FORMULARZ WYRAŻENIA ŚWIADOMEJ ZGODY NA ZABIEG
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
…..................................................................................................................................................................................
Imię Nazwisko

telefon

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU:
•

ciąża, karmienie piersią

•

choroby nowotworowe (czas chemio i radioterapii)

•

choroby wirusowe (zapalenie wątroby, HIV)

•

epilepsja

•

łuszczyca

•

choroby siatkówki i rogówki oka

•

hemofilia, zaburzenia krzepliwości krwi

•

przyjmowanie żelaza

•

skłonności do bliznowców, trudność w gojeniu ran

•

alergie na składniki pigmentu lub preparaty znieczulające (lidokaina)

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU:
•

zaburzenia autoimmunologiczne (cukrzyca, choroby reumatoidalne itd.)

•

przyjmowanie leków uspokajających, antydepresyjnych, nasennych

•

stany grzybiczne skóry

CZASOWE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU:
•

przyjmowanie leków sterydowych, złuszczających skórę (np. Izotek), antybiotyków, zmniejszające
krzepliwość krwi (wziewne, doustne, zewnętrzne)

•

opryszczka

•

jęczmień oka

•

infekcje (katar, przeziębienie, grypa)

•

świeża opalenizna (min. 7 dni przed)

•

zabiegi medycyny estetycznej

•

zabiegi złuszczające np. mikrodermabrazja, peelingi chemiczne (min. 2 tygodnie przed)

•

uszkodzenie naskórka w miejscu pigmentacji

•

stosowanie preparatów na porost rzęs lub brwi w okresie ostatnich 2 miesięcy

•

henna brwi lub rzęs wykonana na mniej niż 1 tydzień przed mikropigmentacją

•

aparat ortodontyczny

POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU:
•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO opalać się, zarówno w solarium jak i na słońcu

•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO korzystać z sauny

•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO wykonywać henny brwi / rzęs

•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO stosować odżywek na porost brwi lub rzęs

•

do 2 tygodni po zabiegu NIE WOLNO korzystać z basenu oraz wystawiać na zimne powietrze (narty)

•

do 7 dni po zabiegu NIE WOLNO stosować środków drażniących (zawierających kwasy czy retinol)

•

do 24h po zabiegu NIE WOLNO nakładać makijażu na obszarze poddanym zabiegowi

•

uważać podczas demakijażu i pielęgnacji skóry aby nie naruszyć złuszczającego się naskórka

•

chronić skórę poddaną makijażowi permanentnemu przed słońcem (okulary słoneczne, kremy z wysokim
filtrem SPF50+)

•

do pielęgnacji stosować tylko preparaty ustalone z linergistką
Makijaż permanentny jest zabiegiem inwazyjnym (przerwanie ciągłości naskórka) dlatego nie jest

pozbawione ryzyka. W rzadkich przypadkach, mogą wystąpić, reakcje alergiczne lub podobne do alergicznych, z
ciężkimi objawami (ziarniniaki, stałe zmiany w skórze, zaburzenia pigmentacji, suchość, wrażliwość, łuszczenie,
obrzęk, itp.).
Po zabiegu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie, uczucie napięcia lub opuchnięcia,
objawy te ustępują zazwyczaj w ciagu 48h.
Wykwit opryszczki po zabiegu wywołany jest przez podrażnienie skóry podczas pigmentacji. Nie zależy
od użytego pigmentu i procesu pigmentacji, lecz od układu odpornościowego. Dlatego obowiązkowo należy
przyjmować leki przeciw opryszczce 3 dni przed i 3 dni po zabiegu ( Heviran lub hascovir w dawce 1600mg na
dobę). Niedoskonałości powstałe poprzez opryszczkę nie są objęte reklamacją.
Ogólna trwałość makijażu zależy od rodzaju i metabolizmu skóry danej osoby. Dlatego też nie ma
gwarancji na trwałość makijażu. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadmierne wybarwianie.

W niektórych przypadkach, pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, pomimo wielokrotnych
poprawek, ze względu na nierówne wchłanianie pigmentów przez skórę. W związku z tym nie można gwarantować
sukcesu zabiegu.
Po zabiegu makijaż jest przerysowany i dużo ciemniejszy od efektu końcowego. Do 14 dni od zabiegu
kolor blednie do 50% barwy wyjściowej, a stabilizacja koloru następuje po 28 dniach.

W ciągu 4-6 tygodni po zabiegu należy poddać się dopigmentowaniu makijażu (wliczona w cenę zabiegu)
mającą na celu wzmocnienie i utrwalenie rezultatów.
Z powodu ciągłego złuszczania się naskórka, aby utrzymać intensywność koloru należy poddać się
dopigmentowaniu średnio raz do roku.
Oświadczam, że rozumiem informacje zawarte powyżej. Nie mam wymienionych schorzeń i w przypadku
podania błędnych informacji ponoszę odpowiedzialność za działania niepożądane. Dobrowolnie wyrażam
zgodę na wykonanie zabiegu makijażu permanentnego. Zostałam poinformowana o szczegółach zabiegu i
miałam/em sposobność zadawania pytań dotyczących zabiegu oraz zasad postępowania po zabiegu.
Jestem świadoma wszelkich skutków ubocznych i niepożądanych jakie mogą wystąpić podczas zabiegu.
Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wskazań odnośnie postępowania po zabiegu. Nie ma więcej
pytań ani żadnych wątpliwości.
Zgadzam się na wykonywanie dokumentacji fotograficznej z zabiegów w celu ułatwienia oceny efektu. Zostałam(em) poinformowana(-y), że zdjęcia mają charakter anonimowy.

Pruszków, dnia .............................

Podpis Klienta ...........................................

Oświadczam, że do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło w moim stanie zdrowia i stosuję się do zasad
postępowania po zabiegu.
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