
NAZORGINSTRUCTIE VOOR TATOEAGES                        

 
 
Direct na het tatoeëren is de getatoeëerde plek afgedekt met een transparante folie. 
De folie moet je minimaal 30 minuten maar máximaal 2 uur laten zitten. 
 
- Als je de folie eraf haalt, was je de tattoo met lauw water en dep je ‘m voorzichtig droog, 
daarna breng je wat *Bepanthenzalf op de tattoo aan.(*Het potje/tubetje wat je hebt 
meegekregen) je hoeft ‘m niet meer met folie af te dekken 
 
 -Smeer de tattoo vervolgens minimaal 3x per dag lichtjes in met de zalf tot deze op is en ga 
dan verder met het sachet met vaseline om de huid soepel te houden en om korstvorming te 
voorkomen. Doe dit ook als je de tattoo voelt ‘trekken’. Je mag ipv de vaseline ook uierzalf 
gebruiken maar doe dit niet met een ‘’oude pot’. Haal lekker nieuwe ongebruikte… 
wel zo hygiënisch. 
 
-Als de ‘wond’ genezen is hoef je de tattoo niet meer in te smeren maar het blijft aanbevolen 
om ‘m af en toe in te smeren met uierzalf  of een bodylotion…het houdt je tattoo jaren langer 
mooi. 
 
-Vergeet niet, een tattoo is als een schaafwond en moet ook zo behandeld worden. 
Er kunnen wat korstjes op de tattoo komen die 2 tot 3 weken kunnen blijven zitten. 
Krabbel hier niet aan! Smeer er liever wat bepanthen of uierzalf op, dat verlicht ook de jeuk. 
 
-De eerste dag/nacht geeft de tattoo waarschijnlijk af, dit is volstrekt normaal. 
Hou daar rekening mee en draag schone,  liefst donkere (nacht)kleding. 
 
En verder: 
1) Raak de tattoo zo min mogelijk aan met de handen. 
2) Druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon® of Betadine® op 
    de wond. 
3) Draag geen pleisters of verband over de tattoo. 
4) Draag nooit vuile,strakke of wollen kleding op de tattoo. 
5) Vermijd tijdens het genezingsproces* contact met zwem-/bad-/open- en chloorwater,  
    sauna of stoombad. 
6) Stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet 
    met een zonnebrandmiddel). Gebruik ook na de genezingstijd* op de 
    tattoo altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen. 
7) Ook met dieren moet je rekening houden. 
    Honden-en kattenharen kunnen lelijke ontstekingen veroorzaken. 
8) Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering 
    van de wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts. 

 
*  Je tattoo ziet er na *3 weken meestal goed genezen uit  
    Kijk ‘m dan even goed na en bel me binnen 6 weken even als er iets moet worden bijgekleurd 
 
 

TOT SLOT: 

Een tattoo kan alleen goed genezen als je hygiënisch bent. 

Als je een vraag of probleem hebt, bel of mail dan even…. 

Veel plezier met je tattoo     Petra                                     


