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ZGODA NA ZABIEG  

Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A  
 

 

Imię i Nazwisko Klienta: ……………………………………………………………………………………………………..….………… 

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

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

E-mail: ……………………..………………… 

 
Formularz wizyty 
 
Data wizyty: .......................................................................................... 
 
Data zaplanowanej wizyty kontrolnej: ................................................................................. 
 
Nazwa preparatu………………………..……………………. (toksyna botulinowa typu A) 
 
nr serii preparatu:  ................................... 
 
Pirewsza klasyfikacja do zabiegu w Akademii MSP : miejsce/miejsca podania, zalecane dawki .............. 
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Ankieta klasyfikująca do zabiegu  

Proszę dokładnie odpowiedzieć na pytania, w celu zapobieganiu ewentualnemu ryzyku związanemu        

z zastosowaniem toksyny botulinowej typu A. Proszę o zaznaczenie  krzyżykiem (X) właściwej dpowiedzi 

lub ewewntualne uzupełnienie. 

1. Czy kiedykolwiek wcześniej miałaś/miałeś wykonywane zabiegi z użyciem toksyny botulinowej?        

..... Tak  ….. Nie  

Jeśli tak, to czy w trakcie podania wystąpiły jakiekolwiek powikłania?  ..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak, to jakie? ................................................................................................................................. 

2. Czy kiedykolwiek wcześniej miałaś/miałeś nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny Clostridium 

botulinum typu A lub którykolwiek składnik preparatu? ..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak, to jakie były objawy? ............................................................................................................... 

3. Czy kiedykolwiek byłaś/byłeś poddawana/poddawany zabiegom chirurgicznym w okolicy twarzy? ..... 

Tak  ….. Nie 

Jeśli tak to jakim? ................................................................................................................................ 

4. Czy cierpisz na podane poniżej schorzenia: ..... Tak  ….. Nie 

zaburzeniapigmentacji skóry ..... Tak  ….. Nie 
skłonność do tworzenia blizn przerostowych ..... Tak  ….. Nie 
wzmożona wrażliwość na światło ..... Tak  ….. Nie 
zakażenie  wirusem Herpes ..... Tak  ….. Nie 
choroby mięśni ..... Tak  ….. Nie 
zaburzenia psychiczne lub emocjonalne (np. padaczka, paraliż, depresja) ..... Tak  ….. Nie 
 
5. Czy kiedykolwiek byłaś/byłeś poddawana/poddawany zabiegom dermabrazji, RF, terapii światłem 

albo terapii przy użyciu pilingów (mechanicznych, chemicznych, fizyczntych)? ..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak, to czy wystąpiły jakieś powikłania? ..... Tak  ….. Nie 

6. Czy zażywasz lub ostatnio zażywałaś/zażywałeś przewlekle leki? ..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak to jakie? ................................................................................................................................... 

7. Czy ostatnio stosowałaś/stosowałeś leki przeciwbólowe, antykoagulanty (np. Aspiryna lub inne)       

..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak, to  jakie? ............................................................................................................................... 
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8. Czy ostatnio stosowałaś/stosowałeś antybiotyki lub inne środki zakłócające przewodnictwo nerwowo-

mięśniowe? np. środki o działaniu kuraryzującym   ..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak, to  jakie? ............................................................................................................................... 

9. Czy zaobserwowałaś/zaobserwowałeś u siebie osłabienie zdolności połykania  ..... Tak  ….. Nie 

10. Czy Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny cierpi na jakieś dziedziczne choroby takie jak myasthenia 

gravis, osłabienie mięśniowe, miopatia? ..... Tak  ….. Nie 

11. Czy Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny cierpi na jakieś dziedziczne choroby takie jak: zespół Lamberta 

i Eatona, stwardnienie boczne zanikowe? ..... Tak  ….. Nie 

12. Czy cierpisz na schorzenia układu krążenia lub mięśnia sercowego? ..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak, to na jakie? ............................................................................................................................. 

