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Sayın hasta / vekili yasal temsilcisi; 

Bu form diş tedavileri sürecindeki olası risk ve komplikasyonları  (istenmeyen sonuçları) hakkında bilgilendirmeye 

yöneliktir. Tedaviye başlamadan önce hastaların sistemik rahatsızlıklarını (kalp, şeker ve kan hastalığı, tansiyon, 

guatr, epilepsi  vb.) bulaşıcı bir hastalığı (hepatit gibi) kemoterapi ve radyoterapi görüyorsa, hamile veya hamilelik 

şüphesi  varsa, astım ve herhangi bir ilaca karşı alerjisi bulunuyorsa, varsa kullandığı ilaçları hekimiyle paylaşması 

hem kendi güvenliği hem de hekim için önemlidir.  

Dişhekiminiz tarafından uygulanacak tedaviler hakkında aşağıda verilen bilgilendirme formunu dikkatle 

okuyup formu imzalayınız.Anlayamadığınız hususların hekiniiz tarafından açıklanmasını isteyiniz 
 

ANAMNEZ 

  

Tarih         : ……………………………………...................................Adı Soyadı:  
 

Hepatit(sarılık) A,B,C geçirdiniz mi? : …………………………………..>Tedavi oldunuz mu?………………………………………………………… 
 

HIV(AIDS) geçirdiniz mi? : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Diabet( şeker) hastalığınız var mı? : ……………………………………..>Hangi ilacı kullanıyorsunuz? : …………………………………………… 

 
En son kan şekeri ölçüm değeriniz nedir? : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Herhangi bir ilaca, metale veya maddeye karşı alerjiniz var mı? : ………………………………………………………………………………………. 

 

Kalp probleminiz var mı? : …………………………………………………..> Hangi ilacı kullanıyorsunuz? : …………………………………………… 
 

Ameliyat geçirdiniz mi? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Çocuklukta ateşli hastalık geçirdiniz mi? : ……………………………..>Kalpte sekel-arıza-hasar bıraktı mı?....................................... 

 
Tansiyon probleminiz var mı? : …………………………………………….> Hangi ilacı kullanıyorsunuz? : ………………………………………….. 

 
En son tansiyon ölçüm değeriniz nedir? : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hamile misiniz? : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Herhangi bir kan hastalığınız var mı? : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Başka herhangi bir hastalığınız-hastalığınız var mı? :  
 

Daha önce diş çektirdiniz mi? : ………………………………………> Diş çekimi sırasında bir problemle karşılaştınızmı?................. 

 

TEDAVİ ve İŞLEMLER 

Lokal Anestezi 

Tedaviler esnasında ağrı kontrolünü sağlamak amacıyla lokal anestezi uygulanmaktadır. Gerekli hallerde 

öncelikle topikal anestezik madde(sprey) ile dişeti veya yanağın iç kısmı uyuşturulur. 

 Olası riskler: Lokal anestezi uygulaması sonrası nadir de olsa hastada alerjik reaksiyonlar, his kaybı, kanama, 

kas spazmları, geçici yüz felci görülebilir. Bölgede anatomik farklılıklar veya akut enfeksiyonlar varsa anestezi 

başarısız olabilir. Lokal anestezi uygulanan bölge yaklaşık 2-4 saat boyunca hissizdir. Bu nedenle ısırmaya 

bağlı yanak içi ve dudakta yara oluşmaması için hissizlik geçene kadar yeme,içme önerilmez. 
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ÖNERİLEN TEDAVİ 

Diş taşı temizliği 

Diş taşı temizliği hekimi tarafından diş taşı temizliği yapılarak uzaklaştırılır. Diş taşı temizliği el aletleriyle 

ve/veya ultrasonik aletlerle yapılır, 3-4 seans sürebilir. Olası riskler: İstenilen ağız bakımı yapılmaz ise tedavi 

edilmiş alanlarla iyileşme olmaz. İyileşmeyi takiben dişeti çekilmesi meydana gelebilir. Dişeti çekilmesinin 

miktarı, dişeti cebinin ilk derinliğine ve dişeti hastalığının derecesine bağlıdır. Sonuç olarak, diş kökünün bazı 

bölümleri açığa çıkarak dişin daha uzun görünmesine, soğuk-sıcağa karşı daha duyarlı olmasına sebep olabilir. 

