Kundformulär
STUDIONS VIKTIGASTE REGLER FÖR DIG SOM KUND!

KORSKONTAMINERING MÅSTE UNDVIKAS!
Ett exempel på korskontaminering är när man petar på sin tatuering (eller något annat med blodpartiklar), tar i ett dörrhandtag,
nästa kund tar i dörrhandtaget, petar på sin tatuering och vips så har nästa kund fått DINA baciller.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sprita därför händerna ofta när ni vistas i studion, sprit finns vid alla handfat och är till för ALLA.
Pilla aldrig på eller i närheten av nytatuerad hud
Pilla aldrig på tatuerarens plastade arbetsytor
Pilla aldrig i papperskorgar
Ta aldrig på golvet, tappar du något på golvet så fråga vad du ska göra innan du tar upp det.
Vi har olika hygienzoner i studion, entrézonen är smutsig, behandlingszonen är högradigt ren men kontaminerad med
blodpartiklar, andra zoner är rena.
▪ Därför har en vi skogräns vid entrén som vi ber er respektera.
När du blir tatuerad så ber vi dig att stanna vid din tatuerares arbetsstation så mycket som möjligt
▪ Behöver du gå på wc, hämta kaffe osv. så ska det tatuerade området plastas in
▪ Är din hand smutsig av blod/tatueringsfärg? Då måste du ta på dig en ren handske innan du rör dig i studion.
▪ Detta är för att du inte ska råka kontaminera andra ytor i studion med ditt blod, eller råka nudda en annan kund.
▪ Enda undantaget för att slippa plast är när du ska beundra din nya tatuering i spegeln.
Säg till om du får blodsockerfall, blir kallvettig, mår illa eller känner dig konstig. Det är inte ovanligt och om det händer behöver
vi veta detta…. MED EN GÅNG!
SITT STILLA NÄR DU BLIR TATUERAD, vi tatuerar fruktansvärt dåligt när kunderna inte sitter still. Varken kund eller
tatuerare vill att tatueringen blir katastrofalt dålig av denna anledning.
Förstår du inte reglerna, FRÅGA GÄRNA!

Färgförteckning
En svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 och Läkemedelsverket har tagit fram en föreskrift på området som började gälla
den 1 februari 2013. Detta innebär att vi som yrkesverksamma tatuerare måste: Kontrollera att de färger vi använder har ett innehåll och en märkning som
följer regelverket.
Erbjuda skriftlig information till den som injiceras (tatueras) om innehållet och egenskaperna hos de färger som används samt importör/tillverkare. De färger
som används till tatuering får inte innehålla skadliga ämnen.

Kryssa i rutan om du:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

läst och förstått studions kundregler
läst och förstått skötselrådet
inte skapar en risk för tatueraren eller kommande kunder genom att medvetet dölja smittsamma sjukdomar eller infektioner
inte skapar en risk för mig själv genom att medvetet dölja sjukdomar
är väl införstådd med att alla ingrepp skadar huden och innebär en risk för komplikationer.
accepterar att vissa avikelser från originalmotiv/skiss/stencil kommer uppstå då tatueringsprocessen är ett hantverk som till stor del
präglas av tatuerarens personliga förmågor.
frånsäger tatueraren allt ansvar om estetiska avvikelser eller fysiska komplikationer uppstår.
inte vill ha skriftlig information med färgförtecking
ätit de senaste 4 timmarna
godkänner att tatueraren sparar uppgifterna i detta kontrakt.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

har sår med infektion 99,9% av alla g ånger en kund får en infektion så smittar de sig själva med en infektion som redan finns i kroppen
har tillfällig infektion i kroppen halsont, förkylning, svamp osv
har kontaktallergier
har någon hudsjukdom
har diabetes
har hjärtsjukdom eller medfödd hjärtskada
har någon anmälningspliktig blodsjukdom som HIV, HEPATIT, m.fl
har någon anmälningspliktig resistent smitta som MRSA, VRSA, ESBL
har ett nygjort implantat
har tagit medicin regelbundet (vilken/varför) _____________________________________________________
har tagit läkemedel inom de 24 senaste timmarna
har nyttjat alkohol eller narkotika inom de senaste 24timmarna
tillhör en immun svag grupp (inkl. gravida/ammar)

