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ИЗПОЛЗВАНЕ С АДВОКАТ. БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА ЮРИДИЧЕСКАТА Й ОСНОВАТЕЛНОСТ ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТ.  

  

Пациентска карта  

Име на пациента:  

Дата на раждане:  
  
Възраст:  

Телефонен номер:  Имейл:  

  

Ако НЕ желаете да получавате информационен бюлетин чрез е-mail или телефонен  

номер отбележете с  Х в квадратчето     

 

Назначенa ви e серия oт неинвазивни процедури с BTL X-WAVE System. Този апарат се използва при 

неинвазивни дерматологични терапии на тяло.  

BTL X-WAVE System представлява ударо-вълнов апарат, който доставя акустична енергия към дермалния и 

подкожния слой на кожата по контролиран начин. Инициали: _____   

С терапевта си ще обсъдите вашите индивидуални терапевтични нужди. Препоръчителният брой процедури е 

от 2 до 10, с интервал помежду им от 7 до 14 дни. В зависимост от сериозността на състоянието ви може да 

имате нужда  от допълнителни процедури. За оптимални резултати е важно да следвате изготвения за вас 

терапевтичен план. Резултатите обикновено продължават да се подобряват в трите месеца след последната 

процедура. Инициали: _____  

Tерапията не предизвиква болка, поради което не се се налага анестезия. Нe е необходим период на 

възстановяване. Може да се върнете към нормалния начин на живот  непосредствено след процедурата.  

Инициали: _____   

Моля да пристигнете за процедурата добре хидратирани. В идеалния случай, трябва да се хидратирате 2 дни 

преди деня на процедурата, също и на самия ден, тъй като това ще доведе до по-комфортно и ефикасно 

третиране. Инициали: _____  

В деня на процедурата се препоръчва да носите удобно облекло, което да даде лесен достъп до третираната 

зона. Инициали: _____  

Уведомен/а съм/приемам, че успешният резултат от терапията може да бъде повлиян от тютюнопушене или 

прекомерна консумация на алкохол, както и от хранителни нарушения, прием на медикаменти или недостатъчна 

хидратация. Въпреки че не се налага специална диета, се препоръчва да се храните здравословно, което 

благоприятства и поддържа резултати. Инициали: _____  
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Моля отбележете дали в момента имате или сте имали някое от посочените:  

▪ Бактериална или вирусна инфекция, остроо възпаление, висока температура  ДА      НЕ  

▪ Отслабена имунна система  ДА      НЕ  

▪ Курс лечение с изотретиноин през последните 12 месеца  ДА      НЕ  

▪ Рак, лъчева терапия  ДА      НЕ   
▪  Изгаряния, нарушения на чувствителността или трудно/бавно  

заздравяване на третираната зона  ДА      НЕ  

▪ Метални импланти  ДА      НЕ  

▪ пейсмейкър или автоматичен дефибрилатор/ кардиовертер  ДА      НЕ  

▪ Вътрематъчно устройство  ДА      НЕ  

▪  Аблативна/неаблативна козметична намеса (дълбок пилинг/ексфолиация)  
през последните 3 месеца  ДА      НЕ  

▪ Заболявания, свързани с производството на колаген,склеродермия  ДА      НЕ  

▪ Сърдечносъдови заболявания, разширени/варикозни вени  ДА      НЕ   

▪ Инвитро процедура  ДА      НЕ  

▪ Остра невралгия и невропатия  ДА      НЕ  

▪ Заболявания на кръвта, риск от кървене, кръвоизливи, пептична язва  ДА      НЕ  

▪ Екзема или розацея  ДА      НЕ  

▪ Бъбречна или чернодробна недостатъчност  ДА      НЕ  

▪ Изразен оток, асцити, ексудати  ДА      НЕ  

▪ Туберколоза  ДА      НЕ  

▪ Инфекции, предавани по полов път  ДА      НЕ  

  

Ако сте отговорили с ДА на някой от въпросите, моля пояснете:  

▪ Известно ми е, че бременост и кърмене са противопоказни, и бременни жени не могат да се подлагат на терапия. 

Инициали: ______  

▪ Разбирам, че има определени рискове, свързани с BTL X-WAVE System терапия и че те включват, но не се 

ограничават до еритема,  лека болка и суха кожа. * Разбирам, че терапията може да включва рискове от усложнения 

или нараняване, както по известни, така и неизвестни причини, и приемам тези рискове. На терапията не се подлагат  

пациенти с проблеми при съсирването на кръвта, както и такива страдащи от разширени вени.  

Инициали: ______  
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▪ Давам съгласие за снимки, взимане на мерки и теглене преди и след курса терапии. Информацията се събира с 

медицинска или маркетингова цел. Инициали: ______  

▪ Разбирам, че резултатите могат да варират при различните пациенти и че точен резултат не може да се прогнозира. 

Приемам, че резултатите може да не отговорят на очакванията ми. Инициали: ______  

▪ Потвърждавам, че прочетох целия документ и съм съгласен/на с всички условия. Потвърждавам, че имах 

възможността да задам въпроси и ми бяха дадени задоволителни и обстойни отговори. Напълно разбирам 

процедурата, условията и възможните странични ефекти. Инициали: ______  

 ▪  След като прочетох информацията по-горе, заявявам желание и давам съгласие да се подложа на терапия с BTL  

X-WAVE System, извършена от терапевта/ите и съответния персонал, посочени по-долу.  

  

 Декларирам съгласието си личните ми данни, да бъдат обработвани и съхранявани от страна на „Туристическа компания“ 

ЕООД, ЕИК 104612914, град Варна, ул. „Генерал Колев“ 12, толкова време, колкото е нужно или разрешено във връзка с 

целите, за които са събрани.  

Декларирам и потвърждавам, че предоставянето на личните ми данни е доброволно, както и че съм запознат/а с правата 

си по ЗЗЛД и (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2017 година – 

GDPR) и давам изрично и безусловно съгласие предоставените лични данни да бъдат събирани и обработени за целите 

за които са събрани, при спазване изискванията на действащото законодателство на Република България. 

Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, който да изпратите на 

имейл адрес: office@seaside.bg 

 

Подписът ми по-долу удостоверява, че горепосочената информация е точна и актуална.  

  

Подпис на пациента: ____________________________________________                      Дата:  

_________________  

Име на свидетел: _____________________________ Подпис: __________________________  Дата: _________________  

Име на терапевта: ______________________________________________  

  

За пълния диапазон от възможни неблагоприятни последици и усложнения, предизвикани от употребата на апарата  се 

консултирайте с терапевта си.   



 

  

 Примерен медицински картон    
Име на пациента или идентификация:  
_____________________________________________  

Снимка: ДА/НЕ    

Третирана/и зона/и - опишете или отбележете на диаграмата:   
________________________________________________________________  

  
Тегло преди  1st Tx/ след последната Tx: _______/_______  
  

 СЕСИЯ №  ДАТА  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 
ПРОЦЕДУРАТА  КОМЕНТАРИ  ИНИЦИАЛИ НА ТЕРАПЕВТА  

          

          

          

          

          

          

  

  

  


