
Zgoda na zabieg laserem diodowym  
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
Data urodzenia ….……………………………………………………………………………… 
Telefon…………..……………………………………………………………………………… 

 

Wskazania do zabiegu Laserem Diodowym: 

 
• Epilacja 

• Fotoodmładzanie, przebarwienia 

• Terapia zmian trądzikowych 

• Terapia zmian naczyniowych 

• Grzybica 

 

Kwestionariusz zdrowotny: 

Kiedy była ostatnia ekspozycja na słońce?.............................................. 

Czy stosuje Pan/i balsamy brązujące, samoopalacze, balsamy z drobinkami? ………………… 

Czy cierpi Pan/i na jakieś alergie, w tym nadwrażliwość na światło? ……………….. 

Czy obecnie przyjmuje Pan/i jakieś leki światłoczułe, np.: dziurawiec, zioła, skrzyp, nagietek, 

rumianek, pokrzywa, olejek cytrynowy lub olejek lawendowy?...................................... 

Czy jest Pan/i podatny na choroby skóry lub opryszczkę?.......................................... 

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy i doświadczyła/przebyła Pan/i: 
Choroby w stadium aktywnym/przewlekłe: Tak □   Nie □  Szczegóły: …………………………………… 
Operacje/ Hospitalizacja:   Tak □   Nie □  Szczegóły: …………………………………… 

Jestem w trakcie leczenia:  Tak □   Nie □  Szczegóły: …………………………………… 

Wrażliwość na leki:                Tak □   Nie □  Szczegóły: …………………………………… 

 

Przeciwwskazania do zabiegu Laserem Diodowym Mediostar Next Pro: 

Proszę zaznaczyć jeżeli występuje/ą u Pani/Pana: 

 
o ciąża i karmienie piersią 

o znamiona barwnikowe 

o tatuaże 

o infekcja bakteryjna lub wirusowa (np. 

aktywna opryszczka) 

o zażywanie doustnych retinoidów – aby 

wykonać zabieg, musi minąć 6 miesięcy 

od zakończenia leczenia 

o stosowanie maści z retinolem 

(retinoidów miejscowych) w miejscu 

wykonania zabiegu – aby wykonać 

zabieg, musi minąć miesiąc od 

zakończenia leczenia. 

o Iniekcje, kwas hialuronowy, implanty, 

botox w miejscu wykonywania zabiegu 

o Epilepsja 

o Cukrzyca nieuregulowana 

o gorączka 

o niedoczynność tarczycy 

o leki światłouczulające, zioła 

światłouczalające np.dziurawiec lub 

nagietek 
o choroby dermatologiczne skóry np: 

fotodermatozy, skłonności do 

przebarwień 
o metalowe implanty, rozrusznik serca 
o choroby autoimmunologiczne: np.toczeń, 

twardzina, bielactwo, łuszczyca 

o infekcja w okolicy zabiegu 

o choroby psychiczne 

o choroby układu nerwowego 

o choroby nowotworowe 

o choroby przewlekłe lub ostre 

o włosy usunięte pęsetą, woskiem, pastą 

cukrową, depilatorem w przeciągu 4 tyg 

 
Wyrażam świadomą zgodę na zabieg Laserem Diodowym Mediostar Next Pro 

 

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



Data                       podpis Terapeuty      podpis Pacjenta 

 

Oświadczam że zostałam/em poinformowana/y o: przebiegu wzrostu włosa w różnych cyklach 

oraz o tym że mieszek włosowy możliwy jest do zniszczenia wyłącznie w niektórych fazach, trudności 

lub braku możliwości usunięcia włosów bardzo jasnych lub takich, których mieszki leżą bardzo 

głęboko (włosy siwe), konieczności stosowania przez okres co najmniej 2 tygodni po wykonaniu 

zabiegu kremów z wysokim filtrem UV, zakazie przez okres co najmniej 2 tygodni po wykonaniu 

zabiegu korzystania z kąpieli słonecznych lub wizyt w solarium. 

Oświadczam że zostałam/em poinformowana/y o : możliwości wysiewów opryszczki zwykłej, 

zwłaszcza u osób cierpiących na częste nawroty tej infekcji oraz poddawania zabiegowi skóry okolicy 

ust, okolicy łonowej lub rejonu bikini, ryzyku wystąpienia infekcji bakteryjnej, w szczególności jako 

następstwa uszkodzenia naskórka, możliwości rozjaśniania tatuaży, zmian barwnikowych lub 

zanikania piegów, możliwości wystąpienia miejscowych poparzeń skóry i odbarwień . 

