Moim podpisem poniżej potwierdzam i oświadczam, że:

ZGODA
NA PRZEKŁUCIE

USZU
Numer Kontrolny
Data __________________________
Nazwa Salonu________________________________________________________
Adres Salonu/Pieczątka ________________________________________________
Telefon Salonu _______________________________________________________
Numer Sterylizacji/Steril Lot Number ______________________________________
Imię I Nazwisko Klienta ________________________________________________
Data Urodzenia ______________________________________________________
Jeżeli dziecko starsze niż 4 miesiące, czy ma wszystkie szczepienia?____________
Dokument (jeśli potrzebny, n. p. dowód osobisty) ____________________________
Adres Klienta ________________________________________________________
___________________________________________________________________
Telefon Klienta _______________________________________________________

Nie jestem pod opieką mojego lekarza z żadnego powodu, który uniemożliwiałby mi mieć przekłute uszy.
Nie choruję na cukrzycę, epilepsję, zapalenie wątroby, hemofilię, zawroty głowy lub jakiekolwiek zaburzenia sercowe oraz
nie zażywam żadnych leków rozrzedzających krew.
Nie jestem pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
Otrzymałem/am egzemplarz instrukcji pielęgnacji przekłutych uszu, którą przeczytałem/am i zrozumiałem/am.
Rozumiem, że możliwość infekcji może wystąpić z powodu niewłaściwej higieny, wrażliwości na metal lub innych powodów,
jakkolwiek najczęściej spowodowana jest zaniedbaniem starannego przestrzegania zalecanej procedury pielęgnacji uszu.
Rozumiem i akceptuję, że przekłucie ucha w obrębie chrząstki może nieść większe możliwe ryzyko zaczerwienienia,
obrzęku i infekcji z powodu właściwości przekłucia tej części ucha lub niewłaściwej pielęgnacji po przekłuciu, co może
spowodować trwałe uszkodzenie przekłutej chrzęstnej tkanki ucha i świadomie akceptuję to ryzyko.
Rozumiem, że narażenie nowo przekłutych uszu na działanie pewnych środowisk, takich jak pływanie i uczestnictwo w
grach sportowych (zawodach), może zwiększyć prawdopodobieństwo infekcji.
Dlatego też zobowiązuję się starannie przestrzegać procedur Pielęgnacji Uszu.
Mam ukończone 18 lat lub występuję w imieniu nieletniego poniżej 18-tego roku życia, jako jego rodzic lub opiekun prawny
tegoż nieletniego. Rozumiem, że nieletni podpisujący się jako dorosły, popełnia przestępstwo oszustwa.
Podpisując ten formularz ZGODY NA PRZEKŁUCIE USZU zaświadczam, że rozumiem Instrukcję Pielęgnacji Uszu i
ryzyko infekcji, jeżeli wiernie nie będzie przestrzegana.
Rozumiejąc zagrożenia, zgadzam się aby moje uszy zostały przekłute przez pracownika tego salonu oraz uwzględniając
brak zastrzeżeń i zgodę Salonu na przekłucie moich uszu i w zakresie dozwolonym przez prawo, świadomie biorę na siebie
odpowiedzialność za szkodę lub stratę, każdego rodzaju, która może mieć związek z tym zabiegiem przekłucia uszu.
Jeśli podpisuję jako rodzic lub opiekun prawny w imieniu nieletniego, wezmę na siebie zobowiązanie i uwolnię od
odpowiedzialności Salon i wytwórcę w przypadku, gdy nieletni wystąpi z żądaniem odszkodowania w wyniku wykonania
zabiegu przekłucia uszu. Ponadto rozumiem, że złożenie fałszywego oświadczenia stanowi przestępstwo oszus twa.
Podpis Klienta ______________________________________ Data _______________________
______________________________________________________________________________
Podpis Rodzica/Opiekuna jeśli poniżej 18 lat

Kopia dla Salonu
Kopia dla Salonu

----------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUKCJA PIELĘGNACJI PRZEKŁUTYCH USZU

Kolczyki przyjazne dla uszu
Kolczyki powinny zostać zmienione po 6 lub 12 tygodniach w zależności od miejsca przekłucia uszu.
Ale proces gojenia rany powstałej po przekłuciu uszu trwa wiele miesięcy.
W tym okresie należy bardzo starannie dobierać kolczyki, zwracając szczególną uwagę na materiał, z
którego są wykonane.
Dlatego polecamy kolczyki wykonane z medycznej stali chirurgicznej, które nie podrażniają skóry i nie
powodują alergii na nikiel.

Dokładnie umyj ręce zanim dotkniesz kolczyk lub ucho.
Oczyść przód i tył ucha 2 razy dziennie używając Płynu do Pielęgnacji Uszu bez wyjmowania kolczyków. Przesuń kolczyk
do przodu i do tyłu kilka razy, zapobiegając przyklejeniu się tkanki do metalu.
W okresie pomiędzy czyszczeniem, ucho powinno być SUCHE (szczególnie po pływaniu lub ćwiczeniach fizycznych).
Po użyciu szamponu lub mydła wypłucz ucho czystą wodą, a następnie oczyść Płynem do Pielęgnacji Uszu, jak opisano
powyżej. Nie dotykaj ucha i kolczyków bez potrzeby.
Nie popychaj zapinki wzdłuż drutu kolczyka w kierunku ucha – zapinka zawsze musi być ustawiona na końcu drutu
kolczyka, gdyż zaciśnięte kolczyki mogą doprowadzić do infekcji.
Pozostaw kolczyki w uszach nieprzerwanie przez 6 tygodni (w przypadku chrząstki ucha – 12 tygodni).
Po 6 (12) tygodniach możesz wymienić kolczyki na inne o prostym drucie. Przez pierwsze 6 miesięcy od przekłucia (12 w
chrząstce) noś wyłącznie kolczyki z prostym drutem, z medycznej stali chirurgicznej lub innego materiału nie powodującego
alergii na nikiel.
Niewielki ból/zaczerwienienie może wystąpić natychmiast – to normalne. To powinno ustąpić w ciągu 48 godzin pod
warunkiem, że pielęgnacja po przekłuciu jest wykonywana właściwie. Jeśli wystąpi nadmierny ból/obrzęk/zaczerwienienie,
NATYCHMIAST zasięgnij porady lekarza. Jeśli wdała się infekcja, nie wyjmuj kolczyka, dopóki nie zasięgniesz porady
lekarza. Szczególna dbałość powinna być zachowana po przekłuciu chrząstki ucha!

WAŻNE: Zaniedbanie właściwego postępowania zgodnie z Instrukcją Pielęgnacji Przekłutych Uszu
lub nie zasięgnięcie porady medycznej NATYCHMIAST gdy pojawi się problem, może spowodować
trwałe uszkodzenie chrząstki ucha.
Kopia dla klienta

KUPON RABATOWY
Przy zakupie antyalergicznych kolczyków z medycznej stali chirurgicznej w salonie, w którym zostały
przekłute uszy, otrzymasz

10% rabatu
Taki sam rabat otrzymasz w sklepie internetowym

www.miazek.pll
wpisując w koszyku Twój Kod Rabatowy:

201107

Dbaj o swoje uszy!
Kopia dla klienta

