
هاُ اسػیٌل استفادُ ًطَد . در صَرتینِ تیوار  2حذاقل -

ػیٌنی هی تاضذ اس لٌشّاي تواسی طثی تْتز است استفادُ 

 گزدد. 

سذین تؼذ اس مطیذى تاهپًَْا ، داخل تیٌی را  تایذ تا سزم  --

 تار  ضستطَ داد. 3ملزایذرٍسي 

تزداضتِ هی  7یا  6تخیِ ّا ٍ گچ رٍي تیٌی هؼوَالً در رٍس -

 ضًَذ .

هاُ اس ضزتِ سدى تِ تیٌی جذا خَدداري مزدُ ٍ پوادّاي  6تا-

 ضًَذ.تزهیوی فقط تِ دستَر پشضل تایذ استؼوال 

 گیالن  
ی

 دانشگاه علوم پزشیک وخدمات بهداشتی درمان

)ع( رشت    ی المؤمنیر  امیر
ی

 مرکز آموزشی درمان

 جراحی انحراف و زیبایی بینی 

 )سپتورینوپالستی( 

 ٍیژُ تیواراى ٍ ّوزاّاى                        

 ٍاحذ آهَسش تِ تیوار        

  NE-PL-12کد سند: -98تاتستاى        

 ًطاًی :     هزمش آهَسضی درهاًی اهیزالوؤهٌیي )ع( رضت 

22328233 -8تلفن :    

ّاًس تْزتْن/الیَر ماضنِ . تیواریْاي گَش ٍ حلق ٍ تیٌی تِ منابع: 

ّوزاُ جزاحی ّاي سزٍ گزدى. تزجوِ پذرام تزقؼی ٍ ػلی مَّی 

 2392..اًتطارات اتي سیٌا،

پزٍتست ، ردٍلف ، گَش حلق تیٌی ، تزجوِ دمتز داٍد آهزسیذُ ٍ -

 2388دمتز هحوذ آیتی فیزٍس آتادي ، اًتطارات اًذیطِ رفیغ ،

قثل اس تزداضتي گچ در صَرت ًیاس تِ استحوام ، اس ٍاى              

یا ریختي آب تا ظزف رٍي تذى استفادُ ضَد. اس خیس             

مزدى تیٌی ٍ دٍش گزفتي جذا خَدداري ٍ سهاى حوام           

مَتاُ تاضذ ٍ اس گزهاي سیاد ٍ تخار اجتٌاب گزدد سیزا              

هَجة تَرم تیطتز تیٌی ٍ خیس ضذى پاًسواًْا خَاّذ         

 ضذ

حذاقل تِ هذت دٍ ّفتِ اس خٌذیذى ، گزیِ مزدى ٍ              -

حزمات اضافی صَرت خَدداري ٍ در ٌّگام ػطسِ اس           

 دّاى استفادُ ضَد.

هسَاك مزدى دًذاًْا را تا استفادُ اس هسَاك مَدك ٍ          -

 ًزم ٍ تا هالیوت تاضذ.

اس دستناري لة تاال ٍ تیٌی خَدداري مزدُ تا تیٌی             -

 دچار جاتجایی ًطَد.

 حذاقل یل ّفتِ اس پَضیذى لثاسْایی مِ دموِ -

ًذارًذ ٍ ػثَر آى اس سز تِ سختی هیثاضدذ خدَدداري      

 ضَد.

 تایذ تِ هذت دٍ هاُ اس ضٌا مزدى ٍ سًَا رفتي خَدداري-

 مزد. 



   مقذمه 

تذضنلی ّاي تیٌی هوني است هادرسادي تَدُ یدا  

 حاصل ضزتِ تاضٌذ.

ػوالً ّوِ ساختواى ّاي استخَاًی یا غضدزٍفدی   

تیٌی خارجی هوني است درگیز ضًَذ ّوچٌدیدي   

اًحزاف سپتَم)دیَارُ تیٌی( ینی اس ػلل ضدایدغ     

اًسذاد یل طزفِ هجزاي تیٌی است مِ هدودندي    

 است تِ دًثال ضزتِ در حیي تَلذ تاضذ.

ػالٍُ تز هطاّذُ تیٌی خارجی مِ در آى تشخیص: 

ساختواى غضزٍفی ٍ استخَاًی درگیز تطخید   

دادُ هیطَد،ارسیاتی تطخید  تدایدذ ضداهدل          

ریٌَسنَپی یا اًذٍسنَپی تزاي ارسیاتی ضنل ٍ   

 ٍضؼیت تیغِ تیٌی تاضذ.

 

 

ًسذاد راُ َّایی تیٌی ٍ       اعالئم انحراف بینی:     

هطنالت تٌفسی )ٍقفِ تٌفس در خَاب(،خزخزضثاًِ ،       

 گاّی تزٍس خَى دهاؽ در تیوار

ًظز تِ ایٌنِ تذضنلی ّاي تیٌی غالثاً ّودزاُ  درمان:  

تا تغییزات داخل تیٌی ٍ اًحزاف دیَارُ تیٌی اسدت در    

امثز تیواراى جزاحی تزهیوی ّن تِ دلیل ػولنزدي ٍ   

 ّن سیثایی اًجام هیطَد،مِ سپتَ ریٌَ پالستی ًام دارد

 سپتو پالستی ) جراحی انحراف بینی ( : 

تدیدٌدی        یل رٍش جزاحی تزاي اصالح اًحزاف دیَارٓ

)سپتَم( است. اًحزاف سپتَم تِ دلیل جداتدجدایدی          

ّاي تیٌدی را اس       استخَاى ٍ غضزٍفی است مِ سَراخ

مٌذ. حیي سپتَپالستی، دیَارٓ تیٌدی    ینذیگز جذا هی

ضَد. تزاي ایي مار هوني است ًیاس تاضذ مدِ    جاتجا هی

 ّایی اس دیَارٓ تیٌی را تزدارد. جزاح تخص

 جراحی زیبایی بینی)رینوپالستی( :

ریٌَپالستی یا جزاحی سیثایی ٍ تزهیوی تیٌی تا             

 استفادُ اس تنٌیل ّاي جزاحی ظاّز طثیؼی ٍ هؼوَلی  

 تیٌی را تِ ضنلی سیثا درآٍردُ ٍ حفظ هینٌذ.

 مراقبت  در منسل:

تَصیِ تِ داضتي استزاحت ًسثی تا یل ّفتِ         -

ٍ پزّیش اس فؼالیتْاي جسوی سیاد ،ٍرسش مزدى         

 ،تلٌذ مزدى اجسام سٌگیي 

خَدداري اس خَردى غذاّاي سفت مِ تِ           -

جَیذى سیاد ًیاس دارد ٍ استفادُ اس غذاّاي ًزم           

 ٍ هینس ضذُ

خَدداري اس فیي مزدى ٍ خطل مزدى تیٌی تا         - 

دستوال ماغذي ًزم در صَرت داضتي تزضح یا         

 خًَاتِ

اجتٌاب اس صحثت مزدى طَالًی ٍ هنالوات         - 

تلفٌی ٍ فؼالیتْاي اجتواػی سیاد حذامثز  تِ           

 ّفتِ 2هذت 

اجتٌاب اسمطیذى سیگار تِ هذت دٍ هاُ ٍ           -

 پزّیش اس هجاٍرت تا افزاد سیگاري .


