
توپالستي پس

  )انحراف بيني(

 

 

انحراف سپتوم يا همان انحراف تيغه وسط بينی، بيماری نسبتا شايعی است 

 باشد.كه بهترين راه درمان آن عمل جراحی می

 

 عالئم انحراف بيني:

 یبين گرفتگی  

 خفيف سردرد 

 یبين از یچرك ترشح  

 خواب هنگام در پف و خر  

 

 عمل جراحي ترميم انحراف بيني:
شويد. سپس با يك ت عمل جراحی، ابتدا جراح محل عمل را با بتادين میجه

چاقوی جراحی قسمت جلوی تيغه بينی را برر  داده و اقردام بره از برين برردن 

كند. در انتها محل بر  را دوخته و مش آغشته به پمراد را در انحراف غضروف می

 گذارد.داخل بينی می



 

ايد، بيمار گرامی چنانچه تصميم به عمل جراحی ترميم انحراف بينی گرفته

 نماييم:توجه شما را به مطالب زير جلب می

 

 قبل از عمل جراحي: آمادگيهاي

 ديشومی یبستر یبين و حلق و گو  بخش در یجراح عمل از قبل روز يك شما. 

 شرما سرن صرورتيهه در. شودمی انجام شما برای الزم هایمشاوره و آزمايشات 

 .  شود یم پيشنهاد ريه عهس ،باشد سال 04 یباال

 نهنيد ميل چيزی عمل از قبل شب 21 ساعت از. 

 بره اگرر عمرل اتاق به ورود هنگام.  كشدمی طول ساعت 1 تا 2 حدود شما عمل 

 .  كنيد ذكر حتما داريد حساسيت یغذاي يا دارو

 



 :مراقبت هاي بعد از عمل

 دادن قررار برا ،بسرتر در استراحت هنگام 

  .داريد نگه بدن از باالتر درجه 53-04 را خود سر سر، زير اضافی بالش

 ًاجتنراب سراعت 5تا  كردن فين و بينی تخليه از و نهنيد تميز را خود بينی اصال 

 .كنيد پاك نرم دستمال با آرامی به را دخو بينی نياز صورت در. كنيد

 در ولری اسرت طبيعی روز چند تا آبريز  و رقيق خونابه صورت به بينی ترشح 

 .كنيد مراجعه بيمارستان به سريعاً واضح و روشن قرمز، واضح، خونريزی صورت

 دهيد انجام باز دهان با سرفه و عطسه صورت در. نهنيد عطسه امهان حد تا. 

 كنيد خودداری ساعت 21تا  آن مشتقات و پيرينآس مصرف از. 

 شستشرو سرالين نرمرال سررم با بار 5 روزی را خود یبين 

  .دهيد

 بهشيد نفس دهان از. 

 كنيد استفاده پزشك تجويز طبق مسهن یداروها و بيوتيكآنتی. 

 

 
  

 



 

 مارموزش هب بي آ
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 : كبري قره باغميظنت
 دكتر عليرضا محبي  نندهه:اتديي


