
Beleegyező nyilatkozat

alulírott:

anyja neve:

születési hely, idő:

email cím:

telefon:

tetoválásnál használt pigmentek:
dátum:

korrekciónál használt pigmentek:
dátum:

Tetoválást kizáró okok és kontraindikációk

◦ HÍV fertőzés, kezeletlen magas vérnyomás, cukorbetegség, vese-, máj elégtelenség, fertőző
bőrbetegség, láz, terhesség, szoptatás, menstruáció, antibiotikumos kúra, hepatitis A/B/C,
bármilyen fertőző betegség, alkoholos állapot, vérhígító szedése pl Aspirin

◦ Heges bőrfelületet bizonyos esetekben lehet tetoválni, de ennek feltétele bőrgyógyász orvos
beleegyező szakvéleménye.

◦ Pigment  rendellenességgel  bíró  bőrfelület  bizonyos  esetekben  tetoválható,  de  bizonyos
esetekben ragaszkodom bőrgyógyász szakvéleményéhez.

◦ Pszoriázisos bőrfelület nem tetoválható.

◦ Ekcémás bőrfelület nyugalmi időszakban tetoválható, de fel kell hívjam a figyelmet, hogy a
tetoválás kb. egy év alatt kikopik.

◦ Leégett, napbarnított bőrt nem lehet tetoválni.

◦ Bármilyen gyógyszeres kezelés alatt állsz, kérlek tudasd velem.

◦ Amennyiben  a  tetoválandó  bőrfelületen  bármilyen  elváltozást,  rendellenességet  észlelsz,
kérlek, tudasd velem.

◦ Megfázás, bakteriális fertőzés kizáró ok. Gyógyulás után végezhető el a tetoválás.

◦ Epilepszia, vérzékenység, vérhígító készítmény szedése kizáró ok.

◦ Amennyiben pacemakerrel rendelkezel nem tudlak kitetoválni.

◦ Alkohol fogyasztása a kezelés előtt tilos, mert vérhígító hatása van.

◦ Kemoterápiás kezelés fennállása esetén nem tetoválok.

◦ Azon kedves vendégeim, akik rákbetegségből gyógyultak, és nyirokcsomóik közül néhányat
eltávolítottak, ödémásodás esetén a duzzanat visszahúzódása nagyon elhúzódhat.

◦ A magas vérnyomásban vagy  cukorbetegségben szenvedő vendégeknek tudomásul  kell
venniük, hogy valószínűleg egynél több korrekcióra lesz szükségük, illetve a sebgyógyulás
hosszabb folyamat lehet, és a tetoválás kb 1,5-2 év alatt kikopik a bőrükből.



◦ Terhesség  esetén  az  első  és  harmadik  trimeszterben  nincs  mód  a  tetoválásra,  csak  a
másodikban.  Ennek ellenére  kismamákat  egyáltalán  nem vállalok,  mert  a  tetoválások  a
terhesség alatt nagyon kikopnak, kivörösödnek.

◦ Szemhéjtetoválásnál  kérlek  vedd  figyelembe,  hogy  lézeres  látáskorrekciós  műtét  előtt  1
hónappal lehet tetováltatni, utána pedig fél évnek kell eltelnie. Szürke hályognál szintén fél
év eltelte szükséges a műtét után. Zöld hályog esetén nem tetoválok. Kötőhártya gyulladás
megléte esetén nem tetoválok, csak gyógyulás után.

◦ Továbbá  szemölcs,  anyajegy  és  gyulladt  bőrfelület  nem  tetoválható.  Bármely  krónikus
betegség esetén csak orvosi írásos engedéllyel végezhető el a folyamat.

◦ Felhívom a figyelmedet, hogy a sebgyógyulás elősegítésére polarizált fényt semmiképpen
ne használj (pl. Bioptron lámpa).

• Az alábbiak  betartásával  hozzájárulsz  a  tetoválásod  tartósságához,  a  folyamattal  járó  fájdalom
enyhítéséhez, a kivitelezés könnyítéséhez.

