
Imię i nazwisko: 
…………………......................................................................................................
Adres: 
……………………..................................................................................................
Data urodzenia 
…………………......................................................................................................
Tel: 
...........................................................................................................................
Mail: 
………..................................................................................................................

Miejscowość:............................................ 

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

ZGODA KLIENTA NA ZABIEG KARBOKSYTERAPII
*ŁUSZCZYCA – SKÓRA GŁOWY I CIAŁO

Podczas szczegółowej rozmowy zostałam poinformowana o wszelkich okolicznościach dotyczących zabiegu, 
jego celu, sposobie przeprowadzania, przeciwwskazaniach, ryzyku powikłań oraz udzielono mi wyczerpujących 
informacji co do wymaganych zaleceń po zabiegu.

Celem zabiegu KARBOKSYTERAPII w obszarze 

……………………….............…………………………………….., jest ....………………………………………………………………………………….....

Poinformowano mnie, że efekty zabiegu uzależnione są od wielu czynników, takich jak: wiek, płeć, gospodarka 
hormonalna, metabolizm, choroby, styl życia, indywidualne skłonności organizmu, stadium defektu kosmetycz-
nego, systematyczność wizyt, oczekiwania, inne: …………………………...............................................................................
Wobec czego nie da się zagwarantować oczekiwanych wyników zabiegu, ani że będą one identyczne w przypad-
ku każdego klienta. Ilość zabiegów oraz ich efekt jest uwarunkowany dla każdej osoby indywidualnie.

ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A NA CZYM POLEGA ZABIEG KARBOKSYTERAPII: 

Zabieg karboksyterapii polega na śródskórnej lub podskórnej iniekcji dwutlenu węgla za pomocą urządzenia 
JULIE CARBOXYTHERAPY™. Kosmetolog precyzyjnie podaje kontrolowane dawki gazu w oparciu o stan zdrowia 
pacjenta i procedury zabiegowe. Podanie CO2 za pomocą urządzenia JULIE CARBOXYTHERAPY™ jest interpreto-
wane przez organizm jako niedotlenienie, co powoduje określoną, pozytywną odpowiedź immunologiczną orga-
nizmu. 

ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A JAKA JEST ODPOWIEDŹ ORGANIZMU NA INFUZJĘ CO2 W MIEJSCU 
PODDANYM LECZENIU:

• odnowa komórkowa;
• poprawa mikrokrążenia;
• zwiększenie przepływu krwi;
• aktywacja procesów dotleniania tkanek;
• zwiększenie tlenu i składników odżywczych;
• zwiększenie naturalnych czynników wzrostu m.in. VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego.

VEGF – to grupa białek biorących udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych embrionu oraz angiogenezie, 
czyli nowotworzeniu naczyń włosowatych w tkankach.

Dwutlenek węgla nie ma szkodliwego działania na ludzki organizm, jest produkowany przez nasze komórki 
w wyniku spalania tlenu oraz wydalany w całości przez nasze płuca w sposób naturalny, czyli jako produkt 
końcowy wymiany gazowej. Jednym słowem można określić go wysoce obojętnym, neutralnym czynnikiem 
terapeutycznym dla ludzkiego organizmu.



ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A NA CZYM POLEGA ZABIEG KARBOKSYTERAPII W REDUKCJI ŁUSZCZYCY:

• Istotnym badaniem diagnostycznym w łuszczycy jest kapilaroskopia – pozwala ocenić stan naczyń włosowatych w 
obrębie zmian skórnych. Charakterystyczne są zmiany ilościowe i jakościowe kapilar. Obserwuje się wydłużenie części 
żylnej naczyń włosowatych kosztem skrócenia części tętniczej tych naczyń. 
• Ponadto w obrębie blaszki łuszczycowej obserwuje się zdeformowane kapilary o poskręcanym, wężykowatym 
przebiegu. Nieprawidłowości w obrębie kapilar utrzymują się kilka miesięcy po zniknięciu zmian skórnych. Obraz 
kapilaroskopowy jednoznacznie pokazuje upośledzone mikrokrążenie w obrębie blaszki łuszczycowej.
• Po terapii dwutlenkiem węgla obserwuje się prawidłowy obraz kapilaroskopowy skóry z łuszczycą.
Dlatego też karboksyterapia zalecana jest do terapii łuszczycy, w połączeniu z tradycyjnymi metodami medycznymi 
przyspiesza leczenie zmian i wydłuża znacznie okresy remisji.
• Podczas zabiegu karboksyterapii pobudzane są procesy neowaskularyzacji, czyli tworzenia się naczyń krwionośnych i 
rewaskularyzacji, czyli poszerzenia i udrożnienia zwężonych naczyń krwionośnych. Procesy te potęgują dotlenienie i 
odżywienie obszarów dotkniętych zmianami łuszczycowymi.
• W skórze łuszczycowej dochodzi do zmian w dystrybucji wapnia, podany CO2 reguluje gospodarkę wapniową poprzez 
aktywność cAMP i cGMP. Dodatkowo dochodzi do zwiększenia natlenowania i odżywienia otaczających tkanek.

