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Bezpieczeństwo
usuwania tatuaży

Tatuaż jest częścią kultury od początków ludzkiej cywilizacji. W UE 
i USA żyje ponad 100 milionów osób, które mają jeden tatuaż lub
więcej. Od kilku lat widać również, że liczba ta znacząco wzrasta.
Dotyczy to obydwu płci, zwłaszcza młodszej populacji (36% to ludzie
poniżej 40. roku życia, większość z nich wykonała tatuaż między 16. 
a 20. rokiem życia).

Je szcze kil ka lat te mu ta tu a że by ły wy ko -
ny wa ne głów nie przez ama to rów i by ły naj -
czę ściej mo no chro ma tycz ne. Wpro wa dza -
ne po je dyn czą igłą barw ni ki (jak In dia ink,
po piół pa pie ro so wy lub wę giel drzew ny)
czę sto mia ły ten den cje do mi gro wa nia
w in ne war stwy skóry oraz ble dnię cia.
Obe cnie ta tu aż uwa ża ny jest cza sa mi za
ma łe dzie ło sztu ki z wy ko rzy sta niem wie lu
barw ni ków, nie rzad ko flu o re scen cyj nych.
Do ich wy ko na nia sto so wa ne są urzą dze nia
wy po sa żo ne w cie niut kie igieł ki i tech ni ka
zwa na der mo gra fią.

W związ ku z bar dzo du żą po pu la cją
osób z ta tu a ża mi zna czą co wzro sła rów nież
licz ba lu dzi chcą cych je usu nąć. Jed nak
w prze ci wień stwie do wpro wa dze nia ta tu a -
żu, je go usu wa nie jest wy ko ny wa ne głów nie
przez le ka rzy i jest za bie giem me dycz nym,
który rzą dzi się in ny mi pra wa mi. Usu nię cie
ta tu a żu to pro ce du ra du żo tru dniej sza niż je -
go wy ko na nie.

Barw ni ki sto so wa ne w ta tu a żach

Sa mo sło wo „ta tu aż” po cho dzi od ta hi -
tań skie go sło wa „tat tau” – zna czyć – i jest de -
fi nio wa ne ja ko pro ces im plan ta cji per ma -
nent ne go pig men tu w głąb skóry. Za bieg
wy ko na nia ta tu a żu nie jest uzna wa ny za za -
bieg me dycz ny. Z te go po wo du barw ni ki
(pig men ty) wy ko rzy sty wa ne do je go wy ko -
na nia nie prze cho dzą ani te stów far ma ko lo -
gicz nych, ani to ksy ko lo gicz nych. Wie le z ko -
lo ro wych pig men tów ma w so bie kom po -
nen ty orga nicz ne (np. barw ni ki azo we)
wy ko rzy sty wa ne w prze my śle che micz nym.
Pro fe sjo nal nie wy ko na ne ta tu a że ko lo ro we
są pra wie nie moż li we do cał ko wi te go usu -
nię cia. Głę bo kość osa dze nia pig men tu wy -
no si 1-4 mm i za le ży od czę ści cia ła oraz
zwy cza jów ta tu a ży sty. Do ta tu a żu ko sme -
tycz ne go moż na rów nież za li czyć ma ki jaż
per ma nent ny, czy li mi kro pig men ta cję, który
ma po pra wić ko lor ust, za zna czyć ich kon tur,
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pod kre ślić brwi, a tak że obrys po wie ki gór nej
i dol nej. Sto so wa na jest rów nież me dycz na
der mo pig men ta cja, np. od two rze nie ko lo ru
bro daw ki sut ko wej po pla sty ce pier si. Oby -
dwie me to dy, ko sme tycz na i me dycz na pig -
men ta cja, uży wa ją tej sa mej tech ni ki, co ta tu -
aż kla sycz ny, czy li in iek cji barw ni ka pod skór -
nie za po mo cą igły lub spe cjal ne go
urzą dze nia.

