Nazorg
Met de juiste verzorging zal je tattoo eruit blijven zien alsof hij gisteren is gezet!


Een net geplaatste tattoo is in feite een schaafwond, het is dan ook logisch
de tattoo op die manier te behandelen om er voor te zorgen dat er geen
vuil in komt. Zorg altijd dat je handen goed schoon zijn als je de tattoo
schoonmaakt of aanraakt. Laat anderen de tattoo niet aanraken i.v.m. het
overdragen van bacteriën.



Laat de door DIKKE INKT aangebrachte folie het liefst minimaal 2 uur op
de tattoo zitten. Daarna verwijderen en de folie weggooien. De tattoo
voorzichtig met schone handen wassen. Het liefst alleen met lauw water
maar je mag ook een on-geparfumeerde antibacteriële zeep gebruiken.



Na het wassen de tattoo zachtjes droogdeppen met een schone handdoek.
Smeer de tattoo met schone handen in met een dun laagje Bepanthen
zalf.



Het beste is om “Balm Tattoo” of “Bepanthen zalf” te gebruiken om de
tattoo in te smeren en laat deze tube niet door anderen gebruiken in
verband met de kans op infecties door kruisbesmetting. Gebruik geen
vaseline, vaseline heeft geen helende werking en sluit de wond alleen af.
Gebruik geen desinfecteermiddelen zoals Sterilon of Betadine op de tattoo.



Smeer de tattoo de 1e week minimaal 4 keer per dag in.
Smeer de tattoo tijdens de 2e en 3e week minimaal 1x per dag en naar
behoefte in.



De genezingstijd van een tattoo bedraagt gemiddeld 1-3 weken. De tattoo
ziet er dan genezen uit, echter het compleet herstel van de huid duurt 2
maanden.
Tijdens dit genezingsproces kan de tattoo er wat lichter uit zien, alsof je
door een mat filter kijkt. Dit is volkomen normaal. Na twee maanden
verdwijnt deze matheid en komen de kleuren weer naar boven.



De eerste 3 nachten kan de tattoo afgeven. Vaak is het slim om dan
bijvoorbeeld een schoon oud shirt aan te trekken of de tattoo na het
insmeren s ’nachts in te pakken met plasticfolie en huidvriendelijke tape.
Hierdoor blijven dekbed en kleding gespaard van inkt en wondvocht. Als je
werk hebt waarbij er veel over de tattoo plek geschuurd wordt kan je deze
ook overdag in de plasticfolie inpakken. Probeer wel de tattoo zoveel
mogelijk te laten luchten.



Na 3 tot 4 dagen kunnen er kleine korstjes of velletjes op de tattoo
ontstaan die er vanzelf afvallen. Probeer hier vanaf te blijven en niet te
pulken. Ook zal de tattoo tijdens het genezingsproces beginnen met
jeuken. Probeer dan niet te krabben maar smeer een beetje extra zalf.



Tijdens het genezingsproces is het beter om de tattoo niet te laten weken.
Ga liever niet naar de sauna, stoombad, chloorzwembaden, natuurlijk
zwemwater of lang in bad. Het lange weken zou de inkt eruit kunnen
trekken en in een hoop wateren zitten vaak veel bacteriën.



De eerste drie tot vier weken na het tatoeëren kan je de tattoo beter niet
aan direct zonlicht of zonnebank blootstellen. De huid is nog super
gevoelig en er kunnen snel blaren ontstaan.
Wil je de tattoo lang mooi en helder houden, gebruik dan ook nadat de
huid geheeld is een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.



Draag het liefst schone, luchtige en losse kleding op de net gezette tattoo.
Wees voorzichtig met pluizige kleding, haartjes en pluisjes kunnen aan de
tattoo blijven kleven en gaan irriteren.
Heb je huisdieren of werk je met voedingswaren wees dan extra alert op
het overdragen van bacteriën.




Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pusvorming,
kleurverandering van de wond of bij extreme pijn ALTIJD contact op met
de huisarts.

Aarzel niet om te bellen als je vragen of klachten hebt over de tattoo. Een bericht
sturen via de mail of whatsapp. Je kan tot 2 maanden na het zetten van de
tattoo terecht voor controle of wanneer dat nodig is de tattoo iets bij te werken.
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