
 مرادی   ماریا  دکتر     تضمینی  %100جراحی بینی 

 1401ماه آبان  25

همه ما برای یک بار هم که شده زمانی که جلوی آینه ایستاده و چهره خود را نگاه می کنیم ، این سوال در ذهن مان شکل  

میگیرد که عمل کردن بینی تا چه حد می تواند تغییر ایجاد کند و صورت را زیباتر به نظر رساند ؟ برای اینکه از این مسئله  

ه اطالعاتی داشته باشید که ما هر آنچه باید بدانید را در این مقاله در اختیارتان قرار داده آگاه شوید ، باید راجع به این پروس

یک روند جراحی است که شکل بینی شما در آن تغییر داده می شود. انگیزه برای رینوپالستی گاهی تغییر   جراحی بینی .ایم

بهترین جراح  دکتر ماریا مرادی  شکل ظاهری و گاهی بهبود تنفس و در مواردی هر دوی آنها می باشد. در این مقاله که توسط

هران تهیه شده است با ما همراه باشید تا هر آنچه درباره این عمل جراحی نیاز است را بدانید. مطب خانم دکتر در بینی ت

شمال تهران ، منطقه ونک واقع شده است. بخش فوقانی ساختار بینی از استخوان و بخش تحتانی آن از غضروف تشکیل شده  

 .یا هر سه آنها را تغییر دهد است. عمل بینی می تواند استخوان ، غضروف و پوست

  

 مزایای جراحی بینی

 دارای  سپتوم یا کج  بینی  پل  ، برجسته بینی نوک  قبیل از –اگر قصد انجام عمل بینی را دارید ، شاید دچار مشکل زیبایی 

نکشنال ( در بینی خود هستید که نیاز به درمان دارد. وقتی این مشکالت با موفقیت رفع شد ،  فا)  عملکردی  نقص  یا - انحراف

 : شما می توانید شاهد مزایای بالقوه بی شمار جراحی بینی باشید که برخی از آنها عبارتند از

 شکل ظاهری متقارن و متوازن در صورت •

 .بینی که با دیگر ویژگی های صورت شما هماهنگ می باشدشکل جذاب تر در  •

 .یک بینی کوچک تر و متناسب تر که با بقیه اجزای صورت هماهنگ است •

 یک شکل ظاهری جذاب تر و صاف تر به مدد برداشته شدن قوز و دیگر نقص ها از روی بینی  •

 توانایی برای تنفس راحت تر •

 کیفیت بهبود یافته زندگی  •

https://www.drmariamoradi.com/


 اد به نفس در نتیجه بهبود یافتن چهره باال رفتن اعتم •

 چه افرادی داوطلب ایده آل برای جراحی بینی هستند ؟

 افراد دارای سالمت عمومی خوب و زیباجویانی می باشند که از نتایج درمان ، عموماً عمل بینی داوطلبین ایده آل برای 

بیماران در دامنه های سنی مختلف بوده و حداقل  ین جراح بینی تهران ، قادر به درمانانتظارات منطقی داشته باشند. بهتر

الزم  سالگی می باشد. همچنین 18سالگی و برای پسران ،   15گرفتن تحت جراحی بینی ،  سن برای دختران ، جهت قرار

ست نگه دارد ؛ چون اقدام به جراحی قبل  بینی ، د است که زیبا جو تا زمان تکمیل رشد بینی ، قبل از قرار گرفتن تحت عمل

یک یا چند مورد  در سنین پایین می تواند به تغییر نتایج جراحی منجر گردد. اگر قصد دارید به از تکمیل فرایند رشد بینی و

 :حل شما می باشد  از تاثیرات زیر در بینی خود دست پیدا کنید ، جراحی دماغ راه

 ی تغییر اندازه ، شکل یا زاویه بین •

 اصالح آسیب دیدگی های فانکشنال از قبیل سپتوم کج  •

 بهبود تنفس  •

 صاف کردن برآمدگی یا فرورفتگی روی بینی  •

 خلق یک شکل ظاهری متقارن  •

 بهبود شکل ظاهری سوراخ های بینی  •

ی  کاملی از این موضوع که عمل بینی چگونه م  در جلسه مشاوره قبل از جراحی بینی ، پزشک به شما کمک می کند تا درک

این جلسه مورد  زیبایی و فانکشنال تان به دست آورید. همچنین تمامی جنبه های روند نیز در تواند به شما در تحقق اهداف

  .بحث قرار می گیرد

 



 

 آمادگی قبل از جراحی بینی 

جراح خوب بینی در شمال تهران می باشد. قبل  اگر قصد انجام جراحی زیبایی بینی را دارید ، اولین قدم ، مشاوره با •

 مختلف جراح منتخب خود را مشاهده کنید و پزشک را از جنبه هایی که خواهان  های بیماراناز جراحی ، عکس 

 .تغییر یافتن آنها در ساختار بینی خود هستید ، مطلع سازید

اخیراً استفاده نموده اید ، به پزشک  درباره تاریخچه پزشکی خود و داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید یا •

های خونی یا سایر مشکالت پزشکی ، باید ارزیابی شود. یک دکتر خوب  د. همچنین ناهنجاری اطالع رسانی نمایی

 .گفتگو می شود بینی با سایر پزشکان برای تعدیل داروهای شما ، قبل از جراحی بینی وارد برای عمل

بینی ، روند هر بیمار ،  مشابه نبودن دو   اگر از آپنه خواب رنج می برید ، به تست خواب نیاز خواهید داشت. به دلیل •

 .خواهد بود شکل سفارشی داشته و منحصر به فرد

طی روند بهبود ، تهیه می کند. توانایی   پزشک عکس های دیجیتالی نرم افزاری را برای برآورد نتیجه جراحی بعد از •

  ایجاد هر گونه تغییر اعتماد به نفس شما را نسبت به نتیجه باال برده و امکان برای مشاهده تغییرات بر روی صورت ،

 .نتیجه ، محقق می نماید جزئی قبل از قرار گرفتن تحت جراحی بینی را با هدف رسیدن به جذاب ترین

 

 

 جلسه مشاوره عمل بینی 

جلسه ای را جهت مشاوره با جراح بینی منتخب خود  قبل از اینکه بالفاصله به قرار گرفتن تحت عمل بینی اقدام کنید ، باید

درباره دامنه وسیعی   جلسه شما و بهترین دکتر عمل بینی تهران ، در مطب ایشان در محدوده ونک ر طول اینمقرر نمایید. د

داروهایی که فعالً در حال مصرف آنها هستید و کلیه موضوعات دیگری   از موضوعات مرتبط با روند ، از قبیل تاریخچه سالمت ،



منحصر به فرد شما را بررسی کرده و نقص   گفتگو می کنید. پزشک اهداف تواند داوطلبی شما را تحت تاثیر قرار دهد ، که می

این  که مایل به اصالح و درمان شدن آنها هستید ، مورد ارزیابی قرار می دهد. همه های زیبایی و فانکشنال بینی تان را

امکان پذیر است یا خیر ،  نی جراحی بی طریق اطالعات به او در تشخیص این مطلب که آیا دستیابی به نتیجه مطلوب شما از

نیازهای شما ، ترسیم می کند. او   می کند. پس از تکمیل مشاوره ، جراح زیبایی بینی یک طرح سفارشی را بر اساس کمک

  زیبایی بینی برای شما ، نتایج مورد انتظارتان و نوع بیهوشی که بیشترین توصیه هایی را در خصوص بهترین دستاورد عمل

شما را همراهی می نماید تا شما در تمام این  شما داشته باشد ، ارائه می دهد. سپس قدم به قدم در کل مسیر ،منافع را برای 

 .سفر احساس تنهایی نکنید

 روند عمل بینی

اجرا می نماید. جراحی بینی به روش باز، شامل ایجاد  بر اساس دامنه نیازهای شما ، جراح ، جراحی زیبایی بینی باز یا بسته را

معمواًل برای موارد   به همراه یک برش کوچک در زیر بینی بین دو سوراخ بینی می باشد. این روند، برش هایی در داخل بینی

به روش بسته ، برش ها مطلقاً در داخل بینی ایجاد می شوند. در هر دو   عمل بینی می گیرد. درپیچیده تر مورد استفاده قرار 

 .هیچگونه جای زخمی بعد از سپری شدن روند بهبود ، قابل مشاهده نخواهد بود تکنیک ،

بر اساس تغییرات مورد  دستاوردی که بیشترین منافع را  در طول مشاوره ، بهترین جراح بینی تهران به شما در انتخاب بهترین

همراه داشته باشد ،   بفردتان برای قرار گرفتن تحت جراحی رینوپالستی و شکل طبیعی بینی تان ، به  نظر شما ، دالیل منحصر

مالحظه ای در بینی خود باشید یا اگر به دلیل وارد آمدن آسیب یا   کمک می کند. برای مثال ، اگر شما خواهان تغییر قابل

جراحی بینی باز را توصیه می کند. این  نیاز به قرار گرفتن تحت عمل زیبایی بینی را داشته باشید ، جراح معمواًل ضربه شدید ، 

 تغییرات دقیقی را در ساختار پایه شکل داده و دامنه وسیعی از مشکالت زیبایی و روند ، به او این امکان را می دهد تا

اصالح پل بینی نیاز داشته باشد ، عمل بینی بسته   شما به تنظیمات جزئی از قبیلفانکشنال را درمان نماید. برعکس، اگر بینی 

در طول   می شود. بهترین دکتر عمل بینی تهران برای کمک به شما در احساس راحتی بیشتر ، یک دستاورد ایده آل محسوب

حی ، بافت اضافی ، غضروف و دهد. در طول جرا روند ، عمل بینی را تحت بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی انجام می

 .شما برای درمان نیازهای فردی تان ، دوباره شکل داده می شود  استخوان ، برداشته شده و بینی

استفاده می کردند. در این دستاورد بدون در نظر گرفتن   جراحی بینی بسیاری از جراحان در گذشته از دستاورد کوکی کات در

نتیجه در برخی از بینی   ی ها به یک شیوه مشابه ، تحت جراحی قرار می گرفتند و دربینی ، همه بین ویژگی های ساختاری 

برداشته شدن غضروف و استخوان ، اسکلت بینی سست شده و نتیجه   های دارای ساختار استخوان و غضروف ضعیف ، به دلیل

رخ داده در عرصه عمل  پیشرفت های بینی حاصل می گردید. دستاورد جراحان عصر حاضر، با استفاده از  نامطلوبی از عمل

هنری و خالقانه ای را بر اساس حفظ کیفیت های منحصر به فرد   بینی ، چیزی متفاوت با این روند است. جراح دستاوردهای 

