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 زیبایی بینیجراحی 

ضخػی تشای ػول جشاحی صیثایی تیٌی هٌاسة است وِ تیٌی ٍی فالذ 

استاًذاسدّای ایذُ آل صیثاضٌاختی تَدُ، یا ًاهتٌاسة تا سایش اجضای 

غَستص تاضذ. ٍی ّوچٌیي تایذ دس سالهت واهل سٍح ٍ سٍاى تَدُ ٍ 

 ذ.تَلؼاتص واهالً هٌكمی ٍ ٍالغ تیٌاًِ تاض

 ؟چیست  رینوپالستی

سیٌَپالستی یا جشاحی صیثایی تیٌی دس لغت اص دٍ ولوِ سیٌَ ٍ پالستی 

تطىیل ضذُ است. سیٌَ تِ هؼٌای تیٌی ٍ پالستی تِ هؼٌای اغالح یا 

 .صیثا وشدى است

سال لثل افشاد  0222ایي جشاحی لذهت تاسیخی صیادی داسد. دس حذٍد 

ضذًذ. دس آى صیادی دس ٌّذٍستاى هحىَم تِ هجاصات لكغ تیٌی هی 

صهاى تشای اغالح ایي هطىل اص غوغ ٍهَم استفادُ هی وشدًذ. دس آغاص 

یه افسش تشیتاًیائی ایي سٍش سا اص ٌّذیاى آهَخت ٍ تشای  99لشى 

  !!.تْثَد سشتاصاى آسیة دیذُ دس جٌگ استفادُ وشد

سال لثل ٍ تؼذ اص جٌگ جْاًی  02تا  02لذهت سیٌَپالستی هذسى تِ 

ضوسی الذام تِ جشاحی صیثایی  02. دس ایشاى اص دِّ دٍم تش هی گشدد

تیٌی ضذ. تؼذ اص اًمالب اٍلیي گشٍّی وِ الذام تِ جشاحی تیٌی وشدًذ 
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هتخػػیي گَش ٍحلك ٍتیٌی تَدًذ. الثتِ دس حال حاؾش تؼذاد 

هتماؾیاى ػول صیثایی دس ایشاى سٍص تِ سٍص افضایص یافتِ وِ هتاسفاًِ 

 .د ضىي استحتی دس سكح جْاًی ًیض سوَس

 

  ایمنی و عوارض جراحی بینینکات مهم در مورد 

تػوین گیشی دس هَسد اًجام ػول جشاحی تیٌی یه تػوین ضخػی 

تَدُ ٍ فشد تایذ ضخػا فَائذ ٍ خكشات احتوالی سا وِ دس ساُ سسیذى تِ 

تاضذ تشسسی ًوایذ ٍ خكشات احتوالی سا تپزیشد . جشاح ٍ  اّذاف ٍی هی

دّذ .  تین پضضىی تَؾیحات وافی دس هَسد خكشات احتوالی تِ ضوا هی
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ضَد وِ فشهی سا اهؿاء وٌیذ وِ دس آى خكشات ٍ  ِ هیاص ضوا خَاست

   .ایذ ػَاسؼ ػول روش ٍ ضوا آى سا پزیشفتِ

  : شامل عوارض

  ػشٍق سكحی تیٌیپاسگی *9

 دس تْثَد صخنتاخیش*0

 تی َّضی* خكشات 3

  خًَشیضی-() ّواتَم* 0 

 لشیٌِ ضذى تیٌی* ػذم 0

 تی حسی دس پَست* 0

 تیٌیاختالل دس هسیش ػثَس َّا *7

تاضذ ٍ گاّا تا جشاحی لاتل  پاسگی تیغِ هیاًی تیٌی وِ الثتِ ًادس هی* 8

 .تاضذ ٍ گاّا خیش تشقشف ضذى هی

  .دسد وِ هوىي است اداهِ داس تاضذ*9
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  جَضگاُ غیشلاتل لثَل*92

