Tatovering af brystvorte
Vi tilbyder dig at få tatoveret din brystvorte og/eller
området omkring den, så den får en naturlig 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 får du en forbinding på, som skal
blive siddende i 7 dage.

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.
Du kan godt bade i havvand, dog skal du skylle efter
med almindeligt vand, idet saltvand udtørrer tatoveringer.
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 altid bruge solcreme med
højeste faktor, da sol og solarium bleger tatoveringsfarven og kan give allergiske reaktioner.

Behandlingen varer cirka 30 minutter.

SÅDAN PLEJER DU TATOVERINGEN
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 for at holde på cremen.
Påfør EMLA-cremen på området i et tykt lag cirka
2 - 2 1/2 time før tatoveringen. Sæt Tegaderm- eller
EMLA-plastret over for at holde på cremen. Lad plastret sidde på indtil tatovøren fjerner det.

NÅR DU KOMMER HJEM
Du vil ikke føle direkte smerte efter tatoveringen, men
du kan mærke en let svie og varme.
Genoptag dine sædvanlige aktiviteter
Du kan genoptage dit arbejde straks efter tatoveringen. Du må også dyrke sport og motion.

For at få et perfekt resultat er det meget vigtigt, at du
beholder plastret på i 7 dage.
Du kan bade med plastret på. Efter badet skal du
duppe dig tør, så plastret ikke løsner sig i kanterne. Vi
har udleveret et ekstra plaster til at reparere med,
hvis kanterne løsner sig. Plasteret må ALDRIG sidde
dobbelt, der hvor du er tatoveret, da huden skal
kunne ånde.
Efter 7 dage må du tage plastret af og vaske tatoveringen med fingerspidserne med vand og sæbe. Det
må gerne være den sæbe, du plejer at bruge.
Hvis huden er tør, kan du bruge en neutral bodylotion. Huden kan skalle lidt. Det må du ikke fjerne,
men gerne duppe den skallende hud på plads med
den neutrale bodylotion.
Kontakt os efter 6 uger, hvis du oplever farveændringer eller på anden vis ikke er tilfreds med resultatet.
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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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