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Karta informacyjna 
o mezoterapii mikroigłowej w systemie Reviderm  
 
1. Objaśnienie zabiegu 
Podczas indywiduwalnej konsultacji z Panem/Panią   

__________________________________ 
Zostałem(/am) poinformowany(a) w zrozumiały dla 
mnie sposób o metodach i przebiegu zabiegu 
mezoterapii mikroigłowej SkinNeedler.  

Jako globalny lider na rynku, REVIDERM 
ustanowił nowe standardy w dziedzinie mezoterapii 
mikroigłowej. Nieustanne badania i rozwój 
zapewniają najwyższy poziom satysfakcji i 
bezpieczeństwa klienta. Badania kliniczne 
wykazują, iż po serii zabiegów: 
î Zmarszczki ulegają spłyceniu 
î Nastepuje znaczna poprawa jędrności skóry 
î Spowolnienie procesu fotostarzenia 
î Struktura skóry zostaje zoptymalizowana 

 

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Podczas wykonywania zabiegu mezoterapii 
mikroigłowej ,REVIDERM gwarantuje najwyższy 
poziom bezpieczeństwa i komfortu skóry.  

Jednakże w  niektórych okolicznościach,  nie należy  
przeprowadzać zabiegu ze względu na 
bezpieczeństwo klienta: 

Przeciwwskazania 
r Nowotwory  
r    Poważne infekcje skóry, stany zapalne skóry,    

   podwyższona temperatura 
r Zażywanie leków fotouczulających,  

imunnologicznych , przeciwzakrzepowych 
r Ciąża, karmienie piersią 
r    Przyjmowanie pochodnych  witaminy A, 

takich jak   
   izotretinoina 

r Tendencje do keloidów 
r    Zjawisko Köbnera w przypadku  łuszczycy 
Przeciwskazania w obszarze zabiegu: 
r    Rak skóry,  lub podejrzenia raka   
r    Poważne infekcje skóry, stany zapalne skóry 
r Przerwanie ciągłości skóry 
r Tatuaż lub makijaż permanentny  

Oświadczam, iż żadne z powyżej wymienionych 
okoliczności mnie nie dotyczą (prosimy potwierdzić 
każdą pozycję krzyżykiem):  

 
Podobnie jak przy wszystkich zabiegach oferujących daleko 
idące efekty, oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami 
bezpieczeństwa, konieczne jest zachowanie odpowiedniego 
odstępu czasowego pomiędzy zabiegiem mezoterapii 
mikroigłowej i innymi zabiegami. 

Zalecany jest następujący odstęp czasu PRZED mezoterapią 
mikroigłową dla zabiegów kosmetycznych lub medycznych w 
obszarze skóry poddanej zabiegowi. 
 
r    Przyjmowanie pochodnych witaminy A, takich jak 

izotretinoina  
   | 6 miesięcy  

r    Radioterapia i Chemioterapia |   po zakończeniu terapii za 
zgodą   
   lekarza prowadzącego 

r    Zabiegi z użyciem lasera| 3-6 miesięcy 
r Świeże blizny pooperacyjne | 3-6 miesięcy 
r Operacje plastyczne- lifting twarzy | 6 tygodni 
r Zastrzyki z wypełniaczami| 6 tygodni 
r Zastrzyki z botoksem | 1 tydzień 

Oświadczam, iż żadne z powyżej wymienionych okoliczności 
mnie nie dotyczą (prosimy potwierdzić każdą pozycję 
krzyżykiem):  

Skutki niepożądane  
Nawet przy prawidłowym przeprowadzeniu zabiegu, po jego 
zakończeniu lub podczas jego przeprowadzania mogą nastąpić 
reakcje niepożądane. Stanowią one oznakę skuteczności zabiegu, 
i są całkowicie niegroźne.Reakcje te powinny ustąpić  najpóźniej 
do tygodnia. 
Możliwe reakcje: 
î Zaczerwienienie 
î Miejscowy obrzęk 
î Punktowe krwawienie 
î Uczucie napięcia 
î Tymczasowa nadwrażliwość,swędzenie 

3. Wyjaśnienie 
Celem zredukowania wspomnianych reakcji niepożądanych do 
minimum, i zapewnienia optymalnego rezultatu zabiegu, zaleca 
się wykonanie określonych czynności, oraz wymaga się 
przestrzegania wskazań bezpieczeństwa. 