 پَستی* تذضىلی 99

 ٍ تَسم پَستی* التْاب 90

 ًیاص تِ ػول هجذد*93

 شامل چیست؟ قبل از عملآماده سازی 

تؼذ اص ػول تا سِ سٍص ًیاص تِ استشاحت هكلك داسیذ. تشای ایي هذت *

 .ٍسایل سشگشهی ًظیش هجلِ، وتاب، هَسیمی، فیلن ٍ ... تْیِ ًواییذ

دس غَستیىِ لثل اص ػول تِ سشهاخَسدگی، گلَدسد، تثخال یا ّش *

 .تیواسی دیگشی دچاس ضُذیذ پضضه خَد سا اص آى هكلغ ًواییذ

ص ساػت تؼییي ضذُ تشای ػول هكلما چیضی اص ّطت ساػت لثل ا*

 (.ًخَسیذ ٍ ًیاضاهیذ )حتی آب

لثل اص هشاجؼِ جْت تستشی حتوا استحوام وٌیذ صیشا استحوام دس *

ّفتِ پس اص ػول هوٌَع است. اغالح غَست تشای آلایاى،  ػشؼ یه

 .ٍ پان وشدى آسایص غَست ٍ الن ًاخي تشای خاًوْا ؾشٍسی است
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اضیاء فلضی ًظیش ساػت، الٌگَ، گیشُ سش ٍ غیشُ سا لثل اص هشاجؼِ *

 .خاسج ًواییذ

 .جْت تاصگطت تِ هٌضل یه تالص ٍ یه پتَ دس اتَهثیل تگزاسیذ*

دس صهاى هشاجؼِ دفتشچِ تیوِ، جَاب آصهایطات ٍ تواهی هذاسن *

 .پضضىی خَد سا ّوشاُ داضتِ تاضیذ

طاد تپَضیذ. اص سٍص ػول لثاسْای جلَ تاص )دووِ داس یا صیپ داس( ٍ گ*

 .پَضیذى پیشاّي یمِ تستِ، تی ضشت ٍ لثاس تٌگ خَدداسی ًواییذ

ٌّگام هشاجؼِ یه پاوت آب ًاسگیل، آب آلٍَسا یا آب آًاًاس ًیض *

 .ّوشاُ خَد تیاٍسیذ

ساػت تؼذ اص ػول ٍجَد ضخػی وِ اص ضوا  00اص ٌّگام تستشی تا *

 .هشالثت وٌذ ؾشٍسی است

 است؟ دردناک راینوپالستیآیا 

دسد پس اص ػول اًذن است، ٍ تا هػشف ؾذ دسد ّای تجَیض ضذُ 

تَسف پضضه واّص یافتِ ٍ پس اص چٌذ سٍص تشقشف هیگشدد. احساس 

پُشی هختػش غَست تؼذ اص ػول قثیؼی است ٍ تا خاسج ساختي 
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تاهپًَْا واّص یافتِ ٍ تا دس آٍسدى گچ واهال تشقشف هیگشدد. هوىي 

دس چٌذ هشحلِ احساس تیش وطیذى دس  است دس قی فشآیٌذ تْثَدی

 .صاس دٌّذُ ًیستآتیٌی داضتِ تاضیذ وِ الثتِ 

 چگونه انجام می شود؟ زیبایی بینیجراحی 

تیَْضی اسجح تشای سایٌَپالستی تیَْضی ػوَهی است. هؼوَال ػول 

جشاحی دٍ الی سِ ٍ ًین ساػت قَل هیىطذ. دس هَاسدیىِ اًحشاف تیغِ 

 ددایي اًحشاف ًیض اغالح هیگشتیٌی ٍجَد داضتِ تاضذ، ّوضهاى 

 (رینوپالستی ) جراحی بینیمراقبتهای بعد از عمل 

سش گزاضتِ ایذ، تایذ تذاًیذ وِ  حال وِ ػول جشاحی سا تا هَفمیت پطت

هشالثتْای تؼذ اص ػول دس ًتیجِ ًْایی ًمص تسضائی داسًذ. ایي هَؾَع 

یاتٌذ . هْوتشیي هسالِ  ّای اٍل اّویت تیطتشی هی دس سٍصّا ٍ ّفتِ

ّای  تَغیِ حتی دس حذ هالین است. تَؾیحات ٍ  ؾشتِ ًخَسدى تیٌی

 ووه هیىٌذ: اهش صیش تِ ضوا دس ایي
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هؼوَالً دس چٌذ ساػت اٍل دس ولیٌیه یا تیواسستاى تستشی ّستیذ. دس *

