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ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG: LIPOLIZA  

 

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

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

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

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

 

ZGODA NA ZABIEG: 

PODSTAWY PRAWNE ZGODY NA ZABIEG 
1. KONSTYTUCJA,   ART. 41 UST. 1 Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. 
 
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-ny wyczerpująco                            

o właściwościach oraz zastosowaniu lipolizy. 

Oświadczam również, że zapoznałam/-em się z przeciwwskazaniami dotyczącymi wykonania zabiegu 

lipolizy do których należą: 

• Cukrzyca z zaburzeniami naczyniowymi (mikroangiopatie) 

• Choroby autoimmunologiczne (choroby tarczycy) 

• Ciężkie schorzenia wątroby i nerek 

• Ostre i przewlekłe infekcje 

• Nadwrażliwość na kwas benzoesowy (konserwant), soję lub witaminę E, B 

•  Alergie  

• Choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem 

• Choroby nowotworowe 

• Ogólnie złe samopoczucie w dniu zabiegu 

• Dzieci, kobiety ciężarne i karmiące 

• Stałe stosowanie leków rozrzedzających krew 

• Zakrzepowe zapalenie żył 
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W trakcie rozmowy miałam/-em możliwość zadawania pytań, na które uzyskałam/-em wyczerpujące 

odpowiedzi ze strony zabiegowca*. 

Zostałam/-em również poinstruowana/y w zakresie zachowania pielęgnacji skóry w warunkach 

domowych po zabiegu. 

 

Poniższa zgoda jest dokumentem sporządzonym w celu poinformowania pacjenta/ki o zabiegu lipolizy 

iniekcyjnej (likwidowania komórek tłuszczowych), ryzyku zabiegu oraz innych, alternatywnych metodach 

terapii. Bardzo ważne jest, przeczytanie informacji, dokładnie i do końca. Proszę o podpisanie każdej 

strony, co będzie potwierdzeniem zapoznania się z całym przedstawionym dokumentem zgody na 

zabieg. 

 

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

miejsca zabiegu. Może on się różnić w zależności od indywidualnych uwarunkowań każdego klienta. Czas 

ten wynosi od 3 do 6 tygodni. Podobnie jest z ilością zabiegów, które trzeba będzie wykonać. Zazwyczaj 

jest to od 3 do 8 sesji terapeutycznych.  

 

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, oświadczam, że nie zataiłam/-em żadnych istotnych 

informacji dotyczących stany mojego zdrowia oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie u mnie zabiegu 

lipolizy. 

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

 

Podpis Pacjenta/Pacjentki .......................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na wykonanie stosownej dokumentacji związanej z zabiegiem, jak również na 

fotografowanie, utrwalanie przebiegu zabiegu, terapii za pomocą środków utrwalających obraz dla 

celów, naukowych lub edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż moja tożsamość nie zostanie ujawniona. 

 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

Data:………………………………………………..                                   Podpis:…………………………………………. 
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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 -
ilość iniekcji/  
odstępy   
zabiegowe/ 
czas trwania 
iniekcji 
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Wyjaśnienie:   * zabiegowiec – osoba samodzielnie wykonująca zabieg lipolizy, po szkoleniu i zdaniu egzaminu. 
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Informacje ogólne o zabiegu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Co oznacza zabieg lipolizy iniekcyjnej? 

Lipoliza iniekcyjna polega na wstrzykiwaniu bezpośrednio w tkankę tłuszczową substancji aktywnych    w 

oparciu o fosfatydylocholinę – naturalnego składnika pochodzenia roślinnego uzyskiwanego z soi, 

posiadającą właściwości lipolityczne. Podanie preparatu do tkanki tłuszczowej, powoduje destrukcję jej 

nadmiaru przez rozpad tłuszczy złożonych do prostych, które zostają metabolicznie usunięte.                         

W rezultacie komórki tłuszczowe ulegają degradacji, transportowane są do wątroby i wydalane z 

organizmu przez nerki. Lipoliza wyróżnia się nieoperacyjnym postępowaniem, znacznie mniejszą 

urazowością dla organizmu i nie wyłącza pacjenta z codziennego funkcjonowania.  

