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Hastanın Soyadı, Adı  Dosya No  

Çekilecek Dişler:  

 
 

A. İŞLEM VE DURUMLAR 
Aşağıdaki durumlar doktor tarafından tarafıma açıklandı: (hastanın kendi 

kelimeleriyle)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. ANESTEZİ 

Sayın hastamız size uygulanacak olan cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz amacıyla lokal 

anestezi uygulayacağız. Bu uygulamalar bilimsel ve etik olarak bütün dünyada kabul edilmiş uygulamalardır. 

Genel anestezi veya sedasyon altında diş çekimi uygulanacak ise bu anestezi yöntemleri ile ilgili ayrı bir 

bilgilendirme yapılmalıdır ve onam formu imzalamanız gereklidir.  

Yapılacak lokal, bölgesel veya infiltratif anestezi uygulamaları esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek 

sorunlar şunlardır; 

1. Tansiyon ve nabız düşmesi: işlem sırasında veya sonrasında nabız ve tansiyonda oynamalar olabilir. Hatta 
bu olay şuur kaybedip, bayılmaya kadar gidebilir. 

2. Ağrı: Anestezi sırasında ve sonrasında bölgede anesteziye bağlı ağrı hissedilebilirsiniz. Ayrıca işlem 
sırasında ve sonrasında baş ağrısı gözükebilir. 

3. Sinirsel komplikasyonlar: Anestezi sonrası geçici veya kalıcı sinirsel hasarlar (tamamen hissizlik, aşırı 
hislilik) nadiren de olsa ortaya çıkabilir. 

4. Bulantı ve kusma: İşlem sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda hekim ve ilgili sağlık 
ekibince gerekli müdahale yapılabilir. 

5. Enfeksiyon: Her enjeksiyon bir kere kullanılan enjektörler ile yapılmaktadır. Bunun dışında bölgenin de 
dezenfeksiyonu işlem sonrasında oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltmaktadır.  

6. Kasları ilgilendiren komplikasyonlar: Anestezi sonrası uygulama bölgesi ile alakalı olarak kas tutulmasına 
bağlı hareket kısıtlılığı, buna bağlı ağız hareketlerinde azalma görülebilir. 

7. Alerjik reaksiyonlar: Anestezik solüsyonun kişinin vücudunda yarattığı yabancı reaksiyona bağlı olarak 
ciltte döküntüler, kızarıklıklar ve kaşıntı gibi hafif reaksiyonlar görülebileceği gibi, nefes darlığı, nabız 
düşmesi, tansiyon düşmesi ve nefes alma ve kalp atım işleminin durmasına kadar varabilecek ciddi etkiler 
görülebilir. Bunlar anestezi uygulanır uygulanmaz görülebileceği gibi işlemden saatler sonra da ortaya 
çıkabilir 

8. Hastanın kendine verebileceği zarar: İşlemin sona ermesinin ardından anestezinin etkisinin bir süre daha 
devam etmesi nedeniyle hasta kendi kendine ısırmaya bağlı olarak zarar verebilir.  

9. Hastanın anestezi sırasında ani hareket etmesi ile lokal anestezik iğnenin kırılması veya anestezinin yanlış 
yere uygulaması söz konusu olabilir. 

10. Özellikle arka dişlerin çekimi sırasında yüzde birkaç saat sürebilen bu bölgedeki damarların daralmasına 
bağlı olarak renk değişiklikleri gözlenebilir. 

   

 C.   UYGULANACAK İŞLEMİN RİSKLERİ 

1. Çekim sırasında dişiniz kök yapısına, çene kemiğinizin yoğunluğuna, dişin kökleri ile kemik arasındaki 
kaynaşmaya, özellikle yaşlı bireylerde kemiğin esneme kabiliyetinin azalmasına, daha önce kanal tedavisi 
geçirmiş olmasına veya aşırı çürük olmasına bağlı olarak kırılabilir. 
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2. Kırılan dişin çekimi için açık cerrahi yöntemlere başvurulabilir ve sonrasında bölge dikiş ile kapatılmak 
zorunda kalınabilir. 

3. Böyle bir cerrahi işlemden sonra kanın doku arasına birikmesi nedeniyle hematom, damarsal sıvıların 
doku arasına birikmesi nedeniyle de ödem (şişme) meydana gelebilir. 

4. Hematom ve ödem (şişlik) bağlı olarak enfeksiyon gelişebilir. 

5. Diş çekimi anında dişi çevreleyen alveolar kemikte kırılma görülebilir. 

6. Çekim sırasında ani hareket ederseniz dişeti, yanak ve dudak mukozasında sert ve yumuşak damakta, 
küçük dilinizde aletlerin kaymasına bağlı zedelenme, ezilme, batma gibi zararlı duruma neden 
olabilirsiniz. 

