
 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott  

Név (teljes név): ...........................................................................................................................   

Igazolvány szám (szig, útlevél, vezetői eng.):  ............................................................................  

Lakcím:  ........................................................................................................................................  

Mobiltelefonszám: ...........................................; E-mail cím: ......................................................  

 
TELJES POLGÁRI- ÉS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM ÉS 

NYILATKOZOM,  

• a kozmetikai kezelést („Beavatkozás”) a saját és befolyástól mentes önálló akaratomból kérem elvégezni;  

• a szükséges felvilágosítást a Beavatkozásról, a kockázatokról és a lehetséges szövődményekről 

megkaptam és tudomásul vettem;  

• a mellékelt írásbeli tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem;  

• tudomásul veszem továbbá, hogy a megfelelő utókezelés ellenére is előfordulhatnak - előre nem várható 

- szövődmények, melyek a várható gyógyulási időt kedvezőtlenül befolyásolhatják. (pl.: utóvérzés, 

duzzanat, zsibbadás, allergiás tűnetek)  

 

TOVÁBBÁ KIJELENTEM, HOGY:  

• nincs semmilyen fertőző bőr- és/vagy nemi betegségem vagy egyéb olyan ok, ami kizárhatná a 

Beavatkozást;  

• nem állok sem alkohol, sem kábítószer hatása alatt;  

• tudomásom van arról, hogy a Beavatkozás kellemetlen érzéssel járhat;  

• 18. életévemet betöltöttem, illetve az állampolgárságom szerinti nagykorú és cselekvőképes vagyok, 

amelyet eredeti iratokkal igazolok.  

 

A Beavatkozáshoz való beleegyezésemet saját kockázatomra és felelősségemre, a tájékoztatás megértése alapján, 

minden kényszertől mentesen adom. A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban rögzített 

adatokat Kiss Katalin EV és/vagy Kovács Judit EV nyilvántartsa. Megértettem és tudomásul vettem, hogy 18 éves 

kor alatt minden esetben kötelező a törvényes képviselő engedélye, valamint a személyazonosság igazolása; 

valamint minden esetben szükséges az adatok arányos mértékű kezelése.  

 

Ennek alapján kérem, hogy rajtam az alábbiakban röviden leírt Beavatkozást elvégezzék: 

 

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

 

Kelt: Budapest, ________ év ___________________ hó _____ napja  

 

___________________________________  

Aláírás
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ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ 

a DEESS IPL Beauty Device3 funkciós fényterápiás készülék használatához 

 

Tartós bőrfiatalitás (Fotorejuvenáció) 

 
Mit jelent a fotorejuvenáció? 

Az IPL módszer a bőrfiatalítás kíméletes módja, amely minden kockázat nélkül elvégezhető. A kezelés során 

kibocsátott fény a bőr irharétegének mély rétegeibe is képes behatolni, ahol a kollagén rostok találhatóak. A 

kezelés egyrészt megújítja a részben merevvé, rugalmatlanná vált meglévő kollagén rostokat, másrészt a 

fibroblaszt sejteket új kollagén struktúrák előállítására készteti, így gondoskodik az életkor előrehaladtával 

csökkenő mennyiségben termelődő kollagén pótlásáról. A fotorejuvenáció hatására a bőr rugalmassága visszatér, 

a ráncok száma és mélysége csökken, az arc feszesebbé válik, tónusa visszatér.  

 

A kezelés lényege, hogy a villanás alatt keletkező hőenergia a beállításától függően a bőrfelszín különböző 

rétegeibe jut, és a problémás területben célzott hőmérséklet emelkedést hoz létre, ami a vénák és a melanin 

károsodásához vezet, az elpusztult sejtek bekebelezését és elszállítását pedig a falósejtek végzik, a kezelés közben 

viszont a bőr felszíne nem károsodik.  

 

Mitől különbözik ez a lézeres kezeléstől? 

Az IPL és lézerkezelés között a legfőbb különbség, hogy minden egyes lézertípus a rá jellemző meghatározott 

hullámhosszon bocsátja ki a fényt, viszont az IPL nagyon széles hullámhossz tartományban működik (450-1100 

nm), így a bőrtípustól, a fényérzékenységtől és egyéb jellemzőktől függően személyre szabottan végezhető el 

biztonságosan és nagyon jó hatásfokkal a diagnózistól függő kezelés. Az IPL előírt kezelésszám a legtöbb esetben 

látványos, tartós eredményt hoz létre. 

 

Hogyan működik a fotorejuvenáció? 

