DC MEDICAL s.r.o., so sídlom: Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice, Slovenská republika,
IČO: 46 599 762, Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 29900/V.

JUHAPHARM, s.r.o., so sídlom: Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice, Slovenská republika,
IČO: 31 698 441, Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 5369/V
e-mail: dermacenter.sk@gmail.com, tel.: +421903643371, fax.: +421556446317

Kontraindikácia a možné riziká spočívajúcich v nepredvídateľnej reakcii ľudského
tela pri ošetreniach vykonávaných v prevádzke DERMACENTER
Pred akýmkoľvek ošetrením každý klient musí vypísať informovaný formulár, v ktorom sú otázky
formulované pre dosiahnutie informácií o jeho zdravotnom stave, ako aj reagovaním pokožky čím
dochádza k predchádzaniu vzniku nežiadúcich reakcií. Vďaka získaným informáciám ošetrujúci
personál vyhodnotí možnosť vykonania ošetrenia bez vzniku nežiadúcich reakcií, v prípade ak ho
konkrétny pracovník nevie vyhodnotiť, je povinní konzultovať uvedené aplikácie s kolegom, najmä
s lekárom v danej prevádzke. Ošetrujúci personál zároveň informuje klienta o všetkých
kontraindikáciách a možných rizikách spočívajúcich v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela pri
lekárskych a kozmetických ošetreniach.
Každý klient je povinný oznámiť ošetrujúcemu personálu DERMACENTER (DC MEDICAL s.r.o., a/alebo
JUHAPHARM, s.r.o.) všetky estetické, zdravotné, alebo technické zmeny na tele. Zároveň každý klient
je riadne poučený o všetkých rizikách spočívajúcich v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela a
kontraindikáciách ošetrení vykonávaných v DERMACENTER (DC MEDICAL s.r.o., a/alebo JUHAPHARM,
s.r.o.), ktoré si dôsledne preštudovali v ich kompletnom znení umiestnenom aj v písomnej forme na
prevádzke DERMACENTER, a taktiež na webstránke www.dermacenter.sk/OP. Klient po oboznámení
sa so všetkými kontraindikáciami a rizikami je ochotný podstúpiť ošetrenia výhradne na vlastnú
zodpovednosť.

Klient podstúpením ošetrenia, alebo podpisom informačného formuláru, alebo podpisom
prehlásenia na recepcii DERMACENTER potvrdzuje, že je oboznámený s nasledovnými
kontraindikáciami a možnými rizikami spočívajúcimi v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela
jednotlivých ošetrení na prevádzke DERMACENTER (DC MEDICAL s.r.o. a JUHAPHARM s.r.o.),
ktorými sú najmä nasledovné:

Hydra Beauty



Kontraindikácie

tehotenstvo

aktívny vírus

rakovina

popraskane cievky



Možné rizika spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenala pokožka

drobné podliatiny

Radiomesolifting s pepbu:w
Kontraindikácie

tehotenstvo

infekcie, vírusy

hojenie rán keloidmi, čerstvé rany

antibiotika

kardiostimulátor

cukrovka

rakovina

tenká pokožka

popraskane žilky

aplikácia botoxu

aplikácia výplňových materiálov

čerstvo opálená pokožka
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

opuch

pľuzgier

alergia na materiál pepbu:w

rýchlejšie vstrebanie výplní a botoxu

Trvalá laserová epilácia
Kontraindikácie spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského
tela

kardiovaskulárne choroby

kŕčové žily

cukrovka

pacemaker, kardiostimulátor

poruchy zrážania krvi

kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)

vysoký krvný tlak

ochorenie štítnej žľazy

hojenie rán keloidom

aktívne infekcie, herpes

HIV/AIDS

tetovanie alebo permanentný make-up

kovový implantát

injekčné výplne

depresie/psychické choroby

poruchy imunitného systému

hormonálne zmeny

hepatitída

predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami

rakovina

stredne ťažké/ ťažké aktívne akné









liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18
mesiacoch
aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné
ochorenie (labiálny herpes)
slnečné žiarenie
solárium
epilepsia
tehotenstvo
antibiotiká
užívanie hormonálnych liekov
poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

prechodné začervenanie, opuch a pálenie,

popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavitosť, presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,

aktivácia herpesu, vznik mílií,

koža môže vyzerať v mieste ošetrenia škvrnito, je to
spôsobené zápalom vyvolaným absorbciou tepla v mieste
vlasového vačku, môže pretrvávať,

ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,

ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní
a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych
lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,

oblasti, škvrny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,

oblasti, škvrny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,

vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je
dôležité ten neprepichovať a nestláčať, aby sa nevytvorila jazva alebo nevznikol zápal.

mierne pálenie, ktoré môže pretrvávať 2-5 hodín, je
zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo

po ošetrení DIÓDOVÝM LASEROM môže koža vyzerať v
mieste ošetrenia škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorbciou tepla v mieste vlasového vačku, môže
pretrvávať 2-24 hod.

ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť, následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta
ošetrenia) alebo vymiznú

ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a
následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,
CryoPro
Kontraindikácie

tehotenstvo

rosacea

otvorene rany

herpes

alergia na chlad

čerstvé jazvy
Možné rizika spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenala pokožka

pľuzgier

rozšírene cievky



omrzliny

Laserové odbúravanie tuku
Kontraindikácie

tehotenstvo, dojčenie

infekcie, vírusy, zápal v tele

hojenie rán keloidmi, čerstvé rany

antibiotika

kardiostimulátor

cukrovka

rakovina

ochorenie vylučovacieho systému

tenká pokožka

kŕčové žily, trombóza, popraskané žilky

menštruácia
Možné rizika spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

opuch

pľuzgier

modrina

záťaž na vylučovací systém
Sono hydrolipoklasia

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela:

modriny

opuch

začervenanie pokožky

drobné pľuzgieriky

záťaž na vylučovací systém
Neinvazívne odbúravanie tuku ( BODYKA) :
Kontraindikácie:















Kontraindikácie































rakovina s metastázami
vážne srdcové choroby
kardiostimulátor alebo implantované elektródy
vážne kožné choroby
neurologické patológie
postihnutý žilový a lymfatický systém
tuberkulóza
tehotenstvo
menštruácia
vnútromaternicová antikoncepcia
hepatopatia
vysoká hladina cholesterolu ( viac ako 300ml/dl)
vysoká hladina triglyceridov (viac ako 500ml/dl)
na oblastiach tela blízko endovaskulárnych implantátov v
artériách dolných končatín
na oblastiach tela blízko ischemických tkanív, na ranách a
vredoch
krvácanie
znížená citlivosťou na bolesť kvôli operácií, anestéze
implantát alebo kovový implantát, v prípade že je ošetrenie
vykonávané blízko oblasti s implantátom
neschopnosť komunikovať
s hrúbkou mäkkého tkaniva menšou ako 3cm
poranená, podráždená, začervenaná koža alebo aktívne
infekcie
trpenie alebo známky vaskulárnych ťažkostí na
ošetrovanom mieste
kŕčové žily na ošetrovanom mieste
kapilárna krehkosť na ošetrovanom mieste
nedávna aplikácia chemického peelingu na ošetrovanom
mieste
užívanie anti-koagulačných liekov
kolagénova choroba
ischyózna alebo iný druh kožnej keratinizácie
bakteriálne alebo mykotické kožné infekcie
















rakovina s metastázami
vážne srdcové choroby
kardiostimulátor alebo implantované elektródy
vážne kožné choroby
neurologické patológie
postihnutý žilový a lymfatický systém
tuberkulóza
tehotenstvo
menštruácia
vnútromaternicová antikoncepcia
hepatopatia
vysoká hladina cholesterolu ( viac ako 300ml/dl)
vysoká hladina triglyceridov (viac ako 500ml/dl)
na oblastiach tela blízko endovaskulárnych implantátov v
artériách dolných končatín
na oblastiach tela blízko ischemických tkanív, na ranách a
vredoch
krvácanie
znížená citlivosťou na bolesť kvôli operácií, anestéze
implantát alebo kovový implantát, v prípade že je ošetrenie
vykonávané blízko oblasti s implantátom
neschopnosť komunikovať
s hrúbkou mäkkého tkaniva menšou ako 3cm
poranená, podráždená, začervenaná koža alebo aktívne
infekcie
trpenie alebo známky vaskulárnych ťažkostí na
ošetrovanom mieste
kŕčové žily na ošetrovanom mieste
kapilárna krehkosť na ošetrovanom mieste
nedávna aplikácia chemického peelingu na ošetrovanom
mieste
užívanie anti-koagulačných liekov
kolagénova choroba
ischyózna alebo iný druh kožnej keratinizácie
bakteriálne alebo mykotické kožné infekcie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela:

