Informovaný souhlas se zákrokem odstranění PMU
Jméno a příjmení,.,………………………………………….
Datum narození……………………………………………..
Adresa…………………………………………………………..
Tel.kontakt…………………………………………………..
E‐mail………………………………………………………
Odstranění PMU je stejný proces jako tetování PMU. Provádí se jednorázovou sterilní jehlou a speciálním roztokem. V závislosti
hloubky zatetované oblasti jenž chceme odstranit se odstranění provádí na jednom či více sezení. Domluvíme se předem na
části kterou chceme odstranit. Následně je zatetován speciální roztok, jenž má za následek rozpustit granulky již zatetovaného
pigmentu. Tento proces je dvoufázový. První fáze je provedena v salónu a druhá fáze probíhá během doby hojení klienta.
Vytvoří se stroupky, které mají na sebe navázaný starý pigment a během procesu hojení se musí nechat samovolně odpadnout.
Čím větší stroupek, tím lépe. Proces hojení je cca 4‐6 týdnů. Kdy první týden se vytváří a postupně odpadají stroupky a další
týdny pak dochází k regeneraci kůže. V tomto období není možné provádět novy permanentní make‐up či další odstranění.
Důležité informace
1. Potvrzuji, že jsem byla informována o postupu při aplikaci odstranění PMU a podala jsem pravdivé informace o svém
zdravotním stavu, problémech pokožky a dalších onemocněních a alergiích. Aplikace bude provedena v souladu s těmito
informacemi. Test na alergií bude proveden v oblasti ucha a po 5 minutách a 20 minutách se vyhodnotí výsledek.
2. Byla provedena specifikace oblasti určené k odstranění PMU a s takto specifikováno u oblasti souhlasím. Nelze požadovat
odstranění permanentní make‐up v oblasti očí.
3. Beru na vědomí, že výsledný efekt je závislý od předchozího tetování jeho hloubky, barvy další.
4. Během ošetření a nebo po něm ,může nastat v místě aplikace mírný otok, nebo začervenáním,zarudnutí a podráždění, které
samo po několika dnech odezní
5. Součástí hojení může být pocit svědění v místě kde bylo odstranění aplikováno.
Během následujících 4‐7 dnů vzniknou stroupky, které se samovolně začnou během těchto dnů odlupovat. V tomto období plné
akceptuji, že nebudu stroupky násilně odstraňovány. Pokud vznikne dlouhý stroupek, je možné jej opatrně nůžkami odstřihnout
tak, aby se pouze zkrátil a nikoliv odtrhl.
6. V tomto období akceptuji vyhnout se všem nepříznivým vlivům okolí, se kterými jsem byla podrobně seznámena.
‐ nevystavovat se UV záření v soláriu či nadměrnému přímému slunci, samoopalovacích kremům
‐ neabsolvovat saunu ,solárium, vyhýbat se nadměrné fyzické zátěži, prašnému prostředí
‐ v lokalitě odstranění PMU se nepoužívá make‐up, kosmetické přípravky, krémy na tvář, anti‐aging krémy, hojivé krémy
‐ žádný sport, námaha, nadměrné pocení, bazén,
‐ v případě rtů horká jídla, velká spousta, líbání, olizování dotýkání se prsty
‐ zabránit cílenému odstranění pigmentové krusty
Kvalita výsledného efektu závisí od vykonaného ošetření, ale ve významné míře i od dodržování instrukcí k starostlivosti po
samotném ošetření, které klient získá od artist.
V případě nedodržení instrukcí přebírá klient plnou zodpovědnost za kvalitu výsledného efektu.

