טופס הסכמה לטיפול החדרת לחות/ויטמינים/פילינגים
טיפול החדרת לחות/ויטמינים/פילינג ,מתבצע בטכנולוגיית סילון )זרם אויר בלחץ גבוה( על ידי מכשיר ה. JET -
הוסברה לי מהות הטיפול ואני מבינ/ה כי הטיפול הוא קוסמטי ומטרתו החדרת חומרים פעילים לאזור המטופל על
ידי זרם בלחץ גבוה ,ישנה אפשרות שמטרת הטיפול לא תושג במלואה או לא תושג כלל.
שם הלקוח/ה_ :
ת.ז.

_______________________________________________
חתימה
שם פרטי
שם משפחה
תאריך לידה:

_

טלפון נייד:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי קבלתי הסבר מפורט בעל פה מ ______________________
שם פרטי
שם משפחה
עבור הטיפולים ו/או השתתפות בהדגמות ו/או טיפולי מחקר החדרת לחות/ויטמינים באזור______________:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי נערך איתי הסבר ותיאום ציפיות בכל הנוגע לטיפול וכי קיבלתי הסבר מפורט על
תהליך הטיפול השלכותיו והסיכונים הכרוכים בטיפול ותופעות הלוואי לרבות :אופי ואופן הטיפול ,התוצאות
המצופות ממנו לרבות ההיבטים המקצועיים וסייגים המהווים חלק בלתי נפרד מתאום הציפיות.
ידוע לי כי הטיפול יעשה ע"י מטפלת מוסמכת ובעלת ניסיון המוכשרת להפעלת מכשיר .JET
אני נותנ/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הטיפול העיקרי על פי שיקול הדעת של המטפל/ת.
אני מאשר/ת את הסכמתי לפתיחת תיק מעקב טיפולים בו ירשמו ויתועדו נתוני האישיים ונתוני הטיפולים לרבות
צילומים של אזור הטיפול ,תגובות ותוצאות הטיפולים ומידע אישי )גיל ,מין ואנמנזה רפואית ,ככל שישנן(.
כמו כן ,אני מסכימ/ה לשימוש בפרטים המזהים של הטיפול והמידע האישי על פי הרישומים בתיק הטיפולים,
לרבות פרסום הצילומים של לפני ואחרי הצגתם ושימוש בהם לרבות מצגות ,הרצאות ,פרסום במדיות השונות
)אינטרנט ,עיתונות וטלוויזיה( ועוד ,וזאת תוך שמירה על צנעת הפרט.
מספר הטיפולים שידרשו הינו שונה בין אדם לאדם ובין אזור לאחד בגוף למשנהו ,וכן לא ניתן לדעת בוודאות מה
תהיה התוצאה הסופית ,אלא במידה משוערת בלבד.

נמסרו לי פרטים על מהלך הטיפול ,תופעות לוואי אפשריות ועל התנאים והסייגים להצלחת הטיפול
כמפורט להלן:
פעולת הטיפול עלולה להיות כרוכה במספר היבטים:
תיתכן אי נוחות מסוימת ,תחושת חום/קור ועקצוץ הכרוכים במהלך ו/או אחרי הטיפול.
תיתכן הופעת אדמומיות )אריתמה( ו/או גרד אשר יחלפו ,בדרך כלל ,מיד לאחר הטיפול.
תהליך החלמת העור עשוי להימשך מספר דקות עד מספר שעות במקרים חריגים.
הוסברה לי חשיבותה של הקפדה על מילוי אחר ההוראות שניתנו ו/או יינתנו לי ע"י המטפל ,בקשר לפרקי הזמן בין
הטיפולים ,והמלצות לאחר הטיפול ,בין היתר ,כדלקמן:

•
•
•
•
•

אין לשפשף או לגרד את האזור המטופל
אין להשתמש בג'קוזי או סאונה במשך  24שעות לאחר הטיפול;
במשך  24שעות לאחר הטיפול אין להשתמש בקרם או בכל תכשיר או חומר העלול לגרום לתגובה
שלילית של העור;
יש להימנע מחשיפת לשמש של אזור הטיפול 3-5 ,ימי לפני ואחרי הטיפול
על המטופל לדווח לצוות המטפל על כל תופעת לוואי ו/או רגישות-יתר שהופיעה אצלו לאחר הטיפול.

הצהרת בריאות
האם הנך בהריון? כן/לא ____________________________________________________________
האם במהלך השנתיים האחרונות הנך נמצא במעקב רפואי שגרתי? כן/לא אם כן אנא פרט/י
____________________________________________________________________________
האם קיימת אצלך רגישות כלשהי ,לרבות אלרגיה לתרופות ו/או לחומרים מסוימים? כן/לא אם כן אנא פרט/י
____________________________________________________________________________
האם במהלך התקופה האחרונה נטלת תרופות מכל סוג שהוא? כן/לא אם כן אנא פרט/י_________________ :
____________________________________________________________________________

התוויות נגד לטיפול
זיהומי עור מקומיים
מחלת הסרטן
איידס וHIV -

אני מאשר/ת שקראתי הבנתי וחתמתי על טופס הצהרת בריאות המצ"ב ושהפרטים לעיל הינם נכונים על פי מיטב
ידיעתי .
אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצבי הבריאותי ו/או שינוי בנטילת תרופות ו/או כל בעיה שתתעורר במהלך
תקופת הטיפולים.
חתימת המטופל___________________

תאריך______________________

שם האפוטרופוס__________________

חתימת האפוטרופוס____________

