
Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

Uniwersyteckiego Gabinetu Kosmetycznego 

przy Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej 
 

Uniwersytecki Gabinet Kosmetologiczny Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Data: …………………………………………………………….…………………. 

Osoba przyjmująca: ………………………..………………………………. 

Opiekun: ………………………………………………………………………….    

 

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE ZABIEGU 

KOSMETOLOGICZNEGO  

W UNIWERSYTECKIM GABINECIE KOSMETOLOGICZNYM: 

 

Imię i 

Nazwisko:……………………………………………………………………………………… 

Data 

urodzenia:……………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………………………………… 

Zostałem poinformowany/a o zasadach, działaniu, sposobie przeprowadzenia, ewentualnych 

następstwach proponowanego zabiegu i zrozumiałem/am je. 

Miałe/am  możliwość zadawania pytań , na które otrzymałem/am odpowiedź. 

Oświadczam ,że  wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia podane przeze mnie  

w wywiadzie wstępnym są zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli stan ten ulegnie zmianie 

zobowiązuję się poinformować o tym osobę wykonującą zabieg przed kolejną wizytą. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przeciwwskazaniami do proponowanego zabiegu i takich 

nie stwierdzam u siebie. 

Zrozumiałem i zastosuję wskazówki postępowania przed, w trakcie oraz po zabiegu.  

 

WYRAŻAM DOBROWOLNIE ZGODĘ NA PROPONOWANY ZABIEG 

:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                            

……………………………………………….. 

                                                                                                Data i podpis (czytelny) 
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KOSMETOLOGICZNY WYWIAD PRZED ZABIEGAMI W UNIWERSYTECKIM 

GABINECIE KOSMETOLOGICZNYM  

                                                                          TAK     NIE 

1. Czy cierpi Pani/Pan na choroby: 

   Skóry: 

              Jeśli tak to jakie:……………………………………………… 

                           Genetyczne 

                           AIDS/HIV 

                           Nowotworowe 

                           Żółtaczkę 

                           Cukrzycę 

                           Nadczynność/ niedoczynność tarczycy 

                           Gruźlicę 

                           Choroby serca i układu krążenia 

    Choroby układu oddechowego 

                           Choroby układu hormonalnego 

                           Depresję 

     Zaburzenia psychiczne 

                         

Inne:…………………………………………………………………………………… 

2. Czy Zauważyła Pani /Pan u siebie: 

                          Skłonność do opryszczki 

                          Łysienie 

                          Niepokojące zmiany barwnikowe 

                          Obrzęki twarzy 

     Nieprawidłowe gojenie ran 

     Tendencje do tworzenia blizn przerosłych, keleidów 

     Przedłużone krwawienie 

               

Inne:.................................................................................................................................. 
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3. Czy posiada Pan/i : 

                         implanty stomatologiczne 

                         rozrusznik serca 

                         plomby 

                         aparat ortodontyczny 

                         inne metalowe elementy w ciele 

4. Czy jest Pani w ciąży? 

5. Czy jest Pani w okresie laktacji? 

6. Czy w ostatnim czasie przechodził/a Pan/i jakąś operację w okolicy planowanego 

zabiegu? 

7. Czy przyjmuje Pan/Pani leki? 

                           Jeśli tak, to jakie?............................................................................ 

8. Czy zauważa Pan/i u siebie objawy alergii? 

9. Czy wystąpiła u Pana/i kiedykolwiek silna reakcja uczuleniowa? 

10. Czy Pan/i pali papierosy? 

11. Czy korzysta Pan/i z solarium? 

                    Jeśli tak, to z jaką częstotliwością…………………………………. 

12. Czy uprawia Pan/i sporty, aktywność fizyczną? 

                     Jeśli tak, to jaki rodzaj?......................................................................... 

