
 بینی تیغه انحراف یا  پالستی سپتو  

 ندگوی سپتوپالستی را بینی تیغه اصالح جراحی عمل 

 فرهح دو به را بینی فضای که است ای دیواره بینی تیغه

 کند می تقسیم چپ و راست  مجزای

 آن باالی نیمه و غضروفی تیغه این پایینی نیمه 

  تا بدن اجزای سایر مثل نیز بینی تیغه است استخوانی

  افزوده ادشعبا بر و کندمی دروش همچنانیان بلوغ پا

 سازی استخوان و سازی غضروف مرکز چندین. شود می

 راگ است بدیهی است موثر بینی تیغه هماهنگ رشد در

 ای سازی غضروف مراکز این از تا چند یا یک دلیلی هر به

 ندکن رشد معمول حد از بیشتر یا و کمتر سازی استخوان

 در و شده منحرف خط وسط از است ممکن بینی تیغه

 این کند پیدا انحراف چپ یا راست سمت بهای  ناحیه

 بر تاثیری و است بینی داخلی قسمت در معموالً کجی

 به ضربه آمدن وارد .گذاردنمی بینی ظاهری شکل روی

 به بآسی باعث تواند می بلوغ شدن کامل از قبل تا بینی

 این شود سازی استخوان یاغضروف سازی  مرکز این

 کانال از گذر حین و نوزاد تولد هنگام است ممکن ضربه

 فتدبی اتفاق زندگی طول در یا و شود وارد بینی به زایمان

 دو هر یا یک گرفتگی به منجر بینیانحراف تیغه ی 

  شودمی تنفسی مشکل نتیجه در و بینی مجرای

 انسداد انحراف عالمت ترین اصلی : بیماری عالئم

 سینوس ترشحات معمول طور به دانیممی. است تنفسی

 از و شده تخلیه بینی درون به آنها مجاری طریق از ها

 بینی تیغه انحراف شودمی هدایت لقح طرف به آنجا

 مجاری انسداد باعث که باشد ایگونه به است ممکن

 در ها سینوس ترشحات صورت این در شود ها سینوس

 افزایش سینوزیت احتمال و یافته تجمع آنها داخل

 مشاهده عامل تواندمی بینی تیغه انحراف پس یابدمی

 رافانح باشد سینوزیت تشدید یا و ایجاد برای ای کننده

 و بویایی حس کاهش، خرخر باعث تواندمی بینی تیغه

 خشکی باعث بینی درون در نیز و گردد نیز سردرد

 تواند می شگیخ این شود بینی درون از  هایی قسمت

 شود بینی از خونریزی به منجر

 

 :تشخیص 

سی  است بالینی معاینه با بینی تیغه انحراف تشخیص 

 صتشخی برای نیز تشخیصی آندوسکوپیتی اسکن و 

لپ پو مثل  بینی انسداد علل سایر از آن افتراق  و انحراف

 هستند کننده کمک آلرژیک  رینیت و شاخک بزرگی ،

 و بینی از هوا عبور میزان گیری اندازه برای اًضمن

 های تست هوا عبور راه سر بر موجود های مقاومت

 . دارد وجود مخصوصی

 

 

 و پالستی رینو در عمل از بعد هایمراقبت 

 :سپتوپالستی

 جراح پزشک نظر به توجه با جراحی عمل از بعد(  الف 

 مواد گونه هیچ یعنی باشید می  NPoساعت ۲۱ تا ۶ از

 مصرف نباید دهان راه از  آشامیدنی و خوردنی غذایی

 روده حرکات برگشت و شده اعالم زمان از پس و کنید

 در و نمایید مصرف مایعات کمی مقدار توانید می ای

 هب نداشتید استفراغ و تهوع حالت گونه هیچ که صورتی

 روزهای در و کنید شروع را نرم غذاهای و مایعات مرور

  نمایید میل عادی غذای دعب

 صورت بهاز دراز  جراحی عمل از پس اول روز چند( ب

 نشسته نیمه صورت به و نمایید خودداری صاف کامالً

 کنید استراحت



 از متناوب طور به عمل از پس اول ساعت ۱۲ در( ج

 استفاده صورت ناحیه در مالیم طور به سرد کمپرس

 نمایید

 شود جلوگیری شده عمل ناحیه به خوردن ضربه از(  د

 دتم به  تنگ یقه یا بسته جلو لباسهای  پوشیدن از( ھ

 از که هایی لباس از عوض در و شود اجتناب هفته چند

 نمایید استفاده شوند می باز جلو

 روی گذاشتن وزن عینک از اول هفته ۶ مدت در(  و

 وسط توانیدمی لزوم صورت در و شود اجتناب بینی

 بچسباند خود پیشانی به چسب با را عینک

 بدانید است الزم که نکاتی 

 روز همان و شده عمل شوید می بستری که روزی همان 

 انجام بینی سوراخ طریق از عمل شد خواهید مرخص نیز

 داده شما صورت و بینی پوست روی بروشور و شودمی

 والًمعم که مراقبتهای رعایت به نیازی بنابراین شودنمی

 چگ یعنی نیست شوند می رعایت بینی زیبایی عمل در

 روشن داشت نخواهیم از که طور همین و بینی روی

 اگر داشت نخواهیم نیز تورم و ظاهری کبودی که است

 یداخل پانسمان همان که بینی  شماتامپون برای چنانچه

 خارج روز دو از پس را آن موالنا و شود گذاشته است

 خونابه ترشحات است ممکن روز چهار الی سه تا کنیممی

 نخواهد نگرانی جای که شود خارج شما بینی از کمی ای

 روزی چند تا تامپون کردن خارج از بعد است بهتر داشت

 ترشحات شدن نرم برای بینی شوی و شست سرم از

 گیآهست به را بینی سپس و کنید استفاده بینی داخل

 از پیشگیری برای است بالمانع ۱۲ فیلتر کنید فیلم

 زمال که شد خواهد تجویز بیوتیک آنتی شما برای عفونت

 کنید مصرف را آن عمل از بعد است

 ترعای باید سپتوپالستی عمل از بعد که نکاتی 

 کرد

 ای سالین نرمال سرم با بینی مرتب شستشوی  -

 روز در نوبت شش حداقل شوی و شست سرم

 هفته یک تا نرفتن حمام -

 نرم غذایی رژیم  -

 سنگین کارهای ندادن انجام  -

 شدید کردن فین از   پرهیز  -

 

  

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء 

 
 عنوان :

  بیماران به آموزش

    سپتوپالستی

 
 

kashani@skums.ac.irEmil:  

 مهناز فتحیگرد آورنده و تنظیم :

 دکتر سروش امانی تایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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