 .برای خلق یک بینی زیبا برای او، به کار می بندد  بینی زیبا جو،

 مراحل جراحی بینی به دست بهترین جراح بینی

 بیهوشی جراحی بینی  •

بیهوشی قرار گرفته و متخصص در تمام طول    در این مرحله از عمل زیبایی بینی ، بیمار به دست متخصص بیهوشی ، تحت

 .تحت کنترل قرار می دهد فرایند جراحی، عالئم حیاتی بیمار را



 ایجاد برش در عمل بینی •

منتخب باز یا بسته برای انجام جراحی بینی، برش  م بیهوشی، جراح بینی خوب در تهران با توجه به نوع تکنیکبعد از انجا

عالوه بر برش های   کند. در تکنیک بسته ، کلیه برش ها در داخل بینی ایجاد می شود و تکنیک باز، هایی را در دماغ ایجاد می

 .سوراخ بینی را به همراه دارد بین دو داخلی ، یک برش مضاعف عرضی نیز بر روی ستونچه

 اصالح ایرادات بینی در جراحی بینی  •

ناهمواری ها و قوز روی پل بینی ، پهن بودن بینی ،   جراح بینی با استفاده از تکنیک های مختلف ، ایرادات بینی از قبیل

 .انجام می دهد یرایش های الزم رابزرگ بودن نوک بینی و سایر ایرادات را رفع نموده و پ ضعیف بودن چارچوب بینی ، 

 بخیه زدن بعد از جراحی بینی •

شود و برش های ایجاد شده، بخیه زده می   بعد از تکمیل جراحی بینی ، پوست بینی در موقعیت قبلی خود قرار داده می

 آغاز می شود. در متورم شدن بینی، بعنوان واکنش طبیعی بینی به فرایند جراحی، شوند. بالفاصله بعد از جراحی، پروسه

 .خصوص فروکش کردن تورم باید اندکی صبر به خرج داد

 

 فرایند ریکاوری

انتظار نیست. احساس درد مالیم ، امری طبیعی بوده و   غ، دور ازبر جای ماندن تورم و کبودی تا چند روز بعد از روند عمل دما

موقعیت باالتر از  تسکین می یابد. حداقل در طول چند روز اول بعد از جراحی، باید سر خود را در با مصرف داروهای مسکن،

جراحی   ند یک هفته بعد ازپانسمان می شود. بیماران اغلب می توان  بدن قرار داده و گاهی بر اساس موقعیت شما، بینی تان

انجام هیچگونه فعالیت سنگینی توصیه   به محل کار خود بازگردند، ولی در طول حداقل سه هفته اول بعد از جراحی،  ،بینی

 فردی توصیه می شود که می تواند به او در بهبودی بهتر و صحیح تر در طول دوره نمی شود. به هر بیمار جزئیات منحصر به

 .دریکاوری کمک کن

 انواع روش جراحی بینی 



باز یک برش کوچک بر روی کلومال ایجاد می  جراحی زیبایی بینی به دو روش باز و بسته انجام می شود ، در روش جراحی

بینی   تغییرات مورد نیاز اعمال می شود، اما در روش بسته هیچ برشی بر روی پوست شود و پس از جدا کردن پوست از بینی

 .خواهیم پرداخت ایجاد نمی شود که در ادامه به بیان تفاوت ها و مزایای این دو روش

 

بیماران به واسطه آنها به سمت انجام عمل  در جراحی بینی صرفنظر از تکنیک استفاده شده، برخی از رایج ترین دالیل که

مشکالت ایجاد    گردد. این دالیل شامل نارضایتی از شکل مادرزادی بینی، یا تمایل به اصالح بینی ترغیب می شوند، درمان می 

دعوا کردن و موقعیت های دیگر می باشد. بیشتر مراجعین   دن آسیب از قبیل آسیب های ورزشی، تصادف،شده در اثر وارد آم

درباره احساس خود   مرادی بهترین جراح بینی در شمال تهران ، در محدوده ونک در زمان صحبت کردن به مطب دکتر ماریا

 : نسبت به بینی شان به موارد زیر اشاره می کنند

 .مناسب و متناسب با صورتم نیست ) بینی ام خیلی بزرگ یا خیلی کوچک است ( اندازه بینی ام •

 .بینی ام قوز دارد •

 .بینی ام خیلی پهن است •

 .نوک بینی ام خیلی گوشتالو، خیلی برجسته، خیلی آویزان یا خیلی بزرگ است  •

 .بینی ام کج یا نامتقارن است  •

درمان می باشند. در طول عمل دماغ ، دکتر   اینها چند مورد از ده ها موردی هستند که در طی جراحی زیبایی بینی ، قابل

نماید.   کردن روی اسکلت داخلی بینی ، تغییراتی را در استخوان و غضروف بینی ایجاد می عمل بینی خوب در تهران با کار

دقیقاً میداند که استخوان و غضروف برای دستیابی به   نی رخ می دهد که جراحهنر و علم در سفارشی کردن هر جراحی، زما

 دستخوش چه تغییراتی قرار گیرند  اهداف بیمار، باید 

 تفاوت بین جراحی بینی باز و بسته 

اده در عمل بینی ، استخوان و غضروف تغییر د .درک تفاوت بین روش باز و بسته از جهت قابلیت هر یک از آنها اهمیت دارد

تغییرات الزامی را با   بسته برای دسترسی یافتن به این ساختارها وجود دارد. دکتر ماریا مرادی، می شوند و تنها دو روش باز و



، دو برش در داخل بینی ایجاد می شود. از طریق این برش هاست   روند باز ، اجرا می کند. در طول عمل بینی به روش بسته

بر آن ، یک برش دیگر در   ی پذیرد. اما عمل زیبایی بینی باز همان دو برش را دارد و مضافبینی انجام م  که تغییرات در

کلومال نامیده می شود و به جراح این امکان را می دهد تا پوست   ستونچه بینی ایجاد می شود. این برش نهایی برش ترانس

 .منحصر به فرد خود می باشد تاورد دارای مزایای بزند. بر حسب آنچه جراح به دنبال انجام آن است، هر دس  بینی را کنار

 مزایای عمل بینی به روش باز

دسترسی پیدا کند. دکتر ماریا مرادی ، معتقد   این روش از جراحی بینی به جراح اجازه می دهد تا به آناتومی داخلی بینی ،

باشد. دلیل این باور  از ، اغلب گزینه بهتری میهای مدرن و دقیق امروزی ، استفاده از دستاورد ب است که با استفاده از تکنیک

 :سه چیز است

را تجزیه و تحلیل کنید. دکتر ماریا مرادی با  رینوپالستی باز به شما این امکان را می دهد تا به درستی آناتومی بینی .1

  ی هر بیمارزدنی خود، زمان قابل مالحظه ای را صرف بررسی آناتومی دقیق بین  به کار گیری تخصص به واقع مثال

می باشد. عمل بینی به روش باز  می نماید. همین موضوع، رمز خلق یک اثر دقیق و بی عیب و نقص در بینی بیمار

تقارن و ناهنجاری هایی که در آزمایش بینی از بیرون، دیده نمی شود  به جراح این فرصت را می دهد که بتواند عدم

 .نماید  را مشاهده

جراح شرایطی برای اجرای روند با دقت با   مشاهده بهتر آناتومی بینی، عمل بینی باز، به عالوه بر خلق شرایطی برای  .2

نیز   اندام ظریفی است که هر قدر دقت و ظرافت در آن بیشتر رعایت شود، نتیجه کار باالتر را می دهد. بینی آنچنان

 .بهتر خواهد بود 

تهران در محدوده ونک فراهم آوردن   مزیت دیگر عمل بینی باز، از نظر دکتر مرادی، جراح بینی خوب در شمال .3

بسیاری از مورد های تحت درمان می باشد. در عمل زیبایی بینی به   امکان استفاده از تکنیک های گرافتینگ در

تحت پشتیبانی قرار   ین تکنیک، ساختار بینی گرافت ها با دقت بیشتری قابل جایگذاری می باشند. با ا  روش باز،

 .گرفته و تقویت می شود

 مزایای عمل بینی بسته 

متذکر شدیم. البته ، دستاورد بسته نیز می تواند   مزایای بیشماری در خصوص عمل جراحی به روش باز وجود دارد که در باال 

دارای دامنه   ایطی که اصالحات مورد نیاز در بینی ،کاربردی، مورد استفاده واقع شود. در شر بعنوان یک دستاورد بسیار

حساب آید. هر چند برش ایجاد شده در جراحی زیبایی  گسترده نمی باشد، جراحی بینی بسته می تواند گزینه کاربردی به



ایجاد برش  ولی عدم بینی در بسیاری از بیماران به مرور زمان محو شده و قابل رویت نمی باشد، بینی به روش باز در ستونچه

یک عمل زیبایی بینی بسته، دارای دوره ریکاوری کوتاه تری  خارجی در روش بسته، خود یک مزیت محسوب می شود. بعالوه،

 .نیز می باشد

 نتیجه جراحی بینی 

نتیجه نهایی می باشد. قبل از عمل بینی، یک دکتر خوب برای عمل بینی در    ، بدون شک عمل بینی هیجان انگیز ترین جنبه

می کند ؛ بنابراین شما می توانید آنچه   ، نتایج پیش بینی شده را با استفاده از تکنولوژی عکس برداری دیجیتال، مرور تهران

بگوییم که   ه دست آمده از عمل بینی، بایدحدود مشاهده کنید. در خصوص نتایج واقعی ب بعد از روند، مورد انتظار است را تا

گاهی مشاهده نتیجه نهایی عمل بینی، به یک سال زمان نیاز   این نتایج ، به طور تدریجی و به آرامی نمایان می شوند. در واقع،

نید شاهد یک  کلی، شما می توا دوران، شکل بینی، جا می افتد و تمام تورم و کبودی، محو می شود. در نگاه دارد. در طول این

 .هفته اول بعد از جراحی باشید تفاوت در شکل، ظاهر و عملکرد بینی در طول چند

 انواع فرم بینی 

های منحصر به فرد هر شخص را شکل می دهد.   بینی همه افراد با یکدیگر تفاوت هایی دارد. این تفاوت های فردی، ویژگی

 .ا باشید تا شما را با انواع فرم های بینی آشنا کنیمنیست. در ادامه با م بینی نیز از این قاعده مستثنی

می    های گوشتی با ویژگی های دارا بودن پوست ضخیم و چارچوب غضروفی ضعیف شناخته بینی : بینی گوشتی •

تکنیک هایی، پوست بینی را نازک کرده و  شوند. بهترین دکتر عمل بینی ، در طول فرایند جراحی ، با استفاده از

در تقویت چارچوب غضروفی، از غضروف های گرفته شده از گوش یا دنده   .وفی آن را تقویت می کندچار چوب غضر

جراحی بینی گوشتی  .شود. نتیجه این تقویت چارچوب، جلوگیری از بازگشت بینی به شکل اولیه است استفاده می

