موافقة مستنيرة قبل ازالة الشعربالليزر
•ان إصالت الشعش بالليزس هى عالج من دون حشاحت مصمم إلصالت الشعش غير املشغىب فيه من حميع أحضاء الجعم .ان
حهاص الليزس ًبعث هبضاث من الطاكت الضىئيت التي جخترق الجلذ وجذمش بصيالث الشعش في حين ٌعخعمل الخبرًذ
لحماًت الجلذ املحيط بها .هىان حاحت السجذاء هظاساث واكيت أثىاء الجلعت من احل حماًت العيىين من ضىء الليزس.
•ان معالجت الشعش العميً والغامم ًحلم عمىما أفضل الىخائج في حين ان إصالت الشعش الىاعم والخفيف ًخطلب
عادة حلعاث إضافيت من دون ان جؤدي الى هديجت واملت .الليزس ليغ فعاال على الشعش لاقشلش أو الابيض .ان بعض من
ًخضعىن لعالج اصالت الشعش بالليزس كذ ًىاحهىن هخائج حضئيت غير واملت جبعا للىن البششة  ،املعخىٍاث الهشمىهيت
الىساثيت.
والخأثيراث
• ان العالج ًخضمن عادة ظلعلت من الجلعاث .و طالبى هزا العالج املثاليىن (بششة فاجحت/قشعش داهن) ًصلىن الى
اصالت  % 00-%56بعذ  5حلعاث مخخاليت .ان مىاطم البششة لاهرر ظماهت مثل الظهشعىذ الشحاٌ ،الىحه أو الشكبت عادة
ما جخطلب أهرر من  5حلعاث ،وعادة ما ًحلم جخفيضا حضئيا فلط أو جشكم في الشعش.
مضاعفاث هادسة لىن ممىىت:
 احمشاس ،حرق ،ثورم ،كدمات مؤكخت أو جغيير في لون الجلد للمىطلت املعالجت. حروق ،قشور أو بثور في املىطلت املعشضت لليزس ،والتي كذ حعخغشق عذة أًام للشفاء. (اغملاق لىن الجلذ) أو (جفخح لىن الجلذ) ،لامش الزي كذ ٌعخغشق عذة أقشهش ليعخعيذ لىهه جماما. التهابات :جىهج فيروط الهشبغ  ،التهاب بصيالث الشعش الزي كذ ًطىٌ عذة أًام.حعليماث:
• كبل العالج :ججىب :الدعمير ملذة  8أظابيع ،و اصاللت الشعشبالشمع ملذة  3أظابيع ،والىشٍماث املهيجت ملذة أظبىع
واحذ ،العالج عن طشٍم الفم بىاظطت أٌعىجشٍخيىىٍن (على الشغم من أن العالج اٌعىجشٍخيىىٍن ليغ ماوعا مطللا).
• بعذ العالج :كذ جيىن املىطلت املعالجت حمشاء مع جىسم بصلت الشعش .ان رلً ًخخفي خالٌ  3-2أًام.
غعل البششة بشيل طبيعي بالصابىن الىاعم واملاء .ججىب الىشٍماث املهيجت ،الجاوىصي ،العىها والحماماث البخاسٍت
الى حين عىدة البششة الى حالتها الطبيعيت .ججىب الخعشض ألقشعت الشمغ املباقششة ملذة اظبىعين على لاكل.
ان هزه الالئحت ليغ امللصىد بها ان جحىي حميع املخاطش املحخملت املخالصمت مع إصالت الشعش بالليزس حيث ًىحذ هزلً
عىاسض حاهبيت معشوفت وغير معشوفت مخالصمت مع أي دواء أو إحشاء طبي.
من املهم أن جلشأ بعىاًت املعلىماث الىاسدة أعاله ،وان ًيىن لذًً حىابا عن حميع أظئلخً كبل الخىكيع على املىافلت.
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