
Secondary Orbital Implant

(सेकंडर� ऑरबायटल इ��लांट)

�ी/�ी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 समजावनू सां�गतले आहे क� मा�या / मा�या पा�या�या उज�या
/डा�या डो�या�या खोबणी�या आजारामळेु माझी /मा�या पा�याची डो�याची खोबणी व खोबणी सभोवतालचा
भाग आ�सला आहे. डोळा आकारात लहान झा�यामळेु खोबणीमधे नवीन कृ��म डोळा नीट बसवता येत नाह�.
�या आ�सले�या डो�यांचा आकार वाढव�यासाठ� ,डो�या�या खोबणीम�ये ऑरबायटल इ��लांटचे ��यारोपण
कर�याची आव�यकता आहे .सपंणू� भलू देऊन �कंवा डोळा बधीर क�न ह� श����या कर�यात येईल.
मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, ह� श����या केवळ डो�या�या खोबणीचा आकार वाढव�यासाठ� आहे.
�यासाठ� गरज पड�यास �ा�ट�ंग व फॉर�न�स तयार करायला टाके घातले जातील .हयामळेु कृ��म डोळा
(इ��लांट) बस�व�यासाठ� �यवि�थत जागा तयार होईल.�या श����येत ��ट� येणार नाह� �याची मला जाणीव
आहे .

श����ये�वारे डो�या�या खोबणीत यो�य �या इ��लांटचे ��यारोपण केले जाईल, जेणे क�न खोबणीचा आकार
वाढ�वला जाईल.इ��लांट ब� याच साम�ीम�ये उपल�ध आहे. जे स�छ� (porous)  आ�ण �छ� नसलेले
(non-porous)  रोपण अशा दोन �कारांम�ये �वभागले गेले आहेत. स�छ� रोपण डो�यामधे ततंमुय पेशी व
र�तवा�ह�यांचे जाळे तयार कर�यास मदत करत ेआ�ण �यामळेु इ��लांट �नघनू येणे �कंवा आप�या जागेव�न
सरक�याचे �माण कमी असत.े तथा�प, या सा�यांमधे एक खडबडीत प�ृठभाग अस�यामळेु तो बाहे�न �दसनू
ये�याची श�यता असत.े परंत ू�छ�रह�त रोपणात इ��लांट �नघनू ये�याचे आ�ण सरक�याचे �माण जा�त असनू
इ��लांट बाहे�न �दस�याचे �माण कमी आहे. श����येनतंर मला/मा�या पा�याला डो�याचे बा�य�प जतन
कर�यासाठ� कृ��म डोळा बसवावा लागेल.

श����येसबं�ंधत �कंवा भलू दे�याशी �नगडीत सभंा�य गुतंागुतंी

● श����येची जखम दभुागनू उघडी पडू शकत.े
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● इ��लांट उघडा पडणे �कंवा मळू जागेव�न सरकणे

● र�त��ाव होणे.

● काह� वेळेस त�डा�या आतील आवरण(oral mucous membrane),
अभ�का�या नाळेचे आवरण  (amniotic membrane) �वचेतील चरबीचे
आवरणाचे  �कंवा ॲ�नीऑ�टक मे��ेनचे ��यारोपण कर�याची गरज पडू
शकत,े

अशी गरज पड�यास खाल�ल गो�ट� मला समजावनू सांग�यात आले�या आहेत-
 

अ) ��यारोपण  केले�या आवरणाचा अ�वीकार, जतंसुसंग�, �वचा आकंुचन
पावणे (फाय�ो�सस) यासार�या सम�या येऊ शकतात.

ब) �यकुस म��ेन �ा�ट /��यारोपण जर  ओठ �कंवा त�डा�या आतील भागातनु
घेतले असेल तर �या �ा�टचे �नय�मत �नज�तकु�करण करावे लागेल , तसेच
त�डाची �व�छता राखनू �या  भागाची �नय�मत काळजी �यावी लागेल.

क) मांडी �कंवा पोटा�या जवळील �वचेखाल�ल चरबी काढून ��यारोपण
/�ा�ट�ंग केले जाऊ शकत,े तसे अस�यास �या भागावर�ल जखमेची काळजी
घे�याचे मला समजा�वले आहे.

● पापणी�या आतील भागातील टाके ३ आठव�यानतंर काढले जातील.
● डो�या�या पापणी�या आत कृ��म क�फरमर हा २ म�ह�यांसाठ� घालावा लागू

शकतो.
● कृ��म डोळा  2 म�ह�यांनतंर �दला जाईल . कृ��म डोळा कदा�चत �यवि�थत

बसणार नाह� याची श�यता अस ूशकत.े
● कृ��म डो�याची हालचाल अ�तशय कमी राह�ल.
● डो�या�या खोबणीचा आकार हा पणू�पणे एकाच श����येम�ये यो�य होईल

असे सांगता येत नाह� आ�ण अशा वेळी अ�त�र�त श����या कर�याची �कंवा
खोबणी अजनू �व�ता�रत कर�याची आ�ण �याचा आकार वाढ�व�याची गरज
पडू शकत.े

उपचारादर�यान काह� वेळा अनपे��त प�रि�थती उ�भवू शकत ेयाची मला क�पना �दल� आहे. अशा वेळी मळू
�नदान करताना आ�ण उपचार ठर�वताना �नि�चत के�यापे�ा वेगळी  श����या �कंवा उपचारप�दती तातडीने
कर�याची गरज �नमा�ण होत.े अशा प�रि�थतीत आव�यक सव� जा�ती�या उपचारप�दती व श����या
कर�याची मा�यावर उपचार करणा�या डॉ�टरां�या चमलूा मी �वनतंी करतो/करत ेआ�ण समंती  देतो/देत.े

मला माझ ेसगळे ��न/ शकंा �वचार�याची सधंी �दल� गेल� आहे तसेच दसु�या डॉ�टरांचा स�ला
घे�याचा पया�यह� �दला आहे.
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मला याची जाणीव आहे क� ह� श����या चांग�या हेतनेू केल� जात आहे व �या�या प�रणामांची हमी
�दल� गेलेल� नाह�.

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, �या क�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 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 ………………………………………………..

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 े………………………………………………..
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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 …………………….

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�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.

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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