Informovaný súhlas pacienta
s aplikáciou všeobecného výplňového materiálu




Bol(a) som dostatočne informovaný(á) o použití, indikáciách, kontraindikáciách a
možných nežiadúcich účinkoch výplňových materiálov
Otvorene a pravdivo som zodpovedal(a) všetky otázky týkajúce sa môjho
zdravotného stavu a taktiež som svojho ošetrujúceho lekára informoval(a) o všetkých
predchádzajúcich esteticko - chirurgických zákrokoch v mieste dnešnej aplikácie.
Bolo mi umožnené položiť všetky otázky ohľadne ošetrenia, ktoré ma zaujím ali a
dostal(a) som dostatočne uspokojivé odpovede.

Beriem na vedomie, že:
 Všeobecný výplňový materiál obsahuje sterilný, viskózno-elastický gél, ktorý nie je
živočíšneho pôvodu. Základom týchto produktov je zosieťovaná kyselina hyalurónová
určená na úpravu vrások a záhybov na tvári, na modeláciu lícnych kostí a úpravu
kontúr tváre a taktiež na úpravu kontúr a zväčšenie objemu pier. Aplikujú sa priamo
do dermy.
 Produkty , ktoré obsahujú zosieťovanú kyselinu hyalurónovú účinkujú v priemere 6 12 mesiacov. Priemerná dĺžka účinku je ovplyvnená niekoľkými faktormi: typ
pokožky pacienta, rozsah požadovanej korekcie, spôsob aplikácie a injektované
množstvo.
 Základom produktu je nezosieťovaná kyselina hyalurónová. Používa sa na
rehydratáciu pokožky.
Bol(a) som informovaný(á), že po aplikácii produktu
 Môže vzniknúť začervenanie pleti, opuch, svrbenie a/alebo mierna bolesť v mieste
vpichu, avšak tieto príznaky postupne ustúpia do 3 dní.
 V mieste vpichu môže tkanivo stvrdnúť, alebo sa môže vytvoriť uzlík.
 V ojedinelých prípadoch bola pozorovaná zmena sfarbenia pleti v mieste vpichu.
Počas týždňa pred aplikáciou výplňového materiálu sa neodporúča užívať vysoké dávky
aspirínu, Vitamínu E a lieky proti zápalom a bolesti, ako aj lieky proti zrážanlivosti krvi. Počas
2 týždňov po aplikácii by ste sa mali vyhýbať extrémnym teplotám (vysoký chlad, sauny, UV
a slnečné žiarenie).




Okrem toho som bol(a) informovaný(á), že, v zriedkavých prípadoch boli v odbornej
literatúre opísané tieto nežiadúce účinky po aplikácii kyseliny hyalurónovej: nekróza v
glabelárnej oblasti (medzi obočím), granu - lómy, abscesy a alergické reakcie.
O všetkých nežiadúcich účinkoch pretrvávajúcich dlhšie ako 1 týždeň musí pacient
informovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý následne zaháji potrebnú terapiu. Táto
terapia môže v extrémnych prípadoch trvať niekoľko mesiacov.
Bola som oboznámená s odporúčaniami po aplikácii a zaväzujem sa ich dodržiavať.

Uvedené skutočnosti a vysvetlenia som pochopil(a) a po dôkladnom zvážení požadujem
aplikáciu výplňového materiálu.

_____________________________
Meno pacienta (tlačeným písmom)

____________________________
Meno lekára

_____________________________
Dátum a podpis pacienta

_____________________________
Dátum, podpis a pečiatka lekára

