
 رينوپالستي

  رينو پالستی در صورتی كه مصمم به جراحی

هستيد، حتما قبل از انجام آن با پزشک جراح 

خود مشاوره های الزم را انجام داده، نسخه دارويی 

و دستور آزمايش های الزم را از پزشک خود 

 .دريافت كنيد

  اگر از داروی خاصی استفاده می نمائيد و يا به

قند، صرع، فشار خون، بيماری خاصی از قبيل 

بيماری قلبی، تيروئيد، كم خونی و يا آسم مبتال 

هستيد و يا احيانا، حساسيت دارويی داريد، 

پزشک خود را مطلع نمائيد و درخواست آزمايش 

 .كنيد

 . در صورت بارداری اطالع دهيد 

 رجيحا از چند روز قبل از مصرف ويتامينت E  و

رين مسكن های معمولی مثل آسپو   LDقرص 

خودداری نماييد. در صورت نياز از استامينوفن 

 .استفاده كنيد

 را قبل از عمل  و كيسه يخ داروهای مورد استفاده

 .خريداری كنيد

  در عمل های زيبای افراد متاهل فرم رضايت نامه

سال رضايت پدر يا  18رضايت همسر و افراد زير 

 جد پدری الزامی است

 ائيد ،  و نم ميل سبک شام جراحی از قبل شب

 ناشتا ساعت ميزان مورد در. باشيد، سپس ناشتا

ناشتا بودن ) .نمائيد سوال بخش پرستار از  بودن

حتی چند قاشق شير  -آب –حتی خوردن آدامس 

 مادر يا شير خشک(

 داشتن همراه از  عمل اتاق به رفتن زمان لطفا  

 بند پا گواشواره، النگو،)  زيورآالت نظير وسايلی

 نوع هر يا لق دندان و پالتين مصنوعی دندان, ...،

 روی سكه – دعا سنجاق و ديگر مصنوعی عضو

 و كرده خودداری  زير لباس و ها بچه در ناف

 .باشيد نداشته ناخن الك و آرايش

 آبی يا سبز لباس عمل اتاق به رفتن از قبل لطفا 

 می كاله و شلوار همراه به و است بسته جلو كه

 .شود خارج حتما زير لباس و. بپوشيد ,  باشد

 نام و مشخصات كه دستنبندی پذيرش هنگام در 

 شده نوشته  آن روی شما بستری بخش و  پزشک

 در لطفا.  شود می بسته شما دست به,  است

 .باشيد كوشا آن نگهداری

 مثانه بودن خالی از عمل اتاق به رفتن از قبل لطفا 

 دستشويی به حتما و باشيد داشته اطمينان خود

 .برويد

 

 مراقبت بعد از عمل

ساعت بعد از عمل نبايد چيزی ميل كنيد چرا  5حدودا تا 

كه به دليل داروهای بيهوشی حركات معده و روده شما كند 

است و سپس با آب و آب ميوه شروع كرده ،و غذاهای نرم 

 استفاده كنيد

ساعت اول بيشتر استراحت كرده و تا دو ماه از ورزش  24در 

 های سنگين و شنا و ايروبيک خودداری كنيد.

تورم بينی شما می شود لذا  دراز كشيدن بعد از عل باعث

سعی كنيد بعد از عمل به پشت خوابيده و زير سر چند بالش 

 گذاشته و حالت نيمه نشسته بخوابيد. 



پانسمان زير بينی را در صورت آغشته شدن به خون و يا 

لی به هيچ عنوان به تامپون ترشحات می توانيد عوض كنيد و

 داخل بينی و محافظ روی آن ) اسپلينت( دست نزنيد.

ساعت اول به كاهش  48تا  25استفاده از كمپرس يخ در 

كبودی و تورم كمک می كند ولی پس از آن چندان اثز 

ندارد . از كمپرس سرد به تناوب استفاده كنيد، مثال هر نيم 

 و صورت نگهداريد. ساعت به مدت يک ريع آنرا روی چشم

 2از حرف زدن ، خنديدن و مكالمه های طوالنی تلفنی در 

 هفته اول اجتناب كنيد. 3تا 

در روزهای اول ممكن است ترشحات خونابه ای از بينی 

خارج شود كه طبيعيست ولی در صورت خونريزی مراتب را 

 اطالع دهيد . 

لباس از مسواك نرم استفاده كنيد،با دهان باز عطسه كيد و 

 دكمه دار بپوشيد.

 از فين كردن تا سه هفته خودداری كنيد.

ماه از عينكهای آفتابی و طبی استفاده نكنيد و در  2بمدت 

 .صورت نياز می توانيد لنز تماسی گذاشته 

در ماه های اول از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خودداری 

 كنيد.

 كنيد.جهت شستشوی بينی بيمار از سرم شستشو استفاده 

در انتهای عمل جراحی روی بينی شما قالبی از جنس پليمر 

توسط  7تا  4سبک گذاشته می شود . اين قالب بين روزهای 

جراح از روی بينی برداشته می شود. در طی اين مدت الزم 

است از وارد شدن هر ضربه و نيز دست زدن به آن اجتناب 

 كرد .
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