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Sayın Hasta, Sayın Veli/Kanuni Temsilci:
Bu formun amacı sizi yapılacak tedavi/işlem ile ilgili bilgilendirmek ve rızanızı almaktır. Lütfen her bir maddeyi
dikkatlice okuyunuz.
Bu bilgilendirme formu kliniklerde yapılan periodontal tedavi işlemini anlatırken aynı zamanda işleme bağlı
gelişebilecek olası riskler, tedavi yöntemleri, tedaviden beklenen faydalar, tedavi olunmaz ise ortaya çıkabilecek
durumlar ile hastanın sorumlulukları konusunda bilgi vermektir. Bu formu okuduktan sonra hekiminize işlemle
ilgili merak ettiğiniz başka soruları da sorabilirsiniz. İşlemin yapılabilmesi için bu rıza belgesi okunduktan sonra
hastanın kendisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Eğer hasta yaşı veya tıbbi nedenlerden ötürü onam
veremiyorsa Vekili/Kanuni Temsilcisi tarafından okunup doldurularak imzalanır.
Lokal Anestezi
Lokal anestezi işlemi ile işlem yapılacak bölge uyuşturularak ağrıyı engellemek ve dolayısıyla hastanın ağrı
hissetmeden tedavilerini yapmak amaçlanmaktadır.
*Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemden beklenen faydalar: Dişin kaybı istenmeyen bir
durumdur ancak dişteki/kökteki enfeksiyon tedavi edilmeyecek kadar ilerlemişse çekilmesi gerekir. Protez ya da
ortodontik tedavi amaçlı da diş çekimi yapılabilir. Lokal anestezi ile işlem esnasında hastanın ağrı duymaması
amaçlanmaktadır.
*Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Lokal
anestezi işlemi klinik hekiminiz tarafından, başvurduğunuz klinik içerisinde yapılacaktır. Lokal anestezi sonrasında
herhangi bir komplikasyon geliştiğinde müdahaleleriniz klinik içinde yada acil müdahale odalarında
gerçekleştirilebilir. Bedenin belirli bir bölümünün uyuşturulması işlemine lokal anestezi denir. Lokal anestezinin
hastaya uygulanacağı tahmini süre 3 ile 5 dakika arasındadır.
*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın
sağlığı üzerindeki etkileri: Mevcut işlemin alternatifi sedasyon veya genel anestezidir. Ancak sedasyon ve genel
anestezi işlemleri ameliyathane şartlarında Anestezi uzmanı tarafından uygulanan işlemlerdir.
*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Lokal anestezi sonrası korku, heyecan ya da açlığa bağlı olarak gelişen
senkop (bayılma) oluşabilir. Trismus denilen ağız açma güçlüğü yaşanabilir ancak bu durum 2 ila 3 haftada
kendiliğinden düzelir. Anestezi yapılırken ağrı ya da ödem oluşabilir. Anestezi yapılan bölgeye komşu sinirlerin
etkilenmesi sonucu fasiyal paralizi (geçici yüz felci), geçici şaşılık, geçici körlük, geçici kas zayıflığı, geçici kulak
memesi, burun ve dil uyuşukluğu oluşabilir. Bunlar anestezinin etkisi geçince tamamıyla düzelir, ancak hasta
anestezili bölgeyi kaşır, ısırır veya çiğnerse kendi kendine de travmatize edebilir. Bazen anestezi tutmayabilir ve
tekrarlanması gerekebilir. Bu anestezik maddelerin kullanımı sonrasında çok nadir olmakla birlikte alerjik
reaksiyona (Anjionörotik ödem, Anaflaktik şok, Hipertansiyon, Kızarıklık ve Deri döküntüleri vb.) bağlı yan
etkiler görülebilir. Hasta ile kooperasyonun sağlanamaması(Müdahale sırasında işlemi etkileyecek şekilde hastanın
hareket etmesi) nedeniyle çevre dokularında yaralanmalar vb. komplikasyonlar gerçekleşebilir.
