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ام تواند برای بهبود عملکرد یا زیبایی بینی انجرینوپالستی اساساً یک عمل جراحی برای تغییر ساختاری بینی است، که می

ردن ک شود، عبارت است از صافکه به آن ترمیم مجرای بینی هم گفته می  شود. رینوپالستی برای بهبود عملکرد بینی

های غضروف و استخوان تقسیم کننده داخل بینی )تیغه( جهت بهبود تنفس و رفع گرفتگی بینی و همچنین صاف کردن دیواره

 .کناری بینی. رینوپالستی زیبایی هم عبارت است از تغییر ساختمان بیرونی بینی برای بهبود تعادل و ظاهر چهره

ه( کند )رینوپالستی اولیاش استفاده می عمل جراحی برای تغییر ساختار بینیدر مواردی که یک بیمار برای اولین بار از 

توان از یک رینوپالستی ثانویه استفاده کرد که برای اصالح ظاهر بینی آمیز بودن عمل بیشتر است. زمانی میاحتمال موفقیت

 یا بهبود بیشتر تنفس به یک عمل جراحی اضافی نیاز باشد

 .ی زیبایی بینی یا جراحی پالستیک بینی میباشد.رینوپالستی همان جراح

 ستی چیست؟مراحل عمل رینوپال
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 :جراحی رینوپالستی شامل مراحل زیر است

 بیهوشی

 برش

 تغییر شکل ساختار بینی

 ترمیم کجی سپتوم

 مشاهده نتایج

 چرا به رینوپالستی نیاز دارید؟

 

  

 دیدگی بینی یا بدشکلی مادرزادی تیغه بینیها، آسیبدارد. آلرژیچند دلیل برای انتخاب رینوپالستی توسط یک فرد وجود 
ضایتی از شکل دیدگی یا نارتوانند باعث گرفتگی راه تنفس بینی شوند. افراد، انجام رینوپالستی زیبایی را به دلیل آسیبمی

 .کنندشان انتخاب میبینی

اخل استفاده رینوپالستی غضروف و استخوان تقسیم کننده د برای افرادی که دچار گرفتگی و مشکل تنفس از بینی هستند، با

یابد. شود، که با این کار هم تنفس و کیفیت زندگی این افراد بهبود میهای کناری بینی صاف میبینی )تیغه( و همچنین دیواره

هی اوقات نیز مراجعین تواند هم تعادل چهره مراجعین و هم اعتماد به نفسشان را بهبود دهد. گارینوپالستی زیبایی می

 .شوندخواستار انجام همزمان هر دو عمل جراحی می

 

 



 رینوپالستی برای درمان

 کند که انجام رینوپالستی به چه روشی برایتان مناسب استجراح با کمک شما تعیین می

 رینوپالستی برای بهبود عملکرد

جریان هوا جهت بهتر شدن تنفس از شیوه جراحان برای صاف کردن و تغییر شکل غضروف تیغه بینی و افزایش 
توانید کنند. رینوپالستی برای بهبود عملکرد را می)درون بینی( یا شیوه متعارف رینوپالستی باز استفاده می  اندوونازال

اند توتصور کنید که متناسب با بینی شما ساخته شده است. این نوع جراحی می  مانند یک نوار داخل بینی برای تصحیح تنفس
 .تان نحوه تنفس شما را به طور کامل تغییر دهدبدون تأثیر گذاشتن بر شکل یا ظاهر بینی

 رینوپالستی زیبایی

شوند، اولین و مهمترین هدف ما حفظ مسیر هوا است تا فرد بتواند به راحتی هایی که برای تغییر ظاهر بینی انجام میدر عمل
 :ود، از جملهش های پیشرفته استفاده میبیماران از انواع مختلفی از تکنیکنفس بکشد. برای کمک به اصالح شکل بینی 

 

 انجام و مراقبت های پس از آنعمل کوچک کردن بینی: قبل از عمل، روش   

 

 برداشتن استخوان از پل بینی    •

 باریک کردن یا اصالح نوک بینی    •

 افزایش طول، کوتاه کردن یا کاهش اندازه بینی    •

 باریک یا پهن کردن بینی    •

 صاف کردن بینی    •

توان رینوپالستی برای بهبود عملکرد بهبود دهند، میبرای بیمارانی که قصد دارند هم مجرای تنفسی بینی و هم ظاهر آن را 
 و رینوپالستی زیبایی را همزمان انجام داد

 مراقبت های قبل از عمل جراحی زیبایی بینی شامل چه مواردی می باشد؟ 

 هکسانیکه پوست چرب و پراز جوش دارند حتماً قبل از عمل جراحی با دستور پزشک متخصص پوست باید کامالً این مسئل
 .را درمان کنند و سپس جراحی زیبایی انجام دهند

 .بیماریهای بینی و سینوس از جمله آلرژی قابل توجه ، سینوزیت ها و موارد مشابه باید قبل از جراحی کامالً درمان شود

 .در صورت مصرف دارویی خاص قبل از جراحی حتماً به جراح خود اطالع دهید

ا بیهوشی های احتمالی قبلی اطالع داده شود. هشت ساعت قبل از انجام جراحی آب حساسیت های دارویی و مشکالت فرد ب
 و غذا میل نشود. در آقایان سبیل ها تراشیده شود و موهای ورودی بینی در خانم ها و آقایان اصالح شود
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 مراقبت های پس از جراحی شامل چه مواردی است؟

ساعت اول کمپرس گرم دو طرف بینی  ۴۲ساعت اول پس از عمل، کمپرس یخ دو طرف بینی گذاشته و پس از  ۴۲بمدت 
روز اول فرد باید خوابیده به پشت باشد و به پهلو نخوابد و هیچ فشاری به بینی وارد نشود. بمدت  ۰۴-۰۱گذاشته شود. بمدت 

ذاهایی که نیاز به جویدن زیاد دارند پرهیز نماید. در ماه اول زیاد روز اول باید غذاهای نرم و شل استفاده نماید و از غ ۴۱
حرف نزند، زیاد نخندد، جلوی آفتاب بسیار کم برود. بهتر است حداقل یک تا دو ماه اول، عینک )چه طبی و چه آفتابی( 

رزش و فعالیت بدنی شدید پرهیز ماه اول از انجام هرگونه و ۶تا  ۳نزند و در این دوره می تواند از لنز استفاده نماید. در 
 .شدید پرهیز نماید نماید. از مسافرت های طوالنی طی چند ماه اول پرهیز نماید. در ماه اول از فین کردن

 نقش چسب بینی پس از عمل چیست؟

اد جپوست بینی به جهت اینکه حین عمل از جای خود بلند می شود شدیداً مستعد تورم می باشد. نقش چسب جلوگیری ازای
تورم جدید پوست بینی می باشد و باعث می شود بینی زودتر به فرمی که پس از عمل برایش ایجاد شده ، تثبیت شود. اگر 
فرد بصورت مرتب چسب نزند، تورم شدید بینی ایجاد می شود که ممکن است رفع این تورم جدید مشکل باشد و فرم بینی 

 .را از حالت مطلوب خود خارج نماید
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