 .اندکی چالش برانگیز تر است

دارد. این   استخوانی با مشخصه های نازک بودن پوست و قوی بودن ساختار غضروفی شهرت بینی : بینی استخوانی •

 .می شود فرم بینی به پیوند غضروفی نیاز نداشته و اغلب پیرایش در آن انجام

تصادفات یا سایر  در بینی یک پدیده مادرزادی یا اکتسابی است که در اثر وارد آمدن ضربه در انحراف : بینی کج •

می شود و پزشک معمواًل تکنیک سپتوپالستی را    اتفاق می افتد. انحراف بینی اغلب باعث کج شدن سپتومحوادث 

بینی   استفاده قرار می دهد. برخی اوقات سپتوپالستی با فرایند رفع ایرادات زیبایی برای درمان این مشکل مورد

صاف شده و در ضمن رفع ایرادات   نی ترکیب می شود و تحت فرایند جراحی بینی به نام سپتورینوپالستی، بی

 .نیزدرمان می شود فانکشنال، ایرادات مربوط به زیبایی آن

 

 

 



 چه کسانی داوطلب ایده آل عمل بینی محسوب نمی شوند؟

 

در ذهن مان نقش می بندد که آیا من کاندید خوبی برای عمل زیبایی بینی   فکر می کنیم این سوال جراحی بینی زمانی که به

 :شامل موارد زیر می باشند  لی محسوب نمی شوندیا خیر؟ شرایطی که برای داوطلبی جراحی ، شرایط ایده آ هستم

 کسانی که چاقی شدید دارند نمیتوانند عمل بینی انجام بدهد  •

 سال در پسران نمیتوانند عمل بینی انجام بدهد  18سال در دختران و کمتر از   16سن کمتر از  •

 خانم های باردار نمیتوانند جراحی بینی انجام بدهد •

 مل جراحی بینی انجام بدهد خانم های شیرده نمیتوانند ع •

 افراد به شدت سیگاری نمیتوانند عمل بینی انجام بدهد  •

 افراد مبتال به مشکالت خونی مثل هموفیلی نمیتوانند عمل بینی انجام بدهد  •

 افراد مبتال به مشکالت روانی از قبیل بدریخت انگاری نمیتوانند عمل بینی انجام بدهد •

 افرادی که ورزش های مبارزه ای از قبیل بوکس، تکواندو و کشتی انجام می دهند نمیتوانند عمل بینی انجام بدهد  •

 افراد مبتال به بیماری های خاص نمیتوانند جراحی بینی انجام بدهد •

 بینی خانم ها و آقایان  تفاوت جراحی

آقایان شده است، تفاوت در آناتومی بینی این دو  یکی از عمده ترین فاکتورهایی که باعث بروز تغییراتی در عمل دماغ بانوان و

بینی بیشتر است.   معمواًل بزرگ تر بوده و پهنای آن در قسمت تحتانی در مقایسه با بخش فوقانی  جنسیت است. بینی آقایان

مقایسه با بینی آقایان ظریف تر بوده و پوست آن نازک تر است.  پوست بینی در آقایان ضخیم تر است. بینی خانم ها در بعالوه،

بینی است. خانم ها اغلب بینی   دالیل متفاوت بودن جراحی بینی آقایان و خانم ها، گرایش آنها به سمت مدل یکی دیگر از

زنانه تر هستند. به همین دلیل، مدل های بینی از قبیل مدل بینی فانتزی  صطالحهایی را ترجیح می دهند که ظریف تر و به ا



مورد آقایان مصداق دارد. کمتر آقایایی را می   نیمه فانتزی در میان خانم ها طرفداران بیشتری دارد. بر عکس این موضوع در و

طبیعی   ل، آقایان بیشتر به سمت مدل بینی یک بینی ظریف و زنانه باشد. به همین دلی توان پیدا کرد که خواهان داشتن

رفع شود و شکل ظاهری بینی کامالً طبیعی به نظر   گرایش دارند و می خواهند که تنها نواقص و ایرادات ظاهری بینی آنها

 .که قوس روی پل آن زیاد باشد، اصالً مطلوب آقایان نیست  برسد. بینی سرباال یا بینی

 مدل های بینی 

 اند و بیماران، ایده مورد نظر خود را با ذکر یکی از این سه مدل به بهترین ، سه مدل بینی معرفی شده  یجراحی بین  در حوزه

مدل بینی نیمه فانتزی در ادامه به بررسی  جراح بینی تهران خود انتقال می دهند. مدل بینی طبیعی، مدل بینی فانتزی و

 .پردازیم ویژگی های هر یک از این سه مدل می

 طبیعی مدل بینی •

عمل بینی معرفی کرد ، مدلی است که در آن  مدل بینی طبیعی که می توان آن را بعنوان یکی از پر طرفدارترین مدل های 

 :های زیر، ایجاد می شود تغییرات در بینی با رعایت ویژگی 

 .تیغه بینی در مدل بینی طبیعی ، صاف است و هیچگونه قوسی در آن ایجاد نمی شود .1

 .درجه است 95الی  90بینی بین  زاویه بین لب و .2

 .ضخامت تیفه بینی ، کامالً طبیعی است .3

 .اندازه سوراخ های بینی ، کامالً طبیعی است .4

 مدل بینی فانتزی •

، زاویه بین لب و بینی بیش از  جراحی بینی فانتزی  در.  است متفاوت بسیار  طبیعی بینی   ویژگی های مدل بینی فانتزی با

باال است. همچنین سوراخ های بینی، در مقایسه با بینی طبیعی، بسیار  درجه است . به همین دلیل نوک بینی رو به  100

 .ازک شده و قوسی بر روی آن شکل داده می شودمی شوند و تیغه بینی نیز ن جمع تر

 مدل بینی نیمه فانتزی  •

طبیعی و فانتزی، در مدل بینی نیمه فانتزی در هم   همانطور که از نام این مدل می توان حدس زد ، ویژگی های دو مدل بینی

بنابراین، نوک بینی به   باشد و  درجه می  100الی   95لب و بینی در مدل بینی نیمه فانتزی، بین  تلفیق شده اند. زاویه بین

قوس ایجاد شده بر روی پل بینی در مدل نیمه فانتزی در مقایسه با مدل   اندازه مدل بینی فانتزی، رو به باال نیست. بعالوه،

 .اندکی کمتر است فانتزی،

https://www.drmariamoradi.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/


 

 خطرات عمل بینی 

بدون درگیر شدن با مشکالت، از این جراحی به   رینوپالستی یک روند بسیار بی خطر است که میلیون ها نفر در سراسر دنیا ،

تناسب   اند. جراح با تجربه، بخش عمده تمرکز خود را به جراحی پالستیک صورت و حفظ کلی موفقیت آمیز بهره مند شدهش

روند جراحی دیگری ، خطرات جزئی را به همراه  کلیه ویژگی های صورت اختصاص می دهد. البته ، جراحی بینی نیز مانند هر

شود، مورد  به شما، در اولین جلسه مشاوره، که مهم ترین جلسه محسوب میاطالع رسانی کامل   دارد که همگی آنها با هدف

 .بحث قرار می گیرد

 عوارض جانبی جراحی بینی 

این عارضه جانبی زمانی رخ می دهد که بیمار در  .یکی از رایج ترین عوارض جانبی ، عدم رضایت بیمار از بینی خود می باشد

مهارت و  بینی تهران ، سهل انگاری کرده و عمل بینی خود را به دست جراحی بسپارد که از مرحله انتخاب بهترین جراح

بر روی پل  اندازه بینی به میزان نامناسب ، ناهمواری هایی تجربه کافی برای خلق یک نتیجه فوق العاده برخوردار نباشد. تغییر

این انتخاب نادرست ، حادث  بینی پینج دار و نامتقارن بودن طرفین بینی ، مواردی است که ممکن است در پی بینی ، یا نوک

در تهران معتقد است که برای پیشگیری از بروز چنین مشکالتی ، باید در   جراحی بینی شود. دکتر ماریا مرادی ، بهترین دکتر

برخورداری از یک نگاه هنری. از نظر دکتر مرادی  خود ، دو نکته را مد نظر قرار دهید : تخصص فنی و انتخاب دکتر بینی زمان

دستاورد فنی دقیقی را   علم و هنر است و باید برای تضمین دستیابی به یک نتیجه موفقیت آمیز ، ، عمل زیبایی بینی ، ترکیب

 .وارض جانبی عمل بینی را یادآورد می شودع به کار بست. او در ادامه ، توضیحات بیشتری در خصوص

 خونریزی و عفونت بعد از عمل بینی •

خوشبختانه اقداماتی وجود دارد که بهترین جراح بینی   .دو عارضه جانبی خونریزی و عفونت در موارد بسیار نادر اتفاق می افتد

جراحی و ریکاوری   ند و سپری شدن یک فرایندآنها ، احتمال بروز این عارضه را به حداقل می رسا  تهران ، با به کار گیری 

، در طول جلسه مشاوره خود ، پس از بررسی کامل سابقه   جراحی بینی سالم را تضمین می کند. دکتر ماریا مرادی ، قبل از

  خطر بروز خونریزی  مصرفی شما ، مصرف برخی داروها ، مکمل ها و ضد التهاب ها را که می توانند پزشکی و لیست داروهای 



برای پیشگیری از عفونت نیز داروهای آنتی بیوتیکی را برای شما   .در فرایند عمل بینی را افزایش دهند ، ممنوع اعالم می کند

تجویز می کند که در  که موظف به مصرف آنها طبق دستور هستید. وی همچنین کرم های آنتی بیوتیکی را تجویز می کند

 .خود استعمال کنید د بر روی بینیطول هفته منتهی به روز عمل بینی ، بای

 چالش های تنفسی بعد از عمل بینی •

بینی ، اندازه بینی ، کوچک تر می شود. این  این یکی از خطرناک ترین عوارض جانبی رینوپالستی است. در اکثر جراحی های 

اینجاست که   .استاندارد بودن ، گاهی به بهای به خطر افتادن عملکرد بینی ، تمام می شود کاهش اندازه در صورت غیر

دهد که   د را یک بار دیگر نشان می دهد. دکتر ماریا مرادی اینگونه شرح می، اهمیت خو  بهترین جراح بینی تخصص و مهارت

باریک شوند ، تنفس نامطلوب ، پیامد حاصل خواهد بود.   اگر در حین جراحی بینی ، مجاری بینی ، خارج از دامنه استاندارد ،

باید به خوبی حفظ شود. او با   گی ساختار آن نیزاینکه ظاهر بینی بعد از جراحی ، باید جذاب باشد ، یکپارچ بنابراین ، عالوه بر

نقاطی که ضعف ساختار در آنها پیش بینی شده است ، نه تنها تغییری در   استفاده از گرافت های غضروفی پشتیبان ، در

رایند بهبود عملکرد و وظیفه بینی یعنی ف  ایجاد نمی کند ، بلکه ساختارهای حیاتی این اندام را تقویت کرده و باعث  تنفس