Od 2008 do 2013 ro ku w ba da niach
prze pro wa dzo nych w Szwaj ca rii prze a na li -
zo wa no 416 próbek z 73 róż nych firm pro -
du ku ją cych pig men ty do ta tu a ży. Zi den ty fi -
ko wa no 39 barw ni ków orga nicz nych,
z których ża den nie prze cho dził te stów
w kon tak cie z ludz kim cia łem. Naj bar dziej
nie po koi fakt, że ich licz ba wzro sła z 39% do
56% po mię dzy 2009 a 2011 ro kiem. Ana li -
zy po ka za ły, że ty tan, bar, glin i miedź są bar -
dzo czę sto wy ko rzy sty wa ne ja ko pig men ty
do ta tu o wa nia. Do tych czas sto so wa nym
barw ni kom róż ne kla sy fi ka cje przy pi sy wa ły
okre ślo ny me tal: czer wo ny – rtęć, nie bie ski
– ko balt, zie lo ny – chrom, fio le to wy – ma -
gnez. Ak tu al nie w każ dym z po wyż szych
barw ni ków znaj du je się mie sza ni na róż nych
sub stan cji. Ko lor czar ny mo że za wie rać he -
ksa chlo ro-1,3-bu ta dien (HCBD), di ben zo fu -
ran (DBF), he ksa me ty le no te tra mi na (HET),
9-flu o re non (9F), ben zo fe non (BP) i fta lan di -
bu ty lu (DBP). W żół tych barw ni kach znaj do -
wa ne są śla dy siar cza nu kad mu, związ ku
uwa ża ne go za kar cy no gen ny. W barw ni ku
zie lo nym bar dzo czę sto wy stę pu je ko balt,
czy li czyn nik ma ją cy wpływ na po wsta wa nie
ra ka skóry oraz roz wój cho rób ser ca. Ko lor
nie bie ski mo że za wie rać po chod ne fta lo cy ja -
ni ny. Naj bar dziej nie bez piecz ny dla zdro wia
jest pig ment czer wo ny, gdyż czę sto za wie ra
nie wiel kie ilo ści rtę ci, a tak że so le me ta licz ne
o to ksycz nym dzia ła niu. W star szych ta tu a -
żach stwier dza no po nad to ołów, chrom,
związ ki li tu i mie dzi. Ba da nia prze pro wa dzo -
ne przez Uni wer sy tet w Ko pe nha dze wy ka -
za ły ra ko twór cze sub stan cje che micz ne

w 13 z 21 pig men tów zwy cza jo wo uży wa -
nych w Eu ro pie[1].

Czar ny barw nik jest po ten cjal nie kar cy -
no gen ny, mo że po wo do wać uszko dze nia
DNA i sta ny za pal ne, a tak że za wie rać szko -
dli we sub stan cje, m.in. fe nol i wie lo pier ście -
nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne (PAHs),
jak ben zo pi ren (uzna wa ny przez In ter na tio -
nal Agen cy for Re se arch on Can cer za czyn -
nik kar cy no gen ny kla sy 1)[2]. Na no czą stecz ki
za war te w pig men tach by ły znaj do wa ne za -
rów no po mię dzy czą stecz ka mi ko la ge nu
skóry wła ści wej, jak i wo kół na czyń. Su ge ru je
to, że na no czą stecz ki barw ni ka dro gą mi kro -
krą że nia mo gą przedo sta wać się ze skóry
i mi gro wać po ca łym orga ni zmie, gdzie mo gą
mieć po ten cjal ny wpływ na orga ny i in ne
tkan ki[3]. Czar ne pig men ty sto so wa ne do ta tu -
o wa nia tra dy cyj nie opar te by ły na sa dzy i do
dziś nie pod le ga ją żad nym re gu la cjom ani te -
stom na obe cność PAHs. Czą stecz ki PAHs
po zo sta ją ce w skórze ab sor bu ją pro mie nio -
wa nie UV, w efek cie ge ne ru jąc tlen czą stecz -
ko wy w for mie sin gle to wej, który ma ni szczą -
cy wpływ na in te gral ność na skór ka[4].

Obe cnie ani FDA (Fo od and Drug Ad mi -
ni stra tion),  ani żad na in na orga ni za cja te go
ty pu nie wy da ła re gu la cji w spra wie sto so wa -
nych w ta tu a żu pig men tów[5]. Ozna cza to, że
na dzień dzi siej szy nie ma żad nych pra wnych
re gu la cji dla firm pro du ku ją cych barw ni ki
oraz ich kom po nen ty. FDA wy ra zi ło jed nak
za nie po ko je nie, ze mi mo bra ku re gu la cji, sta -
le ro śnie licz ba róż nych pig men tów uży wa -
nych w ta tu a żu. Obe cnie jest już ich praw -
do po dob nie kil ka dzie siąt ra zy wię cej. Pod -
czas gdy barw ni ki są za a pro bo wa ne
i do da wa ne do ko sme ty ków, ża den z nich
nie ma po zwo le nia na po da wa nie w po sta ci
in iek cji skór nej. Wie le pig men tów uży wa -
nych w ta tu a żu nie ma na wet po zwo le nia na
bez po śre dni kon takt ze skórą[6].

