
 

 

 
 

A tetoválást végző szakember és a vendég együttesen tölti ki: 

 

Vendég tölti ki: 

 

Név:………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………. 

Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………….. 

E-mail cím:…………………………………………………………………………………. 

Telefon:…………………………………………………………………………………….. 

 

Kozmetikus tölti ki: 

 

Sminktetoválást végző szakember:………………………………………………………… 

Tetovált terület megnevezése:……………………………………………………………… 

Sminktetoválási technika megnevezése:…………………………………………………… 

Tetoválásnál használt érzéstelenítő:………………………………………………………... 

Tetoválásnál használt pigmentek:………………………………………………………….. 

Sminktetoválás dátuma:……………………………………………………………………. 

Korrekció dátuma:…………………………………………………………………………. 

A sminktetoválás díja:……………………………………………………………………... 

 

 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá*, hogy sminktetoválás előtt, közben és után 

fotódokumentició készüljön, amely felvételeket szakmai, nyilvános és marketing célokra 

használnak fel az interneten és egyéb reklámfelületeken. 

 

Nyilatkozom, hogy: 
 

1. A sminktetoválást a saját kérésemre és beleegyezésemre végzik el.  

2. 18 éves elmúltam. Amennyiben nem, a tetoválásba beleegyező szülő 

aláírása:……………………………………………………………………………… 

3. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás fájdalommal járhat.  

4. Beleegyezem a mikropigmentációs kezelésbe az általam elfogadott színben és formában.  

5. Tudomásul veszem, hogy a bőrben maradt festékanyag mennyisége egyéni, előre nem 

tudják garantálni. 



6. Tudomásul veszem, hogy a mikropigmentálás évekig tart, és az idő múlásával a szín 

világosodik/ kopik (1-5 év). A mikropigmentálás tartósságát években pontosan 

meghatározni nem lehet, egyéntől, kortól és bőrtípustól függően eltérő. 

7. A pörk leesése után a pigment színe szemöldök és szemhéj tetoválás esetén kb. 20-30 %-

kal világosabb lesz. 

8. A gyors és sikeres javulás érdekében betartom a felvilágosításban elhangzottakat és 

legalább 7 napig mellőzöm a következőket: napozás, szolárium, közös fürdő (uszoda, 

strand) szauna és sportolás. 

9. Aláírásommal garantálom, hogy nincs fertőző betegségem.  

10. Nem hallgatok el semmilyen tényezőt, amely a tetoválás végeredményét befolyásolhatja. 

11. A korrekciós utókezelésre 1 alkalommal (melyet az ár tartalmazott) jelentkezem 3 hét 

múlva, de legkésőbb 3 hónapon belül. 

12. Aláírásommal igazolom, hogy a sminktetoválást végző szakember megfelelő higiénia 

betartásával végezte a beavatkozást. (egyszer használatos/steril gumikesztyű, tű, tűcsúcs 

és széles spektrumú szerrel fertőtlenített eszközök) 

13. Abban az esetben, ha megszegem (akarva, akaratlanul) az ápolási és óvintézkedési 

előírásokat és ebből fertőzésem, gyulladásom lesz, lemondok kártérítési igényemről 

mindenkivel szemben, aki a sminktetoválás készítésében közreműködött. 

14. Ezennel igazolom, hogy a szükséges információkat a sminktetoválással kapcsolatban 

megkaptam, a kezelés módszerével, folyamatával és árával tisztában vagyok, az 

esetleges kockázatokról és utókezelésről részletes tájékoztatást kaptam. 

15. Mint páciens kijelentem, hogy tudatában vagyok annak, hogy garancia a sikerre a 

legnagyobb gondosság mellett sem adható. Elegendő idő és alkalom állt 

rendelkezésemre, hogy döntésemet átgondoljam. 

16. Tekintettel arra, hogy az elkészült tetoválás megítélése egyéntől függően és a környezet 

által rendkívül befolyásolt lehet, aláírásommal elfogadom, hogy az ilyen jellegű 

reklamáció esetén a sminktetoválót anyagi felelősség nem terheli. 

17. Kötelezem magam, hogy a kezelést végző szakembert haladéktalanul tájékoztatom a 

tetoválást követő mindennemű elváltozásról. 

18. Tudomásul veszem, hogy a felhasznált eszközök legjobb minősége és a szakember 

felkészültsége pl. allergiás reakció, vagy egyéb előre nem látható esemény bármikor 

bekövetkezhet. 

19. A beleegyező nyilatkozat és egyéb mellékletek el nem olvasása nem mentesít annak 

vonatkozása és felelőssége alól. 

