
 

 

ŚWIADOMA ZGODA NA USUWANIE ZMIAN NACZYNIOWYCH 

 

Imię i nazwisko ....................................................................................................   ID .............................. 

PESEL  ........................................................................................................................................................ 

tel. kontaktowy ........................................................................................................................................ 

Czy choruje Pani/Pan na: 

 Choroby nowotworowe     TAK   /   NIE    Jakie?............................................................................ 
 Epilepsję                                                                                                                                   TAK   /   NIE 
 Choroby tarczycy                                                                                                                    TAK   /   NIE 
 Choroby przysadki                                                                                                                  TAK   /   NIE 
 Cukrzycę                                                                                                                                   TAK   /   NIE 
 Choroby nadnerczy                                                                                                                TAK   /   NIE 
 

Czy ma Pani/Pan: 

 Rozrusznik serca                                                                                                                     TAK   /   NIE  
 Znamiona barwnikowe                                                                                                          TAK   /   NIE 
 Foto-alergię                                                                                                                             TAK   /   NIE 
 Problemy z krzepliwością, częste występowanie siniaków                                             TAK   /   NIE 
 Epizod zakrzepowy w przeszłości                                                                                        TAK   /   NIE 
 Bliznowiec                                                                                                                                TAK   /   NIE 
 Problemy z pigmentacją skóry                                                                                             TAK   /   NIE 
 

Czy zażywa Pani/Pan: 

 Leki(jeżeli tak, jakie?) 

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

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

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

 Preparaty ziołowe(jeżeli tak, jakie?)  

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

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

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

 



 

 

Czy zażywała Pani/Pan w ciągu ostatnich 6 miesięcy: 

 Retinoidy (doustne leki do leczenia trądziku)                                                                   TAK   /   NIE 

 

*Dotyczy kobiet 

*Czy jest Pani w ciąży?                                                                                                                        TAK   /   NIE 

 

*Czy jest Pani w trakcie miesiączki, ew. siedem dni przed miesiączką?                                  TAK   /   NIE 

 

Zostałam(-em) poinformowana(-y) o ryzyku medycznym w związku z przeprowadzonym zabiegiem, i 
wyrażam świadomie zgodę na zabieg. 

 

Data i czytelny podpis Pacjenta…………………………………………………………………………................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacja dla Pacjentów dotycząca usuwania zmian naczyniowych, żylaków. 

W tym zabiegu elementami usuwanymi są naczynia krwionośne. Energia świetlna jest pochłaniana przez 
czerwony barwnik krwi (hemoglobinę). Zamieniona na ciepło podnosi temperaturę krwi. Ten proces 
koaguluje i niszczy ścianę naczynia, które po pewnym czasie jest usuwane przez organizm.  

Terapia może składać się z kilku zabiegów wykonywanych w ciągu kilku miesięcy ( zazwyczaj 1-5 
zabiegów). Spodziewanych efektów należy oczekiwać w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Zabiegi 
powtarza się w odstępach 3-6 tygodniowych. 

Co możemy usuwać: 

   - zmiany naczyniowe, naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste, naczyniaki starcze, teleangiektazje ( 
poszerzone       naczynka na skórze twarzy i nóg), poikilodermię ( świetlne uszkodzenie skóry), poszerzenia 
żylne nóg, żylaki.  

Przeciwwskazania do zabiegu: 

   - stosowanie leków uwrażliwiających na światło, opalona skóra, niewyrównana cukrzyca, stosowanie 
antykoagulantów ( leków obniżających krzepliwość krwi), zaburzenia krzepnięcia, bliznowce, upośledzenie 
gojenia, wszystkie zaburzenia pigmentacji, retinoidy zażywany w przeciągu ostatnich 6-ciu miesięcy, 
rozrusznik serca lub kardiowerter.  

Przed zabiegiem:  

   - pełny wywiad lekarski, omówienie zabiegu, badanie lekarskie z oceną zmian do usunięcia, omówienie 
przeciwwskazań do zabiegu i ewentualnych objawów ubocznych, ustalenie rezultatów.  

Po zabiegu:  

 rumień i obrzęk mogą wystąpić po zabiegu jako jego bezpośredni efekt, objawy te ustępują w ciągu 
kilku godzin lub dni; 

 świąd bezpośrednio po zabiegu, zwłaszcza w okolicy nosa i policzków; 

 zwiększenie wrażliwości skóry po zabiegu, w związku z tym nie należy stosować makijażu i unikać 
sytuacji narażających skórę na urazy; 

 należy wyeliminować saunę, duży wysiłek fizyczny przez okres 3 dni; 

 nie należy opalać się przez okres 3 tygodni. 
3 godziny po zabiegu jeżeli odczuwane jest pieczenie, świąd można zastosować kosmetyki 
natłuszczające ( bez zawartości alkoholu). 

W przypadku dużego nasłonecznienia wymagane jest używania filtrów przeciwsłonecznych SPF +50. 

Rzadko; 

U około 1-2% pacjentów mogą pojawić się zmiany barwnikowe o charakterze przebarwień lub odbarwień. 
Są to zmiany o charakterze przejściowym. Oni mogą się pojawić w przypadku zaistnienia czynników 
sprzyjających tj. ciąża, zaburzenia miesiączkowe, stany zapalne przydatków, zaburzenia 
wewnątrzwydzielnicze (tarczycy, nadnerczy), choroby wątroby, stosowanie kosmetyków światło 
uczulających, kremów samoopalających, niektórych leków i ziół, solarium. W przypadku pojawienia się 
takich zmian istnieją zabiegi przyspieszające przywrócenie normalnego koloru skóry ( środki miejscowo 
złuszczające lub miejscowo odbarwiające). 

Zapoznałam(-em) się z informacją i zrozumiałem jej treść. 

Miejscowość, data ……………………………..                  Czytelny podpis Pacjenta ……………………….. 