Wpro wa dze nie do skóry barw ni ków eg -
zo gen nych, że by uzy skać ta tu aż odzwier cie -
dla in vi vo sy tu a cję, gdzie du ża licz ba so li me -
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ta li i orga nicz nych pig men tów po zo sta je
w skórze przez ca ły okres ży cia no si cie la (go -
spo da rza). Po ten cjal ne lo kal ne i sy ste mo we
dzia ła nie kar cy no gen ne ta tu a żu oraz pro duk -
tów, które po wsta ją po je go usu nię ciu po zo -
sta je nie do koń ca wy ja śnio ne[7].

Dzia ła nia nie po żą da ne zwią za ne 
z ta tu a żem

Wśród dzia łań nie po żą da nych mo gą cych
wy stą pić po wy ko na niu ta tu a żu znaj du ją się:
za pa le nie skóry, po krzyw ka, li szaj pła ski, łu -
szczy ca, za pa le nie na czyń i nadwraż li wość na
świa tło w ta tu o wa nym miej scu. W przy pad -
ku nie za cho wa nia za sad ste ryl no ści moż li we
są rów nież lo kal ne za ka że nie skóry, za ra że -
nie wi ru sa mi he pa to tro po wy mi lub ludz kim
wi ru sem nie do bo ru od por no ści (HIV). Opi -
sa ne są tak że re ak cje aler gicz ne, które ma ją
być spo wo do wa ne sty mu la cją ukła du im mu -
no lo gicz ne go przez skła dni ki barw ni ków[8],
do których za li cza się m.in. so le me ta li cięż -
kich (chrom, rtęć, ty tan czy kadm). Wy stę -
po wa ły rów nież przy pad ki no wo two rów,
m.in. ra ka pod staw no ko mór ko we go[9], czer -
nia ka zło śli we go[10] i pseu do lym pho ma[11],
które roz wi nę ły się w wy ta tu o wa nej skórze.
Wy stą pie nie ob ja wów cho ro bo wych moż li -
we jest rów nież po próbach usu nię cia ta tu a -
żu, np. z za sto so wa niem la se ra. Po wo du ją
one uwol nie nie pig men tu, który mo że zo -
stać roz po zna ny przez układ od por no ścio wy
ja ko an ty gen, a w kon se kwen cji za po cząt ko -
wać nie po żą da ną re ak cję im mu no lo gicz ną.
Su ge ru je się, aby przed za bie giem usu wa nia
ta tu a żu, w trak cie je go trwa nia oraz dzień
po za sto so wać do u st ną pro fi lak ty kę gli ko -
kor ty ko ste ro i da mi i le ka mi prze ciw hi sta mi -
no wy mi[12].

Nie uda ło się do tąd usta lić, ja ki do kła dnie
jest od se tek po wi kłań po wy ko na niu i usu -
wa niu ta tu a żu. Do stęp ne w pi śmien nic twie
da ne ba zu ją na opi sach po je dyn czych przy -
pad ków.

Me to dy usu wa nia ta tu a żu

Usu nię cie ta tu a żu to pro ce du ra du żo
tru dniej sza niż je go wy ko na nie. Wszy st kie
do stęp ne tech ni ki po wo du ją de struk cję nie
tyl ko sa me go ta tu a żu, ale rów nież skóry za -
wie ra ją cej pig ment. Igła w pro ce sie ta tu o wa -
nia wy ko ny wa ne go me cha nicz nie prze cho -
dzi przez war stwę na skór ka i wpro wa dza
pig ment do war stwy skóry wła ści wej. Hi sto -
lo gicz nie pig ment jest zlo ka li zo wa ny w fi bro -
bla stach i ma kro fa gach oko ło na czy nio -
wych[13]. Ja ko że barw nik umiej sco wio ny jest
we wnątrz ko mór ko wo, nie mo że być usu -
nię ty przez sy stem au to im mu no lo gicz ny
i po zo sta je w skórze, da jąc wi docz ny ko lor.
Na dzień dzi siej szy nie ma me to dy, która
usu nie wszy st kie pig men ty i która mo gła by
usu nąć ta tu aż bez po zo sta wie nia ja kie go kol -
wiek śla du.

