
EGÉSZSÉGÜGYI ADATLAP IPL ÉS SHR KEZELÉSHEZ 

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

E-mail cím: ……………………………………………………. Telefon szám:………………………………………. 

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

Daganatos megbetegedés, szív- és érrendszeri betegség, fényérzékenység, hormonális zavar, bőrbetegség, diabétesz ,epilepszia, 

magas vérnyomás, keringési zavarok, májbetegség, anyagcsere zavar, vérzékenység, melanoma, retina vagy szembetegség. 

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

Az elmúlt egy évben használt-e bármilyen fényérzékenységet okozó gyógyszert (pl. Roaccutane-t)?........................... 

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

Van-e bőrallergiája?:……………………………………………… Szed-e hormonális készítményt?.................................. 

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

Tájékoztatás az IPL és SHR kezelésekhez: 

Egy alkalom egy terület kezelésére használható fel. A páros testrészeknél mindkét oldalt kezeljük egy alkalommal pl. hónalj vagy 

lábszár. A felsorolt területek közül minden terület külön alkalomnak számít: arc, nyak, váll, mellkas, has, hát felső rész, derék, alkar, 

felkar, hónalj, far, intim, lábszár, comb, lábfej, kézfej. Több terület kezelése is lehetséges egy kezelés során, de minden testrészt 

külön alkalomnak számítjuk be. 

A kezelés eredményessége függ az egyéni bőrtípustól és a szőrzet melanin (festékanyag) tartalmától. Ősz, vagy világos szőr, vagy 

nagyon sötét bőr esetében nem tudjuk garantálni a kezelés teljes eredményességét. Ritka esetekben a szőrmennyiség nem 

változik, ezek utalhatnak hormonális zavarokra, vagy az elmúlt év szteroid készítmények, vagy egyéb gyógyszerek szedésének 

eredményére is visszavezethetők. Ilyen esetben javasoljuk a hormonháztartás teljes kivizsgálását. 

A kezelés egész ideje alatt védőszemüveg viselése kötelező, amit a helyszínen biztosítanak. A kezelések között a kezelt területeket 

csak borotválni szabad, egyéb szőrtelenítő kezelések nem javasoltak, mert befolyásolhatják a kezelés eredményességét. A 

kezelések előtt legalább 3 hétig nem ajánlott a szolárium használat, sem a napozás, sem önbarnító krém használata. Amennyiben 

Ön mégis igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat, azok befolyásolhatják a kezelés eredményességét, illetve a felsorolt 

mellékhatásokat is előidézhetik. A kezelések minimális fájdalommal járhatnak. A kezelés ideje alatt kérjük, hogy a kezelt területet 

hagyja szabadon, ne viseljen ékszert pl. bokaláncot, karórát, stb. A kezelés előtt és után legalább 2 hétig ne vegyen igénybe más 

hőhatással járó kezeléseket – rádiófrekvencia, lávaköves masszázs, stb. 

A kezelések után mellékhatásként ritkán előfordulhat bőrérzékenység, leégés szerű érzés, bőrpirosság (erythema), hegesedés, 

bőrelszíneződés, ödéma, ideiglenes hólyagosodás, hámlás vagy sebesedés, purpura, zúzódás, kékes elszíneződés. Alacsony 

kockázattal előfordulhatnak a bőr szövetváltozásai, hypo-vagy hyperpigmentáció (bőr pigment csökkenés vagy növekedés), 

pigmentációs elváltozásook, hematoma (vérömleny) melyek rendszerint átmenetiek. Nagyon ritka esetben előfordul a szőrszálak 

színének változása, sötétből világos, akár ősz (leukotrichia hatás), vagy fordítva világosból sötét színű. Ez a hatás átmeneti szokott 

lenni. Az utasítások betartásával ezek valószínűsége minimális. Nagyon csekély kockázattal szemkárosodás, uveitis és iritis 

(szemgyulladás) is előfordulhat, amennyiben a fényimpulzus energiája a szembe is bejut, ezért a kezelés egész ideje alatt a 

védőszemüveget kötelezően a szemén kell hagyni! 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy néhány gyógyszer szedése (pl. erős antibiotikum) befolyásolhatják a kezelés menetét. Ilyen 

esetben a bőr érzékenyebb lehet, vagy megváltozhat a bőr reakciója a kezelésre. Ezért amennyiben a kezelések bármelyik 

szakaszában Ön gyógyszert alkalmaz, kérjük, tájékoztassa a kezelő személyzetet.  

