
Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat a Kavitációs ultrahang 

&  Tripoláris rádiófrekvencia  kezeléshez 

 

 Ezzel a legfejlettebb, új technológiával akár a zsírleszíváshoz hasonló eredményeket lehet 

elérni, mindezt invazív beavatkozás nélkül. Az új technológiás fogyasztó rendszer egyik 

alkotóeleme az intenzív, 40.5 kHz hullámhosszon működő, fókuszált ultrahang, amely által a 

zsírsejtek belsejében kavitációt, buborékosodást és vibrációt idéz elő, számtalan apró 

buborékot létrehozva a zsírsejten belül, amelyek idővel szétrobbantják a zsírsejtek 

membránját. Az így keletkezett triglicerid gliceriddé és szabad zsírsejtté alakul, amely a 6 

Mhz-en működő rádiófrekvenciás hullám segítségével, a nyirokkeringés aktivizálásával 

távozik a szervezetből. Ezáltal tulajdonképpen komoly súlycsökkenés és kiváló 

testszobrászati lehetőségek érhetőek el, még a korábban más módszerekkel nehezen 

fogyasztható területeken is.  

A hárompólusú rádiófrekvencia manapság az egyik legfejlettebb technológia, amely igazán 

kellemes kezelést nyújt minden Vendég számára, ráadásul sokkal hatékonyabb, mint a 

monopoláris vagy a bipoláris rádiófrekvencia által nyújtott eredmények. 

 

Kontraindikációk és Kontraindikációs területek 

1) Súlyos betegségek, pl. szívbetegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség, 

veleszületett gerinc betegségek,protézisek,gyomorfekély, nyombélfekély, egyéb súlyos 

gyomorbántalmak,embóliára való hajlam vagy tudott embóliás vagy trombózisos 

megbetegedés,ezzel együtt járó vérhigítók szedése esetén a kezelés TILOS!!! 

2) Terhesség alatt, szoptatási idő alatt, menstruációs periódus alatt, hasi operációt 

követő 3 hónap alatt, testbe ültetett idegen fém esetén (szívbillentyű, pacemaker, stb.) 

3) Tilos a gép használata a herék környékén 

4) Más egyéb fogyókúrás gyógyszer esetén javallott a gyógyszerek elhagyása és a 

kezelések elkezdése 1-2 hónappal a leállás után, hogy hosszantartó eredményt biztosítson a 

kezelés 

5) Tilos a gép használata éhgyomorra, illetve az étkezést követő egy órában.  

6) A kezelések alatt javallott a diétás étrend 

7) A kavitációs ultrahang kezeléshez legalább 2,5 cm vastagságú zsírréteg megléte 

szükséges 



8)    A kezelés után előfordulhat bekékülés vagy hólyagosodás az erőteljesebb kavitálás 

miatt,ami a cellulit kezeléshez szükséges illetve a zsírsejtek hatékonyabb megbontásához. 

 

 

A kezelésről való fontos tudnivalók 

a. A kezelések között kihagyható idő maximum 2 hét!Ajánlott kezelési ütem hetente 

egyszer. Egy kezelés során több testrész is kezelhető,ennek során annyi alkalom vonódik a 

bérletből amennyi testrészt kezelünk. 

b. A kezelés megkezdése előtt a páciens igyon meg legalább fél liter vizet! 

c. A kúra alatt a páciens kerülje a zsíros ételeket, tartson lehetőség szerint diétát és 

igyon legalább 2-4 liter vizet naponta! A kezelések nem helyettesítik a vegyes 

étrendet!Javasolt a Mediterrán diéta!!!(hal,csirke,sok zöldség,sok folyadék) 

d. A páciens számára legalább napi fél óra testmozgás (séta, kocogás) szükséges a tartós 

eredmény eléréséhez. 

e.          A kezeléshez nem szükséges más ruházat,az utcai ruhát leveszi a kezeléskor a 

páciens. 

f.           A kezelés után normálisan sűrű vizelési inger jelentkezik,bő vizelet ürítéssel. Ennek 

kapcsán távozik a felszabadult zsír és méreganyagok egy része. 

 

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 a bérlet alkalmaiból az adott kezelés. Természetesen kivételt 

képeznek ez alól a vis major esetek. 

Maximum 10 perc kését tudunk elfogadni, ennél nagyobb késés esetén a kezelést nem 

tudjuk elkezdeni,tekintettel a következő vendégekre. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT  A KEZELÉSHEZ 

1 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:     _____________________ 

 

 

 


