
EGÉSZSÉGÜGYI ADATLAP SMINKTETOVÁLÓ 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, retina vagy szembetegség, hemosztatikus diszfunkció, szisztematikus betegség, krónikus betegség, 

autoimmun betegség. 

A felsoroltak közül előfordult-e Önnél bármelyik bőrprobléma? Ha igen, a megfelelőt húzza alá: psoriasis, herpesz, aknés 

gyulladt bőr, dermatitisz, arcbénulás, keloid sebhely, melanoma, egyéb bőrelváltozás. 

 

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

Áll-e rendszeres gyógyszeres kezelés alatt? Ha igen, milyen gyógyszert szed? ............................................................ 

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

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

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

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

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

Ön állapotos-e?  Igen.  Nem.    

Volt-e szem műtété az elmúlt egy évben (szem sminktetoválásnál lényeges)?   Igen.    Nem volt. 

 

Volt-e már előzőleg sminktetoválása? Ha igen, bármilyen allergiát vagy egyéb rendellenességet tapasztalt-e ezzel 

kapcsolatban?................................................... 

 

Volt-e az elmúlt egy hétben más kozmetikai kezelése az arcon? (Mikrodermabráziós eljárás, rádiófrekvencia, AHA savas 

hámlasztás, HIFU, stb. ) Ha igen, mi?......................................................................................................... Nem volt. 

 

Kizáró okok a sminktetoválásnál : daganatos, rákos megbetegedés, kemoterápia,  vérzékenység, kezeletlen magas 

vérnyomás, diabétesz, szív és/vagy érrendszeri betegség, bőrszaporulat, pikkelysömör, scleroderma (autoimmun betegség, 

más néven kemény bőr), erythema multiforme (gyulladásos, hólyagos betegség, főleg az ajkakon alakul ki), keloidra való 

hajlam, aknés bőr, plasztikai sebészeti beavatkozás arcon az elmúlt fél évben, lázas állapotban. Ajak sminktetoválása 

esetében a rendszeres herpeszre való hajlam esetén a szájtetoválást nem javasoljuk! 

Továbbá terhesség ideje alatt, vagy 18 év alatt nem vállaljuk a sminktetoválás elvégzését! Amennyiben Ön mégis 

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

 

Az alábbi egészségügyi nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy az adatai a valóságnak megfelelnek, valamint a sminktetováló 

kezelést saját felelősségre veszi igénybe. 

 

Dátum:………………………………………….           

         ……………………………………………………….. 

                 Ügyfél aláírása 

  



Általános tájékoztatás a sminktetoválással kapcsolatban. 

Az eljárás során mikrótűket pigmentfestékbe mártja a szakember és ezzel viszi be a sminktetoválást a kívánt 

bőrfelületre. A vendég igényeinek megfelelően a szín és forma egyéni ízlésre alakítható, amit először jelölővel rajzol meg 

a kozmetikus. Ezt az eljárást a szemöldök, szemkontúr, szájkontúr, fél-vagy teljes szájsatírra használhatjuk. Az eljáráshoz 

egyszer használatos, steril mikrotűt, valamint új pigmenteket használ a kozmetikus, ezáltal teljes mértékben biztonságos. 

A mikrotű orvosi fémből készül. A kezelés némi fájdalommal jár, ezért a szakember lidocain tartalmú érzéstelenítőt 

használ a kezelés során. Egyéni adottságoktól függ, hogy ki milyen fájdalmat érzékel a beavatkozás során.  

Területtől függően az eljárás kb. 1-4 óra hosszát is igénybe vehet. Valamint az első alkalmat követően szükség van egy 

úgy nevezett korrekcióra, amely az első eljáráshoz képest 4-8 héttel később kell, hogy megtörténjen. A korrekciós eljárás 

leginkább a pigment szín véglegesítését és megerősítését szolgálja, valamint lehetőség van arra, hogy formaigazítás is 

megtörténjen vele, amennyiben a vendég igényli. A sminktetoválás egyéni adottságoktól függően kb. 1-3 évig tart, utána 

a szín folyamatosan világosodik, vagyis kopik. A berajzolt jelölőhöz képest a valódi és végleges sminktetováló szín kb. 20-

30%-kal világosabb lesz! 

Teendők a sminktetoválás után: 

A sminktetoválást követően az adott területen mikrosebek keletkeznek, amelyek pörkösödéssel járnak. Tilos a pörköt 

kapargatni, leszedni! Meg kell várni, amíg a pörkösödési gyógyulási folyamat természetesen lezajlik, addig a sebet ne 

érje víz vagy izzadság. Ennek folyamata egyéni adottságoktól függően eltérő lehet, de átlagosan egy hét. A gyógyulási idő 

alatt javasolt a sminktetovált területet vazelinnel, vagy babapopsi krémmel (pl. bepanthen), vagy más sebgyógyulási 

krémmel kezelni. Ügyeljen arra, hogy az ezek a készítmények szemtetoválás esetén ne kerüljenek közvetlenül a szembe. 

Amíg a pörk nem esik le, addig nem javasolt az erős izzadással járó sportolás sem.  

A sminktetoválást követően tilos 3 hétig napozni, szoláriumozni, valamint az arcot közvetlen napfénynek, erős 

hőhatásnak vagy bármilyen más kozmetikai arckezelésnek kitenni. Tilos továbbá 2 hétig a szauna vagy uszoda használata 

is. Amennyiben a szabadban fog tartózkodni használjon erős napvédő készítményt (minimum 30-as faktorszámút)! 

Valamint szemkontúr tetoválás esetében viseljen napszemüveget is! A kezelés után ne sminkelje az adott területet, 

valamint ügyeljen a megfelelő higiéniára. Csak tiszta, megfelelően fertőtlenített kézzel érjen az adott területhez szükség 

esetén. 

Előfordulható mellékhatások: 

Szájkontúr, vagy szájsatír sminktetoválás esetében előfordulhat herpesz kialakulása. Ennek elkerülése érdekében 

érdemes megelőző herpesz elleni antibiotikumos készítményt szedni. A sminktetoválást követően ödémás tünetek 

szoktak jelentkezni, amelyek pár napon belül elmúlnak. Addig javasolt a terület enyhe hűsítése zselépárnával. A bőrbe 

juttatott pigment anyag csak a bőr felső rétegét érinti, azonban ritka esetben előfordulhat allergiás reakció pirosság, 

viszketés, hólyagosodás, kiütés, dudorok megjelenése. Nagyon ritka esetben előfordulhat súlyosabb szem, vagy 

bőrgyulladás. 

Jelen nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a szükséges tájékoztatást megkapta a sminktetoválással kapcsolatban, 

valamint a kezelést önként, saját felelősségre veszi igénybe. Tudomásul veszi, hogy a kezelés fájdalommal jár, valamint 

előfordulhatnak ritka esetben mellékhatások, melyekről megkapta a felvilágosítást. 

A sminktetoválás ára tartalmazza az egyszeri korrekciós költséget, amennyiben az első alkalomhoz képest 4-8 héten 

belül jelentkezik rá. Amennyiben a sminktetováló kezeléshez képest, több mint 2 hónap múlva veszi igénybe a 

korrekciót, úgy külön díjat számítunk fel! Amennyiben Ön nem veszi igénybe a korrekciós kezelést, az árat, valamint 

annak egy részét sem áll módunkban visszafizetni Önnek, vagy 2 hónapnál későbbi időpontot sem áll módunkban 

biztosítani Önnek.  

 

Dátum:………………………………………….           

         ……………………………………………………….. 

                 Ügyfél aláírása 
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Megjegyzés (Kozmetikus tölti ki szükség esetén):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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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