• Általánosan érvényes, hogy a tetoválás előtt 2 héttel már ne menj szoláriumba, és ne napoztasd az
adott területet, és ne menj kozmetikushoz sem. A barnított bőrben sokkal kedvezőtlenebb a bevitt
festék terülése, rögzülése. Nem beszélve arról, hogy a szín kiválasztásakor nem mindegy, hogy a
bőröd tónusa milyen.

• Szintén  általánosan  érvényes,  hogy  minél  hidratáltabb  a  tested,  és  ezáltal  a  bőröd  is,  annál
kedvezőbben reagál a bőröd a bevitt festékre. Igyál sokat már legalább 2-3 héttel az alkalom előtt. 

• Legalább egy héttel a tetoválás előtt kerülni kell a hámlasztó készítmények használatát.

• Szemhéj  tetoválás  esetén  ne  legyen  rajtad  műszempilla,  3D,  5D,  stb.  pilla,  ne  spirálozd  ki  a
szempillád.

• A szemöldököd ne legyen befestve. Az tetovalás előtt legalább egy héttel már ne peelingeztess.

• Kérlek smink nélkül érkezz!

• Ha ajaktetoválásra érkezel és herpeszre hajlamos vagy, akkor érdemes egy Telviran 800 mg nevű
gyógyszert  szedned a háziorvosod utasításai  szerint  már az alkalom előtt  és után  is.  A frissen
tetovált felületen kialakuló herpesz helyén a bevitt pigment egészen máshogy reagál a bőrrel, mint
az egészséges részeken. Szájsatír előtt legalább öt napon keresztül kenegesd az ajkaidat naponta
többször  shea vajjal.

• Kérlek, ne egyél, igyál olyan élénkítőszer tartalmú élelmiszert vagy szert, ami izgatottá tesz és/vagy
emeli a vérnyomásod, pulzusod (koffein, amfetamin, stb.).

• Amennyiben kontaktlencsét viselsz, és szemhéj tetoválásra jössz, hozz magaddal szemüveget is. A
kontaktlencsét a tetoválás elkészülte után 24 órával viseld leghamarabb.

• 18 év alatti személyt csak szülői beleegyezéssel tetoválok.

• Ha tudomásod van bármilyen allergiádról, kérlek, jelezd nekem (lidocain, növény, fém stb.).

• Kérlek, jelezd nekem, ha immunrendszeri problémád van (pl. autoimmun betegség).

• Ha volt plasztikai sebészeti beavatkozásod vagy esetleg a közeljövőben tervezel ilyet, kérlek, jelezd
nekem.



• Ha tudomásod  van  sebgyógyulási  rendellenességről  (pl.  keloidra  hajlamos  vagy),  kérlek,  jelezd
nekem.

• Szívbetegség  vagy  szívműtét  esetén  csak  orvosi  beleegyezés  esetén  vállalok  tetoválást.  (Az
érzéstelenítő a vérbe kerülhet, és szívritmust megzavarhatja.)

• Tetoválás után 1 évig tilos vért adni.

• Kérlek, jelezd nekem, ha a tetoválandó területen már volt tetoválásod.

Mint páciens kijelentem, hogy tudatában vagyok annak, hogy garancia a sikerre a legnagyobb gondosság 
mellett sem adható. Elegendő idő és alkalom állt rendelkezésemre, hogy döntésemet átgondoljam. 