Lipoliza iniekcyjna nie jest metodą odchudzania, jest metodą modelowania sylwetki poprzez redukcję 

lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej. Najlepszym kandydatem do zabiegu lipolizy jest osoba 

stosunkowo, z niewielkim nadmiarem tkanki tłuszczowej - takim, którego nie można się pozbyć nawet 

za pomocą intensywnych ćwiczeń i diety. 

Lipoliza iniekcyjna może być stosowana jako uzupełnienie zabiegu liposukcji. Optymalny efekt 

terapeutyczny uzyskuje się, gdy fałd tłuszczowy nie przekracza 3-5 cm. 

 

Jak wygląda zabieg? 

Po wyeliminowaniu przeciwwskazań należy przeprowadzić cyfrowy pomiar tkanki tłuszczowej                

z wykorzystaniem analizatora/miernika tkanki tłuszczowej. Zabieg polega na podaniu na głębokość 

około 1 cm 0,2-0,5 ml preparatu do tkanki tłuszczowej co 1-3 cm w zależności od wyników pomiaru.  

Nie wymaga znieczulenia miejscowego. 

Zabieg można powtórzyć po 2-8 tygodniach, w zależności od wybranego preparatu. Jest to optymalny 

czas potrzebny do eliminacji produktów rozpadu tkanki tłuszczowej, trójglicerydów z organizmu. 

Dla uzyskania zadowalającego efektu potrzeba średnio od 3 do 6 zabiegów, w zależności od obszaru.  

 

Jakie są objawy po zabiegu lipolizy? 

- bezpośrednio po zabiegu skóra może być napięta, obrzęknięta, bolesna - związane jest to                       

z wprowadzeniem do tkanki tłuszczowej substancji wywołującej reakcję zapalną 

- reakcja zapalna utrzymuje się od kilku godzin do kilkunastu dniu, średnio 7 dni 

- wielkość reakcji zapalnej zależy od dawki preparatu i rozcieńczenia 

- obrzęk, opuchlizna, swędzenie, przebarwienia, ból, wybroczyny krwawe („siniaki”) w miejscu iniekcji 

- przebarwienia skóry/obrzęk – zasinienia skóry i obrzęk oraz zwiększenie ciepłoty ciała zawsze 
występują po każdym zabiegu  
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- asymetria – pewna asymetria występuje u każdego człowieka. Różnice w wyglądzie lub symetrii może 

także występować po zabiegu. Dodatkowy zabieg może być konieczny w celu poprawy asymetrii 

 
Czy są czynniki ryzyka związane z zabiegiem lipolizy? 
  
Każda terapia obejmuje pewną ilość czynników ryzyka i jest bardzo ważne zrozumienie ryzyka 
związanego z nią.  
1. Wybór pacjenta – Osoby z problemami medycznymi, otyłością lub nierealnymi oczekiwaniami nie 
powinni być rozważani przez zabiegowca, jako kandydaci do zabiegu lipolizy.  

2. Krwawienie – jest możliwe w trakcie lub po zabiegu. Zwykle ustępuje ono po kilku minutach. Aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia należy zaniechać zażywać aspiryny i leków 
przeciwzapalnych co najmniej 14 dni przed planowanym zabiegiem.  

3. Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu zabiegu. Infekcja może rozwinąć się od razu 
w okresie pozabiegowym. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków.  

4. Przebarwienia skóry/obrzęk – zasinienia skóry i obrzęk mogą występują normalnie po zabiegu 
lipolizy. Skóra w miejscu poddanym zabiegowi może wydawać się jaśniejsza lub ciemniejsza niż 
otaczająca pole zabiegowe skóra.  

5. Zaburzenia czucia na skórze – Pewne zaburzenia czucia skóry są powikłaniami zaraz po zabiegu. Po 
kilku dniach większość pacjentów odzyskuje prawidłowe czucie. Częściowa lub całkowita utrata czucia 
na skórze występuje niezmiernie rzadko.  

6. Nierówności widoczne na powierzchni skóry – Nierówności widoczne na skórze mogą występować 
po wykonaniu lipolizy. Są związane zwykle z odczynem zapalnym występującym jako reakcja na 
podanie preparatu w obszar zabiegowy.  