*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Lokal anestezi uygulanmaması halinde,
hasta işlem sırasında şiddetli ağrı duyabilir, bayılabilir (senkop), ağrı şokuna girebilir.
*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde lokal anestezi sağlamak için artikain, bupivakain,
lidokain, mepivakain, prilokain, benzokain vb.etken maddeli anestejik maddeler kullanılır. Lokal anestezik
maddeler çekim yapılacak bölgeye uygulandığında sinir iletimini geçici olarak durdurur ve yapılan maddenin
miktarına, yapılış yerine göre 1- 4 saatlik bir uyuşukluk sağlar.
*Sağlığı için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Lokal anestezik madde verilmeden önce herhangi bir sistemik
hastalık, hamilelik, kullandığı tüm ilaçlar ve alerjik bir durum varsa muhakkak hekimine söylenmelidir. Aşırı
derecede alkol ve sigara kullanımı anestezinin etkisini zayıflatır.
*Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Olası yan etkiler gerçekleştiğinde sorumlu hekim,
ilgili sağlık personeli ve mavi kod ekibi tarafından gerekli müdahaleler hastaya uygulanır.Periodontal Hastalıklar:
Periodontal hastalıklar ağız hijyeni (diş fırçalama ve diş arası temizliği) yetersiz olan bireylerde bakteri plağının
dişler üzerinde, dişeti kenarlarında ve diş aralarında birikmesi,zaman içerisinde bu bakteri plağının diş taşlarına
dönüşmesi ve daha fazla bakteri plağının birikmesi ile meydana gelir. Bu duruma erken dönemde müdahale
edilmez ise bakteri plağı ve diş taşı birikimi
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dönüşmesi ve daha fazla bakteri plağının birikmesi ile meydana gelir. Bu duruma erken dönemde müdahale edilmez
ise bakteri plağı ve diş taşı birikimi dişetlerinin alt kısımlarında devam eder. Periodontal hastalıklarda hastalığın
şiddetine göre dişetlerinde kızarıklık, ödem (şişlik), kanama, dişleri destekleyen kemik dokuda erime, periodontal
abseler, dişetlerinde çekilmeler veya büyümeler görülebilir. Hastalık genel olarak ağrı yapmaz ancak bazı bireylerde
kendini derinden gelen hafif bir ağrı veya dişetlerinde kaşıntı şeklinde gösterebilir. Periodontal abseler ve nekrotizan
periodontal hastalıklarda şiddetli ağrılar meydana gelir. Sigara periodontal hastalıkların şiddetini ve hızını arttıran
önemli bir faktördür.
Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Cerrahi olmayan tedaviler periodontal hastalıklara sebep olan; dişetlerinin
üzerinde, altında ve diş aralarında biriken bakteri plağının uzaklaştırılması, bu bölgelerdeki diş taşlarının
temizlenmesi hastalık sırasında oluşan enfekte dişeti dokularının uzaklaştırılması ve kök yüzeylerinin temizlenmesi
ile gerçekleştirilir. Tedavi ultrasonik aletlerin ve/veya el aletlerinin yardımıyla gerçekleştirilir. Tedavi süresi bir veya
birkaç seans sürebilir. Tedavi sırasında hastaya ağız hijyen eğitimi verilir. Ağız hijyeni uygulamaları tamamen hasta
tarafından yapılır ve tedavinin başarısı ve başarısızlığı üzerinde doğrudan etkilidir ve hasta
sorumluluğundadır.Tedavi sırasında umutsuz dişler çekilebilir. İşlemin tahmini süresi: 1 ile 4 seans ve 15-45 dakika
arasındadır.
Periodontal Flap Ameliyatı: Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatın amacı cerrahi olmayan tedavilerin
yetersiz geldiği durumlarda dişetini dişten ayırmak bölgeye direk ulaşım sağlamak ve operatörün bölgeyi doğrudan
görerek kalan diş taşları ile iltihabi dişeti dokularını uzaklaştırmasına ve enfekte kök yüzeylerini temizlemesine
olanak sağlamaktır. Ameliyat sırasında kemikteki düzensizlikleri hekim yeniden şekillendirebilir, uygun durumlarda
kaybolan periodontal dokuların yeniden yapımı için bio materyaller uygulanabilir. Ameliyat sırasında umutsuz dişler
çekilebilir. Ameliyat diş etlerinin eski konumuna getirilip dikilmesi ile sonlandırılır. İşlem 30-60 dakika arasında
bitirilir.
