Intakeformulier Ulthera
Ultherapie is een non invasieve ultrageluid behandeling. Dit houdt in dat de huid
verstevigd en geremodeleerd wordt, zonder operatie en/of naalden.
Er wordt een applicator op de huid geplaatst, waarna een beeld op scherm inzicht
geeft in de opbouw van de huid. Hierdoor wordt op exacte diepte en op de juiste
plaats, gefocuste energie afgegeven. Het collageen en de elastine in de huid wordt
door het ultrageluid aangepakt.
Meteen na de behandeling wordt het liftende proces in werking gezet. Een Ulthera
behandeling werkt zes maanden door. Het resultaat is dat uw huid hierdoor
geleidelijk verstrakt en gelift wordt.
Contra Indicaties
Om een beeld te krijgen of voor u een Ulthera behandeling op dit moment geschikt
is, dient u de onderstaande vragen zo goed mogelijk en naar waarheid te
beantwoorden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw huisarts/ behandelend
arts.
Bent u zwanger?
 Nee
 Ja
Gebruikt u een van d onderstaande medicijnen of zalven?
 Nee
 Ja, namelijk;
 Tegen acne
 Kruidenpreparaten tegen somberheid, zoals St. Janskruid
 Antibiotica of penicilline
 Premarin (oestrogeen hormoon tekort aanvullen)
Heeft u nu of in het verleden last gehad van?
 Huidkanker en/of leukemie
 Pacemaker of inwendige defibrillator
 Geen van bovenstaande
Wanneer u een van de bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord, dient u met
uw huisarts/behandelend arts te overleggen.
Bent u korter dan twee weken geleden in de zon of onder de zonnebank
geweest?
 Nee
 Ja
Heeft u een actieve koortslipinfectie op dit moment?
 Nee
 Ja, u dient na genezing nog drie weken te wachten voordat u kunt beginnen

Heeft u metalen in of onder de huid waar u behandeld wilt worden, bijv.
piercings?
 Nee
 Ja, deze dienen tijdelijk uitgedaan te worden bij elke behandeling
Heeft u tatoeages?
 Nee
 Ja, (deze kunnen vervagen, deze plaatsen behandelen wij daarom niet)
Heeft u gordelroos (blaasjes en jeuk) rond de taille?
 Nee
 Ja, u dient te overleggen met uw huisarts
Heeft u een botox behandeling ondergaan?
 Nee
 Ja, wij kunnen u op deze plek(ken) niet behandelen ( uw huid kan bobbels en/of
celullite ontwikkelen)
Heeft u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een filler behandeling
gehad?
 Nee
 Ja, wij kunnen u op deze plek(ken) niet behandelen (het effect van de filler gaat
verloren)
Verwachtingen
Het collageen en de elastine in de huid wordt door het ultrageluid aangepakt.
Meteen na de behandeling wordt het liftende proces in werking gezet. Een Ulthera
behandeling werkt zes maanden door. Het resultaat is dat uw huid hierdoor
geleidelijk verstrakt en gelift wordt.
In de regel volstaat slechts 1 behandeling. Afhankelijk van de conditie van uw huid,
leefstijl, zoals blootstelling aan zon, voeding, roken, slaapgedrag kan na zes
maanden een vervolgbehandeling nodig zijn. Het is belangrijk dat u uw huid goede
verzorging geeft. (zie nazorg)
Alternatieven







RF (Radio Frequentie behandeling)
Microdermabrasie
Carbon Laser Peeling
IPL huidverjonging
Botox
Fillers

Kosten
Ik begrijp dat de kosten van een Ulthera behandeling worden vastgesteld door
Good Looks Almere. De behandelaar geeft mij een compleet inzicht in de kosten
van de voorgestelde behandeling.
Restitutie
Behandelingen die door u zijn betaald, worden niet terugbetaald.
Betaling
U dient altijd volgens afspraak aan uw betalingsverplichting te voldoen. U dient
voorafgaande aan de behandeling uw betaling te voldoen.
Nazorg
U dient uw huid goede verzorging te geven. Dit wil zeggen dat u uw huid goed moet
hydrateren (vochtinbrengen), een crème met vitamine E aan te brengen, een serum
of ampullen te gebruiken voor de basaal cellenlaag. Deze bevinden zich in de
opperhuid.
Garantie
U ondergaat een cosmetische behandeling waarop geen garanties kunnen worden
gegeven. Ulthera werkt bij iedereen, echter bent u als cliënt zelf
eindverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Dit door middel van leefstijl
(zon, roken, voeding, alcohol, verzorging en evt, medicijnengebruik)
U krijgt de garantie dat de behandelaar welke de behandeling bij u uitvoert,
vakkundig en gecertificeerd is.
Cliënt heeft naar waarheid het intakeformulier ingevuld, cliënt heeft het
intakeformulier in tweevoud getekend en een exemplaar ontvangen voor eigen
administratie.
Ondertekening
Aldus overeengekomen:
Naam cliënt:
Datum:
Handtekening cliënt:

