
 

 

Karta informacyjna 

o peelingu chemicznym przy pomocy REVIDERM PCA PEEL 28% 

1. Objaśnienie rodzaju zabiegu 
Podczas osobistych konsultacji z Panem/Panią  

________________________________ 
Zostałem(/am) poinformowany(/a) w zrozumiały dla 
mnie sposób o metodach i przebiegu zabiegu peelingu 
chemicznego.  

Metoda PCA Peel 28%  została przebadana klinicznie, a 
jej wykonanie jest bardzo proste. Stosowana jest w 
zabiegach kosmetycznych w celu:  

î wygładzenia i polepszenia stanu  skóry 
î poprawy  struktury porów 
î zrównoważenia cery w przypadku hiperpigmentacji 

lub nierównego kolorytu 
î zwiększenia poziomu nawilżenia skóry  
î poprawienia elastyczności 
î poprawy cery w przypadku jakichkolwiek rodzajów 

zanieczyszczeń, w tym trądziku  

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Przy opracowywaniu systemu PCA Peel 28%, 
REVIDERM skupił się w szczególności na 
bezpieczeństwie i komforcie skóry.  

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

Zalecany odstęp czasowy PRZED peelingiem 
chemicznym dla zabiegów kosmetycznych lub 
medycznych w obszarze skóry poddanej zabiegowi. 
r Przyjmowanie pochodnych witaminy A, takich jak 

izotretinoina | 1 rok  
r Zabiegi lub operacje laserowe | 3-6 miesięcy 
r Radioterapia i Chemioterapia | 3 miesiące 
r Zastrzyki z botoksu lub wypełniacza | 1 tydzień 
r Usuwanie włosków  (Wosk, elektroliza, pasta 

cukrowa.) | 1 tydzień 
r Produkty zawierające retinol, heksylorezorcynol lub 

skoncentrowaną witaminę C | 3 dni 

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

W niektórych okolicznościach, zabiegu peelingu 
chemicznego nie należy przeprowadzać ze względu na 
bezpieczeństwo klienta:  
Przeciwwskazania 
r Ciąża lub karmienie piersią 
r Ciemne typy skóry (Fitzpatrick V-VI) 
r Leki zwiększające wrażliwość na światło (w tym 

izotretynoina, antybiotyki) 
r Poważne infekcje skóry, świerzb, zapalenie skóry  
r Aktywna astma, cukrzyca 
r Otwarte rany, przerwanie ciągłości skóry, piercing, 

tatuaże 
r Skłonność do nagłych zwiększeń potliwości 

(menopauza, itp.) 
r Alergia na składniki produktu (tu: kwas cytrynowy, 

glikolowy, mlekowy, salicylowy, kojowy) 

Oświadczam, iż żadne z powyżej wypisanych 
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. 
Obejmują one 
î tymczasowe zaczerwienienie i uczucie ciepła 
î lekkie szczypanie 

W przeciągu kilku dni od zabiegu możliwe jest 
występowanie uczucia 
î suchości i 
î naprężenia skóry. 

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

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

Imię i nazwisko:  ________________________________________________________________  

Miejsce, data:   ________________________________________________________________  

Podpis:  ________________________________________________________________   



   

 

Informacje dla klienta 
o peelingu chemicznym REVIDERM PCA PEEL 28% 

Dziękujemy za wybranie zabiegu przy użyciu 
REVIDERM PCA Peel 28%. Z przyjemnością witamy 
Pana/Panią 
_____________________________________________  
w gronie naszych klientów. Planowany zabieg został 
przebadany klinicznie i jest stosowany jako zabieg 
kosmetyczny w celu: 
î polepszenia stanu  skóry 
î poprawy  struktury porów 
î zrównoważenia cery w przypadku hiperpigmentacji 

lub nierównego kolorytu 
î zwiększenia poziomu nawilżenia skóry  
î poprawienia elastyczności 
î poprawy cery w przypadku jakichkolwiek rodzajów 

zanieczyszczeń, w tym trądziku  

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

w przeciągu 2-4 tygodni PRZED i PO zabiegu 
î Regularnie stosować filtry przeciwsłoneczne, nawet 

przy niskim natężeniu światła słonecznego. 
î Unikać narażenia na silne światło słoneczne, nie 

korzystać z solarium 

tydzień PRZED zabiegiem 
î W przypadku skłonności do zakażeń wirusem 

opryszczki w leczonym obszarze, prosimy o 
przyjmowanie wybranych przez Państwa leków 
profilaktycznych. 

î Unikać golenia skóry na 24 godziny przed 
zabiegiem 

w dniu zabiegu, po zabiegu 
î Stosować wyłącznie pudry mineralne, nie stosować 

korektorów, podkładów kremowych ani płynnych. 

na 2 dni PO leczeniu 
î Unikać intensywnego pocenia (np. podczas sportu). 
î Unikać gorących pryszniców, przebywania w 

saunach, pomieszczeniach parowych, basenach lub 
w podobnych warunkach. 
 

 Z troski o Twoją skórę  
Pielęgnacja na kilka tygodni przed zabiegiem 
(przygotowanie) i na 3 dni po zabiegu (pielęgnacja 
następcza) jest szczególnie istotna. Stanowi ona 
gwarancję optymalnego komfortu skóry, i może 
znacząco polepszyć widoczne rezultaty. Specjalne 
produkty dermokosmetyczne firmy REVIDERM 
opracowane są szczególnie do tych celów.  

Proces przygotowawczy (Priming) optymalnie 
przygotowuje skórę do zabiegu. Zwiększa on jej 
tolerancję na peeling chemiczny i reguluje odpowiednie 
jej funkcje, w zależności od celu zabiegu. 

Przygotowanie rano    wieczorem   
Solar Skin Shield SPF 30 q q 
daily sun screen SPF 20  q q 
Enzyme Peeling Liquid q q 
Enzyme peeling paste q q 
enzyme foam powder q q 
pH manager q q 
pH Manager Forte q q 
pH Manager Forte Plus q q 
SpotEx Concentrate q q 
SpotEx Day Fluid q q 
SpotEx Night Fluid q q 
AHA-ECM Gel q q 
AHA-ECM Creme q q 
EGF-AHA Body Lotion q q 
Triple C Cure q q 
skin refiner fluid q q 

Po zabiegu, skóra potrzebuje około 3 dni do wytworzenia 
własnej bariery hydrolipidowej. W tym czasie, należy 
używać wysokiej jakości nawilżaczy i aktywnych 
substancji regenerujących. Nie stosować produktów 
zawierających kwasy owocowe lub olejki eteryczne, 
heksylrezorcynol, retinol lub stężoną witaminę C, ani 
jakichkolwiek produktów z wysokim stężeniem lipidów. 

Pielęgnacja Następcza PO rano   wieczorem 
Solar Skin Shield SPF 30 q q 
daily sun screen SPF 20  q q 
After Solar Repair, q q 
OPC Active Concentrate q q 
O2 Hydro Fluid q q 
Recharge Night Fluid q q 
skin refiner fluid q q 
sicca control day q q 
sicca control night q q 
couperose therapy fluid  q q 
hydro²infusion cream q qPaństwa certyfikowany specjalista 

REVIDERM 



   

 

 