Gingivektomi-Gingivoplasti ve Kron Boyu Uzatma Ameliyatları:Lokal anestezi altında gerçekleştirilir.
Ameliyatların amacı büyüyen dişetlerini keserek uzaklaştırmak, dişetlerindeki doğal olmayan düzensizlikleri ortadan
kaldırmak, kısa diş boylarını uzatmak, protez ve dolgu uygulamaları öncesi periodontal dokuları şekillendirerek
estetik ve fonksiyonu geri kazandırmak ve hastaların ağız hijyeni uygulamalarını daha kolay yapabilmesi için uygun
ortamı sağlamaktır. İşlem 15-45 dakika arasında bitirilir.Periodontal Plastik Cerrahi Ameliyatları: Ameliyat lokal
anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatın amacı dişeti çekilmelerini kapatmak, yetersiz veya hiç dişeti olmayan
bölgelerde dişeti miktarını arttırmak, protez uygulamaları öncesi yeterli dişeti bandını sağlamak, köprü gövdelerinin
geleceği bölgelerde çöküntüleri gidermek, dişeti renk değişikliklerini düzeltmek ve üst ön bölgede dişeti
görünürlülüğünü azaltmak bu sayede estetik, fonksiyon ve periodontal yapıların tamamını veya bir kısmını geri
kazandırmaktır. Ameliyatlar sırasında hastaların üst damak kubbesinden alınacak dokular kullanılabileceği gibi doku
bankalarından temin edilen ve ticari olarak satılan yumuşak dokular da kullanılabilir. Ameliyat ilgili bölgelere dikiş
atarak ve gerekli görüldüğünde doku dostu koruyucu maddeler ile ameliyat bölgesi kapatılarak bitirilir. İşlem 30-90
dakika arasında bitirilir.*Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemden beklenen faydalar:
Periodontal tedaviler ile gelecekte karşılaşılabilecek diş kayıpları ile hastalığa bağlı ağız kokusu ve dişetlerindeki
kanamaların önüne geçmek, periodontal dokulardaki estetik, yapısal ve fonksiyonel kayıpları ortadan kaldırmak
veya en aza indirmek, hastalara doğru bir ağız hijyeni uygulama alışkanlığı kazandırmak hedeflenmektedir.*Tıbbi
müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Ameliyatlar
Periodontoloji Uzmanı tarafından klinik odalarında yapılır. Ameliyatın amacı cerrahi olmayan tedavilerin yetersiz
geldiği durumlarda dişetini dişten ayırmak bölgeye direk ulaşım sağlamak ve operatörün bölgeyi doğrudan görerek
kalan diş taşları ile iltihabi dişeti dokularını uzaklaştırmasına ve enfekte kök yüzeylerini temizlemesine olanak
sağlamaktır. Ameliyat sırasında kemikteki düzensizlikleri hekim yeniden şekillendirebilir, uygun durumlarda
kaybolan periodontal dokuların yeniden yapımı için biomateryaller uygulanabilir. Ameliyat sırasında umutsuz dişler
çekilebilir. Ameliyat diş etlerinin eski konumuna getirilip dikilmesi ile sonlandırılır. İşlem 30-60 dakika arasında
bitirilir.
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*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın
sağlığı üzerindeki etkileri: Hastaya önerilen tedavinin alternatifi yoktur. Ancak dişeti çekilmeleri, kısa diş
boylarının tedavisi ve aşırı gözüken dişetlerinin tedavisi sadece estetik amaç ile uygulanacaksa alternatif olarak
takibe alınabilir.
*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Bazı hastalar periodontal tedaviye başarılı bir şekilde cevap vermezler.
