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Péče o čerstvé tetování 
Děkuji, že jsi si vybral/a na své tetování právě mě. Strávili jsme spolu nějakou chvíli 

s nezapomenutelným zážitkem a zde je návod, jak se o čerstvé tetování postarat.  

Co budeš potřebovat? 

1) Antibakteriální mýdlo – například Protex 

2) Bepanten Plus 

3) Krém na tetování, bambucké máslo  

 

Nejdéle po pěti dnech: 

Ochrannou fólii sundej pod vlažnou tekoucí vodou. Tetování důkladně, ale jemně umyj studenou 

nebo vlažnou vodou a antibakteriálním mýdlem (nepoužívej žínku ani houbu). Tetování nenamáčej na 

dlouhou dobu pod vodu – může začít „mokvat“ a poškodit se. Po umytí usuš papírovým ubrouskem, 

který ti vodu nasaje – stačí lehce přiložit. Namaž tenkou vrstvu krému Bepanthen Plus a ničím 

tetování nezakrývej. Je důležité, aby to byla opravdu tenká vrstva, aby opět nedošlo k mokvání.  

 

Péče v dalších dnech: 

Mazej krémem Bepanthen Plus po dobu 3 dnů, ráno a večer tenkou vrstvou. Poté můžeš mazat již 

krémem na tetování či bambuckým máslem jednou až dvakrát denně. Obvykle se tetování hojí 7 – 10 

dní. Zahojené tetování je hladké a zpočátku může být lesklé – cca do měsíce se kůže zcela srovná.  

Po dobu 24 hodin po dokončení tetování nepožívejte alkoholické nápoje. Omezte jejich požívání i po 

dobu léčebného procesu. 

První týden NEnemáčej tetování delší dobu pod vodou. Kvůli nebezpečí případné infekce nenavštěvuj 

v době hojení saunu, bazén, koupaliště, moře a vyvaruj se náročných sportovních aktivit.  

První měsíc nevystavuj tetování přímému slunci ani soláriu. Dále při pobytu na slunci vždy používej 

opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. Pokud se na tetování místy utvoří stroupky, 

neškrábej je a ani je neloupej. 

Vnitřní zhojení narušené pokožky může trvat až několik měsíců. 

 

Vezmi na vědomí, že působením času, UV záření a stárnutí pokožky může dojít na tetování ke 

změnám. Starej se proto o tetování pravidelným používáním krémů obsahujících vitamín E, aloe, 

panthenol.  

V případě nedodržení pokynů viz. předchozí text může dojít k nenávratnému poškození tetování a 

možnému zanesení infekce. 

Budu se na tebe těšit u dalšího tetování nebo i jen tak. 

 


