
Magyarországon 1987 óta létezik higiéniai rende-

let, ami megszigorítja valamennyi tûvel való

munkát. Kizárólag egyszer használatos steril

tûvel végezhetünk tetoválást!

A sterilitás iránti fokozott igény vezetett oda, hogy nem-

csak a steril tût követelik meg a vendégek, hanem fontos,

hogy a vérsavóval-váladékkal keveredett festék ne kerül-

hessen a kézifej belsejébe és onnan vissza a következô

vendégre. Bár ez megfelelô gondossággal elkerülhetô,

mégis a legjobb, ha a tetováló berendezés konstrukciója

eleve lehetetlenné tesz és kizár minden ilyen átfertôzési

lehetôséget. Az OSHA (Munkahelyi Biztonság és Egész-

ségügyi Hivatal-USA) vizsgálatai alapján kimutatták, hogy

az egyetlen 100%-os sterilitást nyújtó „tû” a higiéniai mo-

dul (egybeépített tû, tûvezetô, tûcsúcs), amelynek a vé-

gén egy membránzár akadályozza meg a visszafolyás út-

ját a kézifejbe. Kizárólag ezzel a módszerrel garantálha-

tunk vendégünknek biztonságot. A higiénia modul elônye

az is, hogy rendkívül gyorsan és egyszerûen helyezhetô be

a kézifejbe. Régebbi tetováló gépeknél több alkatrészbôl

kellett összeállítani, elôkészíteni a kézifejet a munkához.

A tetoválás befejezése után pedig sterilizálni kellett szá-

mos alkatrészt a munka után, míg a higiéniai modul ese-

tén minden eldobható, egyben cserélünk

mindent a következô munkához.

A vendég által kívánt tetováláshoz több-

féle tû-konfiguráció közül választhatunk.

A tû választásánál figyelembe vesszük

a vendég kívánságát (vékony vagy vasta-

gabb vonalat szeretne), a tetoválni kívánt

bôr felületét, nagyságát és formáját. Lé-

teznek: 1-pontos, 3-pontos, 5-pontos,

7-pontos, 9-pontos vagy akár soros tûk.

A 3-pontos tû például azt jelenti, hogy

1 leszúrás alkalmával egyszerre 3 db tû

mozog le és fel, vagyis háromszor annyi

pigment jut a bôrbe, mintha ugyanezt

a munkát 1-pontos tûvel végeznénk.

A feladatnak megfelelő
tű-konfigurációt válasszunk!
Sok kozmetikus csak 1-pontos tûvel dol-

gozik, mert arra hivatkozik, így precízebb

munkát lehet készíteni. Ez így nem igaz!

A precíz munkát – bármilyen tûvel készít-

jük – a pontos vonalvezetésnek és a he-

lyesen tartott kézifejnek köszönhetjük.

Bármilyen tûvel lehet csúnya, göcsörtös,

„szöszös” vonalat vagy akár esztétikusan

szép tetoválást készíteni! Minden esetben

a kozmetikus tudásán, felkészültségén

múlik, hogy a megfelelô tû-konfigurációt

válassza a kívánt feladathoz. Minden

munkafolyamathoz létezik olyan tû, mely-

lyel azt a munkát a legtökéletesebben

tudjuk elkészíteni.

A különbözô tûk kiválasztása és használa-

ta komoly szaktudást igényel. Ezeknek

a megismerését és szakszerû használatát

tanfolyamokon lehet elsajátítani.

Nézzünk néhány példát!

1. Szálas szemöldök tetoválás készítése

Ebben az esetben mindenképpen nagyon

vékony tût kell választanunk, mellyel a hi-

ányzó szálakat készítjük el. Választhatunk

1-pontos tût, de sokkal hatékonyabb itt

a soros 5-pontos tû. Az utóbbinál 5 db tû

sorban (mint a fésû) helyezkedik el. Ha

megfelelôen tartjuk, akkor ugyanolyan vé-

kony szálat tudunk húzni vele, mint

az 1 pontos tûvel, de mivel 5 pontos, így

ötször több pigmentet juttat a bôrbe.

2. Sminkhatású szemkontúr készítése

Régebben szemkontúr tetováláskor a ven-

dégek a határozott, fekete vékony vo-

nalat kérték. Ennek az elkészítéséhez leg-

alkalmasabb az 5-pontos tû.Manapság

azonban sok vendég nem ilyen tusvonal
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szerû karakteres, kemény tekintetre vá-

gyik, hanem lágyabbat (mint, amilyen a

szemceruza által húzott) szeretne. En-

nek az elkészítéséhez kizárólag az 5-pon-

tos tû felel meg, és speciális technikát al-

kalmazunk. Varázslatosan szép és termé-

szetes hangsúlyt ad a szemeknek.

3. Szájsatír készítése

A száj kiemelésénél fontos a precízen elô-

rajzolt kontúr elkészítése. Mivel azonban

a legritkább esetben szimmetrikus a száj

formája, szinte minden esetben korrigá-

lunk a felsô vagy az alsó íven. Sokkal ter-

mészetesebb és dekoratívabb a száj te-

toválása, ha nemcsak kontúrt, hanem

satírt is készítünk vendégünknek.

Attól függôen választjuk ki a tût, hogy

a vendég milyen vastag, vagy finom kon-

túrt szeretne.
s Minél vékonyabb tûvel (1-es) dolgo-

zunk, annál határozottabb és sötétebb

lesz a kontúr, minél nagyobb tû konfigu-

rációval dolgozunk (3-as vagy 5-ös tûvel),

annál lágyabb lesz a kontúr. Természete-

sen ez abban az esetben igaz, ha ugyanazt

a pigment színt használjuk és ugyanany-

nyiszor mentünk át a vonalon. Tapaszta-

latom szerint a 3-pontos tûvel megfelelô

kontúrt tudunk készíteni, és ez a satíro-

záshoz is tökéletes.

sVálaszthatjuk azonban a soros tût egészen vékony kontú-

rokhoz, melynek alkalmazása megegyezik az 1-es tû hasz-

nálatával, ha hosszában (sorban) húzzuk vele a vonalat.

Mivel azonban többféle képen tarthatjuk a soros tût teto-

válás közben, ezért ha keresztben tartjuk, és spiráltechni-

kát alkalmazunk, akkor satírozáshoz, színfeltöltésekhez is

kiváló.

Elôny továbbá az is, hogy a több-pontos tûk használatával

lerövidül a tetoválás elkészítésének ideje, mivel egy injek-

tálásnál, nem 1 tû leszúrás által jut be a pigment a bôrbe,

hanem annyiszor több, ahány tû egyidejûlegmozog a kézi-

fejben.

Tapasztalatok alapján az is bizonyított, hogy minél hosz-

szabb idôt vesz igénybe a tetoválás elkészítése, annál tü-

relmetlenebb a vendég,melynek folytán a fájdalomtûrô ké-

pessége is csökken.

Fájdalommentes tetoválás pedig csak a reklámban létezik.
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