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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 
Информация за клиента 
Име, фамилия: ..........................................................................................   Дата на раждане: ................................. 

Адрес:........................................................................................................Телефон: ......................................... 

Моб. тел.: ........................................................  e-mail: ……………....…....………………………..………… 

Пигментист & салон: ...................................................................................................................... 

Над 18 години ли сте?   ДА   НЕ                                                     Бременна ли сте, кърмите ли?   ДА    НЕ 

В момента под влияние на алкохол и наркотици ли сте?    ДА   НЕ 

Информация за процедурата 
ВЕЖДИ 

         

Игла № .............. 

Пигмент № ............................ 

 

УСТНИ 

     
Игла № .............. 

Пигмент № ............................ 

 

Очна линия 

     
Игла № .............. 

Пигмент № ............................ 

 

Използвана упойка: ....................................................................................................................................................... 

Особености по време на процедурата:  ...................................................................................................................... 

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

Цена на процедурата: ................................................... 

Гел за дом. грижа SOS    ДА   НЕ 

Дата на следващо посещение: ................................................................ 

Фотография 
Съгласна съм да ме фотографират преди, повреме и след процедурата. Снимките ще бъдат пазени в моят 

личен картон и могат да бъдат използвани и за рекламни цели.    ДА   НЕ  

Алергичен тест 
Алергичния тест ще даде резултат до 24 часа дали съм или не съм алергична към някой от продуктите, но 

този тест не гарантира, че няма да има някаква реакция на кожата в по-късен етап.  

Приемам да ми бъде напаравен алергичен тест, като осъзнавам и приемам, че може използваните пигменти 

по време на теста да предизвикат реакция на кожата. Разбирам, че алергичните реакции са много редки, но 

е възможност да се появят. Ако се появят подобни реакции, ще се свържа с личния си лекар и ще 

информирам моя микропигментист. 

Титаниев диоксид 
Някой пигменти съдържат Титаниев диоксид, който не винаги е видим, имплантиран в кожата. При лазерна 

процедура цвета ще стане видим и това ще промени цвета на перманентния ми грим, ето защо съм 

задължена да информирам преди всяка лазерна терапия специалиста, че съм с перманентен грим. 

Никел 
Някой пигменти могат да съдържат съвсем малки следи от Никел и затова е препоръчително преди 

процедурата да си напарвите алергичен тест. 

Моля, подпишете, ако иската да се подложите на алергичен тест: ............................................ 

Прочетох и съм съгласна със съдържанието на тази страница: .................................. (подпис) 
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Възможни рискове 
 
ДИСКОМФОРТ: 
Въпреки употребата на омекотяващ крем е възможен дискомфорт след процедурата, особено при 

перманенетен грим на устни 

ИНФЕКЦИЯ: 
Инфркцията е много вероятна, ако не се спазват препоръките в оздравителния период.  

ИЗБЛЕДНЯВАНЕ НА ЦВЕТА: 
Това може да се случи при лоша поддръжка по време на оздравителния период, инфекция и други причини. 

При втората процедура след оздарвителния период цвета ще бъде унифициран. 

АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ: 
Има много малка вероятост от алергична реакция, но за съжаление все пак е възможно. 

ПОДУВАНЕ / ЗАЧЕРВЯВАНЕ: 
След процедурата ще има зачерваване и подуване, Вашия микропигментист ще Ви препоръча как по-бързо 

да успокоите третираната зона. 

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ОЧИТЕ 
При перманентен грим на очна линия, макар и много малко вероятно, е възможно нараняване на 

роговицата. За да предпазим окото, преди процедурата ще нанесем във всяко око КОРНЕРГЕЛ гел. 

УПОЙКА 
При изпълнеието на процедурата ще бъде използвана повърхностна упойка. Моля, ако сте алегична към 

някой вид упойки да информирате Вашия микропигментист. 

ХЕРПЕСИ 
Ако Вие сте предраположени към поята на херпеси (herpes simplex / Zoster), има голяма вероятност след 

процедура на устните да се появят херпеси. Препоръчително е преди процедурата да се свържете с личния 

си лекар, за да ви предпише превантивно лечение, за да предотвратите появата на херпесите след 

процедурата. 

СЪГЛАСИЕ ЗА МИКРОПИГМЕНТАЦИЯ 
 

Бях информирана, че микропигментацията е процедура при която се имплантира пигмент в кожата; цвета 

постепенно ще изсветлява във времето, в зависимост от различни фактори: използването на неподходя 

козметика за тази зона, неадекватна поддръжка след терапията и по време на оздравителния период. 

Преди процедурата микропигментиста ми напарави предварителен грим, като аз го обобрявам, както и 

одобрявам избрания цвят. 

Признавам, че съм прочел съсдържанието на настоящата декларация и разбирам всички рискове и 

възможности от процедурата и иамх възможността да задам своите въпроси, като на всички тях ми бе 

отговорено.  

Разбирам, че не могат да ми бъдат дадени гаранции за успеха и дълготрайността на процедурата и писмено 

потвърждавам моето съгласие да ми бъде извършена микропигментация. 

 

 

Подпис на клиента: ..................................                     Подпис на микропигментиста:....................... 

Дата: .............................                                                     Дата: ................................... 

  

 

 