7. Přibližně po 7 dnech nebo dříve bude svrchní vrstva pokožky přirozeně sloupnutí a bude vidět předběžný výsledek odstranění.
Výsledek je také závislý na vyvarování se všech výše uvedených nepříznivých vlivů. O pokožku po odstranění PMU je potřeba
pečovat se zvýšenou opatrností. Obzvláště při aplikaci na rtech je třeba mít na zřeteli, že se aplikuje v lymfatické oblasti, kde je
zvýšené riziko infekce. Pečlivě dodržujeme všechna hygienická pravidla a aplikované oblasti se nedotýkat prsty. Pokud se jedná o
rty , buďte opatrní při jakémkoliv kontaktu se rty, včetně líbání. Konečný výsledek je viditelný obvykle za 4‐6 týdnů v závislosti
na typu pokožky a dříve použité technice PMU a barvách.
8. Byla jsem informována o průběhu a veškerých rizicích požadovaného kosmetického výkonu. Byla mi vysvětlena příprava před
výkonem, průběh aplikace i období po aplikaci s doporučením domácí péče. Byly zodpovězeny všechny dotazy v souvislosti
s požadovaným výkonem a jeho kompletním provedením.
9. Celá konzultace byla natolik podrobná, že již nemám dalších dotazů. Dávám důvěru svému profesionálu aplikace
permanentního make‐upu v rozsahu výkonu s vědomím, že každé odstranění permanentního make‐up je výkon, který je jako
každý výkon v oblasti estetických zákroků. Potvrzuji, že tato smlouva není smlouvou o dílo se zaručeným výsledkem, ale o
provedení placených kosmetických služeb. Kosmetické studio opouštím s úplným odsouhlasením pravidel péče o aplikovanou
oblast , která může vykazovat otok, zarudnutí, a vznik stroupků.
10. V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte, bude vám poskytnuta odborná rada. Pro péči po aplikaci používejte
pouze přípravky doporučené profesionálem permanentního make‐upu. V případě použití jiných přípravků by mohlo dojít
k nežádoucím změnám. Každé nanášení přípravku provádějte se zvýšeným důrazem na hygienu, nepoužívejte prsty, aby nedošlo
ke kontaminaci bakteriemi, které by byly příčinou špatného hojení. Doporučujeme použít vatovou tyčinku navlhčenou
přípravkem pro domácí péči.
11. Důsledně dodržujte použití doporučené domácí péče.

1.

Před zákrokem bylo odstranění PMU předkreslené na jeho tváři a prostřednictvím zrcadla ukázané

Ano.
2.

Ne.
Souhlasíte s tím že budou použity fotografie oblasti odstranění PMU pro reklamní účely

Ano.
3.

Ne.
Trpíte některým z těchto onemocnění hemofilie

Ano.
4.

Ne
Diabetes melutus (cukrovka)

Ano.
5.

Ne.
Hepatitida A,B,C

Ano.
6.

Ne.
HIV infekce

Ano.
7.

Ne
Různé nemoci kůže

Ano.
8.

Ne.
Ekzém

Ano.
9.
Ano.

Ne.
Alergie (jaké)
Ne.

Vrozené oslabení imunity (jaké)
Ano.

Ne.

Jiné oslabení imunity ( léky po transplantaci)
Ano.

Ne.
Autoimunitní onemocnění

Ano.

Ne.
Léčba s ředěním krve

Ano.

Ne.

Jiné chronické onemocnění nebo akutní nemoci
Ano.

Ne

Těhotenství, kojení
Ano.

Ne.

Alergie na anestetika , lidocain, procain nebo desinfekci
Ano.

Ne.

Pohlavní choroby
Ano.

Ne.

Léky Ibalgin, Brufen acylpyrin, algifen 24 hod před ošetřením
Ano.

Ne.

Ošetření postupujete na vlastní riziko
Všechny informace podléhají ochraně osobních údajů a bude se s nimi zacházet důvěrně
‐ souhlasím s tím, že se na mém těle zrealizují ošetření odstraněníPMU
‐ potvrzuji , že jsem byla dostatečně poučena o potřebné starostlivosti po samotném ošetření
‐ potvrzují , že jsem si přečetla výše uvedené informace a že jsem jim

porozuměla

‐ moje otázky mi byly úplně a důkladně zodpovězeny
‐ měla jsem dostatek času a prostoru promyslet si svoje rozhodnutí o postoupení ošetření
‐ potvrzují též že jsem dostala kopii tohoto souhlasu a krátkého popisu vykonaného ošetření a číslo typového označení použité
barvy a ostatních použitých látek.

V ……………………………….. dne………………

………………………………………………….
Klient

…………………………..

