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Betegfelvilágosító – tájékoztató – beleegyezı nyilatkozat
FÜLKAGYLÓ-KORREKCIÓ /fülplasztika/

Tisztelt Hölgyem / Uram!
Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg bizalmával. Érdeklıdésére a fülplasztikáról
a következı tudnivalókat közöljük Önnel:
A fül alaki rendellenességeinek legegyszerőbb formája az elálló fülkagyló, de a
különbözı fejlıdési rendellenességek okozta alaki elváltozások skálája is széles.
Ezek az alaki rendellenességek fıleg gyermekkorban akár súlyos pszichés elváltozások
forrásai lehetnek.
A leggyakrabban elıforduló, úgynevezett elálló fülkagyló korrekciója a fülkagyló
porcának alaki eltéréseivel együtt (“kanálfül”, “szatírfül”, stb.) mőtétileg jó eredménnyel
korrigálható. A súlyosabb fejlıdési rendellenességek (amelyek gyakran különbözı
szövetátültetéseket is igényelnek) bonyolultabb, általános érdeklıdésre nem számot tartó
eljárásokkal korrigálhatók. Ezekrıl itt nem beszélünk.
Az elálló fül mőtétje helyi érzéstelenítésben, az injekciózás minimális kellemetlenségét
leszámítva fájdalommentesen végezhetı.
A mőtéti metszés a fül mögött nem látható helyen van, alig észrevehetı heggel
gyógyul. Gyakran a fülkagyló elülsı felszínén is kell metszést ejteni, mely azonban szintén nem
észrevehetı heggel gyógyul. Nagyon ritkán a varratvonalban – egyéni hajlam esetén – keloid alakul
ki, mely utókezelést, esetleg minimálisan egy évvel a mőtét után újabb mőtétet és gyakran röntgen
besugárzást (a mőtét után) tesz szükségessé. A mőtét során a fül alakjának kívánt korrekcióját a
fülkagyló-porc és a bır egy részének eltávolításával illetve a porc újra formálásával végezzük. Az
új formát speciális nyomókötéssel rögzítjük, amit 1 hétig érintetlenül hagyunk, mert eltávolítása,
elcsúszása, elmozdítása az elérhetı eredményt, a fül alakját veszélyezteti. Erre a páciensnek
figyelnie kell a mőtét utáni idıszakban!
Mőtét után haza lehet menni, a kötést a mőtét után 1 héttel távolítjuk el. Ekkor történik
a bırvarratok eltávolítása is.
A kötés eltávolítása után még 5 hétig éjszakára a füleket le kell kötni (hajpánt, kendı,
sál), hidegtıl, melegtıl ajánlatos óvni (érzékeny a hıhatásokra). A duzzanat és az elszínezıdés csak
hetek alatt múlik el.
A mőtétet követı 2 hónapig külsı mechanikus behatásoktól (labdajátékok,
küzdısportok, stb.) szigorúan óvni kell a fülkagylót, mert amíg a hegesedés megbízhatóan nem
stabilizálja a mőtéttel elért formát, addig az külsı behatásra bármikor visszaállhat eredeti
helyzetébe.
Mivel az emberi test sem teljesen szimmetrikus, nem várható, hogy a mőtét után
kialakuló forma, a mőtéti heg minısége és helyzete teljesen szimmetrikus legyen.
Szövıdmények: A leggondosabb mőtéti technika, a legjobb varróanyagok
alkalmazása esetén is elıfordulhat (3-5%) vérzés, sebfertızés, sebgyógyulási zavar, igen kis
kiterjedéső bırelhalás vagy a porcok gyulladása, esetleg elhalása. Ezek a végeredményt általában
nem befolyásolják, de a gyógyulás idejét meghosszabbíthatják, újabb mőtéti beavatkozást nem
igényelnek.
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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 fülplasztika mőtétet 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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