Przeciwwskazania do laseroterapii
Część ogólna.
Czy opalał/a się Pan/Pani na słońcu lub solarium (ostatnie 3 tygodnie)?
Czy stosował/a Pan/Pani samoopalacze ( ostatnie 2 tygodnie)?
Czy usuwał/a Pan/Pani owłosienie – wosk, pinceta ( ostatni 1 miesiąc) ?
Czy ma Pan/Pani tatuaże?
Na jakiej części ciała…......................................................................
Czy jest Pani w ciąży?
Czy kami Pani piersią?
Czy stosuje Pan/Pani blokery typu Etiaxil( ostatnie 5 dni- dotyczy depilacji pach)?
Ekstrakcja zęba (ostatnie 2-3 dni).
Zabiegi – Czy poddawany/a był Pan/Pani następującym zabiegom?
Peeling (ostatni tydzień), jaki...............................................................................
Peeling chemiczny (ostatnie 3 miesiące)
Zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej?
Jakie......................................................................................................................
Zabiegi z zastosowaniem botuliny (botoxu) lub kwasu hialuronowego?
Czy poprzedni wykonywał/a Pan/Pani zabiegi IPL, laser, IPL +RF
Inne zabiegi, no. Złote nici...................................................................................
Ogólne przeciwwskazania – Choroby skóry- czy cierpi Pan/Pani na:
Atopowe zapalenie skóry
Bielactwo
Łuszczyca
Liszaj płaski
Nadwrażliwość na światło
Opryszczka
Pokrzywka
Trądzik ropny
Naczyniaki
Skłonność do przebarwień

Skłonność do powstawania bliznowców
Inne schorzenia – Czy choruje Pan/ Pani na:
Choroby nowotworowe
Zmiany nowotworowe
Toczeń
Cukrzyca ( z powodu zaburzonych procesów gojenia)
Nadciśnienie tętnicze
Alergie
Zaburzenia krzepnięcia krwi
Padaczka
Uczulenie na leki
Skłonność do powstawania bliznowców
Żylaki
Rozrusznik serca
Metalowe implanty w obszarze zabiegowym
Leki – Czy przyjmował/a Pan/Pani w ostatnim czasie leki:
Leki światło-uczulające
Preparaty ziołowe (dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp, herbatki odchudzające
(2tyg po odstawieniu))
Witamina A ( 5 dni po odstawieniu)
Leki zawierające hormony ( w postaci doustnej lub zewnętrznie( 3 miesiące po
odstawieniu))
Leki zawierające retinoidy (6 miesięcy po odstawieniu)
Przeciwskazanie stanowią następujące choroby : cukrzyca, padaczka, pokrzywka,
toczeń, łuszczyca, bielactwo, nowotwory a także ciąża i karmienie piersią oraz
przyjmowanie produktów fotouczulajacych.
Reakcji skóry po zabiegach związanych z użyciem fal świetlnych i radiowych.
Wyjątkowo zdarzają cię hiper- i hipopigmentacji- uwaga często powstają po

naświetlaniu skóry opalonej, wtedy odbarwienia mogą utrzymać sie kilka tygodni.
W trakcie zabiegu IPL+RF oczy musza być chronione i są używane okulary ochronne.
Ilość zabiegów potrzebnych do uzyskania oczekiwanych efektów jest zależna od wielu

czynników w przypadku IPL+RF m.in. od typu skóry, koloru włosów, indywidualnych
predyspozycji poszczególnych osób i trudna do precyzyjnego określenia. Może
zaistniec konieczność wykonywania zabiegów utrwalających.
W okresie 3-4 tygodni zarówno przed i po zabiegu należy bezwzględnie unikać
promieni UV (nie wolno się opalać ani korzystać z solarium).
Konieczność stosowania kremów z filtrem UV (faktor 30 lub więcej) na nieosłonięte
części ciała poddane zabiegom IPL+RF.

