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Tässä kerromme liikkeestämme, aseptiikasta, tavoistamme ja siitä, mitä sinun tulisi ottaa
huomioon ennen tatuointiprosessin alkua. Työmme jälkeen ja taiteeseemme pääset tutustumaan
paremmin facebook sivullamme.
www.facebook.com/pinkyinky.ﬁ.
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Artistit
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Tutustu huolella artistiemme portfolioon ja taiteeseen. Jokaisella artistilla on oma tyylinsä
ja kaikki artistit eivät tee kaikkea. Liikkeessä kannattaa tulla vierailemaan ja tutustumaan
paikkaan ja meihin. Me suunnittelemme tatuointisi mielellämme ja autamme myös paikan
valinnassa. Lopputuloksen kannalta on tärkeää mihin tatuointi tehdään, jotta tulos olisi paras
mahdollinen. Paikkaa valitessamme kiinnitämme huomiota kehon muotoihin ja erilaisiin
ihoalueisiin, jotta tatuointisi säilyisi ilmeikkäänä koko loppuikäsi. Vastaamme kaikkiin kysymyksiisi
mielellämme.
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Liike ja työskentely
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Liikkeessämme on ensisijaisen tärkeää puhtaus, aseptiikka ja asiakkaiden turvallisuus. Pidämme
huolen yleisestä siisteydestä ja erityisesti tatuointitilojen puhtaudesta. Aseptiset
työskentelytapamme suojaavat rikottua ihoa välittömältä tai välilliseltä mikrobikontaminaatiolta
tatuointiprosessin aikana. Desinfektioaineemme ovat riittävän tehokkaita ja käytämme niitä oikein
riittävän puhtaustason saavuttamiseksi. Liikkeemme on terveysviranomaisen hyväksymä.

!
!
!

Musteet ja välineet

!

Ostamme musteemme ja välineemme vain luotettavilta suomalaisilta maahantuojilta. Kaikki
käyttämämme musteet ovat EU-direktiivien mukaisesti hyväksyttyjä. Käytämme musteet ovat
fusion ink (pääosin), eternal ink ja intenze. Valmistajien nettisivuilta pääset tutustumaan

