عمل جراحی زیبایی و شکستگی بینی :
ضایغ تزیي صذهِ استخَاى ّای صَرت صذهِ بِ بیٌی است سیزا بیٌی بزجستِ تزیي استخَاى صَرت هی باضذ
در صَرتی ادم ٍ تَرم ٍجَد داضتِ باضذ بزای درهاى بایذ تا سهاى بزطزف ضذى تَرم صبز کزد ،در صَرتی
کِ ایي ضکستگی تطخیص دادُ ًطَد یا بِ صَرت ًاصحیح درهاى ضَد هی تَاًذ هطکالت سیبایی ،اًسذاد راُ
َّایی ،خز خز کزدى ،سیٌَسیت ،چسبٌذگی غیز ًزهال ٍ افشایص ضاًس ػفًَت گزدد.
دستورالعمل ترخیص :
 بؼذ اس تزخیص دارٍّایی کِ بزای ضوا تجَیش هی ضَد بِ دقت هصزف کٌیذ.
 اس هصزف خَدسزاًِ دیگز دارٍّا خَدداری کٌیذ.
 استفادُ اس قطزُ ّای باسکٌٌذُ بیٌی فقط با اجاسُ پشضک باضذ.
 چٌاًچِ بؼذ اس تزخیص ٍ هصزف دارٍّا ػالئوی ًظیز تَْع ،استفزاؽ ،اسْال ،تٌگی ًفس ،ػالئن
پَستی ٍ تب باالی  88درجِ سزیؼا بِ پشضک اطالع بذّیذ.
 تا سهاًی کِ گچ رٍی بیٌی بزداضتِ ًطذُ اس لباس ّای دکوِ دار ٍ جلَباس استفادُ ًواییذ .گچ رٍی
بیٌی  7رٍس بؼذ اس ػول بزداضتِ هیطَد.
 بزای استحوام قبل اس بزداضتي گچ بیٌی با دٍش دستی اس گزدى بِ پاییي را بطَییذ.
 بؼذ اس بزداضتي گچ تا ّ 6فتِ اس ػیٌک استفادُ ًکٌیذ.
 در ّ 6فتِ اٍل بؼذ اس ػول اس ٍارد ضذى ضزبِ ٍ فطار بِ بیٌی جلَگیزی ضَد.
 ضٌا تا ّ 2فتِ بؼذ اس ػول ٍ اسکی تا  2هاُ ٍ ٍرسش ّایی کِ اهکاى بزخَرد فیشیکی در آى سیاد
است تا  4هاُ اًجام ًطَد.
 تا  8رٍس بؼذ اس ػول اس هصزف غذاّای سفت کِ ًیاس بِ جَیذى دارًذ هثل سیب ٍ َّیچ خَدداری
کٌیذ ٍ اس رٍس سَم بِ بؼذ رصین غذایی هؼوَلی است.
 پاًسواى داخل بیٌی  2تا  8رٍس بؼذ اس ػول خارج خَاّذ ضذ.
 کبَدی دٍر چطن ًگزاى کٌٌذُ ًیست ٍ هؼوَال تا  6رٍس بؼذ اس بزطزف خَاّذ ضذ.
 کوپزس سزد ًاحیِ ػول را بزای کاّص تَرم ٍ خًَزیشی تا  24ساػت بؼذ اس ػول استفادُ کٌیذ.

