
HaRo LASER SPA 

41-200 Sosnowiec , Orląt Lwowskich 6 , harolaserspa.pl, salon@harolaserspa.pl 
 
 

KARTA KLIENTA - TATUAŻ 
 

Imię i nazwisko: ____________________________________________ 

Data urodzenia: ______________________ Telefon: ______________________ 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i wszelkie informacje zawarte w niniejszym formularzu są 
zgodne z prawdą. Zabieg wykonania tatuażu odbędzie się w sterylnych warunkach, z użyciem 
jednorazowych igieł, środków higieny, sterylnych narzędzi, z czym zostałem/-am zapoznany/-a, 
potwierdzam, iż zapoznałem/-am się, zrozumiałem/-am i otrzymałem/-am instrukcję postępowania 
po zabiegu. 

Zobowiązuję się postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w w/w instrukcji dotyczącej 
postępowania (pielęgnacji) nowo wytatuowanych miejsc na ciele. Jestem świadomy/-a, że 
zaniechanie prawidłowego postępowania pielęgnacyjnego może doprowadzić do powikłań oraz 
infekcji nowo wytatuowanych miejsc na ciele, które w konsekwencji mogą trwale uszkodzić skórę i 
tatuaż. 

Oświadczam, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych powikłań po wykonaniu tatuażu, 
zrzekam się wszelkich praw i finansowych roszczeń w stosunku do HaRo Laser Spa prowadzone pod 
działalnością Fire Logic Robert Bazgier, NIP 6291056912, adres: ul. Stara 12B/4, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza. 

 

INFORMACJE ZDROWOTNE 

1. Czy choruje Pan/Pani na: 

- WZW (Wirusowe Zapalenie Wątroby)?     TAK | NIE 

- HIV?      TAK | NIE 

-Cukrzycę?     TAK | NIE 

-Choroby serca?    TAK | NIE 

-Choroby układu krążenia- nadciśnienie, niekrzepliwość krwi itp?    TAK | NIE 

-Choroby dermatologiczne - łuszczyca?    TAK | NIE 

-Choroby neurologiczne- np. padaczka?   TAK | NIE 

3. Czy w ostatnim czasie była wykonywana iniekcja pobierania krwi?    TAK | NIE 

4. Czy jest Pan/Pani alergikiem?    TAK | NIE 

5. Czy jest Pan/Pani pod stałą opieką poradni specjalistycznej?    TAK | NIE 

6. Czy bierze Pan/Pani leki rozrzedzają krew?   TAK | NIE 

  

PRZECIWSKAZANIA do wykonania tatuażu: 

-  leczenie antybiotykowe, długie kuracje farmakologiczne silnymi lekami m.in. sterydami 

-  choroby serca, nadciśnienie krwi 



-  hemofilia, skłonności do przedłużonego krwawienia, niekrzepliwość krwi 

-  choroby skórne, alergie skórne 

-  rozległe blizny będące jeszcze w trakcie gojenia 

-  ciąża 

-  stany pooperacyjne, podgorączkowe itp. 

-  w przypadku nosicieli wirusa HIV i Hepatitis B konieczność poinformowania tatuatora! 

  

Przed wykonaniem procedury udzieliłem/-am pełnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania, które 
zostały mi zadane odnośnie mojego stanu zdrowia, przyjmowanych leków oraz uczuleń. Uzyskane 
dane są poufne. 

Informacje przekazane w formularzach są w pełni jasne i zrozumiałe. 

Przed zabiegiem miałem/-am możliwość zadawania pytań. 

 

Przed wykonaniem tatuażu: 

1. Co najmniej 2-3 dni przed zabiegiem nie pij alkoholu i nie zażywaj używek zmieniających 
świadomość lub mających wpływ na krzepliwość krwi. Alkohol zwiększy krwawienie i może utrudnić 
gojenie.  