Hastalardaki bireysel farklılıklardan dolayı tedavide başarısızlık, hastalığın nüksü, hastalığın kötüye gidişi veya diş
kayıpları yapılan tüm uygulamalara rağmen oluşabilir. Cerrahi olamayan periodontal tedavilerden sonra
dişetlerinde kanama,kaşınma, ağrı kesicilerle geçecek düzeyde hafif ağrılar geçici bir süre meydana gelebilir. Kök
yüzeylerinde soğuk-sıcak hassasiyeti, nadir olarak da periodontal abseler meydana gelebilir. Bu durum hekim
tarafından tedavi edilir. Kemik erimesi olan dişlerde diş taşı temizliği sonrası sallanma görülebilir. Bu durum
işlemin sonucu meydana gelmez hastalığa bağlı gelişen kemik erimesinden dolayı meydana gelir. İşlemden önce
dişlerin sallanmasını önleyen yapı diş taşlarının aşırı birikimi ve komşu dişleri birbirine bağlamasıdır. Periodontal
cerrahiler sırasında ilaçlara veya anesteziye bağlı bazı komplikasyonlar gelişebilir. Ameliyat sonrası enfeksiyon,
kanama, şişlik, ağrı ve yüzde renk değişikliği, geçici olarak çene, çene ucu, dil, dudak da uyuşukluk, çene eklemi
yaralanmaları ve kas spazmları, geçici olarak dişlerde sallanma artışı, dişlerde sıcak soğuk, tatlı ekşi yiyeceklere
karşı hassasiyet,dişetlerinde çekilme dişlerde uzama ve diş aralarında açıklıklar, ağız köşelerinde zedelenme,bir kaç
gün veya hafta boyunca sınırlı ağız açma, konuşmanın etkilenmesi, alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir,bunların
hiçbiri oluşmayabilir.Unutulmaması gereken bir nokta da yapılan tedavinin idamesinde ağız bakımının (diş
fırçalama, diş ipi kullanma vb.) önemidir. Yapılan tedavinin başarılı olacağı veya muhakkak tatmin edici bir sonuç
vereceği konusunda hiçbir garanti, teminat ve söz verilmemektedir.
Hasta ile kooperasyonun sağlanamaması(Müdahale sırasında işlemi etkileyecek şekilde hastanın hareket etmesi)
nedeniyle çevre dokularında yaralanmalar vb. komplikasyonlar gerçekleşebilir.
*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Periodontal Tedaviler Uygulanmaz ise
Karşılaşılabilecek Sonuçlar: Periodontal tedavilerin uygulanmadığı durumlarda gelecekte diş kayıpları meydana
gelebilir. Dişetlerinde kanamalar ve kötü ağız kokusu artarak devam edebilir. Dişeti büyümeleri veya dişeti
çekilmeleri meydana gelebilir veya mevcut durum şiddetlenebilir.
*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde periodontoloji uygulamalarında lokal anestezi dışında
herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır. Çekim sonrasında kanama oluşması durumunda çeşitli kanama durdurucu
ilaçlarla (Transamine amp, K vit amp. Vb), çeşitli kanama durdurucu tıbbi malzemeler,) lokal antibiyotik ve lokal
antimikrobiyal ajanlar kullanılabilir.Hasta ile kooperasyonun sağlanamaması(Müdahale sırasında işlemi etkileyecek
şekilde hastanın hareket etmesi) nedeniyle çevre dokularında yaralanmalar vb. komplikasyonlar gerçekleşebilir.
