
INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA

S APLIKÁCIOU BOTULOTOXÍNU

- Bol(a) som dostatočne informovaný(á) o použití, indikáciách, 
kontraindikáciách a možných nežiadúcich účinkoch botulotoxínu

- Otvorene a pravdivo som zodpovedal(a) všetky otázky týkajúce sa môjho 
zdravotného stavu a taktiež som svojho ošetrujúceho lekára informoval(a) o 
všetkých predchádzajúcich esteticko - chirurgických zákrokoch v mieste 
dnešnej aplikácie. 

- Bolo mi umožnené položiť všetky otázky ohľadne ošetrenia, ktoré ma 
zaujímali a dostal(a) som dostatočne uspokojivé odpovede. 

Beriem na vedomie, že botulotoxín  (Alluzience) obsahuje:

- 125 Speywoodových jednotiek  hemaglutinínového komplexu toxínu baktérie 
Clostridium botulinum typ A  v 0.625ml roztoku

- pomocné látky: 
 L – histidín
 Sacharóza
 chlorid sodný
 polysorbát 80
 k.chlorovodíková na úpravu pH
 voda na injekcie

- Účinok trvá v priemere 3- 6 mesiacov (dĺžka závisí od metabolizmu každého 
pacienta)

 Bola som oboznámená s odporúčaniami po aplikácii a zaväzujem sa ich dodržiavať. 

 Ošetrenými svalmi pohybovať   (napr. krčiťčelo, mračiť  a usmievať sa) počas 
2h od zákroku 

  Aby v blízkosti ošetreného miesta nedošlo k rozptylu injekčne aplikovaného 
botulotoxínu: 

- ošetrené miesto nemasírovať , neškriabať , netrieť
- na tvár si nenasadzovať tesné okuliare (plavecké, lyžiarske) , čiapku či tesnú 

čelenku
- 4 - 6 hodín si nesmiete ľahnúť do vodorovnej polohy či sa predkláňať 

 Dva dni sa vyhnúť  alkoholu, nadmernej fyzickej aktivite, wellnesu.
  Návštevu kozmetičky, sauny, solária, masáž tváre či  laserové ošetrenie 

odporúčame najskôr týždeň po ošetrení botulotoxínom.
Zvýšené prekrvenie aplikovanej oblasti môže spôsobiť vylúčenie 
bolutotoxínu a tým znížiť jeho efekt.

 Bežnou reakciou na ošetrenie je vznik začervenania, opuchu, modriniek, svrbenia 
či bolesti v miestach vpichu, ktorá vymizne spontánne po 2 – 4 dňoch bez 
akejkoľvek liečby. V ojedinelých prípadoch môže tiež nastať bolesť hlavy trvajúca 
24-48 hodín od aplikácie.



O všetkých nežiadúcich účinkoch pretrvávajúcich dlhšie ako 1 týždeň musí klient 
informovať svojho ošetrujúceho lekára.

Bola som informovaná (ý) s kontraindikáciami aplikácie botulotxínu: 

1. Tehotenstvo a dojčenie
2. Infekcia/zápal v príslušnej lokalite vpichu (herpes, akné ...)
3. Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
4. Neuromuskulárne ochorenia  (Myastenia gravis , Lamber- Eastonov syndróm 

ai.), autoimunitné ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi
5. Lieky 

 svalové relaxanciá tubokurarínového typu
 lieky na srdečnú arytmiu
 antibiotika 

6. Vek (ideálne rozmedzie pre aplikáciu  18-65 r.)

Uvedené skutočnosti a vysvetlenia som pochopil(a) a po dôkladnom zvážení 
požadujem aplikáciu botulotoxínu. 

Meno pacienta :                                                                           Meno lekára :

Dátum a podpis pacienta:                                  Dátum, podpis a pečiatka lekára:


