
Tetovanie a zdravotné riziká.                                                                                                                  

                     

 

 
          -  Z histórie: tetovanie nie je žiadnym novodobým zvykom. Bolo nájdené na egyptských 

a líbijských múmiách z doby niekoľkých stoviek rokov pred Kristom. Mnohé motívy priamo 

súviseli s uctievaním pohanských bohov. Mojžišov zákon (starý zákon) tetovanie zakazoval. 

V biblickej 3. knihe Mojžišovej 19:28 sa hovorí: „Pre mŕtvych si nerobte zárezy do tela! 

Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán!“ 

          Ctitelia pohanských božstiev, ako boli napr. Egypťania si mená, či symboly svojich bohov 

tetovali na prsia, alebo na paže. Izraeliti dodržiavali Boží zákaz ohľadne tetovania a tým sa 

odlišovali od okolitých národov. Tetovanie sa do Európy rozšírilo v novodobých dejinách najmä 

z ázijských krajín námorníkmi (okolo r. 1770 v dobe dobývania Južného Pacifiku kapitánom 

Jamesom Cookom). 

 

         - Súčasnosť: tetovanie (TATTOO) sa však za posledné roky vo svete, ale aj u nás veľmi 

rozmohlo. Chvália sa ním filmové, rokové či športové hviezdy, ale aj hviezdičky. V publikácií 

World book encyclopedia sa píše: „ Tetovanie je postup, pri ktorom sa na tele vytvárajú trvalé 

obrazce. Naostreným drievkom, kosťou alebo ihlou, ktoré boli pred tým namočené do pigmentu 

prírodných farieb sa do kože vpichujú malé otvory.“ 

          Tetovanie je často spojené so životným štýlom, ktorý vyjadruje určitú vzburu, symbol 

nezávislosti – hlavne u tennagerov. Majú pocit, že rozhodujú o svojom vzhľade a tele. Niektorí 

ľudia pokladajú tetovanie za umenie. Väčšina mladých ľudí to ale pokladá za módny hit. 

Tetovanie sa delí na trvalé tetovanie, pemanentný make - up a maľovanie na telo napr. Hennou. 

 

        - Trvalé tetovanie: je to aplikácia tetovacích farbív (pigmentov) metódou mnohopočetných 

vpichov tetovacími strojčekmi do kože a podkožia za účelom vytvárania trvalých 

„dekoratívnych“ obrazcov, ornamentov, motívov príp. nápisov na koži. Modifikácia BIO-

TATTOO ( technika menej hlbokých vpichov) má trvanlivosť 3-5 rokov, úplne vymizne za 7-10 

rokov. 

         Ak sa už človek rozhodne pre trvalú tetováž (pred tým by sa mali zvážiť zdravotné 

riziká aj estetické riziká – tetovanie nemusí byť vždy krásne resp. nemusí sa nám stále 

páčiť, problém s tetovaním na bežne viditeľnom mieste môže nastať aj pri hľadaní 

zamestnania, atď...) treba si vybrať jednoznačne profesionálny tetovací salón v ktorom 

poskytujú tieto služby osoby zdravotne a odborne spôsobilé so zaškolením na daný typ tetováže. 

Úplnou samozrejmosťou v týchto salónoch sú jednorazové  ihly, použitie latexových rukavíc, 

rúško na tvári tattera. Predpokladom nekomplikovaného zákroku je dobrý zdravotný stav klienta. 

Každé ochorenie môže zákrok skomplikovať. Ak v tetovacom štúdiu ignorujú základné 

zdravotné a hygienické pravidla môže na tetovanej koži vzniknúť bakteriálna a hubová 

infekcia. Klient sa môže infikovať aj vírusovými ochoreniami – hepatitída typu B,C, 

AIDSom, ale aj ďalšími vírusovými ochoreniami, ako je herpes či iné kožné ochorenia, 

infekcia tuberkulózy, syfilisu, alergické reakcie, atď... 

          V časopise TEEN sa píše: „Je omnoho bolestivejšie nechať si laserom tetovanie 

odstrániť, než si ho nechať urobiť.“ MUDr. Mária Petrašová, dermatologička hovorí:              

„ Niektoré tetováže sa dajú odstrániť fantasticky, niektoré skoro vôbec. Všetko záleží na zložení 

tetovacej farby a na hĺbke prevedenia tetováže. Pri odstraňovaní tetovaní sa často používajú 



lasery na rezanie kože a cieľom je odpariť tú časť kože v ktorej sa nachádza tetovacie farbivo. 

Vtedy však ide laser do kože tak hlboko, že určite vznikne jazva. Existujú však aj 

vysokošpecializované lasery, ktoré dokážu odstrániť len samotnú tetováž a tieto majú veľmi 

dobré výsledky. Pred rozhodnutím o tom, kde si dáte tetovanie odstrániť sa radšej vopred 

informujte, aký typ lasera dané pracovisko na tento zákrok využíva.“ 

           Kontraindikácie tetovania: alergia na nikel, a chemické látky, výskyt materského 

znamienka v mieste úkonu tetovania, znížená imunita, zvýšená krvácavosť, znížená zrážanlivosť 

krvi, psoriáza, ekzém, akékoľvek zmenené miesta kože, infekčná hepatitída typu B,C, AIDS, 

herpes, pasový opar, stav po operácií srdca, vrodené srdcové ochorenia, tehotenstvo. Pre darcov 

krvi, ktorí podstúpili tetováž platí zákaz darovania krvi v trvaní 12 mesiacov od vykonania 

tetováže. 

