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 .دندانها را با مسواک نرم و مالیم مسواک نمایید
از قرار گرفتن در معرض آفتاب یا المپ های پرنور پرهیز نمایید 

حداقل  از فعالیت های ورزشی سنگین.گرما باعث تورم میشود 

هفته بعد از جراحی می  2تا یکماه پس از جراحی پرهیز کنید،

توانید پیاده روی مالیم داشته باشید از ورزشهایی که موجب 

ضربه به بینی میشود خودداری کنید.در چند روز اول جراحی 

 مسافرت با هواپیما توصیه نمیشود.

جهت تسکین درد بعد از عمل فقط از استامینوفن ساده یا 

کدئینه به عنوان مسکن استفاده نمایید و از خوردن داروهایی 

 .اجتناب کنید …مثل بروفن، ایندومتاسین، آسپرین و

 

درد، کبودی و خونریزی بعد از عمل به فاکتورهای متعددی 

وابسته است. یکی دو روز اول ممکن است کمی کبودی داشته 

روز ششم باشند ولی معموال تا روز برداشتن سیلیکون که حدود 

 .بعد از عمل است کبودی برطرف شده است.

بعد از عمل، زیر بینی شما گاز کوچکی گذاشته می شود که 

چنانچه خونابه ای از بینی شما خارج شود توسط این گاز جذب 

شود. بهتر است که پانسمان را در صورت خونی شدن تعویض 

 .کنید اما پانسمان روی بینی را دست نزنید.

 

  

 

 

بمدت یک هفته بعد از عمل مصرف آنتی بیوتیک و مسکن 

 .می کند ضرورت دارد خوراکی که پزشک تجویز

ساعت توصیه  ۸استفاده از قطره کلروسدیم در داخل بینی هر  -

 . می شود

الزم است ،اگر پوست بینی شما  ماه 2مدت زمان چسب زدن تا 

ممکن است نیازمند چسب ضخیم است و یا تورم شدید دارد 

. قبل از هر بار تعویض چسب  زدن به مدت طوالنی تری باشد

 دوش گرفتن توصیه می شود .

پس از یک سال بعد  ماه و ،ششسه ماه  ،ویزیت مجدد یک ماه 

اینکه پزشک اسپلینت روی بینی  پس از از عمل ضرورت دارد .

 ما را برمی دارد، پوست روی بینی خود را می توانید با صابون ش

ت انجام یممال ر را بهل وازلین تمیز کنید اینکامالیم یا محلو

 .دهید

ماه اول بعد از عمل تورم ناشی از عمل شدیدتر  ۳الی  ۲در 

وبه مرور بعد از این زمان بینی شکل بهتری پیدا می کند.   است

 .اگر پوست بینی شما ضخیم است تورم دیرتر از بین میرود

روند بهبودی تا یکسال طول میکشدو بینی بعد از یکسال فرم 

 کند. پیدا می جدید خود را

 

از پمادهای ضد اسکار بمدت سه ماه برای از بین بردن محلهای 

اگر پس از  برش در روش رینوپالستی باز استفاده نمایید.

 ب برداشتن پانسمان، بینی، چشمها و ل

 فوقانی دچار تورم و تغییر رنگ شده اند نگران نباشید 

 ی از ضهفته و در بع 4یا  3این موارد معموال در عرض 

 از ماه زمان نی 6بیماران ممکن است رفع کامل تورم به 

 .داشته باشد
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 مراقبت اهی بعد از عمل زیبایی ینیب
 در ساعتهای ابتدایی پس از جراحی خونریزی جزئی به 

 نشت خون از کنار پانسمان بینی امری طبیعی  صورتِ

 در این شرایط .است و به هیچ وجه نگران کننده نیست

 شما می توانید با دستمال کاغذی مرطوب صورت خود 

 هوش ه گاهی در ساعات نخستین پس از ب . تمیز کنید را

 آمدن ، بیمار احساس گلودرد می کند که ممکن است 

 .بدلیل تأثیر بجامانده از بیهوشی باشد

 ه محدودیِت غذایی ب برای فردی که جراحی بینی شده

 د از صورت مصرف غذاهای کم نمک وجود دارد و بای

 نیاز دارند مانند خوردن غذاهایی که به جویدن طوالنی 

 استیک، کباب برگ، ساندویچ و نظایر آنها در هفته های 

 است طی روزهای نخست پس از  بهتر .نخست بپرهیزید

 و را ابتدا در مخل جراحی، گوشت و مواد مغذی دیگر

  .د ته باشکنید تا به جویدن کمتری نیاز داشن نرم ک

اجتناب غ داوه ین روزها باید از خوردن چای و قههمچنین در ا

 کنید

 

