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Bu form sizi dudak ameliyatları ve bu tür ameliyatların olası risk ve komplikasyonları (istenmeyen sonuçları) hakkında 
bilgilendirmeye yöneliktir. Size sözel olarak anlatılan bilgilerin yazılı halini içermektedir. Lütfen formu dikkatlice 
okuyunuz, her sayfayı imzalayınız. Bilmediğiniz terimleri ve anlamadığınız noktaları lütfen doktorunuza sorunuz, 
talebiniz halinde yapılan açıklamalar yazılı olarak verilecektir.
YAPILACAK İŞLEM
Amaç dudakları kalınlaştırmak ve konturlarını daha belirgin hale getirmek, kırışıklıkları azaltmak ve dolgunlaştırmaktır. 
Ancak doğal bir görünümün de korunması başlıca hedeflerindendir. Dudakları kalınlaştırmak ve kırışıkları düzelterek 
dolgunlaştırmak için pek çok yöntem bulunmaktadır. Bunları yöntemleri 3 ana grupta inceleyebiliriz.
1. Yabancı dolgu malzemeleri: 
Sıvı Silikon ve Silikon Yağı: Tarafımızdan sağlıklı olmadığı için kullanılmamaktadır.
Geçici dolgu maddeleri; Kollajen, Hyalurinik asit gibi maddelerden oluşan malzemelerdir. 
Kollajen sığır derisinden elde edilmektedir. Deli dana hastalığının ortaya çıkışı ile kullanımı neredeyse durmuştur. 
Ayrıca hayvan proteini olduğu için alerji riski vardır, test yapılmadan kullanılmaz. Yüzdeki kırışıklıkları düzeltmek için 
de uygulanan Hyalurinik asit en yaygın olarak kullanılan malzemedir.
Restylane® Radiesse denilen ve iğne ile enjekte edilen Hyalurinik asit kullanıldığında uygulama çok basittir ve hasta 
hemen normal hayatına döner. Uygulama sonrası 4-6 ay kadar kalıcı olur ve bu sürenin sonunda tekrarlamak gerekir. 
Kimyasal olarak elde edilmektedir ve alerji yapmaz, risksizdir. Bu maddeler derinin hemen içine enjekte edilir. Dudak 
kenarlarını dikleştirmek ve belirginleştirmek için kullanılırlar. Daha fazla kalınlaşma gereken durumlarda yetersiz 
kalırlar. 4-6 ay içinde vücuttan eritilerek atılır. Yani etkisi geçicidir ve her 6 ayda bir yaptırmak gerekir.
Bu tip iğne ile yapılan ve vücuttan atılmayan yani kalıcı olarak düzelme sağlayan pek çok kimyasal madde vardır. 
Bunlar vücutta 4-5 yıl kadar kalabilmektedir. Ayrıca bir kalsiyum bileşiği olan Radiance FN ile bir kere de güvenli olarak
kalıcı dudak kalınlaştırmak yüzdeki derin çizgileri düzeltmek mümkündür ve etkisi 3-5 yıl kalıcıdır. Bunlar daha kalıcı 
kalınlaşma sağlarlar. Böyle enjeksiyon tipi uygulamalar son derece basittir. Yapıldıktan hemen sonra hasta normal 
günlük hayatına devam edebilir.
Diğer katı formdaki dolgular; Bunlar enjekte edilenler gibi enjektörle değil ufak bir ameliyatla yerleştirilen 
malzemelerdir. Alloderm insan derisinden elde edilir. Konulduktan sonra 1 yıl içinde eriyerek kaybolur. Gortex denilen 
malzeme ise kalıcıdır. Dudak kenarlarından yapılan küçük kesilerden dudak içine yerleştirilir. Konulduğu şekilde kalır 
ve şeklini muhafaza eder. Sakıncası ise zamanla dudağı delerek dışarı çıkabilmesidir.
