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INSTRUÇÕES DE PÓS-APLICAÇÃO
O processo de cicatrização de uma tatuagem demora cerca de uma semana.
Estado geral de saúde e aptidão física desempenham um papel importante neste processo.
Durante o processo de cicatrização, a tatuagem pode causar alguma comichão. A higiene
pessoal é imprescindível durante o tempo de cicatrização da tatuagem.
Imediatamente após a tatuagem, o local tatuado é coberto com um spray de feridas, uma
compressa esterilizada ou uma película adesiva transparente também esterilizada.
O spray ferida ou película adesiva deve permanecer na tatuagem até que a ferida tenha
cicatrizado (3-6 dias). Pode tomar duche normalmente com o spray e a película aplicados.
O spray desaparece por si só. Se algum líquido da ferida se desenvolve sob a película, pode
cair mais cedo.
Se, no entanto, a tatuagem for coberta com uma compressa esterilizada (não transparente)
ou pomada gordurosa e película aderente (papel filme), é possível remover este após
algumas horas e tratamento da ferida, tal como descrito abaixo.
Tratar a tatuagem como se segue:
 Toque na tatuagem o menos possível com as mãos.
 Limpe o local duas vezes ao dia com um sabonete sem cheiro suave até que a ferida
esteja curada completamente.
 Humedeça a tatuagem após a lavagem e seque delicadamente com uma toalha limpa.
 Lubrifique a tatuagem, se desejar (com as mãos lavadas) com a pomada que lhe foi dada
pelo tatuador.
 Não deixe ninguém utilizar a sua pomada e não use outra pomada.
 Não utilize desinfetantes de feridas como Sterilon ou Betadine sobre a ferida.
 Não coloque pensos ou ligaduras na tatuagem.
 Nunca use roupas apertadas ou sujas sobre a tatuagem.
 Evite tomar banho de imersão durante o processo de cicatrização (piscinas cloro,
banheiras de hidromassagem, piscinas naturais).• Não utilize a sauna ou banho de vapor.
 Não exponha a ferida ao sol ou bronzeamento (nem mesmo com filtro solar).
 Além disso, mesmo após a tatuagem estar cicatrizada, use sempre um filtro solar de alta
proteção, enquanto se bronzear.
 Em caso de extrema vermelhidão, inchaço, sangramento, inflamação, mudança de cor ou
dor, consulte o seu médico e tatuador.