 

 

           - Permanentný make – up (PMU) : je to aplikácia tetovacích farbív (pigmentov) 

strojčekmi – perom opatreným ihlou alebo špičkou do hĺbky cca 0,5 mm do epidermis hlavne 

tváre za účelom dočasného (cca 3-5 rokov) zdôraznenia kontúr pier, obočia a očných liniek. 

           Permanentný make – up zaznamenáva veľký boom. Ženy, ale už aj muži ho 

využívajú na vylepšenie svojho vzhľadu, na korekciu nedostatkov v tvárovej časti hlavy. 

Aplikácia sa robí špeciálnym tetovacím prístrojom, ktorým sa pomocou malých ihličiek vpichuje 

farebný prírodný pigment do pokožky pri lokálnej anestézii špeciálnym krémom. Medzi PMU a 

klasickým tetovaním je zásadný rozdiel. PMU je technika, kde sa prírodné mikropigmenty 

vpichujú do horných vrstiev pokožky a v procese obnovy buniek v priebehu 3 až 5 rokov 

pigment postupne bledne a stráca sa. Pri tetovaní syntetické pigmenty prenikajú hlbšia, až do 

podkožia a tetovanie sa stanú trvácne. Pigmenty určené na PMU môžu byť minerálne a 

organické, hustejšie a redšie, ale ich trvácnosť nie je rovnaká.  Pretože pri aplikácii PMU 

dochádza k porušeniu pokožky, musí sa robiť za prísnych hygienických a dezinfekčných 

podmienok, vrátane prístrojov a kvalitných pigmentov, ktoré sú zárukou dobrej znášanlivosti. 

              Kozmetické tetovanie spôsobí asi na dve hodiny mierny opuch a začervenanie pokožky. 

Na podporu hojenia treba používať kalciovú alebo nechtíkovú masť, počas 5 až 7 dní hojenia 

zabrániť namočeniu tetovaných miest vodou a na 4 až 6 týždňov absolútne vylúčiť solárium a 

saunu. Okrem toho sa neodporúča  po tetovaní používať riasenku a ak boli tetované očné linky 

ani očné tiene. Mejkap možno použiť len mimo tetovaných partií a keď boli upravované pery, 

tak rúž až po 10 dňoch. Keďže po aplikácii očných liniek môže na 2 – 3 dni dôjsť k opuchu očí, 

odporúča sa ich chladiť studenými suchými obkladmi. PMU je vo všeobecnosti univerzálna 

metóda, nie je však vhodná pre ženy trpiace alergiou alebo kožnými ochoreniami. Nemôže 

sa tiež aplikovať na patologicky zmenené miesta kože, ani na materské znamienka. Riziko 

predstavuje aj prítomnosť herpesu. Ďalej nie je vhodné PMU robiť pri zvýšenej cukrovke, 

keď sa podáva inzulín, v tehotenstve, pri veľmi opálenej pokožke, poruche imunity, 

ochoreniach štítnej žľazy, chemoterapii, pri zvýšenej krvácavosti a zníženej zrážanlivosti 

krvi. 



          - Maľovanie na telo – HENNOU: 

 

 
 

 Prírodné farbivo HENNA sa vyrába z listov rastliny, ktorá rastie v Amerike, Ázií. Listy sa 

vysušia a zomelú. Získava sa z nich prášok – prírodné farbivo väčšinou svetlohnedej farby, ktoré 

sa využíva na farbenie vlasov, nechtov, obočia, pri tetováži, atď.. Oproti klasickej tetováži má 

HENNA niektoré prednosti (účinok je dočasný – obrázok vydrží 1-2 týždne, odpadá riziko 

závažných ochorení prenosných krvou). Opatrnejší pri jej použití by mali byť zvlášť alergici. 

Najčastejšia je reakcia pozdného ekzémového typu, ktorá sa rozvíja až o niekoľko dní po 

aplikácií farby na kožu. Môžu však nastať aj okamžité reakcie prejavujúce sa problémami 

s dýchaním, svrbením kože, výražkami, opuchom pier, atď.. Tento typ anafylaktickej reakcie 

môže viesť až k ohrozeniu života. Tiež sa môže vyvinúť aj fotoalergický kontaktný ekzém, ktorý 

sa prejaví až po oslnení zafarbenej kože. Veľmi riziková je tetováž aj u osôb s atopickým 

ekzémom. V posledných rokoch sa čoraz častejšie vyskytuje v detskej dermatológií kontaktný 

alergický ekzém (KAE) v miestach dočasnej tetováže vykonanej „čiernou HENNOU“. Dočasné 

tetovanie HENNOU si privážajú deti väčšinou ako suvenír zo zahraničia – najmä po pobyte pri 

mori. Pokiaľ sa HENNA používa samostatne, alebo v kombinácií s prírodnými farbiacimi 

látkami (káva, čaj) je relatívne bezpečná. Pre urýchlené farbenie a zvýraznenie vzoru sa však 

HENNA v turisticky frekventovaných oblastiach používa v zmesi s parafenzlendiamínom 

(PPD), ktorý je významný kožný alergén. 
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