
 

 رینوپالستی

 بخش جراحی 

 0011تاریخ بازنگری: —واحد آموزش سالمت

  مراقبتهای بعد از عمل:

تامپون داخل بینی که در کاهش خونریزی بعدعد از 

روز بدد از ععمعل خعار   0تا  0عمل موثر است 

 گردد. می

مدموال قاب گچی یا پالستیکی روی بینی حدود یع  

 هفته بدد از عمل برداشته می شود.

درصورت داشتن بخیه های پوستی بینی بسته به نظر 

 روز بدد کشیده می شود. 6تا  0جراح 

بیمار بعد از جراحی زیبایی بینی )رینوپالستی( به 

 چه نکاتی باید توجه کند؟

  روز اول استراحت کامل و رژیم غذایی مایعدعات

 سرد داشته باشید.

  ساعت یکبار  2ساعت اول هر  04کمپرس سرد تا

دقیقه روی کبودی ها و کمپرس گعر   21به مدت 

ساعت دو  برای کم کردن کبودی و تور  بعه  04

 همان صورت استفاده گردد.

  هفته استراحت نسبی داشته باشید. 2ی  تا 

    از فدالیت های جسمی زیاد و بلند کردن اجسعا

 سنگین خودداری کنید.

  موقع استراحت به حالت نیمه نشسته و از دو

 عدد بالش زیر سر استفاده کنید.

  داروهای تجویز شده توسط پزش  مرتب مصرف

 گردد.

  از خوردن غذاهای سفت که به جویدن زیاد نیاز دارد

 خودداری کنید.

  از فین کردن خودداری کنید و در صورت داشعتعن

 ترشح یا خونابه با دستمال کاغذی نر  پاک شود.

 کنعیعد  دندانها را با مسواک نر  و با مالیمت مسواک 

 زدستکاری لب باال و بینی خودداری کنید.ا

  هفته از خندیدن، گریه،حعرکعات  2حداقل به مدت

 .بیش از حد صورت، خودداری شود

  ماه از عین  استفاده نکنید. 2حداقل 

  سیگاری ها باید سیگار را تا زمان بهبودی کامل کنار

 بگذارند. 

 .دو ال نشوید 

 .در صورت بروز مشکل با جراح خود تماس بگیرید 

 

 وبسایت بیمارستان:

www.bohlool.gmu.ac.ir 
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 رینوپالستی چیست:

رینوپالستی یا جراحی زیبایی بینی در لغت از دو کلعمعه 

رینو و پالستی تشکیل شده است. رینو به مدنای بینی و 

 پالستی به مدنای اصالح یا زیبا کردن است.

رینوپالستی یکی از شایدترین اعمال جراحی پالستیع  

باشد این عمل زیبایی بینی باعث کوچ  شعدن یعا  می

بزرگ شدن بینی شده شکل نوک بینی و پهنای بینی را 

 تغییر می دهد.

 

 انواع عمل رینوپالستی:

عمممل دو نوع عمل رینوپالستی می توان انجا  داد، 

در عمل جراحی بعاز عمل جراحی بسته؛ و جراحی باز 

ی  شکاف در داخل بافت بین دو سوراخ بینی انجا  معی 

 شود.

در عمل جراحی بسته شکاف های ایجاد شده کامعال در 

داخل بینی هستند. عمل جراحی باز مدموال از نظر زمانی 

  . طوالنی تر از عمل جراحی بسته است

 

 مدت زمان عمل:

ساعت طعول  3تا  0رینوپالستی یا عمل جراحی بینی بین 

می کشد برای انجا  این کار بیمار در حالت بعیعهعوشعی 

 عمومی قرار می گیرید.

 چه سنی برای جراحی مناسب است؟ 

بدد از سن بلوغ اگر رشد جسمی و ذهنی فرد کامل شعده 

باشد انجا  جراحی امکان پذیر است و بدد از آن محدودیت 

 سنی خاصی وجود ندارد.

 توصیه های قبل از عمل:

جراح مدموال تددادی عکس از صورت و چنعد آزمعایعش 

 درخواست می کند.

در موارد الز  سی تی اسکن یا عکس هعای رادیعولعوژی  

 مورد نیاز است.

توصیه می شود که از دو هفته قبل از عمل ،آسعپعریعن و 

بروفن مصرف نشود البته مصرف استامیعنعوفعن  و یعا 

 استامینوفن کدئین اشکالی ندارد.

ساعت قبل از عمل بعیعمعار  4توصیه می شود که حداقل 

 ناشتا باشد.

 شب قبل از عمل بهتر است استحما  کنید.

در آقایان اگر موهای داخل بینی بلند است سدی کنند آن  

 را کوتاه کنند و حتما صورت خود را بتراشند.

 

 عوارض بعد از عمل:

 تور  موقت 

 بی حسی 

 کبودی اطراف چشم ها 

  سردردهای طوالنی همراه با خونریزی و خشکی

 بینی

 ) جمع شدن خون زیر پوست)هماتو 

 عفونت 

 این عوارض موقتی است و بدد از مدتی از بین می رود.

 رعایت موارد زیر به کاهش تور  کم  می کند:

 حتما دو  بالش زیر سر بیمار باشد.  -0

 از فدالیت بدنی به شدت پرهیز کنید.  -2

نور کامپیوتر و المپ های کم  -گرما  –از نور آفتاب  -3

مصرف به شدت پرهیز کنید،  زیرا اشده ماوراء بنفش 

 باعث تور  بیشتر می شود.

ساعت قرص سرماخوردگی  6مصرف مکرر هر  -0

 بزرگساالن کم  کننده است.

چسب زدن دقیق نیز به کاهش تور  کم  می کند  -5

 و هفته ای دوبار چسب توسط پزش  زده می شود.

تور  شدید در سه هفته اول است و بدد از آن تور    -6

کم می شود ولی تور  خفیف تا شش ماه بدد از عمل 

 بینی)رینوپالستی( دیده می شود.
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