 .تنفس می شود

 اسکار های عمل زیبایی بینی بعد از جراحی بینی  •

بسته قابل اجرا می باشد. در رویکرد بسته ، برش  همانطور که پیش تر در مقاله شرح داده شد ، عمل بینی تحت دو روش باز و

چپ و  ده سوراخ های بینی می شوند. در روش باز جراحی بینی یک برش در پوست متصل کنن  ها تنها در داخل بینی ایجاد

جانبی شود. برای مثال بافت اسکار تهاجمی در  راست ، ایجاد می شود. در هر دو روش ، اسکار می تواند باعث بروز عوارض

بیرونی نیز می   شدن بافت داخل بینی شده و کانتور بینی ناهماهنگی را بوجود آورد. اسکار داخل بینی می تواند باعث متراکم

 .علنی کند ل ظاهری خود ، تحت عمل قرار گرفتن بینی تان راتواند با شک
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 انتخاب جراح بینی

شما در کسب نتیجه مورد نظر، اجتناب از   ب بهبینی، یکی از ویژگی های مرکزی صورت است. انتخاب دکتر عمل بینی مناس 

در تصمیم گیری برای قرار گرفتن تحت جراحی بینی ، کمک می کند. جراح بینی   بروز خطرات ، و احساس اعتماد به نفس

جراحی صورت، متمرکز نموده است.   در تهران بخش عمده ای از فعالیت های خود را بر روی روندهای جراحی و بدون خوب

ساختار و توازن صورت و چگونگی بهبود آن برای خلق هارمونی و جذابیت   و آموزش های جراح به او درک عمیقی ازتجربه 

تواند به همراه هیجان در زمان قرار  ویژگی های صورت، ارائه داده است. بهترین دکتر عمل بینی ، اضطرابی را که می بیشتر در

 ل گیرد، به خوبی درک می کند. یک جراح بینی خوب، پشتیبان و همراهبیمار شک گرفتن در معرض یک تجربه متفاوت در

 .بیمار بوده و به او در تمامی فازهای روند عمل دماغ ، یاری می رساند

 هزینه عمل بینی 

در طول مشاوره، دکتر بینی به طور کامل ،   .هزینه دقیق جراحی بینی در تهران بر اساس پیچیدگی مورد ، متغیر می باشد

بینی شما   داده و جزئیات دقیق قیمت گذاری برای روند را ذکر می نماید. اگرعمل کردن رمان پیشنهادی خود را شرحطرح د

یا بخشی از هزینه این جراحی را پوشش دهند. پزشک   با اهداف درمانی انجام پذیرفته باشد، شرکت های بیمه می توانند کل

توانید به مطب دکتر   دهد. از این بابت به جهت آگاهی دقیق از این مسئله میاختیار شما قرار می   جزئیات این بخش را نیز در

 .مرادی در شمال تهران ، منطقه ونک مراجعه فرمایید

 تغذیه بعد از عمل بینی 

نماید. تغذیه خوب به  بسیار حائز اهمیت است، چون دوره ریکاوری شما را راحت تر و سریع تر می تغذیه بعد از جراحی بینی 

کرده و عوارض جانبی بعد از جراحی را به حداقل برسانید.   شما کمک می کند تا نتیجه بهتری را از عمل بینی خود کسب

 .بهینه کمک کند بدانید چه غذاهایی می تواند به بدن شما برای داشتن یک ریکاوری بهتر و بهبود بنابراین مهم است

   خوردن غذاهای نرم بعد از عمل بینی

بعد از جراحی بینی، خطرناک است، بسیار    سفتبه منظور کمک به بدن و سیستم گوارش، و به دلیل اینکه جویدن غذاهای 

غیره   غذاهای نرم از قبیل عصاره سیب، ماست، تخم مرغ، پوره سیب زمینی، سوپ مرغ و توصیه می شود که در دوره ریکاوری،

 .میل کنید

  خوردن غذاهای پر فیبر بعد از عمل بینی

گوارش برای دفع بهتر مدفوع و اجتناب از یبوست   سیستم   غذاهای پر فیبر جزو توصیه های دارای الویت به دلیل کمک آن به

 :از می باشد. این غذاها عبارتند

 غالت از قبیل اسپاگتی، برنج قهوه ای پخته شده، نان کامل، و پاپ کرن •

 میوه های تازه از قبیل سیب، پرتقال، توت فرنگی، گالبی و غیره  •

 خود سبز پخته، بروکلی و اسفناج آب پز و غیره سبزیجات تازه، مثل هویج پخته شده، سیب زمینی پخته، ن •
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 خوردن غذاهای ضد التهابی بعد از عمل بینی

غذاهای ضد التهاب می باشد ؛ چون این غذاها  یکی از مهم ترین انواع غذاهایی که باید بعد از جراحی بینی خورده شود،

این نوع   .کاهش التهاب کمک کرده و به بهبود سریع تر و آسان تر زخم ها کمک می کنند همانطور که از نامشان پیداست، به

ی های بوده و از میان آنها می توان به آووکادو، ماه غذا اصواًل شامل غذاهایی است که دارای چربی های اشباع نشده مونو

اشاره کرد. برخی  سبزیجات از قبیل توت فرنگی، بلوبری، بروکلی، قارچ، انگور و گوجه فرنگی چرب، روغن زیتون ، برخی

 .غذاهای ضد التهاب دیگر شامل شکالت تلخ و چای سبز می باشد 

  خوردن غذاهای بهبود دهنده زخم بعد از عمل بینی 

شود، غذاهای بهبود دهنده زخم می باشد. این غذاها  وری بعد از عمل دماغ خوردهنوع مهم دیگر غذاهایی که باید در دوره ریکا

ماهی، تخم   سریع زخم کمک می کند. این غذاها شامل غذاهای غنی از پروتئین از قبیل گوشت، به دستیابی به بهبود کامل و

حاوی مقدار زیادی روی ) زینک ( مثل  پرتقال، و غذاهای  ، از قبیل مرکبات، آبC مرغ، ماست، و غذاهای غنی از ویتامین

 .باشد غذاهای دریایی می

 خوردن غذاهای تسکین دهنده اضطراب

ریکاوری بعد از جراحی بینی تسکین داده شوند، داشتن   از آنجاییکه درد و ناراحتی از عالئم اصلی هستن که باید در طول دوره

اهمیت است.   نتیجه، اضطراب ناشی از آن کمک کند، حائز که می تواند به تسکین درد و در اطالعات در مورد غذاهایی

 .مفید می باشند غذاهایی از قبیل آجیل، شکالت تلخ، چای سبز و بابونه در این خصوص

 

 

 ورزش کردن بعد از جراحی بینی 

چه زمان می توانید به روال عادی ورزش کردن   بعد از یک روند زیبایی یا جراحی مثل عمل بینی ، دغدغه این را دارید که

های ورزشی   سخت نگرفتن به خود، در این دوران بسیار اهمیت دارد. درگیر شدن در فعالیت ید. ولی استراحت کردن وبازگرد



از قبیل التهاب و تورم، باز شدن مجدد زخم ها، جای  بالفاصله بعد از جراحی بینی ، می تواند مشکالت جدی و خطرناکی را

هفته قبل از  ته باشد. پزشک به بیماران خود توصیه می کند تا حداقل ششعفونت به همراه داش زخم شدید بعد از جراحی، و

که شش هفته در تخت خواب بمانید. ورزش سبک به   بازگشت به ورزش نرمال دست نگه دارند ؛ ولی این بدان معنا نیست

خون، ترومبوز  یل لخته های در طول روز، دو تا سه بار پیاده روی کوتاه، به اجتناب از تشک .تسریع روند بهبود کمک می کند 

های سبک و آسان و بازگشت تدریجی به روند نرمال می   عمیق رگی و امبولیسم کمک می کند. عامل کلیدی، شروع با ورزش

 .باشد

 

 :جدول زمانبندی ورزش برای چند هفته اول بعد از جراحی بینی 

 سه بار پیاده روی پنج دقیقه ای در روز  : هفته اول بعد از جراحی بینی •

 سه بار پیاده روی ده دقیقه ای در روز : هفته دوم بعد از عمل بینی •

 ی در روز سه بار پیاده روی پانزده دقیقه ا : هفته سوم بعد از عمل جراحی بینی •

بار پیاده روی پانزده دقیقه ای در روز؛ در خصوص امکان از سر گیری   چهار : هفته چهارم بعد از عمل زیبایی بینی •

 .تر ورزش های معمول خود، با بهترین دکتر عمل بینی تهران گفتگو کنید نسخه سبک

 با مالیمت روند نرمال ورزش خود را آغاز کنید  : هفته پنجم بعد از جراحی بینی •

 شروع به افزایش دادن شدت ورزش خود کنید  : هفته ششم بعد از عمل بینی •

بعد از جراحی، می تواند باعث خونریزی  عمل زیبایی بینی باعث حساس شدن عروق بینی شما شده و شروع زود هنگام ورزش

تا یک  ا باید بعد از جراحی از دویدن، باال و پایین پریدن، یا خم شدن حداقلشود. شم و تحت تاثیر قرار گرفتن نتایج نهایی

بینی خود در زمان ورزش کردن باشید. استخوان  هفته خودداری کنید. در طول شش هفته بعد از عمل بینی، بسیار مراقب



داده و نیاز به   بینی شما را تغییرهفته زمان نیاز دارند و جزئی ترین کبودی می تواند شکل   های بینی برای بهبود، به شش

 .ه کنیدمراجع ورزش بعد از عمل بینی مقاله   انجام جراحی دیگری را الزامی نماید. برای اطالعات کامل به

 استحمام بعد از جراحی بینی 

از آسیب دیدگی پانسمان بینی می باشد. بعد از   یکی از رایج ترین سواالت بعد از عمل بینی، چگونگی استحمام برای اجتناب

استفاده قرار  اسپلینت برای شکل دادن به بینی جدید شما و جلوگیری از حرکت کردن آن مورد جراحی زیبایی بینی ، یک

ماند. برخورد کردن یا خیس نمودن اسپلینت می تواند نتیجه    و تا هفت روز برای محافظت از بینی، بر روی آن باقی می گرفته

آن و جدا شدنش از  خدشه دار نموده و باعث ایجاد احساس خارش در بینی و حتی از دست رفتن دوام را رینوپالستی نهایی

داروهای مسکن بعد از عمل دماغ برای تسکین درد ، حالت سرگیجه   ه مصرفبینی شود. به خاطر داشته باشید که با توجه ب

نشود. از آب ولرم با دمای   پس مراقب باشید این حالت باعث زمین خوردن و وارد آمدن شربه به بینی شما .خواهید داشت

ید تا چند روز بعد از جراحی  است قبل از جراحی زیبایی بینی حمام کن  پایین برای جلوگیری از سرگیجه استفاده کنید. بهتر