13. Czy zdrowo się Pan/i odżywia? 

14. Jaki jest cel Pana/i wizyty? (Jaki efekt kosmetologiczny chciałby Pan/chciałaby Pani 

uzyskać? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. Czy coś Pana/Panią niepokoi przed wizytą w gabinecie? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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data i podpis osoby przeprowadzającej  wywiad ………………………………………… 

 

czytelny podpis klienta………………………………………………………… 

 

 

ZALECENIA PIELĘGNACYJNE PRZED I  PO ZABIEGU W UNIWERSYTECKIM 

GABINECIE KOSMETOLOGICZNYM: 

RODZAJ WYKONANEGO 

ZABIEGU:………………………………………………………………………………………

………. 

DATA:………………………………….. 

OSOBA UDZIELAJĄCA 

ZALECEŃ:……………………………………………………………………………………

……………. 

OPIEKUN:……………………………………………………………………. 

Celem zastosowania się do zaleceń jest szybsze gojenie i odnowa naskórka, zapobieganie 

powikłaniom, redukcja  ewentualnego stanu zapalnego, zmniejszenie  ewentualnego obrzęku  

i szybsze jego wchłonięcie, skuteczne rozprowadzenie czynników aktywnych, zapobieganie 

przebarwieniom, utrwalenie i utrzymanie pozytywnego efektu zabiegu. 

 

Zalecenia przed zabiegiem: 

1. Na 3 dni przed zabiegiem nie pić napojów alkoholowych. 

2. Na 5 dni przed zabiegiem nie stosować samodzielnie intensywnych pilingów.  

3. Nie zmieniać niczego w codziennej pielęgnacji bezpośrednio przed zabiegiem. 

4. Nie opalać się bezpośrednio przed zabiegiem. 

5. U osób  stosujących leki przeciwzakrzepowe oraz niesterydowe leki przeciwzapalne 

istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień w przypadku zabiegów 

iniekcyjnych, RF, z zastosowaniem prądu oraz intensywnego masażu.  

6. Na tydzień przed zabiegiem pić 2 – 3 litry wody niegazowanej dziennie. 

7. Na 2 tygodnie przed zabiegiem unikać pokarmów o niekorzystnym wpływie na 

organizm, alergizujących, ciężkostrawnych. 
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            Zalecenia  po zabiegu – w celu utrzymania korzystnych efektów zabiegu oraz uniknięcia 

powikłań pozabiegowych: 

1. Nie przegrzewać organizmu (np. podczas intensywnego wysiłku fizycznego wysiłku 

fizycznego) w czasie……………………………….., nie opalać się, nie korzystać  

z sauny – w czasie…………………………………………………………….. 

2. Nie korzystać z basenu, w czasie…………………………………………………… 

3. Nie spożywać alkoholu do 48 godzin po zabiegu 

4. Nie dotykać twarzy/miejsca objętego zabiegiem  przez …………………godzin.  

5. Stosować kremy z filtrem UV  50 SPF przez………………………………………po 

zabiegu. 

6. Stosować produkty zalecone przez osobę wykonującą zabieg: 

WYKAZ PRODUKTÓW wraz z częstotliwością stosowania: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………. 

 

Szczególne zalecenia : 

Po zabiegu oczyszczającym, eksfoliacji, mezoterapii mikroigłowej, zamykaniu naczyń 

krwionośnych 

innym:………………………………………………………………………………………

…………………. 

1. Codzienna zmiana poszewki na poduszce przez min. 7 dni po zabiegu. 

2. Zamiana ręcznika frotte na chusteczki higieniczne do osuszania skóry po umyciu. 

3. Zachowanie zwiększonych zasad higieny w kontakcie ze zwierzętami, akcesoriów do 

makijażu, podczas korzystania z przymierzalni w sklepach, kontaktu ze skórą innej 

osoby. 

4. Unikanie zanieczyszczonych pomieszczeń typu sala gimnastyczna, miejsce publiczne. 

5. Inne:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 

Dokument sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących wersjach: do UGK oraz dla Klienta. 

 

Data i podpis osoby udzielającej zaleceń…………………………………………………… 

Data i podpis (czytelny) Klienta:……………………………………………………………. 

 

 

 

 


