RISICI FORBUNDET MED
AT FÅ EN TATOVERING

DER ER VISSE RISICI VED AT FÅ EN TATOVERING, DA DER MED EN
NÅL INDFØRES TATOVERINGSFARVE I LÆDERHUDEN. DU SKAL
VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:
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ER TATOVERINGER GENERELT SIKRE?
Får du en tatovering er der altid en risiko for infektioner eller andre komplikationer. Det er dog sjældent,
at der opstår noget alvorligt. Det vigtigste i forhold til
en sikker tatovering er, at du bliver tatoveret et sted,
hvor hygiejnen er høj (bl.a. handsker, engangsnåle og
afspritning af huden), udstyret og farverne så vidt
muligt er sterile og ikke indeholder kemiske stoffer,
der kan skade din sundhed, og at tatovøren ved,
hvad hun eller han gør.
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ARDANNELSE
Kan forekomme hos nogle mennesker. En tatovering
er et sår med pigment i. Det er derfor vigtigt at behandle
tatoveringen så godt som muligt for at mindske
risikoen for ar.
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ALLERGI OVERFOR PIGMENTET
Har du allergi overfor nogle kemiske stoffer, bør du
være ekstra forsigtig med at få en tatovering. Hudallergi er den hyppigste alvorlige komplikation til tatovering
og ses særligt i røde tatoveringer eller i tatoveringer
med røde blandingsfarver.
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BETÆNDELSE
En tatovering er, som alle andre sår, modtagelig overfor
bakterier. Betændelse i en tatovering, sker ikke så tit, og
risikoen afhænger af hygiejnen og hvordan tatoveringen bliver plejet. Betændelse ses ved at huden rundt om
tatoveringen bliver meget rød, hæver, bliver øm, væsker
og bliver varm. I tilfælde af mistanke om infektion, bør
du kontakte din læge.
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SYGDOM OG GRAVIDITET
Det er generelt ikke en god idé at blive tatoveret lige
efter, at du har været syg, eller hvis du lider af en
kronisk sygdom. Du skal være forsigtig, hvis du har
sukkersyge eller har nedsat immunforsvar. Det er en
meget dårlig idé at blive tatoveret, hvis du påtænker at
blive gravid eller er gravid.

KRÆFT
Tatoveringsfarver kan indeholde små mængder af
stoffer, der har vist sig at være kræftfremkaldende i dyr,
men det er uafklaret, om stofferne kan give kræft hos
mennesker.

UDFLYDNINGER
Tatoveringsfarve kan på nogle mennesker flyde under
huden og give, hvad tatovører kalder et ”blowout”. I de
fleste tilfælde vil det ligne at der er en skygge rundt om
tatoveringen. Dette sker dog sjældent. Udflydninger
forekommer særligt på steder hvor huden er tynd, som
f.eks. håndled, fødder, kraveben, inderarm osv.

EN TATOVERING ER PERMANENT
Hvis du senere skulle fortryde din tatovering, kan du få
den fjernet med laser for egen regning. Der er dog ingen garanti for, at resultat bliver pænt, og der er risiko
for ar eller pigmentfejl.