  

 

ساعت بعد از عمل نباید چیزی میل  ۶این بیماران حدودا تا 

دلیل داروهای بیهوشی حرکات  کنند و بستری می مانند و به

معده و روده کند است و چناچه شما چیزی میل کنید باعث 

ساعت بعد از  ۶بروز حالت تهوع و استفراغ می شود. حدودا 

آشامید اگر چنانچه مشکلی نداشتید  عمل ابتدا کمی آب می

ساعت  6-5یک ربع بعد مختصری آب میوه خواهید آشامید .

بعد از عمل که مریض هوشیاری کامل بدست اورد  و تحمل 

مصرف مایعات داشت مرخص می شود.   از روز دوم  می توانید 

از غذاهای نرم استفاده کنید و از روز سوم به بعد هر چه 

نوشیدن مایعات داغ و سوپ در  د میل کنیدخواستید می توانی

 رفع خشکی دهان به شما کمک میکند.

ساعت از کمپرس سرد متناوب روی گونه ها   ۴۸تا با نظر جراح

استفاده کنید. این کار باعث می شود ورم و  و اطراف بینی 

از قطعه های یخ داخل دستکش  کبودی شما به حداقل برسد

دد دستکش التکس را که داخل االستیکی استفده نمایید دو ع

آن قطعات یخ گذاشتید به هم گره بزنید و روی گاز یا پارچه 

تمیزی که در طرف چپ و راست صورت گذاشتید قرار دهید 

 .کار به کاهش ورم و کبودی کمک میکند. این

 دراز کشیدن بعد از عمل باعث تورم بینی شما می شود لذا

را با گذاشتن دو بالش  هنگام استراحت حتما زاویه نیمه نشسته

روی هم و باز نگهداشتن راه هوایی و جلوگیری از به گود افتادن 

.از خوراکی هایی که برای کاهش تورم سینه را رعایت کنید

صورت مفید است غافل نشوید آب آناناس،آلوئه ورا و کرفس 

میتواند به کاهش تورم صورت کمک کندبرای بهتر شدن طعم 

را با آب هویج مخلوط کنید.آب کرفس میتوانید آن  . 

به بعد کارهای سبک مثل کارهای سبک منزل،  یک هفتهاز 

.بالمانع استو.........  کارهای اداری، کار با کامپیوتر  . 
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آتل سیلیکونی روی بینی   یک هفته بعد از عمل جهت برداشتن

توصیه می شود روز مراجعه دوش  به مطب مراجعه خواهید کرد

یک هفته در طی مدت گرفته شود تا پانسمان خیس شود 

پانسمان روی بینی شما خیس نشود لذا برای استحمام باید به 

وسیله دوش دستی از گردن به پایین را بشویید و بعد بخوابید تا 

شخص دیگری موهای شما را بشوید بدون اینکه پانسمان شما 

بهتر است تا یک هفته بعد از عمل با نظر پزشک خیس شود

 شستشوی ناحیه سر انجام نشود.

شود که با نظر می داخل بینی پانسمان یا تامپون گذاشته  معموال

 بعد از عمل خارج و شستشوی بینی آغاز میشودروز پزشک 

شستشوی بینی با استفاده از سرم نمکی نرمال در فواصل زمانی 

 را انجام دهید. مرتبه در روزسه   حداقل

 

داروهای تجویز شده توسط جراح را با دقت و در ساعات مشخص 

کنید تا باعث جلوگیری از عفونت و عوارض پس از  مصرف

 جراحی شود.

 

از خستگی و فعالیت هایی که منجر به افزایش ضربان 

میشود پیشگیری  ،زمین خوردن و یا ضربه به بینی،سرگیجهقلب

 کنید.

مراقب ضربه به ناحیه عمل و یا حتی تغییر پوزیشن در خواب 

 باشید.

از بکار بردن عینک طبی یا  ماه( 6ماه )ترجیحا 2   حداقلبرای 

 .آفتابی که بر پل بینی فشار وارد می کنند اجتناب کنید

تا برطرف شدن همه عالیم جراحی از کشیده شدن پوست ،خنده 

و عطسه با دهان بسته و خم شدن طوالنی مدت فین کردن ، 

 پرهیز نماییدبلند کردن اجسام سنگین 

 یز نماییدهبا تلفن پر به مدت دو هفته از مکالمه طوالنی مدت

 

 