A kezelés lényege a bőrfiatalítás, feszesítés, finom ráncok csökkentése, valamint a bőr tonizálása. Az eljárás során 

a megfelelő zafír szűrőkristály által kibocsátott infravörös fényspektrum lehatol az irha mély rétegeibe és 

újjáalakítja a meglévő kollagénrostokat, másrészt a fibroblaszt sejteket új kollagénrostok előállítására készteti, 

amelyek kitöltik az üres részeket, ráncokat, ezáltal megújul a bőr rugalmassága és tartása. A bőr vízfelvevő 

képessége sokszorosára nő, így a kapcsolódó kozmetikai kezelések is hatékonyabbá válnak. Az IPL-es 

bőrfiatalítást havonta kell végezni, 3 - 4 kezelés után kezd látszani az eredmény. 

 

Milyen további kezeléseket lehet igénybe venni? 

A tartós bőrfiatalításon túlmenően az alábbi kezeléseket is igénybe tudják venni Vendégeink. 

 

Érelváltozások kezelése (rosacea) 

A kezelés alkalmas az arcon lévő rosaceás bőr, lábszáron előforduló felszíni seprűvénák esetében, értágulatok, 

pókangiómák eltüntetésére, tűzfoltok halványítására. Az ismétlődő kezelések során a kitágult erek elzáródnak, 

majd felszívódnak és nyomtalanul eltűnnek. Nagyon szép bőrkép érhető el! Legalább 5- 8 kezelés szükséges a 

kívánt eredmény eléréséig, de erőteljesebb rozáceás hajlam esetén a kúrát időnként ismételni szükséges! 
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Acne/ gyulladt bőr kezelése 

A múlni nem akaró acne, a folyton piros, irritált arcbőrön lévő gyulladt göbök eredményesen kezelhetők IPL / 

villanófénnyel. 

 

Mikor és hol nem használható az IPL technológia? 

• Tetovált terület (az ajakkontúr nem zavarja a kezelést) 

• Mechanikus vagy kémiai hámlasztás 2 héten belül 

• Lézeres bőrkezelés 3 hónapon belül 

A menstruációs ciklus nem befolyásolja a kezelést. 

 

Számíthatok valamilyen mellékhatásra a kezelések közben vagy után? 

A kezelés után átmeneti bőrpír keletkezhet, amely 1-5 nap alatt eltűnik, előfordulhat enyhe ödéma vagy 

hólyagosodás is, amely átlag 10 nap után múlik el, ezek az elváltozások normális azonnali reakciónak számítanak, 

a kezelés hatékonyságára utalnak. A kezelés után felléphetnek fehér foltok (depigmentáció), vagy enyhe barna 

foltok (pigmentáció), ezek később nyomtalanul eltűnnek. A bőr napégéshez hasonló megégése ritka. A kezelés 

után az ún. hideg láb érzés színén extrém ritka. 

 

Mire kell mindenképpen odafigyelnem? 

Fontos, hogy ne viseljen ékszert a kezelendő területen! Mindenképpen javasolt az előzetes konzultáció a 

kozmetikussal, ehhez kapcsolódóan a kórelőzmény az esetleges betegségekkel, gyógyszerszedéssel kapcsolatban, 

valamint a kezelési terv felállítása. 

 

Hogyan néz ki maga a kezelés? 

A kezelés előtt a bőrt elő kell készíteni, 2 héttel előbb javasolt a területet érintő bőrradírozás (akár komplett 

kozmetikai kezelés) az elhalt hámsejtek eltávolítása céljából, ez után hámlasztás ne történjen, viszont kedvező a 

fokozott arc- és testápoló használat. A kezelés előtti napon az arc- vagy testápoló (a kezelt testrésztől függő) 

használata már nem előnyös, arckezelés előtt smink sem vihető fel. A kezelést megelőzően hidroabrázió 

szükséges! A hidrodabrázió vízsugárral történő bőrcsiszolás, amely mélyen ható tisztítást tesz lehetővé és elősegíti 

a sejtregenerációt. A kezelés célja, az elhalt hámsejtek eltávolítása, és a bazális sejtek osztódásának stimulációja, 

ezáltal a bőr önmegújító folyamatainak elősegítése, ezt követően a bőrtípusnak megfelelő hatóanyag bejuttatása a 

bőr mélyebb rétegeibe. A kezelés alatt a páciens szemét védőszemüveg takarja, a szem ez alatt is zárva van. A 

kezelés során egy vakuszerű kezelőfej meghatározott időközönként villanást bocsát ki, miközben enyhe szúró-

csípő ütést vagy kis melegséget lehet érezni. A kezelt terület hűtőzselével van bekenve.  

 

Mi történik a kezelést követően?  

A kezelés után a kezelt terület rövid ideig tartó hűtése javasolt. A kezelés után nyugtató krém használható igény 

szerint. A kezelést követő napokban a terület mechanikai irritációját (szauna, masszázs, forró fürdő) kerülni kell. 