اسپلینت شل شده و روز بعد، در  حمام کردن الزامی نباشد. شب قبل از برداشتن اسپلینت بهتر است حمام کنید تا بینی ،

 .جدا شود جلسه مالقات با پزشک، راحت تر از بینی شما

د حمام کنید. اگر چسب بینی شما خیس شد،  توانی بعد از برداشتن اسپلینت ، در طول دوره چسب زدن به بینی، به راحتی می

توانید   با باد خنک یک سشوار، چسب را خشک کنید. ولی در صورت خیس شدن چسب، می بالفاصله بعد از خروج از حمام،

روی سطح پوست، با صابون بشویید، و بالفاصله بعد از  آن را در حمام بردارید، پوست بینی خود را برای تمیز نمودن چربی از

توانید نتیجه   را چسب بزنید. یک هفته بعد از برداشته شدن اسپلینت و بخیه های عمل بینی، می وج از حمام، بینی خودخر

 .نهایی، به زمان بیشتری نیاز دارید کلی را مشاهده کنید، ولی فراموش نکنید که برای مشاهده نتیجه

 خوابیدن بعد از جراحی بینی 

الزامی می باشد. علت این است که بدن شما   خوابیدن بعد از جراحی ، برای تقویت سیستم ایمنی و داشتن یک ریکاوری سریع

را به بافت و   باید سخت تالش کند. وقتی شما می خوابید، منابع از قبیل اکسیژن و مواد مغذی  برای بهبود کامل بعد از روند،

 خواب شبانه را فراموش نکنید  بهتر است هشت ساعت کاملماهیچه آسیب دیده اختصاص می دهید.  
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اجتناب از وارد آمدن فشار بر روی بینی ، توصیه   بیدن به پهلو یا شکم در طول چند هفته بعد از روند عمل بینی به دلیلخوا

بعد از جراحی   پشت ، در حالتی که کمر در یک موقعیت باال برده شده قرار داشته باشد، تورم نمی شود. استراحت کردن به

خوابیدن ، می توانید چند بالش را در زیر سر خود قرار داده یا بر  بی به زاویه صحیحبینی را به حداقل می رساند. برای دستیا

نزدیک شوند، چون گاهی به طور  صندلی استراحت، لم دهید. به هیچ عنوان اجازه ندهید حیوانات خانگی به شما روی یک

و استراحت در دوره ریکاوری باید مد نظر  می بیند. نکاتی که برای خواب   ناخواسته بینی شما مورد ضربه واقع شده و آسیب 

 :دهید عبارتند از قرار

 آماده کردن یک ناحیه ریکاوری راحت •

 استفاده از چند بالش برای پشتیبانی از موقعیت خواب و قرار دادن سر در موقعیت باالتر از بدن  •

 میل کردن داروی مسکن بالفاصله قبل از رفتن به تخت خواب  •

 بینی چیست؟علت تورم بعد از جراحی 

استثنایی در آن وجود ندارد. با توجه به اینکه  تورم در محل جراحی یک رویداد طبیعی بعد از عمل زیبایی بینی بوده و هیچ

خود به التهاب  است ، تورم عالمتی است که بدن در آغاز فرایند بهبود ، بعنوان اولین واکنش رینوپالستی یک روند تهاجمی

است. تورم بعد از عمل بینی ، دلیل دیگری نیز دارد و آن   افت نرم در برابر تورم ، بسیار مستعدنشان می دهد. بعالوه، ب

 .افتادن مقداری مایع مستقیماً در زیر پوست بینی می باشد احتباس یا به دام

 تورم بعد از عمل بینی چقدر طول می کشد؟

التهابی بدن شما به یک روند تهاجمی می باشد که   واکنش ، کنید  می تجربه  بخش عمده ای از تورم که بعد از جراحی بینی

آن هستید ، در دو  شاهد جراحی درصد تورمی که بعد از 90به فروکش کردن می نماید. تقریباً   بعد از حدوداً سه هفته شروع

به دلیل احتباس  اطراف نوک و پل بینی اتفاق می افتد که اغلب الی سه ماه اول فروکش می کند. البته ، بخشی از تورم در

باریک تر شده و تورم بعد از   ماه ماندگار خواهد بود. باعث می شود که رگ های خونی در پوست بینی ، 18تا  مایع رخ داده و

مراقبت از بینی در برابر سرما یا گرمای شدید ، بسیار حائز اهمیت است.   .جرحی زیبایی بینی با سرعت بیشتری فروکش کند

گرم نیز از قرار دادن بینی در معرض نور   زمان خروج از منزل ، به خوبی بینی تان را بپوشانید. در هوای هوای سرد ، در  در

 .خورشید بپرهیزید

 نکاتی برای کمک به تورم بعد از عمل بینی

به کاهش آن با توجه به اینکه تورم امری اجتناب ناپذیر بعد از عمل دماغ است ، اقداماتی وجود دارد که می توانید برای کمک 

 .انجام دهید

دنبال کردن دستورالعمل های پزشک : بهترین دکتر عمل بینی تهران ، صاحب دهه ها تجربه در زمینه عمل کردن    •

 را انجام داده است. او قطعاً بهترین اقدامات را برای تجربه کردن یک دوره جراحی بینی بینی است و صدها روند

 .کنترل تورم را نیز شامل می شود  خواهد کرد. این اقدامات، نکات مربوط بهریکاوری سریع و بدون مشکل، توصیه 

در طول چند روز اول بعد از جراحی، قرار   قرار دادن سر در موقعیت باالتر از بدن : بهترین راه برای کنترل تورم  •

 .گرفتبه این ترتیب، بدن شما در حالت لم داده قرار خواهد  .دادن چند بالش در زیر سر می باشد



کمپرس سرد قرار داده می شود که گاهی  استفاده از کمپرس سرد : بالفاصله بعد از جراحی بینی، بر روی بینی شما •

درمان ، قرار داده شده و براشته می شود. البته، از قرار دادن کمپرس   تا چند ساعت به صورت تناوبی بر روی محل

تواند نتیجه جراحی را به خطر   ار وارد آمده بر روی بینی، میمستقیماً بر روی بینی خودداری کنید، چون فش سرد

حوله ای تمیز بپیچید و سپس بر روی ناحیه مورد نظر قرار دهید تا پوست  بیاندازد. کمپرس سرد را ابتدا در پارچه یا

 .دچار سوختگی ناشی از سرما نشود شما

اجتناب ناپذیر و غیر قابل کنترل می باشند.   اجتناب از سرفه و عطسه کردن : البته ، سرفه و عطسه کردن، حاالتی  •

 حساسیت زای محرک بینی و ریه ها، بپرهیزید. سیگار نکشید و خود را در معرض  بهترین راه این است که از منابع

 .قرار ندهید دود سیگار یا دیگر محرک های حساسیت زای موجود در هوا،

طبی یا عینک آفتابی می تواند   خودداری در استفاده از هر گونه پوشش چشمی : پوشش های چشمی شامل عینک  •

شدن بینی و طوالنی شدن دوره ریکاوری جراحی بینی و بروز    بر روی پل بینی ، فشار وارد کرده و باعث حساس

 .ه نقطه ریکاوری کامل، خودداری کنیدشود. از عینک زدن تا زمان رسیدن ب مشکالتی در این دوره

مشتق شده از آن و نیز نوشیدن الکل،   اجتناب از نوشیدن الکل و استعمال سیگار : استفاده از تنباکو و محصوالت •

و می تواند طول مدت ریکاوری و ماندگاری التهاب را افزایش دهد.  تاثیر مستقیم بر روی ایجاد حساسیت داشته

نوشیدن الکل و استعمال   الکل می تواند باعث کاهش سطح آب بدن شود. بنابراین، بهترین کار، اجتناب از بعالوه،

 .زیبایی بینی می باشد سیگار تا زمان تکمیل شدن دوره ریکاوری بعد از جراحی

شما محسوب می شود. در صورت  : استراحت کردن بخش مهمی از فرایند ریکاوری  مرخصی گرفتن از محل کار  •

بگیرید. طول مدت مرخصی باید در مشاغلی که شامل فعالیت های  امکان، بعد از عمل ، از محل کار خود مرخصی

 .است، طوالنی تر باشد فیزیکی سنگین

شود تا جهت اجتناب از ابتال به   شما توصیه میاجتناب از فعالیت و ورزش های سنگین : در دوره ریکاوری به   •

در سطح بسیار پایین حفظ کنید تا فشار خون به میزان قابل مالحظه  یبوست و سایر مشکالت ، فعالیت خود را البته

شود. فعالیت خود را به  پیدا نکند. افزایش فشار خون می تواند باعث تشدید تورم بعد از جراحی بینی ای افزایش

 .کنید بک مثل پیاده روی در طول دوره ریکاوری محدودکارهای س

احتباس مایع می باشد. هیدراته ماندن   آبرسانی به بدن : نوشیدن هر چه بیشتر آب، به معنی کاهش احتمال وقوع •

 .تا تورم ناشی از احتباس مایع به حداقل برسد بعد از رینوپالستی به بدن کمک می کند

 تزریق کورتون بعد از عمل بینی 

وقتی سخن از عمل زیبایی بینی به میان   .تزریق کورتون برای بیشتر جراحی های بینی ، یک بخش مهم محسوب می شود

استفاده قرار می گیرد. بعد از جراحی   مورد جراحی بینی  در بافت های بینی بعد از می آید ، کورتون با هدف کاهش التهاب

زیبایی  د بافت اسکار ، کورتون را مورد استفاده قرار داد. تورم در طول عملبهبو زیبایی بینی ، می توان برای کاهش تورم و

رینوپالستی انجام شده ، دامنه تغییرات رخ داده در بافت ها و   بینی ، امری اجتناب ناپذیر است ولی درجه تورم یا ادم به نوع

بینی ، معمواًل در حالت طبیعی ،   فرایند عمل زیباییوابسته است. در بیشتر بیماران ، فاز اولیه تورم ناشی از  نوع پوست بیمار

تا  کند. البته ، فاز های بعدی تورم نیز وجود دارند که می تواند ماه ها و حتی روزه بعد از جراحی فروکش می 14در یک دوره 

برای مورد هدف قرار  ، پزشک از تزریق کورتون یک سال بعد از عمل بینی نیز ادامه پیدا کند. در این نوع تورم های پایدار



زودتر از یک   استفاده می کند. کورتون ، فرایند بهبود را سرعت می دهد و بیمار می تواند دادن و حذف تورم بعد از جراحی

کند. تزریق کورتون همچنین می تواند برای پیشگیری از رشد  ماهه فرایند بهبود ، به نتیجه دلخواه دست پیدا 12الی  6دوره 

بافت بینی نرمی دارند در  جراحی بینی مورد استفاده قرار گیرد. بیمارانی که پوست بینی نسبتاً ضخیم و عد ازبافت اسکار ب

