
IPL Kezelés Beleegyező nyilatkozat 
 
 
Ez az űrlap abból a célból készült, hogy megadja Önnek azokat az információkat, amelyek 
birtokában tájékozottan és felelősségteljesen tudja eldönteni, hogy kéri-e az Intenzív 
Fényimpulzusos Rendszerrel történő kezeléseket. (Intensive Pulse Ligt -IPL) 
 
A kezelés célja a szőrzet eltávolítás és egyéb bőrállapotok esztétikai állapotok kezelése, 
melyek klinikai eredményei változhatnak a különböző bőrtípusok, hajszín és kezelési terület 
függvényében. Egyénenként és testrészenként változó az, hogy összesen hány kezelésre van 
szükség a megfelelő eredmények eléréséhez. (kb. 8-12 kezelés szükséges) A kezelés 
hatékonysága függ a szőrzet melanin (festékanyag) tartalmától, a szőrszálak vastagságától. 
Már az első kezelés hatására ritkul a szőr állomány, lassul a növekedés, a szőrszálak 
jellemzően elvékonyodnak. 
 
 
Ritkán előfordulnak mellékhatások, mint például hegesedés és tartós elszíneződés, valamint 
rövid távú hatások, mint például bőrpír, enyhe égés, hólyagosodás, ideiglenes sebesedés és a 
bőr ideiglenes elszíneződése, beleértve a hypopigmentációt (a bőr pigmentjének csökkenése) 
vagy hyperpigmentációt (a bőr pigment növekedése). 
 
Kerülni kell a napozást, szoláriumozást!!! 
Optimális eredmények eléréséhez meg kell őrizni ugyanazt a bőrtónust a kezelési folyamat 
alatt mint az első kezelés alkalmával. Egy erős lebarnulás vagy leégés esetén kevésbé 
hatékony kezelést eredményez illetve, a kezelést végző szakember indokolt esetben úgy 
dönthet, hogy nem végzi el a kezelést. Néhány gyógyszer (antibiotikum, steroid) 
mellékhatásaként is előfordul a fényérzékenység, valamint egyes gyógynövény tartalmú 
készítmények is fényérzékenységet idézhetnek elő! 
 
 
Mellékhatások és esetleges szövődményei: 
 
Fájdalom: kismértékű fájdalomérzet tapasztalható. A fájdalom enyhe és a Photon Jet 
berendezés fénykibocsátó egységének (LUA) villanása által keltett hőből ered. Egyes 
területek érzékenyebbek a hőhatásra. 
 Gyógyuló seb: A fényimpulzusos kezelések általában enyhe égést okozhatnak a bőr 
felületén, melyek gyógyulása néhány napot vehet igénybe. Esetenként eredményezhet 
duzzadást, hólyagképződést, pörkösödést, pikkelyesedést a kezelt területen. Ennek a 
gyógyulása rendszerint 5-10 napig tart.  
Pigment változások: A kezelt terület veszíthet a pigmentációból és ideiglenesen világosabb 
színűvé válhat a környező területnél. Ez a reakció fokozatosan csökken és 2-4 hét után 
visszaáll a szokásos állapot. Ismételt kezelések esetén ez a pigment veszteség tartósabb lehet, 
és a visszaalakulás ideje elérheti a 6-8 hónapot vagy esetenként többet. Van egy csekély 
kockázata a tartós pigment veszteségnek is, de ez ritka és elkerülhető, ha a megfelelő 
várakozási időt betartjuk a kezelések között. Van egy csekély kockázata a pigmentáció 
növekedésnek is gyógyulási reakcióként. Ez az elváltozás azonban nagyon ritka ennél a 
készüléknél. Ha mégis előfordulna, a pigmentáció szint rendszerint 2-6 hónap alatt 
normalizálódik.  
Hegesedés: Fennáll egy nagyon csekély esélye a hegesedének, beleértve a hipertrófiás 
hegeket, melyek megnövekedett hegek, és nagyon ritkán a keloid hegeknek, melyek 



abnormális, erőteljes, kiemelkedő sebhely formációk. A hegesedés nagyon ritkán fordul elő, 
de a valószínűsége  meg van a bőrfelületre gyakorolt külső hatások miatt. A hegesedés 
valószínűségének minimalizálása céljából fontos betartania valamennyi kezelés utáni 
utasítást.  
Szemkárosodás: Nagyon csekély kockázata fennáll annak is, hogy a fényimpulzus energiája 
a szembe is bejut és szemkárosodást okoz. Fontos viselnie a védőszemüveget végig a kezelés 
alatt, hogy megvédje szemét a fényimpulzusnak való véletlen kitételtől. 
 
Ezennel felhatalmazom a Szépségforrás Stúdió munkatársait, hogy elvégezzék az IPL  
kezeléseket. 
Felhatalmazást adok az eljárás előtti és alatti fényképezésre, a változások nyomon követése 
céljából, illetve tudományos és oktatási célra való felhasználásához. 
 
Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok a kezelések elvégzéséhez. Ezennel felhatalmazom a 
Szépségforrás Stúdió munkatársait, hogy elvégezzék az IPL kezeléseket. 
 
Tanúsítom, hogy elolvastam és teljesen megértettem ezen hozzájárulási nyilatkozat teljes 
tartalmát mielőtt aláírtam. 
 
 
 
Kelt: Vecsés, 2022. 
 
 
 
Vendég aláírása  
(18 év alatti vendég esetében szülő aláírása) 
 
 
                                                                
 
 
 
Szépségforrás Stúdió 
Kezelést végző személy aláírása 
 
 
 


