
 

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие за провеждане на процедура 

лазерна епилация с Primelase HR Excellence 

 
Долуподписаните: 
 
............................................................................................................................,  
наричан за кратко „оператор”  
 
и 
............................................................................................................................,  
наричан за кратко „клиент”  
 
телефон: .................................................; e-mail: .................................................;  
 
се съгласиха за следното по време на разговор, състоял се на дата: 
..............................г.: 
 
Същност на процедурата: 
Лазерната епилация е иновативен метод за дълготрайно премахване на нежеланото 
окосмяване по лицето и тялото, която се основава на селективно поглъщане на лазерни 
импулси от пигмента меланин, съдържащ се в косъма и придаващ неговия цвят.  
Primelase HR Exellence e най-мощната диодна технология в класа на диодните лазери- 
изключително мощен и прецизен в параметрите си, което определя крайния резултат 
след серия процудури. Подходящ е за обработване на по-големи площи, на светла до 
тъмна кожа (I-VI фототип кожа). Неговата дължина на вълната e 810 nm и 3 ms 
продължителност на импулса. Той е контактен, разполага с патентована, вградена в 
накрайника, охлаждаща система (Crystal freeze), която прави процедурата безболезнена.  
Таргет на процедурата са космите в анагенна фаза на разтеж (aктивната фаза на 
растеж). В различните зони на човешкото тяло космите в анагенна фаза варират между 
15-20%, което определя нуждата от курс процедури средно между 6-10. След 
завършването му се прави поддържаща процедура средно веднъж годишно, а при някои 
хора и по-рядко. Броят на процедурите за избраната зона е идивидуален и зависи от 
фототипа, хормоналния баланс и спецификите на всеки. 
Допълнителни ползи от процедурата са, че подобрява цялостното състояние на кожата: 
премахва обърнати косми и отстранява проблеми с фоликули и пъпчици, оставя 
подмладена, гладка и нежна на допир кожата. 
 
Операторът е дал информация на клиента за: 

 това дали клиентът е подходящ кандидат за лазерна епилация; 
 очакваните резултати, предимствата и възможните недостатъци, свързани с 

процедурата; 
 същността на процедурата и последващите грижи. Подробностите са обяснени с 

достъпни и разбираеми термини; 
 техниката, използвана при лазерна епилация.  

 
Възможни рискове, дискомфорт и странични ефекти: 

 боцкане, временно зачервяване, еритем, лек оток;  
 синини, обикновено бързо преминаващи; 
 временна хипо- или хиперпигментация;  
 изгаряне 1-ва или 2-ра степен (в изключително редки случаи). 

 
 
Клиентът декларира, че е запознат с всички противопоказания:  



 

 
 

 активно състояние в зоната (възпаления, херпес, псориазис, екзема, обрив и 
др.); 

 анамнеза за кожни заболявания, келоиди, ненормално зарастване на рани, много 
суха или слаба кожа; 

 неконтролирани ендокринни нарушения (диабет и др.); 
 онкологични заболявания; 
 употреба на лекарства, предизвикващи фоточувствителност; 
 процедура над татуировка или постоянен грим; 
 област с разширени вени; 
 повърхностен метал или други импланти в областта на зоната; 
 скорошно излагане на слънце или планиране на скорошно излагане; 
 извършване на процедурата върху кожа с много тъмен тен на статичен режим 

(след продължително излагане на слънце), поради повишен риск от изгаряне; 
 скорошно ексфолиране на кожата (седмица преди процедурата); 
 при процедура с CO2 лазер/дермабразио; 
 хирургична процедура в областта на зоната в рамките на последните 3 месеца 

или преди пълното заздравяване; 
 бременност и кърмене, както и 4-5 месеца след нормално раждане или най-малко 

6 месеца след цезарово сечение или до възстановяване на нормалния хормонален 
баланс. 

 
Клиентът декларира,  че трябва на информира оператора за:  

 алергии; 
 заболявания; 
 прием на медикаменти; 
 настъпила бременност; 
 други направени скоро или предстоящи скоро процедури. 

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

 Не излагайте зоната на слънце или солариум поне 5 дни преди и след 
процедурата. 

 Не премахвайте окосмяването с кола маска, епилатор или друг метод на 
отскубване преди лазерна епилация поне 20 дни преди процедурата. 

 Ако се налага излагане на слънце преди/след процедурата, използвайте UV 
защита 50+ поне 7 дни преди процедурата, за да няма активен тен и като 
превенция.  

 Не използвайте продукти за изкуствен тен, активатори на меланин и 
обезцветители на космите поне 15 дни преди процедурата. 

 Зоната трябва да бъде избръсната 1 ден преди процедурата, без се наранява и 
раздразни (важно е косъмчетата да бъдат скъсени до гладко, за да бъде ефективна и 
безболезнена процедурата). 

 Не се подлагайте на ексфолиация/пилинг поне 7 дни преди и след процедурата. 
 Не посещавайте сауна/басейн поне 2 дни преди и след процедурата. 
 Не използвайте вода над 36°C поне 2 дни преди и след процедурата. 
 Не тренирайте интензивно поне 2 дни преди и след процедурата. 
 В деня на процедурата не бива да бъде поставян лосион, крем, дезодорант или 

друга козметика в зоната. 
 В деня на процедурата носете удобни дрехи, които да покриват зоните. 
 След процедурата зоната трябва да бъде добре хидратирана, за да се избегне 

изсъхване и раздразнение. 
 При поява на някой от страничните ефекти, описани по-горе, се препоръчва 

посещение при оператора Ви. 
 
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; 
 разрешава 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: .............. 
 
 

 


