טופס הסכמה פלזמאג׳:
מידע
ביחסים שבין הרופא לחולה ,יש צורך בהנחה כי הנבדק מניח חלק מודע ופעיל ביחס לטיפולים
ולבדיקות האבחון שאליהם הם ימסרו מרצונם.
מסיבה זו ,המטופל מקבל את המידע הרחב והברור ביותר על הבעייתיות ו  /או הפתולוגיה שלהם,
וכן דיון על הטיפולים האפשריים לצורך בחירת הטיפול הבטוח והמתאים ביותר להשיג את התוצאה
קלינית הרצויה.
חשוב שתבין/ני את ההסברים המסופקים כראוי על מנת לקבל טיפול הולם .לפיכך ,נציין להלן את
היתרונות של ההליך שתעבר/י ,את הסיכונים האפשריים ואת כל החלופות ,על מנת לאפשר לך לקבל
החלטה מושכלת מרצון טרם ביצוע ההליך הרפואי.
אל תהסס לבקש את כל המידע הנוסף שלדעתך עשוי להיות שימושי כדי להבהיר ספקות או היבטים
של האמור לעיל כי אם הם לא הובנו במלואם.
התוויות נגד ותופעות לוואי:
ההתוויות העיקריות להמנעות מטיפול הן :הרפס סימפלקס ,טיפולים רפואיים מתמשכים ,מחלות
אוטואימוניות ,נוכחות של גידולים ממאירים כגון מלנומה ,אפיטליומה ,וכו '.
אנו לא ממליצים על טיפול בחולים עם אנמנזה חיובית לצלקות היפרטרופיות או לקלואידים ,במקרה
של תהליכים דלקתיים מתמשכים או מפוזרים ,וכן במקרה של טיפול בתרופות.
אין להשתמש ב ®PLASMAGE -במפעילים של קוצבי לב או מכשירים אלקטרוניים אחרים (כגון
שתלים אקוסטיים וכו ') .אין תשתמש ב ®PLASMAGE -על חלקים עם נוכחות של שתלים
מתכתיים.
לתשתמש ב ®PLASMAGE -על חלקים שכבר טופלו בעבר בלייזר ,אולטרסאונד ,בוטוקס ,פילינג
וכו ' אלא אם כן חלפו לפחות חודשיים מיום הטיפול האחרון.
בדומה לכל טיפול רפואי או כירורגי אחר קיימת אפשרות ,אם כי נדירה ,להתרחשות סיבוכים כגון:
אדמומיות ,בצקת ,גלדים ,כתמי עור ,תגובתיות רבה יותר של העור והישנות הרפס אצל אנשים בעלי
נטייה ,צלקות או קלוידים ,פריחה מתמשכת ,פיגמנטציה מוגברת ,זיהומים חיידקיים ,ויראליים,
פטרייתיים ,נגעים אטרופיים.
משך השפעות אלה עשוי להשתנות בין כמה שעות עד כמה שבועות ,ולעיתים אף מספר חודשים.
על בסיס האמור לעיל ,אני מבין כי הטיפול עם  ® PLASMAGEעשוי לגרום לסיבוכים הנ״ל.
הנחיות קדם-טיפוליות ואחרות:
נודע לי כי בימים שלאחר הטיפול יהיו לי השפעות שעשויות להיות מודגשות יותר ,עם משך זמן
שעשוי להשתנות בין מספר שעות למספר שבועות ,ואשר ייפתרו מעצמן או עם טיפול רפואי ספציפי.
הנוהל יכול לקבוע סיכונים או סיבוכים מסיבות שאינן קשורות לעבודה טובה של הרופא ולכן אנו לא
יכולים לספק ערבויות מדויקות לגבי התוצאה שניתן לקבל עם טיפול זה ובמיוחד על משך
האפקטיביות של אותו ,כי גורמים רבים עשוי לשנות את האפקטיביות של הטיפול.
יש למלא בקפדנות אחר כל ההוראות לפני ואחרי הטיפול שניתנו על ידי הרופא משום שהן הכרחיות
להשגת התוצאה הרצויה ,ויש לעדכן את הרופא על כל מצב בריאותי ,אלרגיות או רגיושויות ידועות,
טיפולים אסתטיים ,רפואיים-אסתטיים או כירורגיים שעבר בעבר באזור הנוגע לטיפול עם
 , ®PLASMAGEכמו גם כל טיפולים אחרים ,עם אינדיקציה ספציפית של המוצר /ים שהיו בשימוש
ואת מועד הטיפול על מנת לאפשר לרופא להעריך נכונה את כל ההתוויות לטיפול.

