
 

 

 

CONSIMTAMANT  PROCEDURA PLASMA PEN 
 

 

Subsemnata (nume, prenume) ____________________________________________________, 

nascuta la data de ___ / ___ / _________, in localitatea/ judetul 

_______________________________, cu domiciliul stabil in 

_____________________________________________________________________________, 

posesor al C.I. seria __ , nr. ________, CNP______________________________________, 

telefon_______________________________________________________________________, 

adresa e-mail________________________________________________________________ 

doresc sa beneficiez de procedura in zona ____________________________________________ 

 

Specificatii procedura: 

 

- Acesta determina ionizarea gazului atmosferic cu ajutorul unor descarcari electrice 

realizate de curentul electric alternativ la frecvente foarte inalte. Aceste descarcari 

electrice vor transforma aerul atmospheric dintr-un izolator electric intr-un conductor 

electric care este la temperatura foarte inalta. Fluxul de plasma care se obtine cu ajutorul 

aparatului este foarte fin, iar cu el trecem usor peste zonele pe care vrem sa le tratam. 

- Plasma Pen are scopul de a îmbunătăți culoarea și textura pielii, oferindu-i un aspect mai 

conturat și mai tânăr, strângând pielea care atârnă și reducând apariția pielii lăsate din 

jurul bărbiei. Ridurile fine și ridurile adânci sunt reduse, hiperpigmentarea și decolorarea 

sunt reduse, iar problemele de piele mai grave cum ar fi keratoza actinică, cicatricile în 

urma acneei și keratoza seboreică, sunt tratate eficient. Plasma mai este cunoscută drept a 

patra stare a materiei, iar celelalte sunt cea solidă, lichidă și gazoasă. 

 

 

Contraidicatii: 

 

- Cancer curent sau istoric în această privință, în special melanom malign, sau cancer la 

piele recurent fără melanom, sau leziuni pre-canceroase, cum ar fi nevii displazici 

multipli  

- Orice infecție activă 

- Boli cum ar fi in istoric de Herpex Simplex Systemic Lupus Erthematosus sau Porfiria 

recurente 

- Utilizarea medicamentelor fotosensibile și/sau condimente ce pot provoca sensibilitate 

cum ar fi izotretinoina, tetraciclina, sau St. John Wort. 



 

 
 

- Boli imunosupresive, inclusiv infecții cu SIDA sau HIV, sau utilizarea medicamentelor 

imunosupresive 

- Diabet, dacă nu este sub control  

- Istoric de sângerări coagulopatii, sau utilizarea anticoagulanților 

- Istoric de cicatrizare keloidă  

- Istoric de boli cardiace (Angină, pacemaker pentru inimă, folosirea medicamentelor 

anticoagulante) 

- Cine a utilizat Isotretinoină  - Roaccutană sau Tretinoină – Retină A în ultimele 3 luni, 

pentru tratarea acneei, sau alte probleme dermatologice 

- Operații în ultimele 6 luni 

 

Recomandari pentru ingrijirea de catre clienta a zonei: 

 

- Se recomanda folosirea zilnica a cremelor cu protectie solara, timp de cel putin doua 

saptamani, inainte de tratament, daca nu le folosit deja zilnic. 

- Trebuiesc evitate produsele profesionale de ingrijire a pielii cu ingredientele precum  

retinolul, acizii alfa-hidroxizi (AHA), tretinoina si orice tip de derivate de vitamina A. 

- Tehnicianul dvs. va poate prescrie medicamente chiar daca nu aveti un istoric de raceli, 

daca aveti contra-indicatii care va pot pune in riscul de a avea efcte secundare dupa 

tratament. 

- Un istoric al tratamentelor medicale ar trebui de asemenea realizat, pentru a va asigura ca 

nu exista motive pentru care nu ar trebui sa faceti tratamentul. 

Specialistul poate face de asemenea fotografii pentru o comparare “inainte si dupa”, la o data 

ulterioara 

- Masca cu colagen pentru calmare.  

 

Reactii ale pielii dupa procedura. 

- Hiperpigmentare. Acest lucru se datorează numai expunerii zonei la radiațiile UV, pe 

durata procesului îndelungat de vindecare sau reacția la vindecarea unui client. Acest 

lucru nu se datorează niciodată tipului de dispozitiv utilizat, sau modului în care a fost 

desfășurat tratamentul 

- Pete Roz Atrofice (unde au fost aplicate punctele), care durează timp de 6 luni după 

tratament. Nu este încă foarte clar ce provoacă această reacție adversă pe termen lung, în 

să până acum s-a retras de la sine p termen lung. Se crede că se datorează utilizării 

machiajului sau produselor nepotrivite pe durata procesului nevindecare pe termenscurt. 

- Procesul de vindecare pe termen lung, împreună cu inflamarea zonei. Acest efect advers a 

fost raportat numai după tratamentele cu intensitate ridicată. De asemenea, tot din acest 

motiv, se recomandă tratamentele cu intensitate redusă sau medie. 

- Perioadele îndelungate de laxitate a pielii pe pleoapele superioare unde au fost 

desfășurate tratamente de intensitate ridicată. Laxitatea este de asemenea asociată cu un 

sentiment de ușor disconfort pe zona tratată. Acest efect advers a fost raportat după 

tratamentele cu toate dispozitivele, în special după tratamentele cu intensitate ridicată. 

 

Declar pe propria raspundere ca materialele pentru efectuarea procedurii de plasma pen au fost 

desigilate de catre tehnician sub privirea mea. 



 

Prin semantura mea, autentific ca am cititi si inteles toate aspectele continute in acest document 

si consider ca am fost corect informata despre aceasta prcedura. 

In cazul in care nu am declarat adevarul si nu respect sfaturile de ingrijire a zonei, ma consider 

direct responsabila pentru un rezultat nesatisfacator. 

Tehnicianul este absolvit de orice raspundere penala sau civila in urma procedurii. 

Aceste informatii sunt confidentiale si vor fi tratate ca atare. 

Sunt de acord cu fotografierea si folosirea in scopuri publicitare. 

Contravaloarea achitata de catre client pentru procedura realizata de catre specialist NU se 

returneaza! 

 

 

Data                                         Semantura technician                                             Semnatura client 

__________   __________________                      ______________ 


