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SEPTORHINOPLASTY 

 سپتوراينوپالستي 
 عمل جراحي زيبايي بيني 

 تعريف 

بيني و  نوعي عمل جراحي زيبايي است كه براي ترميم و اصالح عيوب ظاهري

 انجام مي شود. زيبا سازي آن 

 عوارض 

جراحی زیبایی بینی نیز مانند هر عمل دیگری ممکن است با عوارضی همراه باشد که  

 های جراحی بسیار کمتر است:البته به نسبت سایر عمل

شمود  معموال در روزهای اول بعد از جراحی اطراف چشم  و بینی متورم می:ورمو    درد

هوته به میزاد قابل   2اسممتا این ورم بعد از  که شممدآ  د در ااراد ملت م متواوآ  

یابدا البته الزم به ذکر اسممت که اسممتواده از کمآر   د سممرد در توجهی کاهش می

 تواند بسیار موثر باشداتسریع روند بهبودی می

شممود که طبیعی اسممت و  کبودی اطراف چشمم  بعد از جراحی لالبا دیده می  کبودی:

های طبیعی در کاهش  د ناسم  و مرمرف  د میوهجای نگرانی نداردا رژی  لذایی م

 نقش موثری داردا کبودی بعد از عمل معموال بعد از چند روز برطرف خواهد شد

 مشکالآ تنوسی،  گراتگی بینی،  خونی ترشحاآ

   فوايد عمل جراحي زيبايي بيني :

 اعتماد به نفس و تجسم ذهني بهتر از ظاهر خود 

 بهبود جريان تنفس بيني 
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 مراقبت هاي بعد از عمل جراحي بيني : 

می   - پزشک،  توسط  بینی  قال   برداشتن  از  بعد 

مواد  رایشی  کردا  استواده  مواد  رایشی  از  تواد 

کار کردید، به استواده می  "ای را که قبال شناخته شده 

 .برید

می - نکنید،  این  عمل  از  پس  هوته  دو  توانید تا 

شما   ح ق  وارد  تا  بکشید  باال  را  و  ترشحاآ  شده 

 ا خارج شوند ولی نباید این کنید

تا دو هوته پس از عمل، از  سآرین و بروان )یا  -

 اترکیباآ حاوی  نها( استواده ننمایید

از اعالیت شدید بدنی پرهیزکنیدا بیش از حد   -

و   ورزشی  اعالیتهای  از  نمائیدا  استراحت  معمول 

توانید سه  رامی  جنسی پرهیز کنیدا راه راتن سبک

های  از عمل شروع نمائید ولی انجام ورزشروز بعد  

ایروبیک، کاهش وزد، ب ند کردد جس  سنگین و 

های کششی باید تا چهار هوته بعد از عمل به  ورزش

 اتاخیر انداخته شوند

بمدآ    - ت ونی   14-10حداقل  مکالمه  از  روز 

پرهیز   شدید  اجتماعی  اعالیت  و  مدآ  طوالنی 

  .نمائید

 رهیزیدابآ ماه از شنا کردد 1بمدآ  -

 هوته از مواجهه با نور  اتاد یا وسایل 6مدآ  -

می شود بآرهیزیدا گرما باعث تورم بینی گرما زا 

 

 مراقبت هاي بعد از عمل جراحي بيني : 

  ( در روز اول در تلتلواد استراحت نمایید، در حالیکه سر، باال قرار دارد)چند عدد بالش -

 ا زیر سرتاد قرار دهید

، تعویض نماییدا این کار تا وقتی    را می توانید در صورآ کثیم شددسماد پایین بینی  نپا -

 .که ترشحاآ بینی قطع شود، ادامه می یابد

برداشته می شود - از عمل  بعد  بینی یک هوته  اسآ ینت  یا  قابل    ا  معموال گچ  اسآ ینت 

انعطاف واز جنس الومینیوم می باشد ودر صورآ احسا  اشار یا درد در ناحیه استلواد  

با انگشتاد دست کمی اسآ ینت را از طراین باز کرده تا شل تر بی بیمار می تواند  نی، 

  . روی بینی قرار گیرد

ساعت باالتر از حد معمول قرار دهید این عمل در کاهش    48زیر سر خود را بمدآ   -

 .تورم موثر است

  ساعت اول در کاهش تورم و تغییر  48-24استواده از یخ بر روی چشمها و گونه در -

 .رنگ پوست موثر است

 .با دهاد باز عطسه کنید -

تا حد امکاد در روزهای اول سر خود را به ج و خ  نکنیدا بیماراد می توانند سر خود را  -

وبی س  تر   از  که  بیمارانیا    دهند  حرکت  باال  یا به طراین   را سوت  ر وگردد خود 

گردد وسردرد شوند  حرکت نگه می دارند ممکن است دچاراسآاس  وگراتگی عظالآ 

 .لذا بهتر است سروگردد کامال راحت وشل نگه داشته شود

ساعت بعد از عمل، حمام بروید ولی نباید سر و صورآ خود را خیس    24می توانید   -

باید کسی به شما در حمام گراتن کمک    "نماییدا در صورآ استواده از ضد درد، حتما

 .کند تا زمین نلورید

لذاهایی که  .ساعت اول استواده نمائید  48-24یع الهض  دربهتر است از لذاهای سر -

احتیاج به جویدد طوالنی مدآ دارند را دریک هوته اول پس از عمل استواده ننماییدا 

 .محدویت دیگری برای لذا ندارید 

از اعمالی که باعث حرکت شدید عضالآ صورآ می شوند، مانند گریه کردد، خندیدد  -

 .اول پرهیز نمایید و صحبت کردد زیاد در هوته

باال )برای  دنداد - از دستکاری ل   با یک مسواک نرم، مسواک کنیدا  به  رامی و  ها را 

 .ج وگیری از حرکت بینی( بآرهیزید

توانید هایی از صورآ را که خارج از قسمتی است که چس  زده شده است را می قسمت  -

 .ها نباید خیس شوندبا پنبه مرطود تمیز کنید ولی چس  

موهای خود را در هوته اول نشویید مگر  نکه کسی به شما در شستن  د از عق  کمک  -

 .کند تا پانسماد بینی خیس نشود

 اشوند، استواده نمائیدهایی که از عق  یا ج و باز میدر هوته اول بعد از عمل، از لبا   -

 اداروهای تجویز شده را بطور کامل و دقیق استواده نمایید -

 دا هوته توصیه می شو  2کننده هوا و شستشوی بینی با سرم تا مرطود  -


