MEDGIVANDE FÖR ÖGONBRYNSPIGMENTERING MED MICROBLADING-TEKNIK.

MELLAN:
Phibrowsartist
Fullständigt namn:

Aline Larsson

Företagsnamn:

4Her

Adress:

Eklövv.25

Postnr:

443 50

Stad:

Lerum

KUND:
Fullständigt namn:

_______________________________

E-mail:

_______________________________

Pigment, Batch.no:

_______________________________

1) 4HER är skyldig att utföra behandling enligt de strikta krav och regler som
gäller för hygien och gällande hälsoföreskrifter.

2) Hälsodeklaration- Frågeformulär
För att kunna utföra en pigmenteringsbehandling på ett säkert sätt ber vi dig
att besvara nedan hälsofrågor sanningsenligt.
Lider du av någon av följande sjukdomar eller tar du någon av följande
mediciner?
HEMOFILI(BLÖDARSJUKA)
DIABETES MELLITUS
HEPATIT A, B, C, D, E, F
HIV+
HUDSJUKDOMAR
EKSEM
ALLERGIER
AUTOIMMUNA SJUKD.
HERPES
SMITTSAM SJUKDOM
HÖG FEBER
EPILEPSI
HJÄRT/KÄRLPROBLEM
BLODFÖRTUNNANDE
MEDICIN
MEDICIN DAGLIGEN
PACEMAKER
PROB. M. SÅRLÄKNING,
KELOID ÄRR
DROGER/ALKOHOL
SENASTE 24H
MEDICINSKA INGREPP,
STRÅLNING, OPERATION,
BOTOX SENASTE 21
DAGARNA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

JA
JA
JA

NEJ
NEJ
NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

RESA NÄRSMSTA 30 DGR

JA

NEJ

Denna information är konfidentiell, kommer därmed behandlas konfidentiellt
och kommer inte att delas med tredje part.
Permanent make-up leder alltid till en hudskada. Därför är det viktigt att
försiktigt och varsamt ta hand om din hud efter behandlingen för att säkerställa
läkning utan komplikationer. Otillräcklig eftervård under hudens
läkningsprocess kan leda till dåliga resultat vilka
_____________________________ inte kan hållas ansvariga för.
* Aline Larsson/4her

3) AVTALSFÖRPLIKTELSER
Jag tillåter att fotografering används i reklamsyfte.
JA

Nej

4) GARANTI
_____________________________ är skyldig att följa de legala föreskrifter som
* Aline Larsson
föreligger i fall av försumlighet eller vårdslöshet, eller medvetet, oaktsamt ha
orsakat skada eller livsfara, fysisk skada eller hot för hälsan.
5) FÖRKLARING
Gammal tatuering kan påverka resultatet. Kunden är i detalj informerad.
Kunden är i detalj informerad av _____________________________ om de
specifika *
*Aline
Larsson
risker som föreligger vid en pigmenteringsbehandling av ögonbryn med hjälp
av Microblading-teknik.
Följande risker är särskilt förklarade för kunden: oaktat personalens expertis
och förebyggande åtgärder kan skador ske under behandlingen. Trots att de
mest avancerade pigmenten av högsta kvalité används under behandlingen
kan allergiska reaktioner uppstå, om än i sällsynta fall. Kunden är informerad
om ovan och hen antar sitt ansvar.
Under och efter behandlingen kan tillfällig svullnad, rodnad och eller/klåda
uppstå. Erfarenhet säger oss att dessa symptom är övergående.
Beroende på hudens struktur efter första behandlingen kan det förekomma
skorpbildning där strån försvinner och färgens intensitet kan ändras. Under de
första sju dagarna är ögonbrynen upptill 40% mörkare och 10-15% tjockare.
Färgen, det vill säga färgreflektionen, varierar beroende på hudens naturliga
pigment. Formen fastställs efter ansiktets proportioner. Symmetri fastställs
digitalt, med stängda ögon på grund av den negativa påverkan ansiktsuttryck
kan ha.
Pigmentet absorberas olika på grund av skillnader i hudkvalité, därmed finns
det ingen garanti för en lyckad behandling.
Det är viktigt att notera att beroende på hudens struktur kan färgens intensitet
förändras och att en eller flera ytterligare behandlingar kommer att behövas.
Det går inte att specifikt avgöra och ange ett minimum eller maximum för
hållbarheten av pigmenteringsbehandling för ögonbrynen, ej heller går det att
ge någon garanti på utförd behandling.

