Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie

Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden?
Bij het intake gesprek zullen de gegevens worden besproken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Niet medisch

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam:
Voornaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Hoe heeft u ons gevonden?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe gaat het nu met u?
Doet u aan sport of heeft u een hobby?
Zo ja welke?
Rookt u?
Bezoekt u regelmatig solaria?
Gebruikt u huidverbetering producten met fruitzuren/vitamine A/E/C?
Gaat u binnen 6 weken op vakantie?
Heeft u binnen de afgelopen 4 weken een laser/ chemische peeling ondergaan?
Is het u duidelijk dat als u ergens ja op hebt geantwoord dat het van invloed is op de
behandeling?
Zelfs dat er besloten kan worden om de behandeling niet door te laten gaan?
Het is duidelijk voor u dat de goede en juiste nazorg belangrijk is voor het resultaat?
Dat de behandeling vrijwillig gekozen is en op eigen verantwoordelijkheid?
U bent geïnformeerd mondeling en schriftelijk over de risico’s van PMU
Tepelhofreconstructie?

•
•
•
•

Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie

Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden?
Bij het intake gesprek zullen de gegevens worden besproken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Medisch/ hospitalisatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In geval van borstkanker heeft u een amputatie of borstbesparende operatie ondergaan?
Heeft u na de borstbesparende operatie bestralingen ondergaan?
Heeft u chemokuren ondergaan?
Zit u nog in de behandeling van een chemokuur of hormoonkuur?
Ondergaat u de 5 jaar hormoontherapie?
Als u later de borstreconstructie operatie heeft ondergaan? Hoe lang geleden?
Heeft u veel complicaties gehad bij/ of na de operaties?
Is er sprake geweest van necrose van huidweefsel?
Zijn de lymfeklieren tevens verwijderd?
Bij de borstreconstructie is de DIEP/ TRAM methode uitgevoerd?
Of de expandermethode/ of directe prothese?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bent u aan één borst behandeld of aan beide?
Is de tepel geheel verwijderd?
Heeft u goed gevoel in de decolleté en de borsthuid?
Zijn de littekens bij u: normaal, hypertrofisch, keloïd hypertrofisch?
Genezen kleine wondjes Langzaam, snel, of normaal?
Heeft u eerder een behandeling PMU reconstructie gehad? Zo ja hoe lang geleden?
Waren er bijzonderheden tijdens of na deze behandelingen?
Bent u onlangs geopereerd? Andere ingrepen
Ondergaat u een speciaal IVF traject?
Heeft u een cosmetische ingreep gehad? Zo ja welke? Hoe lang geleden?
Denk aan fillers, botox enz..
Bent u onder behandeling van een dermatoloog?
Lijd u aan 1of meerdere van onderstaande aandoeningen/ziekte?
Hemofilie/ contact allergie/ immuun stoornis/ hart/vaatziekte/ diabeet/ hooikoorts/ nek of
rugklachten/ reuma/ artritis/ artrose/ Herpesvirus/ koortslip/ pardontitis (
tandvleesontsteking).
Last van migraine/epilepsie? Wanneer was de laatste aanval?
Vitiligo u of in de familie?
Heeft u voedsel intolerantie? Zo ja welke?
Heeft u contactlenzen, een bril of een gehoorapparaat?

•
•
•
•

Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie
Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden?
Bij het intake gesprek zullen de gegevens worden besproken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Behandeling

Het is van groot belang dat overleg heeft gehad met uw oncoloog/ plastisch chirurg deze
kan als beste beoordelen of wij op uw huidweefsel mogen pigmenteren met de PMU
machine.

•
•
•
•

Heeft u deze PMU reconstructie met uw specialist besproken?

•
•
•
•
•

Wat is uw wens?

Vind specialist op dit moment het juist om de behandeling te ondergaan?
U zou graag een reconstructie van het aureool oftewel een 3D tepelhof willen?
Deze medische PMU wilt u ondergaan i.v.m. Het hebben gehad van borstkanker/
borstverkleining/borstlifting/overschot van huid is verwijderd f anders namelijk:
Is de behandeling duidelijk voor u?
Is het duidelijk dat er meerdere behandelingen nodig zullen zijn, minimaal 2?
Zijn er nog bijzonderheden de invloed kunnen hebben op de behandeling?
Mogen er voor en na foto’s gemaakt en gebruikt worden voor reclame doeleinde op sociale
media/ website/ facebook of overige media uitingen?

