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Процедурата с CoolTech представлява неинвазивна, медицинска, естетична терапия, третираща 
локално натрупани мастни клетки.Терапията се състои в охлаждане и прилагане на вакуум върху 
обработваната зона, като времето за обработка е не по-малко от 60 минути. Въздейства се върху 
мастните клетки, чувствителни към ниски температури. След охлаждането, тялото се освобождава 
от унищожените мастни клетки по естествен и неинвазивен начин (чрез лимфната система). Проце-
сът започва 15 дни след терапията и може да продължи до 90 дни. Резултатът е цялостно намаля-
ване на мастните натрупвания в и около третирания участък. 
 
 
Клиентът трябва да се запознае внимателно с възможните странични ефекти от терапията  
CoolTech, преди да се подложи на такава процедура: 
 

 Еритема (зачервяване) в третирания участък, която може да настъпи в рамките на някол-
ко минути до няколко часа след процедурата. 

 Възможно е появяването на локални синини, които изчезват за няколко дни, в зависи-
мост  от типа кожа на пациента и прилагания вакуум. 

 Възможна е парестезия (промяна в усещанията на кожата) в третираната зона. Тя може 
да продължи от една до осем седмици. 

 Възможно е изтръпване или умора, включително и температура в рамките на по-малко 
от 24 часа. 

 Възможен е припадък, но това е рядък страничен ефект. 
 Равномерна слаба болка, по време на самата процедура. 
 Болка след терапията в рамките на 7-10 дена, придружена с възпаление.  
       Не пречи на нормалния живот на пациента. 
 Повърхностно изгаряне заради ефекта на измръзване, но това е рядък страничен ефект. 

 
Следните състояния са противопоказни за терапия с CoolTech: 
 

 Сериозно чернодробно заболяване. Хепатит. 
 Сериозно бъбречно заболяване. 
 Болест на Рейно. 
 Уртикария поради интензивно излагане на студ. 
 Криоглобулинемия. 
 Хипопротеинемия. 
 Неконтролиран диабет с вторични усложнения  
 Непоносимост към криотерапия. 
 Висока температура. 
 Сериозна инфекция. 
 Бременност и кърмене. 
 Системни заболявания, които водят до кожни увреждания като лупус,  
       дерматит, склердема. 
 Кожно заболяване в зоната, която ще бъде третирана. 
 Варикозни вени, флебит, тромбофлебит 
 Рак 
 СПИН 
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Аз ......................................................................................................,  
заявявам, че съм прочел/а и разбрал/а предоставената ми информация за процеду-
рата с CoolTech. 
 

Разбирам предупрежденията и възможните странични ефекти и заявявам, че няма 
да променям или скривам информация за собственото си здравословно състояние. 
Не страдам от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията. 
 

Аз съм информиран/а и давам съгласието си да се подложа на CoolTech терапия в 
център..........................................от неговите служители. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Място и дата на терапията:……………………………… 
   Подпис:                             

 

 

 