MOŻLIWE, NATURALNE REAKCJE NA ZABIEG:
Zostałem/am poinformowany/a o przebiegu zabiegu i możliwości naturalnych reakcji występujących po
zabiegu:
• Ból w miejscu aplikacji wywołany zwiększonym ciśnieniem
• Uczucie rozpierania
• Rumień w miejscu aplikacji
• Tymczasowe znieczulenie poniżej miejsca wkłucia
• Uczucie ciepła (rozszerzenie naczyń)
• Zespół nerwu błędnego
• Uczucie pieczenia, mrowienia, swędzenia
• Obrzęk

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZABIEGU KARBOKSYTERAPII:
Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wystąpienia powikłań po zabiegu w postaci:
• Infekcji
• Reakcji zapalnych
• Obrzęku
• Krwiaku/ Sianiaka

ZOBOWIĄZANIA POZABIEGOWE:
Zostałem/łam poinformowany/a o konieczności stosowania się do następujących zaleceń
pozabiegowych, których nieprzestrzeganie może spowodować poważne powikłania:
• Unikać rozcierania, pocierania, masażu skóry w miejscu zabiegowym do 48h.
• Nie stosować kremów/preparatów z substancjami czynnymi np. retinol, witamina C, peptydy
   przez okres minimum 3 dni. 
• Stosować krem z filtrem 50+ przez okres minimum 3 dni po zabiegu.
• Do wygojenia nie stosować innych zabiegów na twarz bez konsultacji z kosmetologiem.
• Do 3 dni nie należy korzystać z sauny, basenu, solarium, samoopalaczy, kąpieli słonecznych. 
• Do 12h nie należy wykonywać intensywnych ćwiczeń.
• Można stosować okłady chłodzące, np. ze świetlika w celu zmniejszenia obrzęków i wybroczyn.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW KARBOKSYTERAPII :
Zostałem/am poinformowany/a o częstotliwości zabiegów karboksyterapii. 

Częstotliwość zabiegów z wykorzystaniem urządzenia JULIE CARBOXYTHERAPY™ uzależniona jest od obszaru 
leczenia, kondycji skóry i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując zabieg 
karboksyterapii w regularnych odstępach czasu co 14 dni (w serii od 3 do 10 zabiegów). Czas zabiegu wynosi od 
15 minut do 45 w zależności od okolicy.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU KARBOKSYTERAPII:

Zostałem/łam poinformowany/a o następujących przeciwwskazania do zabiegu:

• Ciąża                                                                                                                                                           TAK NIE
• Okres karmienia piersią                                                                                                                          TAK NIE
• Choroby nowotworowe                                                                                                                          TAK NIE
• Stany ponowotworowe (okres do 5 lat)                                                                                              TAK NIE
• Epilepsja                                                                                                                                                     TAK NIE
• Jaskra                                                                                                                                                          TAK NIE
• Niedawne przyjęcie aspiryny lub leków przeciwzapalnych obniżających krzepliwość krwi                        TAK NIE
Jeśli TAK, to kiedy (godzina)                                                                                                                                                 
• Ostra niewydolność serca                                                                                                                       TAK NIE
• Niedawny zawał serca lub dławica piersiowa                                                                                     TAK NIE
• Ciężka niewydolność nerek (dializy), wątroby                                                                                    TAK NIE
• Niedawno przebyty udar mózgu                                                                                                           TAK NIE
• Chroniczne choroby płuc, POCHP                                                                                                         TAK NIE
• Niedawne zapalenie żył lub zator płuc                                                                                                 TAK NIE
• Nadciśnienie (niekontrolowane ciśnienie krwi)                                                                                  TAK NIE
• Poikilodermia (zaburzenia barwnikowe hiperpigmentacyjne/naczyniowe)                                  TAK NIE
• Trądzik różowaty                                                                                                                                      TAK NIE
• Zaburzenia krzepliwości (hemofilia)                                                                                                     TAK NIE
• Zakrzepica żylna                                                                                                                                       TAK NIE 
• Choroba Von Willebrand’a (skaza krwotoczna)                                                                                  TAK NIE
• Zaburzenie gojenia, choroby tkanki łącznej                                                                                        TAK NIE
• Cellulitis (zapalenie tkanki łącznej – choroba bakteryjna)                                                                TAK NIE
• Choroby immunologiczne tj. toczeń, bielactwo, liszaj płaski                                                           TAK NIE
• Łuszczyca w fazie aktywnej w miejscu zabiegu                                                                                   TAK NIE
• Skłonność do keloidów (bliznowców)                                                                                                  TAK NIE
• Guzki niewiadomego pochodzenia                                                                                                       TAK NIE
• Niekontrolowana cukrzyca                                                                                                                     TAK NIE
• Choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze w miejscu zabiegowym                                                TAK NIE
Jeśli TAK, to jakie choroby/leki są przyjmowane                                                                                                       
• Zaburzenia czucia bólu i odczuwania ciepła (przeciwwskazanie względne)                                  TAK NIE
• Stwardnienie rozsianie (przeciwwskazanie względne)                                                                      TAK NIE
• Nadczynność tarczycy (przeciwwskazanie względne)                                                                       TAK NIE
Jeśli TAK, to jakie leki są przyjmowane                                                                                                                                   
• 3 miesiące po przebytej operacji                                                                                                           TAK NIE
• Inne estetyczne procedury w okresie krótszym niż 15 - 30 dni przed wykonaniem zabiegu karboksyterapii 
(botoks, złote nici, implanty wchłanialne i wypełnienia w miejscu zabiegowym np. kwasem hialuronowym 
usieciowanym tzw. "wypełniacze”)                                                                                          TAK NIE
• Przyjmowanie antybiotyków                                                                                                                  TAK NIE
• Ogólny zły stan zdrowia, np. przeziębienie                                                                                         TAK NIE
• Strach przed igłami                                                                                                                                  TAK NIE

OŚWIADCZENIA I ZGODA NA ZABIEG: 

Oświadczam, że przeczytałem/am ze zrozumieniem całe powyższe oświadczenie oraz że świadomie 
i dobrowolnie poddaję się zabiegowi.

Treść tego dokumentu była ze mną szczegółowo omówiona przed zabiegiem. Miałem/am możliwość
zadawania pytań i uzyskałem/am wyczerpujące odpowiedzi. Procedury zabiegu zostały mi przedstawione 
w sposób przystępny i zrozumiały.

Osoba wykonująca zabieg: …………………………………………………...................………………………………………………………………

Data …………….…………………………..........………………. Podpis klienta ……………………………........………………………………………

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
……...................................………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) w celu wykonania usługi.

Podpis ………………………………….................……………………………………………………………………………………………………………….

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……

       Wyrażam zgodę na wykonanie fotografii okolicy poddanej terapii w celu oceny efektywności zabiegu.

Podpis …………………………………………………………………………………………………………………………………………..................………



ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A NA CZYM POLEGA ZABIEG KARBOKSYTERAPII W REDUKCJI ŁUSZCZYCY:

