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Betegfelvilágosító – tájékoztató – beleegyezı nyilatkozat
TOKAMŐTÉT (Submentalis lipectomia)
Tisztelt Hölgyem/ Uram!
Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg bizalmával. Érdeklıdésére a
tokamőtétrıl a következı tudnivalókat közöljük Önnel:
A toka az áll alatt elhelyezkedı, zsírlerakódás következtében kialakuló
kontúrtöbblet. Lehet alkati tulajdonság, képzıdhet hízás, testsúlygyarapodás kapcsán,
valamint kialakulhat a nyak bırének megereszkedése következtében is. A toka eltávolítására
két lehetıség van. 1. Zsírszívás: fiatal, rugalmas bırő egyéneknél, nem túl nagy mennyiségő
zsír esetén. 2. Amennyiben az 1. pontban leírtaknak nem felel meg a páciens, úgy metszéssel
távolítjuk el a toka zsírfeleslegét.
A mőtét az áll alatti redıben ejtett metszésen át történik. Eltávolításra kerül az itt
elhelyezkedı bır alatti zsírfelesleg. Szükség esetén a toka egyik vagy mindkét oldalán
hosszanti redıt alkotó, petyhüdt bır alatti nyakizmot meg kell feszíteni, középen összevarrni.
Ezáltal a nyak-áll szöglet kívánatos mélységővé válik, a redı megszőnik. Természetesen a
zsír eltávolítása következtében keletkezı relatív bırfelesleget is el kell távolítani. Nagy
bırfelesleg ezzel a mőtéttel nem távolítható el! Nagy bırfelesleg illetve a bır petyhüdtsége
esetén a toka eltávolítását az arc és nyak bırének felvarrásával kell kombinálni.
A bırsebet a bır alatt illetve a bırben vezetett kívülrıl nem látható, tovafutó
varratokkal egyesítjük, majd a mőtét végén rugalmas nyomókötés biztosítja, hogy a mőtéti
terület ne vérezzen be.
A mőtétet helyi érzéstelenítésben végezzük. A mőtét - az érzéstelenítés néhány
tőszúrásnyi kellemetlenségén kívül – fájdalmatlan.
Szövıdmények: A mőtétnek a minden mőtét során ritkán (3-5%) elıforduló
szövıdményein
(bevérzés, vérömleny, savógyülem, fertızés) túl egyéb kockázata nincs.
Nagyon ritkán elıfordulhat, hogy a mőtét helyén a nyomókötés ellenére vérömleny keletkezik
vagy véres savó győlik meg. Ilyenkor azt injekciós tővel lebocsátjuk, ez nem veszélyezteti a
mőtét eredményét, csupán a gyógyulási folyamat húzódik el.
Mőtét után a mőtéti területen a bır gyakran elszínezıdik a szövetközti
vérszivárgás miatt. Ennek felszívódási ideje egyénenként változó, maximum 2-3 hét.
A mőtéti területen illetve annak környékén lefutó idegszálak meghúzódása,
sérülése vagy átvágása érzészavart, érzéskiesést vagy a vártnál erısebb fájdalomérzést
eredményezhet a mőtéti területen illetve annak környékén. Teljes állapotrendezıdés hetek,
hónapok alatt várható.
A mőtéti heg – az egyéni hegesedési hajlamtól függıen változó, de - általában
vékony, az áll alatt egyébként is meglévı redıben helyezkedik el, gyakorlatilag nem
észrevehetı. Mivel az emberi test sem teljesen szimmetrikus, nem várható, hogy a mőtét után
kialakuló forma, a bır feszessége, a mőtéti heg minısége és helyzete teljesen szimmetrikus
legyen.
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Fentieket áttanulmányoztam, az abban foglaltakat -- valamint a részletes orvosi
felvilágosítás során nyert további információkat - tudomásul vettem. Minden további
kérdésemre kielégítı felvilágosítást kaptam.
Mindezek tudatában a tokamőtét elvégzését kérem, a mőtét fent leírt kockázatait
vállalom, ezzel kapcsolatban a késıbbiekben panaszt nem emelek.

Budapest, 20… ……….….……………………. hó …..nap.

Páciens aláírása:……………………………………………………..
Születési dátum:………………………………………………………
Lakcíme, telefonszáma……………………………………………….
………………………….…………………………………………….

Tanú-1.
Neve: …………………………………………………………………..
Lakcíme:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Tanú-2.
Neve: …………………………………………………………………..
Lakcíme:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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