موافقة مستنيرة قبل العالج بمادة البوثولينوم

أها املىكع أدهاه ......................................،أفهم بأهني ضىف احلً بـ.............................................................
مً كبل الذهخىر ....................................في املىاطم الخاليت.......................................................................:

• ان مادة البوثولينوم هي مىخج معالج ،مىلى ومعلم ً ،يخج عىذ حلىه طعف مؤكذ في العظالث عً طزٍم مىع اهخلاٌ
ً
الىبظاث العصبيت إلى العظالث .عمىما ان مذة طعف العظالث حطخمز حىالي ثالثت او أربعت أشهز .ان العالج بمادة
ً
البىجىليىىم ًجعل الخطىط الخعبيرًت في الىحه او الخجاعيذ بالياد ملحىظت اوحتى مخخفيتٌ .طخعمل أًظا البىجىليىىم
للحذ مً الخعزق غير الطبيعيً .خم حعذًل الحلً ليل شخص وفلا لحاحخه الخاصت.
• ان اطالع الطبيب على اي مزض عصبي او حالت حمل او رطاعت او عالج بذواء او ضىابم جحطظ هى امز هام و
طزوري.
املخاطز واملظاعفاث املحخملت:
ً
 املخاطر :كدمات ،احمرار ،ثورم ،ألم في ميان الحلً ،رد فعل ثحسس ي  .ان هذه العىارض جيىن عادة خفيفتً
وحطخمز فلط بظعت أًام وهادرا ًمىً أن ٌطخمزألالم في الزأص بظعت أضابيع.
 عدم التناسق :ان وحه الاوطان ومىطلت الجفً غير مخىاضلين بشيل وامل و مدطاوعلى الجهخين .لذلً ًمىً أنً
ًيىن هىان اخخالف اًظا في الخجاوب مع الحلً بين حتهي الىحه ما ًمىً جصحيحه عادجا بحلىت اطافيت.
ً
 ثدلي الجفن  :ان العظالث التي جزفع الجفً ًمىً ان جخأثز مً مادة البىجىليىىم التي كذ جصل هشول مً مىاطممىاطم مجاورة وٍمىً عالحها بلطزاث للعين.
 ألاجسام املضادة للبىجىليىىمً :مىً أن جللل مً فعاليت الحلً املخخاليت لهذا املىخج ،لىنها هادرة الحصىٌ. هديجت غير مزطيت :هىان احخماٌ ان جيىن الاضخجابت للحلً طئيلت او غير مالئمت .كذ ًيىن مً الظزوري اطافتالبىجىليىىم أو حلً حشىة الجلذ.
ان هذه الالئحت ليظ امللصىد بها ان جحىي حميع املخاطز املحخملت املخالسمت بحلً مادة البىجىليىىم حيث ًىحذ هذلً
عىارض حاهبيت معزوفت وغير معزوفت مخالسمت مع أي دواء أو إحزاء طبي.
ً
مً املهم أن جلزأ بعىاًت املعلىماث الىاردة أعاله ،وان ًيىن لذًً حىابا عً حميع أضئلخً كبل الخىكيع على املىافلت.
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