مىافقة مستنيرة قبل العالج بمىاد ملء الىجه

أها املىقع أدهاه..............................،أفهم بأهني سىف احقن بـ ....................................
من قبل الذلخىر...............................في املىاطق الخاليت............................................:

• ان مىاد ملء الىحه او الحشىات الجلدية مصىىعت من حامض الهيالىروهيو أو من مادة هالميت (حل) اخزي
معقمتً .خم حقنها لشيادة حجم الجلذ وبالخالي جخفيف الخجاعيذ ،لزسم الشفاه أولخجميل شهل الىحه .ان هذا
العالج مؤقذ ،و هىاك حاحت الى إعادة الحقن بعذ هحى سخت أشهز .قذ جهىن هىاك حاحت إلى ألثر من حقىت
واحذة لخحقيق هديجت مزضيت.
املخاطز واملضاعفاث املحخملت:
ً
 املخاطر كدمات ،احمرار ،ثىرم ،ألم في مهان الحقن ،رد فعل جحسس ي  .ان هذه العىارض جهىن عادة خفيفتوحسخمز فقط بضعت أًام ولنن ًمنن أن حسخمز بضعت أشهزاحياها.
 الالهاابات :البنخيرًت  ،الفيروسيت و/أو الفطزيت ًمنن ان جحذر ما بعذ العالج .في معظم الاحيان ًمنن عالحهاولنن في حاالث هادرة جحذر هذباث دائمت في املىطقت.
بشهل سهل
 قذ ًحذر انسداد في ألاوعية الدمىية بسبب الحشىاث الجلذًت وقذ ًؤدي في بعض الحاالث (خطز ~  1علىً
 2000حقىت) إلى جحلل وجىذب .لما قذ سجل هادرا حذا (ربما أقل من حالت في  1مليىن) حالت فقذان البصز .من
عالماث إلاوسذاد حلىى ألم متزاًذ بعذ الحقن وحغيير في لىن الجلذ قزب الحقن وهذا ًقخض ي إلاجصاى بالطبيب
ً
عاحال لبذء العالج املىاسب في اقزب وقذ.
 عدم التناسق :ان وحه الاوسان ومىطقت الجفن غير مخىاسقين بشهل مامل و مدساوعلى الجهخين .لذلو ًمنن أنفي الخجاوب مع الحقن بين حتهي الىحه.
ًهىن هىاك اخخالف اًضا
 هديجت غير مزضيت :هىاك احخماى ان جهىن الاسخجابت للحقن ضئيلت او غير مالئمت .قذ ًهىن من الضزورياضافت سم البىجىليىىم أو حقن حشىة الجلذ .لما ًمنن ان جهىن هىاك حاحت إلى عالحاث حزاحيت لخحسين
الىديجت.
ان هذه الالئحت ليس املقصىد بها ان جحىي حميع املخاطز املحخملت املخالسمت بحقن مادة البىجىليىىم وحشىاث
الجلذ حيث ًىحذ لذلو عىارض حاهبيت معزوفت وغير معزوفت مخالسمت مع أي دواء أو إحزاء طبي.
ً
من املهم أن جقزأ بعىاًت املعلىماث الىاردة أعاله ،وان ًهىن لذًو حىابا عن حميع أسئلخو قبل الخىقيع على
املىافقت.
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