Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

INFO

Informed consent
laserontharing Huidpunt B.V.
Verklaring ten behoeve van de behandeling van overbeharing met de Palomar Starlux.
Patiënt gegevens:
Naam:

……………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Geb. datum: ……………………………………………………………………………………………
De behandeling met se Starlux IPL is een methode voor het behandelen van overbeharing.
Ongewenste haargroei kan veroorzaakt worden door medische omstandigheden (hirsutisme, hypertrichose en
andere aandoeningen). Een behandeling met de Starlux zal geen medische aandoeningen genezen die de ongewenste
haargroei veroorzaken.
Ik geef hierbij toestemming aan de huidtherapeute mij te laten behandelen met de Starlux, om ongewenste haargroei
te reduceren. Ik begrijp dat de reductie van mijn ongewenste haargroei niet 100% zal zijn en dat er meerdere behandelingen
noodzakelijk zijn gebaseerd op de unieke groeicyclus van het haar.
Ik volg de aanbevelingen van mijn therapeut met betrekking tot de nabehandeling op, zodat een zo goed mogelijk resultaat
van de behandeling behaald wordt. Ik begrijp dat blootstelling aan zonlicht/ solarium/ zonnebank vermeden moet worden
tijdens en ten minste 6 weken voor en na de behandeling . Indien ik zongebruind en/of met enige verkleuring op mijn
afspraak verschijn heeft de therapeut te allen tijde het recht de behandeling op dat moment niet uit te voeren in het
kader van mijn eigen veiligheid. Als dit advies niet gevolgd wordt is het mogelijk dat een geblokte depigmentatie van
de huid, hyper- of hypopigmentatie ontstaat.
Mijn huidtherapeute heeft mij op de hoogte gesteld middels schriftelijke en mondelinge informatie over de mogelijk- en
onmogelijkheden van de behandeling. De therapeut 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:
1. Roodheid en oedeem rond de haarfollikel na de behandeling wat maximaal 10 dagen kan duren.
2. Hoewel zeer ongebruikelijk, kan na de behandeling met de flitslamptechniek blaarvorming of een lichte verbranding van
de opperhuid optreden.
3. Tijdelijke hyper- of hypopigmentatie kan voorkomen en zal normaal gesproken binnen 6 tot 12 maanden na
de behandeling vervagen.
4. Hergroei of verandering van donker haar in dons haar.
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.
De huidtherapeute is gerechtigd foto’s van het behandelgebied te maken tijdens de behandelingen.
Deze foto’s worden uitsluitend voor uw persoonlijke dossier gebruikt.
Ik verklaar hierbij bovenstaande tekst en de uitleg volledig te hebben begrepen.
Tevens heb ik de gelegenheid gekregen tot het stellen van vragen over de behandelingen aan mijn therapeut.

Datum:

Handtekening cliënt:
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