N

Naam client:
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Toestemmingsformulier behandeling met PDO draadlif :
Ik geef mijn behandelend arts toestemming de esthetsche behandeling Venus V-Line uit te
voeren. De arts heef mij alle informate gegeven met betrekking tot potentële voordelen,
bijwerkingen, beperkingen en verwachtngen en tevens alternateve behandelingen. Ik
begrijp wat mijn arts gaat doen. Al mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord en
eventuele zorgen zijn weggenomen.
Ik ben goed op de hoogte van alle contra-indicates en mogelijke ongewenste efecten en
resultaten. Ik accepteer de risico's, bijwerkingen en mogelijke complicates die kunnen
optreden tjdens en na de behandeling. Dit kunnen blauwe plekken, zwelling en roodheid
zijn. Deze complicates zijn van voorbijgaande aard maar kunnen zeker 2 weken na de
behandeling aanhouden. Ik begrijp dat de resultaten niet kunnen worden gegarandeerd. Het
efect na de behandeling kan korter of langer zijn dan de opgegeven tjdsperiode.
Ik heb de vragen over mijn medische geschiedenis naar mijn beste vermogen beantwoord.
Ik verklaar dat ik ben geïnformeerd over de behandeling in overeenstemming met het
bovenstaande en ga akkoord met de Venus V-Line behandeling.
Vóór de behandeling met Venus V-Line
Uw behandelend arts maakt foto’s voorafgaande aan de behandeling voor in het
patëntendossier. Deze foto’s zullen NIET voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.
U mag niet worden behandeld als u bloed verdunnende heef ingenomen in de week
voorafgaand aan de ingreep of als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt. Er mogen geen
gebieden behandeld worden waar eerder permanente fllers gespoten zijn. U dient de arts
hier zelf van op de hoogte te stellen. U mag niet behandeld worden wanneer u zwanger bent
of borstvoeding geef. U dient ouder te zijn dan 25 jaar.
Na een behandeling met Venus V-Line
U mag het behandeld gebied direct na de behandeling niet aanraken. U kunt het behandeld
gebied eventueel zachtjes masseren in de dagen na de behandeling. Gebruik geen
regeneratef serum voor en na de behandeling. Ga niet in de felle zon de eerste weken na de
behandeling en gebruik dagelijks een zonnebrandcrème (minimaal factor 30) bij contact met
de zon. Vermijdt sauna's en fysieke training tjdens de eerste dag en ook strenge kou.

Vermijd het gebruik van make-up en crèmes de eerste dag. Vermijd alcohol de eerste dag. U
mag niet worden behandeld door een schoonheidsspecialiste (massage, lymfedrainage,
behandelingen met koolstof dioxide, erbium lasers, radiogolven of andere apparaten die
verwarmen of masseren in het behandelde gebied). Dit versnelt de decomposite van Venus
V-Line.
Als u vragen heef of het gevoel dat de draden warmte en pijn geven, kunt u onmiddellijk
contact opnemen met uw behandelend arts op telefoonnummer vam Medical Skin Clinc
0619991154.
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Risico’s en ongewenste effecten
Risico’s, ongewenste efecten en bijwerkingen kunnen voorkomen bij elke ingreep. Hoewel
een behandeling met Venus V-Line een veilige ingreep is, is het belangrijk dat u
geïnformeerd bent over mogelijke risico’s en bijwerkingen en deze goed begrijpt. Mogelijke
risico’s en complicates kunnen zijn, maar beperken zich niet tot:
Bloeduitstortngen/blauwe plekken
Het kan gebeuren dat er na de ingreep een blauwe plek ontstaat op de injecteplaats. Deze
verdwijnt na 3-4 dagen en kan in het begin pijnlijk aanvoelen. De kans hierop is groter indien
u bloed verdunnende medicate of supplementen gebruikt.
Gebruikt u Aspirine, Coumarines, hoge dosissen Vit E of C? Ja / Nee
Indien ja, welke…………………………………………………………………………………………...
Roodheid en zwelling
Dit kan een paar minuten tot een paar uur na de behandeling aanhouden.
Gevoeligheid van de injecteplaats
Dit gaat vanzelf over na enkele uren tot dagen.
Infecte
Hoewel zeldzaam kan dit bij elke injecte gebeuren. Er wordt ook het nodige gedaan om dit
te voorkomen. Wanneer dit toch gebeurt worden Antbiotca gegeven. Informeer uw arts of
u een verlaagde immuniteit hebt en of u overgevoelig bent voor (bepaalde) antbiotca.
Bobbeltjes
Soms kunnen er direct na de behandeling bobbeltjes of onefenheden ontstaan. Deze
verdwijnen meestal spontaan of na enige massage door uw arts.
Allergische reactes
In zeer zeldzame gevallen kan Venus V-Line een allergische reacte veroorzaken. Dit kan zich
uiten in huiduitslag, jeuk, niezen, kortademigheid en anafylactsche shock.
Bent u bekend met allergieën? Ja / Nee
Indien ja waarvoor ……………………………………………………………………………………….
Bent u bekend met een allergie voor lidocaïne (lokale verdoving)? Ja / Nee
Bent u bekend met ernstge lichamelijke verschijnselen van allergieën? Ja / Nee
Indien ja welke verschijnselen …………………………………………………………………………...
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