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آندوسکوپی 
 سينوس

 

 

 

  هشت ساعت بعد از پايان عمل
جراحي با اجازه پزشك يا پرستار بخش از 

مايعات صاف و خنك استفاده نمايد. در 
صورت بروز تهوع همچنان ناشتا بماند. در 

صورت تحمل مايعات ميتواند از رژيم غذايي 
  .معمولي استفاده نمايد

 بيمار به مدت يك هفته فين نكند.  

  درصورتي كه عطسه دارد با دهان باز
 .عطسه كند تا فشار به بيني وارد نيايد

  هنگام خواب تا يك هفته بعد از عمل
 (نيمه نشسته)حد معمول باشد. ازباالتر سرش 
  بيمار سه هفته بعد از عمل جهت

 داخل بيني و تخليه  بررسي آندوسكوپيك
لخته هاي خشك شده احتمالي كه در بيني 

 بايد به مطب مراجعه كند.، مانده باشد

  بعد از عمل از فعاليتهاي اولدر هفته 
شديد ورزشي و يا انجام كارهاي سنگين پرهيز 

 .كند

  هرگونه سوال يا وجوددر صورت 
  .مشكل با پزشك تماس بگيرد

 

 

هوالشافی 

 مراقبت ها :
 ،ساعت قبل از 8 حدود روز عمل 

 . بيمار در حالت ناشتا بستري خواهد شد عمل
 با يا اين عمل با نيمه بي هوشي و

 2عمل حدود  .ميگيردبيهوشي عمومي انجام 
چند ساعت بعد از . ممكن ساعت طول ميكشد

عمل كه كامالً اثر داروهاي بيهوشي برطرف 
  شده باشد، بيمار بدون درد و كبودي و تورم
از مركز جراحي مرخص شود. ولي معموال، 

 روز بستري مي شود.1

  گاهي براي بيمار تامپون گذاشته
 روز بعد تامپون  2-1 ميشود كه در اين صورت

 . مي شوداز بيني وي خارج 

  بعد از عمل جراحي بدليل پانسمان
 تنفس از بيني ممكن نيست. تا ،داخل بيني

  . از دهان  تنفس كند،هنگام برداشتن پانسمان
  ،لخته هاي خون خشك  بعد از عمل

 بيمار پس .شده، داخل بيني را مسدود مي كند
 روز از اسپري كلرور سديم جهت 10به مدت 

مرطوب كردن داخل بيني استفاده كند.  

 
 
 

 بيمارستان متيني
1391مردادماه:  

A :بازنگري 
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  هاسينوس 

 هستند كه درون ه هاييسينوس ها حفر
 و هر يك از قرار دارنداستخوانهاي صورت 

د. نآنها توسط مجرايي به بيني راه پيدا مي كن
بطور طبيعي در شبانه روز حدود يك ليتر 

 از طريق ، كهدن ميكنتوليدترشحات شفاف 
د. نمجراي سينوس ها وارد بيني ميشو

 ترشحات نرمال بيني و سينوسها در لطيف 
 و در ندنگهداشتن سينوس ها و بيني موثر

  تنفسي نيز نقش دارند.تميز كردن هواي

 

 

 

 آندوسکوپ 
يك طرف كه آندوسكوپ وسيله اي است 

آن داخل سينوس مي شود و طرف ديگر 
 مناظر مورد معاينه را ،آن، مقابل پزشك

روي صفحه نمايش نشان مي دهد. 
 

 

 
  جراحی آندوسکوپی 

به جاي اينكه روي پوست جراح  ، اين روشدر 
 از طريق وارد  ،برسد تا به سينوس دبرشي بده

به تمام ،  كردن آندوسكوپ به درون بيني
و  .پيدا مي كند دسترسي صورتسينوس هاي 

 و ارتباط  مجراي بسته شده سينوس را باز كرده
اگر الزم  . دكنآن به بيني را مجدداً برقرار مي 

 راه محتويات داخل سينوس را از همان باشد
  تخليه ميكند.

 
 
 
 
 
 

 هدف آندوسكوپي سينوس چيست؟ 
برد دارد : ر كا2بطور كلي اندوسكوپي سينوس 

 كه در اين موارد  : تشخيص بيماريها) الف
  با بي حسي ساده ،آندوسكوپي تشخيصي سينوس

  قابل صورت مي گيرد و حتي در كودكان نيز  

 

 

انجام است . 
در اين  س : درمان بيماريهاي سينو) ب

موارد، عمل جراحي آندوسكوپي سينوس 
در اتاق عمل و تحت مراقبت هاي ويژه 

 .انجام مي گيرد

  آندوسكوپي سينوس در
  بچه ها

بدليل اينكه اكثر سينوس ها در هنگام تولد 
تشكيل نشده اند و بعد از آن به تدريج 

تشكيل شده و بزرگ ميشوند و اين افزايش 
 نيز ادامه مي  حجم سينوس ها تا سن بلوغ

يابد، بهتر است كه حتي االمكان تا بعد از 
  روششامل :بلوغ، عمل جراحي سينوس 

 متداول قبلي و يا آندوسكوپيك را جراحي
 به تاخير انداخت .

 عوارض 
عمل جراحي آندوسكوپي سينوس مثل هر 

عمل جراحي ديگري ممكن است با 
 شامل : به طور مثال ،عوارضي همراه باشد

خونريزي ، عفونت ، عود سينوزيت ، و 
  .عوارض چشمي

 

  

 


	هدف آندوسکوپی سینوس چیست؟