paremmin musteisiin. Säilytämme musteet erillisillä hyllyillä, käsittelemme niitä aseptisesti sekä
huolehdimme pullojen puhtaudesta.
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Käytämme vain kertakäyttöisiä neuloja (mm.cheyenne). Ennen ja jälkeen jokaisen asiakkaan
puhdistamme ja desinﬁoimme työtilat ja tarvikkeet huolellisesti. Suojaamme tasot, penkin,
käsituet, koneen, johdot ja muut mahdollisesti asiakkaan eritteisiin kontaktissa olevat työvälineet
puhtailla kertakäyttöisillä muovisuojilla. Käytämme kertakäyttöisiä puhtaita mustekuppeja ja
vesikuppeja. Ennen tatuointia iholta poistetaan mahdolliset karvat, jonka jälkeen iho puhdistetaan
ja desinﬁoidaan. Ihon puhdistukseen tatuointiprosessin aikana käytämme keitettyä vettä ja
herkälle iholle suunniteltua puhdistusainetta.
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Tatuoinnin ottaminen ja tatuointiprosessi
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Ennen tatuointia käymme keskustelua/viestittelyä asiakkaan kanssa kuvan suunnittelusta
ja sen paikasta. Kuvan hintaan vaikuttaa sen koko, vaativuus(yksityiskohdat), paikka kehossa,
värit, sekä suunnitteluun ja tekemiseen kulutettu aika . Piirrettyämme kuvan osaamme antaa
tarkempaa hinta-arviota. Pienet kuvat piirrämme samana päivänä ja isommissa kuvissa
voimme sopia ajan luonnoksen katsomista varten. Emme valitettavasti lähetä luonnoksia
sähköisesti, niitä voi tulla katsomaan paikan päälle.
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Tatuoinnin ottaminen sattuu aina jonkinverran. Kivun määrä riippuu ihmisen omasta
kipukynnyksestä, kohdasta mitä tatuoidaan ja naisilla esim. hormoonitoiminnasta. Ihmisen kivun
sietoaika on keskimäärin 2-4h, mutta jokaisella se on yksilöllistä. Joinakin päivinä sama henkilö voi
kestää 2 tuntia tatuoimista ja toisena taas 6 tuntia. Sama kohta voi toisella henkilöllä olla
kivuliaampi, kuin toisella. Kaikki siis on hyvin henkilökohtaista.
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Ihon paksuus, kosteus ja pigmentti ovat kaikilla ihmisillä erilaisia. Otathan huomioon, että
tatuointimusteet taittavat hieman sävyään paranemisen aikana ihon omien pigmenttien
vaikutuksesta. Kosteammalle iholle on aina parempi tatuoida. joten jos tiedät tulevasi ottamaan
tatuointia, kannattaa ihoa kosteuttaa säännöllisesti jo ennen tatuointiprosessia.
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Jos sinulla on jokin ihosairaus, kuten atopia, akne tai psoriasis, niin keskustele meidän kanssa
tatuoinnista ja ihostasi ensin. Ihosairaus ei ole este tatuoinnin ottamiselle, tatuoitavan
kohdan tulee kuitenkin olla terve tekohetkellä. Pinkyllä on myös laaja omakohtainen kokemus
atopiasta ja tatuoinneista, joten hän kertoo mielellään kokemuksistaan lisää tatuonnin otosta ja
hoidosta, kun on atopia.
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Tullessasi ottamaan tatuointia saat heti tatuoinnin hoito-ohjeet ja esitietokaavakkeen
täytettäväksi. Esitietokaavakkeessa kysellään tarkasti kaikki oleelliset kysymykset tatuoimisen
turvallisuuteen ja tatuoinnin pysyvyyteen liittyen, sekä sitoudutaan noudattamaan annettuja
hoito-ohjeita.
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Emme tee tatuointeja:
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- Alle 18-vuotiaille (ei edes vanhemman luvalla)
- Raskaana olevalle tai imettävälle
- Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena olevalle
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Kun tulet tatuoitavaksi:
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- Älä käytä alkoholia tatuointiasi edeltävänä päivänä, koska krapula heikentää kipukynnystä ja
pyörtyminen on todennäköisempää. Joidenkin iho myös vuotaa enemmän kudosnestettä
krapulassa.
- Syö riittävästi ennen tatuoitavaksi tuloa, jottei verensokerisi laske liian alas. Ota pidempiä
sessioita varten mukaan hiukan evästä, jotta saat tarvittaessa nostettua veresokeria
tatuointiprosessin aikana.
- Jos haluat ottaa tukihenkilön mukaan, niin otathan maksimissaan yhden. Mikäli haluat
useamman henkilön tai lapsen mukaan, keskustelethan siitä ensin meidän kanssa. Haluamme
ottaa huomioon kaikkien asiakkaiden tyytyväisyyden ja taata miellyttävän kokemuksen
liikkeellämme.

- Mikäli haluat käyttää puudutusainetta (emla), tulee sinun hankkia se itse apteekista.
Puudutusaineiden käyttö on aina asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan täytyy laittaa
puudutevoide itse iholleen ohjeen mukaisesti ennen tatuointiin tuloa.
- Valitsethan yllesi rennot ja mukavat vaatteet joiden mahdollinen sotkeentuminen ei haittaa.
Valitse vaate joka on helppo siirtää tatuoitavan kohdan tieltä tai ottaa pois. - Voit ottaa allergialääkkeen ennen tatuoimista(heinix, zyrtek). Allergialääke voi vähentää ihon
turpoamista tatuoimisen aikana.

!

!
+358 40 836 0632
www.pinkyinky.ﬁ
pinky@pinkyinky.ﬁ

