
Czarno-białe, kolorowe, drobne albo 
monstrualne. Delikatne lub agresywne. 
Tatuaże. W dzisiejszym świecie zdaje 
się panować podział na ludzi uzna-
jących tę formę artyzmu za prawdzi-
we dzieła sztuki, a także ludzi wśród 
których znajdą się Ci uznający tatuaż 
wręcz za wulgaryzm i nadający mu 
etykietę grafiki więziennej czy też 
gangsterskiej. Niniejszy artykuł nie 
ma jednak na celu wyłonienia wy-
granego w tym sporze. Faktem 
jest, że tatuaż jest formą artystycz-
ną, której korzenie znajdziemy już 
w starożytności. Pierwotnym zna-
czeniem tatuażu był obrzęd rytu-
alny. Prymitywne tatuaże zostały 
nawet odkryte przez archeologów 
na skórach mumii egipskich. Za-
szczyt naniesienia na ciało grafiki 
przyznawany był jedynie wielkim 
myśliwym i bohaterom plemien-
nym. Później, wraz z upływem cza-
su, tatuaże nabierały nowej formy 
jak i znaczenia. W jednych kultu-
rach traktowane były jako znak 
możności, w innych piętnowano 
nimi niewolników czy złoczyńców. 
Prymitywne narzędzia do tatuażu 
odnaleziono w wielu zakątkach 
świata, w Japonii, Chinach, Nowej 
Zelandii, Afryki, Ameryki Północnej 
czy nawet Europy. Zbliżając się ku 
naszym czasom tatuaż zyskał jesz-
cze jedno znaczenie - artystyczne. 
Ludzie zaczęli gustować w drob-
nych dodatkach. Zmiana swojego 
wizerunku nie kończyła się jedynie 
na dobraniu odpowiedniego stro-
ju i biżuterii, zaczęto także malo-
wać swoje ciało.

SŁOWO “TATUAŻ”  WYWODZI SIĘ 
Z RDZENNEGO JĘZYKA THAITI I OZNA-
CZA DOSŁOWNIE “ZADAWANIE RAN”. 
TATUAŻ TO NIC INNEGO JAK WPROWA-
DZENIE CIAŁA OBCEGO, JAKIM JEST 
BARWNIK, DO GŁĘBOKICH WARSTW 
NASZEJ SKÓRY. W dzisiejszych czasach 
wykonywany jest maszynką (pistoletem) 
zaopatrzonym w sterylną igłę, która na-
kłuwa skórę na głębokość około 1 mm, 
czyli sięga do warstwy skóry właściwej. 
Na tej głębokości barwnik pozostaje już 
na całe życie, ponieważ ta warstwa skó-
ry nie ulega złuszczeniu. Tatuaż z czasem 
może blednąć, związane jest to z proce-
sami wymiany komórek i wchłanianiem 
barwnika przez skórę. Może również nie-
znacznie zmieniać formę ze względu na 
rozciąganie się skóry wraz z wiekiem.

RODZAJE TATUAŻY
Barwnik wprowadzony do skóry właś-
ciwej nazywany jest tatuażem perma-
nentnym - “wiecznym”, jednak, jak już 
wspomnieliśmy, tatuaż może blednąć 
czy też zmieniać kształt razem ze zmianą 
kształtu naszego organizmu - rozciągać 
się, kurczyć, nabierać zmarszczek. AME-
RYKAŃSKA AKADEMIA DERMATOLOGII 
ROZRÓŻNIA PIĘĆ TYPÓW TATUAŻY I ZA-
LICZA W ICH POCZET JEDNOCZEŚNIE TA-
TUAŻE GRAFICZNE JAK I “NATURALNE”. 
Pierwszą grupą są tatuaże traumatyczne 
czyli właśnie “naturalne”. Powstają one np. 
na skutek wypadku, urazu i ran spowo-
dowanych na drogach asfaltowych czy 
żwirach. Następną grupą są tatuaże ama-
torskie, wieczne tatuaże wykonywane 
w nieprofesjonalnych studiach tatuażu. 
Tatuaże profesjonalne - trzecia grupa - jak 
sama nazwa wskazuje tworzone są przez 

wykwalifikowanych artystów. Powięk-
szone brwi czy usta to tak zwany tatuaż 
kosmetyczny. Ostatnią grupą są tatuaże 
medyczne, stosowane u pacjentów z za-
burzeniem pigmentacji skóry.

