
Osteo-odonto Keratoprosthesis ( OOKP)
(ऑ��ओ-ओडो�ो  केरॅ टो�ो�थ�ेसस  )

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

वय/�लगं…………… ��ण �मांक …………�दनांक…………………………………
वडील/पती/आईचे नाव ………………………………………………………………..
प�ा ………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………….
दरू�वनी �मांक …………………………………

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते समजावनू सांग�यात आले आहे क� मा�या डो�यांम�ये �व�श�ट �कारे तयार केलेले
केरॅटो�ो�थे�सस बसव�यात येणार आहे. हे �ो�थे�सस कृ��म बबुळुाम�ये खास तयार केले�या ज�ैवक चौकट�त
(Biological frame) बस�व�यात येईल. ह� चौकट (�ेम ) मा�या �वतः�या स�ुया (दात)पासनू बन�व�यात
येईल. ह� सोय मा�या डो�याची ��ट� द�घ�काळ �टकून रहावी यासाठ� कर�यात आलेल� आहे. �याच�माणे ह�
श����या हा मा�या डो�यावर�ल शवेटचा उपाय �हणनू कर�यात येत आहे �याची मला पणू� क�पना आहे.
मा�या डो�यांम�ये खपू कोरडपेणा अस�यामळेु ने�रोपणाची श����या होऊ शकत नाह� �याची मला पणू�
क�पना आहे .

हे केरॅटो�ो�थे�सस माझ ेअपारदश�क व पांढरे झालेले बबुळु बदलनू द�ुब�णी�माणे काम करेल �यामळेु
श����येनतंर �काश�करण मा�या �ि�टपटलावर (रे�टना) पडून मला �दस�याची श�यता आहे.

मला �याची पणू� जाणीव आहे क� �या श����येम�ये माझा �नरोगी दात ( सळुा ) काढून तो शर�राम�ये ठेव�यात
येईल . मा�या त�डातील आतील आवरण ( गाला�या बाजचेू ) काढून त ेडो�याला व�न घातले / बस�वले /पांघरले
जाईल .ह� श����या दोन ट��यात केल� जाईल. दोन श����यांम�ये  दोन म�ह�यांचा कालावधी असेल. मला
�याची पणू� क�पना दे�यात आल� आहे क� प�ह�या श����येनतंर ��ट� पवू�वत हो�यास बराच कालावधी लागेल .

मला �या श����येमधील सव� सभंा�य फायदे, तोटे व धो�याची सपंणू� क�पना दे�यात आल� आहे .मला �याची
पणू� जाणीव आहे क� �या श����येनतंर मा�या ��ट�म�ये कदा�चत काह�ह� फरक पडणार नाह� .

मला �याची पणू� जाणीव दे�यात आल� आहे क� हे �ो�थे�सस कदा�चत बाहेर फेकले जाईल (extrusion),
जतंसुसंग� होईल �कंवा डो�याचा दाब वाढेल . मला �याची सपंणू� क�पना दे�यात आल� आहे क� मा�या डो�यावर
काह� कालावधीनतंर प�ुहा  श����या  करावी लागू शकेल .OOKP वर जर पडदा आला �कंवा आवरण आले तर ते
काढून टाकावे लागेल .

1



मी असे �लहून देतो / देत ेक� मला हे समंतीप� समजले आहे व मा�य आहे. मी मा�या डॉ�टरांना मा�या / मा�या
पा�या�या उज�या  / डा�या  डो�याची OOKP श����या कर�याची समंती देत 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 मा�हती 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�, 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 दाखवले आहे), मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी मा�या ने�त��_______________________ यांना मा�या उजवा डोळा/
डावा डोळा यावर श����या कर�यासाठ� समंती देतो / देत.े
श����येसाठ��या �या वधै समंतीप�ावर मी �वे�छेने सह� करत आहे.

��णाची सह� आ�ण अगं�याचा ठसा________________________________
��णाचे नाव________________________________________________________
प�ा______________________________________________________________
__________________________________________________________________

दरू�वनी �मांक_________________________  �दनांक_______________
�थळ_______________________

��ण अ�पवयीन अथवा मान�सक���या अस�म अस�यास ��णा�या पालकाची सह� आ�ण अगं�याचा ठसा

______________________________________

पालकाचे नाव____________________��णाशी नात_े______________________
प�ा__________________________________________________________
______________________________________________________________
दरू�वनी �मांक___________________�दनांक_______________ �थळ_________

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक २
सह�_________________ सह�_________________
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नाव_________________                                                नाव_________________
प�ा_________________ प�ा_________________
दरू�वनी �मांक _______________ दरू�वनी �मांक________________

डॉ�टरांचे घोषणाप�

मी , डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करत ेक� मी  �या उपचार/
श����येब�दल�या सव� प�रणामांची व सभंा�य धो�याची पणू� क�पना ��णास/ नातवेाईकास समजेल अशा
भाषते समजावल� आहे. मी ��णास/ नातवेाईकास �यां�या सव� शकंा�नरसन कर�याची सधंी �दलेल� आहे.

डॉ�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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