 .ایي هذت پشستاساى هَاظة ضوا ّستٌذ

اًجام الذاهات سادُ دًذاًپضضىی ٍ الذاهاتی وِ ًیاص تِ تاص ضذى  *

واهل دّاى ًذاسًذ پس اص دٍ هاُ؛ ٍ اػوال دًذاًپضضىی سٌگیي )هثل 

وشدى واهل دّاى ّوشاٌّذ )هثل هؼالجِ سیطِ( ٍ جشاحی ّایی وِ تا تاص 

 .واس تش سٍی دًذاى ػمل( پس اص سِ هاُ هجاص هی تاضذ

خاسش تیٌی تخػَظ دس ًَن آى تا ّفتِ ّا تالی هیواًذ. خاساًذى  *

 .تیٌی فمف اص سوت پاییي تِ تاال هجاص است

تا سِ هاُ دس تیٌی احساس تی حسی، وشختی ٍ خَاب سفتگی هیىٌیذ. *

  ّفتِ تؼذاصػول تشهیگشدد.8-0ی هؼوَالتیٌحس ًَن تیٌی ٍ تیغِ 

ساػت اٍل واهال استشاحت وٌیذ. دس ایي هذت اگش لػذ داسیذ  00دس *

اص جایتاى تلٌذ ضَیذ حتوا تا ووه دیگشاى تاضذ چَى هوىي است 

http://www.drabdolzadeh.com/reservation.php
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سشگیجِ داضتِ تاضیذ. پس اص ایي هذت هیتَاًیذ حشوات تیطتشی 

دس ّفتِ اٍل تیطتش تَغیِ هیطَد وِ حتی الومذٍس   اًجام دّیذ ٍلی

استشاحت وٌیذ. فؼالیتْای ٍسصضی سٌگیي، ضٌا ٍ ایشٍتیه تا دٍ هاُ 

 ..هوٌَع است

وٌیذ تیطتش تِ پطت تخَاتیذ ٍ چٌذ تالص   دس ٌّگام خَاتیذى سؼی*

  .تیطتش صیش سش خَد تگزاسیذ

اگش داخل تیٌیتاى پاًسواى )تاهپَى( است، صهاى تیشٍى آٍسدى آى تِ *

سٍص است. ایي تاهپًَْا  3تا  0هیطَد. ایي صهاى هؼوَالً ضوا اقالع دادُ 

 .وَچه تَدُ ٍ دسآٍسدى آى دسد چٌذاًی ًذاسد

هؼوَالً دسد چٌذاًی پس اص ػول ًذاسیذ هگش آًىِ تیٌی ؾشتِ ای *

 .یاتذ تخَسد. دسد تا هسىٌْایی هثل استاهیٌَفي تْثَد هی

یا تشضحات سا دس غَست آغطتِ ضذى تِ خَى ٍ   پاًسواى صیش تیٌی*

ٍ هحافظ   تِ ّیچ ػٌَاى تِ تاهپَى داخل تیٌی  هیتَاًیذ تؼَیؽ وٌیذ ٍلی

 .سٍی آى دست ًضًیذ

 .                                                                      تشداضتِ هیطًَذ 7یا  0هؼوَالً دس سٍص   ّا ٍ اسپلیٌت سٍی تیٌی تخیِ*

ساػت اٍل تِ واّص وثَدی ٍ  08تا  00استفادُ اص ووپشس یخ دس *

پس اص آى اثش چٌذاًی ًذاسد. اص ووپشس یخ تِ   وٌذ ٍلی تَسم ووه هی

تٌاٍب استفادُ وٌیذ، هثال ّش ًین ساػت توذت یه ستغ آًشا سٍی چطن 

 .ٍ غَست ًگْذاسیذ
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 .دس سٍص اٍل اص هایؼات ٍ پس اصآى اص غزاّای ًشم استفادُ وٌیذ*