Den första påfyllning utförs fyra veckor efter behandlingen. För fet hy är det
nödvändigt att göra flera påfyllningar.
6) Under de följande sju dagarna är kunden/modellen tvungen att
uppmärksamma följande: 15 minuter efter behandlingen är avslutad
skall ögonbrynen noga sköljas med ljummet vatten och därefter smörjas
med ett tunt lager Phishiled och detta skall upprepas var 15:e minut
första timmen minst 6 gånger dagligen för att undvika sårskorpor. För
efterbehandling skall endast salva tillhandahållen av utövare. Vänligen
använd inte några andra krämer än de som tillhandahållits för att
undvika möjliga infektioner eller allergiska reaktioner. Under de två första
veckorna efter behandlingen skall följande undvikas: poolbad, solbad,
solariumsolning, bastubad, skönhetsbehandlingar och intensiv träning
som genereras svettning (sportaktiviteter), kontakt med damm
(hushållssysslor etc.)
_________________________är inte ansvarig vid fall av bristfällig efterbehandling
* Aline Larsson/4her
7) INTYGANDE/MEDGIVANDE
Jag intygar att jag har läst och förstått ovannämnda informationen och jag
har inga frågor eller klagomål.
JA

Nej

Jag har fått tydliga och förståeliga svar på alla mina frågor.
JA

Nej

Behandlingen och efterbehandlingen har förklarats för mig i detalj och jag
accepterar den.
JA

Nej

Jag godkänner Ramen
JA
Kunds Signatur & Datum

Nej
Aline Larsson

___________________________________________________________________________

DETTA MEDGIVANDE ÄR GILTIGT UTAN SIGNATUR OCH STÄMPEL.

SKÖTSELRÅD
Eftervården är ca 70% av resultatet så sköt om dina bryn noggrant och exakt
enligt dessa rekommendationer:
Första Timman: Tvätta ögonbrynen med ljummet vatten var 15:e minut för att
få bort all lymfvätska.
EFTER FÖRSTA TIMMAN: Tvätta brynen ca 1 ggn /timmen för att få bort
lymfvätska.
Kvällen: Applicera ett TUNT lager av kräm efter tvättning innan läggdags.
Dag 2-7: Tvättning + kräm på kvällen innan läggdags.
EFTER FÖRSTA VECKAN SKALL INGEN ANNAN KRÄM APPLICERAS PÅ BRYNEN.

DETTA SKALL UNDVIKAS I UPPTILL 30 DAGAR
-

-

-

-

Under de första sju dagarna skall all kräm (förutom den skyddande)
undvikas. Samma sak gäller makeup (foundation) på området kring
ögonbrynen. Efter sju dagar går det bra att fylla i brynen med brynsmink
om så önskas. Det kan bli fläckigt under läkningen då nya hudceller
bildas över stråna och lägger sig över pigmentet, därför ser det ut som
att stråna försvinner. När huden läker kommer stråna fram igen men det
kan ta lite tid så ha T Å L A M O D.
Undvik sportaktiviteter som medför svettning, bastubad, simhallar,
ansiktsmassage och ångbehandling.
Undvik även städning och andra aktiviteter som kan medföra att
bakterier tränger in i såren.
Under de första sju dagarna kan det klia och hudflagor kan förekomma,
dock försvinner dessa symptom snabbt. Kunden uppmanas att
applicera krämen försiktigt och mjukt för att inte irritera huden (med
tops). Läkning av djupare sår tar upptill 14-21 dagar, därför
rekommenderas återbesök tidigast efter 4 veckor för att vara på den
säkra sidan.
Undvik alltid laserbehandling över det behandlade området (fraxellaser,
IPL) då det kan förstöra pigmentet och orsaka brännskador. Undvik även
kemisk peeling, microneedling, deermapen osv.
Undvik sol och solarium. Även all typ av laser och kemiska kosmetiska
behandlingar eftersom detta kan leda till långsam läkning av såren.
Användandet av antibiotika och hormonpreparat kan leda till
påskyndad blekning av pigmentet. Skydda alltid ögonbrynen och
området kring ögonbrynen från solen med solskyddsfktor (dock ej under
de första sju dagarna)

