Sayın Hasta,
Diş hekimi tedavisi kapsamında da sağlık durumunuz hakkında mümkün
olduğunca iyi bir şekilde bilgi sahibi olmamız önemlidir. Bu sebeple muayenehane
ekibimiz sizlerden aşağıdaki soruları titizlikle okumanızı, cevaplandırmanızı ve ek
bilgileri el yazınızla yazmanızı rica etmektedir.
Aşağıdaki hastalıklardan birine sahip misiniz veya geçmişte bu hastalıklardan birini
geçirdiniz mi?

Soyadı, adı
Doğum tarihi
Telefon numarası

Evet
Kalp/Dolaşım:
Kalp rahatsızlığı
Anjina pektoris
Kalp krizi
Kalp kası iltihabı
Kalp kapakçığı iltihabı
Yapay kalp kapakçığı
Kalp pili
Yüksek tansiyon
Düşük tansiyon
Ritim bozuklukları
Kalp yetmezliği

Metabolizma:
Şeker hastalığı:
Diabetes mellitus Tip I
Diabetes mellitus Tip II
Hipotiroidizm
Hipertiroidizm
Guatr

İskelet sistemi:
Eklem hastalıkları
Sırt rahatsızlıkları
Omurlararası disk rahatsızlıkları
Kas zayıflığı
Kas hastalıkları
Fibromiyalji

Damarlar:
Felç
Kan dolaşımı bozuklukları
Varisler
Trombozlar

Solunum yolları/Akciğer:
Astım
Zatürre
Tüberküloz
Kronik bronşit
Akciğer amfizemi
Uyku apnesi
Horluyor musunuz?

Kemikler:
Geçmişte bifosfonatlarla tedavi
gördünüz mü veya şu anda
görmekte misiniz?
Hangi hastalıktan dolayı?
Ne zaman? Hangi preparat ile?

Sinirler/Ruhsal durum:
Kasılma nöbetleri (epilepsi)
Felçler
Depresyon
Anksiyete bozukluğu
(korku durumu)

Diğer hastalıklar veya engeller?

veya
Sigara kullanıyor musunuz?
Ortalama olarak ne kadar?

Gözler:
Glokom
Katarakt
Görme gücünde kuvvetli kayıp
Körlük

veya

Alkol kullanıyor musunuz?
Ara sıra
Düzenli olarak, ne kadar?

veya
Kan:
Pıhtılaşma bozuklukları
Kan bağı olan akrabalarda da
Sık burun kanaması
Yaralanma olmaksızın veya hafif
temas sonrası morarma
Ameliyat sonrası kanama

C

veya

Antikoagülan (pıhtılaşmayı
önleyici) ilaçlar:
Sürekli olarak veya son günlerde
Örneğin:
Aspirin®
ASS
Marcumar®
Ticlopidin
Plavix®/Clopidogrel
Pradaxa®
Xarelto®
Eliquis®
Aggrenox®
Efient®

veya
Alerji veya/ve şunlara karşı
hassasiyet:
Saman nezlesi
Gıda maddeleri
Meyve şekeri
İlaçlar
İyot
Yara bandı
Lateks
örn. balon, silgi, plastik eldiven

veya
Mide, bağırsak:
Ülser
Daralma
Sindirim bozuklukları
Mide yanması
Reflü hastalığı
veya

veya

veya

veya

Böbrekler:
Diyaliz zorunluluğu
Böbrek iltihabı
Böbrek taşları

Bağışıklık sistemi zayıflığı:
Kortizon alımı
Organ nakli sonrası durum
AIDS

veya

veya

Karaciğer:
Sarılık
Karaciğer sertleşmesi
Karaciğer yağlanması
Safra taşları
Hepatit
A
B

Gebe misiniz?
Gebeliğin kaçıncı haftasındasınız?

veya

veya
Düzenli kullanılan ilaçlar:
Tansiyon ilaçları
Kalp ilaçları
Ağrı kesiciler
"Doğum kontrol hapı"
Psikofarmalojik ilaçlar
Antidiyabetik ilaçlar
veya
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Ev doktorum:

Ayrıca ............................................................... sebebiyle

Bu bilgileri bilgi durumuma uygun olarak
verdiğimi garanti ederim.

