
OŚWIADCZENIE – WYRAŻENIE ZGODY NA ZABIEG MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

Imię i Nazwisko osoby składającej oświadczenie : 

Adres zamieszkania :

Telefon kontaktowy : 

W dniu    ………………..  podczas rozmowy z linergistką, zostałem/zostałam pouczona o 
zabiegu makijażu długotrwałego i jego procedurze. W moim przypadku zabieg będzie 
wykonywany na : 
(odpowiednie zakreślić)
*brwiach
*powiekach
*ustach 
O rodzaju, celu i pochodzeniu wspomnianego zabiegu w zakresie istotnych jego zalet , 
wad 
i ryzyka, zostałam poinformowany/-a . Omówiono ze mną szczególnie indywidualne 
problemy 
w odniesieniu do w/w metody .
Wiem, że w trakcie zabiegu nastąpi pigmentacja mikroprecyzyjną igłą w głąb skóry od 
0,6 do 1,2 mm.
Nie żądam dalszych wyjaśnień, potrzebnych informacji dostarczono mi podczas 
rozmowy wstępnej.  Moje pytania uzyskały w pełni zrozumiałe dla mnie odpowiedzi . 
Zostałam również pouczony/-a o sposobie zachowania się i pielęgnacji skóry przed i po
wykonaniu zabiegu.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy poinformowano mnie, że :
- makijaż długotrwały utrzymuje się przy prawidłowej pielęgnacji od jednego roku do 
kilku lat,
- w pierwszych dniach po zabiegu rezultat zabarwienia będzie się wydawał znacznie 
ciemniejszy , jednak przed zabiegiem zostanie mi przedstawiony orientacyjny rezultat 
barwienia,
- każdy etap zabiegu będzie przedtem uzgadniany ze mną a zaplanowany efekt i 
rezultat końcowy będzie uprzednio narysowany i pokazany mi w lustrze,
- zależnie od typu skóry po około 28 dniach konieczne będą czynności uzupełniające 
(korekty). Pierwsza korekta jest w cenie zabiegu natomiast następne będą obliczane 
na podstawie nakładu pracy.

Celem zagwarantowania skutecznego przebiegu leczenia, należy przez pierwsze 10 dni 
po zabiegu unikać :



- nadmiernego promieniowania UV
- pobytu w saunie, solarium, pływania 
- samowolnego usuwania skóry pigmentacyjnej 
- nosicielki wirusa opryszczki (Herpes) mogą się liczyć po korekcie konturów ust z 
wystąpieniem objawów tej dolegliwości.

Zapewniam, że nie jestem zarażony/zarażona wirusem HIV lub wirusem zapalenia 
wątroby (Hepatitis).
W momencie zabiegu jestem zdrowy/-a i nie spożywałem/-łam alkoholu, narkotyków 
oraz lekarstw.
Zapewniam, że będę przestrzegał/przestrzegała wszystkich wskazówek, które dotyczą 
procedury zabiegu .
Będę stosował/-a zalecane mi preparaty specjalne, służące do optymalnego procesu 
leczenia.
Zgadzam się z kształtem, formą , kolorem, który wspólnie ustaliłyśmy.

Po dokładnym przemyśleniu, wyrażam zgodę na zabieg i poddaję się wszystkim 
okolicznością i warunkom związanym
z w/w zabiegiem.

Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć „przed” i „po” zabiegu, w celu dokumentacji 
kosmetologicznej.

Jestem świadomy/-a, że efekt zabiegu uzależniony jest od rodzaju skóry i jej 
właściwości ale także od wieku.
MAKIJAŻ WYKONUJE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JESTEM ŚWIADOMY/-A  
POWIKŁAŃ I TEGO,ŻE NIE KAŻDY ZABIEG KOŃCZY SIĘ POWODZENIEM I NIE BĘDĘ 
WNOSIŁA ŻADNYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W RAZIE ICH WYSTĄPIENIA 
LUB NIE ZADOWOLENIA Z EFEKTU KOŃCOWEGO ZABIEGU .

………………………………………………
          Miejscowość, Data 

Akceptuję warunki :

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby chętnej na zabieg

Osoba wykonująca zabieg : Agnieszka Dudoń



 

ANKIETA MEDYCZNA DLA CELÓW ZABIEGU MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

IMIĘ I NAZWISKO :   

Data : 

*proszę zakreślić właściwą odpowiedź

Czy jest Pan/ Pani pod stałą opieką medyczną 
Jeśli tak to bardzo proszę podać powód :

TAK NIE

Czy jest Pani w ciąży ? TAK NIE
Czy jest Pani W trakcie laktacji? TAK NIE
Czy miał(a) Pan/Pani wykonywany kiedykolwiek makijaż permanentny 
lub tatuaż biologiczny ?

TAK NIE

Czy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał(a) Pan/Pani w 
szpitalu ?

TAK NIE

Czy ostatnio, miał(a) Pan/Pani , przetaczaną krew? TAK NIE
Czy jest Pan/Pani uczulony(a) na kosmetyki kolorowe lub farby do 
włosów ?

TAK NIE

Czy miał Pan/Pani operację plastyczną lub planuje w najbliższym 
czasie ?

TAK NIE

Czy nosi Pan/Pani szkła kontaktowe? TAK NIE
Czy cierpi Pan/Pani na suchość oka? TAK NIE
Czy ma Pan/Pani tendencje do stanów zapalnych spojówki? TAK NIE
Czy choruje Pan/Pani na inne choroby gałki ocznej ?
Jeżeli tak to jakie : 

TAK NIE

Czy cierpi Pan/Pani na zaburzenia krzepliwości krwi ? TAK NIE
Czy zażywa Pan/Pani jakieś stale leki ? TAK NIE

Czy stosuje Pan/Pani preparaty stymulujące porost rzęs/ odżywki TAK NIE
Czy jest Pan/Pani uczulony(a) na składniki kosmetyczne? TAK NIE
Czy jest Pan/Pani uczulony(a) na środki znieczulające ? TAK NIE
Czy Pana/Pani skóra łatwo się zabliźnia ? TAK NIE
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy był wykonywany zabieg z 
przerwaniem ciągłości tkanek ?
Jeśli tak proszę podać jaki był to zabieg : 

TAK NIE

Czy choruje Pan/Pani , na którąś z wymienionych chorób:
Hemofilia TAK NIE
Astma TAK NIE



Alergia TAK NIE
Choroby serca TAK NIE
Cukrzyca TAK NIE
Epilepsja TAK NIE
Żółtaczka TAK NIE
Wysokie ciśnienie krwi TAK NIE 
Choroba nowotworowa TAK NIE
Czy cierpi Pan/Pani na choroby skórne takie jak :
Atopowe zapalenie skóry TAK NIE
Egzema TAK NIE
Trądzik TAK NIE
Nowotwory skóry TAK NIE
Keloidy TAK NIE
Łuszczyca TAK NIE
Łojotokowe zapalenie skóry TAK NIE
Inne choroby o nieznanej etiologii?
Jeżeli tak to jakie :

TAK NIE

            

Oświadczam ,że nie zataiłem/zataiłam żadnych danych dotyczących mojego stanu 
zdrowia i wyrażam zgodę na przeprowadzenie zabiegu.

……………………………………….
                       Czytelny Podpis


