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         Dr……………………………………..aşağıda belirtilen tıbbi duruma sahip olduğumu söyleyerek sözlü ve 
yazılı geniş açıklamalarda bulundu. 
 
Bu form Botoks uygulamasının olması risk ve komplikasyonları (istenmeyen sonuçları) hakkında 
bilgilendirmeye yöneliktir. Lütfen formu dikkatli okuyunuz. Sorularınız ya da anlamadığınız noktalar varsa 
lütfen doktorunuzdan yardım isteyiniz. Talebiniz doğrultusunda doktorunuz size ek yazılı açıklama 
verecektir. 
İşleminiz uzman doktorlar ve asistan doktorlar eşliğinde yapılmaktadır. 
 
Kasılmalar (spastisite) için uygulama 
Botoks hemipleji  (tek taraflı  felç), Parapleji (bacaklarda felç), Tetrapleji (kollar ve bacalarda felç), 
Serebral Palsi (doğumsal beyin felci) gibi durumlarda bölgesel kasılmaların tedavisinde kullanılan etkili 
bir tedavidir. 
 
Botoks Nedir? Faydaları Nelerdir? 
Botoks uygulamasında kullanılan madde, Clostridium botilinum adlı bakteri tarafından salgılanan bir 
proteindir. Bu madde sinirlerden kaslara olan elektriksel iletiyi bloke ederek, uygulanan bölgedeki kasın 
fonksiyonunu geçici olarak azaltır veya yok eder. Botoks hemipleji  (tek taraflı  felç), Parapleji (bacaklarda 
felç), Tetrapleji (kollar ve bacalarda felç), Serebral Palsi (doğumsal beyin felci) gibi durumlarda 
kasılmalarda fayda sağlamayabilir, geçici fayda sağlayabilir ve etkileri geç başlar. 
 
Botoks Nasıl Uygulanır? 
Tedavi  bölgesi, lokal anestezi yapan krem uygulanır. Botoks maddesi çok ince uçlu özel iğneler ile birkaç 
noktadan kas içine enjekte edilir. 
 
Tedavi Nasıl Uygulanır? 
-Hasta yatar veya yarı oturur pozisyona getirilir. 
-Enjeksiyonlar, 30 G’lık iğnelerle kas içine 30-45 derecelik açıyla uygulanır.  
-Her noktaya ortalama doz doktor tarafından enjekte edilir. (Bu dozu doktorunuz değiştirebilir) 
-Tüm uygulama 10-15 dakika sürer. 
 
Hastaya Öneriler; 
Tedavi sonrası 4 saat uygulama bölgesini kullanmamalıdır. Botoks uygulamasından hemen sonra bölge 
yıkanabilir. 4 saatten sonra hafif eklem egzersizleri ve germe yapılabilir. Botoks uygulamasından sonra, 
injeksiyon yapılanbölgelere iki gün masaj yapılmamalıdır. Doktor uygun gördüğü zamanda hasta kontrole 
çağrılır. 
 
Botoks etkisi ne kadar sürer? 
Botoksun etkisi uygulanmadan 3-7 gün sonra başlar ve bu etki 3-4 ay devam eder. Uygulamaların sayısı 
arttıkça Botoksun etkisi 12 ay kadar devam edebilir. 
 
Botoksun zararı var mı? 
Botoks 15 yıldır estetik amaçlı kullanılmaktadır. Kas hastalıklarında kullanımı ise çok daha eskiye 
dayanmaktadır. Amerikan ilaç araştırma dairesi FDA’nın da onayladığı Botoks tüm dünyada yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 
Botoks uygulamalarının riskleri ve komplikasyonları 
-Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, morluk, şişlik (1-2 gün) nadiren sürebilir. 
-Geçici baş ağrısı 
-Ptozis (göz kapağı düşüklüğü) zamanla düzelir. 
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Alerji yapar mı? 
-Alerjik değildir. Hassasiyet için teste gerek yoktur. 
 
Alternatifi: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kas gevşetici ilaçlar. 

İşleminiz Yapılmazsa: İlgili has ve pigmentlerde yeterli gevşeme sağlanması güçleşebilir. Eklem 
çevresinde ve kaslarda kontraktur gelişebilir. 

ONAM 

Bu formu imzalayarak Dr………………………………………………….. aşağıda belirtilen işlem veya tedaviyi 
yapmaya yetkili kılıyorum. 

 Doktorum tıbbi durumumu ve önerilen işlemi anlattı. Bu işlemin risklerini, bana özel riskleri ve 
olası olumlu ve olumsuz durumları (komplikasyonları) anladım. 

 Doktorum diğer tedavi yöntemlerini, ilişkili riskleri, olası tıbbi setrimi (prognozumu) ve tedavi 
görmeme durumda olabilecekleri anlattı. 

 Tıbbi durumum, tedavi ve riskleri ile alternatif tedaviler hakkındaki sorularımı tartışma fırsatım 
oldu. Sorularım ve düşüncelerim tatmin olacağım biçimde tartışıldı. 
 

Botoks uygulama sırasında veya sonrasında önceden bilinemeyen durumların ortaya çıkması halinde 
yukarıda anlatılanların dışında işlemlerin gerekebileceğini anladım.  
Yukarıdaki bilgilerin hepsini okudum ve bu bilgilerden başka birçok sözlü bilgi verildi. Tarafıma yapılan 
sözlü ve yazılı açıklamalardan tatmin olduğumu belirtirim. Yapılacak olan tedavi veya ameliyata, daha 
sonra çıkabilecek durumlarda yapılacak tüm tedavilere, yukarıda listelenen maddelere ve aynı zamanda 
bana yapılan sözlü açıklamalara kendimde olarak ve irademle onay veriyorum ve ben bu tedaviyi 
istiyorum. 
 
Hastanın Adı Soyadı………………………………………………………………İmza……………………………Tarih/saat: 

(Hasta onay veremeyecek durumda ise) 

Hasta vasisi/yakını Adı Soyadı:…………………………………………………………….imza……………………….Tarih/saat: 

(Yakınlığı:…………………………………………………………) 

Doktor Adı Soyadı/ Ünvanı: 

Tarih/saat 

 

 
 
 
 
 


