- Tatuaż, a opalanie na słońcu lub solarium: tutaj tak jak z pływaniem pierwsze
21 dni bezwzględnie nie opalać! Jeśli koniecznie musisz pójść na solarium,
przykryj tatuaż kawałkiem białej chusteczki, nie przyklepuj, niech powietrze ma
swobodny dostęp! Po upływie 3 tyg. można, ale zalecam używanie filtru
ochronnego przeciw ultrafioletowi o jak najwyższym współczynniku np. 30
( W DNIU WYKONANIA I DZIEŃ PO WYKONANIU BEZWZGLĘDNY
ZAKAZ SPOŻYWANIA JAKIEGOKOLWIEK ALKOHOLU ORAZ
INNYCH...).

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

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

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

- Może pojawiać się silne swędzenie tatuażu; co jest normalne. Nie należy
mocno drapać, aby nie uszkodzić jeszcze świeżego naskórka w razie silnego
swędzenia wazeliną złagodzi swędzenie.

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

- PRZEZ PIERWSZE TYGODNIE NIE NALEŻY PŁYWAĆ W
BASENACH, I WODACH LĄDOWYCH!!!

ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU

- W czwartej dobie tatuaż zaczyna się łuszczyć i wyschnięte części naskórka
zaczynają powoli odpadać. BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO IM
POMAGAĆ: DRAPAĆ, SKUBAĆ, ODRYWAĆ!!! Grozi to powstaniem
ubytków w tatuażu, które później trzeba będzie poprawiać na własny koszt. Po
odpadnięciu wszystkich strupków skóra może lekko się łuszczyć wtedy
używamy balsamu lub kremu nawilżającego.

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

- WAŻNE JEST, ABY W PIERWSZYM TYGODNIU NIE ROZMOCZYĆ
STRUPKÓW TATUAŻU W GORĄCEJ KĄPIELI! BIERZ TYLKO
SZYBKIE LETNIE PRYSZNICE!

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

- Przez pierwsze dni wytatuowane miejsce smaruj CIENKĄ WARSTWĄ
BEPANTHEN MAŚĆ CZYNNOŚĆ TĘ POWTARZAMY 3-4 RAZY
DZIENNIE. Normalnie nie zakłada się żadnego opatrunku chyba, że w
pierwszych dniach może dojść do mikro wycieków farby lub odzież mocno
podrażnia ocierając, wtedy tatuaż przesłania się arkuszem papierowego ręcznika.
Gdyby cokolwiek przylepiło się do tatuażu nie wolno zrywać tego na siłę, a
jedynie odmaczać w zimnej wodzie!

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

- PO ZDJĘCIU, TATUAŻ UMYJ(SAMĄ LETNIĄ WODĄ). Osusz miękkim
ręcznikiem papierowym.

Wyrażam zgodę na wykonanie tatuażu

Po wykonaniu tatuażu musisz spełnić kilka wymogów dzięki temu twój
tatuaż pozostanie na dłużej w dobrej formie. Po zakończeniu wytatuowana skóra
jest wyraźnie cieplejsza i drażliwa, oraz lekko opuchnięta w okolicy wzoru. To
uczucie przechodzi po jednej dobie, a oto co możesz zrobić aby jak najbardziej
pomóc ciału podczas gojenia się:
Opatrunek założony po zabiegu zdejmij po przyjściu do domu. Możliwe
jest że przyklei Ci się do wzoru wtedy nic na siłę delikatnie zmoczyć wodą i
powoli usunąć opatrunek!

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:

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

PO WYKONANIU TATUAŻU