Szolárium, napozás a kezelés után 30 napig nem ajánlott, a fényhatás biztos elkerülése érdekében magas 

faktorszámú fényvédő készítményt kell használni, különben a fény hatására barna foltosodás (hiperpigmentáció) 

alakulhat ki. Az elért eredmény megtartása céljából javasolt évente 1 emlékeztető kezelés az érintett területen. 
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Mennyire lesz eredményes a kezelés? 

A kezelés sikerességéhez mindenképpen be kell tartani az előírt utasításokat és a kezelési ciklusokat. A felállított 

kezelési séma mindig személyre szabott, a szükséges kezelésszám a vendég és a kezelt terület ismert paraméterein 

kívül az egyéni reakcióképességtől is függ, így előre sem a pontos kezelésszám, sem a kezelés hatékonysága nem 

jósolható meg. Előfordulhat például, hogy a kezelendő terület világosodása megtörténik, de teljesen nem tűnik el 

a folt. Garanciát a teljes sikerességre sajnos semmilyen esetben sem tudunk vállalni! 

 

Mennyi ideig tartanak az egyes kezelések? 

A kezelések előtt mindenképpen hidroabrázió, a kezelést követően pedig valamilyen utókezelés (ultrahang, 

mezoterápia, rádiófrekvenciás kezelés) szükséges. Egy teljes kezelés körülbelül 1 óra időtartamú. 

 

A készülék használatát kizáró állapotok 

  
• terhesség,  

• szoptatási időszak,  

• menstruáció,  

• hegesedésre hajlamos egyének esetében, 

• fényérzékenységben vagy cukorbetegségben szenvedők, 

• ha más módszerrel szőrtelenített az elmúlt 6 hétben, ha bőrfehérítőt vagy A-vitamint tartalmazó 

készítményt használt az elmúlt 1 héten belül, 

• ha egyidejűleg eszenciaolajos kezelést kap, 

• ha aszpirint vagy immunerősítőket szed, 

• ha az elmúlt két hétben erős napfénynek volt kitéve, 

• Hirsutism-ben vagy más, komplikációkat kiváltani képes betegségek esetén, 

• epilepszia,  

• bőrbetegségek (gyulladás, ekcéma, pikkelysömör, stb.),  

• daganatos betegségek,  

• szteroid kezelés,  

• lázas állapot,  

• keloidos vagy hypertrophiás sebgyógyulási hajlam,  

• pigmenthiányos bőrbetegség (vitiglio),  

• rosszindulatú bőrelváltozás,  

• bőrrák,  

• véralvadásgátló (aszpirin szedése 1 héten belül) vagy fényérzékenységet okozó gyógyszerek,  

• St. Johns gyógynövény szedése (4 héten belül),  

• napallergia,  

• fokozott fényérzékenység,  

• Isotretinoin (Accutane) vagy bármilyen nagy dózisú (30.000 NE feletti) A-vitamin származék szedése az 

utóbbi 12-18 hónapban,  
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• radioterápiás, kemoterápiás kezelés 3 hónapon belül. 

 

Fényérzékenységet okozó gyógyszerek (a teljesség igénye nélkül) 
 

Bizonyos gyógyszerek fényérzékenyítik a bőrt, ezért szedésük alatt az IPL / villanófényes kezelés ellenjavallt, 

mert foltosodhat, éghet a bőr. Az alábbi gyógyszerek szedése esetén a kezelés nem végezhető el! 

 

Amilorid, Almagel, Antagel, Apranax, Adalat, A-vitamin 

Blocalcin 

Cordarone, Ciprobay, Cordaflex, Corinfar, Chlorognin 

Doxycyclin, Doxyhexal, Dilzem, Dilzem Retard, Diphedan, Delogil, Dacarbasin, Dalacin-C,-T 

Erpozid, Erpozid Forte, Estraderm, Estrofem, Erazon krém, Efudix kenőcs 

Furosemid, Fluoro-Uracil inj., Feldene 

Gricin, Griseofulvine, Geroxalin 

Hypothiazid, Hibernal, Haloperidol, Huma-Profene 

Isonicid, Ibuprofen 

Kliogest 

Librium 

Methotrexat, Melleril, Malugel, Microdox 

Nalidixinsav, Nifedipine, Nifedipin 

Ovestin, Oxycort spray 

Paranteral, Phenylbuthazon kenőcs, Pipolphen, Potesept, Phenotiazin 

Retin-A krém, Rheosolon, Regaine, Roaccutane 

Sulfogvanidin, Streptomicin, Syntestrin, 

Tetran, Tarivid, Teperin, Tensiomin 

Vybramicin 

Xanax 

+ Egyes orális fogamzásgátlók 

 

Amennyiben gyógyszert szed, gondosan olvassa el a betegtájékoztatót,  

hogy a gyógyszere nem fényérzékenyít-e! 


