
Botulinum Toxin Injection
(बॉटु�लनम  टॉि�सन  इंजे�शन)

�ी/�ीमती/कुमार/कुमार�……………………………………………………………………………………...

वय/�लगं……………��ण �मांक ……………...�दनांक……………………………………………………..

वडील/पती/आईचे नाव ……………………………………………………………………………………….

प�ा……………………………………………………………………………………..........………………
……………………………………………………………………………………………………………….

दरू�वनी �मांक ……………………………………………………………………………………………….

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते मा�या डॉ�टरांनी, बॉटु�लनम टॉि�सन इंजे�शनचे फायदे व तोटे समजा�वले आहेत. मला
हे समजले आहे क�, बॉटु�लनम टॉि�सन चेह�या�या व माने�या �नायपेूशींना �श�थल करत े�यामळेु चेहरा आ�ण
मानेवर�ल सरुकु�या �कंवा वेदना कमी होतात. बॉटु�लनम टॉि�सन उपचारामळेु चेह�यावर�या आ�या �कंवा
सरुकु�या कमी होतात �कंवा नाह�शा होतात. या �य�त�र�त वेग�या उपचारप�धतींची तसेच मी �नवडले�या
उपचारप�धतीची मला पणू� मा�हती �दल� आहे. मला हे समजले आहे क�, श�ुध बॉटु�लनम टॉि�सन इंजे�शन
जे�हा �नायपेूशींम�ये �दले जात ेत�ेहा, �या �नायपेूशीं कमकुवत �कंवा अधू होतात. इंजे�शनचा प�रणाम २ त े१०
�दवसांपासनू स�ु होऊन साधारण तीन म�ह�यांपय�त राहतो, तर�ह� हा काळ कमी �कंवा जा�त अस ूशकतो. काह�
�य�तींम�ये या इंजे�शनचा समाधानकारक यो�य तवेढा प�रणाम �दसत नाह� �कंवा यो�य तवेढा काळ राहत
नाह�; तर काह�ंम�ये काह�ह� प�रणाम �दसत नाह�. मला हे समजले आहे क�, �या �नायपेूशींम�ये हे इंजे�शन �दले
जाईल, �या �नायपेूशींचा पवू�सारखा उपयोग इंजे�शनचा �भाव असेपय�त मला करता येणार नाह� पण केवळ
काह� म�ह�यांनतंर �भाव उतर�यावर हे बदलेल; �यानतंर परत हे उपचार करणे यो�य राह�ल. मला हे
समजा�व�यात आले आहे क�, मला इंजे�शन�या जागी �व�श�ट भलू (टॉ�पकल अने�थे�शया) �दल� जाईल. सदर
बॉटु�लनम टॉि�सन इंजे�शन�या सभंा�य गुतंागुतंी मला सांग�यात आ�या आहेत:

१. इंजे�शन �द�यानतंर थोडा �ास होणे, तो भाग सजुणे, लाल होणे आ�ण �वचा काळी-�नळी होणे .
२. दहेुर� ��तमा �दसणे.
३. अ��ंुथीचा �नचरा करणार� न�लका कमजोर होणे.
४. जतंसुसंग� (इ�फे�शन) बॅ�टेर�यल आ�ण / �कंवा फंगल
५. औषधाचे वावड े(ॲलज�)
६. ता�परुती डो�याची पापणी खाल� येणे - सव�साधारण २ ट�के लोकांम�ये हे �दसनू येते

आ�ण �याचा प�रणाम २ त े३ आठवड ेराहतो.
७. ता�परुती कपाळावर�ल सवेंदनशीलता २ त े३ आठवडय़ांसाठ� कमी होणे
८. ��णक डोकेदखुी
९. �लसूारखी ल�णे �दसणे.
१०.इंजे�शनचा प�रणाम केवळ काह� म�ह�यांसाठ�च राहणे.
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मला मा�हती आहे क�, ह� मी �नवडलेल� उपचारप�धती आहे आ�ण मी हे बॉटु�लनम टॉि�सन इंजे�शन,
चेह�यावर�ल सरुकु�या, जब�या�या सां�याम�ये  �बघाड, दात खा�याची सवय (��सीझम), चेहरा व मखुावर�ल
वेदनांचे �कार �हणजे डोके दखुणे �कंवा अध��शशी (माय�ेन) या कारणांसाठ� दे�याची परवानगी मा�या डॉ�टरांना
देत आहे. हे इंजे�शन दे�याची प�धत मला पणू�पणे समजा�व�यात आल� आहे. मला �याची क�पना आहे क�, हे
इंजे�शन देणारे त�� �कंवा �यांचे सहकार� वेगळे अस ूशकतात. इंजे�शनचे �कंवा इंजे�शन �द�यावरचे सगळे
��न मी मला उपचार करणा�या �ाथ�मक डॉ�टरांना �वचा� शकतो/ शकत.े

वर�ल सगळे मी वाचले आ�ण समजले आहे. मा�या ��नांची समाधानकारक उ�रे �दल� आहेत. या
उपचारप�धती�या  जो�खमा आ�ण गुतंागुतंीं मला मा�य आहेत  तसेच मला �याची क�पना आहे क� या
उपचारप�धती�या प�रणामांची हमी देऊ शकत नाह�. मी हे नमदू करतो/ करत ेक�, जर मा�या व�ैयक�य
सम�यांम�ये काह� बदल असेल तर, मी त ेमा�यावर उपचार कर�या�या डॉ�टरांना ता�काळ सांगेन.

