Kontrakt/Hälsodeklaration
Namn:_______________________________________________________
Födelseår:____________________________________________________
Telefon/mail:_________________________________________________

Har du något av följande:
-

Ja

Nej

Tillfällig infektion i kroppen
O
O
Kontaktallergi
O
O
Hudsjukdom, ex psoriasis
O
O
Diabetes
O
O
Sår med infektion någonstans på kroppen
O
O
Hjärtsjukdom eller medfödd hjärtskada
O
O
Blodsjukdom (Hepatit A, B, C etc.)
O
O
Bär på känd antibiotikarestistens
(Särskilt MRSA)
O
O
Tillhör en immunsvag grupp
O
O
Gravid
O
O
Tar medicin regelbundet
O
O
Om ja, ange vilken och varför:___________________________________________________

Innan du tatuerar dig bör du vara medveten om vilka risker en tatuering innebär.
En tatuering är permanent! Du kommer leva med den resten av ditt liv, du bör därför noga tänka igenom dina val. Ditt
första val är tatuerare. Med din tatuerare diskuterar du motiv, placering, storlek och färgsättning. Du godkänner en
eventuell skiss dvs. förarbetet. Du kan också välja att ge tatueraren fria händer. När tatueringen är på plats på din
kropp går det inte att ångra sig eller ändra design!
Tatueringar är konstverk men det är också kroppsliga ingrepp. Resultatet påverkas därför av många olika faktorer t.ex.
hudens skick innan ingreppet och hur du sköter din tatuering i efterhand. Respektera din tatuerares val om hon/han
vill avbryta sessionen och fortsätta vid annat tillfälle.
Du får inte tatuera dig om du är under 18 år.
Du får inte tatuera dig om du är påverkad av alkohol eller droger.
Det är inte lämpligt att tatuera sig om en operation är inplanerad inom den närmsta tiden.
Är du blodgivare måste du vänta 6 månader efter tatueringstillfället innan du får lämna blod.
Det finns en liten risk att du reagerar på en eller flera färger. Detta märker du genom att en viss nyans eller färg i
tatueringen kliar eller blir svårläkt. Du kan då vara överkänslig mot ett ämne som finns i tatueringsfärgen. Om detta
sker informera din tatuerare och uppsök läkare för behandling!
Läs instruktionerna om eftervård innan du tatuerar dig!

Jag har blivit informerad om och förstått riskerna med att tatuera sig

Ort/Datum ___________________________Signatur______________________________________

