
NAZORG
Zoals je weet wordt je tattoo door middel van naalden in de huid gebracht. Dit
veroorzaakt in de huid een schaafwond en zo moet je ook je tattoo behandelen.
Wanneer de tattoo klaar is zal de huid om de tattoo heen een beetje rood en gezwollen
zijn, dit heeft te maken met het scheren, prikken en schoonmaken van de huid.
De rode gloed om de tattoo zal na enkele uren verdwijnen, de plaats van de tattoo zelf
zal eerst nog opgezet blijven en gloeien. Trek vooral de eerste nacht een oud doch
schoon T-shirt aan, dit omdat er inkten de huid verlaten door wondvocht dat uit de huid
vloeit. Wanneer je tattoo ’s ochtend aan je shirt zit verkleefd, dan kun je dit losweken
met lauwwarm water (vooral niet lostrekken!!!).

JE NIEUWE TATTOO

BIJ THUISKOMST
Verwijder na vier uur voorzichtig de folie en gooi deze direct weg. 
Spoel schoon met lauwwarm water en een antibacteriële parfum 
vrije zeep (Bv Unicura).

Dep je tattoo droog en smeer deze in met een dun laagje Bepanthen. (Doe dit 2 a 3
keer per dag) In Bepanthen zit onder andere de werkzame stof Panthenol die ervoor
zorgt dat je huid sneller geneest. Gebruik geen vaseline!! Vaseline verstikt je huid
waardoor je tattoo langzamer zal helen en eventuele bacteriën niet meer weg kunnen
uit je wond, hierdoor is infectiegevaar vele malen groter.

Binnen enkele dagen zal er een korst ontstaan op de plaats van de tattoo. 
Smeer de tattoo 2 á 3 keer per dag in maar doe dit nooit te dik, 
de korsten worden dan te week en de tattoo krijgt niet voldoende  
zuurstof om te kunnen genezen. Wanneer de tattoo niet 
voldoende wordt ingesmeerd met de voorgeschreven 
zalf (Bepanthen) dan zal deze te droog worden en 
gaan knappen waardoor er door bloedverlies inkt 
mee de huid uit kan gaan (delen van de tattoo 
worden hierdoor vaag van kleur). Ook kan
hierdoor littekenweefsel ontstaan, probeer dit 
dus ten alle tijden te voorkomen je wilt 
per slot van rekening een mooi genezen
tattoo. De korsten zullen ongeveer twee 
tot drie weken blijven zitten en kunnen 
soms wat gaan jeuken, 
ga dan niet krabben!
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NAZORG
Hou dieren uit de buurt van je nieuwe tattoo
Vermijdt tijden het genezingsproces contact met chloorwater, zwemwater,
bubbelbaden en sauna.
Ga gedurende 6 weken niet onder de zonnebank of in de zon (of dek deze af als je de
verleiding echt niet kunt weerstaan …)
Smeer in de zomer zeker 4 tot 6 weken je tattoo in met zonnebrandcrème met factor
50 mocht je toch de zon ingaan.

REKENING HOUDEN MET

SPORTEN NA HET ZETTEN VAN EEN TATTOO
Een tattoo is eigenlijk een schaafwond en die laat je best eerst genezen voor je weer
intensief gaat sporten. Zweet kan de genezende huid immers irriteren. Het hangt ook
wat af van de tattoo die je liet plaatsen: grote tattoos en tattoos dichtbij een gewricht
zorgen ervoor dat je huid veel in beweging is als je sport. In dat geval duurt de
genezing nog langer en is de kans op irritatie groter. Bij kleinere tattoos kan je normaal
gezien dus iets sneller weer aan het fitnessen. Ga je bij een deskundige
tatoeëerder dan kun je hem of haar ook om raad vragen.

Fitnessen kun je vrij snel hervatten na het zetten van een tattoo. Maar voor andere
sporten houd je je beter toch iets langer gedeisd. De volledige genezing van een tattoo
duurt twee tot zes weken. Duik in die periode niet in het zwembad, het bubbelbad of de
sauna. Om te beginnen is lang weken in water niet goed voor je 
kersverse tattoo, maar er dreigt vooral ook infectiegevaar 
zolang de wond niet volledig genezen is. Vermijd in
de genezingsperiode ook contactsporten als 
voetbal of gevechtssporten.
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Zodra de wond helemaal genezen is en je geen 
complicaties ondervindt, kun je met een  gerust 
hart weer aan het sporten. Let wel op als je 
gaat sporten in de zon: ook na het genezings-
proces blijft de  getatoeëerde huid nog lange 
tijd erg gevoelig voor Uv-stralen. Uv-straling 
kan de kleuren van jouw tattoo doen 
vervagen. Smeer je in met zonne-
brandolie factor 30 of dek je tattoo
goed af!

PAS OP MET UV-STRALING



NAZORG
Je tattoo ziet er na 2 weken al zo goed als genezen uit, maar hou er rekening mee dat
het minimaal twee maanden duurt voordat de huid helemaal hersteld is. Smeer je
tattoo dus ook gedurende dit genezingsproces van 8 weken 2 a 3 maal daags in.
Mocht het gebeuren dat een tattoo bijgekleurd moet worden, dan kan je altijd
kosteloos binnen 8 weken op afspraak terecht voor een controle check.

DE GENEZINGSTIJD

TOT SLOT
Een tattoo kan alleen genezen als je hygiënisch met je lichaam omgaat.
Heb je vragen? Kom dan gerust even langs, bel of email mij en ik zal je helpen in raad
en daad. Backtoblackink kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het optreden van
infecties, problemen in het genezingsproces of enig ander letsel na het het zetten van
een tatoeage. Er wordt door mij zorggedragen dat het risico op infectiegevaar in mijn
tattoo-studio nihil is. Het is echter aan jou om zorg te dragen voor een goede aftercare.
Ik zorg voor een tattoo van goede kwaliteit en geef advies over de aftercare producten;
de verzorging ervan ligt bij jezelf.

Raadpleeg bij iedere infectie een arts of neem contact op met BacktoBlackink. 

Back To Black Ink.
Kokelestraat 148
6462 EV 
Kerkrade

06-49851503
info@backtoblackink.com
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