NAZORGINSTRUCTIES
Tijdens het tatoeëren raakt de huid beschadigd, waardoor er een wond ontstaat. Als je de tatoeage goed
verzorgt, duurt het ongeveer zes weken tot deze wond genezen is.
Methode 1
Direct na het tatoeëren wordt de getatoeëerde plek schoongemaakt en daarna voorzien van zelfklevende
transparante folie (Dermalize®Pro), deze moet ongeveer 5 dagen blijven zitten, daarna voorzichtig verwijderen.
Met de folie kun je wel douchen maar dep daarna de folie droog met een schone handdoek of tissue (dus niet
wrijven).
De tattoo folie zorgt voor een vochtig wondklimaat, waarin de eerste fase van het genezingsproces sneller
verloopt. De tattoo folie is daar speciaal voor ontwikkeld. Het wordt in de medische zorg ook vaak gebruikt voor
het genezen van brand- en lichte schaafwonden.
Door je tattoo af te dekken met de folie, bescherm je je tattoo de eerste dagen tegen uitdroging en schadelijke
bacteriën. Je tattoo krijgt de kans om in alle rust te helen en kan van binnenuit goed genezen. Als je de folie
lang genoeg laat zitten, zeker 3-5 dagen, dan krijgt je tattoo geen dikke korst en zal je tattoo vrijwel meteen
gaan vervellen.
De tattoo folie is zo ontwikkeld dat er geen water bij je tattoo kan komen, maar dat het wel kan ademen. Er
komt dus genoeg zuurstof bij je tatoeage. (Deze folie wordt niet aangeraden bij pleisteralergie).
Methode 2
Direct na het tatoeëren wordt de getatoeëerde plek schoongemaakt en voorzien van een laagje zalf en daarna
afgedekt met transparante folie. Als de tatoeage is afgedekt met huishoudfolie, mag je dit na ongeveer 4 uur
verwijderen. Was wel eerst je handen met ongeparfumeerde zeep of alleen met schoon water. Daarna mag je
met een tatoeage ook gewoon douchen.
Voor beide methodes geldt als de tatoeage niet is bedekt met folie:
Behandel de onbedekte tatoeagewond als volgt:
• was je handen en daarna de tatoeage twee keer per dag met een milde ongeparfumeerde zeep;
• dep de tatoeage na het wassen/douchen met een schone handdoek of tissue droog;
• smeer de tatoeage in met een zalf die je van de tatoeëerder hebt gekregen of die hij je aanraadt
(Bepanthen tattoo nazorgzalf is verkrijgbaar bij de drogist). Blijf dit minimaal dagelijks doen tot er geen
korstvorming meer aanwezig is.
Zorg dat je tijdens het genezingsproces:
• de tatoeagewond zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de wond verzorgt);
• niet krabt aan de tatoeagewond;
• de tatoeagewond niet bedekt met strakke of vervuilde kleding;
• de tatoeagewond niet afdekt met pleisters of verband;
• (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt;
• de tatoeagewond niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.
De getatoeëerde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je tatoeage daarom altijd in met
zonnebrand.
Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht,
kleurverandering of chronische pijn.
Wij hanteren een bijwerkgarantie van 2 maanden. Na 6 weken is je tatoeage helemaal genezen en dan kun je
zien of deze, om wat voor reden dan ook, moet worden bijgewerkt. In dat geval dien je je te melden binnen de
gestelde 2 maanden. Het bijwerken is dan gratis. Kom je na die periode dan wordt in overleg met de tatoeëerder
een bedrag bepaald.
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