uzman doktor tedavisi görmekteyim.
İsim
Cadde

İsim

Tarih

Şehir

Cadde

İmza

Telefon

Şehir

Faks

Telefon

E-posta

Faks
E-posta

Diş hekimi tarafından uygulanan lokal anesteziye ilişkin açıklama
Diş hekimince uygulanan lokal anestezi
(bölgesel uyuşturma) diş, ağız, çene ve
yüz bölgesindeki ağrı hissinin bölgesel
olarak devre dışı bırakılmasını sağlar. Bu
sayede gerekli tedaviler (örn. dolgular,
diş kökü tedavileri, diş çekme, ameliyatlar) genel olarak ağrısız bir şekilde
gerçekleştirilebilirler. Ağırlıklı olarak vücudun bu bölgesindeki duyular trigeminal
sinir (bir beyin siniri) tarafından sağlanır.
Bunu uyuşturmak için lokal anestezi
çözeltisi mümkün olduğunca yakın olarak
küçük sinir liflerine (infiltrasyon anestizisi),
periodomsiyum ve çene kemiğine (intraligamenter anestezi) veya sinirin üç ana
kolunun birinin yanına (sinir bloğu iletim
anestezisi) yerleştirilir. Lokal anestezi ağrıyı
devre dışı bırakmak hususunda güvenilir
bir yöntem olmasına rağmen kullanılan
maddelerin yan etkileri ve bu maddelere
karşı intolerans her zaman engellenememektedir.

Burada şu komplikasyonlar ortaya çıkabilir:
Hematom (morarma): Küçük kan
damarlarının zedelenmesi sonucu
çevredeki dokularda morarmalar görülebilir. Enjeksiyon sonucu çiğneme
kaslarındaki kanamalarda ağzın
açılmasında güçlükler ve ağrı oluşabilir,
çok nadir durumlarda enfeksiyonlar da
ortaya çıkabilir. Bu durumda uygun bir
tedavinin yapılabilmesi için diş hekiminizi
bilgilendirmeniz gerekmektedir. Genel
olarak işlev tamamen geri kazandırılır.
Sinir hasarları: İletim anestezisinde
çok nadir durumlarda sinir liflerinde
iritasyonlar ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı his bozuklukları
oluşabilir. Bu durum özellikle alt çene
enjeksiyonları için geçerlidir, burada dilin
ilgili kısmı, alt çene veya dudak bölgesi
etkilenebilir. Şu anda özel bir terapi mevcut değildir. Spontane iyileşme beklenmelidir. Uyuşukluk hissi en fazla 12 saat
içinde tamamen kaybolmamışsa diş hekiminizi bilgilendiriniz.

Trafiğe uygunluk: Uyuşturma ve diş
hekiminin uyguladığı tedavi sonucunda
reaksiyon ve konsantrasyon yeteneği
olumsuz etkilenebilir. Bu esas olarak
ilaçlara değil, daha çok tedavi çerçevesinde yaşanan stres, korku ve lokal iritasyonlara bağlıdır. Bu sebeple bu süre zarfında
aktif olarak trafikte yer almamalısınız.
Kendini yaralama: Tedavi edilen diş haricinde çevredeki yumuşak dokular da (örn.
dil, yanaklar, dudaklar) uyuşturulduysa,
lütfen bu uyuşukluk durumu sürdüğü
müddetçe gıda almayınız. Isırarak
yaralamaların yanı sıra yanma ve donmalar da mümkündür.

Dental anestezi için onay formu
Açıklamayı anladım.
Sorularım beni memnun edecek
şekilde yanıtlandı.

Her zaman lokal anestezi ile tedavi
edilmek istiyorum.

Asla lokal anestezi ile tedavi edilmek
istemiyorum.

Sadece çok ağrılı işlemlerde lokal
anestezi ile tedavi edilmek istiyorum.

Buna her zaman duruma göre karar
vermek istiyorum.
Dental tedavinin buna müsaade etmesi
durumunda ve diş hekimi tarafından
riskler açıklandıktan sonra, lokal anestezi sonrası oluşan uyuşukluk hissinin
daha çabuk kaldırılması için bir tedavi
isteyip istemediğime müdahaleden
sonra karar vermek istiyorum.

Hekim tarafından doldurulacaktır
Özellikle şu hususlar görüşülmüştür:

Bir

hizmetidir

İmza

026940

Tarih