Toestemming
•
•
•
•
•
•

Ik vind mezelf gezond genoeg om de PMU tepelreconstructie behandeling te ondergaan:
Ik heb vrijwillig en weloverwogen gekozen de PMU tepelreconstructie behandeling te
ondergaan:
Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van drugs of alcohol:
Ik weet dat de behandeling wordt afgeraden bij gebruik van antibiotica, bloedverdunners,
antistolling middelen, chemokuur…:
Ik weet dat de behandeling eerst besproken dient te worden met mijn behandelend arts:
Ik heb deze behandeling besproken met mijn behandelend arts(en) en deze geeft mij
toestemming de behandeling te ondergaan:

Ondergetekende is van mening dat hij/ zij antwoord heeft gekregen op alle vragen, die naar
aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.
Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle relevante
informatie m.b.t. gezondheid en huidgevoeligheid te hebben gegeven.
Ondergetekende verklaart, na het lezen van het bovenstaande en op basis van alle verkregen
informatie, tot een weloverwogen, vrijwillig besluit te zijn gekomen om de behandeling onder eigen
verantwoordelijkheid te willen ondergaan.
Naam:
Handtekening:

Datum:

Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie
Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en toestemming geven deze te noteren?
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Analyse inspectie en behandelplan

•
•

Naam:
Datum:

Huidinspectie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto voor:
Geopereerd aan één of beide borsten:
Verhouding tot elkaar/ ongelijk, minder dan 5 cm verschil of:
Lymfeklierenverwijderd/ okseltoilet:
Is er nog een tepel te zien? Links/rechts:
Is er nog een gedeelte van de tepel zichtbaar:
Is het een retouch behandeling:
Wanneer vond de eerste tepelhof reconstructiebehandeling plaats:
Roodheid/ wondjes op borsthuid of decolleté:
Littekens: normaal, keloid, hypertrofisch of:
Schilfers/ moedervlekjes/ pigmentvlekjes overig:
Dermagrafietest: gevoelig,normaal, heel gevoelig
Palpatie test borsthuid: normaal, pijnlijk, hardheid, inkapseling:
Fitzpatrick huidtype:
Kleur ogen:
Kleur ondertoon:
Haarkleur:
geverfd:
Advies van de professional:
Keuze van de klant:
Symmetrie van het lichaam:
Rijpere huid:
Dunnere huid:
Klant kan goed tegen de muur staan:
Klant tevreden over de getekende hoogte, grootte van de vorm:
Bijzonderheden:

Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie
Geeft u toestemming om een voor en na foto te maken?

Analyse inspectie en behandelplan

•
•

Naam:
Datum:

•

Wens van de klant:Partieel tepelhofreconstructie/ gehele tepelhofreconstructie/ fresh-up
Areola/ andere kleur Areola

•

Welke pigment:

•

Peach

White

•

Honey

Mink

•

Welke PMU safety cartridges:

•

Verdoving van huisarts meegenomen?:

•

Heeft de klant tijdens de behandeling: veel pijn ervaren/ weinig pijn/ veel vocht/ bloed

•

Hoe was de huid reactie? Normaal/ meer zwelling dan normaal/ anders:

•

Hoe vond de klant de behandeling:

•

Directe nazorg die is aangebracht:steriele gaas/niet plakkende folie/Microphor pleister/
kompres/anders:

•

Meegegeven nazorg crème die pas na 24 uur aangebracht mag worden: Alhydran/Eucerin

•

Steriele gaasjes meegegeven:

•

Telefoon afspraak: volgende dag na de behandeling voor controle:

•

Documenten nazorg/ risico’s meegegeven:

•

Pigment paspoort meegegeven:

•

Retouch afspraak op:

•

Foto voor en foto na iedere behandeling:

Tan

Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie
Wilt u de volgende tekst aandachtig doorlezen.

Nazorg/ advisering & verzorging

Na de behandeling
Wat kunt u verwachten?
Als er een medische permanente make-up tatoeage is gezet, is er tot 2mm diep in de huid
gewerkt. Het zetten van een permanente make-up tatoeage is medische gezien te
vergelijken met een schaafwond. De juiste verzorging van uw huid is daarom heel
belangrijk ter voorkoming van o.a. infecties, na wondvocht verlies of pigmentverlies. Het
duurt 6 weken voordat de huid volledig is herteld.