Przed usu nię ciem ta tu a żu le karz po wi -
nien wziąć pod uwa gę na stę pu ją ce kry te ria:
• od po wie dni do bór pa cjen ta,
• fo to typ skóry,
• lo ka li za cję ta tu a żu,
• cha rak te ry sty kę ta tu a żu; roz miar, gę -

stość, ko lo ry, głę bo kość, na której znaj -
du ją się barw ni ki, kie dy ta tu aż zo stał wy -
ko na ny, tech ni kę je go re a li za cji,

• po ten cjal ne prze ciw wska za nia.

Do stęp ne obe cnie me to dy usu wa nia ta -
tu a żu to m.in.:

1. chi rur gicz na,
2. der ma bra zja me cha nicz na,
3. elek tro ko a gu la cja,
4. la se ro wa,
5. che micz na.

Pierw sza z tych me tod mo że być sto so -
wa na je dy nie przy ta tu a żach o nie wiel kich
roz mia rach. Wy ko ny wa na jest w znie czu le -
niu miej sco wym i po le ga na usu nię ciu (wy -
cię ciu) frag men tu skóry z ta tu a żem. Naj czę -
ściej wy ko ny wa ny jest je den za bieg. Wią że
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się on jed nak z du żym ry zy kiem po wsta wa -
nia blizn.

Me cha nicz na der ma bra zja to pro ces
„star cia” po wierzch nio wych warstw skóry
wraz z barw ni kiem za po mo cą urzą dze nia ze
spe cjal ny mi wi ru ją cy mi szczo tecz ka mi bądź
dia men to wą gło wi cą ścier ną. Jest to za bieg
in wa zyj ny, wy ma ga ją cy znie czu le nia miej sco -
we go. Do dat ko wo je go sku tecz ność jest
ogra ni czo na, gdyż barw ni ki w głęb szych
war stwach skóry po zo sta ją wi docz ne. Der -
ma bra zja nie sie ze so bą ry zy ko wy stą pie nia
blizn, prze bar wień i in fek cji. Podob ne skut ki
ubocz ne mo że wy wo łać głę bo ki pe e ling
che micz ny ta tu a żu.

Me to da elek tro ko a gu la cji po le ga z ko lei
na wy pa le niu warstw skóry wraz z barw ni -
kiem za po mo cą prą du o wy so kiej czę sto tli -
wo ści. W efek cie ter micz ne go uszko dze nia
wierzch niej war stwy na skór ka na tu ral nie wy -
łu szcza się rów nież barw nik z głęb szych
warstw skóry. Dzia ła nia nie po żą da ne wy stę -
pu ją rzad ko, jest to jed nak za bieg bo le sny,
wy ma ga ją cy znie czu le nia miej sco we go.
Prze ciw wska za niem do je go wy ko na nia są
wszy st kie sy tu a cje unie moż li wia ją ce za sto so -
wa nie prą du: roz ru sznik ser ca, za bu rze nia
krzep nię cia, za bu rze nia krą że nia, cu krzy ca
(trud no ści w go je niu), cią ża.

Jed ną z naj czę ściej sto so wa nych me tod
jest obe cnie la se ro we usu wa nie ta tu a ży wy -
ko rzy stu ją ce zja wi sko se lek tyw nej fo to ter -
mo li zy. 

Na po cząt ku do usu wa nia ta tu a żu by ły
uży wa ne la se ry abla cyj ne CO2 lub Er:YAG,
które usu wa ły war stwy skóry aż do barw ni -
ka po przez fo to a bla cję. Nio sły jed nak ze so -
bą du że ry zy ko in fek cji, po zo sta wie nia blizn,
prze bar wień i dłu giej re kon wa le scen cji po za -
bie go wej. Zo sta ły więc za stą pio ne przez la -
se ry nie a bla cyj ne, które nie dzia ła ły tak głę -
bo ko i nie na ru sza ły ba rie ry skór nej. La ser
nie a bla cyj ny wy twa rza bar dzo krót ki im puls
świa tła ab sor bo wa ny przez pig men ty zlo ka li -
zo wa ne w skórze, bez uszko dze nia tka nek

ota cza ją cych. Róż ne barw ni ki mia ły róż ne
spek trum ab sorp cji, stąd do bór dłu go ści fa li
za le żał od ma ksy mal nych moż li wo ści ab -
sorp cyj nych da ne go ko lo ru. To ozna cza ło
kil ka dłu go ści fa li do le cze nia wie lo ko lo ro we -
go ta tu a żu.

Naj now sza tech no lo gia la se rów usu wa -
ją cych ta tu aż to la se ry Q-switch. Pro du ku ją
one bar dzo krót ki im puls wy ra żo ny w na no -
se kun dach, który pro wa dzi do efek tu fo to -
ter mal ne go. Ener gia świe tl na pro du ko wa na
przez la ser jest za mie nia na w cie pło, które
w bar dzo krót kim cza sie trwa nia wy ra żo nym
w na no se kun dach (10-9) roz bi ja pig men ty
na mi kro czą stecz ki, eli mi no wa ne przez orga -
nizm[14]. Te go ty pu la se ry uży wa ne są od 10
lat, co świad czy o ich bez pie czeń stwie. Jed -
nak ta tech ni ka wy ma ga kil ku na stu se sji. Przy
ta tu a żu nie pro fe sjo nal nym, jed no ko lo ro wym
po trze ba naj czę ściej 4-6 se sji. Przy pro fe sjo -
nal nym, mul ti ko lo ro wym wy ko nu je się 10-
15 se sji, co mo że prze kła dać się na 2-3 la ta
te ra pii. Prze rwa mię dzy za bie ga mi po win na
wy no sić na wet 8 ty go dni, że by unik nąć ry zy -
ka po wsta nia blizn.

W 2013 ro ku zo stał wpro wa dzo ny la ser
pi ko se kun do wy Pi co Su re emi tu ją cy świa tło
o dłu go ści fa li 755 nm i ultra krót kie im pul sy
świa tła wy ra żo ne w pi ko se kun dach (10-12)
Dłu gość im pul su Pi co Su re jest za tem 100 ra -
zy krót sza niż w tech no lo gii na no se kun do -
wej. Tak ultra krót ki im puls ma bar dzo sil ny
efekt me cha nicz ny, ze zmi ni ma li zo wa nym
efek tem ter mal nym, lep szą to le ran cją i efek -
tyw no ścią. Tech ni ka Pi co Su re pro wa dzi do
je szcze mniej szej de frag men ta cji barw ni ków
ta tu a żu, które mo gą być ła twiej usu wa ne
przez orga nizm. Urzą dze nie to jest jed nak
bar dzo ko sztow ne i rów nież koszt za bie gu
jest w związ ku z tym du żo wy ższy w po rów -
na niu z in ny mi me to da mi. Do dys po zy cji są
la se ry z dwie ma dłu go ścia mi fa li: 1064 nm
i 532 nm. W 2015 ro ku w Eu ro pie zo stał
wpro wa dzo ny la ser pi ko se kun do wy, który
usu wa rów nież czer wo ny pig ment.
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Ko rzy ści za sto so wa nia la se ra pi ko se kun -
do we go w po rów na niu do Q-switch:
• du żo więk szy me cha nicz ny efekt dzia ła -

nia na czą stecz ki pig men tu i mniej szy
efekt fo to ter mal ny w po rów na niu do la -
se rów na no se kun do wych,

• pig men ty są re du ko wa ne do du żo mniej -
szych czą ste czek ła twiej usu wa nych
przez orga nizm,

• pra wie 100% efek tyw ność przy usu wa -
niu barw ni ka zie lo ne go i nie bie skie go,
które by ły do tej po ry opor ne na dzia ła -
nie la se rów wcze śniej szej ge ne ra cji, jed -
nak nadal brak sku tecz no ści przy nie -
których ko lo rach,

• dłu gość fa li da je moż li wo ści usu nię cia
głę biej po ło żo nych ta tu a ży,

• le cze niu mo gą być pod da ne fo to ty py
skóry od 1-4,

• moż li wość krót szych prze rw po mię dzy
za bie ga mi, 4 za miast 8 ty go dni, co skra ca
czas le cze nia,

• mniej sza bo le sność za bie gu, po nie waż
efekt ter mal ny dzia ła nia na skórę jest du -
żo krót szy. Z te go po wo du mniej sze jest
też ry zy ko opa rze nia.

