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ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG: MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ 

 

Imię i Nazwisko Pacjenta: ……………………………………………………………………………………………………..….………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Data Urodzenia: …………………………………....                          Tel. Kontaktowy:……………………..………………… 

Adres e-mail: ………………………………….........                           

 

Ja, niżej podpisana(-y) .................................................................................... wyrażam świadomą                   

i dobrowolną zgodę na zabieg mezoterapii mikroigłowej z użyciem urządzenia Derma Pen. 

 

Przeciwwskazania do zabiegu mezoterapii mikroigłowej z użyciem Derma Pena: 

1. Skłonność do tworzenia keloidów (bliznowców) 

2. Ciąża i okres laktacji 

3. Epilepsja 

4. Cukrzyca 

5. Alergia na metale i składniki aktywne zawarte w komponentach do mezoterapii mikroigłowej  

6. Choroby nowotworowe 

7. Zaburzenia krzepliwości krwi  

8. Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych 

9. Stany zapalne na skórze 

10. Zakażenia bakteryjne,  

11. Zmiany wirusowe  

12. Zmiany grzybicze skóry 

13. Autoimmunologiczne choroby skóry 

14. Trądzik pospolity i różowaty 

15. Stosowanie leków bezpośrednio na skórę 
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16. Osłabiona zdolność regeneracji skóry 

17. Przerwana ciągłość skóry, otwarte rany 

18. Terapia retinoidami (stosowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy) 

19. Opalenizna (1miesiąc) 

20. Spożywanie alkoholu (24 godziny przed zabiegiem) 

21. Znamiona 

22. Zaburzenia czucia 

23. Nadmierne oczekiwania wobec efektów zabiegu. 

 

Uzyskałam(-em) szczegółowe informacje na temat rodzaju oraz zakresu zabiegu a także sposobu 

działania urządzenia. Oświadczam, iż nie mam żadnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu. 

Zostałam(-em) w przystępny dla mnie sposób, niebudzący wątpliwości, poinformowana(-y) o 

alternatywnych metodach terapii i metodach zabiegowych, sposobie przeprowadzania zabiegu, 

typowych, dających się przewidzieć, jak również niezwykle rzadko zdarzających się następstwach, 

ewentualnych powikłaniach planowanej czynności, oraz o sposobie postępowania po zabiegu. 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie innych procedur zabiegowych, które mogą być konieczne do 

wykonania w trakcie zabiegu oraz na wykonanie znieczulenia. 

Zapewniam, iż przed wykonaniem zabiegu udzieliłem rzetelnych, prawdziwych i pełnych odpowiedzi 

na pytania odnośnie mojego stanu zdrowia, przebytych chorób, leczonych i nie leczonych dolegliwości, 

schorzeń, przyjmowanych leków, wiadomych mi uczuleniach i alergii. 

Zapewniam, iż przed wykonaniem zabiegu udzieliłem rzetelnych, prawdziwych i pełnych odpowiedzi 

na temat zabiegów i operacji, którym zostałam(-em) poddana(-y) w przeszłości oraz dolegliwości, 

schorzeń i chorób członków mojej najbliższej rodziny. 

Dodatkowo poinformowano mnie, że okres pomiędzy zabiegami zależy od cech osobniczych pacjenta 

i regionu zabiegu. Może on się różnić w zależności od indywidualnych uwarunkowań każdego klienta. 

Czas ten wynosi od 2 do 4 tygodni. Podobnie jest z ilością zabiegów, które trzeba będzie wykonać. 

Zazwyczaj jest to od 4 do 8 sesji terapeutycznych.  

Przyjmuję do wiadomości, iż kosmetologia estetyczna nie jest nauką ścisłą i czasami zdarza się nie 

uzyskać zamierzonego efektu zabiegowego, pomimo zachowania najwyższej staranności oraz 

dopełnienia wszelkich procedur. 

Przekazane mi informacje są dla mnie w pełni zrozumiałe i jasne. W trakcie rozmowy miałam/-em 

możliwość zadawania pytań, na które uzyskałam/-em wyczerpujące odpowiedzi ze strony 

zabiegowca*. 
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Zgadzam się na wykonywanie dokumentacji fotograficznej z zabiegów w celu ułatwienia oceny 

skuteczności efektów prowadzonej terapii.  

Zostałam(-em) poinformowana(-y), że zdjęcia mają charakter anonimowy i są elementem badań 

klinicznych i naukowych.  

Potwierdzam, iż składam niniejsze oświadczenie świadomie i swobodnie również do powzięcia decyzji, 

jak i wyrażenia woli, nie będąc wprowadzonym w błąd przez kogokolwiek. 

Nie działam pod wpływem błędu wywołanego przez kogokolwiek i oświadczam, że nie wyzyskano przy 

składaniu tego oświadczenia mego stanu zdrowia, niedołęstwa, położenia czy niedoświadczenia.  

Oświadczam, że przy podpisaniu tej zgody na zabieg mezoterapii mikroigłowej nie jestem pod 

wpływem działania środków odurzających i alkoholu.  

Oświadczam, że w pełni zapoznałam(-em) się z powyższym tekstem i wyrażam świadomą zgodę na 

wykonanie zabiegu z użyciem Derma Pena. 

Świadomie informuję, iż nie mam więcej pytań, ani żadnych wątpliwości. 

W razie pojawienia się jakichkolwiek skutków ubocznych związanych z zabiegiem nie będę miała 

żadnych roszczeń do zabiegowca wykonującego zabieg. 

 

Miejscowość, data....................................................     …………........................................................... 

                                                                                                                       Podpis Pacjenta/Pacjentki  

 

Wyrażam zgodę na dokumentację fotograficzną i wykorzystanie mojego wizerunku 

 

Data:………………………………………………..                                   Podpis:………………………………………….  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

Data:………………………………………………..                                   Podpis:…………………………………………. 

Wyjaśnienie:   * zabiegowiec – osoba samodzielnie wykonująca zabieg mezoterapii mikroigłowej, po szkoleniu i 

zdaniu egzaminu. 
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PARAMETRY ZABIEGOWE 
 
Nazwisko i imię………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

Adres e-mail:…………………………….………..…….…………     Telefon…………………..…………………………. 

 

Lp. Data  
zabiegu  

Rodzaj użytego 
preparatu 
do zabiegu  

 

Parametry  
Techniczne – 
Region/ 
Użyte 
sprzęty 

 

Parametry 
Techniczne - 
Długość 
igieł/głębokość 
pracy 

Parametry 
Techniczne - 
Ilość 
podanego 
preparatu na 
punkt 
 

Parametry  
Techniczne - 
 czas trwania 
iniekcji 
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6. 
 
 

      

 
7. 
 
 

      

 
8. 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 

ZALECENIA PIELĘGNACYJNE PO ZABIEGU: 

- bezpośrednio po zabiegu unikać aplikacji na skórę preparatów kosmetycznych – 12 godzin 

- przez 7 dni po zabiegu unikać basenu, sauny,  

- przez 48 godzin po zabiegu unikać intensywnych ćwiczeń, gorących kąpieli i alkoholu  

- przez okres 30 dni po zabiegu obowiązuje całkowity zakaz opalania 

- chronić skórę przed promieniami słonecznymi 

- nawilżać skórę 

- nawadniać organizm. 

............................................................................................................................................................... 

(Data i podpis Pacjenta/Pacjentki) 

 


