Asiakastietolomake

nimi:
(sähköposti:)

Ditelle -hoidon turvallisuuden varmistamiseksi asiakkaan terveydentila on selvitettävä ennen hoidon aloittamista.
kyllä

ei

Sydämen tahdistin
Sydämen rytmihäiriöt, tai muu sydänvika
Ihotaudit, vauriot, palovammat ja muutokset hoitoalueella. Myös avohaavat.
Kuume tai esim. akuutit tulehdukset (esim. poskiontelon tulehdus)
• hoitoa ei pidä antaa alueille, joilla esiintyy bakteereiden aiheuttamia akuutteja inflammatorisia oireita.

Pahanlaatuiset kasvaimet tai käynnissä olevat syöpähoidot
• hoitojen päätyttyä on pyydettävä erillinen lääkärin suostumus kosmetologisten laitehoitojen aloittamiselle.
Vieraat esineet hoitoalueella tai virran vaikutusalueella (esim. implantit, metallit, tekonivelet)
Kaikki ulkopuolisesti tuodut aineet hoitoalueella (esim. mesolangat, kaikki täyteaineet…)

Raskaus (ehdoton kontraindikaatio vartalohoidoissa)
Mikäli vastasit “kyllä” joihinkin edellä mainittuihin kohtiin, hoitoa ei voida suorittaa.

MUUTA HUOMIOTAVAA:
• Vakava perussairaus tai lääkitys (voi olla vasta-aiheena, jollekin laitehoidolle tai tuotteelle)
• Synnytyksen jälkeen on oltava lääkärin/fysioterapeutin lupa hoitomuodosta/-alueesta riippuen tai
synnytyksestä on oltava vähintään yksi (1) vuosi ennen laitehoitojen aloittamista vartalolle.
• Kromi- ja/tai nikkeliallergia
HUOM! Ditelle-laitteiden hoitoelektrodit ovat alumiinia, tinaa tai ruostumatonta terästä

KIELLETYT HOITOALUEET
• Korut ja metalliosat ihossa tai sen alla, joita ei voida poistaa hoitoalueelta.
HUOM! Yleisesti korut, lävistykset, hammasraudat, -paikat, -korut tai -implantit eivät ole hoidon esteenä.

• Aivojen, selkärangan tai kurkunpään alue (kts. henkitorvi). Myös huulien päältä ei hoitoja tehdä.
• Hoitopäätä tai -elektrodeja ei saa sijoittaa suoraan selkärangan päälle hoidon aikana.
Seuraavat asiat vaativat myös erityistä huomiota riippuen hoitomuodosta ja -alueesta.
Tarvittaessa kehota asiakasta keskustelemaan ensin asiantuntijan kanssa ennen kosmetologisten hoitojen aloittamista.

KASVOHOIDOT
• Yksilöllinen huono sähköstimulaation sieto
• Kirurgiset toimenpiteet hoitoalueella esim. rasvan siirto
• Epilepsia (riippuen epilepsian asteesta, hoito saattaa laukaista kohtauksen)
VARTALOHOIDOT
• Yksilöllinen huono sähköstimulaation sieto
• Kystat tai myoomat eli kohdunlihaskyhmyt
• Kierukka (ei saa hoitaa polaarisilla virroilla lantion pohjan alueella)
• Kirurgiset toimenpiteet hoitoalueella
• Verisuonitukokset ja pitkälle kehittynyt verisuonten kalkkeutuminen hoidettavalla alueella
• Maksa- tai munuaissairaudet hoidoissa, joissa muodostuu kavitaatioilmiö
• Diabetes (ultraääni voi aiheuttaa suurilla antoarvoilla verensokerin alenemista ja siten esim. väsymystä)
• Epilepsia (riippuen epilepsian asteesta, hoito saattaa laukaista kohtauksen)
• Osteoporosis
• MS-tauti
Lisätietoja:
Vakuutan, että yllä antamani tiedot ovat totuudenmukaisia ja ilmoitan heti minua hoitavalle henkilölle mahdollisista
muutoksista terveydentilassani.
Tietoni saa lisätä yrityksen asiakasrekisteriin.
Päiväys ja allekirjoitus
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