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Læs venligst følgende vejledning nøje og signer derefter i bunden af siden. 
•	 Det kræver normalt flere Microblading/PMU behandlinger for at opnå det ønskede resultat. For at opnå det 

bedste resultat bør kunden vende tilbage til mindst én behandling efterfølgende. Denne behandling vil finde 
sted 4-6 uger efter første besøg.

•	 Vær forberedt på at farveintensiteten vil syne meget kraftig lige efter behandlingen. Dette vil aftage med 30%-
50%.

•	 Selvom lokalbedøvende creme anvendes under behandlingen, kan følsomhed/ubehag stadig opstå hos føl-
somme personer.

•	 Tynd eller følsom hud kan være rød og/eller hævet efter proceduren. 
•	 Mød venligst op med din sædvanlige dagsmakeup på behandlingsdagen. 
•	 Hold dig fra alkohol 1 døgn før behandlingen.
•	 Prøv hvis muligt at undgå følgende krydderurter og krydderier inden din behandling: Sort peber (Piper 

nigrum), Kardemomme (Elettaria cardamomum), Cayenne (Capsicum frutescens), Kanel (Cinnamomum 
Cassia), Hvidløg (Allium sativum), Ingefær (Zingiber officinale), Peberrod (Armoracia Lapathifolia), Sennep.

•	 En allergitest/priktest vil blive udført, medmindre en ansvarsfraskrivelse er underskrevet. 
•	 Ret af bryn med voks bør ikke udføres indenfor 48 timer før behandlingen.
•	 Elektrolysbehandling bør ikke gennemføres indenfor 5 dage før behandlingen.
•	 AHA-behandlinger bør afsluttets minimum 2 uger før behandlingen.
•	 Kemisk-/laserpeeling samt Retinol A produkter bør ikke anvendes indenfor 6 uger før behandlingen.
 

Lokalbedøvelse
Allergiske reaktioner: kan forekomme ved den lokalbedøvelse, der anvendes under behandlingen. Hvis der 
opstår en allergisk reaktion, bør du straks konsultere en læge. Allergiske reaktioner fremkommer ved rødme, 
hævelse, udslæt, blærer, tørhed eller andre symptomer forbundet med en allergisk reaktion.
Følelsesløshed: Vi kan ikke garantere at behandlingsområdet tager imod bedøvelsen. Hvert individ er forskellig 
afhængigt af hudtype. Nogle kunder oplever at området bliver fuldstændig bedøvet, mens andre kan opleve min-
dre ubehag.
Behandlingen: Microblading/PMU bruger en lokalbedøvende creme/gel. Produkterne er designet til at være helt 
sikre og kan købes uden recept på apoteket. Lokalbedøvelse placeres på behandlingsområdet i 20-30 minutter 
og fjernes derefter forsigtigt før behandling. Som et resultat af behandlingen kan du i kombination med brug af 
bedøvelse forvente rødme/hævelse efter behandlingen. 

Jeg har læst og er indforstået med ovenstående oplysninger og mulige risici ved brug af lokalbedøvelse, og derfor 
godkender jeg brugen af   lokalbedøvelse ved behandling med Microblading/PMU.
Jeg garanterer også, at jeg vil følge vejledningen omhyggeligt før min behandling.

MICROBLADING / PMU VEJLEDNING FØR 
BEHANDLING 

Kundens navn:    Efternavn:    Dato:

Behandlerens navn:    Efternavn:    Dato:

Fortsæt venligst til kunderådgivning og medicinsk helbredsformular.
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KUNDERÅDGIVNING OG 
MEDICINSK HELBREDSFORMULAR 

FØR MICROBLADING / PMU

Fornavn:     Efternavn:     Fødselsdato:

Adresse:     Postnr./by:

Telefon:     Email:

Har du taget noget medicin de seneste 6 måneder? 

Har du fået kemoterapi eller strålebehandling indenfor det seneste år? 
 