 

 

Dátum: 

 

 

………………………………..                                           ……………………………… 

            Vendég aláírása                                                                 Kozmetikus aláírása 

 

 



 

 Bármilyen fertőző betegség megléte: HÍV fertőzés, Hepatitis A/B/C 

 Kezeletlen magas vérnyomás, cukorbetegség, vese-, máj elégtelenség 

 Terhesség és szoptatás időtartama alatt 

 Lázas állapot, megfázás, bakteriális fertőzés 

 Antibiotikumos kúra alatt 

 Ekcémás és pszoriázisos bőrfelület 

 Fertőző bőrbetegségek és aktív herpesz megléte 

 Epilepszia, vérzékenység, vérhígító készítmények szedése 

 Idegrendszeri betegségek, mániás depresszió, antidepresszánsok szedése 

 Szemölcs vagy anyajegy megléte közvetlenül a tetoválandó felületen 

 Alkoholos vagy egyéb tudatmódosult állapot 

 Napégette bőrfelület 

 Pacemaker megléte 

 Kemoterápiás kezelés fennállása 

 Hormonális rendellenesség megléte vagy hormonkezelés fennállása 

 Fennálló szívbetegség vagy 1 éven belüli szívműtét  

 Fél éven belüli plasztikai sebészeti beavatkozás 

 Állandó véradás (Tetoválást követően 1 évig nem lehet vért adni!) 

 Szemműtét 1 éven belül 

 Kötőhártya gyulladás (Gyógyulás után tetoválható a szemhéj) 

 Fél éven belüli lézeres látáskorrekciós műtét (1 hónappal előtte még tetoválható) 

 Sebgyógyulási rendellenesség esetén (Keloidra való hajlam) 

 Immunbetegség megléte (Kilöki a pigmentet a bőr) 

 

 

 Tetoválás előtt 2 héttel kerülendő a szolárium és direkt napozás 

 Tetoválás előtt 2-3 héttel növeljük a folyadélkbevitelt, hogy a bőr minnél 

hidratáltabb legyen 

 Tetoválás előtt egy héttel kerüljük a hámlasztó készítmények alkalmazását és a 

professzionális hámlasztó eljárásokat. 

 Szemhéj tetoválás előtt 1 héttel távolítsuk el a műszempillát. 

 Tetoválásra smink nélkül érkezz! 

 Szemöldök tetoválás előtt mellőzzük a tartós szemöldökfestékek használatát. 

 Amennyiben kontaktlencsét viselsz, hozz magaddal szemüveget (a 

szemhéjtetoválást követően legközelebb 24 órával viselheted leghamarabb a 

kontaktlencsét.) 

 Tetoválás előtt ne fogyassz élénkítőszer tartalmú ételt és italt, vagy egyéb szert, 

ami izgatottá tesz és emeli a vérnyomásod. 



 Ha tudomásod van bármilyen allergiáról (lydocain, növény, fém, latex kesztyű) 

kérlek jelezd! 

 Ha a tetoválandó területen már volt tetoválásod, kérlek jelezd mindenképp! 

 Amennyiben volt lézeres tetoválás eltávolításod mindenképpen jelezd! (A bőr ezen 

a területen nehezebben fogadja be az új pigmenteket) 

 Herpeszre való hajlam esetén a tetoválást megelőző 5 napban érdemes szedni a 

Telviran (400 mg) tablettát reggel és este, valamint emelt dózisban C-vitamint. 

 

 

 Tetoválás után 2 hétig tilos az uszoda, szauna, gőzfürdő, szolárium vagy direkt 

napozás 

 2 hétig tilos az izzasztó sporttevékenység 

 2 hétig tilosak a hámlasztó és pigmentfolt halványító kozmetikai kezelések 

 A pigmentálás után keletkezett pörköt TILOS vakargatni, piszkálni, gyógyulás 

folyamán magától fog leesni. 

 Szemöldök tetoválást követő 2 napig naponta több alkalommal a szalonban kapott 

utóápoló kézítmény használata kötelező a var leeséséig. 

 A végleges szín és forma a tetoválást követő 4-6 hétben fogja elérni, ezután van 

mód korrekcióra. 

 Szemhéj tetoválásnál előfordulhat duzzanat, ödéma, bőrpír, akár véraláfutás is. A 

területet érdemes jegelni és a var leeséséig a szalonban kaott utóápolóval naponta 

többször bekenni. 

 Szemhéj tetoválás esetén kerülendő a szemkörnyékápoló termékek és 

szemsminkek használata. 

 Herpeszre való hajlam esetén a tetoválást követő 2 napig még szedjük a Telviran 

(400 mg) tablettát reggel és este. 

 

 

A szemöldök páros terület, tűpontos szimmetriát nem minden esetbe tudunk 

kialakítani. Az arcunk sem szimmetrikus: az izmok mozgása, az arc mimikája, a 

csontok domborzata határozza meg mindenkinél egyénileg, hogy mennyire lehet 

egyforma a szemöldök formája. A tervezésre és előrajzolásra ezért fektetünk 

akkora hangsúlyt, hogy a lehető legtökéletesebb és optikailag legszimmetrikusabb 

formát tudjuk kialakítani. 

 

 

Dátum: 

 

 

………………………………..                                           ……………………………… 

            Vendég aláírása                                                                 Kozmetikus aláírása 