Biotatuaże to forma tatuażu tymczaso-
wego tj. utrzymującego się miesiąc czy 
rok. Stosowany tutaj tusz jest po pewnym 
czasie wchłaniany przez skórę. Jednakże 
istnieje ryzyko niepełnego pochłonięcia 
tuszu co skutkować może powstaniem 
nieestetycznych śladów na skórze, wyglą-
dających jak blizny, może nawet docho-
dzić do reakcji alergicznych. Alternatywą 
dla biotatuaży jest henna, barwnik który 
utrzymuje się od jednego do trzech tygo-
dni. Należy jednak wcześniej sprawdzić, 
czy nie jesteśmy uczuleni na znajdujące 
się w jej roztworze chemiczne utrwalacze, 
które w nadmiernych reakcjach skórnych 
mogą doprowadzić do reakcji alergicznych, 
a nawet do bliznowacenia.

Ciekawą formą tatuażu jest tak zwany 
dentotatuaż. Jest to forma nanoszenia 
grafiki na zęby, szczególnie popularna za 
oceanem. Obraz nakładany jest nie przy 
pomocy igły, jak przy standardowych 
tatuażach, ale nakładany jest pędzel-
kiem na koronę zęba, który następnie 
ma być wstawiony pacjentowi. Dento-
tatuaż może być również nanoszony 
bezpośrednio na ząb.

Jednym z najczęściej zadawanych py-
tań odnośnie tatuażu jest: czy tatuaż 
wykonany igłą boli? Zdania na ten te-
mat są podzielone. Jedni twierdzą, że 
ból jest bardzo silny. Tatuaże powin-
ny być odradzane ludziom, 
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którzy boją się igieł i krwi. Część osób 
twierdzi jednak, że odczuwany ból 
jest raczej umiarkowany, a nawet 
określany mianem “szcz ypania” 
cz y delikatnego “drętwienia” skó-
r y.  W żadnym wypadku nie należ y 
jednak stosować środków prze-
ciwbólowych przed, w trakcie lub 
po stworzeniu tatuażu, ponieważ 
będą one utrudniać gojenie się 
rany i  mogą z większać k r wawie-
nie podczas wykonywanego za-
biegu.

BEZPIECZNE TATUOWANIE
Ze strony medycznej należy również 
zadać sobie pytanie czy tatuaż jest 
bezpieczny. W końcu ingerujemy 
w nasz organizm. Przerywamy na-
szą pierwszą linię obrony przeciw 
drobnoustrojom jaką jest skóra. 
Wprowadzamy do organizmu ciało 
obce czyli barwnik. Żaden tatuaż 
nie jest w stu procentach bezpiecz-
ny, ponieważ nie jesteśmy nigdy do 
końca pewni, czy nie jesteśmy uczu-
leni na barwniki. 

NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE TATUAŻ 
MUSI BYĆ WYKONYWANY W PROFE-
SJONALNYM STUDIU TATUAŻU PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL UŻY-
WAJĄCY JAŁOWEGO SPRZĘTU - JAŁO-
WEJ IGŁY, TUSZU W JAŁOWYM POJEM-
NICZKU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 
ORAZ RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH.  
W czasie zabiegu istnieje bowiem 
ryzyko zarażenia się groźnymi choro-
bami wirusowymi, takimi jak HIV, HBV 
czy HCV. Może pojawić się również 
wspomniana reakcja alergiczna, np. 
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reakcja fototoksyczna, czyli uczulenie 
na światło słoneczne, czy reakcja spo-
wodowana wprowadzeniem ciała ob-
cego do skóry. W niektórych, rzadkich 
przypadkach tatuaż może doprowa-
dzić do reakcji łuszczycowych.

