Voor- en Nazorginstructies
Voorzorg
Wat je moet weten vóór je een tattoo wil laten zetten bij Kitana Tattoos:
☛
☛
☛
☛
☛

Tattoos zijn voor het leven, denk er daarom goed na over hetgeen je wil laten zetten.
Hygiëne is zeer belangrijk, dus ook net voor de afspraak.
Voldoende slaap en goed eten versterkt het lichaam en maakt je beter bestand tegen de pijn. Eet
daarom zeker voor je afspraak.
Pijnstillers helpen niet voor het plaatsen van tattoos, die werken bovendien bloedverdunnend.
Ben je tussen 16 en 18 jaar? Dan wordt de tattoo enkel geplaatst met toestemming en aanwezigheid
van 1 van de ouders.

Verder worden tattoos sterk afgeraden bij mensen die lijden aan 1 of meerdere van de volgende
gezondheidsklachten:
☛
☛
☛
☛
☛
☛

Hemofilie of bloedstollingsstoornis
Chronische huidziekte
Contactallergie
Diabetes of suikerziekte
Immuunstoornis
Hart- en vaatafwijkingen

Het is dan ook aangeraden dat je het even navraagt bij je behandelende arts voor de tattoo geplaatst
wordt. Z
 wangere vrouwen worden niet getatoeëerd!

Nazorg
Er zijn verschillende tattoo crèmes verkrijgbaar. Degene die ikzelf gebruik zijn Bepanthen crème of
Homeoplasmine. Hier enkele basis nazorg instructies:
☛
☛
☛
☛

Na het tatoeëren zal ik de tattoo afdekken met vershoudfolie. Deze mag er max. 4u aanblijven.
Hierna moet de folie ververst worden, vergeet je handen niet te wassen met zeep alvorens je nieuwe
tattoo te verzorgen. Verwijder de folie en spoel deze voorzichtig met lauw water.
Erna breng je nieuwe crème aan en bedek deze weer met folie. Het is wel aan te raden om dit zo 2
dagen te doen afhankelijk ook van de plaats. Maar deze dient zeker 3x per dag ververst te worden.
Na 2 dagen moet de tattoo niet meer afgedekt blijven. De crème mag zeker nog een week gebruikt
worden, meerdere malen per dag, zodat de tattoo goed kan herstellen en er zo minder korstjes
worden gevormd. Bij kleine korstjes of jeuk, zeker niet krabben maar dan nog eens goed insmeren.

Tijdens de genezing:
☛
☛
☛
☛
☛

De tattoo kan een beetje pijnlijk zijn de eerste dagen.
De eerste uren na het plaatsen kan er wat bloed of wondvocht uitkomen.
Er kan wat roodheid optreden, dat is een normale reactie van je lichaam dat de wonde probeert te
genezen.
Tijdens de eerste dagen is een lichte zwelling ook mogelijk.
Er kunnen kleine korstjes gevormd worden en ook wat jeuken, niet krabben maar smeren is de
boodschap.

Indien je verdere vragen hebt, kan je altijd contact opnemen.

https://kitana.tattoo