Genom att fylla i detta formulär ger jag mitt samtycke till att bli tatuerad och intygar att jag har svarat sanningsenligt på samtliga
frågor i frågeformuläret samt att jag förstått samtlig information gällande studions regler och eftervårdsmetoder:

Namn:

Tel:

Datum:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Namn, telefonnummer och dagens datum

Skötselråd
Vi använder huvudsakligen två olika metoder för eftervård, antingen så sätter vi på en självhäftande plastfilm som heter Tegaderm eller så
använder vi den traditionella metoden att linda in tatueringen med plastfolie.
Med Tegaderm
• Efter 4-7dagar tas plasten bort, den sitter hårt så ta det lugnt och ta bort den försiktigt.
• När plasten är borta, tvätta området med tvål och vatten.
• Smörja vid behov om tatueringen känns torr.
• Skulle det bli mycket vätska eller blod under plasten så tas plasten av redan efter 1-2 dagar.
• Följ i detta fall det ”traditionella skötselrådet” istället.
Traditionella skötselrådet:
•
Efter 8 timmar tar du av plasten, det är då lämpligt att tvätta av tatueringen med mild tvål och varmt vatten
•
Ta inte på tatueringen under första veckan utan att först tvätta händerna noga
•
Tvätta tatueringen med varmt vatten och mild tvål 3-4ggr/dag under första 1-2 veckorna, torka med ren handduk eller låt
lufttorka.
•
Efter att du tvättat smörjer du in tatueringen med rekommenderad salva, det är mycket viktigt att du inte lämnar ett tjockt lager,
massera in all salva, lämna endast ett mycket tunt lager.
•
Salva skapar en hinna, mellan huden och salvans hinna skapas en perfekt grogrund för bakterier. Så för mycket salva kan vara
dåligt.
•
Under vecka 2-4 så räcker det att bara smörja vid behov, ca 1-2ggr/dag
•
Inget solande eller badande på minst 2 veckor
•
Byt sängkläder dagligen under de första 3-4dagarna, sova i skyddande t-shirt/pyjamas är ett alternativ men byt plagg dagligen
isåfall.
•
Byt till rena, löst åtsittande kläder dagligen under första veckan. Skav från tighta eller hårda kläder kan försvåra läkningen.
•
Undvik husdjur i sängen under läktiden
•
Klia inte, under naglarna finns det massor med elaka baciller som kan skapa en infektion.
Tänk på att sköta din hygien, använd rena kläder och klia inte.

Rekommenderade salvor
Vilken som passar dig bäst är svårt att säga och oftast får man prova sig fram för att hitta en man gillar. De salvor vi rekommenderar är:
•
Bephanten, en flottig, något vaselinliknande salva.
o
Finns på Apoteket
•
Helosan, en vit krämig salva som absorberas snabbt
o
Finns på Ica och apoteket
•
Tattoosalvor som H2O, Easytattoo, Tattoocyn osv.
o
Säljs hos tatueringsstudios
o
Är oftast det absolut bästa alternativet
När du tatuerar dig ansvarar tatueraren för din tatuering i några få timmar, till sin hjälp har tatueraren utbildningar och framför allt en
miljö anpassad för att skydda dig och din tatuering.
När du kommer hem ansvarar du över din tatuering i flera dagar, i en miljö som aldrig var avsedd för att skydda öppna sår från infektioner.
Kunskap är värt att skaffa!
99,9% av alla infektioner beror på att kunden smittat sig själv. Läkningsprocessens framgång ligger i DINA händer!
För mer information ber vi dig att kolla in vår hemsida www.spookyfish.se.

Lycka till med din nya tatuering!!