13. Czy cierpisz na zaburzenia układu krzepnięcia np. krwotoki z nosa, skłonność do tworzenia się 

wybroczyn, siniaków? ..... Tak  ….. Nie 

14. Czy zaobserwowano u Ciebie reakcje nadwrażliwości lub alergię na produkty zawierające kolagen, 

lidokainę, lateks, materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe, anestetyki, inne leki lub inne składniki 

pokarmowe? ..... Tak  ….. Nie 

15. Czy starasz się o dziecko lub jesteś przygotowywana do zabiegu in vitro? ..... Tak  ….. Nie 

16. Czy wystąpił u Ciebie nowotwór piersi? ..... Tak  ….. Nie 

Jeśli tak, to czy był usuwany razem z węzłami chłonnymi? ..... Tak  ….. Nie 

17. Czy jesteś w ciąży lub karmisz piersią? ..... Tak  ….. Nie 

 
Właściwości farmakodynamiczne 
 
Podstawowe działanie farmakodynamiczne toksyny Clostridium botulinum typu A wynika z chemicznego 
odnerwienia leczonych mięśni powodującego wymierne zmniejszenie potencjału czynnościowego mięśni, 
które z kolei powoduje miejscowe zmniejszenie działania mięśni lub paraliż. Toksyna botulinowa typu A 
jest środkiem rozluźniającym mięśnie, który tymczasowo blokuje aktywność nerwów w mięśniach. Po 
wstrzyknięciu, toksyna botulinowa typu A działa poprzez blokowanie transportu neuroprzekaźnika, 
acetylocholiny, w obrębie złącza nerwowo-mięśniowego, położonego pomiędzy zakończeniem 
nerwowym a włóknem mięśniowym. Mechanizm działania toksyny botulinowej typu A obejmuje cztery 
główne etapy, z których wszystkie muszą przebiegać prawidłowo, aby działanie to nastąpiło. Działanie leku 
prowadzi do zatrzymania skurczów mięśni docelowych. Działanie leku utrzymuje się do czasu, aż zostanie 
przywrócona czynność złącza i wróci aktywność mięśniowa. 
 
Źródło: aktualizacja danych firmy Ipsen Pharma, 2019. 
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Możliwe, naturalne reakcje organizmu na zabieg. 
Zostałam/em poinformowana/y o przebiegu zabiegu i możliwości naturalnego wystąpienia po zabiegu 
reakcji organizmu: 
 
• zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia 
• ból w miejscu wstrzyknięcia 
• krwiaki, opuchlizna, obrzęk, rumień 
• opadnięcie powieki 
• zaburzenia mięśniowe (podniesienie brwi) 
• ból głowy 
• uczucie ciężkości 
 
Poinformowano mnie, że mediana czasu do zmniejszenia pionowych zmarszczek pomiędzy brwiami 
(zmarszczek gładzizny czoła), okolicy oka i poziomych czoła, zazwyczaj wynosiła 2-3 dni po iniekcji 
produktu, a wystąpienie pełnej odpowiedzi  i uzyskanie maksymalnego efektu obserwowano w dniu 
trzydziestym. Odstęp między kolejnymi sesjami podania produktu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące. 
Okres utrzymania się efektów, może się różnić w zależności od indywidualnych uwarunkowań każdego 
klienta i wynosi od 3 do 6 miesięcy. 
 
Zobowiązania pozabiegowe. 
Zostałam/łem poinformowana/y o konieczności stosowania się do następujących zaleceń pozabiegowych, 
których nie przestrzeganie może spowodować poważne powikłania po przeprowadzonym zabiegu: 
 

▪ Przez 4 godziny nie wolno pochylać głowy ani się kłaść (leżeć), skakać, masować twarzy, gdyż 

wtedy zwiększa się ryzyko przesunięcia preparatu a co za tym idzie ryzyko efektów 

niepożądanych. 

