
Kontraindikace klasických kosmetických ošetření 

 

Kontraindikace kosmetického ošetření pleti 
  

• Nakažlivé nebo přenosné choroby 
• Horečka 
• Herpes 
• Otevřené či nezahojené rány 
• Neobvyklé útvary na pleti 
• Silná lupénka či ekzém 
• Rýma 
• Alergie na kosmetické přípravky 

 
 

Kontraindikace barvení řas a obočí 
 

• Alergie na barvy 
• Dermatitida očního okolí 
• Zánět spojivek, ječné zrno či jiné zánětlivé onemocnění v očním okolí 
• Kontaktní čočky 
• Nakažlivé nebo přenosné choroby 
• Nachlazení, rýma, kašel 

 
 

Kontraindikace ošetření AHA kyselinami ( šetrný chem. peeling) 
 

• 1 měsíc před a jeden měsíc po ošetření není možno se vystavovat slunci 

• Nutno používat ochranný krém s vysokým UV filtrem, minimálně UFV 30 
 
 

Kontraindikace depilace 
 

• Otevřené rány na kůži 
• Lupénka 
• Ekzém v akutní fázi 
• Velké množství névů s chloupky 
• Znečištěná kůže 
• Alergie na vosky 
• křečové žíly 

 
 

 
Přijetím účasti na kosmetickém ošetření, pacientka stvrzuje, že byla seznámena s kontraindikacemi 

požadovaného ošetření  a  stvrzuje, že její zdravotní stav je dobrý a netrpí výše uvedenými komplikacemi.  Je 

si vědoma, že zamlčením některých zdravotních obtíží se na vlastní riziko vystavuje případným možným 

komplikacím, plynoucím z jejího utajeného zdravotního stavu. 

 
 



Kontraindikace přístrojových kosmetických ošetření 

 
 

Kontraindikace ultrazvukových ošetření (Ultrazvuková špachtle, Ultrazvuk pro stimulaci 

látkové výměny) 

 

• Implantované defibrilátory nebo stimulátory 

• Implantované elektronické zařízení či kovové implantáty 

• Srdeční choroby 

• Vysoký krevní tlak 

• Rakovina 

• Těhotenství 
• Kojení 
• Nakažlivé nebo přenosné choroby 
• Nezahojené rány na obličeji 
• Perorální dermatitida 
• Onemocnění štítné žlázy 
• Epilepsie 
• Herpes 
• Silná kuperóza 
• poruchy srážlivosti krve 
• nedávné aplikaci výplní   
• porucha sluchu 

 
 

Kontraindikace radiofrekvenčních ošetření a Thermage 
 

• těhotenství a laktace, 

• vážná srdeční onemocnění 

•  poruchy srážlivosti krve 

•  nemoci pojivové tkáně, 

• Rakovina 

• nedávné kolagenové výplně 

•  osoby s kovovými implantáty v těle 
 

 
Přijetím účasti na kosmetickém ošetření, pacientka stvrzuje, že byla seznámena s kontraindikacemi 

požadovaného ošetření  a  stvrzuje, že její zdravotní stav je dobrý a netrpí výše uvedenými komplikacemi.  Je 

si vědoma, že zamlčením některých zdravotních obtíží se na vlastní riziko vystavuje případným možným 

komplikacím, plynoucím z jejího utajeného zdravotního stavu. 


