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Lütfen doktorunuza bildiriniz.

Düzenli kullandığınız ilaçlar konusunda lütfen bilgi veriniz.
Kan sulandırıcı özellikte ( Aspirin- Coumadin - Klopidogrel ) veya anti inflamatuar
( örn : majezik/dolorex/arveles/apranax gibi ağrı kesiciler ) gibi
ilaçların ameliyattan ne zaman kesileceği konusunda bizimle irtibata geçiniz. ( önerilen 1 hafta )
Bitkisel ilaçlar, vitaminler veya omega 3 gibi takviye ilaçları lütfen ameliyattan en az 2 hafta önce kesiniz.
Diabet, hipertansiyon,kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklar ile ilgili ilaç kullanımında anestezi hekimi ve 
önerileri doğrultusunda kullanınız.
Antidepresan grup ilaçlar ve Lityum kullanılıyor ise en az 7 gün önce kesilmelidir.
Ameliyattan önceki 7-10 günlük periyotta düzenli kullanılan ilaçlar harici gerekmedikçe
ilaç ve takviye kullanmayınız.

Ameliyattan önce genel vücut banyo yapmanız hijyen açısından önerilir
Ameliyattan en az 6 hafta önce sigara içimini tamamen bırakmanız kati suretle önerilir.
Ameliyattan önce en az 1 hafta alkol alınmamalıdır.
Erkek hastaların sakal ve bıyık kesmesi, kadın hastaların makyajsız veojesiz gelmeleri önemlidir.
Rahat giyilebilen özellikle önden açılabilen koyu kıyafetler tercih edilmelidir.
Mümkün ise siyah kısa tayt tarzı iç çamaşırı giyilmelidir.
Ameliyattan önce üzerinizde tel toka, piercing gibi materyaller dahil hiçbir metal olmamalıdır.
Lens kullanıyorsanız lütfen lenslerinizi çıkarıp kendi kullanım kaplarınızda yanınıda getiriniz.
Evlilik yüzüğü dahil her türlü mücevher, para ve her türlü değerli eşyanızı ailenize
ya da arkadaşlarınıza veriniz. 

Ameliyattan önce aksi belirtilmedikçe 8 saat açlık ve susuzluk ile gelmelisiniz.
Genel olarak ameliyattan önceki gün 24.00 sonrası aç – susuz kalınmalıdır.
Cerrahi alanla ilgili daha önce yapılan tüm tetkikler ( MR-Usg-Eski patoloji notu ) getirilmelidir.
Rutin kullanılan ilaçlar tam dozları ile getirilmelidir.
Ameliyat öncesi kendinizi kırgın, güçsüz hissedip, vücutta ateş
saptarsanız ve yüz bölgenizde yeni uçuk çıkarırısanız lütfen bildiriniz.

Ameliyat Öncesi Genel Bilgiler 

İlaç Kullanımı

Kişisel Hazırlık

Unutulmaması Gereken


