Esitietolomake
TÄRKEITÄ KYSYMYKSIÄ ENNEN KÄSITTELYÄ

Kyllä		

Onko sinulle tehty aiemmin esteettisiä toimenpiteitä
(esim. laser, kuorinta, ihon hionta, kirurginen toimenpide)?
Jos kyllä, niin mitä ja milloin?
Onko sinua aiemmin käsitelty pistoksilla (esim.
botuliinitoksiini tai täyteaineet)?
Jos kyllä, niin mikä käsittely, millä alueella ja milloin?
Onko sinulla ollut vakavia allergisia/anafylaktisia
reaktioita?
Onko sinulla allergiaa?		
		
Jos kyllä, niin mikä allergia tai mitä allergioita?
Oletko raskaana tai imetätkö?
Onko sinulla myasthenia gravis, Eaton-Lambertin oireyhtymä tai amyotrofinen lateraaliskleroosi
(ALS)?
Onko sinulla jokin ihoinfektio tai tulehduksellinen
ihosairaus (esim. herpes tai akne)?
Syötkö tällä hetkellä lääkkeitä, kuten steroideja,
aspiriinia tai antikoagulantteja (esim. varfariinia)?
Jos vastasit myöntävästi johonkin yllä olevista kysymyksistä, hoidon
tekijä pyytää sinulta todennäköisesti lisätietoja.

Ei

Potilaan suostumus
HYAcorp-tuotteilla
tehtävään
käsittelyyn

Suostun HYAcorp-käsittelyyn.

Päiväys:

Potilaan nimi (tekstaa):

Potilaan allekirjoitus:

HYAcorp-tuotteet ovat steriilejä geelejä, jotka koostuvat
stabiloidusta, ei-eläinperäisestä hyaluronihaposta. Kasvojen täyteainehoidoissa tuotteet ruiskutetaan ihoon kasvojen ryppyjen tasoittamiseksi, huulten täyteläistämiseksi tai
kasvonpiirteiden muotoilemiseksi. Vartalon täyteainehoidoissa
tuotteet ruiskutetaan ihoon pakaroiden täyteläistämiseksi,
pohkeiden muotoilemiseksi, lantiokuoppien tasoittamiseksi,
kämmenselkien nuorentamiseksi tai ihon epätasaisuuksien
vähentämiseksi.
Minua hoitava ammattilainen on selittänyt, miten ja milloin
HYAcorp-täyteainetta käytetään. Olen voinut esittää kysymyksiä, ja olen saanut kysymyksiini riittävät vastaukset. Minulle
on kerrottu, milloin käsittelyä HYAcorp-tuotteilla ei tulisi suorittaa. Edelleen minulle on kerrottu, että tietyt reaktiot ovat
yleisiä ruiskutusten yhteydessä. Näitä reaktioita ovat esimerkiksi punoitus, turvotus, kipu, kutina, mustelmat ja aristus pistoskohdassa. Nämä reaktiot ovat yleensä lievistä kohtalaisiin, ja
ne häviävät tavallisesti lyhyen ajan kuluttua ruiskehoidosta.
Reaktiot häviävät tavallisesti itsestään muutaman päivän
kuluessa ihoon ruiskuttamisesta, viikon kuluessa huuliin ruiskuttamisesta ja kahden viikon kuluessa HYAcorp MLF -ruiskeesta.
Minulle on kerrottu riskeistä, jotka liittyvät ruiskutukseen alueilla, joiden alla on herkkiä rakenteita (esim. hermot, suonet ja
silmät silmien ympärillä olevia juonteita käsiteltäessä). Ruiskuttamisesta aiheutuu väliaikaisia sivuvaikutuksia, joita ovat
esimerkiksi turvotus, punoitus ja aristus. Yksittäisissä tapauksissa
käsittelyalueelle on ilmoitettu kehittyneen pieniä kovettumia
ja epätasaisuuksia, jotka voivat kestää useita kuukausia, jos
ihoon tehty ruiskutus on liian pinnallinen.
Harvoissa tapauksissa on raportoitu tulehdusreaktioista. Niihin
on liittynyt ruiskutuskohdan punoitusta, turvotusta ja kovettumista. Nämä saattavat vaikuttaa ympäröivään kudokseen.
Reaktioita on ilmennyt joko muutaman päivän tai muutaman
viikon kuluttua käsittelystä. Niitä on kuvattu yleensä lieviksi tai
kohtalaisiksi ja itsestään häviäviksi, ja niiden kestoaika on ollut
keskimäärin kaksi viikkoa. Harvoissa tapauksissa reaktiot ovat
olleet uusiutuvia ja kestäneet useita kuukausia.
Erittäin harvoissa tapauksissa käsittelyalueella on ilmennyt
pitkittynyttä kovettumista, märkimistä ja harmahtavaa värimuutosta. Näitä reaktioita voi kehittyä viikkoja tai kuukausia
käsittelyn jälkeen, ja ne voivat kestää useita kuukausia.
Harvoissa tapauksissa näiden reaktioiden on raportoitu kestävän pidempään, mutta yleensä ne vähenevät ajan myötä.
Vieläkin harvinaisempaa on rupien muodostuminen ja kudoksen irtoaminen käsittelyalueella. Nämä voivat erittäin harvoin
johtaa pinnallisen arven muodostumiseen.
Toimenpiteen tekijä on kertonut, että käsiteltävästä alueesta
ja ruiskutustekniikasta riippuen HYAcorp-käsittelyn vaikutus
voi kestää 6–12 kuukautta (huulissa noin 6 kuukautta). Tämä
jakso voi kuitenkin olla pidempi tai lyhyempi. Saurantakäsittely
auttaa ylläpitämään haluttua korjausvaikutusta.
Olen vastannut yliherkkyyteen ja terveyteeni liittyviin kysymyksiin rehellisesti. Olen myös saanut käsittelyn jälkeisen hoitoohjeen. Ymmärrän ohjeiden noudattamisen tärkeyden.

