
 

 

  بعد از عمل:

تاهپَى داخل تیٌی کِ دس کاّش خًَشیضی تؼذ اص -

سٍص تؼذ اص ػول خاسج هی  4تا  1ػول هَثش است 

 گشدد.

هؼوَال قاب گچی یا پالستیکی سٍی تیٌی حذٍد -

 هی شَد.یک ّفتِ تؼذ اص ػول تشداشتِ 

دسصَست داشتي تخیِ ّای پَستی تیٌی تستِ تِ -

 .سٍص تؼذ کشیذُ هی شَد 6تا  4ًظش جشاح 

بیمار بعد از جراحی زیبایی بینی )رینوپالستی( به چه نکاایی  

 باید یوجه کند؟

سٍص اٍل استشاحت کاهل ٍ سطین غزایی هایؼات سشد .1

 داشتِ تاشیذ.

 ساػت یکثاس 2ساػت اٍل ّش  48کوپشس سشد تا .2

 48دقیقِ سٍی کثَدی ّا ٍ کوپشس گشم  20تِ هذت 

ساػت دٍم تشای کن کشدى کثَدی ٍ تَسم تِ ّواى صَست 

 استفادُ گشدد.

ّفتِ استشاحت ًسثی داشتِ تاشیذ. اص  2یک تا .3

فؼالیت ّای جسوی صیاد ٍ تلٌذ کشدى اجسام سٌگیي 

 خَدداسی کٌیذ.

هَقغ استشاحت تِ حالت ًیوِ ًشستِ ٍ اص دٍ ػذد .4

 صیش سش استفادُ کٌیذ. تالش

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 گشدد هصشف هشتة پضشک تَسط شذُ تجَیض داسٍّای-1

 داسد ًیاص صیاد جَیذى تِ کِ سفت غزاّای خَسدى صا-2

 کٌیذ خَدداسی

 یا تششح داشتي صَست دس ٍ کٌیذ خَدداسی کشدى فیي اص-3

 شَد پاک ًشم کاغزی دستوال تا خًَاتِ

  کٌیذ هسَاک هالیوت تا ٍ ًشم هسَاک تا سا دًذاًْا-4

 کٌیذ خَدداسی تیٌی ٍ تاال لة دستکاسیصا

حشکات تیش اص گشیِ، خٌذیذى، اص ّفتِ 2 هذت تِ حذاقل-5

 .شَد خَدداسی ،حذ صَست

 ًکٌیذ استفادُ ػیٌک اص هاُ 2 حذاقل-6

 کٌاس کاهل تْثَدی صهاى تا سا سیگاس تایذ ّا سیگاسی-7

 تگزاسًذ

 ًشَیذ ال دٍ-8

 تگیشیذ تواس خَد جشاح تا هشکل تشٍص صَست دس

   

 رینوپالستی

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 تهیه کننده:عصمت مختاری



 

 رینوپالستی چیست:

جشاحی صیثایی تیٌی دس لغت اص دٍ کلوِ سیٌَ ٍ سیٌَپالستی یا 

پالستی تشکیل شذُ است. سیٌَ تِ هؼٌای تیٌی ٍ پالستی تِ 

 هؼٌای اصالح یا صیثا کشدى است.

سیٌَپالستی یکی اص شایؼتشیي اػوال جشاحی پالستیک 

تاشذ ایي ػول صیثایی تیٌی تاػث کَچک شذى یا تضسگ  هی

تیٌی سا تغییش هی  شذى تیٌی شذُ شکل ًَک تیٌی ٍ پٌْای

 دّذ.

 

ٍ ًَع ػول سیٌَپالستی هی تَاى د:انواع عمل رینوپالستی

اًجام داد، ػول جشاحی تاص ٍ ػول جشاحی تستِ؛ دس ػول 

جشاحی تاص یک شکاف دس داخل تافت تیي دٍ سَساخ تیٌی 

 اًجام هی شَد.

دس ػول جشاحی تستِ شکاف ّای ایجاد شذُ کاهال دس داخل 

جشاحی تاص هؼوَال اص ًظش صهاًی طَالًی تش تیٌی ّستٌذ. ػول 

 اص ػول جشاحی تستِ است.

 زمان عمل:مدت 

ساػت طَل هی  3تا  1سیٌَپالستی یا ػول جشاحی تیٌی تیي 

کشذ تشای اًجام ایي کاس تیواس دس حالت تیَْشی ػوَهی قشاس 

 هی گیشیذ

  چه سنی برای جراحی مناسب است؟

تؼذ اص سي تلَؽ اگش سشذ جسوی ٍ رٌّی فشد کاهل شذُ 

تاشذ اًجام جشاحی اهکاى پزیش است ٍ تؼذ اص آى هحذٍدیت 

 سٌی خاصی ٍجَد ًذاسد.

 یوصیه های قبل از عمل:

جشاح هؼوَال تؼذادی ػکس اص صَست ٍ چٌذ -

آصهایش دسخَاست هی کٌذ. دس هَاسد الصم سی تی اسکي یا 

 ػکس ّای سادیَلَطی هَسد ًیاص است.

آسپشیي ،تَصیِ هی شَد کِ اص دٍ ّفتِ قثل اص ػول -

ٍ تشٍفي هصشف ًشَد الثتِ هصشف استاهیٌَفي  ٍ یا 

 استاهیٌَفي کذئیي اشکالی ًذاسد.

ساػت قثل اص ػول  8تَصیِ هی شَد کِ حذاقل -

 تیواس ًاشتا تاشذ.

شة قثل اص ػول تْتش است استحوام کٌیذ. دس -

آقایاى اگش هَّای داخل تیٌی تلٌذ است سؼی کٌٌذ آى سا 

 کَتاُ کٌٌذ ٍ حتوا صَست خَد سا تتشاشٌذ.

 

 عوارض بعد از عمل:

 تَسم هَقت-

 تی حسی-

 کثَدی اطشاف چشن ّا-

سشدسدّای طَالًی ّوشاُ تا خًَشیضی ٍ خشکی -

 تیٌی

 جوغ شذى خَى صیش پَست)ّواتَم(-

 ػفًَت-

 ایي ػَاسض هَقتی است ٍ تؼذ اص هذتی اص تیي هی سٍد.

 موارد زیر به کاهش یورم کمک می کند:رعایت 

 حتوا دٍ  تالش صیش سش تیواس تاشذ.  -1

 اص فؼالیت تذًی تِ شذت پشّیض کٌیذ.  -2

ًَس کاهپیَتش ٍ الهپ ّای کن  -گشها –اص ًَس آفتاب  -3

هصشف تِ شذت پشّیض کٌیذ صیشا اشؼِ هاٍساء تٌفش تاػث 

ساػت قشص  6هصشف هکشس ّش  -4تَسم تیشتش هی شَد.

 سشهاخَسدگی تضسگساالى کوک کٌٌذُ است.

چسة صدى دقیق ًیض تِ کاّش تَسم کوک هی کٌذ ٍ  -5

تَسم   -6ّفتِ ای دٍتاس چسة تَسط پضشک صدُ هی شَد.

شذیذ دس سِ ّفتِ اٍل است ٍ تؼذ اص آى تَسم کن هی شَد 

ٍلی تَسم خفیف تا شش هاُ تؼذ اص ػول تیٌی)سیٌَپالستی( 

 دیذُ هی شَد.