Do tej pory, większość reakcji aler-
gicznych na tusz była spowodowana 
tym, że artyści sami tworzyli barwniki 
mieszając ze sobą tusze. Tusze zawie-
rające  zbyt wysokie stężenia metali 
nie nadają się do użytku na skórze. 

Reakcje alergiczne mogą dawać takie 
metale jak: nikiel, kadm czy chrom. Bi-
żuteria może zawierać te związki, stąd 
też jeśli pojawia się u nas alergia na 
biżuterię z dużym prawdopodobień-
stwem możemy założyć, że będziemy 
również uczuleni na tusz. Odcho-
dzi się już od tuszy rtęciowych - jak 
wiemy, rtęć jest bardzo szkodliwym 
metalem, wycofanym już w zasadzie 
z większości przedmiotów codzien-
nego użytku.

MOŻEMY RÓWNIEŻ POPROSIĆ TATU-
AŻYSTĘ O PRZEPROWADZENIE MAŁE-
GO TESTU ALERGICZNEGO NA NASZEJ 
SKÓRZE, DZIĘKI CZEMU SPRAWDZIMY 
CZY NIE JESTEŚMY UCZULENI NA 
BARWNIKI. W NIEKTÓRYCH PRZYPAD-
KACH DO ODCZYNU ALERGICZNEGO 
MOŻE DOJŚĆ JUŻ PO PARU GODZI-
NACH, CZASAMI JEDNAK ALERGIA 
MOŻE POJAWIĆ SIĘ NAWET PO ROKU. 
Dostępne bez recepty preparaty z hy-
drokortyzonem czy maści antybio-
tyczne będą świetnym rozwiązaniem 
na zaistniały problem skórny. Dostęp-
nych jest również wiele preparatów 
przeciwhistaminowych - przeciwaler-
gicznych bez recepty w postaci tab-

letek przyjmowanych zazwyczaj wie-
czorem (mogą, powodować senności 
u niektórych osób). Przed przystąpie-
niem do zabiegu warto zapytać także 
tatuażystę o skład tuszu, aby upewnić 
się, że nie będziemy mieć na niego 
alergii.

Reasumując, tatuaż musi być wyko-
nany przez profesjonalistę, a nastę-
pująca po nim pielęgnacja skóry musi 
być zgodna z zaleceniami wydanymi 
przez osobę wykonującą zabieg. War-
to także poprosić tatuażystę o zrobie-
nie testu alergicznego. Pamiętajmy 
także, że usuwanie tatuażu nie jest 
wcale łatwym zabiegiem. Wykony-
wany jest głównie metodą laserową, 
szlifowaniem skóry, kuracją kwasem 
mlekowym, czy nawet przeszcze-
pem skóry. Jednakże nigdy nie mamy 
100% pewności, że zabieg usunięcia 
tatuażu się uda, a sam akt usuwania 
może okazać się bolesny.

Katarzyna Kowal
Pracownik Apteki 

Według statystyk co dziesiąty Polak 
ma tatuaż, a co trzeci myśli o jego 

zrobieniu. Co ciekawe, zdecydowana 
większość tej grupy to kobiety, osoby 
w wieku od 19 do 24 lat, posiadające 

niższe niż średnie wykształcenie. 
Polacy najczęściej tatuują plecy 

i ręce, a około 30% wybiera motywy 
zwierzęce, roślinne i napisy. Niestety 

aż 12% osób rozważa usunięcie 
tatuażu, a 71% przyznało, że 

decyzja o jego wykonaniu była zbyt 
pochopna. 
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