Dişlerde hareketlilik artışı olabilir. 

Subgingival Küretaj 

Dişetlerindeki iltihabi durumun ilerleyip çevresindeki kemiği de etkilemesi sonucu periodontal dokularda yıkım 

meydana gelir. Bu yıkımı durdurmak ve etkenleri ortadan kaldırmak amacı ile ya da dokuları ileri periodontal 

cerrahi tedavilere hazırlamak amacıyla subgingival küretaj işlemi uygulanır. Olası riskler: İyileşmeyi takiben 

dişeti çekilmesi gözlenebilir. Dişeti çekilmesinin miktarı dişeti cebinin ilk derinliğine ve dişeti hastalığının 

derecesine bağlıdır. Sonuç olarak, diş kökünün bazı bölümleri açığa çıkarak dişin daha uzun görünmesine, 

soğuk-sıcağa karşı daha duyarlı olmasına sebep olabilir. İşlem sonrası birkaç gün kanama, ağrı ve dişlerde 

hareketlilik olabilir. 

Periodontal Apse Tedavisi 

Periodontal apse akut veya kronik olabilir. Akut durumda şiddetli ağrı, şişlik, lenfodenapati, ateş ve halsizlik 

görülür. Bu durumda hastaya antibiyotik vererek tedaviye başlanır. Antibiyotik kullanımının ardından tedaviye 

başlanır, apse drene edilir. Bunun için bölgeye lokal anestezi uygulanır ve subgingival küretaj yapılır. Gerekli 

durumlarda flep cerrahisi yapılır. Eğer apse kronik ise çoğunlukla antibiyotik tedavisi yapılmadan tedaviye 

başlanır. 

Aşırı kole hassasiyeti tedavisi 
Dişeti çekilmesi olan alanlarda sıcak, soğuk, tatlı, ekşi uyaranlara bağlı olarak oluşan hassasiyetlerin 

giderilmesi amacıyla uygulanan tedavi yöntemidir. 

Splint uygulamaları 

Periodontal problemi olan hastalarda dişin etrafındaki kemik kaybına bağlı olarak dişlerde hareketlilik 

gözlenebilir. Bu hareketliliği önlemek amacıyla dişleri birbirine bağlayarak geçici ve daimi splintler uygulanır. 

Olası riskler: Splint kırılabilir. Dişlerde hassasiyet olabilir. 

ONAY 

Tüm ağzımın detaylı muayenesi yapıldı.Ayrıca ilgili bölümlerde hekimler tarafından hastalığın ne olduğu, 

tedavinin neden gerektiği, içerdiği riskler, oluşabilecek problemler, alternatif yöntemler, tedavi sonrası 

oluşabilecek değişiklikler, başarı olasılığı ve iyileşme sürecinde yaşanabilecek durumlar açıklandı. 

Teşhis ve tedavi esnasında; 

-Konsültasyon istenebileceği ve bunların tedavi sürecine katılabileceği, 

-Kimlik bilgilerimin gizli tutularak anamnez bilgilerimin, radyolojik görüntülerimin, fotoğraflarımın, tetkik 

sonuçlarımın teşhis, bilimsel eğitim ve araştırma amaçlı kullanılabileceğini, 

-Verilen randevulara aksatmadan gelinmesi ve hekimin tedavi ile ilgili öneri ve uygulamalarına uyulmasının 

tedavi sonuçlarını doğrudan etkileyebileceği tarafıma açıklandı. 

(LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BOŞLUĞA “Bu onam formunu, Okudum ve Anladım” yazarak imzalayınız.) 

........................................................................................... 

............................................................................................................ 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

Hastanın Yasal Temsilcisi-Yakınlık derecesi: 
 
 


