
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat Alma Q lézerrel végzett 
tetoválás eltávolításhoz 

A tetoválás eltávolításában csak a lézersugár képes beavatkozni, hiszen elnyelődik a 
festékszemcsében és apró darabokra "robbantja" azokat. Az eljárás során a kisebb méretű 
festékszemcséket már be tudják kebelezni a falósejtek, melyek segítségével a festék lassan 
kiürül a szervezetből. 
Sötét és színes tetoválás eltávolítás, hegek nélkül! 
A tetoválások eltávolítására leginkább alkalmas berendezés az ALMA-Q-kapcsolt 
lézerkészülék. A berendezés nagyon rövid fényimpulzusokat ad le, melyek energiája olyan 
gyorsan melegíti fel a festékszemcséket, hogy azok szinte anélkül esnek szét apró 
darabokra, hogy a környező szöveteket túlságosan felmelegítené, ezáltal elkerülhető a 
hegképződés. 
Kezelés előtt: legalább 1 héttel ne legyen napon, szolárium használatát is kerülni kell. 24 
órával előtte ne krémezze, és szőrtelenítse le a kezelendő bőrfelületet. Az első kezelés után 
minimális bőrpír és duzzanat előfordul, melyet egy általunk javasolt krémmel kell kezelni 2-3 
napig. A második, illetve az azutáni kezeléseket követően-a korábbi „felrobbantott” 
pigmenteknek köszönhetően-apró pici, pontszerű bevérzések alakulnak ki, melyek a további 
kezelésekkor már tűhegynyi vérzésekkel is párosul. Ez a felszívódáshoz hozzájárul, 
segítségével a falósejtek is aktívabban szállítják el a szemcsemaradványokat. Hegesedés 
ekkor sem alakul ki! 

Kezelés utáni teendők: 
Védeni kell a kezelt bőrfelszínt a napsugárzástól, szoláriumtól. Szauna igénybevétele 
kezelés után minimum 4 hét. Gyantáztatást kerülni kell, az adott területet borotválni kellene. 
Az első kezelés után pár napig a javasolt krémmel kell kenni, apró pici bevérzések 
keletkezhetnek a bőrfelszínen. (La roche posay Cicaplast) A második kezelés, illetve a 
későbbi kezelésekkor is egyaránt 48 órán keresztül betadinos krémmel bekenve, 
leragasztva, vízmentesen ápolja. Ezt követően csak igény szerint szükséges krémezni. 
Személyes adatok 
Név:_________________________________ 

Lakcím:______________________________ 

Telefonszám:__________________________ 

Jogi okokból az alábbiakról tájékoztatjuk Önt: 
A kezelés némi hőérzettel járhat, nem okoz égést, vagy komolyabb diszkomfort érzetet 
kezelés alatt. Az eredmények nagyban függnek attól, hogy a tetoválásnak milyen a színe, a 
festékanyag mélysége, illetve, hogy mennyire tartják be a kezelőszemélyzet 
utógondozásáról szóló utasításait. 
A Q-kapcsolt Nd:YAG lézeres kezelés eredményei a kezelés utáni hónapokban észlelhetőek. 
Teljes biztonsággal nem lehet előre jelezni a kezelés eredményét. 



A lézeres tetoválás eltávolítás kezelés a legkevésbé invazív eljárásnak minősül és a betegek 
számára is a legkíméletesebb módszer. A beavatkozás nem igényel gyógyszeres 
utókezelést, és a teljes gyógyulás napokon belül tapasztalható.  
Távozáskor bőrpirosság jellemző a kezelés erősségétől függően égő érzés tapasztalható és 
felszíni bőrpír akár 48 keresztül is. A kezelés során a páciens apró tűszúrásokat fog érezni, 
ami égető érzéssel is párosulhat. Az első beavatkozást követően semmilyen felszíni sérülés 
nem alakul ki, ezáltal nem kell tartani a hegesedéstől sem. A második kezeléskor 
biztonsággal emelhető az energia a pigmentmaradványok kezelésére, a bőr ekkor már a 
korábbi mélyebb rétegekben történő pigmentrobbanások során sérült, így a további 
kezelések során (3.- 4. alkalom után) elvárhatóan jelentkezik a bevérzés és a véraláfutás, 
esetenként az apró felszíni pontszerű vérzés is. Ez az esetek 99%-ban 3-4 nap elteltével 
felszívódik és a szervezet öngyógyító mechanizmusa során még inkább elősegíti a 
felrobbantott festékszemcsék anyagcsere által való felszívódását, eltávolítását. (EZ JÓ) 
Erős kezelés után a bőrpírt követően 2-6 napig pörkösödés, esetenként felszíni varasodás is 
előfordulhat. Ezeket a külső tényezőket hámképző, gyulladáscsökkentő krémmel, zselével 
utókezelhetjük, ennek idő előtti leszedése, feláztatása depigmentálódást okozhat. Fényvédő 
krém használata 2-4 hétig javasolt. 
A kezelés eredményességéhez az eljárást ismételhetjük 1-4 alkalommal, 4-6 hetente. 
A kezelési díj minden esetben közvetlenül a kezelés után fizetendő. 

Hozzájárulok, hogy fényképek készüljenek a kezelendő területről a kezelés előtt és 
után, hogy dokumentálni lehessen a kezelés folyamatát. A fényképek tudományos 
célú nyilvánosságra hozatalával egyetértek időbeli, térbeli és megjelenési formátumra 
vonatkozó korlátozás nélkül.  Igen- Nem (aláhúzandó)  

megjegyzés:_____________________________________________ 

Kijelentem, hogy a fenti kezelés folyamatát részletesen elmagyarázták és azt megértettem, 
valamint az alternatív eljárás lehetőségét és a kockázatokat is, és minden kérdésemre 
választ kaptam. 
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomat polgári jogi és büntető jogi felelősségem tudatában, 
cselekvőképességem teljes birtokában tettem meg. 
Hozzájárulok a Q-kapcsolt Nd:YAG lézeres kezeléshez a fent említett tételekhez. 

_________________________ 
  Páciens vagy gondviselő aláírása    

___________________________
Kezelő nyomtatott neve, aláírása  

Dátum:_____________________ 


