
(*) Hastanın reşit olmaması durumunda yasal vasi tarafından imzalanır. 

(**) Hasta uyanık ve bilinçli olarak formu huzurumda imzalamıştır. 

Q-Switched Nd-YAG  LAZER HASTA ONAM FORMU 

 

Ad Soyad:  Yaş:  Cinsiyet:  

Tarih:  Saat:  

 

  Bu form, cilt yenileme, dövme ve kalıcı makyaj silme uygulamalarında, olası risk ve 
komplikasyonları ( istenmeyen sonuçları) hakkında bilgilendirmeye yöneliktir. Lütfen 
formu dikkatlice okuyunuz, sorularınızı ya da anlamadığınız noktaları mutlaka 
doktorunuzla paylaşınız. 
  Lazerle cilt gençleştirme ve kırışıklık tedavilerinde cildi soymadan ve hastayı sosyal 
yaşamından soyutlamadan tedavi olmasına olanak vermesidir. Yapılan tedavi sonrası 
normal koşullarda birkaç gün sürebilen kızarıklık, kabuklanma dışında herhangi bir yara 
oluşmamaktadır. Uygulama öncesi genellikle soğuk uygulama anestezi için yeterlidir. 
Uygulama sonrası hastalar güneşten, spot ışıklardan , bilgisayar ve televizyon işığından, 
karlı havalarda ve deniz kenarında güneşten çok iyi korunmalıdır. Hasta bu konuya azami 
dikkat etmelidir. Aksi takdirde işlem alanında leke oluşabilir. Yine başka nedenlerle ilaç 
kullanacaksa mutlaka doktoruna danışmalıdır. Zira ışık duyarlılığını arttıran ilaçlar 
mevcuttur. Bu yöntem, cilt yenilemede, leke ve çil tedavilerinde tek veya diğer tedavilerle 
kombine kullanılabilir; 
 Ayrıca Dövme tedavisi günümüzde yaygın olarak q-anahtarlı lazer olarak adlandırılan 
lazer tarafından yapılmaktadır. Q anahtarlı lazerler belirli bir dalga boyunda lazer ışığını, 
çok kısa zaman aralığında (saniyenin milyarda biri kadar) üretip deriye aktarma 
kapasitesine sahip yüksek teknolojik cihazlardır. Deriye ulaşıp dövmeyi oluşturan boya 
partiküllerine aktarılan enerji bu partiküllerin parçalanarak ufalanmalarına sebep olur. 
Vücuttaki akyuvarlar bu boya kırıntılarını bölgeden uzaklaştırarak her seansta dövmenin 
renginin belirli oranlarda açılmasına sebep olurlar.  
Tedaviyle ilgili şu bilgilere dikkat ediniz: 

a) Bir yıldan daha önce yaptırılmış dövmelere lazer ile tedavi önerilmez, tedavi 
halinde başarı oranı düşüktür. 

b) Profesyonel dövmelerde 6-10 seans, amatör dövme ve kalıcı makyaj 
dövmelerinde 4-6 seans tedavi gerekebilir. 

c) Seans araları genellikle 6-8 hafta kadardır. 
d) Bazı dövme renklerinde başarı oldukça yüksekken (siyah,lacivert,kırmızı), 

bazılarında başarı daha düşüktür (yeşil, açık mavi, sarı) 
e) Tedavi başarısı dövmenin yapıldığı bölgeye göre değişebilmektedir. Vücutta 

merkeze yakın alanlarda tedavi başarılıyken, el sırtı, ayak bileği gibi distal 
alanlarda başarı şansı daha azdır. 

f) Kalıcı makyaj boyalarında kullanılan kimyasalların bazı özellikleri yüzünden 
deneme atışı ile tedaviye başlanması uygun olacaktır. 

 
Lazerle dövme silme uygulaması; genel anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. Sadece, 
işlem bölgesine lokal anestezik kremler ya da lokal anestezi iğneleri bölgeye uygulanması 
sonrasında uygulanabilir. 

