
HOE VERZORGD U UW PAS AANGEBRACHTE TATOEAGE?

Tijdens het tatoeëren gaat de huid kapot, waardoor er een
 wond ontstaat. Als je de tatoeage goed verzorgt, duurt 

het ongeveer zes weken tot deze wond genezen is.

Het verzorgen van je tatoeage is je eigen verantwoordelijk-
heid. Besteed hier veel aandacht aan, want de nazorg is 

zeer van invloed op het uiteindelijke resultaat!

Nazorg

• Laat de aangebrachte folie 3 tot 5 uur lang zitten.

• Was (altijd) uw handen voor u uw tatoeage gaat verzorgen.

• Verwijder de folie voorzichtig na 3 - 5 uur en was de tatoeage met lauwwarm water en milde     
zeep en dep droog met een schone tissue of handdoek.

• Was indien mogelijk de tatoeage 2 maal per dag met lauwwarm water en desinfecterende     
zeep. (Unicura Balance)
 
• Smeer je de tatoeage steeds in ,na het wassen met de zeep, met Bepanthen totdat de tatoeage 
geheel genezen is. Na het insmeren overtollige product deppen met keukenpapier. De crème hoeft 
alleen in de poriën te zitten.

• Zorg dat u de tatoeage-wond zo min mogelijk aanraakt, tijdens het genezingspoces.

• Dek uw tatoeage NIET af met pleisters of verband, dit vertraagt het genezingsproces en      
vermeerderd bacteriegroei.

• Draag geen strakke of vervuilde kleding over uw tatoeage.

• Krab bij jeuk niet aan uw huid en verwijder absoluut geen korstjes (hierdoor trekt u de inkt uit de 
huid en ontstaan er witte/ lichtere plekjes in je tatoeage) deze dienen vanzelf los te laten.

• Afhankelijk van uw lichamelijke conditie en gezondheid zal de genezing van uw huid   
  gemiddeld tussen de 7 en 15 dagen duren, de gemiddelde tatoeage is na zo’n 10 dagen vrij van 
korstjes.

• Ga de eerste 3 weken na het zetten van uw tatoeage NIET!! Zwemmen, in (bubbel-, of stoom-,) 
bad, naar de sauna en zonnebaden (dus ook geen zonnebank), zelfs niet als u zonnebrandcrème 
gebruikt.

• Persoonlijke hygiëne is tijdens het genezen van uw huid absoluut noodzakelijk.

De getatoeëerde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je tatoeage daarom 
altijd in met zonnebrand.

Neem bij extreme roodheid, zwellingen, bloeding, wondvocht, kleurverandering van de 
wond of bij chronische pijn altijd contact op met de huisarts.

Mocht je nog vragen hebben, bel dan gerust.
Veel plezier met je tatoeage!


