✔ Kıl dönmesinin tedavisinde geçmişten günümüze
çeşitli tedavi modaliteleri uygulanmıştır. Bunlardan
en sık uygulanı ise kıl dönmesi kesesinin tam olarak
çıkarılması ve yaranın açık bırakılması şeklindedir.
Ancak bu yöntemin dezavantajı iyileşme süresinin
uzun sürmesi (4-8 hafta), agresif pansumanların
hastayı gerek fiziken gerekse ruhen yıpratması,
günlük aktivitelerine dönüş süresinin uzun olması
ve de en önemlisi tekrarlama olasılığının yüksek
olmasıdır. Bu nedenle günümüzde en sık tercih edilen
tedavi metodu doku kaydırma teknikleridir. Ekibimiz
tarafından pilonidal sinüs hastalığı olan hastalara
eksizyon yapıldıktan sonra, açıklığın modifiye
Limberg, Karydakis ya da V-Y tipi flaplerle kapatılması
tarzında rekonstrüktif girişimler uygulanmaktadır.
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“Hayatı Güzelleştirir.”

✔ Bu tedavi yöntemlerinin sonuçları oldukça yüz
güldürücüdür. Öncelikle hastaların hastanede kalma
süresi 1 gün olup, 5-6 gün sonra günlük aktivitelerini
yapabilir hale gelmektedir. Bu hastalarda hastalığın
tekrarlama olasılığı %0.1-2 civarındadır. Hasta
memnuniyeti ise %90-95 oranındadır.
Kıl dönmesinin tekrarlamasını önlemedeki öneriler...
1. Hekimin tavsiye ettiği şekilde, hastalar temizlik ve
pansumanları düzenli olarak yapmalıdır.
2. Kuyruk sokumu bölgesi antiseptik ya da antibakteriyel
şampuanlarla yıkanmalıdır.
3. Çok kıllı olanlar, 30 yaşına kadar kuyruk sokumu
oluğunu, ayda bir kez kıl dökücü krem ile
temizlemelidir.
4. Otuz yaşından sonra, kuyruk sokumu cildi nispeten
daha az terler ve kurur, giderek sertleşip kalınlaşır ve
delinme riski kalkar. İster ameliyatla ister ilaçla tedavi
olsun tedavi sonrası hijyenik bakım tedavinin uzun
süreli başarı şansını doğrudan etkiler.
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Kıl Dönmesi
Tedavisinde
Yetkin,
Bütüncül,
Hızlı çözüm

TM

✔ Proktoloji Ünitemizde uluslar arası düzeyde yetkin,

tanınan ve çağdaş tedavilere bizzat katkı sağlayan bir
ekibin konsept ve uygulamaları ile karşılaşacaksınız.
Sorununuzun tedavisinde bütüncül ve akademik bir
yaklaşımın unsurlarıyla tanışacaksınız.

✔ Pilonidal sinus (kıl dönmesi) genellikle kuyruk

sokumunda görülen, inflamasyon, abse ve/veya
deriye açılma (sinus) ile karekterize bir hastalıktır.
Görülme sıklığı %0.7’dir. En sık görüldüğü yaşlar 16
ile 20’li yaşlardır. Hastalığın nedeni natal cleft ve
derin kuyruk sokumudur (intergluteal sulkus).

✔ Kıl dönmesinin belirtileri kuyruk sokumunda veya

anüsün arka yukarı tarafında az hassas küçük şişlikler
kaşıntı, akıntılı veya akıntısız, kıllı, kılsız, milimetrik
delikler ve bazen de abse oluşmasıdır.

“hayatı güzelleştirir”
✔ Ekibimiz tarafından kuyruk sokumunda kıl dönmesi

tespit edildiğinde hasta basit veya komplike
hastalık olarak sınıflandırılıp, tedavi yöntemi
buna göre uygulanmaktadır. Hastalar ekibimiz
tarafından periyodik olarak kontrole çağrılıp,
önceden hazırlanan formlara takipleri düzenli olarak
işlenmektedir.

✔ Pilonidal abse (kıl dönmesi absesi), poliklinik şartlarında sık karşılaştığımız hasta grubunu oluşturmaktadır.
Bunlardaki tedavi prensibimiz ise, öncelikle absenin aspire edilmesi, bu bölgenin tüy dökücü kremlerle
aylık olarak kıllardan arındırılması, günlük olarak kuyruk sokumu bölgesinin antiseptik ya da antibakteriyel
şampuanlarla yıkanması ve duş alınması şeklindedir.
✔ Hastalığın erken tespit edildiği vakalarda operasyon gerekmeyebilir. Bu vakalarda epilasyon, lokal bakım,
kristalize fenol uygulaması gibi yaklaşımlarla ameliyatsız çözüm sağlanabilir.
✔ Ekibimiz tıp literatüründeki rhomboid eksizyon + limberg flep cerrahi tedavisi uygulanması açısından en
geniş vaka sayısına sahiptir.