Jed nak nadal, po mi mo tych wszy st kich
ko rzy ści, la se ro we usu nię cie ta tu a żu jest ry -
zy kow ne i niepo zba wio ne pew nych wad.

Ry zy ko la se ro we go usu wa nia ta tu a żu

Do naj czę st szych po wi kłań tej me to -
dy za li cza się: przej ścio we lub trwa łe
odbar wie nia/prze bar wie nia skóry w miej -
scu po ta tu a żu, zmia ny jej te kstu ry, bli -
znow ce. Na po wi kła nia naj bar dziej na ra -
żo ne są oso by o cie mniej szej kar na cji
z uwa gi na zwięk szo ne po chła nia nie
wiąz ki la se ra przez na tu ral ny pig ment
skóry – me la ni nę. U nie których osób mo -
gą wy stą pić re ak cje aler gicz ne w od po -
wie dzi na uwal nia ne pod czas roz pa du
barw ni ka sub stan cje[15].

Świa tło la se ra pe ne tru je skórę i jest wy -
biór czo ab sor bo wa ne przez czą st ki pig men -
tu, pro wa dząc do ich na grze wa nia się i frag -
men ta cji. Nie ste ty, z uwa gi na zło żo ność
che micz ną sto so wa nych do ta tu o wa nia
barw ni ków, sku tecz ność i re zul ta ty te go pro -
ce su mo gą być nie prze wi dy wal ne. Wiąz ka
la se ra pod grze wa skórę do tem pe ra tu ry kil -
ku set stop ni Cel sju sza, mo że zmie nić struk -
tu rę che micz ną pig men tów i spo wo do wać
po wsta nie to ksycz nych pro duk tów roz kła du.
Przy kła do wo, w ba da niach nad pro ce sem la -
se ro we go usu wa nia nie bie skie go pig men tu
zi den ty fi ko wa no 1,2-ben ze no di kar bo ksi tryl,
ben zo ni tryl, ben zen i cy ja no wo dór  ja ko
głów ne pro duk ty roz drob nie nia, po wsta łe na
sku tek na pro mie nio wa nia ta tu a żu (nie bie skie -
go pig men tu – fta lo cy ja ni ny) la se rem ru bi no -
wym[16]. Eks pe ry men ty wy ko na ne przez De -
par ta ment Der ma to lo gii i In sty tut Che mii
Orga nicz nej nie miec kie go Uni wer sy te tu
w Ra ty zbo nie wy ka za ły, że in ten syw na wiąz -
ka la se ro wa de gra du je barw ni ki azo we
i zwięk sza po ziom szko dli wych pro duk tów
roz kła du, ta kich jak 2-me ty lo-5-ni tro a ni li na,
2-5-di chlo ra ni lin i 4-ni tro to lu ol. Pro duk ty te
oka za ły się to ksycz ne lub na wet ra ko twór -
cze[17]. Pro duk ty roz pa du po wsta łe w trak cie
za bie gu są usu wa ne dro gą lim fa tycz ną. Nie sie
to za so bą ry zy ko ku mu lo wa nia się tych sub -
stan cji w oko licz nych wę złach chłon nych[18].

Ryc. 1. Lokalizacja nanocząsteczek barwnika
(tu koloru czarnego) po zetknięciu z wiązką
lasera i ich lokalizacja w głębszych warstwach
tkanek. 
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Che micz na me to da usu wa nia ta tu a ży
– Ma gic Pen

Tech ni ka usu wa nia ta tu a żu Ma gic Pen
MSTR (Me cha ni zed Se qu en tial Tat too Re mo -
val) jest no wo cze sną we rsją star szej me to dy
usu wa nia ta tu a ży. Opie ra się na te o rii czę -
ścio wej zlo ka li zo wa nej re ge ne ra cji skóry
i po le ga na wy ko na niu okrą głych ła tek (pla -
strów) o śre dni cy 5 mm od da lo nych od sie -
bie w każ dym kie run ku o 3 mm, w obrę bie
których usu wa ny jest frag ment wy ta tu o wa -
ne go ob sza ru. Za sa dni cze po łą cze nie na -
skór ka zo sta je od sło nię te. 

