
 مراقبت های بعد از عمل جراحی رینوپالستی ) زیبایی بینی ( 

 
ساعت بعد از عمل استفاده از کمپرس سرد ) کیف یخ  84به مدت -1

 درجه توصیه می شود  "02-51"( و مقداری باال نگه داشتن سر 
 

یک هفته بعد از عمل مراجعه مجدد به مطب ضرورت دارد در  -0

مواردی که داخل بینی  مش  گذاشته شده است ) روش عمل بسته ( 

 ساعت بعد از عمل مراجعه نمائید .  84بایستی 
 سبز

قبل از مراجعه در روز ششم بعد از عمل الزم است دوش بگیرید و  -3

 ف کنید . یکساعت قبل از مراجعه مسکن خوراکی مصر
 

هفته الزم است اگر پوست بینی شما  8الی  3مدت زمان چسب زدن تا  -8

هفته توصیه به چسب زدن می  6ضخیم است و یا تورم شدید دارد تا مدت 

 شود . قبل از هر بار تعویض چسب  دوش گرفتن توصیه میشود .
 

 در هفته های اول از خندیدن و حرف زدن زیاد خوداری کنید. -1
  

ز خوردن غذاهایی که به جویدن زیاد نیاز دارد مانند سیب ، هویج ا -6

ساعت خودداری نمائید و بعد از آن نیز از  08واستیک و... به مدت 

غذاهای میکس شده  ونرم  استفاده کنید و آب میوه و سوپ را در 

 وعده هایی غذایی خود بیشتر بگنجانید . 
 



از قرار گرفتن در محیط  تا زمانی که بینی شما شکل نگرفته است -7

های شلوغ مانند مترو اتوبوس که احتمال برخورد شما با افراد زیاد 

 است خوداری کنید . 
 

در روزهای اول هنگامی که می خواهید از خواب بیدار شوید از  -4

-9افراد دیگر کمک بگیرید چون ممکن است سرگیجه داشته باشید 

ارید تا سر شما از پاهایتان هنگام خوابیدن چند بالش زیر سرخود بگذ

 باالتر باشد و ورم کمتری در سر شما ایجاد شود .
 

 با دهان باز عطسه کنید -52
 

از مسواک نرم استفاده کنید و سعی کنید لباس های دکمه دار  -55

 بپوشید که هنگام پوشیدن با بینی شما تماس نداشته باشد .
 

 راز فین کردن و تخلیه ترشحات بینی با فشار خودداری کنید  -50
 

 سیگار نکشید حتی المقدور از افراد سیگاری دوری کنید . -53
 

هفته از فعالیت شدید نظیر بلند کردن اجسام  6حداقل تا  -58

ماه از عینک آفتابی یا طبی  0سنگین و حرکات شدید  به مدت 

 استفاده نکنید .

تهیه کننده: مهدیه دربانی              


