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A vui en dia fer-se un tatuatge o un pírcing està de
moda. Però has de saber que perforar la pell té
el risc de provocar algunes malalties,

concretament l’hepatitis pels virus B i C, i la sida, que es
transmeten per la sang. Aquest fullet vol donar-te una
informació acurada sobre les mesures de prevenció que
has d’observar quan et facis un tatuatge o un pírcing.
Si estàs en aquest “rotllo”, fes-t’ho amb salut.

Si et vols fer
un PÍRCING,
no oblidis que...

• La pell s'ha de netejar i desinfectar
abans de perforar. Has de saber
quins mètodes de desinfecció has
de seguir i quants cops al dia ho
has de fer fins que cicatritzi
totalment. Si malgrat tot la ferida
s'infecta, has d'anar al metge amb
rapidesa per evitar complicacions.

Si et vols fer
un TATUATGE,
no oblidis que...

• Tot el material que es faci servir ha
de ser estèril. És millor fer-lo amb
una agulla estèril i nova que no pas
amb una pistola de pírcing, per tal
de reduir el risc de contagiar-se dels
virus de l'hepatitis B i C, o de la
sida.

• La peça que et posis procura que
sigui d'acer inoxidable, or de 14-18
quirats o titani, ja que així reduiràs
el risc d'infeccions i al·lèrgies.

• Tots els estris que es facin servir,
com els adaptadors i altres elements
necessaris, han d'estar esterilitzats i
caldrà que es guardin en bosses o
recipients estèrils fins que s'utilitzin.

• La persona que et faci el pírcing
haurà de posar-se guants de tipus
quirúrgic que seran nous cada
vegada, i no haurà de tocar res més
que el que hagi d'emprar per fer-te'l.

• El tatuador s'ha de rentar bé les
mans i, cada vegada que tatuï, ha
de col·locar-se guants de tipus
quirúrgic, que sempre ha de dur
posats.

• El material que s'usa (agulles i
tintes) ha de ser d'un sol ús.
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