Värit haalistuvat, jos iho on liian
kuiva.
12. Mikäli tatuointi alkaa mätiä tai saat kuumetta, ota yhteys lääkäriin, jotta saat antibioottikuurin. Tämä voi tapahtua vain,
jos tatuointiin pääsee bakteereja ja likaa, eli hyvällä ja huolellisella hoidolla näin ei tapahdu.
13. Vaikka nykyiset tatuointimusteet ovat orgaanisia pigmenttejä, on muste kuitenkin vierasta ainetta keholle, ja joskus
iho voi hylkiä mustetta parantuessaan. Näin voi tapahtua myös, kun tehdään kuvia, joissa on suuria väripintoja, ja näin
ollen on mahdollista, että tatuointi on väritettävä myöhemmin uudelleen. Sen voi tehdä vasta sitten kun tatuointi on täysin
parantunut eli aikaisintaan kuukauden kuluttua tatuoimisesta. Uudelleen värittelyt ovat ilmaisia ensimmäisen vuoden
sisällä tatuoinnin ottamisesta.
14. Mikäli sinulla on kysyttävää, älä epäröi soittaa tatuoijallesi.
Hyviä hetkiä uuden tatuointisi kanssa!
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