Tattoo info en nazorg
Nabehandeling informatie van je tatoeage.
Tatoeëren veroorzaakt letsel dat de ongeschonden toestand van de huid verstoort en een toegang biedt voor
micro-organismen. Een pas gezette tatoeage, die onder hygiënische omstandigheden op schone en gezonde
huid is aangebracht, kan als een eenvoudige oppervlakkige wond worden beschouwd. Goede nazorg bevordert
snelle wondgenezing en vermindert het risico op infecties.
Voor de genezing van een tattoo staat ± 1 week. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een
belangrijke rol. Tijdens het genezingsproces kan een tattoo gaan jeuken. Persoonlijke hygiëne is tijdens dit
proces strikt noodzakelijk. Raak je tattoo zo min mogelijk aan als deze niet na behandeld hoeft te worden. Zorg
ervoor dat je je handen héél goed wast met hypoallergene zeep voor jij je tattoo gaat na behandelen / aanraken.
Volg de instructies over de nabehandelingsmethode nauwkeurig op voor een optimale genezing.
Wij gebruiken 2 verschillende methodes te weten:
• Nabehandeling met huishoudfolie.
• Nabehandeling met polyurethaan folie.
• Nabehandeling met huishoudfolie:
De tatoeëerder zal na de behandeling de tattoo grondig schoonmaken en daarna droog deppen met een schone
tissue. Hierna wordt door de tatoeëerder op de wond een dun laagje hypoallergene nazorgzalf aangebracht en
wordt de tattoo afgedekt met huishoud folie. Thuis, na ± 3 uur de folie verwijderen. Hierna de tattoo grondig
wassen met lauw water en hypoallergene zeep totdat alle zalf resten weg zijn. Vervolgens spoel je de tattoo goed
na tot alle zeepresten weg zijn en je huid weer normaal aan voelt. De getatoeëerde plek daarna nog even met
koud water naspoelen voor een betere doorbloeding en snellere genezing. Hierna de tattoo voorzichtig droog
deppen met een schone (papieren) handdoek. Niet wrijven! Tip: Het is voor de genezing het best als je de tattoo
iedere keer na het droog deppen een uurtje aan de lucht laat drogen. Daarna de tattoo dun, maar zorgvuldig
insmeren met hypoallergene zalf. Wij adviseren RIVM goedgekeurde Bepanthen (baby)zalf. Herhaal het wassen,
naspoelen, droog deppen, aan de lucht laten drogen en het aanbrengen van de zalf 2 à 3x per dag voor 5 tot 7
dagen. Vooral niet langer! Je huid heeft tijd nodig om verder te genezen zonder de zalf e.d. Er kunnen zich na ± 5
dagen velletjes gaan vormen, dit hoort allemaal bij het genezingsproces. Tijdens de genezing géén zon- en of
zonnebank, niet zwemmen, géén sauna of (bubbel)baden en géén wol over je tattoo dragen. Pas goed op met
vuil, smeer, stof of olie e.d. Schurende kleding kan een tatoeage ook irriteren. Huiddesinfectiemiddelen
(antiseptisch) kunnen het genezingsproces verstoren. Antibiotica kunnen ertoe leiden dat bacteriën resistent
worden voor antibiotica en kunnen tot allergieën leiden. Gebruik deze niet zonder medisch advies.
Aftercare met polyurethaan folie:
Deze tattoo nazorg folie helpt je tattoo zo snel en mooi mogelijk te genezen. Door de folie droogt je tattoo niet
uit en heeft je tattoo alle rust om te helen. Je tattoo geneest eigenlijk in z’n eigen wondvocht. De folie beschermt
en verzorgt dus. De zelfklevende folie komt uit de moderne wondverzorging. Daar wordt het ook wel wondfolie of
tweede huid genoemd en bijvoorbeeld gebruikt voor het genezen van brandwonden. Die mogen, net als jouw
tattoo, absoluut niet uitdrogen. In tegenstelling tot de huishoudfolie, blijft deze meerdere dagen als een
tweede huid op je tattoo zitten. In de folie zitten héle kleine gaatjes, dat zijn microperforaties. Die zorgen ervoor
dat de folie kan ademen, zodat er zuurstof bij je tattoo kan komen. Maar ook dat je wond kan wasemen, of
makkelijker gezegd, z’n dampen kwijt kan. Die gaatjes zijn zodanig gemaakt dat er wel iets uit kan, maar niets er
in. Op de zuurstof na dan...Je bent volledig beschermd tegen invloeden van buitenaf zoals bacteriën, stof,
honden- of kattenharen en vies water. Je kan er gewoon mee douchen. Maar in bad of zwemmen is niet
toegestaan. Zolang de folie op je tattoo zit, hoef je niet na te denken over het schoonmaken van je tattoo of over
het insmeren van je tattoo met zalf. Dat ga je pas doen als je de folie eraf haalt.
Hoe lang laat je de polyurethaan folie zitten?
Deze Polyurethaan folie kan je zeker 3 tot 5 dagen laten zitten. Je hebt dan een paar dagen geen omkijken naar
je tattoo. Probeer de Polyurethaan folie wel echt minimaal drie dagen te laten zitten. Dan heeft je lichaam de kans
om de huid al goed te repareren, waardoor je geen korstjes krijgt als je de folie eraf haalt. Hoe langer je de folie
laat zitten, hoe beter je tattoo onder de folie geneest en hoe langer je kan genieten van alle voordelen van de
folie. En hoe minder kans op korstvorming. Je zal merken dat je tattoo vrijwel meteen gaat vervellen als je de folie
eraf hebt gehaald.
Hoe verwijder je de polyurethaan folie?
Zorg dat jij je handen eerst héél goed wast, alvorens je de folie er af gaat halen. Wat je absoluut niet moet doen is
de folie er in een ruk aftrekken als een soort harsstrip. Dat voelt niet fijn en is niet bevorderlijk voor je tattoo. Je
pulkt eerst rustig een hoekje los en vervolgens ga je de folie lang maken, stretchen. Het gaat nóg makkelijker als
je de folie eerst warm maakt door b.v. even onder de douche te gaan staan. Wanneer de folie verwijderd is ga je
het goed schoonmaken met hypoallergene zeep. Daarna kan jij je tattoo verzorgen met hypoallergene Bepanthen
zalf. Een filmpje en meer uitleg kun je vinden op onze website https://tattooherco.com/polyurethaan-folie.html
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