
 

Til dig, der skal have foretaget medicinsk tatovering 
 
Inden behandling 
Du vil blive bedøvet før de fleste behandlinger med creme og igen undervejs i 
processen for en behagelig og komfortabel behandling. 
Vi bruger lidocain baseret bedøvelse (Tapin creme, som kan købes i håndkøb på 
apoteket). Du skal smøre det på behandlingsområdet 1 time inden behandlingen og 
dække det til med almindelig husholdningsfilm. 
Bruger du blodfortyndende medicin, anbefaler vi i samråd med egen læge at stoppe 
indtagen af medicin 48 timer inden din behandling. 
 
Alkohol, blodfortyndende medicin og koffein frarådes 24 timer inden behandling. 
 
Har du skadet hud i området, fx. forbrænding efter sol, akne, skader eller aktiv 
psoriasis, kan du ikke blive behandlet, før din hud er helet. 
 
Kontraindikationer ved tatovering 
Lider du af en eller flere nedenstående sygdomme eller er i behandling, skal dette 
oplyses, da der kan være komplikationer med selve proceduren eller helingen. 
 

• Undergår kemoterapi eller fået kemoterapi indenfor de sidste 6 måneder 
• Har brugt roccutane indenfor de sidste 6 måneder 
• Har virale infektioner eller sygdomme 
• Har pacemaker eller større hjerteproblemer 
• Har hudirritationer eller psoriasis nær det behandlede område (udslæt, solskoldning, 

acne osv.) 
• Har fået foretaget en organtransplantation  
• Har fået hormon indsprøjtninger mindre end 30 dage før proceduren 
• Har tendens til keloid ardannelse 
• Er gravid eller ammende 
• Har diabetes 
• Har lupus 
• Har helvedesild 
• Har hepatitis 
• Har HIV 
• Har iktyose (fiskehud) 
• Har hæmofili (blødersygdom) 
• Har epilepsi 
 
De første uger efter behandlingen 
Det tager 1-2 uger for området at hele på overfladen. Helingen fortsætter i op til 8 uger efter 
behandlingen. 



 

Farve og mætning kan ændre sig en smule igennem helingsperioden. Resultatet kan ses 
efter 8 uger. I visse tilfælde er en re-tatovering nødvendig. 
Området vil skalle og klø en smule, hvilket er tegn på god heling. Du må ikke pille eller klø, 
da området skal have komplet ro. Dette danner grundlaget for den bedste heling og hermed 
også resultat. 
 
Bad og efterbehandling 
Efter behandling vil området blive forbundet med dermafilm. Dette skal sidde helt tæt og 
sidde på op til 5 dage.  
Du kan gå i bad som vanligt. 
Når filmen tages af starter efterbehandlingen med Panthenol creme (kan købes i håndkøb på 
apoteket/Matas). 
De første 14 dages smøres det behandlede område 5-6 gange dagligt, herefter 2 gange 
dagligt morgen og aften indtil opheling. 
Vær opmærksom på god hygiejne. Skift sengetøj og beklædning ofte. Husk altid at have rene 
hænder inden du rører eller påsmører creme på området. 
Det tatoverede område må ikke udsættes for sol og klorvand i 4 uger efter behandlingen. 
Efterfølgende ved sol skal der bruges creme med høj solfaktor. 
  
Kontakt os: 
Hvis du har spørgsmål efter behandlingen kan der sendes mail til: 
enhancedbymalina@gmail.com, gerne vedhæftet et billede samt telefonnummer og du vil 
blive kontaktet hurtigst muligt. 
Alternativt kan vagthavende sygeplejerske kontaktes på telefonnummer 5094 0308. Der kan  
IKKE sendes SMS/MMS til vagttelefonen. 
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