ّفتِ اٍل  3تا  0تلفٌی دس   ٍ هىالوِ قَالًیاص حشف صدى، خٌذیذى *

  .ًوائیذ اجتٌاب

خاسج ضَد   دس سٍصّای اٍل هوىي است تشضحات خًَاتِ ای اص تیٌی*

 .دس غَست خًَشیضی هشاتة سا اقالع دّیذ  وِ قثیؼیست ٍلی

 ّای لثاس  اص هسَان ًشم استفادُ وٌیذ، تا دّاى تاص ػكسِ وٌیذ ٍ*

  تپَضیذ. داس دووِ

ًوىی  سا تِ آّستگی تا سشم   سٍصّای دٍم یا سَم ضستطَی تیٌیاص *

یا دیگش ٍسائل ضستطَ دٌّذُ   سی  سی 92ٍ تا استفادُ اص سشًگ 

هیتَاًیذ تا احتیاـ اص گَش پان وي خیس جْت تویض  .دیگش ضشٍع وٌیذ

 .استفادُ وٌیذ  وشدى لسوتْای پائیي داخل تیٌی

  .ی وٌیذاص فیي وشدى هحىن تا دٍ ّفتِ خَدداس*

توذت دٍ هاُ اص ػیٌىْای آفتاتی ٍ قثی استفادُ ًىٌیذ ٍ دس غَست ًیاص *

هیتَاًیذ لٌض تواسی گزضتِ ٍ یا ػیٌه سا تا چسة تِ پیطاًی تچسثاًیذ 

 .تا تِ تیٌیتاى فطاس ًیاٍسد

  .ّای اٍل اص لشاس گشفتي دس هؼشؼ ًَس آفتاب خَدداسی وٌیذ دس هاُ*

ّای اٍل هطخع ًیست، تٌاتشیي اص  فتِضوا دس سٍصّا ٍ ّ  فشم تیٌی*

ٍسَاس صیاد ٍ هطاّذُ هىشس خَد دس آیٌِ خَدداسی ًوائیذ. ّوچٌیي دس 

 .ضوا لؿاٍت وٌذ  ایي هذت تِ ّیچىس اجاصُ ًذّیذ دس هَسد تیٌی
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هیتَاًیذ تواس جٌسی سا یىْفتِ تؼذ اص ػول، ًشهص سا یىواُ پس اص  *

ػول؛ ٍسصش سثه ٍ آب تٌی سا سِ هاُ تؼذ اص ػول؛ ٍ ضٌا ٍ ٍسصش 

ّای سٌگیي تذٍى تشخَسد سا ضص هاُ پس اص ػول اص سش تگیشیذ. 

ٍسصش ّای تا احتوال اغاتت ؾشتِ تِ تیٌی ٍ ضیشجِ حذالل تا یىسال 

 .هوٌَع است

 نیاز دارید؟ استراحت روزبه چند 

ضوا ًیاص تِ سِ سٍص استشاحت هكلك ٍ سپس چْاس سٍص استشاحت ًسثی 

 داسیذ، ٍ هیتَاًیذ پس اص آى تِ واس ٍ صًذگی سٍصهشُ تاصگشدیذ. 

 مراجعات بعدی در چه زمانهایی انجام میشود؟

صهاى هشاجؼِ تؼذی ضوا جْت دس آٍسدى تاهپًَْا دٍ تا سِ سٍص پس اص 

 .ضذ. لكفا دس ایي هشاجؼِ توام داسٍّا سا ّوشاُ خَد تیاٍسیذػول هی تا

حذٍد یه ّفتِ تا دُ سٍص پس اص ػول گچ سٍی تیٌی ضوا خاسج *

گشدیذُ، تخیِ ّا وطیذُ هیطًَذ ٍ جشاح تش سٍی تیٌی ضوا چسة 

هخػَظ سایٌَپالستی هیچسثاًذ. ایي چسة ّش ّفتِ توذت یه هاُ ٍ 

 .غالحذیذ پضضه( تؼَیؽ هیگشددًین الی دٍ هاُ )تستِ تِ 
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 چگونه خواهد بود؟ عملبعد از  سیر بهبودی