opuch

začervenanie pokožky

drobné pľuzgieriky

záťaž na vylučovací systém
RF tvarovanie postavy

tehotenstvo, dojčenie

infekcie, vírusy, zápal v tele

hojenie rán keloidmi, čerstvé rany

antibiotika

kardiostimulátor,

cukrovka

rakovina

ochorenie vylučovacieho systému





tenká pokožka
kŕčové žily, trombóza, popraskané žilky
menštruácia

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

opuch

pľuzgier

modrina

záťaž na vylučovací systém
AW profilovanie tela
Kontraindikácie

tehotenstvo, dojčenie

infekcie, vírusy, zápal v tele

čerstvé rany

antibiotika

kardiostimulátor

cukrovka

rakovina

tenká pokožka

kŕčové žily, trombóza, popraskane žilky

ochorenie vylučovacieho systému
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

opuch

modrina

záťaž na vylučovací systém
Fotorejuvenizácia
Kontraindikácie

slnečné žiarenie

solárium

alergia na slnko

hojenie rán keloidmi

vírusové ochorenia

epilepsia

rakovina

tehotenstvo

antibiotiká

užívanie hormonálnych liekov

kardiovaskulárne ochorenia

poruchy štítnej žľazy
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

prechodné začervenanie, opuch a pálenie

popálenie, chrastička, presuny pigmentu-hyperpigmentácia,
vznik jaziev

aktivácia herpesu, vznik mílií

koža môže vyzerať v mieste ošetrenia škvrnito, je to
spôsobené zápalom vyvolaným absorbciou tepla v mieste
vlasového vačku, môže pretrvávať

vzniknuté pľuzgiere neprepichovať a nestláčať

nechodiť po ošetrení do sáun ani do domácich kúpeľov 5 dni
po ošetrení

vyvarovať sa alkoholickým nápojom

nestrhávať chrasty násilne

chrániť sa pred slnečným žiarením

vyvolanie epileptického záchvatu

Rádiotermolifting
Kontraindikácie

tehotenstvo

infekcie, vírusy

hojenie rán keloidmi, čerstvé rany

antibiotika

kardiostimulátor,

cukrovka

rakovina

tenká pokožka

popraskane žilky

aplikácia botoxu

aplikácia výplňových materiálov
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

opuch

pľuzgier

rýchlejšie vstrebanie vyplní a botoxu
Diamantova mikrodermabrazia
Kontraindikácie

tehotenstvo

vírusové ochorenia

hormonálne lieky

hojenie rán keloidmi

popraskané žilky

opálená pokožka

nadmerné množstvo zápalových procesov

rosacea
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

opuch

chrastičky

vznik jemných podliatin

jemné škrabance
Lymfodrenáž
Kontraindikácie

tehotenstvo, dojčenie

infekcie, vírusy, zápal v tele

čerstvé rany

antibiotika

kardiostimulátor

cukrovka

rakovina

tenká pokožka

kŕčové žily, trombóza, popraskané žilky

ochorenie vylučovacieho systému

menštruácia
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

opuch

modrina

záťaž na vylučovací systém
Lymphobiony
Kontraindikácie








kovový implantát
kardiovaskulárne ochorenia, kardiostimulátor
rakovina
tehotenstvo
herpes
rany na pokožke

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenaná pokožka

svrbenie

kovová chuť v ústach počas ošetrenia
Oxylifting
Kontraindikácie

aktívny vírus

alergia na chlad

prechladenie

zápal hôrnych dýchacích ciest
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

zápal horných dýchacích ciest
Oxy dermabrazia
Kontraindikácie

aktívny vírus

alergia na chlad

prechladenie

zápal horných dýchacích ciest
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie pokožky

zápal horných dýchacích ciest
Galvanicky pristroj
Kontraindikácie

kovový implantát

kardiovaskulárne ochorenia, kardiostimulátor

rakovina

tehotenstvo

herpes

rany na pokožke
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenaná pokožka

svrbenie

kovová chuť v ústach počas ošetrenia
HF Therapy
Kontraindikácie

tehotenstvo
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

pľuzgier

popálenie
Laser
Kontraindikácie

alergia na svetlo

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

poškodenie zraku
Pepbu:w
Kontraindikácie

aktívny zápal na pleti

herpes

tehotenstvo

čerstvé rany

antibiotiká

cukrovka

rakovina

tenká pokožka

popraskané žilky

hojenie rán keloidmi

čerstvo opálená pokožka
Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie

drobné vpichy

opuch

modrina

alergia na daný materiál

CO2 resurfacing
Kontraindikácie

kardiovaskulárne choroby

kŕčové žily

cukrovka

pacemaker, kardiostimulátor

poruchy zrážania krvi

kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)