▪ Zachować wysoką higienę dłoni; 

▪ Przez minimum 12 godzin po zabiegu, unikać makijażu w miejscach objętych zabiegiem;  

▪ W dniu zabiegu bezwzględny zakaz zażywania aspiryny i alkoholu; 

▪ Wyeliminować alkohol przez okres min. 24 godziny po zabiegu; 

▪ Wyeliminować dotykanie i masowanie miejsc poddanych zabiegowi; 

▪ Przez 2 doby od zabiegu niewskazane jest narażanie skóry na działanie skrajnych temperatur  

▪ Unikać ekspozycji słonecznej  i solarium przez okres 2 tygodni; 

▪ Zakaz korzystania z sauny, basenu czy krioterapii przez okres 1 tygodnia; 

▪ Unikać długotrwałej ekspozycji na niską temperaturę, mróz; 

▪ Unikać wzmożonego wysiłku fizycznego przez około 48 godzin; 

▪ Pielęgnacja skóry po wstrzyknięciu botuliny zakłada zaprzestanie stosowania peelingów 

mechanicznych czy chemicznych twarzy (na kilka dni – 5-7). 

 

Czas rekonwalescencji po zabiegu zależy indywidualnie od organizmu każdego klienta, jednak zawsze 

należy stosować się do zaleceń specjalisty przeprowadzającego terapię botoksem. 
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Oświadczenia i zgoda na zabieg. 
 
Oświadczam, że przeczytałem/am ze zrozumieniem i odpowiedziałem/am szczerze na powyższe 

informacje  i świadomie oraz  dobrowolnie poddaję się zabiegowi toksyny botulinowej  

 
Oświadczam, iż  zostałam/łem poinformowana/y w trakcie rozmowy wyczerpująco o wszelkich 
okolicznościach zabiegu, jego celu, sposobu jego przeprowadzenia, wskazaniach, przeciwskazaniach, 
ryzykach powikłania oraz udzielono mi szczegółowych informacji co do wymaganego zachowania po 
zabiegu.  
 
Miałam/em możliwość zadawania pytań, analizowania wątpliwości i uzyskałam/em wyczerpujące 
odpowiedzi. Procedury zabiegu zostały mi przedstawione w sposób przystępny, rzetelny  i jasny. 
 
 
Data i podpis klienta (podpis czytelny): …………………………………………………………………….………………….................................… 

 
Osoba wykonująca zabieg (podpis czytelny): ………………………………………………..……………………………….……......................……… 

 

 
Zabieg z użyciem toksyny botulinowej typu A wskazany jest w celu tymczasowej poprawy wyglądu 
umiarkowanych lub silnych zmarszczek czoła, okolicy oka, gładzizny czoła (pionowe zmarszczki pomiędzy 
brwiami) widocznych podczas marszczenia brwi u pacjentów dorosłych w wieku poniżej 65 lat w 
przypadku, gdy nasilenie takich zmarszczek wywiera istotny psychologiczny wpływ na klienta. 
 
 
Celem zabiegu jest zastosowanie toksyny botulinowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby 
u której zostanie przeprowadzony protokół BTX 

 

w obszarze ……......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w celu uzyskania efektu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam, iż poinformowano mnie, że efekty zabiegu uzależnione są od wielu czynników, w tym od 
wieku, rodzaju i barwy skóry, od biochemii, miejsca zastosowania zabiegu, personalnej reakcji skóry 
i całego organizmu, aktywności fizycznej, miejsca iniekcji, procedury iniekcji, ilości preparatu   oraz techniki 
iniekcji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wobec czego nie da się w pełni zagwarantować czasu 
trwania wyników zabiegu, a także określenia czy będą one identyczne w przypadku każdego klienta.  
 
Wyrażam /nie wyrażam*  zgodę /zgody * na wykonanie fotografii obszaru zabiegowego w celu oceny 
efektywności zabiegu. 
 

 
Podpis (podpis czytelny): ………………………………..................... 

* Niepotrzebne skreślić 


