
 

T.C. 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

DOKÜMAN KODU  GN.FR.2681 

YAYIN TARİHİ  24.11.2017 

REVİZYON NO  01 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLM DALI  
ALTIN İĞNE SEV SECRET BILGILENDIRME VE ONAM FORMU

REVİZYON TARİHİ  26.01.2018 

SAYFA NO Sayfa 1 / 1

 

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 
 
 

1.Secret (Altın İğne) Nedir? 
Secret, monopolar başlık ve Micro İğne Radyofrekans (RF) başlığının cihaza kombinasyonundan oluşan estetik alanında 
kullanılan bir Multi RF sistemidir. MTR (Mikro İğne Terapi) başlığı 0.3mm inceliğinde 25 iğne  bulundurur. Uzun yıllardır 
bilinen radyofrekans enerjisinin bu iğneler yardımıyla derinin alt tabakasına iletilmesi yöntemidir. Derinin altına ulaşan bu 
enerji ile birlikte dokularda yeni kolajen üretimi ya da eski sorunlu kolajenin onarılması, deri pigment hücrelerinin 
hasarlanarak leke oluşumunun azaltılması, ter bezlerinin aldığı kontrollü hasar doğrultusunda terlemenin azaltılması 
amaçlanır. 
2.Uygulama Alanları Nelerdir ? 
Cilt gençleştirme ve kırışık tedavisi, boyun ve dekolte bölgesi toparlama, kol ve bacak sarkmaları, leke tedavisi, gözenek 
sıkılaştırma, akne tedavisi, çatlak tedavisi, yara tedavisi ve  aşırı terleme tedavisinde kullanılır. 
3. Uygulamadan Beklenen Faydalar Nelerdir? 
Kolajen ve elastinin üretiminin tetiklenmesiyle cildin gençleştirilmesine, kırışıklıkların tedavisine, toparlanmasına, gözenek 
sıkılaştırılmasına, çatlak tedavisine, yara tedavisine katkı sağlar. Gerekirse, probleme göre işlem sırasında sürülen ilaçların 
açılan kanallardan deriye nüfus etmesi kolaylaşır. 
Leke problemi olan cilt bölgesine uygulandığında iğne darbeleri ve radyofrekans enerjisi sayesinde oluşan ısı etkisiyle 
melanosit hücrelerinin melanin pigmenti üreten uzantıları hasar görür, böylelikle leke tedavisine katkı sağlar. 
Aşırı terleme tedavisi için yapılan uygulamada radyofrekans ter bezlerini tahrip eder ve bu bölgeden ter salınımının 
azaltılmasına katkı sağlar. 
4.Uygulamanın Süresi ve Aşamaları Nasıldır? 
Uygulamaya başlarken; uygulamanın yapılacağı bölge, lokal anestezik krem sürülerek uyuşturulur. Sonrasında bu krem 
silinerek cilt antiseptik solüsyonlarla temizlenir. Gerek görülürse lokal anestezi de uygulanabilir. Radyofrekans cihazının 
herkese özel ve tek kullanımlık olan altın iğneli başlığı cilde temas ettirildiğinde mikro iğneler otomatik olarak ayarlanan 
derinlikte cilt içerisine ani bir giriş yapar. Çok sayıdaki altın uçlu mikro iğnelerle cilt üstünde fraksiyonel mikro delikler 
oluşturur ve sadece iğne ucundan gönderilen cilt üstüne temas etmeyen radyo frekans ile dermiste, kollajen ve elastin 
üretimi tetiklenir. Uygulama nedenine göre işlem sırasında gerekliyse ilaç, krem uygulamaları yapılır. Uygulama sonunda 
soğuk kompres yapılır. Yatıştırıcı kremler, güneş koruyucu sürülür. 
Tedavi uygulamaları 15 gün aralıklarla ortalama 3 seans olacak şekilde yapılmaktadır. Probleme ve nedene göre daha fazla 
uygulama yapılabilir. 
5.Tedavi Kimlere Uygulanmaz? 
Kalp pili olanlara, yara veya enfeksiyon olan bölgelere, kanında pıhtılaşma sorunu yaşayanlara, epilepsi hastalarına, hamile 
olanlara yapılmaz.  
6.İşlem Öncesi Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 
İşlem öncesinde aspirin, kan sulandırıcı ilaçlar, alkollü içecekler kullanılmaması gerekir. Uygulamaya makyajsız gelinmesi 
önerilir. 
7.İşlemin Komplikasyonları Nelerdir? 
Altın iğne sonrası oluşabilecek olan yan etkiler kızarıklık, şişlik, iğne giriş yerindeki küçük kanamalar ve ödemdir. Yine ciltte 
bölüm bölüm çalışıldığından herhangi bir damara rastlanıp morluklar (ekimoz) meydana gelebilir. Vücut direnci düşük olup 
sürekli üşütüp, grip olan ve devamında uçuk çıkaran insanlarda ciltte travma yaratıldığından dolayı tekrar uçuk çıkabilir.  
8.Uygulama Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? 
Uygulamayı takip eden 15 gün ve sonrasında cilt güneşten korunmalı, 24 saat boyunca su değdirilmemelidir. Uygulama 
sonrasında 1 hafta kese, peeling gibi cildi soyacak uygulamalar yapılmamalı, glikolik asit içeren kremler uygulanmamalıdır. 
9.Secret İşleminin Alternatifleri Nelerdir? 
Cilt yenilenmesi, kırışıklık tedavisi, yara-çatlak, leke tedavisi için alternatif işlem mezoterapi, dermaroller, dermapen, PRP, 
fraksiyonel lazer uygulamaları olabilir. Aşırı terleme için botoks uygulaması alternatif olabilir. 
 
       Hastanın Adı Soyadı   : …………………………….. 
Secret uygulamasının nasıl yapılacağı, beklenen sonuçlar, işlemin yan etkileri, oluşabilecek komplikasyonlar, uygulama 
sonrası almam gereken tedbirler ve uygulama yöntemi tarafıma ayrıntılı bir şekilde yazılı ve sözlü olarak açıklandı. İşlem 
sonucunda kişilerin cilt tipine bağlı olarak farklı (kızarıklık, kabuklanma, ödem vb) komplikasyonların oluşabileceği konusun-
da yazılı ve sözlü olarak bilgilendirildim. Bütün sorularım yanıtlandı ve benim için gerekli olan tüm bilgileri edindim. 
Uygulama öncesinde, sırasında, sonrasında fotoğraf/video görüntülerinin alınabileceğini biliyorum ve kabul ediyorum. 
Benimle ilgili bilgiler benim onayım ve mahkeme kararı olmaksızın 3.kişilerle paylaşılmayacaktır. Secret uygulama işleminin 
yapılmasına özgür ve açık irademle izin vermekteyim Girişim sonrası bağımsız olarak tarafıma geri ödeme yapılmayacağını 
kabul ediyorum. 
      “AÇIKLAMALARI OKUDUM VE ANLADIM” ifadesini kendi el yazınız ile yazınız. 
…………………………………………………………………………….. 
Tarih               : ……./……./………… 
Saat                            : 
İmza              : 
 
İlgili Kişi Adı-Soyadı/ İmza ………………………… 
 
 
** İndirimli olarak yararlanılan hizmetler arasında değişiklik yapılamaz, indirim hakkı devredilemez. Ödemesi yapılmış 
hizmetler için tedavi süreci 12 aya kadar dondurulabilir. 