Har du nogensinde fået en allergisk reaktion på følgende? (Sæt ring om)
Latex   Vaseline   Medicin   Lanolin   Metal
Pels   Madvarer   Lidocain   Farvestoffer  Glycerin

Øvrige allergier:  

Har du fået/haft noget af følgende? (Sæt ring om)
 
Retinol A indenfor 2u    Hjærteoperartion    Hepatis
Kemisk/laserpeel indenfor 6u   Højt/lavt blodtryk    Tumorer/Cyster
AHA-Behandling indenfor 2u   Hæmofili     Anæmi
Botox/Fillers    Leversygdom    Hypertrofiske / Keloida ar 
Overfølsomhed for sminke    Cancer     Problem med at hele
Hårtab/Alopecia    Herpes     Får du let ardannelse
Epilepsi      Trikotillomani    Bløder du let/får du let blå mærker
Cirkulationsproblemer   Problemer med skjoldbruskkirtlen  Er du gravid/ammer du
HIV     Svimmelhed
 
Hvad er den største problematik med dine bryn?

Hvad ønsker du at forbedre? 

FOR BEHANDLEREN:
Noter pigment, blad, benyttede teknikker på kunden:

Læs venligst følgende nøje: Microblading/PMU er en metode til at kosmetisk tatovere. Efterfølgende tilretning kan være påkrævet. Ophelingen tager 
minimum 4 uger, før en tilretning/Touch Up kan udføres. I sjældne tilfælde kan pigmentet migrere under huden. Proceduren for microblading/PMU 
kan føles som ubehag under behandlingen. Pigmenterne vil falme. Lige efter behandlingen kan pigmentet se 30-50% mørkere ud end det ønskede, 
endelige resultat. Selv om det er ekstremt sjældent, kan der forekomme en øjeblikkelig eller forsinket allergisk reaktion på pigmenterne. En negativ 
allergitest/priktest garanterer ikke, at du ikke vil udvikle en allergisk reaktion efter den fulde behandling. Allergiske reaktioner på lokalbedøvelse 
kan forekomme. Permanent makeup bør ikke udføres under graviditet eller amning. Permanent makeup må ikke udføres på personer under 18 år. 
Infektion kan opstå, hvis efterpleje-instruktionerne ikke følges korrekt. Hævelse og rødme kan forekomme efter behandlingen. Du kan opleve lette 
blødninger. Hvis du skal til MR-scanning indenfor 3 måneder efter Microblading-proceduren, skal du fortælle din læge, at du har fået foretaget behan-
dlingen. Ardannelse kan forekomme, selv om dette er yderst usædvanligt.

Jeg har modtaget et efterpleje-kort og jeg forstår fuldt ud instruktionerne. Jeg er indforstået oplysningerne ovenfor.
Jeg bekræfter, at al information fra mig er korrekt og sandfærdigt.

Kundens navn:     Efternavn:    Dato:

Behandlerens navn:    Efternavn:    Dato:

Fortsæt venligst til formularen til alment samtykke til behandlingen.
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FORMULAR
ALMENT SAMTYKKE TIL BEHANDLINGEN

Kundens navn:    Efternavn:    Dato:

Adresse:     Fødselsdag:    Signatur:

Behandlerens signarur:        Dato:

Læs venligst denne formular fuldt ud og skriv under i bunden. Hvis du er i tvivl om eventuelle detaljer i formularen, så henvend dig 
venligst til din behandler.

