(enspMp

Somtykke-skemo for Semi-Permonenl moke-up
Udfyld dette skema og tag det med på klinik SenseMe inden behandlingen
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. Ef Qu myndig?
; Er du rask?
lVodtager du nogen form for lægelig behandl
Tager du nogen form for medicin/stoffer?
Har du eller har du haft nogen typer af herpe s (ex. forkølelsessår)?
Har du nogen form for hjertesygdom?
Har du diabetes (sukkersyge)?
Har du hæmofili (blodsygdom)?
Bruger du kontaktlinser?
Drikker du mere end 14 genstande (kvinder) / 21 genstande (mænd) alkohol om ugen
Er du allergisk overfor Li docain (tandlæge bedøvelsesmiddel)?
Har du
isk reaktion overfor kosmetik eller andre
haft en all
ukter?
gravid?
Er du
Er der andet som jeg, som behandler, skal vide før'behandlingen påbegyndes?
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Jeg er fuldt indforstået med at Semi-permanent make-up er en proces, som oftest kræver mere end en
behandling for at opnå det ønskede resultat. Jeg forstår at der indenfor 4-G uger skal udføres en
opfølgende (retouch) behandling og at denne er inkluderet i prisen på den originale behandling Ved evt
efterfølgende besøg (4-6 uger fra 2 behandling) vil et ekstra tillæg på 1 700 kr pr behandling blive
opkrævet for materialeomkostninger og arbejdsløn (Bemærk at hvis du er morjel og bruges til træning- og
uddannelsesformål så vil du ikke få en gratis opfølgende behandling )
Jeg forstår og accepterer at 1eg ikke er blevet lovet noqen garanti for det færdige resultat af beharrdlirrgen
Jeg forstår at jeg efter denne behandling, kan forvente rødme, hævelse og små sår af det behandlede
område, i de følgende ca.7-10 dage. Det er blevet miE forklaret, at ovenstående afhænger helt af den
enkeltes reaktion på behandlingen, hudens surhedsgrad og kroppens unikke helingsproces Ligeledes
forstår jeg at den implanterede pigmentfarve, vil ændre farve og tone under he!ingsprocessen og kan falme
fra ca 30 % og op til 60 % (l meget sjældne tilfælde afvises pigmentet helt fra huden )
Jeg accepterer det fulde ansvar ior korrekt hjemmepleje af det behandlede onrråde samt eventuelle
komplikationer der måtte opstå, under eller efter den kclsmetiske behandling Behandlinqen bliver udfø( på
min anmodning og efter gennemgang af underskrevet samtykkeskerna.
IVed henblik på dokumentation og markedsføring, accepterer jeg at få taget før og efter billeder.

Jeg erklærer på tro og love, at jeg har hørt, og forstået de oplysninger jeg har fået, ligesom ieg ved min
underskrift forsikrer at..d_e oplysninger jeg har givet, er.i 9u_,9;;919stemmelse mgd s.qndhqdel
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Kundens underskrift

Behandlers underskrift