غضروف و پوست بینی ، آسیب پذیر تر هستند. این بافت اسکار می تواند   برابر شکل گیری بافت اسکار متراکم بین استخوان و

پایه شود. در این بیماران  ، متناسب با چارچوب استخوانی و غضروفیکند و مانع جمع شدن و شکل گیری پوست  شدت پیدا

 .شکل گیری این نوع بافت نامطلوب جلوگیری کند کورتون به صورت استراتژیک تزریق می شود تا از

 چسب زدن به بینی

زدن به بینی، تحریک  به بینی به بیماران توصیه می شود. علت اولیه چسب  ، چسب زدن  جراحی بینی در بسیاری مواقع بعد از

به بینی برای بیمارانی که   برای جمع شدن و شکل گرفتن بر اساس استخوان و غضروف پایه می باشد. چسب زدن  پوست

بیماران دارای پوست ضخیم، جمع شدن پوست بعد از جراحی، به زمان   دارای پوست ضخیم هستند، بسیار مفید می باشد. در

  و استخوان –اسکلتی غضروف  دارد. این نوع پوست ها در برابر شکل گیری بافت اسکار متراکم تر بین ساختار بیشتری نیاز

کردن پوست و جمع شدن  بیشتری در مقایسه با زمان میانگین، برای فروکش  زمان بیماران، این در. هستند تر مستعد  پوست،

دائمی و برامدگی هایی که می تواند نتیجه   مورد نیاز است. در برخی مواقع، بافت ناخواسته اسکار، در رشد کانتورهای  آن،

این   تاثیر قرار دهد، دخیل می باشد. چسب زدن به پوست بینی می تواند احتمال بروز  نهایی عمل زیبایی بینی را تحت

 .ا به حداقل برساندرویدادهای نامطلوب ر

جراحی بینی ، انجام دهند. مواردی وجود دارد که در   هفته بعد از 3الی  2به بیماران توصیه می شود چسب زدن به بینی را تا  

ماه برای  زمان طوالنی تری ادامه یابد. از زمان شروع بهتر است چسب زدن را به مدت چند  آن چسب زدن باید برای مدت

توصیه می شود در طول این مدت، قبل از خواب، هر شب به   نفع حاصل از درمان، ادامه دهید. به بیماران کسب حداکثر میزان

بینی برداشت. اگر  چسب را می توان صبح هنگام، قبل از شروع فعالیت های نرمال روزانه، از روی  .بینی خود چسب بزنند

ته و تنها آن را به شب محدود نکنید، نتیجه بهتری برایتان از  داش بتوانید چسب بینی را برای مدت طوالنی تر روی بینی نگه 

 .حاصل خواهد شد عمل بینی

   انتخاب چسب بینی •

ضد    3Mداروخانه محلی خود تهیه کنند. چسب  اینچی از نوار چسب کاغذی پزشکی را از 2/1بهتر است بیماران یک رول 

ارزان بوده و  را ایجاد نمی کند. بعالوه ، این نوع چسب کاغذی ، بر روی پوست ، مشکلی آلرژی بوده و در صورت استفاده مکرر

 .تهیه آن کار دشواری نمی باشد

 پوست خود را تمیز کنید قبل از زدن چسب بینی  •

ها را خوب با پد الکلی تمیز کنید. این کار به از  قبل از چسباندن چسب بر روی دماغ بعد از جراحی بینی ، حتماً بینی و گونه

 .آرایش که مانع خوب چسبیدن چسب به بینی می شوند، کمک می کند ن چربی و لوازمبین برد

 نحوه چسباندن چسب بینی  •



 

بایستید تا مطمئن شوید چسب ها را به درستی    ز عمل بینی ، در مقابل آیینههمیشه در زمان چسباندن چسب به بینی بعد ا

را   بعد از جراحی پوست، بخش بسیار مهمی از فرایند می باشد. وقتی فرایند چسب زدن بر روی بینی می چسبانید. مدیریت

هر قطعه چسب جدا شده ، از هر طرف  به طوریکه   آغاز می کنید، چند تکه نوار چسب را که به اندازه کافی بلند است، ببرید ؛

به پایین تنظیم   باید اندازه هر قطعه نوار چسب بریده شده را متناسب با جهت چسب زدن از باال  تا لبه گونه ها پیش رود. شما

چسب باید بلندتر باشد. به خاطر داشته باشید که هدف اصلی زدن  کنید، از اینرو تکه چسب بریده شده برای نوک بینی قاعدتاً

خوبی در محل مناسب خود  بینی ، فشردن پوست روی استخوان و غضروف می باشد. وقتی اولین تکه چسب به بعد از جراحی

  50تا  30برروی پل بینی، بیشتر چسب بچسبانید. حتماً چسب ها باید  .قرار گرفت، به سمت پایین، چسب زدن را ادامه دهید

 .فشرده نمایند یکدیگر را همپوشانی کنند. پس از تکمیل، چسب ها باید به خوبی پوست بینی را درصد

 برداشتن چسب بینی  •

 

 



برداشتن چسب باید با دقت بسیار زیاد انجام شود. شما نباید انتهای چسب را با سرعت بکشید. این کار نتیجه چسب زدن بعد 

انجام داده و از محلول  را به طور کامل مختل می کند. شما باید جدا کردن چسب را با یک تکنیک درست جراحی بینی  از

شل کردن چسب از روی بینی استفاده کنید. همچنین می توانید با   داروخانه تهیه کرد، برای سست و مخصوص که می توان از

استفاده از یک موچین، لبه   آب گرم، و استفاده از صابون، کار شل کردن چسب را انجام دهید. بهتر است با گرفتن یک دوش 

درجه به سمت عقب بکشید. حفظ همین   180اویه چسب را تحت ز .چسب را گرفته و به آرامی از روی پوست جدا کنید

تاثیر قرار گرفتن   با سطح پوست ادامه دهید. این کار به حداقل میزان کشیده شدن پوست و تحت جهت یابی را موازی 

 .استخوان و غضروف پایه کمک می کند 

 قلبی  بیماران برای بینی جراحی

  میزان و پزشک تشخیص به آن نبودن یا بودن اجرا قابل امکان و بوده برانگیز  چالش اندکی قلبی بیماران برای  بینی عمل

 برای  را جراحی این برخی. ندارد وجود نظری   اتفاق قلبی، بیماران برای   بینی عمل خصوص در.  است وابسته بیماری  گستردگی

  داشته قلب عملکرد برروی   مثبتی تاثیر تواند می  تنفس، شرایط بهبود دلیل به معتقدند  برخی و دانسته خطرناک قلبی، بیماران

 . است اهمیت حائز  بسیار زمینه این در درست تشخیص یک از مندی  بهره برای  خوب متخصص یک انتخاب. باشد 

 دیابتی  افراد در بینی جراحی

  دارد وجود ریسک این چون ،  شوند  می هایی نگرانی دچار ،  بینی عمل انجام برای  گیری  تصمیم زمان در دیابت به مبتال افراد

  سطوح روی  بر دقیقی  کنترل که افرادی  برای  ، زیبایی جراحی ،  البته. شود روبرو مشکالتی  با ، جراحی روند  از بعد بهبود که

 جراح ، باشد  عالقمند بینی زیبایی جراحی  انجام به ، دیابت  به مبتال شخص  اگر. باشد می پذیر امکان ، دارند خود  خون گلوکز

  تحت ، فرایند پیشبرد برای  را خون گلوگز سطوح توان می آیا که کند می  تعیین ، الزم های  بررسی و ها تست انجام از پس ،

 بیمار خون گلوکز  سطوح  کنترل کیفیت  که شود می انجام A1C هموگلوبین آزمایش ، مرحله این در. خیر یا  داد قرار کنترل 

 را پروسیجر توان می  ، باشد درصد 7 از کمتر ، سطح این اگر . دهد می قرار  بررسی مورد ، ماهه سه یا دو دوره یک طول در را

 جراح بهترین  ، بنابراین  ، باشد گذار تاثیر انسولین به بدن واکنش روی  بر تواند می جراحی ، بعالوه. آورد در  اجرا مرحله به

. ببرد پیش ، ریکاوری  دوره در هم و عمل طول در هم ،  دیابت پزشک با مشترک  همکاری   یک در را فرایند  باید تهران بینی

  ، کند رعایت کامل طور به را پزشک توسط شده  توصیه های  دستورالعمل ،  روند طول تمام در بیمار که مادامی بینی جراحی

 . باشد می اجرا قابل



 جراحی بینی و بارداری

های مهم در زندگی تلقی شود. این تصمیم مهم   تصمیم گیری برای انجام عمل زیبایی بینی ، می تواند بعنوان یکی از تصمیم

بانوانی که برای  .روبرو می شودزندگی ، از قبیل تجربه شیرین مادر شدن ، با اختالالتی  گاهی با پیش آمدن یک رویداد در

دچار اندکی   ریزی کرده و قبل از فرا رسیدن موعد عمل ، متوجه می شوند که باردار هستند ، خود برنامه جراحی بینی انجام

آن ، در طول دوره بارداری ممنوع می باشد. شاید   سردرگمی می شوند. جراحی زیبایی بینی ، با توجه به ماهیت گزینشی

آن انجام  بعنوان محل پرورش جنین و بینی بعنوان عضوی که قرار است جراحی زیبایی بر روی  ود بگویند که رحمبرخی با خ

نشان کنیم که عمل دماغ عمدتاً تحت بیهوشی عمومی    شود ، دو اندام کامالً تفکیک شده از هم می باشند ، ولی باید خاطر

آفرین باشد. در  ما در حین جراحی ، می تواند برای جنین ، خطرداروهای بیهوشی به چرخه بدن ش انجام می شود و ورود

برای مثال ، فرد به علت انحراف در سپتوم ، دچار باریک   .برخی موارد ، جراحی زیبایی بینی دارای هدف درمانی می باشد

ایطی با توجه به اهمیت  شر مجاری بینی شده و همین امر ، تنفس را برای او دشوار نموده است. در چنین شدگی یا انسداد در

 رینوپالستی به یک پروسیجر الزامی تبدیل می شود. پزشک ، با مورد ارزیابی تامین اکسیژن کافی برای بدن از طریق تنفس ،

 .عمل ، به جمع بندی خواهد رسید قرار دادن تمام جوانب امر ، در خصوص تشخیص به انجام یا خودداری از انجام

 

 آیا نتایج جراحی زیبایی بینی با بارداری ، تحت تاثیر قرار می گیرد؟  •

فراز و نشیب های فراوان است. برای مثال ، دیواره  در طول دوره بارداری ، نمودار تغییرات شرایط بدن ، یک نمودار سینوسی با

بینی را تجربه می   ند. برخی بانوان نیز در طول این دوره ، تولید بیشتر مخاطگاهی ضخیم می شو  های بینی ، متورم شده و