Az alábbiakat tudomásul veszem

A sminktetoválás évekig a bőrben marad, és az idő múlásával a szín árnyalata folyamatosan változik.
Ha meglévő tetoválásodat szeretnéd frissíteni (színét, formáját), ez esetben tisztában kell lenned azzal, hogy
ilyenkor az újonnan bevitt  pigment nagy valószínűséggel máshogy fog mutatni  az eredetileg tetoválatlan
bőrön, mint a tetoválton.
A tetováló pigmentek színe az üvegben, illetve színpróba céljából a bőrfelületre kenve más árnyalatú, mint a
bőrbe tetoválva.
A szálazott technikával készült szemöldök tetoválás végeredménye nagymértékben függ a bőrtől, vagyis az,
hogy mennyire marad szálas a gyógyulás után az előre nem garantálható 100% - ban, több -kevesebb szál
elmosódottan gyógyulhat
Lézeres  tetoválás  eltávolítás  után  a  bőr  nehezebben  fogadja  be  az  új  pigmenteket,  és  esetenként
szürkésebb árnyalatúra gyógyul.
Tekintettel  arra,  hogy  az  elkészült  tetoválás  megítélése  egyéntől  függően  a  környezet  által  rendkívül
befolyásolt lehet, így reklamáció esetén a sminktetováló anyagi felelősséget nem vállal.

A kozmetikai tetoválás a bőr felső rétegébe történő pigment beültetés, mely a természetes bőrmegújulási
folyamat  során  idővel  halványabb lesz (a  tetoválás  tartósságát  befolyásolja  a  bőr  állapota,  kora,  a  bőr
anyagcsere gyorsasága és a bőrápolás), vagyis:

- a bőr immunrendszere komoly szerepet játszik a szín, a betetovált pigment halványulásában
- magasabb életkor esetében a színek tartósabbak, míg a fiatalok bőrében a halványulás gyorsabb

folyamat
- a nap és a szolárium által okozott gyorsabb színváltozásokért (sötétedés, kivilágosodás) a tetováló

felelősséget nem vállal
- az utólagos egyéni színváltozással (pl. szemöldök kivörösödése) kapcsolatban a sminktetováló nem
vállal garanciát, de az eltérés, térítés ellenében korrigálható

A tetoválást követő esetlegesen fellépő tünetek és az utókezelés javasolt módjai

Minimum 2 hétig nem mehetsz uszodába, szaunába, gőzbe, szoláriumba, tűző napra, valamint nem 
végezhetsz izzasztó sport tevékenységet, tilos az arcon kozmetikai kezelést végezni.

• A szemöldök tetoválásnál a legritkább esetben tapasztalható valamilyen elváltozás. Ritkán 
kismértékben bőrpír, esetleg minimális duzzanat jelentkezik. A tetoválást követő kettő napig napi 4-6 
alkalommal a szemöldököt nedves vattakoronggal áttöröljük -mivel az ilyenkor még savót ereszt- és 
minden alkalommal a kapott utóápolóval bekenjük addig amíg a var magától le nem esik. A var 
leesése után (ekkor már nem kell kenegetni) egy vékony szürke hártya fog képződni, ami 10-12 nap 
után eltűnik. A szemöldök végleges színét, textúráját a tetoválást követő 4-6 hétben fogja elérni, 
csak ezután van mód  a korrekció elvégzésére, amennyiben ez szükséges.

• A szemhéj tetoválását követően felléphet duzzadás, dagadás, ödéma, véraláfutás, bőrpír, akár lilás 
színelváltozás is. Kivételes esetekben, amennyiben erre nagyfokú érzékenység fennáll, akár apró 
szaruhártya sérülés is keletkezhet, a tetoválás során esetlegesen szembe kerülő idegen anyagoktól,
vagy a tetoválás alatti sűrű törölgetéstől. Ezek a látást nem befolyásolják, és a megfelelő utókezelés 
mellett rendszerint maradéktalanul meggyógyulnak. Az esetlegesen fellépő bőrelváltozások száma 
és mértéke a bőr típusától és korától függ. A duzzadt szemhéjat  a duzzadás teljes felszívódásáig 
jegelni kell. A szemhéjat a var leeséséig kell kenegetni a kapott utóápolóval napi 4-6 alkalommal. 
Szemhéjtetoválást követően kerülendő a szemránckrém, szempillaspirál és szemsmink használata.



• Szájtetoválás közben vagy azt követően felléphet erős duzzanat, illetve az ajkak el is 
színeződhetnek sötét lila színűre, ami a kialakuló mikro véraláfutásoknak tudható be, ugyanis az 
ajkak hajszálerezettsége rendkívül sűrű. Ekkor is javasolt a jegelés a duzzanat lelohadásáig. A 
szájat két napig napi 6-8 alkalommal át kell törölni nedves vattakoronggal, majd ezt követően a 
kapott autóápolóval kell bekenni. A var leesése után már nem kell krémezni a szájat. A var leesése 
után a szájon egy vékony szürke hártya fog keletkezni, ami 10-12 nap elteltével elmúlik. A satírozott 
száj ezt követően lehet nagyon foltos, akár váltakozóan sötét és világos területekkel, mivel végleges 
színét csak a tetoválást követő 5-7 hét elteltével nyeri el.

A fent leírtak alapján tudomásul veszem, hogy a sminktetoválás tartóssága:
- szemhéj esetében akár 5 év is lehet
- ajak esetében 3-5 év is lehet (világosabb színeknél 1,5-2 év)
- szemöldök esetében maximum 1-1,5 év (világosabb színeknél és zsíros bőr esetén kevesebb, mint 

1 év)

A alábbiakról részletes tájékoztatást kaptam:

• Tetoválást kizáró okok.

• A tervezett kezelés előnyei.

• A lehetséges alternatív megoldások.

• A kezelés hatékonyságának valószínűsége.

• Lehetséges komplikációk, kockázatok, a kezeléssel kapcsolatban, valamint a gyógyulási idő.

• Teendők két kezelés között és a kezelést követően.

Miután az általam feltett kérdésekre teljes mértékben kielégítő és érthető válaszokat kaptam, további 
kérdéseim nincsenek. A tájékoztatóban leírtakat megértettem, a felajánlott kezelésbe beleegyezem, annak 
elvégzését kérem.

Kötelezem magam, hogy a kezelést végző szakembert haladéktalanul tájékoztatom mindennemű 
elváltozásról. Tudomásul veszem, hogy a felhasznált eszközök legjobb minősége és a szakember 
felkészültsége pl. allergiás reakció, vagy egyéb előre nem látható esemény bármikor bekövetkezhet.

Az általam kiválasztott és elfogadott, előrajzolt................................................................formát(kat)
a …............................................... pigmenttel jóváhagytam. A fenti teljes körű tájékoztatást megértettem, és 
ezek ismeretében a ….........................................................................a saját felelősségemre tetováltattam.
Amennyiben szükséges a …......... hét múlva esedékes korrekción megjelenek, a későbbiekben 
reklamációval nem élek.
Tudomásul veszem, és kifejezetten elfogadom azt, hogy a kezelést elvégző személy az elvégzendő 
esztétikai célú kezelést megelőzően, a kezelés alatt, illetve azt követően, analóg és/vagy digitális eljárással 
fénykép felvételt (továbbiakban, mint felvétel) készít a kezeléssel érintett testrészről. Tudomásul veszem, 
hogy a felvétel az egészségügyi dokumentáció részét képezi, továbbá azt, hogy a felvétel készítése és 
annak kezelése szakmai vizsgálat, elemzés, a kezelés elősegítése, annak tervezése és szervezése, 
valamint a szakemberrel történő konzultáció, illetve annak tájékoztatása céljából történik. Jelen nyilatkozat 
aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom a felvétel fentiekben meghatározott célból történő 
készítéséhez. 
Hozzájárulok/ nem járulok hozzá, ahhoz, hogy a szakember a felvételt – személyem azonosítására nem 
alkalmas módon – tájékoztatási, valamint referencia célból, idő- és térbeli korlátozás nélkül, díjtalanul 
felhasználja papíralapú, elektronikus vagy egyéb kiadványaiban, ajánlásaiban hirdetéseiben, illetve ilyen 
célból és módon azt nyilvánosságra hozza.

Dátum, Aláírás