 
Aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız. Evet Hayır 
 
1) Hamilelik riskiniz var mı? 

2) Emziriyor musunuz? 

3) Şeker hastalığınız var mı? 

4) Kanamaya yatkınlığınız var mı?  

5) Sistemik bir enfeksiyonunuz var mı?  
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6) Işığa duyarlılık ile seyreden herhangi bir hastalığınız var mı?  

7) Lokal anesteziklere karşı alerjiniz var mı? 

8) Son birkaç hafta içerisinde bronzlaştınız mı ya da solaryuma 
gittiniz mi? 

9) Uygulama alanında enfeksiyonunuz var mı? 

10) Düzenli ilaç kullanıyor musunuz? 

11) Uygulama öncesinde aspirin veya kan sulandırıcı kullandınız 
mı? 

12) Uygulama alanına herhangi bir kozmetik ürün sürdünüz mü? 

13) HBsAg, HCV, HIV pozitifliğiniz var mı? 

Evet Hayır 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

UYGULAMA SONRASI GELİŞEBİLEN YAN ETKİLER 
 Kızarıklık, ödem, ağrı, enfeksiyon, uçuk, renk değişikliği (deri renginde açıklık veya 

koyuluk) 

 Çok nadir olarak bazı dövme boyalarına (özellikle kırmızı ve sarı renkli boyalarla) lokal 
ya da generalize alerjik reaksiyon gelişebilir. 

UYGULAMA ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Uygulamaya gelirken lütfen dinlenmiş olarak geliniz. 

 Uygulama öncesi alkollü içecekler tüketmeyiniz. 

 Sigara içiminin yara iyileşmesi ve cildiniz üzerindeki olumsuz etkilerini unutmayınız. 

 En az 3 gün öncesinde kan sulandırıcı ilaçlar kesilmelidir. 

 Kadınlar adetli ise işlem ertelenmelidir. 

 

 

UYGULAMA SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Uygulama alanına temas etmeyiniz. İşlem sonrası birkaç saat sürebilen yanma olabilir. 

Bu dönemde soğuk kompres uygulaması faydalı olacaktır.  

 İyileşme süresince cildin nemlendirilmesine dikkat ediniz. 

 1 hafta 10 gün yoğun spordan kaçınınız 

 Sauna, havuz, jakuzi gibi işlemlerden 4 hafta süreyle kaçınınız 

 Güneşten mutlaka korununuz 

 Beklenmeyen bir etki gelişirse lütfen uygulama yapan doktorunuza başvurunuz 

 
Sizinle ilgili bilgiler (kimlik, rahatsızlık, görülen tedavi) sizin onayınız ve mahkeme kararı 

olmaksızın açıklanmayacaktır. Kendi dosyanıza bakabilme ve kopyasını alma hakkına sahipsiniz, 
ancak bu hak üçüncü şahısların dosyasına bakma hakkını içermez. Oluşacak yan etkiler 
merkezimiz doktorları tarafından değerlendirilecek ve iyileştirme (reçete düzenleme, tıbbi 
müdahale, acil müdahale) işlemleri doktorumuz veya sağlık personelimiz tarafından yapılacaktır.  

 
Aşağıda adımın yazılı olduğu yeri imzalayarak bu bilgilendirme ve onam formunu okuduğumu, 

doktorlarım tarafından bana yapılacak işlemler konusunda sözlü ve yazılı olarak anlayabileceğim 
bir dilde bilgi verildiğini, bütün sorularımın yanıtlandığını ve benim için gerekli olan tüm bilgileri 
edindiğimi (Hasta Hakları Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih:01.08.1998; Sayı: 23420), 
doktorlarımın Q-Switched Nd-YAG Lazer işlemini yapmalarına özgür ve açık irademle izin 
verdiğimi beyan ederim. 

 

HASTA ADI SOYADI: 

TARİH: 
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İMZA: 


