
EGÉSZSÉGÜGYI ADATLAP HIFU KEZELÉSHEZ 

Név:…………………………………………………. Szül. dátum:………………………………………… 

E-mail cím: …………………………………………………. Telefonszám:………………………………………. 

Amennyiben a felsorolt egészségügyi probléma valamelyike is fennáll Önnél, kérem húzza alá a megfelelőt: 

daganatos vagy rákos megbetegedés, pacemaker vagy szívritmusszabályozó, szív-vagy érrendszeri betegség, 

fényérzékenység, hormonális zavar, bőrbetegség, diabétesz, epilepszia, magas vérnyomás, keringési zavarok, 

májbetegség, anyagcsere zavar, vérzékenység,  melanoma, retina vagy szembetegség, aknés gyulladt bőr, dermatitisz, 

arbénulás, keloid sebhely, hemosztatikus diszfunkció, szisztematikus betegség, krónikus betegség, autoimmun betegség. 

Bármilyen egyéb fel nem sorolt betegségben vagy egészségügyi problémában szenved-e?.......................................... 

Áll-e rendszeres gyógyszeres kezelés alatt?............................................................ 

Van-e bőrallergiája, ha igen, mire?……………………………………………… 

Szed-e hormonális készítményt?.................................. 

Az elmúlt egy évben kapott-e szteroid tartalmú készítményeket?..................................................... 

Van-e fém implantátuma a kezelendő területen? Ha igen, akkor mi?....................................................................... 

Volt-e az elmúlt egy évben plasztikai sebészeti beavatkozása az arcon (botox, hyaluronsavas feltöltés vagy egyéb)?  

Nem volt.   Ha igen, milyen plasztikai beavatkozása volt? …………………………………………………

    

Ön állapotos-e?  Igen  Nem         Terhesség ideje alatt a kezelés nem vehető igénybe. Amennyiben 

Ön mégis állapotosan veszi igénybe a szolgáltatást, a kezelésért nem vállalunk felelősséget. 

Kezelés alatt enyhe szúró, meleg érzést tapasztalhat, a kezelési mélységtől függően, ez normális jelenség. Kérjük, a 

kezelés alatt azonnal jelezze, amennyiben túl erős fájdalmat, izom- vagy idegrángást tapasztal. Kérjük vegye figyelembe, 

hogy a HIFU kezelésnél vannak úgy nevezett kerülendő területek, ahol a kezelő személy biztonsági okokból nem fog 

direkt módon kezelést végezni. Ilyen pl. a homlok középvonala, állcsúcs, ajkak, szemhéj, halánték és egyéb terület, amely 

az ön egészségének védelme érdekében kikerülendő (seb, vagy értágulat, stb). Ezeket a területeket csakis biztonsági 

okokból hagyjuk ki! 

Mellékhatások a kezelés után: a kezelést követően bőrpír és ödémás duzzanat tapasztalható pár órán vagy napon keresztül. 

Ez a kezelés erősségétől és az Ön egyedi bőrreakcióitól is függ. Amennyiben duzzanatot tapasztal, hűtse a kezelt területet. 

Amíg a bőrpír el nem múlik, ne mossa arcát forró vízzel és ne használjon sminket a kezelt területen. Amennyiben apró 

piros csíkokat tapasztal, javasolt, hogy 1%-os hydrocortizonos kenőccsel kezelje. A bőre a kezelés után még egy hétig 

érzékeny lehet. Átmeneti, egy hétig tartó érzéketlenség, vagy hiperérzékenység, izomgyengeség szintén előfordulhat a 

kezelt területen. Nagyon ritka esetben zúzódás, purpura (bőrvérzés), hiperpigmentáció, idegsérülés, idegbénulás, 

ideggyulladás, égési sérülés, hólyagosodás, striák, kiütések, bőr alatti csomók és hegek is előfordulhat. Az említett 

panaszok egyéni adottságoktól függően bizonyos idő elteltével elmúlnak. 

Kezelés utáni figyelmeztetések és teendők: a kezelést követően csak tiszta kézzel érintse meg bőrét. A kezelést követő 2 

napban kerülje az erős hőhatást a kezelt területen (forró víz, szauna, fürdő, jacuzzi, stb). A kezelést követő 2-3 napban 

kerülje az erős, intenzív izzadással járó sporttevékenységet. A kezelést követő napokban hideg vízzel és gyengéd 

arclemosóval mossa arcát. A kezelést követően egy hétig nyugtató-hidratáló kozmetikumokat használjon. Kérjük, a teljes 

gyógyulásig (de legalább a kezelést követő 1 hétig) ne használjon peelinget, tonikot, AHA, glikol- vagy szalicilsavas 

termékeket, alkoholt, retinolt vagy hydroquinoin-t tartalmazó vagy fehérítő hatású kozmetikumot. A kezelést követő egy 

hétig ne érje napsugárzás a bőrét. Mindig alkalmazzon 30SPF vagy a feletti napvédőt és csak így menjen ki a napra. Ne 

tegye ki közvetlen napsugárzásnak a bőrét, kerülje a szoláriumot legalább 1 hétig. A kezelést követő 2 héten belül ne 

végeztessen mikrodermabráziós, tűs, rádiófrekvenciás vagy lézeres, IPL-es kezeléseket a kezelt területen. A kezelést 

követő 2 hónapig ne végeztessen feltöltést fillerrel (plasztikai sebészeti beavatkozás, zsírfeltöltés). A kezelést követő 2 

héten belül ne adasson be neurotoxin (botox) injekciót. 