Zapoznałam się z możliwymi niepożądanymi reakcjami po zabiegu i zobowiązuję się do 

przestrzegania otrzymanych zaleceń. 

Nie bierzemy odpowiedzialności w sytuacji, gdy zostaliśmy wprowadzeni w błąd i podpisane 

oświadczenie jest niezgodne z prawdą. 

Terapeuta nie jest w stanie zagwarantować pełnego sukcesu zastosowanego leczenia, 

ponieważ jest to uwarunkowane wieloma czynnikami. Nie  ponosi odpowiedzialności za ryzyko 

związane z  zastosowaniem wyżej wymienionego zabiegu. Możliwe skutki uboczne wynikające z 

niedostosowania się do przeciwwskazań: blizny, małe strupki, poparzenia, hiperpigmentacje, 

hipopigmentacje. 

Prosimy o zadanie wszystkich pytań związanych z zabiegiem. 

 

 

Oświadczenie pacjenta: 
Niniejszym oświadczam, iż: 

 

1. Zostałam/em poinformowany/a o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu, sposobie przeprowadzenia 

zabiegu, o następstwach i możliwych powikłaniach w postaci delikatnego bólu i zaczerwienienia, pieczenia 

w trakcie zabiegu, oraz  o możliwości wystąpienia  obrzęku i nadwrażliwości skóry na dotyk w miejscu 

zabiegu jak i  o sposobie postępowania po wykonaniu zabiegu. Wszystkie następstwa zabiegu  są 

przejściowe a ich objawy łagodne, jednakże w przypadku wystąpienia niepożądanych objawów należy 

zasięgnąć konsultacji lekarza. 

 

2. W pełni zrozumiałem/am informacje zawarte w formularzu oraz przekazane podczas rozmowy z terapeutą. 

Zapewniono mi nieograniczone możliwości zadawania pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi i 

wyjaśnienia w sposób satysfakcjonujący. 

 

Zostałam poinformowany o sposobie postępowania przed i po zabiegu. 

Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 

Tak  Nie 
 

 

Wyrażam świadomą zgodę na zabieg Laserem Diodowym Mediostar Next Pro 
 

……………  ………………………………                       ……………………………                                      
Data                       podpis Terapeuty      podpis Pacjenta 

 

 

 

 



Zabieg 1.                               Zabieg 2.                Zabieg 3. 

 

……………………….   ……………………….   ………………………. 
Data      Data     Data 

……………………….                      ……………………….          ………………………. 
Obszar      Obszar     Obszar 

……………………….   ……………………….          ………………………. 
Parametry     Parametry    Parametry 

……………………….  ……………………….   ………………………. 

 

……………………….                      ……………………….           ……………………….  

 
 

 

podpis Pacjenta                                             podpis Pacjenta   podpis Pacjenta 
 

 

 

Zabieg 4.                               Zabieg 5.                Zabieg 6. 

 

……………………….   ……………………….   ………………………. 
Data      Data     Data 

……………………….                      ……………………….          ………………………. 
Obszar      Obszar     Obszar 

……………………….   ……………………….          ………………………. 
 

Parametry     Parametry    Parametry 

……………………….  ……………………….   ………………………. 

 

……………………….   ……………………….          ………………………. 

 
       

 Podpis pacjenta                                                   Podpis pacjenta                           Podpis pacjenta 

 

 

 

 

Zabieg 7.                               Zabieg 8.                Zabieg 9. 

 

 

……………………….   ……………………….   ………………………. 
Data      Data     Data 

……………………….                      ……………………….          ………………………. 
Obszar      Obszar     Obszar 

……………………….   ……………………….          ………………………. 
 

Parametry     Parametry    Parametry 

……………………….  ……………………….   ………………………. 

 

……………………….   ……………………….          ………………………. 

 
 

Podpis pacjenta                                                   Podpis pacjenta                           Podpis pacjenta 

 



 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Elaser-studio Anna Duda z siedzibą 

Pogodna 8f, 44-203 Rybnik, PL, NIP: PL5492122578, w  celach prowadzenia moich akt osobowych 

związanych z wykonywanymi zabiegami oraz w celach kontaktowych ze mną.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie 

wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: info@elaser-studio.pl. 

Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Elaser-studio Anna Duda z siedzibą Pogodna 8f, 

44-203 Rybnik, PL, NIP: PL5492122578, e-mail: info@elaser-studio.pl.  

2. Administrator przetwarza dane osobowe w  celach prowadzenia  akt osobowych związanych z 

wykonywanymi zabiegami oraz w celach kontaktowych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, 

w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.  

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

Imię i Nazwisko …......................................................... 

 

Data ….......................................................................... 

 
 

 

 