मी हे नमदू करतो/ करत े क�, मला या तपासणीचे होणारे सभंा�य प�रणाम समजले आहेत आ�ण मा�या
डॉ�टरांनी �दले�या �प�ट�करणा�वषयी मी समाधानी आहे. उपचारादर�यान काह� �वपर�त झा�यास ��णालय
�कंवा डॉ�टर �यासाठ� जबाबदार राहणार नाह�त. ददु�वाने काह� �वपर�त झा�यास, मी �याचा परतावा/ भरपाई
मागणार नाह�. अशा प�रि�थतीम�ये ��णालयातील �शासनाचा �नण�य अ�ंतम राह�ल. मी हे कबलू करतो/ करते
क�, मी हे सव� नीट समजनूच �वे�छेने आ�ण �नकोप मनाने �वा�र� क�न समंती �दल� आहे.

सदर श����येचे फायदे, तोटे, जो�खमा, सभंा�य गुतंागुतंी आ�ण पया�यी उपचार, मला मा�या ने�त��ांनी
समजावनू सां�गतले आहेत. श����येदर�यान काह� आणीबाणीचे �सगं उ�भव�याची देखील श�यता आहे,
�याक�रता मी मा�या ने�त��ांना मा�या / मा�या ��णा�या �हतासाठ� यो�य त ेउपचार कर�याची समंती देतो/
देत.े मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुतंागुतंींची (कॉि��लकेश�स) मा�हती देणे श�य नसले, तर�
मा�या ने�त��ांनी मा�या सव� ��नांची समाधानकारक उ�रे �दलेल� आहेत. हे समंतीप� सह� करताना मी असे
नमदू करतो / करत ेक� मला या समंतीप�ाची �त �मळू शकत ेयाची मला क�पना आहे.
तसेच, माझी ओळख ( छाया�च� �कंवा लेखी �व�पात ) उघड न करता, शा��ीय सशंोधन, व�ैयक�य �श�ण,
व�ैयक�य न�द�, शा��ीय मा�सकांम�ये �काशन या कारणांसाठ� व या श����येचा अ�यास करणे, छाया�च�
घेणे, ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग करणे याला मी समंती देतो/ देत.े

तसेच, या श����येची �कंवा परत करा�या लागणा�या श����येची मा�हती, छाया�च� �कंवा ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग, हे
सव�, व�ैयक�य �ाना�या व�ृधीसाठ� �का�शत कर�यासाठ� मी समंती देतो/ देत.े

मी हे समंतीप� वाचले आहे / मला त ेवाचनू दाख�वले आहे, मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझ ेने�त�� _________________ यांना मा�या उज�या/ डा�या डो�यावर
_________________________________श����या/ उपचार कर�यासाठ� समंती देतो/ देत.े
श����येसाठ��या �या वधै समंतीप�ावर मी �वे�छेने सह� करत आहे.

��णाची सह�/ अगं�याचा ठसा ……………………………………………………………………………….

��णाचे नाव ………………………………………………………………………………………………….
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प�ा ………………………………………………………………………………………………………...

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

दरू�वनी �मांक …………………………………………….. �दनांक……………………………………….

�थळ ………………………………………………………………………………………………………..

��ण अ�पवयीन �कंवा मान�सक�र�या अस�म अस�यास, ��णा�या पालकांची सह�/अगं�याचा ठसा

……………………………………………………………..

पालकाचे नाव …………………………………………………………………………………………...

��णाशी नात े……………………………………………………………………………………………..

प�ा ……………………………………………………………………………………………………..

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

दरू�वनी �मांक ……………………………………�दनांक……………………………………………...

�थळ ……………………………………………………………………………………………………..

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा ……………………………………………..                 प�ा ………………………

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….

डाॅ�टरांचे घोषणाप�

मी, डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करत ेक�, मी  �या उपचार/ श����ये
ब�दल�या सव� प�रणामांची व सभंा�य धो�यांची पणू� क�पना ��णास/ नातवेाईकास समजेल अशा भाषते
समजा�वल� आहे. मी ��णास/ नातवेाईकास �यां�या सव� शकंा�नरसन कर�याची सधंी �दलेल� आहे.
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डाॅ�टरांचे नाव व सह�……………………………………………………………………………….

�दनांक ……………………… �थळ ……………………………………………………………….

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा ……………………………………………..                 प�ा ……………………………….

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….
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