
 

KLIENTO SUTIKIMAS ANTAKIŲ DAŽYMO/BLAKSTIENŲ LAMINAVIMO  PROCEDŪRAI 

Vardas, Pavardė .......................................................................Telefono Nr. ......................................... El. 

pašto adresas....................................................... Socialinio tinklo 

paskyra...............................................................  

 

ANTAKIŲ DAŽYMO PROCEDŪRA ATLIEKAMA TIK ANT SVEIKOS NEPAŽEISTOS ODOS . Procedūra neatliekama 

, Jei Jums yra: aknė, atviri spuogai, žaizdos, išsausėjusi, pleiskanojanti oda, labai įdegusi saulėje, perštinti 

veido oda, po soliarumo seanso) .  PRAŠOME Į TAI ATSIŽVELGTI PRIEŠ ATVYKSTANT PROCEDŪRAI.  

KLAUSIMYNAS KLIENTUI DĖL GALIMŲ ŠALUTINIŲ REAKCIJŲ 

Ar turėjote kažkokių ligų ar ligų simptomų akių arba odos aplink akis, srityje?........................Taip ☐ Ne ☐  

Ar turėjote akių operacijų ar sužeidimų per paskutines 4 savaites?........................................Taip ☐ Ne ☐  

Ar šiuo metu sergate kokiomis nors akių ligomis?................................................................... Taip ☐ Ne ☐ 

(konjuktyvitas, blefaritas, katarakta, glaukoma, miežis, demodex erkutė ar kt. ) 

 Ar sergate kitomis ligomis, kurios gali neigiamai įtakoti atliktą procedūrą?............................Taip ☐ Ne ☐ 

(astma, vėžys, šienligė, cukrinis diabetas, egzema, dermatitas, cistos akių srities zonoje, klaustrofobija ar kt.) 

Ar turite alergijų, ar esate linkusi į alergines reakcijas ar į bet kokį jautrumą kažkuriems 

produktams?.............................................................................................................................Taip ☐ Ne ☐ 

(akrilatams, pigmentams, kolagenui, lateksui, silikonui, geliui, blakstienų tušui ir kita...)  

Ar naudojate kokius nors medikamentus ar lašus, skirtus akims?............................................Taip ☐ Ne ☐ 

 Ar vartojate kitus medikamentus?..............................................................................Taip ☐ Ne ☐ 

 Ar nešiojate kontaktinius lęšius?..................................................................................  Taip ☐ Ne ☐ 

 Ar procedūros metu išsiimsite kontaktinius lęšius? ........................................................Taip ☐ Ne ☐ 

 Ar jūsų akys nėra ypatingai sausos, jautrios ir dažnai ašarojančios?.........................................Taip ☐ Ne ☐ 

Ar jūsų akys ir oda aplink akis nėra jautrios kažkurioms priemonėms? ....................................Taip ☐ Ne ☐ 

(kosmetika, šampūnai, prausikliai, muilas ir kt.)  

Ar šiuo metu naudojate hormoninį gydymą?............................................................................Taip ☐ Ne ☐  

Pažymėkite : Nugaros problemos☐ Nėštumas ☐ Chemoterapija☐  

INFORMACIJA APIE PRIEŽIŪRĄ PO PROCEDŪROS  24 VALANDŲ RAMYBĖ (nešlapinti akių, vengti soliariumo, 

tiesioginių saulės spindulių, pirties, paplūdimio, sporto salės, SPA salonų, karščio ir garų).  

 ANTAKIŲ DAŽYMO PROCEDŪRA  ATLIEKAMA KAS 3-4 SAVAITES. 

Blakstienų laminavimo procedūrą rekomenduojama atlikti kas 5-6 savaites. 

AKIŲ PLOVIMAS YRA BŪTINAS! FAKTORIAI, GALINTYS NULEMTI TRUMPESNĮ EFEKTĄ: hormonų svyravimai, 

skydliaukės sutrikimai, nėštumas, laktacija, riebi oda, sausa oda, blakstienų atsinaujinimo greitis, stresas, 

vitaminų, hormoninių preparatų ir vaistų vartojimas, peršalimo ir infekcinės ligos, chemoterapija ir.t.t. 

................................. PARAŠAS ........................ Aš ........................................................ patvirtinu, kad visa 



 

suteikta informacija apie mane yra teisinga. Esu supažindinta su atliekama procedūra ir galimomis 

kontraindikacijomis. Tvirtinu, kad esu informuota, jog dėl individualios kliento sveikatos būklės gali kilti 

šalutinių reakcijų (alergija, arba, dėl odos/akių jautrumo, atsiradęs laikinas  paraudimas), už kurias, procedūrą 

atlikusi meistrė neatsako. Suprantu, kad šia informacija yra remiamasi, norint užtikrinti procedūros saugumą 

ir veiksmingumą. Sutinku, kad šią procedūrą atliks  meistrė................................................., su kuria aptarėme 

visas svarbias aplinkybes apie atliekamą procedūrą ir priežiūrą po jos. Man buvo suteikta galimybė užduoti 

visus kylančius klausimus apie šią procedūrą. Patvirtinu, jog jokių priekaištų ir nusiskundimų procedūrą 

atlikusiai meistrei neturėsiu. Sutinku/Nesutinku, kad mane fotografuotų ir mano nuotraukos būtų talpinamos 

meistrės asmeniniame archyve ir/arba būtų publikuojamos socialiniuose tinkluose.  

Vardas, pavardė .............................................................. Parašas ...................................... ............. 

Data....................................... 


