
Karta medyczna EMERGE

Nazwisko........................................................... Imię....................................................

Adres.....................................................................................................................................

Numer telefonu................................................. Data urodzenia.................................

Na jakim obszarze będzie wykonywany zabieg?

................................................................................................................................................

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. Czy pacjent obecnie cierpi na przewlekłe choroby? TAK NIE

Cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, immunosupresyjne, choroby krwi, nowotwory, infekcje bakteryjne lub
wirusowe, schorzenia które znacznie obniżają proces gojenia skóry, zaburzenia nadwrażliwości, bielactwo, 
melasma, rak skóry, egzema, bądź inne:

................................................................................................................................................

2. Czy pacjent pozostaje pod opieką lekarza? Jeżeli tak, to z jakiego powodu?   TAK NIE

................................................................................................................................................

3. Czy pacjent przyjmuje jakieś leki, witaminy, ziołowe lub naturalne suplementy?   TAK     NIE

Jakie?.......................................................................................................................................

4. Czy pacjent stosuje jakieś produkty (medyczne, niemedyczne) na twarz?     TAK NIE

Jakie?......................................................................................................................................

5. Czy pacjent stosuje sterydy doustne? TAK NIE

Jakie?......................................................................................................................................

6. Czy pacjent ma alergie na leki, jedzenie, lateks lub inne substancje?  TAK NIE

Jakie?......................................................................................................................................

7. Czy pacjent jest w ciąży ? TAK NIE

8. Czy pacjent jest w trakcie menstruacji? TAK NIE

9. Czy pacjent miał kiedykolwiek zdiagnozowany Zespół Policystycznych Jajników?    

TAK NIE

10. Czy pacjent ma tendencje do występowania opryszczki?  TAK NIE

11. Czy u pacjenta występują keloidy bądź blizny przerostowe? TAK NIE

12. Czy pacjent ma przerwaną ciągłość naskórka? TAK NIE



13. Czy pacjent był poddawany radioterapii? TAK NIE

14. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent przyjmował: antykoagulanty, leki które rozrzedzają krew, leki 
przeciwzapalne? TAK NIE

Jakie?........................................................................................................................................

15. Czy w ostatnich trzech miesiącach pacjent stosował produkty powodujące złuszczanie np. kwasy? Jak tak, to
jakie? TAK NIE

................................................................................................................................................

16. Czy pacjent posiada makijaż permanentny, tatuaż, implanty, wypełniacze (kolagen, Restylane itd. ?)
TAK NIE

Jeśli tak, to proszę podać lokalizację: 

........................................................................................................................................................

17. Czy pacjent miał wykonywane zabiegi botoksem? TAK NIE

Jeśli tak to kiedy i gdzie?..........................................................................................................

18. Czy pacjent w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosował preparaty na bazie isotretinoiny? 
TAK NIE

19. Czy pacjent w przeciągu ostatnich 6 miesięcy przyjmował preparaty na bazie tretinoiny? 

TAK NIE

20. Czy pacjent w przeciągu ostatnich 4-6 tygodni opalał się na słońcu bądź na solarium? 

TAK NIE

Podpis:............................................................ Data:........................................

Zgoda na zabieg:

Ja.............................................................. wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu laserem Emerge.

Rozumiem, że:

• Emerge Laser Frakcyjny jest systemem laserowym, który zapewnia precyzyjne impulsy światła 
laserowego. Energia pochłaniana jest przez chromofor w skórze przez co dochodzi do reakcji 
termicznej.

• Należy pamiętać o ochronie oczu, ponieważ światło laserowe może doprowadzić do uszkodzeń.

• Uczucie światła laserowego jest czasami niekomfortowe.

• Skóra zaraz po zabiegu może być zaczerwieniona, aczkolwiek podrażnienie na ogół ustępuje w 
przeciągu siedmiu dni.

• Skóra po zabiegu może być spuchnięta, ale opuchnięcie ustępuje po 24-48 godzin.                 W 
niektórych przypadkach może trwać od 3 do 5 dni bądź dłużej.

• Chłodzenie obszaru podczas zabiegu i po zabiegu może pomóc zredukować dyskomfort i obrzęk.

• Powszechne skutki uboczne to tymczasowe zaczerwienienie albo efekt łagodnego oparzenia 
słonecznego, które może trwać od kilku godzin do 3-4 dni bądź dłużej. Inne potencjalne efekty 



uboczne, które nie koniecznie muszą się pojawić to strupki, podrażnienia skóry, swędzenie, ból, 
wypryski, opryszczka.

• Popękane naczynia krwionośne lub zbrązowienia mogą się pojawić w przybliżeniu 1-3 dni po zabiegu. 
Te niepożądane skutki znikną od 3-7 dni.

• Zmiana koloru skóry w tym odbarwienia (rozjaśnienie skóry lub przyciemnienie) lub pozapalne 
przebarwienia mogą trwać od 1-6 miesięcy lub dłużej bądź mogą pozostać na stałe. Piegi i inne 
pigmentowe zmiany mogą tymczasowo bądź na stałe zniknąć.

• Oparzenia, siniaki, pęcherze mogą powstać w wyniku zabiegu.

• Poważne powikłanie w tym blizny są rzadkie, ale możliwe.

• Zawsze istnieje ryzyko infekcji.

• Rozumiem i akceptuję, że zabiegi laserowe mogą wiązać się z efektami ubocznymi.

• Specjalna maść albo żel mogą być użyte na obszar podany zabiegowi, aby zapobiec przesuszeniu i 
złuszczaniu. Maści i żele mogą nasilić wypryski.

• Należy unikać opalania na słońcu, na solarium, nakładania samoopalaczy, gdyż może to zwiększyć 
ryzyko powikłań. Wskazane jest używanie filtrów (minimum SPF 45).

• Jeżeli pojawiły się obawy w związku z wystąpieniem powikłań należy skontaktować się z dostawcą.

• Brak analizy historii medycznej może wpłynąć na wyniki zabiegów i wystąpienie określonych powikłań.

Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć w celu oceny rezultatów po zabiegach oraz wykorzystania w ramach 
szkoleń, prezentacji, edukacji medycznej, sprzedaży. Zdjęcia ujawniające moją tożsamość nie będą 
wykorzystywane do powyższych celów, natomiast jeśli tożsamość nie będzie ujawniona zgadzam się na 
wykorzystanie, udostępnianie i wyświetlanie publiczne bez mojej zgody.

Oświadczam, że wszystkie informacje dotyczące stanu mojego zdrowia są prawdziwe oraz, że żadnej informacji 
nie zataiłam(em). Zostałem poinformowana(ny) o procedurze zabiegu. Wszystkie zagrożenia i korzyści związane
z wykonaniem zabiegu Emerge zostały mi wyjaśnione.

Przeczytałem i zrozumiałem wszystkie informacje dotyczące zabiegów laserem frakcyjnym Emerge. 

Dobrowolnie zgadzam się na terapie laserem.

Podpis:.................................................................. Data:..............................


