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1. Osuszyć tatuaż poprzez delikatne poklepywanie.
2. Założyć jałowy opatrunek, nigdy folię, na co najmniej 2 godziny! Jeśli chcesz zamienić
świeży tatuaż w pożywkę dla bakterii-owiń go folią przeźroczystą! NIGDY NIE NALEŻY
OWIJAĆ TATUAŻY W TEN SPOSÓB! Metoda ta została zapoczątkowana przez brać
motocyklową na zlotach w latach 1970-1980, gdzie uciążliwe było wielokrotne
odklejanie opatrunku ze świeżego tatuażu, a przecież każdy kumpel chciał ten nowy
tatuaż zobaczyć. Niestety wciąż pokutuje wśród tatuażystów w Polsce i na świecie.
A już od dawna Alliance of Professional Tattooists uważa tą metodę nie tylko za
archaiczną ale i niebezpieczną! Zabronione jest też jej stosowanie na poważanych
konwencjach i zlotach. Polecają TYLKO jałowe opatrunki, które należy regularnie
zmieniać, 2-3 razy/dobę i utrzymać 1-2 dni.
3. Istnieją dwie szkoły co do stosowania maści nawilżająco-łagodzących: jedna mówi
stosować maść niedługo po procedurze, druga dopiero po 24-48h. Osobiście polecam
inny sprawdzony sposób, przez wielu uważany za „oldschoolowy”, ale z obserwacji
działa najlepiej:
(a) przez pierwsze 3-4 dni nie stosować żadnych mazideł, dać się świeżej ranie zagoić;
(b) rozpocząć smarowanie maścią przy pierwszych oznakach łuszczenia się naskórka
(co występuje praktycznie zawsze). Polecany szczególnie Bepanthen w maści,
przykrywając lekką warstwą powierzchnię tatuażu 3 razy dziennie. Nie stosujemy
maści antybakteryjnych, ponieważ mają właściwości podrażniające, nie ma też
wskazań do ich stosowania.
4. Tatuaż jest wstępnie zagojony po 1-2 tygodniach, a całkowicie nawet do 6-8 tygodni.
Należy unikać długiego moczenia i kąpieli, w tym słonecznych, sauny a także sportów,
które mogą nadwyrężać skórę, w tym nadużywania różnych substancji... Brać prysznic
i przemywać tatuaż letnią bądź chłodną wodą z antybakteryjnym mydłem w płynie.
5. Nie skubać, nie trzeć, nie drapać łuszczącego się naskórka/strupków z tatuażu.
Pozwolić im naturalnie zejść. I sukces murowany!
6. Niepokojące objawy typu: bardzo intensywne zaczerwienienie; tworzenie się
zbiorników z żółtym płynem, pęcherzy; trzeszczenie (akumulacja gazu); sączenie ropy;
intensywny ból; opuchlizna i/lub gorączka wymagają pilnej konsultacji lekarza.

