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Reportatges

Què cal saber abans de fer-se un 
tatuatge?

- Pensa que un tatuatge és per sempre, valora si 
d' aquí a uns anys t'interessarà portar-lo.

-Si ho tens clar, valora la possibilitat de posar-te 
tatuatges  temporals  o  semipermanents  com 
calcomanies  encara  que  no  són  ben  bé  un 
tatuatge .També hi ha tatuatges solars ideals per 
a festes, l'estiu, etcetera.

-Evita  posar-te  motius  pels  quals  pots  perdre 
l'interès posteriorment : el xicot i la xicota , que 
pot deixar de ser-ho ; el teu ídol  esportiu ,que 
se'n pot anar  a l'equip rival  , etcètera 

-  No  és  gens  recomandable  que  els  menors 
d'edat es facin tatuatges permanents , ja que es 
poden  penedir  de  la  seva  decisió  i  no  seran 
rigorosos en la curació de tatuatge .

-  Si  et  vols  tatuar  paraules  o  frases  en  altres 
idiomes assabenta't primer del seu significat.

- Pren-te  tot el temps que calgui en l'elecció del 
tatuatge ; una mala elecció pot ser irreversible.

Recomenacions per escollir un bon tatuador

Fer-te un tatuatge també comporta riscos per a la 
teva salut; per això, el tatuador ha de seguir unes 
normes higièniques bàsiques:

1-. Local net i ben il·luminat. L'àrea on es fan les 
activitats de pírcing o tatuatge ha d'estar aïllada 
de la resta de l'establiment.

2-.  El  diploma higienicosanitari  que els  acredita 
com a professionals aplicadors ha d'estar ben a la 
vista.  Fixa't  si  l'establiment  pertany  a  alguna 
organització  ,  ja  que  aquest  detall  inspira 
fiabilitat.

3-.  L'àrea  de  treball  ha  de  disposar  d'un 
rentamans  d'accionament  no  manual,  equipat 
amb  aigua  corrent,  dispensardor  de  sabó  i 
tovalloles d'un sol ús. El tatuador s'ha de rentar 
bé  les  mans,  i  cada  vegada  que  tatuï  s'ha  de 
posar guants de tipus quirúrgic, que sempre ha 
de dur posats.

4-. El material  que s'utilitza -agulles i tintes- ha 
de  ser  estèril  i  d'un  sol  ús.  Els  pigments  i  el 
material  cosmètic  utilitzat  ha  de  complir  la 
normativa vigent, d'àmbient estatal.

5-. Ha de tenir “autoclau” (màquina de vapor per 
esterilitzar a pressió els estris d'un sol ús).

Zones d'aplicació

Tècnicament parlant, els únics llocs on no es pot 
fer un tatuatge permanent són els cabells, les 
dents, els ulls i les ungles.


