TATUAJE
MAI SIGURE

Núm. RUMANO
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Dacă vă gândiţi să faceți un tatuaj, este bine
să vă adresați unui tatuator profesionist.
Este important de știut că este necesar să se mențină
anumite condiții sanitare pentru a preveni infecţiile, cum
ar fi hepatita sau HIV. Încercăm să vă oferim câteva
sfaturi pentru a face tatuaje în condiții de siguranță.

EDICIÓN ESPECIAL CENTROS PENITENCIARIOS
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Selectaţi tatuatorul

Este important să selectați bine tatuatorul.
Încercaţi să vorbiţi cu această persoană pentru
a vedea dacă vă place modul lui de muncă și
dacă face acest lucru în condiții de siguranță
pentru el și pentru dumneavoastră.

Ustensilele
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Ideal ar fi ca acele, cernelurile, recipientele etc.
să fie noi pentru fiecare tatuaj. Atunci când
acest lucru nu este posibil, pentru a reduce
riscurile, este cel mai bine să le fierbeți timp
de 15 minute (cu înălbitor, dacă îl puteți obține)
și apoi să le uscaţi cu o cârpă curată cu alcool.
De asemenea, este recomandabil ca tatuatorul
să folosească mănuși noi din latex de fiecare
dată.

Cerneala

Cernelurile de tatuaj poate fi, de asemenea,
o cale de transmitere a infecțiilor. Deși în mod
ideal ar trebui să existe cerneală nouă, de multe
ori în închisoare este fabricată din alte
materiale. În acest caz, asigurați-vă că materialul este cât mai igienic posibil (sterilizat în mod
ideal în apă fiartă sau o flacără ) și că apa
folosită în proces a fost fiartă în prealabil
și plasată într-un rezervor curat.

Activitatea
tatuatorului
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Maniera în care lucrează tatuatorul este,
de asemenea, foarte importantă pentru a reduce
riscurile. Activitatea ar trebui să se desfășoare
pe o suprafață plană, iar fluxul de cerneală
trebuie să fie constant. De asemenea, este
important să nu fie pătrunse toate straturile
pielii. Nerespectarea acestor două lucruri
mărește riscul de infectare și diminuează
calitatea tatuajului.

¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

După tatuaj

Odată ce tatuajul este terminat, este important să fie
aruncate toate materialele de unică folosință, deoarece
prezintă riscuri pentru alții.
Este important să se spele zona tatuajului cu apă și săpun
neutru de două ori pe zi și să fie pansată cu un tifon steril
(care va trebui schimbat zilnic). Procesul de vindecare va
dura aproximativ două săptămâni și va apărea mâncărimea
(indicând faptul că se produce o bună cicatrizare).
Este important să nu vă scărpinaţi, pentru că s-ar putea
produce infectarea zonei și / sau alterarea desenului
sau al culorii tatuajului. Deși utilizarea cremei de hidratare
poate ușura mâncărimea, asigurați-vă că crema este igienică
(ideal ar fi ca tubul să fie nou și utilizat numai de dumneavoastră).
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