Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

INFO

Informed consent vaatlaser
Verklaring ten behoeve van de behandeling van vaatlaesies met de Palomar Starlux.
Ik verleen mijn huidtherapeute hierbij toestemming om mij te behandelen met de Palomar Starlux IPL, methode voor het behandelen van vaatlaesies bij
Huidpunt B.V. Boerhaavelaan 25 te Roosendaal. Ik begrijp dat ik met het tekenen van dit formulier aangeef alle schriftelijke en mondelinge informatie die gegeven is
tot mij heb kunnen nemen. En dat ik ingelicht ben over het verloop van de behandeling, de te verwachten resultaten en de richtlijnen die in acht genomen moeten
worden zonder hierbij verplicht te zijn tot het overgaan op een behandeling.
Behandeling
Ik begrijp dat er meerdere behandelingen nodig kunnen zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Afhankelijk van de dikte van de vaten, de grote, de hoeveelheid
en de dichtheid zijn dit gemiddeld 1 tot 3 behandelingen. Dit geschatte aantal behandelingen kan eventueel hoger liggen, afhankelijk van de locatie en het einddoel.
Resultaat
Ik begrijp dat vooraf geen garanties kunnen worden gegeven over het uiteindelijke resultaat. Onder invloed van onderliggende vaten, UV-straling, leeftijd, roken,
warmte/koude wisselingen, sauna gebruik en erfelijke bepaling kunnen zich in de loop der tijd weer nieuwe vaatjes vormen. Ik weet dat er direct na de behandeling
nog geen resultaat zichtbaar is, het lichaam heeft gemiddeld 3 weken nodig de behandelde vaatjes af te breken en af te voeren.
Mijn therapeut heeft de werking en het principe van de behandeling mondeling uitgelegd.
Aanbevelingen
Ik volg de aanbevelingen van mijn therapeut met betrekking tot de voor- en nabehandeling op, zodat een zo goed mogelijk resultaat van de behandeling behaald wordt.
• Ik begrijp dat het te behandelen huidgebied niet zongebruind mag zijn en daarom ten minste 4-6 weken voor en na de behandeling niet aan zonlicht/ solarium/
zonnebank/ zelfbruinende crèmes mag zijn blootgesteld. Als dit advies niet gevolgd wordt is het mogelijk dat een (tijdelijke) geblokte depigmentatie van de
huid, hyper- of hypopigmentatie ontstaat tot zelfs een verbranding van het huidoppervlak.
• Ik weet dat eventuele overmatige pigmentvorming in het te behandelen gebied tegelijkertijd zal verdwijnen of, in sommige gevallen, eerst behandeld zal moeten worden.
• Ik begrijp dat ik mijn huid goed moet beschermen tegen UV straling gedurende ten minste 4 weken na de behandeling door deze in te smeren met tenminste
factor 50 en deze om de 2 uur moet smeren voor een optimale bescherming tegen de zon.
• Ik begrijp dat ik na de behandeling de behandelde huid blijvend moet beschermen tegen UV-straling om te voorkomen dat de vaatjes zich opnieuw zullen vormen.
• Ik begrijp ook dat frequent sauna gebruik en roken het proces van ontwikkelen van vaatjes doet versnellen.
• Na de behandeling is de huid kwetsbaar. Ik weet dat ik voorzichtig moet zijn met de huid en niet te veel mag wrijven.
• Na de behandeling moet er, in overleg met de therapeut, uitgekeken worden met intensief sporten, sauna gebruik en te heet douchen.
Bovenstaande aanbevelingen zijn mondeling toegelicht en ik begrijp de noodzaak van het volgen van deze aanbevelingen.
Huidreacties
Mijn huidtherapeut heeft mij ook op de hoogte gesteld van verdere mogelijke reacties die bij alle medische/cosmetische behandelingen kunnen voorkomen.
In dit specifieke geval zullen mogelijke reacties kunnen zijn:
•
•
•
•
•

Roodheid tot extreme roodheid en zwelling van de huid direct na de behandeling die enkele uren tot maximaal enkele dagen kan aanhouden.
Na de behandeling kan een bloedvat tijdelijk blauw en/of donker verkleuren.
Heel zelden kan er blaarvorming en daarbij behorende tijdelijke korstvorming optreden. Na een paar dagen trekken deze verschijnselen vanzelf weer weg.
Hoewel zeer ongebruikelijk een lichte verbranding van de opperhuid optreden.
Tijdelijke hyper- of hypopigmentatie kan voorkomen en zal normaal gesproken binnen 6 tot 12 maanden na de behandeling vervagen.
Ik begrijp dat het voorkomen van huidreacties mogelijk is, er is met mij gesproken over de risico beïnvloedende factoren die hierbij een rol spelen.

Belangrijk
Mochten er zich gedurende de behandelprocedure veranderingen optreden rondom mijn gezondheid en/of medicijn gebruik dan breng ik mijn therapeute hier voor
de eerst volgende behandeling van op de hoogte. Onderwerpen die altijd voortijdig gemeld zullen moeten worden zijn o.a.zwangerschap en het gebruik van antibiotica.
Foto’s
Uw behandelend therapeut mag foto’s van het te behandelen gebied maken om het behandeltraject vast te leggen. Deze foto’s zullen alleen gebruikt worden voor
in uw dossier.
Ik verklaar hierbij dat ik bovenstaande tekst en uitleg volledig begrijp. Deze tekst is mondeling en schriftelijk toegelicht.
Tevens heb ik de gelegenheid gekregen tot het stellen van vragen over de behandeling aan mijn therapeut.
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