Hvis der opstår en uforudset komplikation i forbindelse med Microblading-/PMU-behandlingen, tillader jeg min behandler at gøre 
brug af sin faglige vurdering til at afgøre, hvad han eller hun anser for nødvendig under de givne omstændigheder. Jeg accepterer 
ansvaret for at bestemme farve, form og position/design for Microblading-/PMU-behandlingen i samråd med behandleren. Jeg forstår, 
at en allergitest ikke er garanti for, at jeg ikke vil udvikle en allergisk reaktion på pigmentet. Jeg forstår fuldt ud og accepterer, at giftfrie 
pigmenter anvendes under proceduren, og at det opnåede resultat kan falme over en periode på 1-3 år. Selvom farven vil falme, kan 
selve pigmentet forblive i huden på ubestemt tid. Jeg er blevet informeret om, at de højeste hygiejnestandarder er opfyldt, og at sterile 
engangsnåle og pigmentbeholdere anvendes til hver enkelt kunde og hver ny behandling.

Jeg er indforstået med og accepterer, at hver behandling er en proces, som kan kræve flere pigmentapplikationer for at opnå det 
ønskede resultat, og at det ønskede, færdige resultat ikke kan garanteres efter første behandling. Jeg forstår, at jeg bør vende tilbage til 
endnu en behandling til tilretning/Touch Up. Resultatet af behandlingen bestemmes af følgende: Medicinering, hudegenskaber (tør, 
olieret, solskadet, tyk eller tynd hudtype), personlig pH-balance i huden, alkoholindtagelse og rygning, tilretning/Touch Up efter første 
behandling. Efter afslutning af behandlingen kan der opstå hævelse og rødme på   huden, hvilket vil falde inden for 1-4 dage. I nogle 
tilfælde kan der også forekomme blå mærker. Du kan genoptage dine normale aktiviteter efter behandlingen, men brugen af   kosmetik, 
kraftige svedfremkaldende aktiviteter og udsættelse for solen bør begrænses, indtil huden er ophelet. Se venligst efterpleje-kort for mere 
information.

Jeg indforstået med, at den korrekte farve ses 1 måned efter hver behandlingen, og at pigmentet kan variere afhængigt af hudtone, hud-
type, alder og hudforhold. Jeg forstår, at nogle hudtyper lettere tager imod pigmenter, og at der ikke kan gives garanti på præcis farve. 
Ifølge min viden har jeg ingen fysisk, psykisk eller medicinsk svækkelse eller handicap, som kan påvirke mit velbefindende som et 
direkte eller indirekte resultat af min beslutning om at få behandlingen udført på dette tidspunkt. Jeg bekræfter, at jeg forstår og vil følge 
alle instruktioner før og efter behandlingen som angivet og forklaret af behandleren. Jeg bekræfter, at jeg har modtaget efterpleje-kort af 
behandleren. 

Jeg bekræfter, at jeg er ved mine sansers fulde brug og tager det fulde ansvar for behandlingen. Jeg accepterer ethvert ansvar for eventu-
elle konsekvenser, der måtte følge af min beslutning om at få foretaget en permanent kosmetisk behandling udført af (behandler):

(Behandlers fulde navn)

Jeg er også enig i, at “før” og “efter” billeder af min behandling bliver brugt til dokumentation, registrering og brug i portefølje.
JEG BRKRÆFTER, AT JEG HAR LÆST OG ER FULDSTÆNDIG INFORSTÅET MED OVENSTÅENDE SAMTYKKE- OG BEHAN-
DLINGSERKLÆRING; AT DE ANVISNINGER SOM DER HENVISES TIL ACCEPTERES OG AT JEG ACCEPTERER DET FULDE 
ANSVAR FOR ALLE ANDRE KOMPLIKATIONER, SOM KAN OPSTÅ ELLER FOREKOMME UNDER ELLER EFTER MICRO-
BLADING-/PMU-BEHANDLINGEN. JEG ER INDFORSTÅET MED RETNINGSLINJERNE FOR EFTERPLEJE. 
BEHANDLINGEN ER FORETAGET EFTER MIN ANMODNING. 
JEG GODKENDER HERMED AT BEHANDLEREN:

(Behandlers fulde navn)
UDFØRER MICROBLADING PÅ MIG PÅ:

(Adresse)


