Kosmetiskās injekcijas

KOSMĒTISKĀS INJEKCIJAS
Kas procedūru drīkst veikt?
Ja tiek ievadīti botulīna toksīni un ﬁlleri:
Ārsts (dermatologs, plastikas ķirurgs, neirologs, neiroķirurgs, oftalmologs vai kosmetologs), kas
saņēmis Latvijas Ārstu biedrības sadarbībā ar Latvijas Estētiskās Medicīnas asociācijas
starpniecību izdotu sertiﬁkātu par metožu M63 „Botulīna toksīna pielietojums estētiskajā
medicīnā” un M64 „Biomateriālu pielietojums estētiskajā medicīnā” apgūšanu
Informācija par reģistrētu ārstniecības personu sertiﬁcētām specialitātēm pieejama Ārstniecības
personu reģistrā
Informācija par M63 un M64 sertiﬁkātu ieguvušajiem ārstiem pieejama Latvijas Estētiskās
medicīnas asociācijas izveidotajā sarakstā
Ja tiek ievadīta hialuronskābe (biorevitalizācija) vai dažādu vielu „kokteiļi” (piemēram, vitamīni, aminoskābes u.c.) (mezoterapija):
Kosmētiķis (profesionālā vidējā izglītība kosmetoloģijā);
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
kosmetoloģijā);
Abi minētie speciālisti ir ārstniecības personas, kas tiek reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā
Kam jāpievērš uzmanība?
Botulīna toksīnu, ﬁlleru un plazmoliftinga injekcijas drīkst veikt tikai reģistrētā ārstniecības iestādē
Procedūras telpai jābūt atdalītai no pārējām telpām
Telpas virsmām ir jābūt gludām, viegli tīrāmām un tīrām
Darba telpā ir jābūt izlietnei, pie kuras atrodas dezinfekcijas līdzekļa un šķidro ziepju trauki,
vienreizējās lietošanas dvieļi
Pakalpojuma sniedzējam jādezinﬁcē rokas pirms katra klienta un jālieto vienreizlietojamus cimdus
Pirms procedūras klienta ādai jātiek dezinﬁcētai
Pakalpojumu sniegšanai izmanto tikai sterilas un vienreizlietojamas adatas un šļirces
Pakalpojuma sniedzēja izglītībai jābūt atbilstošai (skat. augstāk)
Pārliecinies, vai pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis par savu darbību Veselības inspekcijā
Nekautrējies doties prom, ja skaidri redzams vai rodas aizdomas, ka pakalpojuma sniedzējs
neievēro higiēnas prasības
Neprofesionāli veiktas kosmētiskās injekcijas, t.sk. bez atbilstošām zināšanām un kvaliﬁkācijas, apdraud klienta veselību (piemēram, pakalpojuma sniedzējam procedūras laikā netīšām iedurot asinsvadā, kas apasiņo acs ābolu, vai ievadot ﬁlleri neatbilstošā vietā, kas var radīt ievadītās vielas noslīdējumus u.c.).
Kosmētiskās injekcijas ir augsta inﬁcēšanās riska pakalpojums, ko nedrīkst veikt ārpus pakalpojuma
sniegšanai paredzētai un speciāli šim mērķim iekārtotai telpai vai nodalītai vietai!
Atceries, ka pakalpojuma sniedzējam ir jāpārliecinās, vai klients ir sasniedzis 18 gadu vecumu vai ir
saņēmis vismaz viena vecāka (vai likumiskā pārstāvja) piekrišanu pakalpojuma veikšanai.
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