vysoký krvný tlak

ochorenie štítnej žľazy

hojenie rán keloidom

aktívne infekcie, herpes

HIV/AIDS

tetovanie alebo permanentný make-up

kovový implantát

injekčné výplne

depresie/psychické choroby

poruchy imunitného systému

hormonálne zmeny

hepatitída

predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami

rakovina

stredne ťažké/ ťažké aktívne akné

liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18
mesiacoch

aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné
ochorenie (labiálny herpes)

slnečné žiarenie

solárium

epilepsia

tehotenstvo

antibiotiká

užívanie hormonálnych liekov



poruchy štítnej žľazy




Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

prechodné začervenanie, opuch a pálenie,

popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavitosť, presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,

aktivácia herpesu, vznik mílií,

koža môže vyzerať v mieste ošetrenia škvrnito, je to
spôsobené zápalom vyvolaným absorbciou tepla v mieste
vlasového vačku, môže pretrvávať,

ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,

ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní
a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych
lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,

oblasti, škvrny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,

oblasti, škvrny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,

vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je
dôležité ten neprepichovať a nestláčať, aby sa nevytvorila jazva alebo nevznikol zápal.

mierne pálenie, ktoré môže pretrvávať 2-5 hodín, je
zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo

po ošetrení CO2 laserom RF môže koža vyzerať v mieste
ošetrenia škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným
absorbciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať 2-24 hod.

ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť, následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta
ošetrenia) alebo vymiznú

ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a
následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,
DUET RF- termálna a frakčná rádiofrekvencia
Kontraindikácie

kardiovaskulárne choroby

kŕčové žily

cukrovka

pacemaker, kardiostimulátor

poruchy zrážania krvi

kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)

vysoký krvný tlak

ochorenie štítnej žľazy

hojenie rán keloidom

aktívne infekcie, herpes

HIV/AIDS

tetovanie alebo permanentný make-up

kovový implantát

injekčné výplne

depresie/psychické choroby

poruchy imunitného systému

hormonálne zmeny

hepatitída

predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami

rakovina

stredne ťažké/ ťažké aktívne akné









liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18
mesiacoch
aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné
ochorenie (labiálny herpes)
slnečné žiarenie
solárium
epilepsia
tehotenstvo
antibiotiká
užívanie hormonálnych liekov
poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

prechodné začervenanie, opuch a pálenie,

popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavitosť,
presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,

aktivácia herpesu, vznik mílií,

koža môže vyzerať v mieste ošetrenia škvrnito, je to
spôsobené zápalom vyvolaným absorbciou tepla v mieste
vlasového vačku, môže pretrvávať,

ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,

ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a
následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych
lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,

oblasti, škvrny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,

oblasti, škvrny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,

vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je
dôležité ten neprepichovať a nestláčať, aby sa nevytvorila
jazva alebo nevznikol zápal.

mierne pálenie, ktoré môže pretrvávať 2-5 hodín, je
zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované
miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo

po ošetrení DUET RF laserom môže koža vyzerať v mieste
ošetrenia škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným
absorbciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať
2-24 hod.

ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,
následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta
ošetrenia) alebo vymiznú

ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a
následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych
lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,
Q-switched- odstránenie tetovania, tonizácia pleti, odstránenie
cievok, odstránenie pigmentových škvŕn
Kontraindikácie

kardiovaskulárne choroby

kŕčové žily

cukrovka

pacemaker, kardiostimulátor

poruchy zrážania krvi

kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)

vysoký krvný tlak

ochorenie štítnej žľazy

hojenie rán keloidom

aktívne infekcie, herpes

HIV/AIDS

tetovanie alebo permanentný make-up

kovový implantát



















injekčné výplne
depresie/psychické choroby
poruchy imunitného systému
hormonálne zmeny
hepatitída
predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami
rakovina
stredne ťažké/ ťažké aktívne akné
liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18
mesiacoch
aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné
ochorenie (labiálny herpes)
slnečné žiarenie
solárium
epilepsia
tehotenstvo
antibiotiká
užívanie hormonálnych liekov
poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

















