
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие за провеждане на процедура 

кислородна мезотерапия Intraceuticals 

 
Долуподписаните: 
......................................................................................................................................
.................., 
наричан за кратко „оператор” 
 
и 
......................................................................................................................................
.................., 
наричан за кратко „клиент”, 
 
телефон:.............................................; 
e-mail: .......................................................................... ; 
 
се съгласиха по време на разговора, състоял се на дата: ..............................г., за 
следното: 
 
Същност на процедурата: 
Кислородна мезотерапия с наномолекулна хиалуронова киселина. Основен компонент на 
мезотерапевтичните коктейли е нисломоликилярна хиалуроновата киселина, която 
осигурява интензивна хидратация в дълбоките кожни слоеве. Съдържат още витамини, 
антиоксиданти, пептиди, колаген, аминокиселини и др.. Активните съставки се 
транспортират до дермата чрез кислородна инфузия (кислород под високо налягане), след 
това под формата на гел се нанася хиалуронова киселина със средна молекула, накрая се 
запечатва с голяма молекула хиалуронова киселина под формата на крем. Най-доброто 
продължение на кислородната терапия Intraceuticals са кремовете за домашна грижа, 
създадени да работят в синхрон с процедурата. 
 
Операторът е дал информация на клиента за: 

 това дали клиентът е подходящ кандидат за кислородна мезотерапия. 
 очакваните резултати, предимствата и възможните недостатъци.  
 същността на процедурата и последващите грижи. Подробностите са обяснени с 

достъпни и разбираеми термини. 
 технологичните особености на процедурата, използваната козметика и с 

последващите грижи.  
 

Клиентът декларира, че е запознат с всички противопоказания: 
 херпесна инфекция;  
 лупус еритематозус системен/кожен;   
 хипертрофични или келоидни белези;  
 автоимунни заболявания; 
 медикаменти, съдържащи изотретиноин, тетрациклин през последните 6 месеца, 

антикоагулантни лекарства; 
 бременност и кърмене. 



 

 

Клиентът декларира, че информира оператора за:  
 прием на медикаменти; 
 заболявания; 
 алергии; 
 други направени скоро или предстоящи скоро процедури; 
 бременност и кърмене. 

 
Клиентът декларира, че е запознат и ще следва инструкциите преди, по време и 
след процедурата: 

 Да се използва интензивна хидратираща козметика със специални козметични 
продукти; 

 Да се използват кремове с висок слънцезащитен фактор по време на курса; 
 Да се избягват интензивни физически тренировки до 24 ч. след процедурата; 
 Не е препоръчително да се посещава парна баня/басейн до 3 дни са след това; 
 Да не се използва химически пилинг 2 седмици преди процедурата; 
 Ако планирате процедура лазерна епилация, е препоръчително тя да не бъде 

извършена непосредствено преди процедурата; 
 Не пропускайте да информирате оператора си и за медицинската си история, особено 

информация, свързана с алергии и заболявания. 
 При поява на някой от страничните ефекти, описани по-горе, се препоръчва 

посещение при оператора; 
 
Prime Aesthetic Center и операторът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, 
че клиентът не спазва посочените инструкции и не уведоми оператора за това. 
 
Клиентът декларира, че: 

 e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите 
за последващи грижи; 

 разбира предупрежденията и възможните странични ефекти и няма да променя 
или скрива информация за собственото си здравословно състояние; 

 не страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за процедурата 
 позволява операторът да води личното му досие с информация за провеждането 

на процедурата; 
 могат да бъдат направени снимки преди или след процедурата за преценка на 

резултата; 
 е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното 

си състояние; 
Клиентът има право да задава въпроси и да получи задоволителни отговори. С 
това, клиентът дава разрешение на оператора да извърши процедурата. 
 

Прайм естетик център, 
гр. Бургас 

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

Подпис оператор: ................................ Подпис клиент: ................................ 
 

 


