
 ادامه مراقبت های پس از عمل :

تا دو هفته از خارج کردن ترشحات بینی با فشار -
 خودداری کنید. 

از خوابیدن به صورت کامالً صاف اجتناب کرده و تا -
 یک هفته بعد از عمل به صورت نیمه نشسته بخوابید.

و از حرکات شدید با دهان باز عطسه و سرفه کنید -

 صورت حین خنده و یا گریه خودداری کنید.

برای پیشگیری از عفونت یک دوره آنتی بیوتیک -

 برای شما تجویز خواهد شد که باید در زمان مقرر

 مصرف نمایید.

 از صورت خود در مقابل ضربه محافظت کنید. -

در هفته های اول در معرض نور آفتاب و یا حرارت  -
  قرار نگیرید.

ماه از انجام ورزش های سنگین خودداری  یک تا دو-
 کنید. 

در صورتی که پانسمان روی صورت خیس نشود می  -
توانید با آب ولرم صورت خوود را بشوویید و یوا حموام 

 کنید.

 با آروزی سالمتی برای شما

 ادامه مراقبت های پس از عمل :

ممکن است داخل بینی به وسیله گاز آغشته به پماد -

آنتی بیوتیک) تامپون( پر شود. که تا چند روز ) معموالً 

 روز( در داخل بینی خواهد ماند. 5-4

در صورت وجود قطعات پالستیکی داخل بینی، این -

 قطعات چند هفته بعد از بینی خارج خواهند شد.   

حداقل شش بار در روز بینی خود را با سرم نرمال -

 سالین شستشو دهید. 

 از رژیم غذایی نرم استفاده کنید.  -

 تا یک هفته از حمام کردن اجتناب کنید.  -

ماه پس از جراحی  2ین از انجام دادن کارهای سنگ -

 خودداری کنید.

هفته پس از  5کیلوگرم را تا  5اجسام سنگین از  -

 عمل بلند نکنید. 

در صورت احساس درد خفیف می توانید با مشورت -

 پزشک از مسکن ساده مانند استامینوفن استفاده کنید.

هرگز بدون مشورت پزشک از مسکن هایی مانند  -

نکنید زیرا ممکن است باعث آسپیرین و ژلوفن استفاده 

 خونریزی شود. 

 

 

 

 سپتوپالستی
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 مقدمه : 

ر بینی انسان تیغه ای در خط وسط وجود دارد که د

را از هم جدا میکند، این  بینیراست و چپ قسمت 

می نامند. قسمت پایینی این تیغه اصطالحاً سپتوم 

تیغه غضروفی و قسمت باالیی آن استخوانی است.  

بینی دارد. این سپتوم نقش مهمی در صاف قرار گرفتن 

تیغه ممکن است به دالیل مختلف ) ضربات وارد بر 

بینی، فشار وارد بر جنین درون رحم،...(  دچار کجی و 

انحراف شود. به عمل جراحی تصحیح انحراف تیغه 

د که ممکن است به بینی، سپتوپالستی می گوین

تنهایی و یا همراه با عمل زیبایی بینی، پولیپ بینی و 

  دوسکوپی سینوس ها انجام شود.  یا جراحی آن

 

 

 

 عالئم :

مهمترین عالمت انحراف تیغه بینی انسداد تنفسی  

انسداد تنفسی سایر عالئم را به همراه خواهد  است.

شدن، تنفس صدادار، خروپف خون دماغ داشت مانند:

کردن، اختالل در خواب، خشکی دهان به دلیل تنفس 

دهان باز، احساس فشار و گرفتگی در مجرای با 

تنفسی بینی، درد در ناحیه سر و صورت، ترشحات 

 .پشت حلق و عفونت مکرر سینوس

 روش تشخیص:

تشخیص انحراف بینی به وسیله معاینه توسط  

در برخی متخصص گوش، حلق و بینی انجام می شود. 

موارد ممکن است برای تشخیص قطعی و کامل به 

 .اسکن نیاز باشدتیبینی یا سیآندوسکوپی 

 

 

 روش عمل جراحی:

این جراحی همراه با بیهوشی عمومی و یا نیمه  

بیهوشی انجام می شود. مدت عمل بستگی به میزان 

انحراف بینی دارد. برش هایی بر روی تیغه بینی ایجاد 

شده و قسمت های اضافی استخوان و غضروف بیرون 

آورده می شود. سپتوم توسط تیغه های مصنوعی و 

 بخیه سر جای خود محکم می شود. 

 مراقبت های پس از عمل: 

از  ، تا بازگشت هوشیاری کاملبعد از عملپس از  -

 خوردن و آشامیدن خودداری کنید.

در ساعات ابتدایی بعد از به هوش آمدن ممکن است  -

 گلودرد داشته باشید که به علت لوله بیهوشی است. 

ممکن است در دندان های باال احساس درد داشته -

 ه ار بین می رود. باشید که طی چند هفت

 روز عمل و یا روز بعد از عمل ترخیص خواهید شد. - 

در صورت خونریزی از بینی و یا بلع مکرر) خونریزی -

 ته حلق( به پزشک خود اطالع دهید.
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