PERMANENTE MAKE-UP & TATOEAGES VERWIJDEREN
CLIËNT INFORMED CONSENT
GELIEVE ALLE VOLGENDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN:
Heeft u één van de volgende aandoeningen of heeft u die gehad in de afgelopen 12 maanden?
Gebruikt u voorgeschreven medicatie?
Indien ja, gelieve de gebruikte geneesmiddelen te vermelden.
JA

NEE

GEBRUIKTE
GENEESMIDDELEN

Diabetes
Hemofilie / Bevingen / Epilepsie
Zwangerschap / Borstvoeding
Ontsteking of infectie van de huid
Gebrek aan normaal huidgevoel
Krijgt u makkelijk littekens
Contact dermatitis of een andere huidziekte
Lijdt u aan een hartkwaal
Gebruikt u een pacemaker of een soortgelijk apparaat
Latex allergie
Koortslip / Herpex Simplex
HIV / AIDS
Auto-Immuunziekte
Histamine reactie

Vermeld eventuele allergieën die u heeft:

In geval van zwangerschap of borstvoeding voeren wij geen behandeling uit.
Ik bevestig dat de bovenstaande verklaringen waar zijn.
Ik beloof om de kliniek te informeren als een van de bovenstaande informatie verandert tijdens de
behandelingen.
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PROBLEMEN DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN TIJDENS EN NA HET VERWIJDEREN VAN PMU, SPMU EN
TATOEAGES MET DE LASER.
De mogelijke risico’s van de procedure:
● pijn, purpura, zwelling, roodheid, blauwe plekken, blaarvorming, korstvorming, ingegroeide haren, infectie
en onvoorziene complicaties die vele maanden, jaren of permanent kunnen duren.
● Veel van de cosmetische tatoeages en lichaamstatoeages worden gemaakt met ijzeroxidepigmenten.
IJzeroxide kan roodbruin of zwart worden. Titaanoxide en andere pigmenten kunnen ook zwart of wit
worden.
● Soms is het niet mogelijk de zwarte of witte inkten te verwijderen en moet de behandeling gestaakt
worden.
Risico’s die onmiddellijk kunnen voorkomen:
Kortetermijneffecten kunnen onder meer zijn:
● Roodheid, een licht branderig gevoel, tijdelijke blauwe plekken of blaarvorming.
● De huid kan bruinachtig/rood worden (bekend als hyperpigmentatie) of lichter (bekend als
hypopigmentatie). Dit verdwijnt meestal binnen enkele weken, maar het kan 3-6 maanden duren voordat
het genezen is.
● Permanente kleurverandering en littekenvorming is een zeldzaam risico maar kan wel voorkomen. Verlies
van sproeten of gepigmenteerde laesies kan optreden.
● Haaruitval op de behandelingsplaats kan voorkomen en is van voorbijgaande aard.
● Bij sommige patiënten zijn oppervlakkige erosies, bloeduitstortingen, blaarvorming, kleine witte puntjes,
roodheid en zwelling waarneembaar, die maanden, jaren of permanent kunnen aanhouden.
● Bloedingen: puntbloedingen zijn zeldzaam, maar kunnen optreden na behandelingsprocedures.
● Allergische reacties:
● Er zijn meldingen geweest van overgevoeligheid voor de verschillende tatoeagepigmenten tijdens en na
het verwijderingsproces.
● Wanneer men lasert op de tatoeage dan breekt men de inkten in duizend stukjes zodat deze door het
lichaam kunnen geëlimineerd worden. In enkele gevallen kan men een reactie doen op de afbraak van
deze inkten, vooral als het tatoeagepigment kwik, kobalt of chroom bevat.
● Bij verspreiding kunnen de pigmenten een ernstige allergische reactie veroorzaken die bij elke
opeenvolgende behandeling kan optreden.
● Kans op Infectie:
● Hoewel infectie na behandeling weinig voorkomt, kunnen bacteriële, schimmel- en virale infecties
optreden. Herpes simplex virus infecties rond de mond kunnen optreden na behandeling.
● Dit geldt voor zowel personen met een voorgeschiedenis van herpes simplex virusinfecties en personen
zonder bekende voorgeschiedenis van herpes simplex virusinfecties in het mondgebied.
● Als een huidinfectie optreedt, kunnen aanvullende behandelingen nodig zijn.

Ik bevestig hierbij ook dat wanneer ik deze zaken opmerk ik onmiddellijk contact opneem met Sarasin Clinic.

Risico’s op lange termijn:
● Er is een risico op littekenvorming, hyper- en hypopigmentatie.
● Soms zal de arts of verpleegkundige ervoor opteren om te tatoeage niet volledig te verwijderen wanneer
er een te grote kans is op bovenstaande complicaties. Niettemin is de kans bij elke behandeling reëel dat
men hyper- en hypopigmentatie stoornissen kan krijgen alsook de vorming van littekens.
● Kleurverandering en textuele verandering in de huid kan optreden.
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NAZORG:
● Naleving van de nazorgrichtlijnen is van cruciaal belang voor de genezing, het voorkomen van
littekenvorming en hyperpigmentatie.
● Richtlijnen voor de nazorg zijn onder andere het vermijden van de zon gedurende 2 maanden na de
ingreep!
● Als het toch nodig is om in de zon te gaan, moet een zonnebrandcrème met SPF 25 of hoger worden
gebruikt.
● De eerste week na de behandeling mag men niet in de sauna / zwembad en is het aangewezen om
2 x daags Flamigel te smeren en af te dekken met een occlusief verband.
● Korstjes kunnen voorkomen en mogen niet verwijderd worden.

Ik begrijp dat meerdere behandelingen nodig zullen zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

● Wij bieden geen garantie op volledige verwijdering van de tatoeages.
● Wij behouden ons het recht om de behandeling ten alle tijde te staken wanneer wij vermoedens hebben
van het niet correct naleven van de nazorg. Of wanneer het verwachtingspatroon van de klant niet
realistisch is.
● Wij kunnen geen 100% zekerheid geven over de resultaten die kunnen worden verkregen. Volledige
tatoeageverwijdering is niet altijd mogelijk aangezien tatoeages bedoeld waren om permanent te zijn en
veel ook afhangt van de gekozen inkten en de diepte waarin de tatoeage gezet werd.

BEVESTIGING
● Mijn vragen over de procedure zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik begrijp de procedure en aanvaard de
risico’s.
● Ik onthef de dienstverlener hierbij van alle aansprakelijkheid in verband met de hierboven vermelde
procedure.

VOOR AKKOORD:

naam + voornaam patiënt

handtekening patiënt
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