7. Blizny – Każde postępowanie iniekcyjne, może powodować powstawanie blizn, które czasami nie są 
ładne. Nieprawidłowe blizny mogą występować w miejscu nakłuć na powierzchni skóry. Blizny mogą 
mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry.  

8. Po wstrzyknięciu preparatu fosfatydylocholiny może występować obrzęk i zaczerwienienie oraz 
zgrubienia w miejscu wprowadzenia preparatu. Zmiany mogą utrzymywać się od 1-2 tygodni. W 
rzadkich przypadkach objawy te trwają dłużej. Zgrubienia mogą zostać zmniejszone lub usunięte 
masażami lub drenażem limfatycznym.  

9. Martwica skóry – Martwica skóry jest bardzo rzadka po zabiegu lipolizy i może być związana z 
przemieszczeniem się preparatu w okolicę skóry. Leczenie obejmuje zabiegi usunięcia martwicy skóry.  
10. Reakcje alergiczne – Rzadko występują reakcje alergiczne na preparat fosfatydylocholiny. Mogą to 
być objawy astmy lub pokrzywka. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.  

11. Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z uczuleniem na preparat. Wymaga 
natychmiastowego leczenia.  

12. Asymetria – Pewna asymetria ciała może występować po zabiegu lipolizy. Czynniki takie jak: 
napięcie skóry, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, napięcie mięśni czy uwidocznienie pod skórą kości 
mogą mieć wpływ na wynik estetyczny zabiegu.  

13. Odległe wyniki – Zmiany kształtu ciała mogą być związane z wiekiem, a także odchudzaniem się lub 
tyciem, ciążą lub z innymi zmianami w organizmie, które zachodzą niezależnie od przebytego wcześniej 
zabiegu lipolizy.  

14. Znieczulenie – Miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Przy zabiegu lipolizy nie jest 
wymagane znieczulenie.  
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15. Niezadowalający efekt – Po zabiegu mogą występować nierówności widoczne lub wyczuwalne przy 
uciśnięciu skóry. Najczęściej przestają być widoczne i wyczuwalne po upływie kilku tygodni.  

16. Zaraz po zabiegu może dojść do przejściowych zaburzeń z zakresie układu krążenia, wzrost 
potliwości, uczucia osłabienia, omdlenia. Objawy te zwykle ustępują po kilku minutach lub godzinach.  

17. Biegunka i zaburzenia cyklu miesiączkowego kobiet - Rzadko może dochodzić do biegunki i 
zaburzeń żołądkowych po wykonaniu zabiegu lipolizy. Jest to wynik procesu związanego z wydalaniem 
tłuszczu. Objawy te ustępują zwykle po kilku dniach.  Wymagają uzupełniania płynów i elektrolitów. 
Zaburzenia cyklu miesiączkowego również mają przejściowy charakter, nie wymagają leczenia.  

18. Informacja o lekach antykoncepcyjnych – Proszę poinformuj, czy przyjmujesz leki antykoncepcyjne  

i czy nie jesteś w ciąży. Wiele substancji może neutralizować leki antykoncepcyjne.  

19. Choroby neurologiczne i psychiatryczne objawy - Ważne jest realne oczekiwanie pacjenta. Zabieg 
lipolizy ma na celu poprawę wyglądu ciała, a nie uzyskanie idealnego rezultatu.  
 

Jakie jest postępowanie po zabiegu lipolizy? 

Bezpośrednio po zabiegu może wystąpić rumień, miejscowy obrzęk, świąd, czy siniak. 

Do 24 godzin po zabiegu: 

- nie spożywać alkoholu, 

- nie zażywać leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. Aspiryny. 

Do tygodnia po zabiegu: 

- nie stosować gorących kąpieli – tylko krótki, chłodny prysznic, sauny  

- unikaj słońca i solarium przez 4 tyg. po zabiegu 

- można w celu zwiększenia efektu przyjmować L-karnitynę 1 tabl. dziennie 

2 – 5 tyg. mogą utrzymywać się niewielkie zgrubienia w miejscu podania preparatu. 

