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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

• ΤΑΤΟΥΑΖ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΥΓΕΙΑ  



ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ/ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΑΤΟΥΑΖ …  

 

το τατουάζ είχε κακή φήμη, δεν αποτελούσε τέχνη 

αλλά στίγμα για έναν άνθρωπο.    

αυτοί που υπήρξαν φυλακισμένοι  

οι ναυτικοί ή οι ναρκομανείς 

 

 



ΣΗΜΕΡΑ …  

Στην εποχή όπου ζούμε, είναι αναμφίβολο ότι τα 

τατουάζ αποτελούν μέρος της μόδας, ή ακόμα 

μπορεί να πει κανείς ότι είναι τρόπος ζωής.  



ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΝΩ 
ΤΑΤΟΥΑΖ ?  

 

Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή 

Ωστόσο είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς 

σοβαρά πριν πάει να κάνει τατουάζ , αφού μπορούν 

να υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις του σώματος 

ή ακόμα να παρουσιαστούν και άλλα προβλήματα 

στην ανθρώπινη υγεία! 



ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ  
 

1. Ξυρίζεται το δέρμα 

2. H επιφάνεια καθαρίζεται σχολαστικά  

3. Aρχίζει το περίγραμμα, που γίνεται με μαύρο 

χρώμα, και μετά «γεμίζει» το σχέδιο με άλλα 

χρώματα   

4. ο ειδικός θα επαλείψει την περιοχή με κρέμα 

 

 



ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ -  ΤΑ 
ΠΡΕΠΕΙ  

Βεβαιωθείτε ότι οι επαγγελματίες στους 

οποίους θα απευθυνθείτε τηρούν τους κανόνες 

ασφαλείας  και υγιεινής σε ότι αφορά στην 

αποστείρωση των εργαλείων.  

Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται  βελόνες μιας 

χρήσης και γενικά αν όλα τα υπόλοιπα 

αντικείμενα 

 



…  

Δείτε ότι το στούντιο έχει μικροβιοκτόνα 

μηχανήματα. 

Ενημερωθείτε για τις χρωστικές που θα 

χρησιμοποιηθούν γιατί  κάποιες έχουν 

ενοχοποιηθεί για  καρκινογενέσεις 

 



…  

Προστατέψτε το τατουάζ   σας από τον 

καλοκαιρινό ήλιο για να μην ξεθωριάσει 

φορώντας ένα αδιάβροχο  αντηλιακό με υψηλό 

δείκτη προστασίας.  



ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ…  
 

 

  Μην πίνετε αλκοόλ, ούτε να παίρνετε φάρμακα 

το προηγούμενο βράδυ ή ενώ κάνετε το τατουάζ. 

Μην κάνετε τατουάζ, αν είστε άρρωστοι. 

 Μην σκεπάζετε την  περιοχή με το τατουάζ με 

ρούχα -όσο αυτό είναι δυνατό- επιτρέποντας στο 

δέρμα  να αναπνέει.  

 

 

 

 





ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ  

  Κρατήστε την περιοχή με  το τατουάζ στεγνή, 

μακριά από νερό όσο  φοράτε επίδεσμο. 

 Ακολουθείστε πιστά τις  οδηγίες που θα σας 

δώσουν σχετικά με τα προϊόντα που θα πρέπει να 

εφαρμόζονται όταν αφαιρέσετε τον επίδεσμο.  

Μην ξύνετε ή τρίβετε  την περιοχή με το 

τατουάζ.  



ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ?  

τατουάζ μεγέθους 3-4 τετραγωνικών εκατοστών 

με 4 χρώματα μισή ώρα , 180 ευρώ. μεγάλο 

τατουάζ πάνω από 3-4 ώρες μέχρι και 3.000 

ευρώ.  

 





 
 

Ε Π Ι Π ΛΟ Κ Ε Σ Σ Τ Η Ν  Α Ν Θ ΡΩ Π Ι Ν Η  Υ Γ Ε Ι Α  

 

Τοπική λοίμωξη 

Συστηματικές λοιμώξεις 

Ενδοκαρδίτιδα 

Ηπατίτιδα: B και C 

HIV: το AIDS μεταδίδεται με τις βελόνες 

Δερματικές-Αλλεργικές αντιδράσεις 

 

 



ΤΟΠΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ  

 Λοίμωξη από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, 

που μπορεί να βρίσκεται στο σώμα μας κατά 

την διάρκεια της επέμβασης, ή να είναι 

μολυσμένα τα σύνεργα του τατουάζ.  

 



…  
 λοιμώξεις με άτυπα μυκοβακτηρίδια. Μια 

άλλη ιδιαίτερη περίπτωση είναι η λοίμωξη από 

το μικρόβιο Μ.chelonae, όπου παρουσιάζεται 

μια γκρίζα περιοχή 10 ημέρες έως 5 μήνες μετά 

από τη διενέργεια του τατουάζ 

 Στο παρελθόν εμφανιζόντουσαν μέχρι και 

περιστατικά σύφιλης 



ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ -  ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ  

 σοβαρή λοίμωξη της καρδιάς, προέρχεται 

από βελόνα  

 οι ηπατίτιδες B και C μπορούν να 

μεταδοθούν από βελόνες που δεν έχουν καλά 

αποστειρωθεί. 



