
  
  

 

Tatuoinnin hoito-ohjeet  

Uusi tatuointisi on avohaava, joka tarvitsee ilmaa, puhtautta ja kosteutusta. Käsittele parantuvaa tatuointiasi aina vain puhtain 

käsin. Kuivaa pesty tatuointi puhtaalla pyyhkeellä, vaihda puhtaat lakanat (joiden mahdollinen likaantuminen ei haittaa) sekä käytä 

puhtaita hankaamattomia vaatteita tatuoinnin parantuessa. Seuraathan hoito-ohjeita parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi sekä 

komplikaatioiden välttämiseksi!  

  

Kelmut, kalvot ja siteet 

Tuoreen tatuoinnin päälle laitetaan studiolla kelmu, ihoon liimautuva haavakalvo tai teipattava side. Kelmu suositellaan 

poistettavaksi parin tunnin kuluttua. Side taas on hengittävä ja imee itseensä verta ja kudosnestettä. Siteen voi poistaa seuraavana 

aamuna. Hengittävää haavakalvoa voit pitää jopa 2-4 päivää – poista se kuitenkin aikaisemmin, jos ihosi reagoi kalvoon, kalvo 

tuntuu erityisen epämukavalta tai se lähtee itsekseen irtoamaan. Jos kalvon alle kertyy verta tai kudosnestettä, tulee kalvo poistaa 

vuorokauden kuluessa. Haavakalvon kanssa voit käydä normaalisti suihkussa (kuten muutenkin uuden tatuointisi kanssa).  

Huuhtele tatuointi kelmun, haavakalvon tai siteen poiston jälkeen haalealla vedellä ja anna ihoalueen ilmakuivua. Ensimmäisen 

vuorokauden aikana tatuointia ei tarvitse rasvata - näin haava saa rauhassa umpeutua. Älä itse kelmuta ihoaluetta, ellei tatuointisi 

ole vaarassa likaantua tai hankaantua esimerkiksi työssäsi.  

 

Rasvaaminen  

Tatuoinnin rasvaamiseen suosittelen Hustle Butteria, jota voit ostaa studiolta. Hustle Butter on orgaaninen ja vegaaninen rasva, 

joka sisältää sheavoita, mangoa, kookosta ja papaijaa. Myös Bepanthen on suosittu rasva tatuoinnin hoitamiseen. Noudata aina 

tatuoijan ohjetta jälkihoitotuotteen valinnassa. 

Kun tatuoinnin ottamisesta on kulunut vuorokausi, voit aloittaa rasvaamisen. Rasvaa tatuointia muutaman kerran päivässä. 

Mieluummin liian vähän kuin liikaa! Tunnistat kyllä oman ihosi tarpeen – jos tatuointi on erityisen kuiva, anna sille useamman 

kerran päivässä kosteutusta ohuelti rasvaamalla. Muista aina levittää vain ohut kerros rasvaa. Paksulla rasvakerroksella iho 

tukehtuu ja tatuointisi voi tulehtua. Kuvan koosta ja ihosta riippuen 2-5 rasvauskertaa päivässä on hyvä ohjenuora. Kosteutus 

auttaa ihoa uusiutumaan ja rasvaamista on hyvä jatkaa 2-3 viikon ajan. 

  

Hoito tulevien viikkojen aikana  

Hoida tatuointiasi pesemällä sitä pari kertaa päivässä ja rasvaamalla tarpeen mukaan. Parantumisen alussa etenkin suuremmat 

kuvat voivat olla kivuliaita ja on normaalia, jos ihoalueella tuntuu kuumotusta. Tatuointi alkaa rupeutua muutaman päivän 

kuluessa. Suihkussa ja rasvatessa rupea voi irrota, mutta älä revi tai raavi rupea irti. Jos tatuointisi kutisee, älä raavi! Läpsyttele 

kämmenellä kevyesti pahin kutina pois.  

Vältä kahden ensimmäisen viikon aikana auringonottoa, uimista, saunomista, hankausta sekä raskasta urheilua. Käytä auringossa 

tatuoinnin alueella korkeaa suojakerrointa, tatuoitu ihoalue palaa helposti. Korkean suojakertoimen aurinkorasvaa olisi hyvä 

käyttää myös parantuneisiin tatuointeihin välttääksesi ennenaikaista haalistumista. Aurinkorasvaa ei kuitenkaan tule käyttää 

kahden ensimmäisen viikon aikana. 

Tatuointi paranee tavallisesti 2-3 viikon kuluessa. 3-5 viikon jälkeen keskeneräiseksi jäänyttä tatuointia on turvallista jatkaa. 

Lopullinen parantuminen tapahtuu kuitenkin vasta 3-4 kuukauden kuluessa, jolloin iho on palautunut tatuoinnista. 

Jos tatuoinnin paranemisprosessissa ilmenee komplikaatioita (tulehdukset, allergiset reaktiot tms), otathan yhteyttä tatuoijaasi 

sekä terveydenhoitoalan ammattilaiseen. Jos sinulle herää kysymyksiä jälkihoidosta, niin älä epäröi ottaa yhteyttä tatuoijaasi! 

  

Tatuoinnin hoitaminen on tärkeä osa paranemisprosessia sekä laadukasta lopputulosta. Pidäthän siis huolta 

uudesta tatuoinnistasi!   

 


