درچه صورتي بايد به پزشک مراجعه کنيد؟
برای حداقل سه هفته  ،از به کار بردن عينک آفتابي
که بر روی پل بيني فشار وارد مي کند اجتناب کنيد .
لنزهای تماسي را ميتوان پس از دو تا سه روز پس از
عمل به کار برد .پس از برداشتن اسپلينت گچي و
آتل توسط پزشک  ،شما مي توانيد پوست روی بيني
را با وازلين تميز کنيد  .پس از عمل بيني  ،به مدت
 10روز از مکالمه زياد بپرهيزيد  .از کشيدن سيگار
خودداری نما ييد ،زيرا دخانيات باعث ايجاد اختالل
در ترميم بيني مي شود .در صورت خونريزی از
بيني و بلع مکرر خونريزی ته حلق به پزشک خود
اطالع دهيد .کمپرس سرد را تا زماني که جراح شما
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لطفا پس از عمل بيني بيشتر استراحت کنيد و به
بطور کلي تا  2هفته از هر نوع فعاليت که باعث
افزايش فشارخون مي شود خودداری نما ييد  ،زيرا
باعث افزايش تورم بيني و احياناً خونريزی خواهد شد .

توصيه کرده استفاده کنيد  .داروهايتان را به بطور
منظم مصرف نما ييد و دوره درمان را کامل کنيد.

تهیه وتنظیم :
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
منابع  :کتاب داخلی و جراحی فیپس
ترجمه دکتر مهرداد صالحی
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شکستگی بینی چگونه به وجود می آيد؟
بيني به دليل برجسته بودن در صورت ،در معرض
شکستگي است .شکستگي بيني معموالً به علت وارد
شدن ضربه از روبرو و از کنار به صورت ايجاد مي
شود .شکستگي بيني به تنهايي و يا توام با
شکستگي استخوانهای صورت و جمجمه ديده مي
شود.

خود مراقبتی بعد از عمل

شما مي شود به مدت  2تا  5هفته خودداری نما ييد.
درهفته های اول بعد از عمل  ،از انجام ورزشهای

برای انجام شنا  ،با پزشک خود مشورت کنيد.

سنگین  ،بلند کردن اشیاء سنگین بپرهیز ید  ،تا از

تغذيه

بر افروختگی صورت و وارد آمدن ضربه به بینی
پیشگیری شود.

شکستگی بینی چه عالئمی دارد؟
 تغییر شکل بینی

از شرکت در فعاليت ها که باعث افزايش فشار خون

محدود يت غذا وجود ندارد فقط از مصرف غذاها يي
که احتياج به جويدن دارند بنا دستور پزشک

اسپلینت گچی ،آتل و چسب روی بینی ،تا حدود

خودداری شود  .از غذاهايي که به آن حساسيت

یک هفته بعد از عمل باقی می ماند و توسط

داريد  ،بپرهيزيد.

پزشک برداشته می شود لطفا به آنها دست نزنید و
آن را خشک نگه دارید  0بینی خود را از ضربه

 پارگی مخاط و خونریزی

حفظ نما یید .

 شکستگی تیغه ی میانی بینی

تا 2هفته بعد از عمل از تخليه ی ترشحات بيني با

 درد محل  ،تورم و انسداد بینی

فشار خودداری کنيد .مراقب باشيد هيچ ضربه ای به

 کبودی اطراف چشم ها

بيني تان وارد نشود .شما مي توانيد صورت خود را
بشوئيد و دقت نمائيد که پانسمان بيني شما خيس
نشود .از پوشيدن لباس تنگ خودداری کنيد.

