Skötselråd:
Tiden det tar för en nygjord tatuering att läka är individuell men normalt mellan 2 till 3 veckor. Nedan
följer skötselråd som bör efterföljas för att din tatuering ska hålla sig snygg och infektionsfri. När
tatueraren har gjort klart din tatuering så tvättas den av, smörjs in med vaselin och täcks med plast.
Plasten ska sitta på 3-20 timmar, enklast brukar vara att sova första natten med plast och ta bort på
morgonen. När du tar av plasten så ska du göra följande:

- Tvätta händerna innan du tar av plasten.
- Ta fram en ren handduk som du enbart använder vid torkning av tatuering.
- Tvätta av tatueringen med ljummet vatten och parfymfri tvål (t ex. Lactacyd).
- Badda tatueringen torr med den rena handduken.
- Smörj in ett tunt lager av den salvan din tatuerare rekommenderar. Under tiden som din tatuering
läker
- Tvätta tatueringen morgon och kväll med tvål och ljummet vatten.
- Smörj med rekommenderad salva efter tvätt samt smörj tunna lager 2-4 ggr per dag.
- Alltid hantera tatueringen med rena händer.

Detta ska du undvika under läkningsprocessen:
-Att tatueringen torkar ut och att skorpan blir tjock och hård. Då har du inte smort in tillräckligt och
färgen kommer inte att fästa.
-Träning bör undvikas då du utsätter kroppen för påfrestningar som inte tillåter tatueringen att läka
ifred. Höjer även risken för infektion.
-Att klia på tatueringen när den läker, för det kan komma att klia ordentligt.
-Att ha åtsittande kläder som skaver och inte låter huden andas.
- Att pilla på skorporna som kan uppstå. De ska falla av av sig själv. Om du upplever att skorporna
följer med under tvätt och när du smörjer, låt tatueringen lufttorka i ca 5-10 minuter efter tvätt och
smörj in försiktigt.
- Att bada, basta och sola får man inte göra då tatueringen kan blekna och bli infekterad.
- Låt ingen annan pilla på din läkande tatuering. Endast du själv, med rena händer får ta på den och
då helst endast när du smörjer och vid tvätt. Vid solning när tatueringen har läkt bör man alltid
använda solskydd med minst SPF 30.

