Podpis

………………………………………………….

Podpisany dokument jest prawnie ważny i stanowi podstawę dla wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu.
Z powyższą treścią zapoznałem/łam się i niniejszym potwierdzam.

(mojego dziecka/podopiecznego)……………………………………………………

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i wszelkie zawarte w niniejszym formularzu są
zgodne z prawdą. Zabieg tatuażu/przekucia odbędzie się w warunkach ogólnie przyjętych zasadach zachowania
aseptyki, higieny i sterylności przy użyciu jednorazowych środków
w higieny, wysterylizowanych narzędziach i kolczykach.
Zobowiązuję się postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji pielęgnacji nowo zdobioneg
o mimiejsca na ciele (tatuaż/kolczyk).
Dlatego zgadzam się i zostałem/am:
poinformowany/na, że zaniechanie prawidłowego postępowania może doprowadzić do podrażnień
i infekcji nowo zdobionych części ciała.
Jednocześnie w przypadku zaistniałej nieprzewidzianej infekcji ozdobionego miejsca, zrzekam się
wszelkich prawnych i finansowych roszczeń w stosunku do osoby wykonującej zabieg oraz studia gdzie zostaje
on przeprowadzony:

Wyrażam zgodę na wykonanie przekłucia

W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI
SKONTAKTUJ SIĘ NATYCHMIAST Z NAMI !!!

Nr dokumentu tożsamości: .......................................

JEŚLI WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH ZASAD ZOSTANĄ
ZACHOWANE TWOJE PRZEKŁUCIE ZAGOI SIĘ OD 2-6
TYGODNI I JUŻ WIĘCEJ NIE DA O SOBIE ZNAĆ. PAMIĘTAJ
WCZESNA PIELĘGNACJA STANOWI JAK DŁUGO BĘDZIE SIĘ
GOIĆ.

Adres zamieszkania: ...............................................................................................

1.Twoje przekłucie różni się od typowych przekłuć sposobem
pielęgnacji i następstwami po przekłuciu.
2.Język i warga mają właściwości puchnięcia dlatego też na
początek dostaniesz kolczyk który być może nie będzie za
wygony ale został założony dla twojego bezpieczeństwa.
3.W momencie pełnego wygojenia zmieniamy ozdobę na
kolczyk który będzie pasował.
4.W przekłuciu tego rodzaju nie stosujemy żadnych maści, tylko
preparaty dezynfekujące jamę ustną - WYWAR Z SZAŁWI
jest najlepszym środkiem gojącym.
5.Przekłute miejsce zaczyna puchnąć około trzy godziny po
przekłuciu i opuchlizna może utrzymać się do 72 -96 godzin,
ponadto może wystąpić ból gardła, prawdopodobnie nie
będziecie mogli jeść, a jeśli tak to tylko posiłki w postaci papek
i płynów pamiętając, że nie mogą one być gorące, pikantne .
6.Przez okres trzech dni nie spożywaj produktów mlecznych
niepasteryzowanych.
7. W dniu przekłucia ZABRONIONE JEST PALENIE
TYTOMIU I SPORZYWANIE ALKOCHOLU!
8.Po przyjściu do domu ZAPARZ SZAŁWIĘ, kiedy wystygnie
włóż do lodówki i zamarznięte kostki ssij. Im częściej będziesz
to robił tym opuchlizna szybciej ustąpi.
9.Gdy nie przestało boleć po trzech dniach skonsultuj się ze
studiem zobaczymy jaka jest tego przyczyna.
10. Po około trzech tygodniach zgłoś się do Nas zmienimy i
dopasujemy dł. ozdoby. Pamiętaj też o dokręcaniu kulek oraz o
regularnym czyszczeniu ozdoby z kamienia i osadu.

ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU

PRZEKŁUCIE JĘZYKA WARGI WIĘZADEŁKA…

Data urodzenia: ........................................................................

DATA......................

TWOJE PRZEKŁUCIE ZOSTAŁO WYKONANE W STERYLNYCH
WARUNKACH I TERAZ TYLKO OD CIEBIE ZALEŻEĆ BĘDZIE JAK
PRZEKŁUCIE ZAGOI SIĘ.PONIŻSZE ZASADY POWINNY BYĆ
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGANE!!!

Imię
i nazwisko: ........................................................................................................

PIELĘGNACJA PRZEKŁUTEGO MIEJSCA