Moż na po wie dzieć, że jest to od wróce -
nie tech ni ki wy ko na nia ta tu a żu. Na tym eta -
pie opa ten to wa ny ste ryl ny roz twór za wie ra -
ją cy kwas hy dro ksy pro pio no wy zo sta je zde -
po no wa ny na le czo nej po wierzch ni
w po sta ci kro pe lek. Sa mo urzą dze nie Ma gic
Pen słu ży do apli ka cji roz two ru. Moż na więc
za li czyć tę tech ni kę do che micz nych me tod
usu wa nia ta tu a ży. Wpro wa dzo na do skóry
sub stan cja wy wo łu je eks fo lia cję ko mórek
i uwol nie nie z nich barw ni ka uży te go do wy -
ko na nia ta tu a żu. Barw nik jest trak to wa ny
przez orga nizm ja ko cia ło ob ce, co po wo du -
je uru cho mie nie me cha ni zmów od por no -
ścio wych i wchło nię cie pig men tu przez ko -
mór ki żer ne (ma kro fa gi).

Pro ces fa go cy to zy uru cha mia się eta pa mi
na wy bra nych ob sza rach skóry, stąd ko niecz -
ność kil ku krot ne go po wtórze nia pro ce du ry
w ce lu uzy ska nia opty mal ne go efek tu. Pod -
czas pro ce su go je nia po ja wia się strup. Zo -
sta je on za stą pio ny przez no wą tkan kę
w wy ni ku po wtór nej epi te li za cji. Po 8 ty go -
dniach le czo ny ob szar ule ga cał ko wi te mu
wy go je niu i moż na za czy nać ko lej ne le cze nie
na in nej po wierzch ni. Głów ną ro lę w tej me -
to dzie speł nia nie na ru sza nie po łą czeń nie le -
czo nej skóry mię dzy opra co wa ny mi łat ka mi

Ryc. 2. Schemat rozbijania barwnika wiązką
lasera, powstające nanocząsteczki migrują 
w głąb skóry.

Ryc. 3. Schemat działania urządzenia Magic Pen z wyraźnie określoną odległością
poszczególnych iniekcji.
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le czo ne go ob sza ru, co przy spie sza pro ces
go je nia[19]. Prze ciw wska za nia do za bie gu
MSTR to: uczu le nie na sto so wa ny lek, ostry
stan za pal ny skóry, in fek cje ogól no u stro jo -
we, cią ża, okres kar mie nia pier sią, wcze -
śniej sze la se ro we usu wa nie ta tu a żu (do ty czy
te go sa me go miej sca), skłon ność do bli zno -
wa ce nia lub ke lo i dów, dłu go trwa łe sto so wa -
nie ste ro i dów. Moż li we skut ki ubocz ne są
podob ne jak w przy pad ku za to so wa nia la se -
ra: hi po- lub hi per pig men ta cja, bli zny
w obrę bie le czo ne go ob sza ru, miej sco wa
re ak cja aler gicz na, in fek cje. Na sku tecz ność
za bie gu ma ją wpływ rów nież tech ni ka wy ko -
na nia sa me go ta tu a żu, je go głę bo kość, barw -
ni ki i ich skład che micz ny, a tak że ewen tu al -
ne wcze śniej sze próby usu nię cia i za sto so -
wa ne w tym ce lu me to dy. Waż na jest tak że
od po wie dnia pie lę gna cja po za bie go wa i ste -
ryl ny opa tru nek w pierw szym ty go dniu po
za bie gu (wy mie nia ny na no wy raz lub dwa
ra zy dzien nie) oraz ochro na pod da wa ne go
te ra pii miej sca przed czyn ni ka mi ze wnę trz -
ny mi, w tym eks po zy cją na słoń ce.