עלינו להדגיש כי נוכחות  ,עור בעייתי או רגיש ,התערבות כירורגית באזור הטיפול או אי כיבוד כללי
ההתנהגות לאחר הטיפול עלול לגרום להתפרצות ,הארכה או הדגשה של תופעות לוואי .
חשיפה ישירה לקרינה אולטרה סגולה (מנורות חשיפה סולארית) הינו אסור בהחלט.
יש להגן על האזורים המטופלים על ידי הימנעות מחשיפה ישירה לאור שמש לאחר הטיפול ועד
היעלמותן המוחלטת של החבורות .אנו ממליצים על שימוש מקדם הגנה של  50לפחות ובמקרה של
טיפולים בקווי העין ,להרכיב משקפיים כהים.
יתר על כן ,אנחנו בהחלט לא ממליצים על חשיפה לחום (מקלחות חמות מאוד ,סאונות ומרחצאות
טורקיים) או לקור במשך ארבעת השבועות שלאחר הטיפול.
יש להמנע מגרימת טראומה לאיזור הטיפול (שפשוף האזור המטופל ,צחצוח ,טיפולים אסתטיים ,וכו
').
השימוש במוצרי קוסמטיקה שונים מאלה המומלצים על ידי הרופא עשוי להגביר את הסיכון לתופעות
לוואי ולהשפיע על תוצאת הטיפול.
אין להסיר את הקרום העשוי להיווצר באיזור הטיפול !
אם לא צוין במפורש על ידי הרופא שלך ,אין לכסות את האזור הטיפול בתחבושת אשר עלולה לגרום
להתפתחות דלקת עם אפשרות החמרה וגרימת אלרגיה או זיהומים.
לא מומלץ לשתות כמויות ניכרות של אלכוהול לתקופה של  14-10ימים.
כפי שהודגם על ידי הרופא שלך ,אתה צריך להיות מודע למאפייני העור שלך ואת אמצעי זהירות
ספציפיים הקשורים להילקח לפני ואחרי הטיפול.
עבור כל תופעת לוואי ממושכת או חריגה ,כמו גם בנושאים הקשורים לתוצאה ,רצוי לפנות לרופא
שלך לבצע בדיקה.
עבור המטופלים הנגועים בהרפס מומלץ טיפול מונע עם תרופות אנטי ויראליות.
שיטות טיפול אלטרנטיביות של הטיפול
איכות התוצאים הקליניים של הטיפול אינה ניתנת למדידה מראש ,ולא ניתן לספק את ההבטחות
המדויקות לגבי התוצאה שתתקבל עם טיפול זה ,שכן התגובה והתנאים האינדיבידואליים עשויים
להיות חיוניים כדי לקבוע את התגובה הקלינית של המטופל טופל.
ידוע לי כי כל טיפול נוסף כרוך בתשלום נוסף.
אני מסכים/מה לצילום תמונות של פני או חלקי גוף אחרים לפני ואחרי הטיפול כמקובל ברפואה
אסתטית וידוע לי שיעשה בהם שימוש לצרכים מדעיים ,לתעוד ולמעקב .כמו כן הוסבר לי כי לא יעשה
שימוש בתמונות הנ״ל לצרכי פרסום ע״י הרופא המטפל או מי מטעמו ללא הסכמתי בכתב או טשטוש
סממנים מזהים לצורך הגנה על פרטיותי.
הוסבר לי כי רפואה ורפואה אסתטית בפרט ,אינם מדע מדויק ,וכי לא ניתן למנוע לחלוטין סיבוכים
ותוצאות לא רצויות והוסבר לי על הצורך לדווח באופן מיידי על כל סיבוך או בעיה רפואית הקשורה
לטיפול לרופא המטפל לצורך קבלת טיפול מתאים ומניעת נזק קבוע .הרופא מתחייב לטפל במסירות
בכל סיבוך או תוצאה לא רצויה .אולם ,הובהר לי כי לא יינתן זיכוי כספי משום סוג ,בשל סיבוך או
תוצאה לא רצויה לאחר הטיפול .כמו כן ,לא יכוסו כל נזק כספי או אחר שיגרם בקשר לטיפול כמו
אובדן ימי עבודה ,רכישת תרופות ,נסיעות מיוחדות ,אשפוז ,ו/או כל נזק ישיר או עקיף שייגרם
בהקשר ישיר או עקיף לתוצאות הטיפול אותו אעבור.
חתימתי מהווה אישור מתוך בחירה אישית ופניה שלי לרופא הנ"ל לביצוע הפעולה הנ"ל.
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