
 مراقبتهای پس از عمل جراحی بینی  

در هفته اول پس از عمل جراحی بهتر است به هنگام  

خواب زیر سر خود دو بالش قرار داد تا سر باالتر از بدن 

 قرار گیرد 

 پس از استفاده از کیسه یخ بر روی پیشانی چشم و 

 رساندگونه ها تورم و کبودی را به حداقل می

نگران  روند روبه افزایش تورم صورت پس از عمل جراحی   

 ۲۷تا  ۸۴نباشید تورم صورت به طور طبیعی پس از  

 رسدساعت به حداکثر میزان خود می

به منظور کاهش درد و التهاب رعایت نکات زیر الزامی  

 است:

 celebrexعصر روز قبل از عمل دو عدد کپسول 

۷22mg ساعت یک عدد  ۲۷هر  را باهم و بعد از عمل نیز

 میل  نماید celebrex ۷22mgکپسول

پس از عمل جراحی تغذیه را با مایعات شروع کنید روز 

بعد می توان به تدریج از رژیم نرم و نهایتااز مواد غذایی 

معمول استفاده نمود اما در دو هفته اول بعد از عمل از 

 دغذاهایی که جویدن آنها نیازمند حرکت زیاد لب می باشن

 مانند سیب و جویدن آدامس پرهیز نمایید

ساعت صورت خود را به آرامی با آب بشویید  ۷۸پس از  

 ۲2مواظب باشید که پانسمان بینی خیس نگردد به مدت 

روز حرف زدن و خندیدن و احیانا گریستن را محدود 

 نماییداز مکالمه تلفنی  طوالنی مدت نیز بپرهیزید

روز اول پس از عمل  ۸ا ی ۳خون آلود در   حخروج ترش 

جراحی امری طبیعی است از این رو ممکن است به 

 کرات مجبور به تعویض گاز زیر بینی باشید 

جهت جلوگیری از خونریزی که دو هفته اول پس از 

جراحی از خارج کردن ترشحات بینی با فشار) فین 

 کردن( بپرهیزید 

 هحتی المقدور عطسه نکنید یا اینکه با دهان باز عطس

 نمایید 

مادامی که گچ روی بینی می باشد حین شستشو موی 

خیس نشدن گچ روی بینی باشید با سرپنجه   ظبسر موا

های سوراخ های ای گوش آغشته به سرم شستشو لبه

بینی و هرگونه بخیه قابل مشاهده را تمیز کرده سپس 

روی نواحی مذکور را با الیه نازکی از پماد چشمی 

 ددگرمانع  د لمه بستن ترشحات میبپوشانید این کار 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 عنوان :

 آموزش به بیمار 

 مراقبتهای پس از عمل                   

 جراحی بینی                        
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