شود. نکته قابل توجه این است که این تاثیرات خوشبختانه موقتی   کنند که می تواند به گرفتگی و انسداد مجاری بینی منجر

قبل از باردار شدن ، عمل بینی انجام  ین ، اگرتورم و انسداد مجاری بعد از دوره بارداری ، فروکش می کند. بنابرا بوده و این

بوده و تاثیری بر   سایر تغییرات در بینی تان را تجربه کنید ، بدانید که این تغییرات موقتی داده اید و در طول بارداری ، تورم و

 .روی نتیجه عمل دماغ شما بر جای نخواهند گذاشت



 بهترین فصل برای انجام جراحی بینی 

برای انجام این فرایند مناسب بوده و از نظر زمانی   اگر قصد انجام جراحی رینوپالستی را دارید ، بهتر است بدانید که هر فصلی

متعدد ، انجام  وجود ندارد. البته ، برخی پزشکان معتقدند که بنا به وجود دالیل و مزیت های  ، محدودیتی برای انجام آن

 : در زیر به ذکر برخی از این دالیل می پردازیم .، بهترین زمان محسوب می شود جراحی در زمستان و اوایل بهار

بسیار حساس می شود. هوای  دماغ در طول دوره ریکاوری بعد از جراحی بینی ، در برابر تغییرات دمایی پوست : هوای خنک

ز جراحی زیبایی بینی با سرعت باریک تر شده و تورم بعد ا  خنک تر باعث می شود که رگ های خونی در پوست بینی ،

هوای سرد ، در زمان خروج  مراقبت از بینی در برابر سرما یا گرمای شدید ، بسیار حائز اهمیت است. در .بیشتری فروکش کند

 .گرم نیز از قرار دادن بینی در معرض نور خورشید ، بپرهیزید از منزل ، به خوبی بینی تان را بپوشانید. در هوای 

، احساس گرفتگی بینی ، کامالً طبیعی است. ولی اگر از آلرژی  عمل دماغ در طول دوره ریکاوری بعد از  : صلیآلرژی های ف

 .محسوب می شود می برید ، فصل زمستان به دلیل کمتر بودن سطح عالئم آلرژی زا ، بهترین گزینه  های فصلی رنج

فراهم نمودن یک   اکتورها در مراقبت های بعد از رینوپالستی ،توجه به اینکه یکی از مهم ترین ف با : قبل از تعطیالت نوروز

تواند فرصت خوبی برای بهره مند شدن از این دوره   دوره استراحت حداقل یک هفته ای می باشد ، تعطیالت نوروز می 

ه دور ریکاوری بدون داشتن دغدغه در خصوص غیبت از محل کار ، محسوب شود. در طول این استراحت و سپری کردن

از سپری شدن دوره ریکاوری می توانید با بینی   تعطیالت ، بخش عمده ای از تورم بعد از جراحی بینی ، فروکش کرده و بعد

 .اجتماع حاضر شوید زیبا و جدید خود در محل کار و

 جراحی بینی با طراحی سه بعدی

آید که از نگاه روانشناختی ، تاثیرات قابل  طراحی سه بعدی در فرایند جراحی زیبایی بینی ، یک تکنیک جدید به شمار می 

مناسب   استرس بیمار از نتیجه جراحی بر جای گذاشته و می تواند به عنوان یک الگوی  مالحظه ای را در مدیریت نگرانی و

ز  است که در سراسر دنیا مورد استقبال بسیاری ا برای جراح محسوب شود. عمل بینی یکی از رایج ترین فرایندهای زیبایی

مهندسی است که   جراحی بینی با طراحی سه بعدی ، ترکیبی از علم پزشکی و تکنیک های پیشرفته .بانوان و آقایان می باشد

بینی زیبای شما ، بعد از عمل بینی زده اند. در طول فرایند  در کنار هم با مشارکت هنر ، دست به خلق یک اثر هنری یعنی

عمل بینی در تهران نیز از نگاه   داف خود از فرایند رینوپالستی حرف می زند و بهترین دکتردرباره ایده ها و اه  مشاوره ، بیمار

می گزیند. گاهی این دو مسیر ، به یک نقطه تالقی دست نیافته و درک روشنی   خود ، بهترین مدل برازنده صورت بیمار را بر

یک روش راه گشا محسوب می شود به   بعدی بینی ،  بحث های انجام شده ، به دست نمی آید. در این میان ، طراحی سه از

 آنچه قرار است بعد از جراحی زیبایی بینی ، خلق شود ، آماده می شود. یعنی گونه ای که به واسطه آن ، یک پیش فرض از

مشاهده کند. در این فرایند که از اسکنر    بیمار می تواند بینی جدید خود را قبل از قرار گرفتن تحت جراحی زیبایی بینی ،

 هایی از بیمار گرفته می شود و سپس بر اساس طرح درمان ترسیم شده بر اساس های سه بعدی استفاده می شود ، عکس

انجام می شود. با آنالیز طرح های خلق شده ،    اطالعات به دست آمده در طول فرایند مشاوره ، طراحی سه بعدی از تمام زوایا

 .اتفاق نظر رسیده و فرایند جراحی ، بر اساس قالب کنترلی نهایی اجرا می شود ار و پزشک به یک نقطه اشتراکبیم

 آیا جراحی زیبایی بینی تنها برای درمان مشکالت ظاهری انجام می شود؟ 



ر می گیرند ، ولی بنا به دالیل زیبایی ، تحت این پروسیجر قرا ،  جراحی بینی هر چند بخش عمده ای از بیماران متقاضی

فانکشنال قرار می گیرند. در این موارد  بیماران نیز به دلیل داشتن مشکالتی از قبیل انسداد بینی ، تحت رینوپالستی بخشی از

شامل   آناتومیکی است که می توان با فرایند جراحی ، آن را درمان نمود. این مشکالت ، بیمار اغلب دچار یک یا چند مشکل

طرف بینی انحراف پیدا کرده است ( ، تخریب  تخوان و غضروف جدا کننده ای که به شکلی ناهنجار به یکسپتوم کج ) اس 

در  به داخل ( و هایپرتروفی توربینت ) غشای مخاطی متورم که فضای مجاری عبور هوا مجرای بینی ) حرکت بافت نرم بینی

تعیین تکنیک مناسب جهت اجرا ، مورد نیاز می   نسداد ، برای بینی را پر می کند ( می باشد. آزمایش برای ارزیابی ماهیت ا

هدف خلق   فانکشنال بینی ، تکنیک های الزم برای رفع عیوب و ایرادات ظاهری بینی نیز با باشد. حتی در فرایند درمان

 .ظاهری زیبا در این اندام ، به طور همزمان قابل اجرا می باشد

 

 تزریق کوکتل به بینی

موقتی ، فرایندی است که در آن با تزریق آنزیم های دارای خاصیت چربی    ، با نتیجه جراحی بینی یکی از انواع عمل بدون

شود. این فرایند به دلیل موقتی بودن   صطالحاً لیفت بینی دنبال میبا هدف جمع کردن نوک بینی و باال کشیدن یا ا سوزی ،

خلق   برای تغییرات اساسی و ماندگار در بینی ، اغلب نمی تواند نتیجه دلخواه را  نتیجه حاصله و محدود بودن دامنه مانور

 .نماید

 تزریق فیلر به بینی

بسیاری به یک فرایند شناخته شده تبدیل شده    در میان تزریق فیلر به بینی به عنوان یک روش بدون جراحی ، این روزها

تغییرات به  .کننده از قبیل هیالورونیک اسید ، در موقعیت های خاصی در بینی تزریق می شود است. در این فرایند ، مواد پر

به دست می    ، جراحی بینی  فوق العاده ای را که در پی انجام دست آمده از این فرایند ، موقتی بوده و قطعاً نمی تواند نتایج

ناهمواری ها در بینی و پر کردن فرورفتگی ها را دنبال   آید ، خلق نماید. نتیجه موقتی این فرایند ، هدف صاف کردن موقتی

قوز بینی را درمان نموده ،  تواند مانند جراحی زیبایی بینی ، تغییراتی در اندازه بینی ایجاد کرده ، نمیمی کند. این روش ، 

 بسیاری اصالحات دیگر که تنها با فرایند جراحی زیبایی بینی قابل اجرا است اندازه و موقعیت سوراخ های بینی را تغییر داده و

پس از آن ، به منظور حفظ ماندگاری نتیجه به   ماه تا یک سال می باشند و 6ری بین را ، خلق نماید. فیلرها اغلب دارای ماندگا

 .نگهداری شرکت کنیم  دست آمده ، باید در جلسات



 عمل بینی و کرونا

موضوع که کانون اجرای جراحی رینوپالستی می باشد   با توجه به شیوع ویروس کرونا از مجاری تنفسی و با در نظر گرفتن این

برانگیز بوده و این سوال را پیش می کشد   در دوره کرونا ، یک موضوع چالش  جراحی بینی که ن به راحتی درک کرد، می توا

برای افرادی   انجام این فرایند زیبایی اقدام نمود یاخیر. در این شرایط خاص ، انجام جراحی که آیا می توان در این دوره ، به

هستند ، به دلیل احتمال بروز خطر برای سالمت این افراد ،    ری های زمینه ای مبتالسال بوده و به بیما 60که سن آنها باالی 

از رینوپالستی ، از حساسیت   در سایر افراد ، پروتکل ها و دستورالعمل های مربوط به مراقبت های قبل و بعد .ممنوع می باشد

وص مراقبت های قبل و بعد از جراحی زیبایی دستورالعمل های رایج در خص بیشتری برخوردار بوده و بندهای بیشتری به

ایمن برای سالمت بیمار انجام می   اضافه می شود. تمامی این اقدامات ، با هدف اجرای فرایند در شرایط صد در صد ،  بینی

 .شودبیمار که با ارزش ترین دارایی هر شخص محسوب می شود نیز با خطر روبرو ن  شود تا عالوه بر خلق بینی زیبا ، سالمت

 رضایت مراجعه کنندگان عزیز از نتیجه جراحی بینی فوق العاده توسط دکتر ماریا مرادی 

  

 جراحی بینی بدون بیهوشی 

یا عمل بینی با بی حسی موضعی را به  خیلی از داوطلبین جویای این امر هستند که می شود جراحی بینی بدون بیهوشی 

آن   پیش می آید که شماری از آنان از ریسک بیهوشی عمومی یا عوارض احتمالی بعد از انجام رساند ؟ از این بابت این سوال

یعنی عمل بینی با بی حسی. بدین معنا که فرد دیگر   گفت که به طور کلی امکان وقوع این امر وجود دارد ؛واهمه دارند. باید 

در موضع هدف ،   نمی رود بلکه چشمانش باز بوده و متوجه است که در اتاق عمل چه می گذرد. اما در طول عمل به خواب فرو

