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این آموزشها را قبل و بعد از عمل مطالعه کرده تا باا   " لطفا

آنها آشنا شوید.با پیروی دقیق از آنها بهترین نتیجه جراحی 

ای شما محقق خواهد شد. اگر برای شما سؤالی پیش آمد بر

با پزشک معالج خود تماس بگیرید و سؤال خاود را مطار    

 سازید.

 

در ساعتهای ابتدایی پا  از جراحای خاونریزی     -

جزئی به صورتِ نشت خون از کنار پانسمان بینای  

امری طبیعی است و به هیچ وجاه نگاران کنناده    

نید  باا دساتمال   نیست.در این شرایط شما می توا

کاغذی مرطوب  صورت خود را تمیز کنید. گااهی  

در ساعات نخستین پ  از بهوش آمادن   بیماار   

احساس گلودرد می کند که ممکن اسات بادلیل   

 تأثیر بجامانده از بیهوشی باشد.

ساعت نخست پ  از عمال بارای کااهش     42در  -

تورم دور چشم بهتر است روی چشمها کیسه یا   

ین راه تهیّه یک جفت دساتکش  بگذارید.ساده تر

قطعه ی  در هر کدام است.  3-2از التک  حاوی    

ساااب  بایاااد دستکشاااها را گاااره زده و روی 

چشمهایتان بگذارید.با آب شدن یخها باید همین 

 عمل را تکرار کنید.

بهتر است در هنگام خوابیادن نایم تناو خاود را       -

 باالتر از پاها  قرار دهید تا ورم کمتاری در ناحیاه  

صورت شما ایجاد شاود.می توانیاد باا گذاشاتن     

درجاه   33بالشهایی در زیر تشک شایبی حادود   

ایجاد کنید.نشستن یا ایستادن در روز اول نه تنها 

مانعی ندارد بلکه بهتر از درازکشیدن است   زیارا  

 وضعیّت عمومی به کاهش ورم کمک می کند.

در هفته های اول  پ  از عمل بایاد از ععالیتهاای    -

ی شدید   ورزشهای سنگین و تمااس جنسای   بدن

اجتناب کنیاد باه ویااه از ورزشاهای رزمای یاا       

ورزشهایی که با احتمال خوردن تاو  باه بینای    

 همراه هستند باید زمان بیشتری را اجتناب کنید.

 

در صورت نیاز به پاک نمودن ترشحات بینی شاما         -

می توانید روزانه و در چند نوبات محلاول سارم    

سی سای   03مال را با استفاده از سرنگ نمکی نر

بدون سوزن در بینی خود بریزیاد تاا بای آنکاه     

چسبها خی  شوند   مقداری از ترشاحات بینای   

نرم و خارج شود و به مالیمت با دستمال کاغذی یا 

پارچه ای تمیز بینی خود را تمیز کنید. تا وقتی به 

 شما گفته نشده است از عین کردن ببرهیزید.

 

دی که جراحای بینای شاده  محادودی ت     برای عر -

غذایی وجود ندارد ؛ امّا باید از خاوردن غاذاهایی   

که به جویدن طوالنی نیاز دارند مانناد اساتیک     

کباب برگ   ساندویچ و نظایر آنها در هفتاه هاای   

 
بیماران پس از خودمراقبتی آموزش 

 عمل جراحی رینوپالستی



 

نخست ببرهیزید.بهتر است طی روزهای نخسات  

پ  از جراحی   گوشت و مواد مغذی دیگررا ابتدا 

کن نرم کنید تا به جویدن کمتری نیااز  در مخلوط 

داشته باشد.همچنین در این روزها باید از خوردن 

چای و قهوه داغ اجتناب کنید.نوشایدن مایعاات   

کاعی مانند آبمیوه و سو  در رعع خشکی دهاان  

 به شما کمک می کند.

    اسبلینت گچی و چسب روی بینی تا حادود یاک

هفته پ  از عمال بااقی مای مانناد و در مطاب      

برداشته می شود به آن آسیب نزنید و آنرا خشک 

 نگه دارید.

      دندانهایتان را با مساواک نارم و مالیام مساواک

 بزنید.

  روز از مکالمه تلفنی طاوالنی   43-42برای حداقل

 یزید.یا ععالیّت اجتماعی بیش از حد ببره

  می توانید صورت خود را بشوئید ولی دقت  نمائید

که پانسمان خی  نشود.تا زمان برداشتن پانسمان 

 برای استحمام از وان استفاده نمائید.

      از لبخند زدن و عطسه کاردن باا دهاان بساته و

حرکات بیش از حد صورت باه مادّت یاک هفتاه     

 اجتناب کنید.

  وجود دارد ( در صورت نیاز پانسمان بینی را ) اگر

 در زیر بینی تعویض کنید.

  . بیش از حد معمول به استراحت ببردازید 

  هفته نشوئید مگار اینکاه    4موی خود را به مدت

کسی این کار را برای شاما انجاام دهد.پانسامان    

 بینی نباید خی  شود.

  هفته لباسهایی ببوشید که از جلاو یاا    4به مدّت

تی شرتهای  عقب بسته شوند. از پوشیدن پولیور  

 تنگ و پیراهن های یقه اسکی خودداری کنید.

   از قرار گرعتن در معرض آعتاب یا المبهای پر ناور

پرهیز کنید . گرما  می تواند باعا  تاورم   " مطلقا

 شود.

 ی یک ماه از شنا کردن ببرهیزید.برا 

  اگر پ  از برداشتن پانسمان   بینی   چشمها و لب

شده اناد نگاران   عوقانی دچار تورم و تغییر رنگ 

هفته و  3یا  4نباشید : این موارد معموال در عرض 

در بعضی از بیماران ممکن است رعع کامل تورم به 

 ماه زمان نیاز داشته باشد. 6

      تنها داروهایی را که پزشاک شاما تجاویز کارده

 مصرف نمائید.

  هفته از بکار بردن عینک طبی یاا   2برای حداقل

وارد می کنند اجتناب آعتابی که بر پل بینی عشار 

کنید.ما به شما روشی را خواهیم آموخت تا عینک 

خود را طوری به پیشانی خود ببندید که عشاری به 

 بینی وارد نکند.

  روز بعاد   3یا 4لنزهای تماسی را می توانید پ  از

 از عمل به کار برید.

  پ  از اینکه پزشک اسبلینت گچی روی بینی شما

بینی خود را می توانید  را برمی دارد   پوست روی

با صابون مالیم یا محلول وازلین تمیز کنید اینکار 

 را با مالیمت انجام دهید.

     زمانیکه بانداژ برداشته شد مای توانیاد از لاوازم

آرایشی استفاده نمائید. برای پوشاندن تغییر رنگ 

روی پوست می توانید از مواد تجارتی که باه ایان   

 ده کنید.منظور ساخته شده اند استفا

     شک نکنید   اگر در مورد نکته ای کاه عکار مای

با پزشاک  " کنید مهم است و نگران هستید حتما

 تماس بگیرید.

 

 


