
 
 
 
 

BRWI – PRZECIWWSKAZANIA 

 
1. Ciąża, karmienie piersią (pigmentacja możliwa minimum po 3 miesiącach od 

zakończenia karmienia piersią) 

2. Infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze w miejscu zabiegowym. Podwyższona 

temperatura.  

3. Nieustabilizowana cukrzyca (problem z krzepliwością krwi, zaburzenie percepcji 

odczuwania, skłonności do infekcji) 

4. Nowotwór (Konieczna konsultacja lekarska)  

5. Leki i używki rozrzedzające krew (aspiryna, acard, polocard, alkohol, napoje wyskokowe, 

używki, duża ilość kofeiny) 

6. Leki sterydowe (6-12 miesięcy po odstawieniu leków) Naskórek po sterydach jest cienki, 

a naczynia krwionośne mogą być rozszerzone.  

7. Odżywki do brwi (1-2 mies.po odstawieniu) Odżywki są zazwyczaj na sterydzie, który 

może powodować rozszerzenie naczyń krwionośnych.  

8. Łuszczyca. Prawdopodobieństwo szybszego wyłuszczenia pigmentu (skrócony proces 

keratynizacji). Możliwość wywołania dodatkowych ognisk zapalnych (efekt Koebnera)  

9. Zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej (plastyka powiek, lifting,), blizny. Możliwość pracy 

po 6-12 mies. 

10. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej (botox). Możliwość pracy po miesiącu. 

11. Opryszczka. Aktywna opryszczka jest bezwzględnym przeciwwskazaniem. Możliwość 

pracy po 2 tyg.od wygojenia.  

12. Problemy z krzepliwością krwi (hemofilia). Zwiększone prawdopodobieństwo migracji 

pigmentu. Utrudniony proces gojenia.  

13. Epilepsja.  



 
 
 
 

14. Stany zapalne skóry poddawanej pigmentacji. Możliwość rozprzestrzenienia zmian 

skórnych. 

 

15. Kuracja retinoidami. Możliwość pracy po okresie ok 6 miesięcy. 

16. Intensywna opalenizna. Zaburzenie prawidłowej oceny tonacji naskórka, rozszerzone 

naczynia krwionośne. 

17. Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) 

18. Przyjmowanie antybiotyków. Możliwość pigmentacji po ok. miesiącu od zakończenia 

przyjmowania leku. 

19. Immunosupresja – hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek 

odpornościowych. 

20. Choroby naczyń obwodowych, różnego rodzaju choroby serca i układu krążenia, 

małopłytkowość, niedokrwistość, choroby związane ze znacznym spadkiem krzepnięcia 

krwi 

21. Choroby skóry: 

* Egzema * Grzybica skóry * Liszaj płaski * Rumieniec * Bliznowce * Pokrzywka * Atopowe 

zapalenia skóry * Brodawki płaskie w miejscu pigmentacji * Choroby zapalne skóry, w 

zamierzonym obszarze tatuowania - w okresie zaostrzenia. * Trądzik - obecność ropnych 

ognisk zapalnych i trądziku różowatego - zapalne zaostrzenie choroby, w ostrym 

stadium stanowi przeciwwskazanie do procedury wykonania zabiegu. 

22. Zapalenie tkanki łącznej. 

23. Zabieg usuwania makijażu permanentnego (konieczność odstępu czasowego 6tyg.)  


