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aktare, internetas pilnas skelbimų 
apie tatuiruočių šalinimą. Būdų 

yra įvairių – nuo druskos ir 
azoto iki odos persodinimo. 
Koks yra šiuolaikinis ir saugus 
tatuiruočių šalinimo būdas?

Jei norime pašalinti tatuiruotę 
arba permanentinį makiažą ir 

nepalikti rando, reikėtų rinktis 
specialų tam skirtą lazerį. Toks lazeris 

skleidžia šviesą, kurią sugeria odoje esantis 
dažas. Šalinant tatuiruotes siunčiamas labai trumpas, 
bet labai stiprus impulsas, todėl dažas suskaidomas į 
smulkiausias dalelytes, kurios vėliau, odai natūraliai 
atsinaujinant pasišalina. Visi kiti būdai, įskaitant ir įprastus 
pigmentą veikiančius lazerius, jei ir pašalins tatuiruotę, tai 
randas jos vietoje - neišvengiamas.

Kiek reikia atlikti tokių procedurų?

Procedūrų kiekis priklauso nuo spalvos intensyvumo, 
dažo cheminės sudėties, kiekio ir gylio, kuriame jis yra. 
Profesionalioms tatuiruotėms pašalinti gali prireikti net 6-8 
procedūrų. Mėgėjiškom ir pablukusiom gali užtekti ir trijų 
procedūrų. Gydymo metu jaučiamas nežymus skausmas. 
Impulso metu oda akimirksniu pabąla, kartais pasirodo 
pavieniai kraujo lašeliai, tačiau žaizda neatsiranda.
Ar tatuiruotės pašalinimo sėkmė priklauso nuo jos 
spalviškumo? 

Taip. Lengviausiai, greičiausiai ir kokybiškiausiai šalinami 
juodos spalvos dažai. Balta spalva visai nešalinama, geltona ir 
oranžinė yra problematiškos, o raudona gali sukelti alerginę 
reakciją. Džiugu, kad mūsų naujuoju lazeriu jau galime 
pašalinti standartines tatuiruočių spalvas.

Ar gali lazeris visiškai pašalinti piešinį? 

Taip. Mūsų klinika neseniai įsigijo naujos kartos lazerį, 

kurio banga yra gerokai ilgesnė, todėl impulso metu šviesa 
prasiskverbia ir veikia giliau. Tokiu būdu išvengiama odos 
pigmentacijos defektų, tatuiruotei pašalinti prireikia mažiau 
procedūrų, o ir pati procedūra yra trumpesnė.  
Tikėtina, kad iš karto po procedūros oda yra išerzinta ir 
jautri. Ar reikia specialios priežiūros? 
Po procedūros oda parausta ir paburksta. Šią reakciją 
sušvelnina uždedamas šalčio paketas. Kitą dieną odoje gali 
atsirasti šašeliai, kurie savaime išnyksta po 2 savaičių. Kol 
jie išnyks, odą rekomenduojama tepti antibiotikų tepalu. Jei 
naudojamas profesionaliai, lazeris nesukelia jokio šalutinio 
poveikio. 
Ar galima pašalinti tatuiruotes kremais? Forumuose 
verda diskusijos apie kremą, kurį galima parsisiųsti iš 
JAV. Jis, neva, visiškai išnaikina tatuiruotes. 
Netiesa. Taip negali būti, nes tatuiruotė yra giliai odoje, kur 
nepakliūna joks kremas. Tai yra absoliutus blefas. Tenka 
sulaukti pacientų, kurie į kliniką atvyksta jau išmėginę kitus 
tatuiruočių šalinimo būdus (netinkamus lazerius, šlifavimą, 
injekcijas ir kt.) - deja, tatuiruotės dažnai būna pašalintos tik 
dalinai, o jų vietą užima gerokai išvaizdą bjaurojantys randai 
su pigmento likučiais. Pasitaiko ir atsargesnių žmonių, kurie 
išbando procedūrą nedideliame fragmente, taip išvengdami 
didelio pažeidimo. 
Teko skaityti, kad tatuiruočių 
šalinimas lazeriu yra labai 
kenksmingas, nes suskaldyti 
chemikalai keliauja į inkstus 
ir kepenis. Ar tai tiesa? 
Netiesa. Suskaldyti chemikalai 
nei iki inkstų, nei iki kepenų 
nenukeliauja. Skilę jie patenka į 
limfinę sistemą, kur juos sulaiko 
limfiniai mazgai. 
Dėkoju už pokalbį.

www.sugihara.lt

Lietuvoje vis daugiau jaunų žmonių savo laisvę išreiškia 
“pasipuošdami” tatuiruotėmis. Deja, su amžiumi entuziazmas 

išblėsta ir piešinys tampa ne puošmena, o vargas. Ar įmanoma 
pašalinti tatuiruotę, ar tai skausminga, ar nekenkia sveikatai?

     Tatuiruotes
nera amžinos!
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