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Jak si vybrat bezpečné tetování aneb rizika spojená s tetováním 
(a piercingem) 

Zdobení těla tetováním představuje pro mnohé lidi způsob, jak vyjádřit svůj postoj, 
svoje názory nebo záliby. Pro možnost nechat si provést tetování existuje poměrně 
široká nabídka tetovacích salonů – jen v MSK je jich přes 40 a další provozovny se 
stále otevírají. 

Je však třeba si uvědomit, že tento způsob zdobení těla sebou přináší určitá rizika 
jak pro klienta, tak pro samotného tatéra. Přestože provozovna podléhá schválení 
hygienickou službou, provozovatel (tatér) musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti, 
které získává náročným odborným kurzem. Dále musí mít v provozovně vhodné 
vybavení a tomu uzpůsobené čisté prostředí. Zájemci o tuto službu by se měli před 
provedením prvého úkonu seznámit s možnými riziky a komplikacemi tetování. 

Definice tetování: 

Tetováním se rozumí vpravování cizorodých látek pod kůži. Tento úkon může být 
(a velmi často je) provázen krvácením v místě provedení.  

Zdravotní rizika:  

Ke zdravotním rizikům patří možnost alergické reakce na některou ze složek 
obsaženou v tetovacích barvách. Závažnější zdravotní riziko představuje možnost 
infekce kůže zlatým stafylokokem a přenos virových infekčních onemocnění krví, 
zejména virové hepatitidy B, virové hepatitidy C a infekce virem HIV, pokud se 
nedodržují přísné aseptické postupy, které spočívají v řádné dezinfekci pokožky před 
samotným tetováním, v dezinfekci rukou tatéra. Nezbytné je používání sterilních 
jednorázových tetovacích jehel, jednorázových ubrousků a používání ochranných 
pracovních pomůcek (především jednorázových rukavic, příp. ústenky, ochranných 
brýlí či ochranného štítu). Ochranné pomůcky jsou důležité i pro ochranu před 
přenosem infekčních agens na samotného tatéra, který při práci může přijít do styku 
s krví klienta, pokud se poraní použitou jehlou nebo pokud mu krev klienta vystříkne 
do očí, nosu nebo úst. 

Přes důsledná protiepidemická opatření, která by měl tatér provádět a dodržovat 
(měla by být srovnatelná s požadavky na provoz ve zdravotnických zařízeních), 
může dojít k náhodné situaci, která při oslabení organismu, např. virózou vyvolá 
horečnatý stav a další komplikace. Klient by měl být vždy před úkonem prokazatelně 
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poučen o zdravotních rizicích a zvážit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, zda je 
opravdu nezbytné takto rizikový úkon podstoupit.  

 
 

 
     Zdroj: Seznam.cz, obrázky 
 
Zásady před provedením tetování: 

1. Využívejte pouze takové služby, kde jsou všichni zaměstnanci řádně vyškoleni 
a mají certifikát o absolvování kurzu „Činnosti, při kterých je porušována 
integrita lidské kůže“.  

2. Vždy se informujte o zdravotních rizicích. 
3. Vyberte si pro aplikaci pracoviště, které je čisté, uklizené a kde se dodržuje 

hygiena rukou 
a osobní hygiena. 

4. Zeptejte se, zda pracovní plochy, stoly a židle jsou mezi jednotlivými klienty 
dezinfikovány. 

5. Informujte se, odkud pochází inkoust. Některé inkousty mohou obsahovat 
kovy, rozpouštědla... 

6. Ověřte si, zda tatér používá jednorázové rukavice a mění si je mezi klienty, 
zda používá dezinfekční prostředky k dezinfekci rukou. 

7. Zkontrolujte, zda tatér používá jednorázové sterilní pomůcky (jehly, cartridge, 
tubusy)  
z neporušeného uzavřeného obalu a má nové pigmentovací kelímky. 

8. Využívejte pouze služby nabízené v pevné provozovně (ne v mobilních 
stáncích nebo u amatéra či kamaráda v domácím prostředí). 

9. Při kožních potížích po tetování okamžitě vyhledejte lékaře. 
 

Rada na závěr: 

V žádném případě nedovolte, aby alkohol rozhodoval o Vašem tetování. Podrobit se 
tetování je vzrušující, ale je také třeba pamatovat na to, že je navždy. Proto vše 
důkladně promyslete. Když se pro tetování rozhodnete, ujistěte se, že je služba 
opravdu bezpečná. Vaše zdraví je nade vše! 
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