
 

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие за провеждане на  

процедура с VelaShape III 

 
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: 
 
Процедурата с VelaShape III е неинвазивен метод за оформяне на тялото, чрез който се 
постига дълготрайно редуциране на целулита, стягане на кожата и намаляване на 
подкожните мазнини. Процедурата е безопасна, бърза, безболезнена и напълно 
ефективна в борбата с упоритата портокалова кожа. VelaShape III е единственият апарат 
в света, за който, чрез клинични проучвания е доказано, че успешно предизвиква 
процеса неоколагенеза - синтеза на напълно нов колаген в кожата. 
Патентованата Elos технология съчетава мощна двуполюсна радиочестота, затопляща в 
дълбочина до 15 мм, инфрачервена светлина, която нагрява повърхността до 3 мм и 
пулсиращ вакуум, който осигурява прецизно доставяне на енергия до дълбоките слоеве 
на кожата. Ролерен масаж подобрява лимфния дренаж и помага за извеждането на 
токсините. 
Предизвиква се дълбоко загряване до 40-45 градуса на мастните клетки, околната 
съединителната тъкан и дермалните колагенови фибри. Това води до подобряване на 
кръвообращението, лимфния дренаж и клетъчния метаболизъм. Стимулира се 
активността на фибробластите, които синтезират нов колаген (неоколагенеза). Постигаме 
цялостно ремоделиране чрез ефективно намаляване размера на мастните клетки и 
изглаждане повърхността на кожата.  
Подобряване в областта на зоната може да се види още след първата процедура- кожата 
е по-гладка и по-стегната. Броят на процедурите е строго индивидуален и зависи от 
клиничното и физиологичното състояние при започване на процедурите, начина ви на 
живот. Според клиничните проучвания, се съобщава за намаляване със средно от 1 до 3 
см след една процедура. След 1-3 процедури обиколките се намаляват средно с 4-8 см. 
Едно скорошно проучване показва, че 100% от участвалите са имали намаляване с най-
малко 1,5 см. Силата на VelaShape III е в дълготрайното редуциране на целулита. Най-
хубавото при процедурите с VelaShape III е, че резултатите се разгръщат във времето и 
се запазват дълго, поради стимулирането на синтеза на нов колаген. 
 
Операторът е дал информация на клиента за: 
 

 това дали клиентът е подходящ кандидат за процедурата; 
 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 процедура с VelaShape III.  
 
 

Възможни рискове, дискомфорт и странични ефекти: 
 

 дискомфорт; 
 временно зачервяване (еритем) и лек едем;  
 откъсване на косъмчета (от механичните ролки); 
 синини, обикновено бързо преминаващи; 
 увреждане на естествената текстура на кожата (надраскване, образуване на 

корички, мехури, изгаряне 1-ва в изключително редки случаи). 
 
Клиентът декларира, че е запознат с всички противопоказания: 
  

 пейсмейкър или вътрешен дефибрилатор; 
 повърхностен метал или други импланти в областта на зоната; 
 рак на кожата или анамнеза за рак на кожата или всякакъв друг вид рак в 

момента или пре-малигнени бенки; 
 тежки съпътстващи заболявания (сърдечни заболявания и др.); 
 употреба на имуносупресивни медикаменти или увредена имунна система от 

имуносупресивни заболявания (СПИН, HIV и др.); 
 неконтролирани ендокринни нарушения (диабет и др.); 
 активно състояние в областта на зоната (възпаления, херпес, псориазис, екзема, 

обрив и др.); 
 анамнеза за кожни заболявания, келоиди, ненормално зарастване на рани, много 

суха или слаба кожа; 
 процедура над татуировка или постоянен грим; 
 употреба на лекарства, за които е известно, че предизвикват 

фоточувствителност; 
 анамнеза за коагулопатии с кървене или употреба на антикоагуланти, поради 

увеличаване вероятността за поява на синини; 
 заболявания, които могат да бъдат стимулирани от светлина при използваните 

дължини на вълната; 
 анамнеза за заболявания, стимулирани от топлина (рецидивиращ херпес 

симплекс и др.) в избраната област- процедурата може да се прилага само след 
профилактичен режим; 

 област с разширени вени; 
 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: 
 

 Препоръчително е ексфолирането на кожата с подходяща козметика преди 
процедурата. 

 Препоръчва се премахване на окосмяването преди процедурата. Космите могат да 
пречат на движението на апликатора, да причинят прегряване на зоната или да 
бъдат отскубнати по време на процедурата. 

 В деня на процедурата кожата в областта на избраната зона трябва да е чиста и 
суха (без парфюм, без лосион). 

 Преди първата процедура ще бъде измерено теглото, ще направим снимки и ще 
измерим обиколки на зоните с цел да се определи изходното ниво. 

 Преди третата процедура, преди последната процедура и преди всяка 
поддържаща процедура след това ще бъдат направени нови снимки и измерване 
отново и ще бъдат документирани постигнатите резултати. Препоръчително е същото 
на всеки две сесии, за да документираме напредъка. Отново ще измерваме теглото 
преди всяка следваща процедура, за да се установи, че няма наддаване на тегло. 

 При използване на системата VelaShape III в най-добрия случай сесиите от курса 
трябва да се извършват веднъж на две седмици. Ако процедурите се извършват по-
малко от веднъж на две седмици ефикасността на процедурите може да намалее. 
Обикновено при 2-4 процедури се получава значително намаление на обиколката и 
подобрение на целулита, след което е важно за резултата поддържащи процедури 
да се правят веднъж на всеки 2-3 месеца.  

 Препоръчително е да не сте се излагали активно на слънце или на солариум 
преди процедурата. 

 Здравословният начин на живот (умерен хранителен режим и леки физически 
упражнения) подпомагат постигане на по-добри резултати. Напълняването може да 
повлияе отрицателно върху резултатите.  

 Препоръчителен е прием на вода минимум по 2 л. вода на ден. 
 Не трябва да има прегряване след процедурите (напр. джакузи, сауна и т.н.) или 

риск от физическо увреждане. 
 Ако усещането за нагряване е прекалено силно след процедурата, охладете 

участъка с конвенционални методи за охлаждане (не замразени). 
 Процедури с VelaShape III, направени 2-4 месеца след липосукция, могат да 

допринесат за безпроблемно възстановяване от процедурата липосукция. 
 Приложението на процедурите трябва да завърши, когато резултатите Ви 

удовлетворяват или по преценка на специалиста Ви. 
 За да има оптимални резултати, е задължително да няма напълняване и 

повишаване на телесното тегло по време на сесиите. 
 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.  

 В деня на процедурата носете удобни дрехи, които да покриват зоните. 
 След процедурата зоната трябва да бъде добре хидратирана. 
 При поява на някой от страничните ефекти, описани по-горе, се препоръчва 

посещение при специалиста 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: .............. 
 
 

 


