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Under en detaljert samtale ble jeg informert om alle omstendigheter rundt prosedyren, dens formål,
gjennomføringsmetode, kontraindikasjoner, risiko for komplikasjoner og jeg ble gitt uttømmende informasjon om de
nødvendige anbefalingene etter behandling. Jeg ble informert om at effekten av behandlingen avhenger av mange
faktorer, som: alder, kjønn, hormonbalanse, stoffskifte, sykdommer, livsstil, individuelle kroppstilbøyeligheter, stadium av
kosmetisk defekt, regelmessighet av besøk, forventninger og annet. Derfor er det ikke mulig å garantere de forventede
resultatene av behandlingen, og heller ikke at de vil være identiske for hver klient. Antall behandlinger og deres effekt er
betinget for hver person individuelt.

MULIGE NATURLIGE REAKSJONER PÅ BEHANDLINGEN:
Jeg har blitt informert om prosedyreforløpet og muligheten for naturlige reaksjoner etter prosedyren:
• Smerter på påføringsstedet på grunn av økt trykk
• Følelse av å strekke seg
• Erytem på applikasjonsstedet
• Midlertidig anestesi under stikkstedet
• Følelse av varme (vasodilatasjon)
• Vagus nerve syndrom
• Brennende, prikkende, kløende følelse
• Ødem

MULIGE KOMPLIKASJONER ETTER KARBOKSYTERAPI:
Jeg har blitt informert om muligheten for komplikasjoner etter inngrepet i form av:
• infeksjon
• Inflammatorisk reaksjon
• Hevelse
• Hematom/blåmerke

FREKVENS AV KARBOKSYTERAPIBEHANDLINGER:
Jeg har blitt informert om hyppigheten av karboksyterapibehandlinger. Hyppigheten av behandlinger avhenger av
behandlingsområdet, hudtilstanden og den generelle helsen til pasienten. De beste resultatene oppnås ved å utføre
karboksyterapibehandlingen med jevne mellomrom hver 7. - 10. dag (i en serie på minst 6 behandlinger). Behandlingstiden
er 15-45 minutter avhengig av område.
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Signatur

Mer informasjon :
Bygdøy allé 60 B, 0265 Oslo

+47 418 51 208
www.dermamedica.no

VELKOMMEN!

Graviditet,
kreftbehandling,
autoimmun sykdom,
alvorlig hjertesykdom,
alvorlig nyrer- og lunger sykdom.

Diabetes,
blodkoagulasjonssykdommer,
psoriasis,
de tre første månedene av amming.

Betingede kontraindikasjoner:

ANBEFALINGER ETTER BEHANDLING

Unngå å gni, gni eller massere huden i behandlingsområdet i opptil 48 timer.
Ikke bruk kremer/preparater med virkestoffer, f.eks. retinol, vitamin C, peptider i minst 3 dager.
Ikke bruk andre kroppsbehandlinger før du er helbredet uten å konsultere en kosmetolog.
Ikke bruk badstuen, svømmebassenget, solariet, selvbruningsprodukter, soling på opptil 3 dager.
Ikke tren intens på 12 timer.

Jeg har blitt informert om behovet for å følge følgende anbefalinger etter behandling, hvis manglende overholdelse kan
forårsake alvorlige komplikasjoner:
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SAMTYKKESKJEMA

Jeg bekrefter at informasjonen jeg har gitt er sann og fullstendig. Jeg samtykker til prosedyren for Carboxytherapy.
Jeg ble kjent med kontraindikasjonene til prosedyren, og jeg vil følge anbefalingene etter behandling.

Godkjenner du bruk av bildet til reklameforhold? Ja Nei

Ja Nei

https://www.google.com/search?q=dermamedica+oslo&biw=1848&bih=948&sxsrf=ALiCzsYp_i9itTI8pv-47PAkMHiNbObZMQ%3A1666178163433&ei=c9xPY4WHGpnQqwG4rYzoBA&oq=derm&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCCMQJxATMgYIIxAnEBMyBAgjECcyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMg4IABCABBCxAxCDARDJAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgoIABBHENYEELADOgsILhCABBDHARCvAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgQIABBDOggILhCABBCxA0oECE0YAUoECEEYAEoECEYYAFD_C1iAEWCcGGgCcAF4AIABiwGIAdgDkgEDMS4zmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#