را احساس نمی کند. باید این نکته را متذکر شویم که تنها   یعنی بینی که تغییرات بر روی او در حال انجام هست هیچ چیزی 

نداشته باشید. چرا که اولویت   برای تعیین نوع بیهوشی را دارد. بهتر است در این امر پافشاری نامعقولی پزشک صالحیت الزم

با در نظر گرفتن وضعیت سالمتی تان و البته خواسته شما بهترین تصمیم   هران سالمت شما است. ایشانبهترین جراح بینی ت

 .به انجام می رساند گیری را

 حس بویایی بعد از جراحی بینی 

، یکی از مواردی که ممکن است برای همه  از آن جایی که دماغ عالوه بر زیبایی نقش عملکردی نیز در بدن ایفا می کند

  حس بویایی بعد از جراحی بینی تغییر می کند ؟ بعد از عمل کردن بینی ممکن است جعین سوال باشد این است که آیامرا



متوجه بو یا عطر و طعم غذا نشوید. بروز این امر  استشمام بو و چشیدن غذا برایتان کمی دشوار باشد ؛ یعنی این که به درستی 

حس چشایی و  مانع از حرکت ذرات معطر در مسیر بینی می شوند. از این بابت کهایجاد شده و  بخاطر ورمی است که در بینی 

چشایی نیز تضعیف می شود. البته جای نگرانی نیست. به   بویایی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند ، با ضعیف شدن بویایی ، 

ادامه پیدا می کند. بدین  نی هنوز ورم دارد ،هفته بعد از عمل ، که بی  6الی  4موقت بوده و حدوداً تا  این خاطر که این امر

 .چشایی شما مانند سابق می شود  ترتیب با کاهش ورم بینی ، مجدداً حس بویایی و

 چرا بعد از جراحی بینی کج میشود ؟

واند بینی کج هستند. اما دلیل این امر چه می ت بعضی از افراد بعد از اینکه دوره نقاهت شان به پایان می رسد ، شاهد یک

رعایت مراقبت   جراحی می تواند به علل مختلفی اتفاق افتد که یکی از مهمترین فاکتورها عدم باشد. کج شدن بینی بعد از

در اختیار شما قرار می گیرند. در زمان ریکاوری اگر از  های بعد از جراحی بینی است که از سوی بهترین جراح بینی تهران

دهید و پیش از زمان مجاز   صورت بخوابید ، به طور مدام به بینی دست بزنید و آن را تکاننکنید ، بر روی  بینی تان محافظت

باعث کج شدن بینی تان شوند. البته این اتفاق یک دلیل دیگری هم   به فعالیت های پر جنب و جوش بپردازید ، همگی ممکن

ممکن است او کجی بینی تان   صورت حین عمل داشته باشد ، آن ها مراجعه به یک فرد غیر متخصص است. در این می تواند

دماغ را مشاهده کنید. گاهی هم به سبب خطای جراحی باعث منحرف   را اصالح نکند و پس از عمل شما همچنان کج بودن

 .می شود که در ظاهر بینی کجی را به ما نشان می دهد  شدن تیغه بینی 

 حالت تهوع بعد از جراحی بینی 

استفراغ داشته باشید. حات تهوع بعد از جراحی  ل بینی احتمال دارد برای مدتی حالت تهوع وپس از به هوش آمدن از عم

ایجاد می شود. شاید   داروی بیهوشی می باشد. به سبب اثر گذاری دارو بر بدن این احساس در فرد بینی عموماً از اثرات جانبی

ج داروی بیهوشی از بدن و کمرنگ شدن اثر آن ، حالت تهوع بعد  با خرو تا سه روز این امر ادامه پیدا کند ، اما با گذشت زمان

 .بینی هم از بین می رود از عمل

 جای بخیه جراحی بینی 

بخیه بر روی پوست باقی می ماند یا خیر ؟ به   یکی از دغدغه های متقاضیان رینوپالستی این است که آیا پس از عمل ، جای 

 تمال بر جای ماندن جای بخیه جراحی بینی کمتر شده است. در مجموعزمینه اح سبب پیشرفت های حاصل شده در این

بعد از عمل بینی را برای برخی افراد باال   موارد متعددی هستند که در این امر دخالت دارند و ریسک برجای ماندن جای بخیه 

 : عبارتند از می برند. از جمله این فاکتورها

اینکه تمامی برش ها درون بینی   و بسته انجام می شود. در روش بسته با توجه بهرینوپالستی به دو روش باز  : تکنیک جراحی

  بر روی پوست باقی نمی ماند. اما در صورت اتخاذ روش باز ، احتمال باقی ایجاد می شوند پس ، بعد از جراحی جای بخیه ای 

 .ناندن جای برش ها بیشتر خواهد بود

مستعد برجای   ضخیمی دارند ، مثل بینی های گوشتی ، به میزان بیشتری  بینی هایی که پوست : ضخامت و تایپ پوستی

که پوستی با ضخامت معمول را دارا هستند ، کمتر در  ماندن آثار بخیه های جراحی بینی هستند. اما از طرفی دماغ هایی 

 .دارند معرض این مسئله قرار



به طور مطلوب تری   منجر می شود که زخم و محل بخیه ها انجام مراقبت های الزم از سوی بیمار ، : رعایت نکات مراقبتی

 .کمتر شود بهبود پیدا کنند و احتمال باقی ماندن جای بخیه جراحی بینی

 سواالت رایج در جراحی بینی 

 آیا بعد از عمل بینی، خونریزی طبیعی است؟  •

در طول این مدت یک پد در زیر بینی قرار   .ساعت کاهش می یابد 24در حالت طبیعی ، خونریزی بعد از چراحی بینی پس از 

 .بینی را جذب کند. در زمان آغشته شدن پد به خون می توانید آن را تعویض کنید داده می شود تا خون خارج شده از

دانست، چون ضایعاتی از قبیل ترشحات بر  ی توان آن را نشانه خوبیخونریزی با کمیت مختصر، طبیعی می باشد و حتی م

با گذر   مجاری بینی خارج می شوند. ولی اگر کمیت خون خارج شده از بینی زیاد بوده و جای مانده از عمل، به همراه خون از

 .زمان متوقف نشد، به پزشک خود اطالع دهید

 برای کاهش تورم بینی چه باید کرد؟ •

به کاهش تورم کمک کند. بعالوه، قطع    مغذی و میوه ها که منابع غنی ویتامین محسوب می شوند، می تواندمصرف مواد 

 ساعت اول بعد از  48برای کاهش تورم، الزامی است. قرار دادن کمپرس یخ در طول   مصرف نوشیدنی های الکلی و تنباکو نیز

دادن سر در موقعیت باالتر از بدن نیز   های ورزشی و قرار  جراحی، توصیه پزشک در کاهش تورم است. محدود کردن فعالیت

 .نماید می تواند به کاهش تورم کمک به سزایی

 آیا می توان بعد از جراحی بینی فین کرد؟  •

بینی و تورم نرمال بعد از جراحی باعث ایجاد   خیر یه هیچ وجه نباید بعد از عمل بینی فین کرد. بقایای جراحی در مجاری 

بسیار    این حالت شما را به فین کردن تحریک کند. ولی باید بدانید که فین کردن ر بینی می شود. شایدحس گرفتگی د

پارگی و خونریزی شدید را به همراه داشته باشد.   خطرناک است و به بینی تازه جراحی شما فشار وارد کرده و می تواند خطر

 .پزشک انجام دهید شستشوی بینی را طبق دستور بعد از برداشته شدن گچ بینی،

 آیا نتیجه عمل بینی گوشتی باز می گردد؟ •

حالت اولیه خود بازمی گردد. با تکنیک های مدرن  خی افراد تصور می کنند که بینی گوشتی بعد از عمل جراحی، دوباره بهبر

تقویت می   نیصحیح نیست. همانطور که شرح داده شد، در جراحی بینی گوشتی، چارچوب بی امروزی، چنین تصوری دیگر

بینی دوباره به حالت قبل از عمل خود بازنخواهد  شود و در نتیجه پشتیبانی الزم در بینی شکل می گیرد. بنابراین شکل

 .گشت



 

 ورم بینی چند وقت بعد از جراحی از بین می رود؟ •

بینی معمواًل مقاومت بیشتری از خود نشان می   کماهه از بین می رود. ولی ورم نو 6الی  4ورم کلی بینی اغلب در یک وره  

می خوابد.  فروکش کند. بعالوه، ورم دماغ بعد از جراحی بینی در پوست های ضخیم ، دیرتر دهد و ماه ها زمان الزم است تا

 .زمان الزم است معمواًل یک دوره یک ساله برای فروکش کرده کامل تورم در بینی، 

 ورت را تحت تاثیر قرار می دهد؟آیا عمل دماغ سایر بخش های ص •

سایر اعضای صورت از قبیل گونه ها، لب ها و  بله. بینی به دلیل واقع بودن در مرکز صورت، بر روی نمایان شدن ویژگی های 

بینی انجام   یک جراح بینی خوب ، در زمان ترسیم طرح درمان، تغییراتی که قرار است در چشم ها تاثیر گذار است. در واقع

 .ا متناسب با سایر بخش های صورت در نظر می گیردشود ر

 آیا عمل بینی، خطرناک است؟ •

در این حوزه، جراحی بینی بعنوان یکی از  امروزه به مدد پیشرفت های تکنولوژی و علم و مهارت و تجربه باالی جراحان

 .جراحی های بی خطر شناخته شده است

 تامپون بینی چقدر باید در بینی بماند؟ •

 .ساعت بعد از جراحی، تامپون را برمی دارد 48مواًل پزشک مع

 چه مدت بعد از عمل، باید به بینی چسب زد؟  •

برای یک دوره یک ماهه، بیشترین تاثیر  زمان برداشتن چسب بینی به صالحدید پزشک وابسته است، ولی چسب بینی اغلب

 .ب جدید خود بر جای می گذاردپوست در سازگار شدن با چارچو خود را در کمک به کاهش تورم و کمک به

 چه سنی مناسب عمل بینی است ؟  •



رشد بینی متوقف می شود. به همین دلیل  سالگی ادامه می یابد. پس از این سن ، 16بینی اندامی است که رشد آن تا 

دست   ل رشد بینی ،بر روی بیمار، قبل از این سن ، اقدام نمی نمایند و تا زمان تکمی  جراحان بینی ، جهت انجام جراحی بینی

 .نگه می دارند

 :  سخن پایانی 

و درمانی بی خطر است اما باید توسط بهترین جراح بینی شمال تهران  یک عمل زیبایی جراحی بینی همانطور که گفته شد

خوبی را  رعایت آن ها شما می توانید تجربه با تجربه است ، انجام شود. بنابراین با در نظر گفتن تمام موارد فوق و که مجرب و

 .از انجام عمل بینی به دست آورید

 