 

Kiedy są efekty po zabiegu? 

Efekt zmniejszenia tkanki tłuszczowej obserwuje się każdorazowo po ok. 3 tygodniach od wykonanego 

zabiegu. 

 

Co zrobić, aby zwiększyć skuteczność lipolizy iniekcyjnej? 

- po zabiegu należy pić dużo płynów (najlepiej 1,5-2 l wody niegazowanej na dobę) 

- zakaz spożywania alkoholu w dniu zabiegu 

- unikanie środków przeciwbólowych z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych), które 

hamują reakcję zapalną. 
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- zmiana nawyków żywieniowych (dieta oparta na warzywach, owocach, rybach i drobiu; ograniczenie 

spożycia węglowodanów tj. chleb, ziemniaki; unikanie smażonych potraw i nadmiernego spożycia 

alkoholu, słodyczy) 

- unikanie sauny, opalania 

- endermologia, Vacum z bipolarną falą radiową i laserem biostymulującym, drenaż limfatyczny 

pozwala na szybszą eliminację tłuszczu, zapobiega też powstawaniu grudek i nierówności w obszarze 

poddanym zabiegowi.  Masaż limfatyczny wykonuje się, gdy nie ma już obrzęku tkanek (najczęściej 3- 4 

doba) 

-zwiększona aktywność fizyczna 

 

Czy są powikłania z winy pacjenta?  

Powikłania z winy pacjenta mogą mieć miejsce w następujących przypadkach:  

1. Niestosowania się pacjenta do zaleceń pozabiegowych,  

2. Nie zgłaszanie się na wizyty kontrolne,  

3. Nie przestrzeganie odpowiedniej diety,  

4. Powstrzymywania się od wykonywania niektórych czynności.  

 

Czy jest możliwe postępowanie dodatkowe towarzyszące zabiegowi lipolizy? 

W trakcie zabiegu lipolizy może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury 

postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem. Wystąpienie komplikacji w trakcie 

zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych 

procedur, nie omawianych wcześniej z pacjentem.  

W przypadku wystąpienia powikłań konieczne będzie wykonanie dodatkowego zabiegu lub 

zastosowanie leczenia. Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich 

rzadko należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę wyniku 

pierwotnego zabiegu. 
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Zestaw informacji dla pacjenta: 

- Świadoma zgoda na zabieg lipolizy, 

- Ankieta medyczna,  

- Wywiad epidemiologiczny,  

- Zalecenia pozabiegowe. 

 

Oświadczam, że otrzymałam/em i udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji o stanie 

mojego zdrowia, przebytych chorobach oraz stosowanych lekach, zgodnie z wypełnioną samodzielnie 

Ankietą medyczną, Wywiadem Epidemiologicznym, dołączonym do niniejszego oświadczenia. 

 

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym 

poinformowana o: 

1. Konieczności i sposobie przygotowania się do przeprowadzenia zabiegu, w tym o konieczności 

wcześniejszego zakończenia lub przerwania terapii jakiej jestem poddawany/a; 

2. Rodzaju zabiegu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanym wyniku; 

3. Typowych, najczęściej występujących powikłaniach wykonywanego zabiegu lipolizy; 

4. Konieczności odbycia wizyt konsultacyjnych po przeprowadzeniu zbiegu; 

5. Negatywnych następstwach i powikłaniach, które mogą wystąpić w związku ze spóźnionym 

zastosowaniem się do zaleceń zabiegowca. 

6. Możliwości wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem oraz przebiegu gojenia, skutkach nie 

stosowania się do zaleceń w warunkach domowych, zgodnie z Informacją w zakresie zabiegu lipolizy,  

7. Kosztach zabiegu, które akceptuję. 

 

Ważne  
Bezpośrednio po zabiegu odczuwane są lekkie swędzenie i krótkotrwałe pieczenie. Przez kilka 
najbliższych dni widoczne może być zaczerwienienie i obrzęk na obszarze poddanym zabiegowi lipolizy. 
Skóra będzie lekko bolesna i tkliwa. 
 
 

Podpis Pacjenta/Pacjentki ................................................................. .........................................................  

 