De behandelde huid zal altijd erg gevoelig blijven voor zonlicht en UV-straling na het
plaatsen van een tepel tattoo.

Direct na de behandeling
Als de medische tatoeage net is aangebracht, lijkt dit donkerder dan het uiteindelijke
resultaat. Dit komt doordat er tijdens de behandeling een schaafwond in de huid ontstaat,
hierdoor krijgt de tepelhof een donkerder kleur. Na de behandeling kunnen kleurpigmenten
tot wel 30/50 procent teruglopen. Er zijn meerdere behandelingen nodig voor het
langdurige blijven resultaat.

De nabehandeling/controle afspraak
Deze controle is gemiddeld 6 weken na de behandeling. De tepel en het tepelhof worden
tijdens deze afspraak nogmaals met de permanente make-up behandeld. Dit wordt gedaan
om teruggelopen kleurpigmenten weer bij te werken. Tijdens deze behandeling kunnen ook
nog eventuele puntjes op i worden gezet, zodat het resultaat optimaal wordt.
In sommige gevallen is het nodig een derde keer terug te komen, dit is afhankelijk van de
zuurgraad, kwaliteit en de conditie van de huid.

Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie
Wilt u de volgende instructies aandachtig doorlezen.
Houd u zich A.U.B. aan deze instructies.

Nazorg/ advisering & verzorging

Nazorginstructies medische tepelhoftatoeage
Het genezingsproces kent 3 stadia:
•
•
•

Genezen
Afschilfering van de korstjes
Kleur fading na 3 tot 6 weken

De Areola wordt afgedekt met een plastic folie of steriel gaasje. Dit wordt vastgezet met
een speciale huidpleister. Hierover gaat de BH ( met wanneer nodig een borst compres) en
de kleding.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Minimaal de eerste 24 uur mag het behandelde gebied niet nat worden.
Het liefst 48 uur niet in aanraking komen met water.
2 dagen na het plaatsen van de PMU kunt u weer douchen. U kunt spoelen met
verdunde desinfecterende zeep.
Na het douchen droog deppen met tissues of zachte handdoek, bij voorkeur dragen
aan de lucht.
Dun laagje Alhydran aanbrengen, steriel gaasje over de wond aanbrengen en BH.
Om het gaasje op zijn plek te houden kan je gebruik maken van borstkompressen
in de BH.
Gaasjes 2 x per dag wisselen.
Raak de huid niet aan, was de handen met desinfectie zeep bij verschonen.
Niet krabben, pulken, niet op de buik slapen, geen strakke kleding, schone BH.
Eerste 48 uur niet sporten/ zorg dat het niet gaat schuren dat zorgt voor wonden.
Niet zwemmen, sauna, solaria, bubbelbaden, stoombaden 3 weken.
Geen thalassotherapy 3 weken.
Meestal is de huid na 7 dagen dicht en zijn de korstjes eraf gevallen. Dan hoeven
de gaasjes in principe niet meer. Als de tatoeage nog trekt kunt u altijd een dun
laagje nazorg crème aanbrengen.
De huid nooit afdekken met bandages, siliconenpleisters, plakfolie, enz…
Na het genezingsproces in de zon of solaria altijd een spf zonbescherming met
factor 50 aanbrengen.
Bij roodheid of extreme zwelling contact opnemen met ons en uw arts!!

Intake formulier Permanente Make-up 3D Tepelhofreconstructie
Wilt u de volgende instructies aandachtig doorlezen.
Houd u zich A.U.B. aan deze instructies.

Ter controle

•
•
•
•
•

Heeft u de nazorg crème ontvangen?
Heeft u de steriele gaasjes voor de eerste 48 uur ontvangen?
Heeft u de borstkompressen voor de eerste 48 uur ontvangen?
Heeft u het nazorg formulier ontvangen?
Is de nazorg instructie duidelijk voor u?

Wij kunnen ons voorstellen dat u tijdens het genezingsproces eventuele vragen hebt. U kunt uw
vragen altijd stellen op onderstaande telefoonnummer of E-mail adres.

•
•
•

Telefoon: 06-10495197
E-mail: info@skinartclinic.nl
U bent behandeld door Jolanda Hengeveld

