
Zmora - Tattoo Shop 
Zalecany proces postępowania ze świeżym tatuażem 

 
Pierwsza noc  
A (W przypadku zawinięcia tatuażu w folię spożywczą) 
A.1. Folię należy zdjąć po dotarciu do domu lub maksymalnie po 4 godzinach. 
A.2. Po zdjęciu folii należy tatuaż przemyć wodą lub wodą z dodatkiem mydła dobrej jakości               
nie powodującego podrażnień oraz wysuszyć za pomocą papierowych ręczników. Tatuaż          
pozostawić suchy do chwili pójścia spać. 
(Jeżeli od momentu zdjęcia opatrunku do momentu pójścia spać jesteśmy zmuszeni przebywać poza             
domem - w warunkach zagrażających czystości świeżego tatuażu. Należy posmarować tatuaż cienką            
warstwą kremu oraz zawinąć w folię spożywczą. proces powtórzyć jeśli upłyną 3 godziny) 
A.3. Bezpośrednio przed pierwszą nocą posmarować tatuaż cienką warstwą maści oraz           
zawinąć w folie spożywczą.  
B (W przypadku zabezpieczenia tatuażu opatrunkiem paroprzepuszczalną) 
B.1. Opatrunek można bezpiecznie zostawić na skórze przez 24 godziny. 
B.2. Jeśli pod opatrunkiem zebrało się dużo płynów opatrunek należy zdjąć lub w sposób              
czysty przekłuć i odsączyć nadmiar płynów. (jeżeli opatrunek zejdzie przed pierwszą nocą, należy             
zastosować punkt A.2) 
 
Pielęgnacja: 
1.Smarować tatuaż za pomocą specjalistycznych maści, cienką warstwą przez około 2 tyg. 
2.Należy stosować jedynie maści przeznaczone do gojenia tatuażu. 
3.Maści takie jak Alantan zgodnie z zaleceniami producenta nie należy stosować na rany sączące się               
takie jak np. tatuaż. 
4.Smarować około 3-4 razy dziennie. Przez pierwsze dni przemywać tatuaż i osuszać przed             
smarowaniem. (Bardzo ważne aby utrzymać tatuaż w czystości, organizm będzie wydalał różne            
płyny, tusz oraz będzie podatny na infekcje oraz zakażenia.) 
5. Przemywać wodą lub wodą z dodatkiem mydła dobrej jakości nie powodującego podrażnień oraz              
wysuszyć za pomocą papierowych ręczników. Przez kolejne 2 tygodnie powtarzać proces           
przemywania oraz smarowania. 
6. W przypadkach narażenia tatuażu na niekorzystne warunki w trakcie pierwszych 2 dni można              
owijać tatuaż folią. Należy jednak pamiętać że tatuaż pod folią goi się dłużej i może odparzyć.  
Nie należy trzymać tatuażu pod tą samą folią dłużej niż 3-4h.  
O czym jeszcze należy pamiętać. 
Maść należy wmasować w skórę, nie pozostawiać nadmiaru kremu na skórze. 
- W trakcie gojenia będzie się łuszczyć naskórek, nie należy drapać skóry, 
może to spowodować powstanie ubytków w tatuażu! 
- Skóra po tatuażu może być opuchnięta i zaczerwieniona nawet do kilkunastu dni.  
- Ograniczyć alkohol, tatuaż będzie się źle goił, gdyż alkohol spowalnia procesy gojenia. 
- Należy unikać wysiłku fizycznego przez co najmniej tydzień, zalecane 2 tygodnie. 
- Po 2 tygodniach możemy odstawić maści i przejść na zwykłe balsamy nawilżające 
- Przez 3 tyg unikamy długich kąpieli, a przez miesiąc ekspozycji tatuażu na słońce. 
- Nie nadwyrężać i nie narażać skóry na rozciąganie w miejscu wykonania tatuażu 
gdyż może to prowadzić do przemieszczenia pigmentu w skórze. 
- Po wygojeniu tatuażu należy stosować filtry na tatuaż gdy są one narażone na kontakt z ostrym 
słońcem. (Filtr najlepiej SPF 50+0) Nie stosowanie filtrów prowadzi do znaczącego blaknięcia 
kolorów. 

 
Jeśli jesteś zadowolony z tatuażu, będziemy wdzięczni za podzielenie się swoją opinią 

w serwisach Google oraz Rekomendację w serwisie Facebook. 
 