Zostałem(/am) szczegółowo poinformowany(/a) o czynnościach, 
które muszę przeprowadzić w domu po zabiegu mezoterapii 
mikroigłowej. Moje osobiste uwarunkowania zostały 
szczegółowo omówione. Odebrałem(/am), przeczytałem(/am) i 
rozumiem pisemne informacje dla klienta. 

Imię i nazwisko:  ______________________________________________________________________  

Miejsce, data:   ______________________________________________________________________  
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Podpis:  ______________________________________________________________________   
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Informacje dla klienta 
o mezoterapii mikroigłowej w systemie Reviderm  
 

Dziękujemy za wybór zabiegu mezoterapii mikroigłowej. Z 
przyjemnością witamy Pana/Panią  
_____________________________________________  
w gronie naszych klientów.  
Metoda mezoterapii mikroigłowej została zbadana 

klinicznie, i  
i jest stosowana jako zabieg kosmetyczny w celu: 

î redukcji zmarszczek ( twarz , szyja , dekolt) 
î poprawy jędrności skóry ( twarz , ciało) 
î redukcji skutków fotostarzenia (twarz, szyja, 

dekolt, dłonie) 
î zoptymalizowania struktury skóry 

 

Kolejność działań 
Podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów o daleko 
idących skutkach, konieczne jest wykonanie stosownych 
czynności przewidzianych w międzynarodowych normach 
bezpieczeństwa. Dla uzyskania optymalnego komfortu skóry i 
zachowania bezpieczeństwa, prosimy o postępowanie zgodnie 
z następujących zasadami: 

1 tydzień PRZED zabiegiem 
î Jeśli masz tendencje do aktywności wirusa opryszczki 

,należy rozpocząć profilaktyczną kurację farmakologiczną 

1 dzień PRZED zabiegiem, po zabiegu 
î Używać do makijażu tylko pudrów mineralnych, nie 

używać płynnych podkładów ,kamuflaży czy korektora. 

2 tygodnie PRZED i PO zabiegu 
î Nie stosować żadnych kosmetyków 

zawierających retinol (witamina A) lub stężony 
kwas L-askorbinowy (witamina C) 

3 dni PO zabiegu 
î Uzywać tylko łagodnych produktów do 

demakijażu i  produktów pielęgnacyjnych 
znajdujących się w zestwie Post-Needling Kit. 

î Unikać  bezpośredniego kontaktu z UV i 
solarium. 

î Nie stosować produktów zawierających kwasy 
owocowe lub olejki eteryczne, ani 
jakichkolwiek produktów o wysokiej 
zawartości lipidów. 

î Unikać intensywnego pocenia (np. podczas 
sportu). 

î Unikać gorących pryszniców, przebywania w 
saunach, pomieszczeniach parowych, basenach 
lub w podobnych warunkach. 

î Nie podejmować się żadnych prac w 
środowisku o wysokim stężeniu pyłów czy 
brudu. 

Dbanie o skórę  
Zabieg  mezoterapii mikroigłowej REVIDERM 
stymuluje skórę, powodując jej autoregenerację. 
Specjalne produkty dermo-kosmetyczne 
REVIDERM wspierają ten proces w możliwie 
najlepszy i skuteczny sposób. 

Proces regeneracyjny realizowany jest w ramach 
spersonalizowanego planu domowego, który jest 
indywidualnie dostosowywany do wymogów 
Państwa skóry. 
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Your certified REVIDERM 
specialist beautician 