7. Özellikle üst 20 yaş dişinizin çekimi sırasında eğer kemik ile diş arasında ankiloz dediğimiz kaynaşma söz 
konusu ise tüber maksilla adı verilen bu bölge dişle birlikte gelebilir. 

8. Çekim sırasında veya hemen sonra hastanın ani hareketi ile diş veya işlem sırasında kullanılan büyük, 
küçük yabancı cisim üst solunum yoluna kaçabilir. 

9. Diş çekimi sırasında, hastanın anatomik ilişkilerinden dolayı veya hastanın kontrolsüz hareketinden 
dolayı dil ve dudak gibi dokularda geçici veya kalıcı his değişiklikleri gözlenebilir. 

10. Çene kalınlığı yeterli olanlarda bir takım patolojik değişiklikler (enfeksiyonlar, kistler, tümörler gibi) veya 
çenenin aşırı derecede incelmesi nedeniyle çekim sırasında çene kırıkları meydana gelebilir. Bu çok nadir 
görülen bir durumdur ve hekim tarafından gerekli önlemler alınır. 

11. Gerek dişin anatomik formundan, gerek bölgedeki kemiğin inceliğinden dolayı, hastanın ani 
hareketinden dolayı ilgili diş komşu anatomik boşluklara kaçabilir. Bu durumda ek tetkik ve tedaviler 
gerekebilir.  

12. Cerrahi çekim esnasında kullanılan hava basıncı ile çalışan aletlerin neden olabileceği doku aralarında 
hava birikimi söz konusu olabilir. 

13. Anatomik yakınlıklardan dolayı özellikle üst çene dişlerinin çekimi sırasında ilgili dişin veya diş köklerinin 
sinüs boşluğuna kaçması söz konusu olabilir. Bu durumda ek tetkik ve tedaviler gerekebilir. 

14. Çekim zorluğuna bağlı olarak eklemlerinizde genellikle geçici nadiren de kalıcı olarak çene eklemi 
problemleri ortaya çıkabilir. 

15. Çekim sonrası birkaç saati aşan kanama probleminiz söz konusu olabilir. Ameliyat sonrasında oluşan 
kanamaların durdurulması için lokal anestezi altında tamponlama veya diğer ek işlemler gerekebilir. 

16. Diş çekimini özellikle cerrahi açık çekimi takiben bölgesel olarak yüzde, yanakta, çene altında çene altı 
bölgelerde ekimoz (kızarıklık) ve hematoma bağlı (doku arasında kan birikimi) şişlik, sararma ve 
morarmalar oluşabilir. Bunlar yaklaşık 1 hafta içinde kendiliğinden geçer. 

17. Çekim sonrası özellikle emme ve tükürmeye, ağız bakımına dikkat etmemeye, çekim soketinde yemek 
artıklarının birikmesine ve sigara içmeye bağlı olarak alveolit (çekim kavitesinin ağrılı iltihabı) meydana 
gelebilir. Hatta bu durum ilerleyerek çene kemiği iltihabına neden olabilir. Bu durumda ek tetkik ve 
tedaviler gerekebilir. 

18. Sistemik rahatsızlığı olan hastalarda çekim sonrası sert ve yumuşak doku iyileşmelerinde rahatsızlıklarına 
bağlı olarak gecikme ve iyileşmeme görülebilir. 

19. Doku aralarında biriken kan ve eksudaya bağlı olarak kas fonksiyonlarında ve ağız hareketlerinde 
kısıtlama meydana gelebilir. 

20. Komşu dişlerde veya restorasyonlarda (dolgu, kaplama) zedelenmeler olabilir.  

 

ONAY 

Operasyon bölgesinin uygun şekilde iyileşebilmesi için yapılması gereken günlük ağız bakımı konusunda 

bilgilendirildim ve talimatlar doğrultusunda bu bakımı yapmayı kabul ettim. Ayrıca doktoruma periyodik 
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kontrollere gelmem gerektiğini anladım ve kabul ettim. Cerrahi işlem sonrası oluşan herhangi bir problem 

konusunda diş hekimimi bilgilendirmem gerektiğini anladım.  

Diş çekimi hakkında yeterince bilgi aldım, tedavi sonrasında karşılaşılabilecek problemler, alternatif 

tedaviler hakkında bilgilendirildim ve sonuç olarak yukarıda belirtilen diş(ler)imin çekilmesine izin verdim.  

……………………………………………………………………………….. 

(Kendi el yazınızla “Okudum, anladım kabul ediyorum” yazınız) 

 

 Adı, Soyadı İmza Tarih 

Hasta/Yasal Temsilcisi*    

Tanık    

Tercüman    

Diş Hekimi / Uzman    

 * Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne- baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece 

kanuni mirasçılardır (Hasta yakınının isminin yanında yakınlık derecesini belirtiniz). 

 

Gerektiğinde 0 535 047 23 44 nolu whatsapp/BİP hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