 

Dátum:………………………………………….           

         ……………………………………………………….. 

                 Ügyfél aláírása 

 



A kezelés eredményei normál esetben a kezelést követő 2-3 hónap alatt alakulnak ki. 25-35 év között 1 alkalom, 35-45 év 

között 2 alkalom, 45 év felett 3 alkalom kezelés javasolt, minimum 2 hónapos szünettel a két kezelés között. A kezelés 

tartóssága normál esetben minimum fél év, de akár 5 évig is kitarthat. Az eredményesség és a tartósság függ a nemtől, az 

egészségügyi állapottól, kortól, életformától. A dohányzás, szoláriumozás vagy túlzott bőrigénybe vételi körülmények 

rövidítik és negatív irányban befolyásolják a kezelés tartósságát. 

 

Megértettem és elfogadom, hogy a kezelés eredményei nem előrejelezhetőek és páciensfüggőek. Megértettem, hogy az 

eredmények kialakulásához 2-6 hónapnyi idő szükséges és nem biztos, hogy elegendő egy alkalom a kívánt eredmények 

eléréséhez. 

 

Kijelentem, hogy a fenti kezelés folyamatát részletesen elmagyarázták és megértettem, lehetséges mellékhatásokat és a 

kockázatokat is, és minden kérdésemre választ kaptam. 

Hozzájárul-e, hogy fényképek készüljenek a kezelendő területről, a kezelés előtt és után, hogy dokumentálni lehessen a 

kezelés folyamatát? A fényképek tudományos és marketing célú, anonim nyilvánosságra hozatalával egyetértek időbeli, 

térbeli és megjelenési fórumra vonatkozó korlátozás nélkül.               Igen               Nem 

Kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatot polgári jogi és büntető jogi felelőssége tudatában, cselekvőképessége teljes 

birtokában tette meg. Kijelenti, hogy a kezeléseket saját felelősségre és az utasításoknak megfelelően veszi igénybe, 

illetve megértette és tudomásul vette az adatlapban szereplő feltételeket és az esetlegesen előforduló mellékhatásokat. 

Dátum:………………………………………….           

         ……………………………………………………….. 

                 Ügyfél aláírása 

Kezelő személy tölti ki: 

A megfelelő terület kitöltése kötelező: teljes arc+toka+nyak+dekoltázs, toka, nyak, dekoltázs, teljes arc állvonalig, 

szemkörnyéke, homlok, szájkörnyéke, orcák. 

Dátum Kezelt terület(ek) Impulzus 

szám 

Kezelés 

időtartama 

Ügyfél aláírása 

     

     

     

     

 
         ……………………………………………………….. 

                 Ügyfél aláírása 

  



Az adatkezelés jogalapja 

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó 

megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.A 

Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe az Adatkezelő 

szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény 

egyértelműen felhatalmazza. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását 

bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Az adatkezelő 

Név: Diamond Deal Kft. (Székhely: 2364 Ócsa, Bem József u. 6., Tel.: +36-46/786-840, Email: info@diamonddeal.hu, 

Adatvédelmi felelős: Darmos Sándor ügyvezető igazgató). Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 

Az adatok forrása 
A Diamond Deal Kft. kijelenti, hogy mint Adatkezelő, kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, 

adatokat más forrásból nem gyűjt. 

A kezelt adatok köre 
A Diamond Deal Kft, mint Adatkezelő kizárólag a vásárlók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az 

következők: a vásárló neve, születési ideje, email címe, telefonszáma, a kezeléshez szükséges egészségügyi információk. 

Az adatokhoz hozzáférők köre 

A felhasználó a regisztráció során saját felelősségére köteles elolvasni és elfogadni a társaság adatvédelmére vonatkozó 
szabályzatot, amelyet a szolgáltatás igénybevételével elfogad. A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai 
megadása önkéntes és kezelésük a weboldalon található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.  
A társaság csak olyan adatokat gyűjt a regisztráció során, amely a társaság működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a 
felhasználók adatait, amennyiben az a működéshez, vagy a társasággal való szolgáltatás lebonyolításához szükséges 
üzleti vagy promóciós célból.  

Az adatkezelési folyamat leírása 
A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező 

iránymutatás nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten 

hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az 

adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli a Felhasználó kérésére, jogellenes adatkezelés esetén vagy amennyiben 
megszűnt az adatkezelés célja vagy lejárt az adatok tárolásának törvényben lejárt határideje.A törlés esetén az 
Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. 

Adatbiztonság 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. 

A négyzetet bejelölve megerősíted, hogy elfogadod az Adatvédelmi Nyilatkozatot.  

A négyzetet bejelölve hozzájárulsz, hogy a Diamond Deal Kft. hírlevelet küldjön számodra legújabb ajánlatairól.  

         ……………………………………………………….. 

                 Ügyfél aláírása 
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