prechodné začervenanie, opuch a pálenie,
popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavitosť,
presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,
aktivácia herpesu, vznik mílií,
koža môže vyzerať v mieste ošetrenia škvrnito, je to
spôsobené zápalom vyvolaným absorbciou tepla v mieste
vlasového vačku, môže pretrvávať,
ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,
ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a
následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych
lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,
oblasti, škvrny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,
oblasti, škvrny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s
tmavším typom pokožky,
vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je
dôležité ten neprepichovať a nestláčať, aby sa nevytvorila
jazva alebo nevznikol zápal.
mierne pálenie, ktoré môže pretrvávať 2-5 hodín, je
zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované
miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo
po ošetrení Q-SWITCHED LASER môže koža vyzerať v mieste
ošetrenia škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným
absorbciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať
2-24 hod.
ošetrené pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,
následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta
ošetrenia) alebo vymiznú
ošetrené cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne
sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a
následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrenie vaskulárnych
lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrenia,





Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

začervenanie

pocit praskania

pocit tlaku

pocit bolesti

vznik drobných modriniek

opuch v mieste podania
Dysport
Kontraindikácie








tehotenstvo,
nervovosvalové ochorenia (Myastenia gravis, Lambert Eaton
syndróm),
poruchy zrážania krvi,
zápal v mieste vpichu,
užívanie niektorých liekov (aminoglykozidové antibiotiká,
spektinomycín, myorelaxanciá, lokálne anestetiká,
nesteroidné antireumatiká, antikoagulanciá, blokátory
kalciových
kanálov,
antimalariká,
sukcinylcholín,
tubocurarin, inhibítory cholinerázy)
kojenie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela











svrbenie
začervenanie
drobné modriny v mieste vpichu
bolesti hlavy
veľmi zriedka dvojité videnie
prechodné chrípkové znaky (spontánne zmiznú po 2-4
dňoch)
pokles horného viečka (aplikácia v oblasti medzi obočím)
pokles obočia (aplikácia v oblasti čela)
asymetrický úsmev (ústne kútiky) a pod. (upravia sa behom
2-4 týždňov)
nedostavenie efektu (prítomnosť protilátok v organizme
proti botulotoxínu typu A, dysportu)

Prime Lifting- aplikácia mezonití
Kontraindikácie





Carboxy

Kontraindikácie

ischemická choroba srdca

akútne embólie

tromboflebitídy a flebotrombóza

gangrény

obličkové zlyhanie

nekompenzovaný vysoký tlak a prekonaná mozgová príhoda
tehotenstvo
kojenie

autoimunitné ochorenie a zápalové ochorenia spojiva
prítomnosť zápalového ložiska na koži alebo permanentných injekčných implantátov v mieste predpokladaného ošetrenia
sklon k tvorbe keloidných jaziev či dyschromie
dekompenzované endokrinné poruchy či ťažké kardiovaskulárne ochorenia
tehotenstvo a kojenie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela


mierne začervenanie a bolestivosť v mieste aplikácie
(v dôsledku traumatizácie tkaniva)




lokálny opuch alebo modriny v dôsledku traumatizácie ciev, ktoré odoznejú v priebehu týždňa
ojedinele môže vznikať dlhodobé začervenanie alebo
vyrážka pripomínajúca akné (v prípade nedodržania režimových opatrení po prevedení procedúry)

Pluryal- aplikácia kyseliny hyalurónovej
Kontraindikácie








tehotenstvo,
nervovosvalové ochorenia (Myastenia gravis, Lambert Eaton
syndróm),
poruchy zrážania krvi,
zápal v mieste vpichu,
užívanie niektorých liekov (aminoglykozidové antibiotiká,
spektinomycín, myorelaxanciá, lokálne anestetiká,
nesteroidné antireumatiká, antikoagulanciá, blokátory
kalciových
kanálov,
antimalariká,
sukcinylcholín,
tubocurarin, inhibítory cholinerázy)
kojenie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela





začervenanie, opuchnutie, svrbenie, modriny, citlivosť v
ošetrovanej oblasť
stvrdnutie alebo vytvorenie hrčky v mieste vpichu strata
pigmentu v mieste vpichu
slabý efekt alebo slabý efekt vyplnenia, ak je Pluryal vpichnutý do pokožky nesprávne
Prípady glaberálnej nekrózy, abscesu, granulómov a
precitlivenosti môžu nastať v dôsledku vstreknutia kyseliny hyalurónovej.