*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Periodontal Tedaviler Uygulanmaz ise
Karşılaşılabilecek Sonuçlar: Periodontal tedavilerin uygulanmadığı durumlarda gelecekte diş kayıpları meydana
gelebilir. Dişetlerinde kanamalar ve kötü ağız kokusu artarak devam edebilir. Dişeti büyümeleri veya dişeti
çekilmeleri meydana gelebilir veya mevcut durum şiddetlenebilir.*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş
hekimliğinde periodontoloji uygulamalarında lokal anestezi dışında herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır. Çekim
sonrasında kanama oluşması durumunda çeşitli kanama durdurucu ilaçlarla (Transamine amp, K vit amp. Vb),
çeşitli kanama durdurucu tıbbi malzemeler,) lokal antibiyotik ve lokal antimikrobiyal ajanlar kullanılabilir.*Sağlığı
için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: İşlemi sonrasında bölgenin enfeksiyonlardan korunması için ağız bakımı
(diş fırçalama, diş ipi kullanma vb.) önemlidir. Diş çekimi sonrası ağız tamponu yarım saat çıkarılmamalı, tampon
sık sık değiştirilip tükürülmemelidir. İşlemden sonra 4 saat hiçbir şey yenilip içilmemelidir..Sıcak içecek ve
yiyeceklerden kaçınmalıdır. Sonraki ilk günlerde yumuşak ve ılık yiyecek ve içecekler alınmalıdır, ağız temizliğine
dikkat edilmelidir. İlk 24 saat alkol ve sigara tüketilmemelidir. İşlem sonrası ağrı geçmeyebilir bazen 1 haftaya
kadar süren ağrılar olabilir.*Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Hafta içi mesai saatleri içerisinde
kurumumuz uzman hekim randevu sisteminden randevu alarak müracaat edebilir.
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Hasta, Veli Veya Kanuni Temsilcinin Onam Açıklaması:
*Planlanan tedavinin/ işlemin ne olduğu gerekliliği, tedavinin/ işlemin seyri ve diğer işlem seçenekleri, bunların riskleri,
tedaviyi/işlemi kabul etmediğim takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, işlemin/tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında
HEKİMİM TARAFINDAN SÖZEL OLARAK AYRINTILI ANLATILDI. Ayrıca BU RIZA FORMUNU OKUYARAK da
ayrıntılı bilgi edindim.
*Tedavi /İşlemden sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. Bana sağlık durumumla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı ve
tüm sorularım anlayabileceğim bir şekilde cevaplandı.
*Tedaviyi /İşlemi yapacak Diş hekimi hakkında bilgi edindim. Aklım başımda ve kendimi karar verebilecek yeterlilikte
görüyorum. İstemediğim takdirde, tedaviye/işleme onay vermek zorunda olmadığımı biliyorum.
*TEDAVİYİ REDDETME ve SONLANDIRMA HAKKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM.(Tedaviyi reddediyorsanız aşağıdaki
noktalı alana kendi el yazınızla TEDAVİ OLMAYI REDDEDİYORUM
şeklinde yazarak imzalayınız)
* Covid-19 Pandemisine bağlı olabilecek her türlü risk tarafıma anlatıldı. Okudum, anladım, kabul ediyorum ve başka sorum
yoktur.
*Lokal anestezi sonrası olası alerji ve diğer yan etkiler gibi istenmeyen tablolar gelişebileceği tarafıma açıklandı.Olası yan etkiler
gerçekleştiğinde tedavi eden hekim ve ilgili sağlık personeli tarafından antihistaminik, adrenalin, kortizon gibi tedaviye yönelik
ilaçların kullanılmasına izin veriyorum.
4 sayfalık bu onam formunda yazılanların tümünü okudum ve /veya bana anlatıldı ve anladım. Yapılacak işlemlerle ilgili
soru sormama izin verildi ve sorularım cevaplandı. İlgili tedavinin/işlemin tarafıma yapılmasını kabul ediyorum.
Aşağıdaki noktalı yere kendi el yazınız ile 4 sayfadan oluşan bu onamı ‘OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM,
RIZA BELGESİNİN BİR NÜSHASINI ELDEN TESLİM ALDIM’
DR./DT…………………………
TARAFINDAN
YAPILACAK
OLAN
TEDAVİ
KONUSUNDA
AYDINLATILDIM,BİLGİLENDİRİLDİM,RIZA GÖSTERİYOR VE ONAYLIYORUM) yazarak imzalayınız.
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