Tetovált (vagy sminktetovált) bőrfelületet nem kezelünk. Tetoválás eltávolítása helyén sem végezzük a kezelést! 

Terhesség ideje alatt a kezelés nem vehető igénybe. Amennyiben Ön mégis állapotosan veszi igénybe a szolgáltatást, a kezelésért 

nem vállalunk felelősséget.  

18 év alatti ügyfeleket csak szülői beleegyező nyilatkozattal kezeljük. 

Aláírásával tanúsítja, hogy megkapta a megfelelő tájékoztatást a kezeléssel kapcsolatban, minden egyéb felmerülő kérdésére 

választ kapott. Kijelenti, hogy a kezeléseket saját felelősségre és az utasításoknak megfelelően veszi igénybe, illetve megértette és 

tudomásul vette az adatlapban szereplő feltételeket.  

Dátum:………………………………………….          

          ……………………………………………………….. 

                  Ügyfél aláírása 



 

Név:………………………………………………………… 

Tájékoztatás az IPL és SHR szőrtelenítő kezelésekhez: 

Tilos a kezelés után a kezelt terület napoztatása, vagy szoláriumnak való kitétele a következő 3 hétben. Használjon fényvédő 

krémet az adott területen a kezelés utána legalább 2-3 napig. Amennyiben bőrpirosságot, égést tapasztal a kezelt területen 

javasolt a bőrnyugtató, vagy Aloe vera készítmény használata, vagy egyéb hűsítés. Ödéma (vizesedés, terület megdagadása 

esetén) hűtsük a területet, jeges vízzel, hűtött gézlappal, amíg a hőérzet nem csökken. Nem ajánlott a kezelés után legalább 

24 óráig a forró vizes, vagy klóros fürdő, uszoda vagy szauna használata. Amennyiben bőrpírosság, vagy enyhe ödéma 

jelentkezik, ezek a tünetek normál esetben 1-3 napig tartanak. Ritka esetben előforduló égés, duzzadás, hólyagképződés, 

pörkösödés, pikkelyesedés rendszerint 5-10 napig tart. Pigmentáció változások esetén észlelhet bőr kivilágosodást vagy 

sötétedést. A pigmentációs tünetek megszűnése 2-4 hétig is eltarthat. Hegesedés nagyon csekély esetben fordulhat elő, 

beleértve a hipertrófiás vagy megnövekedett, vagy kiemelkedő sebhelyek vagy hegeket is.  

Amennyiben ennél hosszabb ideig tart valamilyen tünete kérjük, azonnal forduljon szakorvoshoz. 

A kezeléseket 3-8 hetes rendszerességgel érdemes igénybe venni. Nagyon sűrű, erős szőrzet esetében lehet gyakrabban, 

rövid intervallumokban jönni 3-5 hetente. Az adott területen mindig csak a növekedésben lévő szőrzetet tudjuk kezelni. 

Területtől és nemtől függően az aktív (növekedésben lévő) szőrmennyiség kb. 20-60%-a látható egy adott területen. A szőr 

növekedési fázisai kb. 4-8 hetente váltakoznak, ezért van szükség több kezelésre egy területen. A látványos szőrcsökkenést 

nők esetében minimum 5-7 alkalom, férfiak esetében leginkább minimum 7-10 alkalom eredményezi területenként. A 

sikeres eredmény elérése érdekében egy adott területen javasolt minimum 8-12 kezelés elvégzése. A szükséges kezelések 

száma ettől eltérhet az egyén fizikai adottságai alapján (nem, szőrmennyiség, szőr-és bőrtípus, stb).  

