
Kockázat feltáró  és beleegyező nyilatkozat  

Villanófényes (IPL) szőrtelenítő kezeléshez 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

A tartós szőrtelenítő kezelések során egy IPL (Intense Pulsed Light / Intenzív villanófény) 

villanófényes szőrtelenítő gépet használunk. Ezen eljárás során a gép által kibocsátott 

fényimpulzusokat vetítünk a bőrre, amelyek behatolnak a bőr felső rétegeibe, ahol a szőr pigmentje, a 

melanin segítségével a szőrtüszőbe jutnak. A fény elnyelődése során hő keletkezik a szőrtüszőben, és 

ennek hatására a szőrtüsző elpusztul. Ezt követően itt már nem képződik új szőr. Az első kezeléseket 

követően jelentős, akár 15-20% körüli szőrzetcsökkenést érhetünk el. 

Az IPL szőrtelenítés lényege, hogy a növekedési fázisban lévő szőrszálakat pusztítja el. Az inaktív 

fázisban lévő szőrtüszők 6-8 hét múlva kerülnek aktív fázisba. Ekkor lesz hatásos ismételten a  kezelés 

és ez a magyarázata, hogy a kezeléseket többször meg kell ismételni, Bár az első 2-3 kezelés 

alkalmával is rengeteg szőrtüsző elpusztul, látványos eredmény csak ezután érhető el. Két  kezelés 

között 4-8 hétnek kell eltelnie. Ez a periódus néhány kezelés után kitolódhat 8-12 hétre- a 

szőrnövekedés intenzitásától függően. 

Fontos tudni, hogy a kezelések után is, idővel megjelenhetnek újabb szőrszálak a kezelt területen, mert 

a megmaradt őssejtekből képződhetnek újabb szőrtüszők. Fontos tudni továbbá, hogy más faktorok is 

befolyásolják a szőrnövekedést: élettani hormonális változások a serdülőkorban, a terhesség vagy a 

menopauza során, továbbá egyes gyógyszerek mellékhatásai is befolyásolják a szőrnövekedést. 

 

Első konzultáció: 

Az első vizsgálat alkalmával felvilágosítást nyújtunk a kezelési módszerekről, megválaszoljuk 

kérdéseit. Szakvéleményt adunk a kezelni kívánt területekről, megvizsgáljuk a bőrtípusát, a szőr 

pigmentáltságát és erősségét. Tájékozódunk bőrének barnulási jellemzőiről, az ön egészségi 

állapotáról. Ezt követően személyre szabott kezelési tervet állítunk fel. 

Amennyiben szeretne belekezdeni a végleges szőrtelenítésbe, sor kerül a tesztkezelésre, 

“próbalövésre”. Ekkor az ön bőrtípusának és szőrszálainak megfelelő energia és hullámhossz 

kombinációval 5 kis területet kezelünk. Az első, egész területre kiterjedő kezelésre ezt követően 2 

héttel később kerül sor, amikor már látható, hogy az ön bőrtípusának melyik beállítás a 

legmegfelelőbb. 

 

Teendők kezelés előtt: 

1.  A kezelésre minden alkalommal úgy kell jönni, hogy a kezelendő testfelületet 24 órával 

korábban leborotválja. 

2.  Soha ne gyantázzon, ne epiláljon, ne használjon szőrtelenítő krémet, ne halványítsa vagy 

szőkítse a szőrszálakat a kezelés előtti két hétben. 

3.  A jobb eredmény elérése miatt és a nemkívánatos mellékhatások elkerülése céljából, a kezelést 

megelőző négy hétben ne szoláriumozzon, ne tegye ki a  kezelt területet közvetlen napsugárzásnak, ne 

használjon barnító krémeket és folyadékokat. Amennyiben a kezelni kívánt bőrterületet közvetlen 

napsugárzás éri, tanácsos széles spektrumú, legalább SPF 50-es faktorszámú fényvédő használata. 

4. A kezelés napján, a bőrt meg kell tisztítani mindenféle sminktől, krémtől és egyéb 

bőrápolóktól. 

 

 

 

A kezelés mente: 

A kezelés célja a szőrtüsző felmelegítése úgy, hogy a bőr  környező szövetei ne károsodjanak. A fény a 

bőrön áthatolva a pigmentált szőrtüszőben elnyelődik, és elpusztítja az ott lévő osztódó sejteket, 



ezáltal leállítja a szőrnövekedést. A szőrtelenítés enyhe csipkedő jellegű fájdalommal jár. A kezelést 

követően enyhe bőrpír alakulhat ki, amely néhány órától egy napig tarthat. 

 

Teendők kezelés után: 

1. A  szőrtelenítést követő 3 hétben tartózkodjon a napsütéstől, a szoláriumtól. 

2. Kezelések között csak borotvával szőrtelenítsen. 

3. A kezelést követő 24 órában ne tegye ki bőrét klóros víz, forró zuhany, szauna okozta 

irritációnak. 

