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INFORMERAT SAMTYCKE - ACCENT XL 

Jag är medveten om att Accent XL är ett radiofrekvent redskap (RF) som används i 

dermatologiska syften för icke-invasiva behandlingar och reducering av slapp hud, 

rynkor, celluliter och fett. Jag är medveten om att en serie behandlingar är 

nödvändigt (4-6) och att det inte finns några garantier för att slapp hud, rynkor, 

celluliter och fett kommer att reduceras helt. Jag förstår att jag kommer att uppleva 

kortvariga (ett par sekunder till ett par timmar) negativa effekter så som, brännande 

känsla, erytem och torr hud.  

 

Brännskador kan i ovanliga fall uppstå. Dessa negativa effekter har jag fått noga 

förklarat för mig. Jag förstår att det tar upp till fyra månader innan jag kan se 

slutresultat. Vi kommer att råda dig att använda lämpliga krämer/lotions efter 

behandlingen. Vi råder dig att avstå från alkohol i 24 timmar före behandlingen 

(eftersom alkohol torkar ut kroppen). Drick rikligt med vatten dagen innan 

behandlingen och på behandlingsdagen (upp till åtta glas per dag). 

Du får inte vara gravid, amma eller ha pacemaker. Jag förstår att behandling med 

Accent XL involverar en serie behandlingar och avgifterna som detta medför har 

förklarats för mig. Jag förstår också att det finns andra alternativ för att strama åt och 

reducera slapp hud, rynkor, fett och celluliter. Man har förklarat för mig vilka 

alternativa behandlingsformer som finns. 
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FOTOGRAFIER: Jag ger ____ger inte____ mitt tillstånd till fotografier i 

marknadsförings- eller utbildningssyfte. Fotografierna och medföljande material 

kommer inte att innehålla mitt namn eller annan information som gör att jag kan 

identifieras. 

 

Signatur__________________________________  

 

Datum__________ 

 

 

 


