Podpis

………………………………………………….

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

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

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

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

JEŚLI WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH ZASAD ZOSTANĄ
ZACHOWANE TWOJE PRZEKŁUCIE ZAGOI SIĘ OD 2-12
TYGODNI I JUŻ WIĘCEJ NIE DA O SOBIE ZNAĆ. PAMIĘTAJ
WCZESNA PIELĘGNACJA STANOWI JAK DŁUGO BĘDZIE SIĘ
GOIĆ.

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

1.W pierwszej kolejności powinieneś zaopatrzyć się w maść o nazwie
TRIBIOTYK i spirytus Salicylowy obydwie rzeczy potrzebne Ci są
do pielęgnacji przekłucia (dostępne w każdej aptece).
2.Przez pierwszy tydzień, należy dwa razy dziennie przemywać
(czyścić) przekłute miejsce bagietką do uszu nasączoną spirytusem
Salicylowym a następnie w miejscach przekłucia nałożyć niewielką
warstwę TRIBIOTYKU i poruszać kolczykiem tak aby maść dostała
się do wnętrza kanału.
3.Tą samą czynność powtarzamy przez drugi tydzień tylko, że raz
dziennie (wieczorem).
4.Po przekłuciu w studiu kiedy będziesz w domu zdejmij opatrunek i
dokładnie zmyj zaschniętą krew i limfę.
5.Przez okres tygodnia nie możesz moczyć przekłucia, najlepszym
rozwiązaniem będzie kurtki prysznic.
6.Unikaj opalania się w solarium przez najbliższe pięć dni, jeśli jednak
masz taką potrzebę zakryj to miejsce. PAMIĘTAJ! Takie miejsca są
szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne i
zakażenia dlatego też Latem bezpośrednio po przekłuciu unikaj kąpieli
w basenach, jeziorach i tym podobnych akwenach.
7.Nie wykonuj żadnych zbędnych manipulacji przy biżuterii jedyną
rzeczą którą możesz, a nawet musisz jest częste dokręcanie kulki, które
często się gubią (jeśli zgubisz kulkę przyjdź do studia tu możesz
zakupić nową, nie zwlekaj świeże przekłucie bardzo szybko zarasta).
8.Unikaj obcisłych ubrań, w przypadku przekłucia pępka noś spodnie o
„niskim stanie” aby nie podrażniać rany.
9.Zabrania się spożywania alkoholu w dniu przekłucia (w
szczególności brew).
10.Podczas gojenia z miejsca przekłucia wydzielać się może limfapłyn koloru biało-żółtego nie obawiaj się to nie żadne zakażenie lub
ropa, to normalny proces zagajania się kanału przekłucia który
przygotowuje się do przyjęcia biżuterii.

ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU

PRZEKŁUCIE POWIERZCHNIOWE PĘPKA BRWI
NOSA …

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

