Tatovering af brystvorte
Vi tilbyder dig at få tatoveret din brystvorte og/eller
området omkring den, så den får en naturlig brun
farve, som matcher din anden brystvorte.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
I samråd med dig afmærker tatovøren det område,
som skal tatoveres. Herefter blander tatovøren farven
i den rette nuance og tatoverer din brystvorte.
Efter tatoveringen bliver huden smurt med salve, og
du får en forbinding på, som skal blive siddende til
næste dag.
Behandlingen varer cirka 45 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Køb eventuelt lokalbedøvende middel
Det er ikke nødvendigt med lokalbedøvelse inden
tatoveringen, men hvis du føler behov for det, kan du
købe lokalbedøvende midler på apoteket. Køb en lille
tube EMLA-creme (5 g) og et Tegaderm-plaster eller
et EMLA-plaster.
Smør EMLA-cremen på området cirka 2 timer før
tatoveringen. Sæt Tegaderm- eller EMLA-plastret
over for at holde på cremen.

NÅR DU KOMMER HJEM
Forvent irritation af huden
Du vil ikke føle direkte smerte efter tatoveringen, men
du vil mærke en let svie og varme, som aftager efter
1 døgn. Hvis brystvorten klør, kan du lindre kløen ved
at duppe brystvorten med den salve, som du har fået
udleveret i ambulatoriet. Det er en god idé at lægge
lidt blød gaze i bh-skålen for at beskytte huden.

Genoptag dine sædvanlige aktiviteter
Du kan genoptage dit arbejde straks efter tatoveringen. Du må også dyrke sport og motion, så længe du
husker at smøre huden med salve, da sved afvasker
hudens naturlige fedtstoffer.
Undgå svømning og sauna
De første 10 dage bør du undgå svømning på grund
af kemikalierne i vandet og undgå sauna på grund af
varmen.
Undgå direkte sollys
De første 10 dage skal det tatoverede område være
tildækket, hvis du opholder dig i solen eller solarium.
Efter de 10 dage, skal du bruge solcreme med højeste faktor, da sol og solarium bleger tatoveringsfarven.

SÅDAN PLEJER DU TATOVERINGEN
For at få et perfekt resultat er det meget vigtigt, at du
efterbehandler tatoveringen derhjemme. Sådan gør
du:
Dagen efter, du er blevet tatoveret, skal du tage
forbindingen af, gå i bad og forsigtigt vaske huden
helt ren med vand og sæbe ved brug af dine fingerspidser.
Herefter skal du duppe huden forsigtigt med et
rent håndklæde og smøre et tyndt lag salve – den
du fik udleveret i ambulatoriet – på.
Det er kun den første dag, du skal vaske huden
direkte. Den efterfølgende uge skal du blot lade
vandet løbe ned over brystet, når du er i bad.
Du skal duppe et tyndt lag salve på tatoveringen
8-10 gange dagligt i 1 uge. Det er vigtigt, at du
bruger salve, når du har været i bad, og inden du
går i seng. Salven holder huden fugtig, hindrer
sårskorper og lindrer kløe, mens huden heler.
Hvis der sidder hudflager, skal du lade dem løsne
sig af sig selv.
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KONTROL
Vi ringer til dig cirka 6 uger efter tatoveringen for at
høre om resultatet og for at høre, om du er tilfreds.
Det er muligt at tatovere brystvorten igen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Plastikkirurgisk Afdeling
Afdelingssekretær
Tlf. 97 66 10 84
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 12.00
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