  

Ellenjavallatok, szövődmények: 

1. A fent említett szőrtelenítő kezelés nem javasolt terheseknek, olyan bőrterületeken, ahol aktív 

vírusfertőzés, pikkelysömör, allergiás bőrgyulladás zajlik. Anyajegyek kezelése sem tanácsolt, ezeket 

ki kell hagyni a kezelt bőrterületből. Továbbá keloidra vagy sebgyógyulási zavarra hajlamos egyének 

kezelése sem javasolt. Korai terhesség esetén sem alkalmazható, nem azért mert káros hatásai 

lennének a magzatra nézve, hanem mert a várt eredmény nem fog bekövetkezni. 

2. A kezelés után normálisan is előfordulhat bőrpír, kihólyagosodás, amelynek 

következményeképpen bőrsebesedés lehetséges. Ez 4 hét-6 hónapon belül általában magától 

meggyógyul. Orvosi ellátást csak ritkán igényel, azonban a fertőtlenítés szabályai betartandók. 

3. A kezelt bőrterületen hetekkel később, különösen, ha az előbbiekben említett bőrsebesedés 

fellép, akkor előfordulhat fokozott pigmentáció, esetleg pigmentáció csökkenés, amely maradandó is 

lehet. Ilyen esetekben egyéni megítélés alapján a kezelés megszakítása javasolt. 

4. Ritkán, kb. 1000/1 esetből a kezelés hatástalan, amelynek pontos okát a kutatók még nem 

tudják. Valószínűleg hormonális okok állhatnak a hátterében. 

5. Az arc területén végzett kezelés mindig lassabban vezet eredményre, ezért több kezelési 

alkalomra lehet szükség. 

6. A szőrtelenítés nem hoz 100%-os eredményt, néhány szál maradhat, 6-8 alkalom minimum 

kell, hogy a szőrszálak eltűnjenek, férfiak esetében, illetve arcon és karon több kezelésre van szükség 

(akár kétszeres mennyiségű), mint a többi területen. 

7. Bár az IPL gép gyártójának leírása alapján a gép alkalmas szőke szőrzet eltávolítására, de 

hosszú távú tapasztalatokkal még nem rendelkezünk ezt illetően, ezért nem tudjuk garantálni a 

szőrmentességet szőke szőrzet esetén. 

8. Antibiotikum szedéséről tájékoztatni kell a kezelést végző személyt, mert egyes 

antibiotikumok fényérzékenységet okoznak. 

9.  Az eljárás 4-6 évig tartós, ezt követően újra elkezdenek megjelenni a szőrszálak. 

10.  Az előjegyzett időpontot – amennyiben az mégsem megfelelő – a kezelés napját megelőző nap 

24.órájáig le kell mondani a http://ipl-szortelenites.hu/idopontfoglalas/ oldalon, máskülönben a le nem 

mondott, de elmulasztott időpont kupon esetén levonódik a kupon keretösszegéből, vagy alkalmaiból. 

Természetesen kivételt képeznek ez alól a vis major esetek. 

http://ipl-szortelenites.hu/idopontfoglalas/
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 Név:...................................................................................................... 

 Szül hely és idő:.................................................................................... 

 Anyja neve:............................................................................................ 

 Lakcím:.................................................................................................. 

 

 

1.A kapott részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást megkaptam, azt gondosan meghallgattam, 

áttanulmányoztam, és Megértettem.  

           

 

   ________________________ 

                                 aláírás 

 

2.Tájékoztattak jelenlegi állapotom és az ebből következő panaszaim okairól és következményeiről, 

valamint lehetséges betegségeim lefolyásáról.  

 

3.Ezek alapján megértettem, hogy állapotom tartós megváltozása az orvostudomány mai állása szerint 

előreláthatólag a kezeléstől várható. A kezeléssel kapcsolatos kérdéseimre kimerítő választ kaptam. 

 

4.Felvilágosítottak a kezelés előnyeiről, és esetleges hátrányairól. 

 

5.Megismertem a kezeléssel kapcsolatos kockázat fogalmát. 

 

6.Részletesen ismertették a kezelés kapcsolatos, esetleges szövődményeket, azok valószínűségét, 

természetét, kezelését és a velük kapcsolatos átmeneti vagy tartós, ritkán végleges állapotromlásokat. 

 

7.Tájékozódtam a kezelés követő esetleg szükséges utókezelés módjáról, és lépéseiről. 

 

8.A fenti tények gondos mérlegelése után arra a következtetésre jutottam, hogy az kezelés elvégzésére 

felkérem a Palota Egészségközpont teljes körű szakértelemmel rendelkező alkalmazottját. 

 

9.A beavatkozás kapcsolatban több kérdésem nincs.  

 

10.Kijelentem hogy az általam megrendelt kezelés összegén felül kártérítési igényt nem támasztok. 

Kivéve, ha olyan kár ér ami szándékos károkozásnak minősül velem szemben. Tudomásul veszem, 

hogy ennek bizonyítása minden vitás esetben engem terhel 

 



11.Ezen nyilatkozatomat belátási képességem teljes tudatában, szabad akaratomból tettem, és a 

jelenlévő két tanú előtt, elolvasás után, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, saját 

kezűleg írtam alá. 

 

 

 

 

Budapest, 2013………  

                   

             

             _____________________ 

                      aláírás 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanuk előtt:        

 

olvasható név: ____________________ 

aláírás:  ____________________ 

lakcím: ____________________ 

 

olvasható név:      ____________________ 

aláírás:        ____________________ 

lakcím:     _____________________ 

 


