
 

 اطالعات در مورد عمل جرایح بین  

 عمل زیبایی بینی چگونه انجام میشود؟

در بیشتر جرایح ها خط ریزی زیر  شود.  بیشتر جرایح ها از داخل حفره بینی انجام یم ,ص نبودن جای جرایحخشم برای

وف ,بینی گذاشته میشود. برای ترمیم جرایح بینی با نوک پهن و بزرگ قسمت و در صورت لزوم  بينی  مقداری از غضی

ی  وف ديوار پايي  ی برداشته میشود. براى جرایح بينی با استخوان پهن و عريضغضی استخوان بینی بریده میشود تا  ,بينی نت 

ز بال در جرایح میشود بخشی کوچیک ا ,اگر بال و یا پره بینی زيادى پهن باشد. دوباره با تغت  شكل به رس جا گذاشته شود 

ى شدن در بيمارستان و بیهوشی کامل انجام میشود  . بينی را برداشت. جرایح با بستر  

ی از آتل روى بينی گذاشته ميشود.  بعد از جرایح بعد از یک هفته هم آتل و هم بخیه برداشته میشود. برای جلوگت 

 و تغیت  فرم بعد از جرایحآ
ی

به ای به بینی  ,سیب دیدگ نخورد. اوايل جرایح ممكن است,  بايد بسيار مراقب بود تا ضی

 در بینی 
ی

ی و خایل کردن بینی باید بسیار محتاطانه   ,در دو یا سه هفته اول بعد از جرایح حساس شود. اایجاد گرفتیک تمت 

وع به كار كنید. یم توانید بع انجام شود. بعد از دو هفته احت شما ميتواند رسی ط اینکه  4د از استر هفته ورزش کنید به رسی

به نخوردن به بینی باشد.  این ورم کمتر و بعد از زمان در اوایل بینی کیم متورم است ویل به مرور  همراه با مراقبت از ضی

ود. نتی ی مت  باشد. تا یک سال می ماه 6 ه نهایی بعد از جمدیر از بي   

 عوارض جاننی و مشکالت

جرایح احساس نمیشود. گونه ها کیم متورم میشود و کیم کبودی و تورم زیر چشم دیده  تقریبا هیچگونه دردی بعد از 

سد و تقریبا بعد از دوهفته چهره دوباره طبییع به نظر آمیشود. بعد از در  وردن آتل هنوز بینی کیم متورم به نظر مت 

سد. به علت ورم داخل بینی بعد از جرایح کیم تنفس از بینی  ای کاهش یم یابد. و حس بویمشکل  مت   

 و عفونت بسیار کیم دیده شده. نتیجه نهایی در جرایح بینی میتواند غت  قابل پیش بینی باشد. 
ی

بعد از جرایح خونمردگ

ون باشد. ویل در این مدت استخوان  مثل کاهش ورم بینی که یم تواند  مطابق انتظار نباشد و یا عضله پایینی بینی از فرم بت 

بیشتر این مشکالت ممکن است با جرایح دوباره  . تنفس از بینی ممکن است کم شود  رمیگردد. بینی به جای خودش ب

 برطرف شود. 

عوض شدن داییم در حس  ,کاهش داییم قدرت تنفس از طریق بینی   ,خونریزی ناگهایی بعد از جرایح: عوارض بسیار نادر 

ایجاد جای زخم بر روی پوست. سیب دیدن پوست و آ ,سیب در غده اشیکآو  ,بویای و چشایی   

 ماندگاری

ودکوچک و صاف مناسب   معموال بینی  ی ورم نتیجه تا سالها ماندگار باشد.   ,یک صورت است. انتظار مت  ی رفير بعد از بي 

ی سن بینی بزرگ تر میشود.   با باال رفير



 

 مشاوره نخست

ی شدن باید یک هفته بعد از معاینه  ی جرایح و رزرو برای بستر رضایت نامه برای جرایح  باشد. و مشاوره اول تصمیم گت 

کت کنی بعد از زمان فرصت داده شده گرفته میشود. برای د. مشاوره پزشیک میتوانید با یک همراه رسی  