HIV  -   ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  

 το AIDS μεταδίδεται με τις βελόνες  

 δεν υπάρχει έγκριση για τα μελάνια που 

χρησιμοποιούνται, από τους Εθνικούς 

Οργανισμούς Φαρμάκων.  

 Υλικά : αλουμίνιο, τιτάνιο και κάρβουνο 

προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις. 



ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  

 παρουσιάζονται και σε παροδικά τατουάζ 

από χένα , ειδικά όταν προστίθεται η ουσία 

παραφαινυλενεδιαμίνη (PPD). 

 απαιτούν τη χρήση κορτιζόνης για την 

θεραπεία τους 



…  

 έχουν σχέση με το κόκκινο (ιώδιο), πράσινο 

(χρώμιο), κίτρινο (κάδμιο), μπλέ (κοβάλτιο) 

χρώμα από τις αντίστοιχες επικίνδυνες ουσίες. 



ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Ένα τατουάζ σε μια εστία μελανώματος κάνει 

πολύ δύσκολη την επιβίωση του ασθενή. 

Πολλά τατουάζ εμποδίζουν τον ακτινολογικό 

έλεγχο όταν αυτός χρειαστεί. 

Τατουάζ στην σπονδυλική στήλη εμποδίζουν 

την επισκληρίδια αναισθησία. 

 



 
 

 Ε Π Ι Β Λ Α Β Η  ΤΑ ΤΑΤΟΥΑ Ζ  Μ Ε  
Μ ΑΥ ΡΗ  Χ Ε Ν Α  

περιέχει ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν από 

σοβαρές αλλεργίες και χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις 

μέχρι μόνιμες δερματίτιδες και ανάπτυξη πολυευαισθησίας 

γυναίκες που ζουν σε περιοχές της Ασίας και της Μέσης 

Ανατολής εμφάνιζαν  λευχαιμία  

 



ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ  

 Η παραφαινυλενεδιαμίνη :  εμφάνιση 

φαγούρας ,ερυθρότητας, κηλίδων , φουσκάλες 

στο δέρμα  

 Οδηγεί σε μόνιμες δερματικές βλάβες, όπως 

αποχρωματισμό και ουλές στο δέρμα. 

 

 



ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ  

 carmine, toluene 2,5 - diamine, toluene-2,5-

diaminesulphate και pyrogallol,  

 Στη μαύρη χένα : νιτρικός άργυρος και 

χρώμιο 



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΑΤΟΥΑΖ  

τρεις βασικοί τρόποι :  

είτε να σβηστεί, είτε να κοπεί είτε να 

απομακρυνθεί με laser. Οι περισσότεροι γιατροί 

προτιμούν να χρησιμοποιούν λέιζερ. 

 Το τατουάζ δεν μπορεί ποτέ να φύγει 100%! 



Τ Ι  ΟΔ Η Γ Ε Ι  Κ Α Π Ο Ι Ο Ν  Ν Α 
ΑΦΑ Ι ΡΕ Σ Ε Ι  Ε Ν Α ΤΑΤΟΥΑ Ζ  

το τατουάζ δεν τον εκφράζει στο παρόν, καθώς 

αναφέρεται σε κατάσταση του παρελθόντος 

 δημιουργεί προβλήματα με τα ρούχα και την 

εμφάνιση 

 προκαλεί αμηχανία, αλλά και ανησυχία ότι το 

τατουάζ θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη 

δουλειά ή καριέρα του. 



Πετυχημένη αφαίρεση   



Αποτυχημένη αφαίρεση  



ΕΡΕΥΝΕΣ  

Πάνω από το 50 % των ατόμων που έχει κάνει 

τατουάζ, αργότερα το μετανιώνει και θα 

προτιμούσε να μην το είχε κάνει 

Aπό αυτούς ένα 5% δεν θα καταφέρει να 

σβήσει το τατουάζ του ούτε με λέιζερ! 



…  

Ένα άλλο ποσοστό  θα παρουσιάσει 

υποχρωματισμό (λευκό σημάδι) ή 

υπερχρωματισμό (μια μελανιά ή μουντζούρα). 

 



    



ΣΧΕΤΙΚΑ  VIDEO   

 

http://www.megatv.com/ygeia/default.asp?catid=

21850&subid=2&pubid=31373869 

https://www.youtube.com/watch?v=DMuBif1mJ

z0 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 http://www.smarthealth.gr/628 

 Webmd.com,   

 http://www.boro.gr/13112/pote-mporei-na-einai-epikinduno-ena-

tatouaz. http://www.vita.gr/ygeia/article/6773/tatoyaz-na-

kanw-br-h-na-mhn-kanw/  

 https://athlife.wordpress.com/, 

http://www.eumedline.eu/post/Aneksithles-astheneies-apo-ta-

tatoyaz 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!  


