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FUE ile FUT teknikleri arasındaki fark alıcı bölgeden saçların çıkarılma tekniğidir. Netice olarak her iki 
tekniklerde ulaşılan sonuç aynıdır. 
Operasyondan sonraki iyileşme dönemi boyunca aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir. 

 Yaraların iyileşme süreci 4-10 gün arasındadır. 

 Alın şişmesi 3’üncü günden 5’inci güne kadar oluşabilir. 

 Saçların alındığı (donör) bölgede uyuşukluk hissi 3 haftadan birkaç aylık döneme kadar sürebilir. 

 Saçın çıkma dönemi boyunca (14. Ve 22. Haftalarda) deri üzerinde bazı sivilceler oluşabilir. 

 Operasyondan sonra ‘’Şok Dökülme Sendorumu’’ oluşabilir, bu nedenle nakil yapılmış bölgenin içindeki 
ve etrafındaki saç dökülebilir. Bu saçlar belirli bir zaman sonra yüzde yüz (% 100) oranında tekrar çıkar. 
Bu sendrom genellikle erkek hastaların %5’i, bayanların ise %50’ sinde görülür. 

 Saçın tamamen büyümesi 8 ile12 ay sürebilir. Bu süreden önce operasyon sonucunu objektif bir şekilde 
değerlendirmek mümkün değildir. 

 Saç ekimi gerçekleştirilen alanda  dolaşım bozukluğuna bağlı geçici/kalıcı deri değişiklikleri olabilir. 

 Ekim sonrasında ihtiyaç halinde ek medikal ve/veya cerrahi tedavi gerekebilir. 
Saç kaybı yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle, opersyonun hemen sonrasında uygulamayı 
desteklemek ve saç dökülmesini engellemek için Finasterid (Proscar, Propecia), Minoxidil (regaine manner) 
kullanmanız önerilir. Buna alternatif olarak lazer tarağı da kullanabilirsiniz. 
Saç kaybı devam ederse ve eğer daha sık bir saç ( özellikle kadınlarda) arzu edilirse, sıklaştırma opersyonları 
gerekebilir. 
Başın tepesi ile verici alan arasındaki mesafede yapılan saç nakli sıklığı daima ikinci bir operasyonla 
desteklenmek ister. Bu bölge bir operasyonla yeterince sık olmaz. 
2. ve 3. Operasyonlar sonrasında ekilen saçlar, özellikle tepe bölgesinde, nispeten geç çıkabilir. 

Operasyon öncesi belirlenen greft miktarında yaklaşık   %10 fark olma ihtimali vardır. Bu fark ödemeye 
yansıtılmayacaktır. 
Kurumumuz daha önce başka bir klinikte yapılmış olan saç nakillerinden sorumlu değildir. 
Size bir hafta sonra ulaşabilmemiz ve ameliyat sonrası takibimiz için lütfen telefon numaranızı bırakınız. 
Yukarıdaki belirtilen tüm bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgi formunu okudum, anladım ve tüm maddelerini kabul 
ediyorum. 

 
Tarih:……/……../……….       Saat:………….. 
 
HASTANIN BİLİNCİ AÇIK İSE; 

 

HASTANIN BİLİNCİ KAPALI VE YANINDA 

YASAL TEMSİLCİSİ VAR İSE; 

Hastanın  

Hasta Adı Soyadı :……………………………… 

Adresi :…………………………………………… 

Telefon Numarası :…………………………… 

İmza:  

Yasal Temsilci*(Vasi) ve ya Veli 

Hasta Adı Soyadı :………………………………… 

Adresi :……………………………………………… 

Telefon Numarası :………………………………… 

İmza: 
 

Doktor  

Adı Soyadı: 

İmza: 

Doktor  

Adı Soyadı: 

İmza:  

Şahit **: 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Şahit **: 

Adı Soyadı: 

İmza: 

 

 


