
CONSIMȚĂMÂNT SPA AQUA HEREDITAS 

 

Regulamentul de ordine interioară este obligatoriu pentru toți pacienții AQUA 

HEREDITAS. Pentru a beneficia de facilitățile AQUA HEREDITAS trebuie să acceptați 

regulile prevăzute în Regulament. În cazul în care nu respectați regulile prevăzute în 

regulament, ne rezervăm dreptul de a ne tria pacienții 

Prin achitarea tarifelor de intrare vă exprimați consimțământul privind  Regulament de 

ordine interioară și vă obligați să respectați, necondiționat, toate regulile prevăzute, pe care se 

presupune și se prezumă că le-ați citit și parcurs cu atenție, prin simpla intrare în 

incinta AQUA HEREDITAS.  Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin 

primirea cardului de acces dă naștere unei convenții între dumneavoastră și AQUA 

HEREDITAS, în condițiile  Regulamentului privind utilizarea bazinului. 

AQUA HEREDITAS nu răspunde pentru acțiunile/incidentele pacienților atunci când 

aceștia Nu respectă regulamentul nostru. 

Prin exprimarea consimțământului declarați că starea dumneavoastră de sănătate este 

bună sau cel puțin corespunzătoare pentru activități sportivo-medicale, totodată că v-ați 

însușit toate recomandările și reglementările privind utilizarea bazinului în maximă siguranță 

și securitate privind eliminarea și evitarea posibilelor  riscuri. 

Părinții/tutorii răspund pentru respectarea regulamentului de către copiii și persoanele 

aflate în grija sau sub supravegherea acestora. 

Conducerea societății poate oricând limita utilizarea, total sau parțial (de ex. defecțiuni 

tehnice,  revizie tehnică) a bazinului. În astfel de cazuri se vor informa pacienții din timp, iar 

orele se vor reporta . 

Din motive de siguranță zona din incinta bazinului este parțial supravegheata cu 

camere video. Înregistrările pot fi accesate doar în caz de suspiciune, de către persoanele 

împuternicite conform reglementărilor aplicabile și de către poliție. 

BAZIN principal 

    Am luat la cunoștință că:  

a.  EXPUNEREA LA CLOR ( se folosește pentru a dezinfecta apa ): 

- Poate provoca alergii de orice fel  

- Poate duce la apariția unei tuse seci, iritativă, astmatiformă  

-  poate irita ochii copil/ adult, producând înroșirea, arsura  și usturimea ochilor și poate 

chiar umflarea acestora  

-  poate provoca iritații, roșeață,  mâncărimi la nivelul pielii sau mucoaselor 

- Poate duce la modificări la nivelul folicului pilos (păr)  



- Poate provoca senzația de usturime sau arsură la nivelul nasului, gâtului. manifestată 

cu congestie nazală  

- Poate provoca tulburări digestive cu grețuri , vărsături , scaune diareice  

- Poate provoca chiar stări de rău , amețeli dacă există o hipersensibilitate  

- Poate agrava o afecțiune respiratorie, astm bronșic sau rinită alergică  

- Poate duce la apariția strănutului  

- Poate duce la agravarea acneei  

 

b.  În ciuda eforturilor și respectării normelor de dezinfecție a piscinei, se poate întâmpla ca 

unii agenți patogeni să nu moară si să existe un risc de infecții cu acestea   

c.  Cu cât crește frecvența băilor în bazin, crește riscul de a prezenta în timp otită sau/și  

conjunctivită  

d. Riscul de înec – a doua cauză de deces în rândul copiilor sub 14 ani - Se poate întâmpla sub 

2 minute  

SAUNĂ USCATĂ/UMEDĂ 

- poate produce arsuri la nivelul pielii dacă prezint bijuterii , slip cu inserții metalice 

- pot prezenta , datorită temperaturilor crescute - stare de amețeală , grețuri , stare de rău 

,vărsături , hipotensiune, risc de deshidratare  

- este interzis accesul persoanelor care sunt sub influența medicamentelor care afectează 

capacitatea fizică 

Contraindicații: 

- pacienții cu afecțiuni dermatologice (piele) și renale ( rinichi) 

-  gravide   

- pacienții cu tulburări severe ale circulației cerebrale , accident vascular cerebral  

- tumori de orice natură   

- pacienții cu afecțiuni cardiace – angină pectorală , tulburări ritm ,  hipertensiune/ 

hipotensiune , infarct miocardic în antecedente 

-  pacienții cu astm , infecții virale și bacteriene ale pielii și nu numai  

-pacienții cu  stări febrile  

-pacienții cu epilepsie , pierdere de cunoștință 

- pacienții cu glaucom 

- pacienții cu  boli venoase cronice , varice , tulburări de coagularea sângelui  



- tulburări psihice  

- afecțiuni hipertiroidiene  

- pacienții care au suferit intervenții chirurgicale recente  

- hemoragii / sângerări de orice natură 

Am luat la cunoștință, am fost informat și mi s-au explicat pe înțelesul meu toate 

detaliile în cazul în care voi beneficia de serviciile prezentate mai sus.   

BAZIN cu apă sărată 

Hidroterapia cu apă sărată poate provoca usturimi severe ochilor și chiar și pacienților cu 

răni superficiale; nu este indicată persoanelor care suferă de următoarele afecțiuni: 

- Hipertensiune arterială 

- Tulburări de ritm cvardiac 

- Tromboflebită 

- Varice 

- Femei însărcinate 

- Tumori maligne 

- Boli infecto-contagioase 

Atenție: nerespectarea contraindicațiilor se face pe proprie răspundere. 

 

HIDROMASAJ - JACUZII 

- statul pe o perioada prea îndelungată în apă sau la o temperatură prea ridicată poate 

provoca probleme de sănătate: amețeli, senzație de slăbiciune sau de leșin 

-  nu petreceți mai mult de 15-20 de minute în cada cu hidromasaj 

- păstrați temperatura apei nu mai mare de 40 grade C (temperatura optimă 38 grade C) 

- persoanele cu afecțiuni cardiace, hipertensiune arterială sau alte afecțiuni medicale 

grave nu ar trebui să intre într-o cadă cu hidromasaj fără acordul medicului 
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