• Istotnym badaniem diagnostycznym w łuszczycy jest kapilaroskopia – pozwala ocenić stan naczyń włosowatych w 
obrębie zmian skórnych. Charakterystyczne są zmiany ilościowe i jakościowe kapilar. Obserwuje się wydłużenie części 
żylnej naczyń włosowatych kosztem skrócenia części tętniczej tych naczyń. 
• Ponadto w obrębie blaszki łuszczycowej obserwuje się zdeformowane kapilary o poskręcanym, wężykowatym 
przebiegu. Nieprawidłowości w obrębie kapilar utrzymują się kilka miesięcy po zniknięciu zmian skórnych. Obraz 
kapilaroskopowy jednoznacznie pokazuje upośledzone mikrokrążenie w obrębie blaszki łuszczycowej.
• Po terapii dwutlenkiem węgla obserwuje się prawidłowy obraz kapilaroskopowy skóry z łuszczycą.
Dlatego też karboksyterapia zalecana jest do terapii łuszczycy, w połączeniu z tradycyjnymi metodami medycznymi 
przyspiesza leczenie zmian i wydłuża znacznie okresy remisji.
• Podczas zabiegu karboksyterapii pobudzane są procesy neowaskularyzacji, czyli tworzenia się naczyń krwionośnych i 
rewaskularyzacji, czyli poszerzenia i udrożnienia zwężonych naczyń krwionośnych. Procesy te potęgują dotlenienie i 
odżywienie obszarów dotkniętych zmianami łuszczycowymi.
• W skórze łuszczycowej dochodzi do zmian w dystrybucji wapnia, podany CO2 reguluje gospodarkę wapniową poprzez 
aktywność cAMP i cGMP. Dodatkowo dochodzi do zwiększenia natlenowania i odżywienia otaczających tkanek.

MOŻLIWE, NATURALNE REAKCJE NA ZABIEG:
Zostałem/am poinformowany/a o przebiegu zabiegu i możliwości naturalnych reakcji występujących po
zabiegu:
• Ból w miejscu aplikacji wywołany zwiększonym ciśnieniem
• Uczucie rozpierania
• Rumień w miejscu aplikacji
• Tymczasowe znieczulenie poniżej miejsca wkłucia
• Uczucie ciepła (rozszerzenie naczyń)
• Zespół nerwu błędnego
• Uczucie pieczenia, mrowienia, swędzenia
• Obrzęk

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZABIEGU KARBOKSYTERAPII:
Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wystąpienia powikłań po zabiegu w postaci:
• Infekcji
• Reakcji zapalnych
• Obrzęku
• Krwiaku/ Sianiaka

ZOBOWIĄZANIA POZABIEGOWE:
Zostałem/łam poinformowany/a o konieczności stosowania się do następujących zaleceń
pozabiegowych, których nieprzestrzeganie może spowodować poważne powikłania:
• Unikać rozcierania, pocierania, masażu skóry w miejscu zabiegowym do 48h.
• Nie stosować kremów/preparatów z substancjami czynnymi np. retinol, witamina C, peptydy
   przez okres minimum 3 dni. 
• Stosować krem z filtrem 50+ przez okres minimum 3 dni po zabiegu.
• Do wygojenia nie stosować innych zabiegów na twarz bez konsultacji z kosmetologiem.
• Do 3 dni nie należy korzystać z sauny, basenu, solarium, samoopalaczy, kąpieli słonecznych. 
• Do 12h nie należy wykonywać intensywnych ćwiczeń.
• Można stosować okłady chłodzące, np. ze świetlika w celu zmniejszenia obrzęków i wybroczyn.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW KARBOKSYTERAPII :
Zostałem/am poinformowany/a o częstotliwości zabiegów karboksyterapii. 

Częstotliwość zabiegów z wykorzystaniem urządzenia JULIE CARBOXYTHERAPY™ uzależniona jest od obszaru 
leczenia, kondycji skóry i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując zabieg 
karboksyterapii w regularnych odstępach czasu co 14 dni (w serii od 3 do 10 zabiegów). Czas zabiegu wynosi od 
15 minut do 45 w zależności od okolicy.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU KARBOKSYTERAPII:

Zostałem/łam poinformowany/a o następujących przeciwwskazania do zabiegu:

• Ciąża                                                                                                                                                           TAK NIE
• Okres karmienia piersią                                                                                                                          TAK NIE
• Choroby nowotworowe                                                                                                                          TAK NIE
• Stany ponowotworowe (okres do 5 lat)                                                                                              TAK NIE
• Epilepsja                                                                                                                                                     TAK NIE
• Jaskra                                                                                                                                                          TAK NIE
• Niedawne przyjęcie aspiryny lub leków przeciwzapalnych obniżających krzepliwość krwi                        TAK NIE
Jeśli TAK, to kiedy (godzina)                                                                                                                                                 
• Ostra niewydolność serca                                                                                                                       TAK NIE
• Niedawny zawał serca lub dławica piersiowa                                                                                     TAK NIE
• Ciężka niewydolność nerek (dializy), wątroby                                                                                    TAK NIE
• Niedawno przebyty udar mózgu                                                                                                           TAK NIE
• Chroniczne choroby płuc, POCHP                                                                                                         TAK NIE
• Niedawne zapalenie żył lub zator płuc                                                                                                 TAK NIE
• Nadciśnienie (niekontrolowane ciśnienie krwi)                                                                                  TAK NIE
• Poikilodermia (zaburzenia barwnikowe hiperpigmentacyjne/naczyniowe)                                  TAK NIE
• Trądzik różowaty                                                                                                                                      TAK NIE
• Zaburzenia krzepliwości (hemofilia)                                                                                                     TAK NIE
• Zakrzepica żylna                                                                                                                                       TAK NIE 
• Choroba Von Willebrand’a (skaza krwotoczna)                                                                                  TAK NIE
• Zaburzenie gojenia, choroby tkanki łącznej                                                                                        TAK NIE
• Cellulitis (zapalenie tkanki łącznej – choroba bakteryjna)                                                                TAK NIE
• Choroby immunologiczne tj. toczeń, bielactwo, liszaj płaski                                                           TAK NIE
• Łuszczyca w fazie aktywnej w miejscu zabiegu                                                                                   TAK NIE
• Skłonność do keloidów (bliznowców)                                                                                                  TAK NIE
• Guzki niewiadomego pochodzenia                                                                                                       TAK NIE
• Niekontrolowana cukrzyca                                                                                                                     TAK NIE
• Choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze w miejscu zabiegowym                                                TAK NIE
Jeśli TAK, to jakie choroby/leki są przyjmowane                                                                                                       
• Zaburzenia czucia bólu i odczuwania ciepła (przeciwwskazanie względne)                                  TAK NIE
• Stwardnienie rozsianie (przeciwwskazanie względne)                                                                      TAK NIE
• Nadczynność tarczycy (przeciwwskazanie względne)                                                                       TAK NIE
Jeśli TAK, to jakie leki są przyjmowane                                                                                                                                   
• 3 miesiące po przebytej operacji                                                                                                           TAK NIE
• Inne estetyczne procedury w okresie krótszym niż 15 - 30 dni przed wykonaniem zabiegu karboksyterapii 
(botoks, złote nici, implanty wchłanialne i wypełnienia w miejscu zabiegowym np. kwasem hialuronowym 
usieciowanym tzw. "wypełniacze”)                                                                                          TAK NIE
• Przyjmowanie antybiotyków                                                                                                                  TAK NIE
• Ogólny zły stan zdrowia, np. przeziębienie                                                                                         TAK NIE
• Strach przed igłami                                                                                                                                  TAK NIE

OŚWIADCZENIA I ZGODA NA ZABIEG: 

Oświadczam, że przeczytałem/am ze zrozumieniem całe powyższe oświadczenie oraz że świadomie 
i dobrowolnie poddaję się zabiegowi.

Treść tego dokumentu była ze mną szczegółowo omówiona przed zabiegiem. Miałem/am możliwość
zadawania pytań i uzyskałem/am wyczerpujące odpowiedzi. Procedury zabiegu zostały mi przedstawione 
w sposób przystępny i zrozumiały.

Osoba wykonująca zabieg: …………………………………………………...................………………………………………………………………

Data …………….…………………………..........………………. Podpis klienta ……………………………........………………………………………

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
……...................................………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) w celu wykonania usługi.

Podpis ………………………………….................……………………………………………………………………………………………………………….

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……

       Wyrażam zgodę na wykonanie fotografii okolicy poddanej terapii w celu oceny efektywności zabiegu.

Podpis …………………………………………………………………………………………………………………………………………..................………



ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A NA CZYM POLEGA ZABIEG KARBOKSYTERAPII W REDUKCJI ŁUSZCZYCY:

• Istotnym badaniem diagnostycznym w łuszczycy jest kapilaroskopia – pozwala ocenić stan naczyń włosowatych w 
obrębie zmian skórnych. Charakterystyczne są zmiany ilościowe i jakościowe kapilar. Obserwuje się wydłużenie części 
żylnej naczyń włosowatych kosztem skrócenia części tętniczej tych naczyń. 
• Ponadto w obrębie blaszki łuszczycowej obserwuje się zdeformowane kapilary o poskręcanym, wężykowatym 
przebiegu. Nieprawidłowości w obrębie kapilar utrzymują się kilka miesięcy po zniknięciu zmian skórnych. Obraz 
kapilaroskopowy jednoznacznie pokazuje upośledzone mikrokrążenie w obrębie blaszki łuszczycowej.
• Po terapii dwutlenkiem węgla obserwuje się prawidłowy obraz kapilaroskopowy skóry z łuszczycą.
Dlatego też karboksyterapia zalecana jest do terapii łuszczycy, w połączeniu z tradycyjnymi metodami medycznymi 
przyspiesza leczenie zmian i wydłuża znacznie okresy remisji.
• Podczas zabiegu karboksyterapii pobudzane są procesy neowaskularyzacji, czyli tworzenia się naczyń krwionośnych i 
rewaskularyzacji, czyli poszerzenia i udrożnienia zwężonych naczyń krwionośnych. Procesy te potęgują dotlenienie i 
odżywienie obszarów dotkniętych zmianami łuszczycowymi.
• W skórze łuszczycowej dochodzi do zmian w dystrybucji wapnia, podany CO2 reguluje gospodarkę wapniową poprzez 
aktywność cAMP i cGMP. Dodatkowo dochodzi do zwiększenia natlenowania i odżywienia otaczających tkanek.

MOŻLIWE, NATURALNE REAKCJE NA ZABIEG:
Zostałem/am poinformowany/a o przebiegu zabiegu i możliwości naturalnych reakcji występujących po
zabiegu:
• Ból w miejscu aplikacji wywołany zwiększonym ciśnieniem
• Uczucie rozpierania
• Rumień w miejscu aplikacji
• Tymczasowe znieczulenie poniżej miejsca wkłucia
• Uczucie ciepła (rozszerzenie naczyń)
• Zespół nerwu błędnego
• Uczucie pieczenia, mrowienia, swędzenia
• Obrzęk

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZABIEGU KARBOKSYTERAPII:
Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wystąpienia powikłań po zabiegu w postaci:
• Infekcji
• Reakcji zapalnych
• Obrzęku
• Krwiaku/ Sianiaka

ZOBOWIĄZANIA POZABIEGOWE:
Zostałem/łam poinformowany/a o konieczności stosowania się do następujących zaleceń
pozabiegowych, których nieprzestrzeganie może spowodować poważne powikłania:
• Unikać rozcierania, pocierania, masażu skóry w miejscu zabiegowym do 48h.
• Nie stosować kremów/preparatów z substancjami czynnymi np. retinol, witamina C, peptydy
   przez okres minimum 3 dni. 
• Stosować krem z filtrem 50+ przez okres minimum 3 dni po zabiegu.
• Do wygojenia nie stosować innych zabiegów na twarz bez konsultacji z kosmetologiem.
• Do 3 dni nie należy korzystać z sauny, basenu, solarium, samoopalaczy, kąpieli słonecznych. 
• Do 12h nie należy wykonywać intensywnych ćwiczeń.
• Można stosować okłady chłodzące, np. ze świetlika w celu zmniejszenia obrzęków i wybroczyn.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW KARBOKSYTERAPII :
Zostałem/am poinformowany/a o częstotliwości zabiegów karboksyterapii. 

Częstotliwość zabiegów z wykorzystaniem urządzenia JULIE CARBOXYTHERAPY™ uzależniona jest od obszaru 
leczenia, kondycji skóry i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując zabieg 
karboksyterapii w regularnych odstępach czasu co 14 dni (w serii od 3 do 10 zabiegów). Czas zabiegu wynosi od 
15 minut do 45 w zależności od okolicy.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU KARBOKSYTERAPII:

Zostałem/łam poinformowany/a o następujących przeciwwskazania do zabiegu:

• Ciąża                                                                                                                                                           TAK NIE
• Okres karmienia piersią                                                                                                                          TAK NIE
• Choroby nowotworowe                                                                                                                          TAK NIE
• Stany ponowotworowe (okres do 5 lat)                                                                                              TAK NIE
• Epilepsja                                                                                                                                                     TAK NIE
• Jaskra                                                                                                                                                          TAK NIE
• Niedawne przyjęcie aspiryny lub leków przeciwzapalnych obniżających krzepliwość krwi                        TAK NIE
Jeśli TAK, to kiedy (godzina)                                                                                                                                                 
• Ostra niewydolność serca                                                                                                                       TAK NIE
• Niedawny zawał serca lub dławica piersiowa                                                                                     TAK NIE
• Ciężka niewydolność nerek (dializy), wątroby                                                                                    TAK NIE
• Niedawno przebyty udar mózgu                                                                                                           TAK NIE
• Chroniczne choroby płuc, POCHP                                                                                                         TAK NIE
• Niedawne zapalenie żył lub zator płuc                                                                                                 TAK NIE
• Nadciśnienie (niekontrolowane ciśnienie krwi)                                                                                  TAK NIE
• Poikilodermia (zaburzenia barwnikowe hiperpigmentacyjne/naczyniowe)                                  TAK NIE
• Trądzik różowaty                                                                                                                                      TAK NIE
• Zaburzenia krzepliwości (hemofilia)                                                                                                     TAK NIE
• Zakrzepica żylna                                                                                                                                       TAK NIE 
• Choroba Von Willebrand’a (skaza krwotoczna)                                                                                  TAK NIE
• Zaburzenie gojenia, choroby tkanki łącznej                                                                                        TAK NIE
• Cellulitis (zapalenie tkanki łącznej – choroba bakteryjna)                                                                TAK NIE
• Choroby immunologiczne tj. toczeń, bielactwo, liszaj płaski                                                           TAK NIE
• Łuszczyca w fazie aktywnej w miejscu zabiegu                                                                                   TAK NIE
• Skłonność do keloidów (bliznowców)                                                                                                  TAK NIE
• Guzki niewiadomego pochodzenia                                                                                                       TAK NIE
• Niekontrolowana cukrzyca                                                                                                                     TAK NIE
• Choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze w miejscu zabiegowym                                                TAK NIE
Jeśli TAK, to jakie choroby/leki są przyjmowane                                                                                                       
• Zaburzenia czucia bólu i odczuwania ciepła (przeciwwskazanie względne)                                  TAK NIE
• Stwardnienie rozsianie (przeciwwskazanie względne)                                                                      TAK NIE
• Nadczynność tarczycy (przeciwwskazanie względne)                                                                       TAK NIE
Jeśli TAK, to jakie leki są przyjmowane                                                                                                                                   
• 3 miesiące po przebytej operacji                                                                                                           TAK NIE
• Inne estetyczne procedury w okresie krótszym niż 15 - 30 dni przed wykonaniem zabiegu karboksyterapii 
(botoks, złote nici, implanty wchłanialne i wypełnienia w miejscu zabiegowym np. kwasem hialuronowym 
usieciowanym tzw. "wypełniacze”)                                                                                          TAK NIE
• Przyjmowanie antybiotyków                                                                                                                  TAK NIE
• Ogólny zły stan zdrowia, np. przeziębienie                                                                                         TAK NIE
• Strach przed igłami                                                                                                                                  TAK NIE

OŚWIADCZENIA I ZGODA NA ZABIEG: 

Oświadczam, że przeczytałem/am ze zrozumieniem całe powyższe oświadczenie oraz że świadomie 
i dobrowolnie poddaję się zabiegowi.

Treść tego dokumentu była ze mną szczegółowo omówiona przed zabiegiem. Miałem/am możliwość
zadawania pytań i uzyskałem/am wyczerpujące odpowiedzi. Procedury zabiegu zostały mi przedstawione 
w sposób przystępny i zrozumiały.

Osoba wykonująca zabieg: …………………………………………………...................………………………………………………………………

Data …………….…………………………..........………………. Podpis klienta ……………………………........………………………………………

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
……...................................………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) w celu wykonania usługi.

Podpis ………………………………….................……………………………………………………………………………………………………………….

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……

       Wyrażam zgodę na wykonanie fotografii okolicy poddanej terapii w celu oceny efektywności zabiegu.

Podpis …………………………………………………………………………………………………………………………………………..................………



ZABIEG DATA POMIARMIEJSCE ZABIEGOWE KOSMETOLOG

1

2

3

4

5

6

7

Efekt Końcowy: 
Miejsce zabiegowe:.......................
Przed:..............................................
Po:...................................................
Różnica:..........................................

Efekt Końcowy: 
Miejsce zabiegowe:.......................
Przed:..............................................
Po:...................................................
Różnica:..........................................

Efekt Końcowy: 
Miejsce zabiegowe:.......................
Przed:..............................................
Po:...................................................
Różnica:..........................................

Efekt Końcowy: 
Miejsce zabiegowe:.......................
Przed:..............................................
Po:...................................................
Różnica:..........................................


