PATIENTINFORMATION
Tatoveringsfjernelse, før/efter behandling
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Tatoveringsfjernelse, før/efter
behandling
Før behandling
Vask og barber området, der skal behandles, så der ikke er rester af f.eks. cremer eller
kosmetik på huden når du kommer til behandling
Brug højfaktor solcreme (faktor 50+) mindst 3 uger før behandling og under forløbet
Undgå selvbruner mindst 1 uge før behandling
Har du brug for smertestillende før behandlingen så brug paracetamol. Ibuprofen og lignende
stoffer er blodfortyndende og kan give blå mærker
Ved behov kan du 1 time inden behandlingen dække det område, der skal behandles med en
lokalbedøvende creme (fås i håndkøb på apoteket) og dække det med husholdningsfilm. Creme og
film skal fjernes igen lige inden du kommer ind til behandling

Efter behandling
Det behandlede område vil være dækket af en hvidlig farve ”frosting” – det er helt normalt –
det forsvinder oftest indenfor en halv time
Vi påfører en bakteriedræbende creme umiddelbart efter behandling
Huden vil være lidt rød, øm og hævet. Det forsvinder oftest efter få timer. Af og til ses små
hudblødninger og vabler - det er også helt acceptabelt.
Undgå solen både under og efter behandlingsforløbet!
Når huden bliver tør og begynder at klø må du meget gerne komme en mild uparfumeret
creme på
Stille og roligt vil du opleve at dele af tatoveringen forsvinder som udtryk for at dit
immunforsvar arbejder
Specielt hvis du har en mørkere hudfarve kan du opleve afblegning af huden, efter nogle
måneder bliver huden dog hos de fleste normalfarvet igen

Hvor længe skal jeg vente før jeg kan få næste behandling
Der bør gå 6-8 uger før du igen kan blive behandlet, idet dit immunsystem skal bruge tid på at
fjerne farvestofferne fra huden.
LÆS MERE Tatoveringsfjernelse
Med venlig hilsen
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