MSTR po zwa la na stop nio we, kon se -
kwent ne i cał ko wi te usu nię cie ta tu a żu. Ma gic
Pen jest me to dą ma ło in wa zyj ną. Pig ment
jest usu wa ny przez skórę, dzię ki cze mu

ogra ni czo ne zo sta je ry zy ko mi gra cji na no -
czą stek po wsta łych po roz pa dzie barw ni ków
ta tu a żu, a przez to zmniej szo ne po ten cjal ne
ry zy ko kan ce ro gen ne. Jest to rów nież me to -
da sto sun ko wo szyb ka, wy ma ga ją ca tyl ko 3-
4 za bie gów w od stę pach ośmio ty go dnio -
wych, co skła da się na 6-8 mie się cy le cze nia.
Przy kła do wo, usu nię cie ta tu a żu o wiel ko ści
15x15 cm zaj mu je oko ło 3-5 se sji. Tech no -
lo gia MSTR mo że być sto so wa na przy każ -
dym fo to ty pie skóry od 1 do 4, u osób
w do wol nym wie ku i z każ dym ro dza jem ta -
tu a żu, nie za leż nie od bar wy, co sta no wi za -
sa dni czą róż ni cę mię dzy MSTR a te ra pią la -
se ro wą, na kie ro wa ną se lek tyw nie na ko lor
pig men tu. Bez pie czeń stwo tej me to dy opie -
ra się na usu nię ciu pig men tu wraz ze stru -
pem, który sa mo czyn nie od pa da w ra mach
pro ce su go je nia i zo sta je za stą pio ny zdro wy -
mi ko mór ka mi. Tech ni ka la se ro wa ni szczy
na to miast ko mór ki za wie ra ją ce pig ment,
przez co czą stecz ki pig men tu zo sta ją roz pro -
szo ne i mu szą być wy e li mi no wa ne przez
układ lim fa tycz ny[20].

Usu wa nie ta tu a żu z za sto so wa niem
MSTR jest opcją te ra peu tycz ną, która da je
sze ro kie moż li wo ści le cze nia, jest obar czo na
mniej szym ry zy kiem oraz szyb sza i tań sza niż

Ryc. 4. Magic Pen – schemat pokazujący stopniowe uwalnianie barwnika usuwanego 
z wytatuowanego miejsca pod wpływem substancji chemicznej (barwnik uwalniany jest na
zewnątrz organizmu).
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te ra pia la se ro wa. Nie jest wpraw dzie no wą
me to dą, ale naj now sze urzą dze nia prze zna -
czo ne do tej tech ni ki, jak Ma gic Pen, są pro -
jek to wa ne z my ślą o tym, by za pew nić le ka -
rzo wi peł ną kon tro lę głę bo ko ści i ilo ści po da -
nia roz two ru. MSTR sku tecz nie usu wa
ta tu a że we wszy st kich ko lo rach, nie na ra ża -
jąc zdro wia pa cjen ta.

Pod su mo wa nie

Ostat nia de ka da przy nio sła olbrzy mi
wzrost po pu la cji osób po sia da ją cych lub
chcą cych wy ko nać ta tu aż. Rów no cze śnie
wzro sło za po trze bo wa nie na za bie gi je go

sku tecz ne go usu wa nia. Cho ciaż naj bar dziej
po pu lar ne za bie gi la se ro we są co raz bar dziej
efek tyw ne, a naj now sze la se ry co raz bez -
piecz niej sze,  nadal nie usu wa ją wszy st kich
ko lo ro wych barw ni ków. Na dzień dzi siej szy
bar dzo du ży pro blem sta no wi brak ba dań
i wąt pli we bez pie czeń stwo barw ni ków wy -
ko rzy sty wa nych w ta tu a żu. Nie po kój bu dzi
rów nież po ten cjal ne ry zy ko, ja kie nie sie ze
so bą ich mi gra cja dro gą ukła du lim fa tycz ne go
wsku tek roz pa du spo wo do wa ne go dzia ła -
niem wiąz ki la se ro wej. Al ter na ty wą wy da je
się być che micz na me to da usu wa nia ta tu a żu
(MSTR), w której czą stecz ki pig men tu usu -
wa ne są prze zskór nie. Da je to więk sze bez -

Ryc. 5. Efekt po 3 sesjach z wykorzystaniem Magic Pen.

Ryc. 6. Efekt po pierwszej sesji Magic Pen – skóra po pełnym procesie gojenia.
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pie czeń stwo i moż li wość usu nię cia wszy st -
kich ko lo rów pig men tu. Urzą dze nie Ma gic
Pen, od nie daw na do stęp ne w Pol sce, za -
pew nia wy so ką pre cy zję oraz bez pie czeń -
stwo wy ko na nia te go za bie gu. 
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