
هفته بعد از عمل از تخلیه ي ترشحات بینی  بیا             2تا    -

فشار خودداري کنید. مراقب باشید هیچ ضربه اي بیه       

 بین  تان وارد نشود.

براي شما هیچ محدودیت غذای  وجود ندارد، فقط از        -

مصرف غذاهای  که احتیاج به جویدن طوالن  دارنید و           

موادخوراک  که میدانید به آنها حسیاییییت داریید،            

 خودداري کنید.

تامپون بین )رشته هاي نازك پانسمان نخ  آغشته به      -

روز داخل بین  شما قیرار      7تا  2پماد آنتیبیوتیک( براي     

 داده میشود تا مانع از خونریزي و جابجای  شود.

شستن صورت یا حمام کردن با آب ولرم به شرط  که             -

 پانسمان روي بین  خیس نشود بالمانع ایت.

در هفته هاي اول ورزشهاي ینگین، بلند کردن اشیاء           -

ینگین و دوال شدن را انجام ندهید تا از بر افروختگی             

 صورت و وارد آمدن ضربه پیشگیري شود.

از برداشتن و جابه جای  گچ به طور خودیرانه پرهیز            -

 کنید.

 معموالً درد زیادي بعد از عمل وجود ندارد و -

گاه  به خاطر وجود تامپون در داخل بین  ممکن ایت          

درد خفیف در صورت و پیشان  احساس نمایید که بیا            

 مسکنهاي یاده مانند ایتامینوفن قابل رفع ایت.

هرگز بدون مشورت پزشکتان از آیپرین یا بیروفین            -

براي تسکین درد ایتفاده نکنید، چون باعث افیزایی           

 خونریزي میشوند.

ط  چند هفته ي اول بعد از عمل و بعد از خارج نمودن تامپیون      -

یا م  بین  به علت جمع شدن ترشحات داخل بینی ، نیفیس               

کشیدن مشکل میشود که میتوانید براي شستشوي بین  روزانه         

چند نوبت از محلول یرم نمک  نرمال)یرم شستشو(ایتیفیاده            

 کنید.

ی  ی  بدون یوزن از یرم کشیده  22با ایتفاده از یک یرنگ     

و به آرام  در بین  بریزید و اجازه دهید ترشحات شستشو داده            

 شده و خارج شوند.

 نکات قابل توجه:

 پانسمان بین  خود را دیتکاري نکنید.

در صورت خونریزي از بین  و یا بلع مکرر(خونریزي ته حلق) بیه            

 پزشک خود اطالع دهید.

 داروهاي بعد از عمل را طبق دیتور پزشک خود ایتفاده نمایید.

در صورت تب حتماً پزشک خود را مطلع کنید در تاریخ مقرر بیه     

 . پزشک خود مراجعه کنید
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بین  به دلیل برجسته بودن در معرض شکستگی  اییت.            

شکستگ  بین  معمواًل به علت وارد آمدن ضربه ي روبیرو،           

از کنار یا باال به صورت ایجاد میشود. شکستگ  بین  بیه              

تنهای  یا توام با یایر شکستگ  هاي اییتیخیوان هیاي              

 صورت و جمجمه ایجاد میشود.

در ضربات خفیف گاه  فقط جا به جای  ایتخوان اتیفیا             

میافتد ول  در ضربات شدید، عالوه بر جیابیه جیایی ،               

شکستگ  و حت  شکستگ  و جابه جای  در تیغه ي ویط           

 بین  به طور توام نیز رخ میدهد.

 عالیم :

 تغییر شکل بین -

 پارگ  مخاط و خونریزي-

 شکستگ  تیغه ي میان  بین -

 درد، تورم و انسداد بین -

 کبودي اطراف چشمها بسیار شایع ایت.-

 تشخیص و درمان:

در شکستگ  یاده اقدام اولیه اي که الزم اییت انیجیام              

دهید کمپرس یرد با کیسه ي یخ ایت، زیرا خونرییزي و             

تورم را محدود میکند. اقدام بعدي مراجعه به پزشک ایت.           

یاعت اول    3ال   2در صورت نداشتن تورم بهتر ایت ظرف        

 بعد از ضربه، جااندازيِ شکستگ  بین 

روز    02انجام گیرد؛  در صورت عدم مراجعه قبل از حدود            

شکستگ  جوش میخورد. بنابراین بهتر ایت قبل از حدود          

 جااندازی شود.روز شکستگ   02ال  6

جراح متخصص گوش و حلق و بین  بر ایاس ماهیت و وییعیت               

آییب، روشهاي تشخیص  و درمان  خاص  را براي شما در نیریر             

درصید میوارد در         02ال     02میگیرد. الزم ایت بدانیم فقط در        

رادیوگراف  (عکس نیمرخ بین    ) شکستگ  قابل مشاهده ایت و           

در نیم  دیگر فقط معاینه کمک میکند. توجه کنید که اقدام بیه               

جاانداختن شکستگ  فقط میتواند بین  را به ظاهري شبیه به قبل           

 از ضربه ي اخیر در بیاورد و نباید انترار دیگري داشت.

 آموزشهاي قبل از عمل:

 شب قبل از عمل غذاي یبک میل کنید.-

 شب ناشتا بمانید. 02از ن-

 شب قبل از عمل حمام کنید.-

 در مورد آقایان، اگر یبیل بلند دارید کوتاه کنید.-

 در مورد خانمها، الك ناخنها و آرای  خود را-

 پاك کنید.

 در صورتیکه داروهاي ضد انعقاد) مانند آیپرین -

 و وارفارین( مصرف میکنید بهتر ایت داروي خود را

 یاعت قبل از جراح  با نرر پزشک قطع کنید. 04

 قبل از رفتن به اتا  عمل زیورآالت، اجسام -

فلزي، گیره ي یر، لنز، دندان مصنوع  و پروتزهاي مصنوع  قابل           

 .حرکت را خارج کنید

کلیه ي لباسها، لباس زیر و جورابهاي خود را درآورید و  -

 لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید. 

معمواًل جااندازي از درون بین (جاانداختن بسیتیه)            -

انجام میشود، لذا هیچ برش و بخیه اي بر روي بییینی               

شما وجود نخواهد داشت. گاه  نیز تغییر شکل بین  یا           

ال  3انسداد بین  پس از جااندازي بسته باق  میماند و          

ماه پس از آییب که تورم از بین رفته و ایتخوانیهیا             6

 ثابت شدند اصالح به روش باز انجام میشود.

 آموزشهاي بعد از عمل:

معمواًل روز عمل شما نباید چیزي بخورید، از زمانیکه           -

به شما اجازه داده شد، رژیم مایعات(آب، چاي و آب             

کمپوت) بنوشید. در صورت تحمل و صالحدید پزشیک           

 کم کم غذاهاي نرم براي شما آغاز خواهد شد.

از همان یاعتهاي ابتدای  بعد از به هوش آمدن، از راه           -

 دهان نفس بکشید.

 در وضعیت نیمه نشسته ایتراحت کنید تا نیم -

تنه ي شما باالتر از پاهایتان باشد و ورم کمیتیري در              

 صورتتان ایجاد شود.

معمواًل بعد از جا انداختن شکستگ  بین  حدود یک           -

هفته گچ یا ایپیلنت براي محافرت، روي بین  شیمیا            

 قرار داده میشود.

میتوانید با ایتفاده از مسواك نرم دندانهاییتیان را             -

 مسواك بزنید، ول  لب باال را دیتکاري نکنید.

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

 صورت حین خنده و گریه پرهیز نمایید.


