
يادداشت مهمان

رینوپالستی های مکرر
چه عوارضی به دنبال دارد؟

بینی شما
در خطر 
است!

10نهی پس از رينوپالستی

دوران نقاهت بعد از عمل جراحی زیبایی بینی از 
اهمیت باالیی برخوردار است. ترمیم کامل بینی 
و استخوان های آن حدود 6 هفته طول می  کشد، 
بنابراین ضروری است در خالل این مدت، از 
انجام برخی فعالیت ها که ممکن است باعث 

آسیب به بینی شود، اجتناب کنید:
1. فعالیت بدنی شدید نکنید: انجام هرگونه 
فعالیت ورزشی تا 2 هفته بعد از عمل جراحی 
سریع،  پیاده روی  دویدن،  است.  ممنوع 
کردن  بلند  شدن،  خم  ایروبیک،  ورزش های 
وزنه و هرگونه فعالیتی که مستلزم وارد کردن 
نیرو باشد، نباید انجام شود. با شروع هفته سوم 
به تدریج می توانید فعالیت های ورزشی خود 
را شروع کنید. شنا کردن را باید تا 6 هفته به 
تاخیر انداخت. ورزش های تماسی مثل بسکتبال، 
والیبال و فوتبال و نیز ورزش های رزمی که در 
آنها احتمال آسیب به بینی باالست باید 4-6 

ماه به تعویق بیفتد.
هفته   3 در خالل  که  آنجا  از  نکنید:  فین   .2
بسیار حساس  بینی  مخاط  از عمل،  بعد  اول 
و آسیب پذیر است، طی این مدت باید از فین 
کردن اجتناب کنید و ترجیحا از راه دهان نفس 
بکشید. هنگام عطسه دهان باید باز باشد تا هوای 
پرفشار از راه دهان خارج شود و به مخاط بینی 

آسیب نرساند.
3. دوش نگیرید: بعد از عمل جراحی، 7-10 
روز پانسمان ویژ ه ای روی بینی گذاشته می شود 
)به صورت اسپلینت یا گچ(. در خالل این مدت 
باید  بنابراین  بماند،  باید خشک  پانسمان  این 
طوری استحمام کنید که رطوبت به پانسمان 

روی بینی نرسد...
ادامه در صفحه 31

 دکتر رضا کریمی
جراح و متخصص گوش و حلق و 
بینی و جراحی پالستیک صورت

اگر لب هايتان خشک 
است، بخوانید!
)31(

20 کیلوگرم کاهش 
وزن برای کنترل 

قند خون )26(

بیداری اگزما 
پس از 20 سال
)27(

بفرمايید 
شکالت داغ!
)30(

ميزگـرد تغـذیـه 
ميزگـرد زیـبایی
با خـو ا ننـد گا ن
جـراحی زیبایی
د ستو ر آ شپـز ی
پـوسـت و مــو
ز یـبـــــا یــی
صـفـحـه آخــر

سال چهاردهم  شماره 649  شنبه 2 دی 1396

صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه

بیشتر بخوانید

»بینی شما در خطر است!« را 
در صفحه 29 همین شماره بخوانید.

چندی پیش ،دکتر متئو شولمان، یکی از جراحان پالستیک 
معروف در ایاالت متحده آمریکا، در گفت وگویی با یکی از 
نشریات پرتیراژ این کشور، در رابطه با افتادگی بینی و تغییر 
شکل آن به جانت جکسون هشدار داد. عکس هایی که از 
این خواننده معروف منتشر شده، نشان می دهد بینی او طی 
چند سال اخیر دچار تغییر شکل شده و دلیل از بین رفتن 
مخاط های درون بینی و تحلیل آن انجام عمل های مکرر 
بینی است! جانت جکسون برای اولین بار در 16 سالگی 
عمل جراحی بینی انجام داد. او در آن زمان به خبرنگاران 
گفت: »زنان زیادی را دیده ام که عمل جراحی بینی 
انجام داده اند و از نتیجه آن راضی نبوده اند، ولی این 
اتفاق برای من نخواهد افتاد. امروز نباید از من بپرسید 
که آیا این عمل را تکرار خواهم کرد یا نه؟ من20 سال 
بعد پاسخ این پرسش شما را می دهم!« 11 سال بعد از این 
گفت وگو جانت جکسون به دلیل عدم رضایت از بینی 
خود زیر تیغ رفت و حاال که 51 ساله است، پزشکان به 
او در رابطه با افتادگی و تغییر شکل بینی و از بین رفتن 
بافت های نگهدارنده آن هشدار داده اند... )صفحه 29(