2. Miejsce, które ma być tatuowane możesz smarować oliwką lub kremem nawilżającym. Unikaj 
opalania, unikaj solarium. 

3. Na sesję przyjdź wypoczęty i najedzony, lepiej zniesiesz nakłuwanie. 

Higiena po zabiegu: 

Prosimy stosuj się do poniższej instrukcji, chyba, że Twój tatuator przedstawi Ci inne zalecenia: 

1. Na świeży tatuaż zakładamy specjalistyczną folię “oddychającą” ewentualnie podkład higieniczny 
lub folię. 

– Folię “oddychającą” trzymaj przez 1-3 dni, jednak, jeśli tatuaż podpłynie osoczem i krwią delikatnie 
zdejmij pod wodą. 

– Podkład, folię trzymaj przez 4-5 godzin. 

Po tym czasie delikatnie zdejmij opatrunek i przemyj tatuaż zimną lub letnią wodą (może być z 
dodatkiem naturalnego lub antybakteryjnego mydła, np. Protex). Po przemyciu osusz go delikatnie 
czystym jednorazowym ręcznikiem. 

2. Następnie pielęgnuj go za pomocą jednego z dedykowanych środków do pielęgnacji (NEBA, EASY 
TATTOO, SKIN PROJECT, BALM itp.) aż do momentu całkowitego wygojenia (ok 2 tygodni). Są to 
profesjonalne, sprawdzone kremy stworzone dla gojącej się skóry po tatuowaniu. Nie używaj maści 
po innej osobie. Tatuaż przez ten cały czas powinien być delikatnie nawilżony (ani zbyt suchy ani zbyt 
tłusty). 

– W okresie gojenia tatuaż można delikatnie przemywać, natomiast nie wolno go odmoczyć! Basen 
czy leżenie w wannie z zanurzonym tatuażem odpada. 



– W czasie gojenia skóra na tatuażu zaczyna się łuszczyć, może też trochę swędzieć. W żadnym 
wypadku nie zdrapuj strupków, nie drap po tatuażu ani go nie obetrzyj. Noś luźne, bawełniane i 
przewiewne ubrania osłaniające tatuaż, niezbyt ciasne buty jeśli tatuaż znajduje się na stopie, nie noś 
żadnych łańcuszków, zegarków, biżuterii itp. mających z nim kontakt w okresie gojenia. 

– Przez co najmniej 3 miesiące unikaj opalania, promieni UV, solarium. Tatuaż może wyblednąć. To 
zresztą nigdy nie będzie dobre dla twojej skóry. Tatuaż zawsze należy przed słońcem chronić kremem 
do opalania z wysokim filtrem (blokery, faktor 40 lub więcej). Pamiętaj, że ciemny tatuaż mocniej 
przyciąga promienie i może narazić skórę na odparzenie. 

– Nie pij alkoholu (nie zażywaj używek) co najmniej 4-7 dni po zabiegu. To przyśpieszy gojenie. 

4. Po wygojeniu tatuażu można jeszcze profilaktycznie używać oliwki lub kremu nawilżającego. 

Te zalecenia są bardzo istotne. W pewnej mierze od Ciebie będzie zależało jak będzie prezentowała 
się Twoja nowa ozdoba. Wiemy, jak wyglądają zaniedbane tatuaże i w takich przypadkach reklamacje 
nie będą uwzględniane. Jeśli po wygojeniu zauważysz delikatne prześwity (dotyczy to zwłaszcza 
dużych, płaskich motywów) zgłoś się do studia i dokonamy poprawek. Są one gratisowe w okresie 3 
miesięcy od wykonania tatuażu. 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/-AM SIĘ Z POWYŻSZYM TEKSTEM I WYRAŻAM ŚWIADOMĄ ZGODĘ 
NA WYKONANIE ZABIEGU (EWENTUALNE ZASTOSOWANIE ZNIECZULENIA). 

NINIEJSZY DOKUMENT JEST WAŻNY PRAWNIE I STANOWI ZGODĘ NA WYKONANIE ZABIEGU. 

  

 

____________________________________________ 
 Data i podpis 

  

 


