
PÉČE O ČERSTVÉ TETOVÁNÍ 

Existuje více způsobů, jak pečovat o nové tetování. Všechny Vás většinou přivedou ke stejnému cíli. 

Správná péče o tetování je velmi důležitým článkem k pěknému a kvalitně vyhojenému tetování. 

Každý způsob má nějaké výhody i nevýhody. Naše metoda je prověřená mnohaletou praxí v tattoo 

byznysu a je odzkoušená na našich vlastních tělech. Netvrdíme, že naše metoda je jediná správná a 

nejlepší, ale tvrdíme, že ji používáme pro ošetřování svých vlastních tetování, a to k naší plné 

spokojenosti. 

  

 Po dobu 24 hodin před započetím i po dokončení tetování nepožívejte alkoholické nápoje! 

 Ochrannou fólii - krytí – odstraňte asi po 2 hodinách a tetování omyjte vlažnou vodou a 

antibakteriálním mýdlem. Nejde-li krytí lehce odstranit, nejdříve jej namočte – 

neodtrhávejte! 

 Používejte jen jemné mýdlo (např. dětské, PROTEX). Tetování doporučujeme jemně omývat, 

pouze lehce namydlenou dlaní, následně opláchnout a osušit čistým ručníkem, nebo 

ubrouskem. Dbejte na čistotu rukou, abyste zabránili vzniku infekce. 

 Po osušení na tetované místo aplikujte slabou vrstvu hojivé masti B-Panthen Plus krém. 

Aplikaci masti opakujte dle potřeby - nejméně 2x denně, ráno a večer. Tetování udržujte stále 

vláčné. 

 V prvních dnech tetování noste na noc tmavé starší triko (čisté), z důvodu  vypuzení 

přebytečné barvy z tetování. 

 Na tetování se mohou, ale také nemusí, vytvořit stroupky. Stroupky nikdy 

nestrhávejte a tetované místo neškrábejte! V druhém a třetím týdnu natírejte tetování už jen 

dle potřeby (pokud bude suché) vazelínou, dokud nedojde k úplné regeneraci pokožky. 

 V období hojivého procesu, tj. zhruba 5-7 dní, nedoporučujeme delší koupání, návštěvu 

sauny a solárního zařízení a rovněž provádění náročných sportovních aktivit. 

 Vyvarujte se opalování (i v soláriu) alespoň na dobu 30-ti dnů. Omezte požívání alkoholických 

nápojů i po dobu hojivého procesu. Hygienu dodržujte jen krátkým osprchováním a aplikací 

masti. 

 Tetované místo ničím nepřelepujte! 

 Vezměte prosím na vědomí, že působením času, UV zářením a rovněž stárnutím pokožky 

může dojít na tetování k určitým změnám. Neopalujte ho, nebo ho alespoň 

chraňte opalovacím krémem se silným UV filtrem! Pečujte také o tetování pravidelným 

používáním pleťových krémů, obsahujících vitamín E. 

 Během hojení neužívejte antibiotika. 

 Nikdy na tetování neaplikujte Framykoin a kortikoidové krémy! 

V případě, že máte se svým tetováním nějaké problémy, nebo chcete- li znát více podrobností, 

kontaktujte mě. 

 



Zdravotní kontraindikace tetování 

Tetování je činnost, která porušuje integritu lidské kůže, proniká pod pokožku, způsobuje lehké 

krvácení a přímo do organizmu vpravuje cizorodé látky (barviva), které v určitých případech mohou 

způsobit i vážnější komplikace. Tetování lze provést pouze na absolutně zdravou pokožku bez 

jakýchkoliv chorobných příznaků. Je samozřejmé, že tetování nemohou podstoupit lidé, kteří trpí 

určitými nemocemi. 

 

Cukrovka – Diabetes mellitus – obecně jej můžeme charakterizovat tak, že jde o zvýšenou 

koncentraci glukózy v krvi a ztráty cukru do moči. Vzhledem k vysoké koncentraci cukru v krvi probíhá 

hojení pokožky déle a tetování může způsobit nehojící se plísňová nebo hnisavá onemocnění. Pokud 

je tedy člověk těžkým diabetikem, tetování se nedoporučuje a je zbytečným rizikem. 

 

Infekční onemocnění – tetování se nesmí provádět u osob trpících jakoukoliv infekční 

nemocí – virová hepatitída, AIDS ( z hlediska ochrany vlastního zdraví, ale i zdraví ostatních klientů, je 

třeba ke každému přistupovat tak jako by byl HIV pozitivní), onemocněním dýchacího traktu, různými 

virózami ale i banální rýmou. 

 

Alergie – pokud je klient těžkým alergikem, trpící na ekzémy či nesnášenlivostí různých kovů, 

které při styku z pokožkou mohou způsobovat potíže, není možné tetování provést z důvodu 

špatného hojení inkriminovaného místa. 

 

Kožní onemocnění – pokud klient trpí jakoukoliv kožní nemocí (psoriáza, plísňové 

onemocnění aj.) není možné tetování provést. Tetovat je možno pouze pokožku zdravou bez zjevných 

příznaků jakéhokoliv onemocnění. 

 

Keloidní jizvy – pokud má klient sklon k tvorbě keloidních jizev je lepší tetování neprovádět, 

protože výsledný efekt by nemusel být optimální. 

 

Těhotenství – pokud máme zájem o tetování v těhotenství, šestinedělí či době kojení je třeba od 

tohoto upustit a počkat si na dobu alespoň 3 měsíce po ukončení kojení. Tetování představuje jek 

fyzickou tak psychickou zátěž a v této době obojí není vhodné. 

 

Osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek – každý člověk by 

k tetování měl přistupovat zodpovědně a alkohol či jiné drogy mohou způsobit zvýšenou krvácivost. 

 

Nemoci krve – klienti s poruchami srážlivosti krve, či jinými nemocemi krve nemohou tetování 

podstoupit 



Osoby psychicky labilní – tetování je částečně bolestivou záležitostí a je třeba zvážit, 

zvláště u osob citlivých na bolest, míru rizika. Dále osoby s jakoukoliv psychickou zátěží, či 

onemocněním, by si měli zákrok dobře rozmyslet. 

 

Dárci krve – pokud jste dobrovolným dárcem krve, je třeba počítat s tím, že 1 rok po tetování 

(permanentní make-up, piercingu, endoskopii či laparoskopické operaci) je darování krve zakázáno. 

Děti a nezletilci – tetování je možné až od 18 let, kdy je za sebe člověk právně zodpovědný. Do té 

doby je nutný souhlas rodičů. Je však lépe počkat do dovršení 18 let z důvodu psychické, fyzické a 

sociální vyzrálosti. 

Antibiotika - neměli by jste cca týden před tetováním brát (ATB bojují proti cizím látkám v těle, 

tudíž i proti barvě) 

Opalování (solárium) - před tetováním se neopalujte a nechoďte do solárka, kůže je pak 

popálená a tetování je citlivé (jen si představte, že do spálené kůže něco pícháte) A taky se hůř hojí. 

První den menses 
 

NEJBOLESTIVĚJŠÍ MÍSTA  

 
Snášenlivost bolesti při tetování je hodně individuální. Tetování nejčastěji bolí na částech těla, kde je 

kůže tenčí, nebo kde je hodně nervových zakončení. Za nejbolestivější části těla se převážně 

považují:  

 

- nárt a kotník 

- žebra 

- lokty 

- kolena 

- holeň 

- hrudník 

- hlava 

- za uchem 

- obličej 

- krk (ohryzek) 

- okolí páteře 

- pohlaví 

 