دس سٍصّای اتتذایی جشاحی وِ غَستتاى هتَسم ٍ وثَد است تْتش است 

دس فىش صیثاتش تِ ًظش آهذى ًثاضیذ. دس ػشؼ یه تا دٍ ّفتِ آثاس حاد 

تیٌی دس ٌّگام دسآٍسدى .جشاحی واهال اص چْشُ تاى هحَ خَاّذ گشدیذ

صیثا ًیست. ػلت ایي اهش ٍسم ضذیذ ًَن تیٌی، فطاس گچ تش اقشاف  گچ

تیٌی ٍ جا اًذاختي آى تش سٍی پَست تیٌی است. ایي هشحلِ گزسا تَدُ ٍ 

سٍص تِ سٍص تیٌی ضوا تْتش ٍ تْتش هیطَد ٍ ضوا اص ًظش سٍحی ًیض ضاداب 

تش خَاّیذ ضذ. تا ایي ٍجَد سًٍذ تْثَدی وٌُذ ٍ تذسیجی است. اگشچِ 

ثایی ّای ًاضی اص ػول جشاحی دس ػشؼ حذٍد ضص هاُ ظاّش صی

هیطًَذ ٍلی ظاّش تیٌی تا حذٍد دٍ سال تغییش هی وٌذ. تیٌی ضوا هوىي 

است دس سیش تْثَدی دچاس غیشلشیٌگی یا وجی گشدد وِ ایي اهش دس 

اغلة هَاسد تا واّص تَسم تیٌی اغالح هیطَد. تایذ دست ون یه تا دٍ 

ًْایی دس هَسد ًتیجِ ػول غثش وشد. ٍلَع ًتیجِ سال تشای اظْاس ًظش 

ًْایی تِ سي، ًَع پَست ٍ تَاًایی تشهین تذى ضوا تستگی داسد. 

تشخی اص تیواساى چٌذ ّفتِ پس اص ػول دسحالیىِ ٌَّص ٍسم تیٌی تكَس 

واهل فشٍوص ًىشدُ است تا ًگاّی هَضىافاًِ دسجلَی آیٌِ ساػتْا تِ 

ًگاُ هَضىافاًِ وِ تٌْا تِ تیٌی  ًظاسُ تیٌی خَد هی ًطیٌٌذ. ایي

هؼكَف تَدُ ٍ تِ سایش اػؿا غَست تَجْی ًذاسد، هَجة هی ضَد وِ 
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اص یه سَ تسیاسی اص ػذم تماسًْای قثیؼی تِ غَست ػیة جلَُ وٌذ ٍ 

اص سَی دیگش صیثایی ٍ تٌاسة ایجاد ضذُ تیٌی تا دیگش اجضای غَست 

 .تحت الطؼاع ًگاُ هحذٍد تِ تیٌی لشاسگیشد

هوىي است ضوا دس هیاًِ واس ٍ لثل اص حػَل ضىل ًْایی تیٌی تا 

ٍاوٌطْای غیش هٌتظشُ الَام ٍ دٍستاى هَاجِ گشدیذ. گاّی اقشافیاى 

تیواس تا اظْاس ًظشّای پی دس پی هثتٌی تش لشیٌِ یاتی، اًذاصُ گیشی ّای 

ٌّذسی ٍ دسضت ًوایی هیىشٍسىَپی، دیذ هحذٍد تا صاٍیِ ای تسیاس 

دس ًگاُ تِ تیٌی تِ ضوا الما هی وٌٌذ وِ هَجة ٍسَاس ٍ تاسیه سا 

ًگشاًی ضوا هی ضَد. تشخی هوىي است تگَیٌذ وِ تیٌی ضوا چٌذاى 

تغییشی ًىشدُ یا تغییشات آى دس حذ ایذُ آل ًیست. دس ایي غَست 

تذاًیذ وِ آًْا اص دیشسس تَدى ًتیجِ ًْایی جشاحی تیٌی ًاآگاُ تَدُ ٍ 

تغییش ٍ صیثا ضذى است. تالش وٌیذ آًچِ سا وِ تیٌی ضوا ٌَّص دس حال 

لثل اص جشاحی هذ ًظش داضتیذ دس رٌّتاى حفظ ًوَدُ ٍ اص هسائل حاضیِ 

 .ای پشّیض ًواییذ


