
 

          Dato: 

 
 
 

 

MELINE BEHANDLING 
VIKTIG INFORMASJON FOR PASIENT 

 
 

MeLine behandler alle typer ujevn hudfarge hvor ujevnheten er forårsaket av hudens fargepigment. Behandlingen består av både 
klinikk behandlinger og hjemmeprodukter. Behandlingsforløpet foregår over ca. 12 uker for å oppnå ønsket resultat. Deretter må 
en fortsette å vedlikeholde resultatet. Vedlikeholds forløpet blir individuelt tilpasset etter den enkeltes pasients behov.  

 

 

 
JEG FORSTÅR AT: 
1. Jeg kan oppleve en viss grad av ubehag som kløe, irritasjon, stikkende og varmefølelse like etter behandlingen. 
2. Rødme og litt hevelse (som en mild solbrenthet) kan oppstå på området som er behandlet og vare opptil 4 dager etter behandlingen. 
3. Resultatene av denne behandlingen ikke kan garanteres pga mange variabler, for eksempel: alder, hudtilstand, solskader, røyking, 

klima, livsstil, etc. 
4. Det er nødvendig med vedlikeholdsbehandliger og daglig MELINE hjemmepleie produkter for en periode for å oppnå maksimale 

resultater. 
5. Antallet klinikk behandlinger varierer, og flere behandlinger kan være nødvendig for å oppnå ønsket resultat. 
6. Komplikasjoner er svært sjeldne, men de kan forekomme. I et slikt tilfelle er det viktig at du kontakter din behandler raskest mulig.  
7. Jeg bør rengjøre ansiktet forsiktig med en såpefri ansiktsrens, klappe huden tørt med et håndkle og tilføre fuktighet to ganger daglig. 
8. Jeg skal unngå å klø eller plukke på eventuelle sår eller løs hud for å redusere risikoen for arrdannelse. 
9. Å bruke andre produkter som innholder AHA syrer eller retinoler ikke anbefales. 
10. Det er svært viktig at jeg følger rådene gitt av den estetsiske behandleren nøye, for å bidra til å forbedre effekten av behandlingen og 

redusere risikoen for komplikasjoner eller bivirkninger. Dette inkluderer bruk av alle hjemmepleieprodukter som anvist. 
11. Direkte soleksponering er forbudt mens jeg gjennomgår behandlingen og daglig bruk av solkrem med minst SPF 30 er nødvendig selv 

på en overskyet dag i minst 6 uker. Det er en risiko for at hyperpigmentering oppstår hvis dette rådet ikke følges. 
12. Jeg ikke må bruke solarium/solsenger mens jeg gjennomgår behandlingen og i 6 uker etter avsluttet behandling. 
13. Dersom jeg er under medisinsk hud behandling foreskrevet av lege, bør det klargjøres med behandlende lege før jeg gjennomfører 

behandlingen. 
 

JEG BEKREFTER AT: 
1. Jeg har forstått all informasjon som er  gitt om denne behandlingen under konsultasjonen, og at eventuelle spørsmål jeg har hatt er 

blitt tilfredstillende besvart. 
2. Jeg er enig i at for hver behandling jeg skal utføre, har jeg anerkjent de ovennevnte punktene. 
3. Jeg er enig i å få behandlingen utført og følge alle foreskrevne råd ifb med hjemmebehandlings produkter.   
 
 

HVEM BØR IKKE UTFLØRE EN MELINE BEHANDLING? 
•     Hvis du har en historie med problemer med keloid arr (hevet arr som vokser ut utover det opprinnelige stedet for skade) eller andre 

typer arrdannelse i huden din. 
• Hvis du tidligere har hatt allergiske reaksjoner på noen av produktenes ingredienser. 
• Hvis du har ansiktsvorter eller noen nåværende ansiktsinfeksjon 
• Hvis du bruker medisiner som gjør huden din veldig tørr og svekket.  
• Hvis du er gravid eller ammer. 

 

 
 
 

Pasientens navn, dato & signatur    Behandlerens navn, dato & signatur    

 
 

JEG BEKREFTER AT: 
1. Jeg forstår at det tar tid å oppnå et tilfredstillende resulat og for å beholde resultatet, må jeg følge behandlerens råd gitt til meg i klinikken. 
2. Jeg forstår også at resultater kan ikke garanteres og at det er en mulighet for at jeg må gjenta behandlingen for å oppnå bedre resultat. 
3. Jeg har blitt informert om mulige fordeler og risikoer i forbindelse med behandlingen. 

 
JEG HAR BLITT INFORMERT OM BEHANDLINGS DETALJENE OG SPESIELT OM FØLGENDE PUNKTER: 

 
• Mulighetene som finnes, inklusiv muligheten for å ikke å behandles 
• Fordeler og effekten av behandlingene. 
• Mulige risikoer og bivirkninger. 
• Hjemmebehandlings produkter og intruksjoner om hvordan disse skal brukes. 
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