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Efter at have fået rekonstrueret 
din brystvorte, kan du få den  
tatoveret, så den får en mere  
naturlig farve. Det kan du få  
lavet hos en tatovør.

Gør det ondt?

Det er ikke nødvendigt med lokalbedø-
velse inden tatoveringen, men hvis du 
mener, at du har behov for bedøvelse, kan 
du købe noget lokal bedøvende creme/
plaster på apoteket. Cremen eller plaste-
ret smøres/sættes på området ca. 2 timer 
før du skal møde hos tatovøren. Følg 
vejledningen i pakken

Behandlingen

I samråd med dig afmærker tatovøren 
det område, som du skal have tatoveret. 
Herefter blandes farven, og tatoveringen 
udføres.

Det varer ca. ½ time.

Til sidst bliver huden duppet med sårsal-
ve og du får en forbinding på, som du skal 
beholde på i den første uge.

Efter tatoveringen

Smerte og ømhed
Du vil ikke føle direkte smerte, men

lige efter kan du mærke en let svien
og varme. Dette aftager efter 3 - 4
dage.

Bad
Du kan tage brusebad med forbindingen
på, da den er vandtæt.

Du skal duppe området med forbindingen
tørt, så kanten ikke løsner sig efter 1 uge 
tager du forbindingen af, og du kan tage 
bad normalt.

Pleje af tatoveringen
Når forbindingen er fjernet, anbefaler vi, 
at du smører området med uparfumeret 
fugtigheds creme dagligt efter bad.

For at beskytte huden i starten kan det
være en god idé at lægge en lille, blød
gaze i BH-en.

Hvis der i starten sidder flager af hud, er 
det vigtigt, at du lader dem løsne sig selv. 
Generelt skal du undgå at pille og klø i din 
nye tatovering.
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Arbejde
Du kan genoptage dit arbejde umiddel-
bart efter tatoveringen.

Fysisk aktivitet
De første 10 dage skal du undgå svøm-
ning pga. kemikalierne i vandet samt 
sauna pga. varmen. Ellers kan du dyrke 
alle former for sport.

Sollys
Ved solbad og solarium skal du fremover 
bruge solcreme med høj solfaktor, idet 
solen bleger farven i tatoveringen.

Opfølgning
Når tatoveringen er helet og færdig, tilby-
der vi dig en tid hos plastikkirurgen, som 
har opereret dig.
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I samråd med dig afmærker tatovøren 
det område, som du skal have tatoveret. 
Herefter blandes farven

Tatoveringen udføres

Umiddelbart efter tatoveringen Du får en forbinding på, som du skal 
beholde på i den første uge
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