ДЕКЛАРАЦИЯ
Информирано съгласие за извършване на процедура Ендосфера

Долуподписаната/ият:
Г-н/ г-жа, наричан “терапевт” ............................................................... и
Г-н/г-жа, наричан “клиент”

...................................................................

Се съглсиха след проведен разговор, състоял се на..............................., че:
Терапевтът е дал подробна информация на пациента относно вида на
извършваната процедура, очакваните резултати, както и евентуалните рискове от
извършването на процедурата. Начина на извършване процедурата е обяснена в
подробности. Обсъдени са предимствата и недостатъците от процедурата.
Клиентът е запознат с процедурата, както и с евентуалните рискове.
Клиентът има право да задава въпроси и да получи задоволителни отговори относно
процедурата. Клиентът е информиран за рядко срещани преходни странични ефекти
като хематоми, петехии, оток и усещане лека болка при допир като при натъртване
на зоната.
За да се избегнат подобни ефекти, клиентът трябва по време на цялата процедура да
дава обратна връзка за това, как се чувства и за евентуален дискомфорт.
Процедурата не трябва да е болезнена и ако тя е такава, това не значи, че е поефективна, точно обратното. Правилното дозиране на силата и натиска е ключово за
ефекта. Затова участието на клиента е изключително важно!
Клиентът декларира, че е посетил и му е бил извършен преглед от специалист и
предстоящата процедура не представлява риск за здравето.
Клиентът декларира, че е представил възможно най-пълна и достоверна информация
за здравословното си състояние.
С това, клиентът дава разрешение да бъде извършена процедурата.
На клиентът е известна наказателната отговорност по чл.313 НК за деклариране на
неверни данни.
Клиентът декларира, че няма някое от следните противопоказания:







Бактериална или вирусна инфекция, осто възпаление, Херпес Симплекс
Отслабена имунна система, автоимунно заболяване, склеродермия
Изгаряния, трудно заздравяване или нарушения на чувствителността в
третираната зона
Аблативна/неаблативна козметична намеса (дълбок пилинг/ексфолиация)
през последните 3 месеца в зоната на третиране
Рак или туморни заболявания
Рискова бременност







Висока температура
Бъбречна или чернодробна недостатъчност
В момента се подлагате на рентгенови процедури или лъчева терапия
Изразени оток, асцити, ексудати
Туберколоза

В случай на бременност:
Клиентът декларира, че е наясно с това, че процедурата се извършва единствено с цел
дрениране, не се очаква отслабване и антицелулитен ефект. Не се обработват зоните:
корем, кръст, стъпала.
Клиентът декларира, че е запознат с процедурата, няма рискова бременност и
патологии и процедурата се извършва след консултация с проследяващ
бременността лекар.
Съгласието е валидно за провеждане на курс от процедури и клиентът е длъжен
своевременно да информира при промяна на здравослоното му състояние!

ДЕКЛАРАТОР:.........................................................
/Име, подпис/