2. Hastanın kendi dokuları ile doldurmak... 
Dudak kalınlaştırma ve dolgunlaştırma hastanın kendi vücudundan alınan dokularla da yapılabilir. Bunlar; 
Yağ Hücreleri: Hastanın kendi vücudundan çekilerek alınan yağ hücreleri dikkatli bir işlemden geçirildikten sonra 
dudaklara ve eğer gerekiyorsa başka kırışıklıklara enjekte edilir. 3-6 ay içinde konulan hücrelerin % 20-30 u geriye 
kalır. İşlem birkaç defa tekrarlandığında etkili bir dudak kalınlaştırma sağlanabilir. Hiçbir zararı yoktur alerji vs.. gibi 
riskler içermez. İşlem lokal anestezi altında yapılır. Şişlikler birkaç günde geçer. Son derece kolay bir uygulamadır. 
Fazla dolgunluk gerektiren durumlarda oldukça etkilidir.
Deri Hücreleri ; Hastanın kendi vücudundan örneğin, karın veya meme küçültme ameliyatı sırasında çıkan derilerden 
veya daha önceden vücutta kalmış yara izlerinden çıkan skar dokusundan alınan deri altı dokusu ve yağ hücreleri 
karıştırılarak doku kokteyli şeklinde dudaklara enjekte edilir. Bu yöntemde konulan hücrelerin bir kısmen eridiği için 2-3
defa tekrarlamak gerektirir. Zararsız ve en iyi yöntemlerden birisidir. Alerji riski yoktur.
3. Dudakları ameliyat ile yeniden biçimlendirmek. 
Dudakları dolgu maddesi kullanmadan basit ameliyatlarla kalınlaştırmak mümkündür. Pek çok teknik mevcuttur. Bu 
yöntemlerden uygun olanı plastik cerrah hastanın dudak yapısına ve durumlarına göre seçer. En iyi ve kalıcı sonuçlar 
bu tekniklerle alınır. Diğerleri gibi geçici değildir. İyileşme 5-7 günde tamamlanır. Lokal anestezi altında yapılır. 10-14 
günde morluklar geçer. Hasta 3 hafta sonra normal yaşamına döner. Ama doku iyileşmesinin her zaman 6-8 ayda 
sonlandığı unutulmamalıdır.



LOKAL ANESTEZİYE AİT RİSKLER
1. Lokal anestetik olarak kullanılan ilaçlar ölüme kadar varan ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ne yazık ki bunu önceden 
gösterebilecek herhangi bir tanı yöntemi yoktur.
2. Önceden lokal anesteziye karşı alerjik reaksiyon göstermiş kişilerde bu risk çok daha yüksektir.
3. İşlem sırasında kalp krizi/felç görülebilir
YÖNTEME AİT RİSKLEREE
1. Kanama: Ameliyat sırasında ve sonrasında ameliyat alanlarında kanama görülebilir. 
2. Enfeksiyon: Ameliyat alanlarında kızarıklık, şişlik, kötü kokulu akıntı ve abseleşme gösterebilen ve antibiyotik kullanımı 
gerektirebilen enfeksiyon görülebilir.
3. Asimetri ve kontur farklılıkları: Üst dudakta asimetri ve kontur farklılıkları oluşabilir. Bu durum zaman içinde kendiliğinden 
düzelebileceği gibi kalıcı da olabilir. Bu durumda yeniden basit bir cerrahi girişim gerekebilir.
4. Morarma: Üst dudakta morarmalar görülebilir. Bu durum genellikle ortalama 1-3 hafta içinde ortadan kalkar.
5. Duyu: Üst dudakta hissizlik, aşırı hassasiyet olabilir. Bu durum genellikle geçici olmakla birlikte nadiren kalıcı olabilir. 
6. İzler: Anormal yara iyileşmesi sonucunda dikiş hatlarında belirgin nedbe dokusu (hipertrofik skar/ keloid) oluşabilir. 
7. Kullanılan malzemeye bağlı alerjik reaksiyon

Dudak kalınlaştırma operasyonu vücut kontürünüze önemli katkılar sağlayacak bir operasyondur. Yukarıdaki bilgiler 
ise size bu işlem sonrası ile ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanıiştır. Bu bilgileri edindikten sonra işlemin yapılmasını 
onaylıyorsanız lütfen aşağıdaki bölümü imzalayınız.
Dr. ................................................ tarafından şahsıma anlatılan tüm bu bilgilere dayanarak, Adı geçen Doktor ve ekibi 
tarafından, bana yapılması planlanan dudak kalınlaştırma operasyonunu kabul ediyorum.
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