Tájékoztatjuk, hogy az időpont egyeztetéshez vegye figyelembe a kezelés feltételeit és ennek megfelelően kérjen időpontot. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy időpont lemondása vagy módosítása a kezelés előtt legalább 48 órával lehetséges, ellenkező 

esetben az alkalom felhasználtnak minősül. Amennyiben a lefoglalt időpontra nem jön el és nem mondja le időben, az 

alkalmat felhasználtnak tekintjük. Kérjük a pontos érkezést a megbeszélt időpontra. Valamint a 10 alkalmas bérlet vásárlása 

esetén az adatlap kitöltése után 1 év áll rendelkezésre az összes alkalom felhasználásához. A bérlet névre szóló és másra 

nem ruházható át. Amennyiben a fennmaradó kezeléseket nem tudja igénybe venni indoktól függetlenül, a fennmaradó 

kezelések árát nem áll módunkban visszafizetni vagy más szolgáltatásokra felcserélni.  

 

Dátum:………………………………………….          

          ……………………………………………………….. 

                 Ügyfél aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Név:…………………………………………………………………… 

Kérem, az alábbi kérdésekre a legmegfelelőbb választ karikázza be. 

Bőrtípus besorolás 0 1 2 3 4 
Milyen a szeme színe? Világoskék, 

szürke, 
zöld. 

Kék, szürke, 
zöld. 

Mogyoró barna Sötét barna Barnás, 
fekete 

Mi a természetes hajszíne? Vörös Szőke Sötétszőke, 
világos barna 

Sötét barna Fekete 

Milyen a bőrszíne napozás 
után? 

Vöröses Nagyon 
sápadt 

Sápadt bézs 
árnyalat 

Világosbarna Sötétbarna 

Vannak-e természetes 
szeplői? 

Sok Néhány Kevés esetleges nincs 

Mi történik, ha hosszú ideig 
marad napon? 

Fájdalmas 
vörösség, 
felhólyagos
odás 

Felhólyagos
odás, amit 
hámlás 
követ 

Leégés, amit néha 
hámlás követ 

Ritkán fordul 
elő leégés 

soha sincs 
leégés 

Milyen mértékben barnul? Alig, vagy 
egyáltalán 
nem 

Világos 
színű 
barnulás 

Normál barnulás Nagyon 
könnyen 
barnul 

Gyorsan 
sötétbarna 
lesz 

Napozás után néhány órán 
belül barna színűre változik? 

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig 

Az arca, hogyan reagál a 
napra? 

Nagyon 
érzékeny 

Érzékeny Normál módon Nagyon 
ellenálló 

Soha sem 
volt 
probléma 

Mikor napozott / 
szoláriumozott utoljára? 

Több, mint 
3 hónapja? 

2-3 hónapja 1-2 hónapja Kevesebb, 
mint 1 
hónapja 

Kevesebb, 
mint 2 hete 

Amikor a szabadban nap éri, 
a kezelendő terület ki van-e 
téve napfény hatásának? 

Soha Alig Néha Gyakran Mindig 

 

Kezelő személyzet tölti ki:   IPL  vagy  SHR kezelés 

Pontszám összesítő:……………….  Alap besorolás IPL-hez: I. 0-7p. (32-38), II. 8-16 p. (29-34), III. 17-25 p. (26-30) , IV. 26-30 

p. (24-28), V.-VI. 30 felett p. nem kezelünk IPL-el! V. bőrtípust SHR-el lehet kezelni. 

SHR alap beállítás: I. 20-26 J/cm2, 10-15 ms. II. 18-24 J/cm2 8-13 ms, III. 15-21 J/cm2, 5-11 ms, IV. 12-18 J/cm2, 3-8 ms, V. 6-

12 J/cm2, 2-5 ms. 

Kezelendő testrész(ek):  Kis IPL: hónalj, áll, bajusz ,hasi csík, kézfej, lábfej 

Kis SHR: hónalj, bikini vonal, arc      

Nagy területek: lábszár, comb, intim, alkar, felkar, vállak, mellkas, has, hát felső, derék, far 

Alkalom Kezelés 
Dátuma 

Kezelt terület Használt 
beállítás 

Impulzus 
Eleje Vége 

 

Kezelési idő Ügyfél 
Aláírása 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        



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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