
         شستن صورت یا حمام کردن به شرطی که

 پانسمان روی بینی خیس نشود بالمانع است.

    هفته لباسهایی بپوشید کهه ا          1به مدّت

جلو یا عقب بسته شوند. ا  پوشیدن پولیور ،           

تی شرتهای تنگ و پیراهن های یقه اسهیهی          

 خودداری کنید.

         ا  قرار گرفتن در معرض آفتاب یا المپهای

پر نور مطلقاپرهیز کنید . گرما  می تواند باعث           

 تورم شود.

 .برای یک ماه ا  شنا کردن بپرهیزید 

             ، اگر پس ا  برداشتن پانسمان ، بهیهنهی

چشمها و لب فوقانی دچار تورم و تغییر رنهگ          

شده اند نگران نباشید : این موارد معموال در           

هفته و در بعضی ا  بیماران ممین  3یا  2عرض  

ماه  مان نیا  داشته      6است رفع کامل تورم به      

 باشد.

تنها داروهایی را که پزشک شما تجویز کهرده         

 مصرف نمائید. 

 هفته ا  بیار بردن عینک طبی یا  4برای حداقل

آفتابی که بر پل بینی فشار وارد می کنند اجتناب 

 کنید.

 پس ا  اینیه پزشک اسپلینت گچی روی بینی شما

را برمی دارد ، پوست روی بینی خود را می توانید با 

صابون مالیم یا محلول وا لین تمیز کنید اینیار را با 

 مالیمت انجام دهید.

 مانییه بانداژ برداشته شد می توانید ا  لوا م 

آرایشی استفاده نمائید. برای پوشاندن تغییر رنگ 

روی پوست می توانید ا  مواد تجارتی که به این 

 منظور ساخته شده اند استفاده کنید.

شک نینید ، اگر در مورد نیته ای که فیر می کنید 

مهم است و نگران هستید حتما" با پزشک تماس 

 بگیرید.
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 دانشگاه علوم پزشیی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

الهیجان بیمارستان دکتر پیروز  

 آمو ش به مددجو 

بیمارستان دکتر  به بیمارکمیته آمو ش 

الهیجان پیرو   
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  آموزش بیماران پس از عمل جراحی رینوپالستی



لطفا"  این آمو شها را قبل و بعد ا  عهمهل               

مطالعه کرده تا با آنها آشنا شوید.با پهیهروی            

دقیق ا  آنها بهترین نتیجه جراحی برای شمها         

 محقق خواهد شد.

       در ساعتهای ابتدایی پس ا  جراحی خونریزی

جزئی به صورِت نشت خون ا  کنار پانسهمهان          

بینی امری طبیعی است و به هیچ وجه نگهران          

کننده نیست.در این شرایط شما می توانید  بها           

دستمال کاغذی مرطوب  صورت خود را تمیهز         

کنید. گاهی در ساعات نخستین پس ا  بههوش      

آمدن ، بیمار احساس گلودرد می کهنهد کهه            

ممین است بدلیل تأثیر بجامانده ا  بیههوشهی         

 باشد.

  ساعت نخست پس ا  عمل برای کاهش         24در

تورم دور چشم بهتر است روی چشمها کیسهه         

 یخ بگذارید.

          بهتر است در هنگام خوابیدن نیم تنۀ خود را

باالتر ا  پاها  قرار دهید تا ورم کمتری در ناحیه 

صورت شما ایجاد شود.می توانید با گذاشهتهن          

درجه   33بالشهایی در  یر تشک شیبی حدود       

 ایجاد کنید.

              در هفته های اول  پس ا  عمل باید ا  فعالیهتهههای

بدنی شدید ، ور شهای سنگین اجتناب کنید به ویژه         

ا  ور شهای ر می یا ور شهایی که با احتمال خوردن         

توپ به بینی همراه هستند باید  مان بیشهتهری را            

 اجتناب کنید.

               تا وقتی به شما گفته نشده است ا  فهیهن کهردن

بپرهیزید. با دهان با  عطسه و سرفه کهنهیهد و ا            

حرکات شدید صورت حین خنده و گریه اجهتهنهاب           

 کنید.

         برای فردی که جراحی بینی شده  محدودِیت غذایی

وجود ندارد ؛ امّا باید ا  خوردن غذاهایهی کهه بهه            

جویدن طوالنی نیا  دارند در هفته های نهخهسهت            

بپرهیزید..همچنین در این رو ها باید ا  خوردن چای          

و قهوه داغ اجتناب کنید.نوشیدن مایعات کافی مانند         

آبمیوه و سوپ در رفع خشیی دهان به شما کهمهک            

 می کند.

        اسپلینت گچی و چسب روی بینی تا حدود

یک هفته پس ا  عمل باقی می مانند و در         

مطب برداشته می شود به آن آسیب نزنید و         

 آنرا خشک نگه دارید.

           دندانهایتان را با مسواک نرم و مهالیهم

 مسواک بزنید.

   رو  ا  میالمه تلفهنهی        13-14برای حداقل

طوالنی یا فعالّیت اجتماعی بیهش ا  حهد           

 بپرهیزید.

         می توانید صورت خود را بشوئید ولی دقت

نمائید که پانسمان خیس نشهود.تها  مهان           

برداشتن پانسمان برای استحمهام ا  وان         

 استفاده نمائید.

          در صورت نیا  پانسمان بینی را ) اگر وجود

 دارد ( در  یر بینی تعویض کنید.

 . بیش ا  حد معمول به استراحت بپردا ید 

 


