הוראות לאחר הרמת סינוס פתוחה
 .1יש להקפיד על נטילת תרופות על פי המרש שקיבלת בנפרד!
 .2יש להקפיד על קירור אזור הניתוח על ידי קרח על פי הוראות הרופא.
 .3ביו הטיפול יש לאכול אוכל ר וקר בלבד.
 .4חל איסור על שתית אלכוהול ועישו במש השבוע הראשו .עישו ושתיית אלכוהול מפריעי
לריפוי הפצע באתר הניתוח ובנוס! ,פעולת היניקה בזמ שאיפת הסיגריה עלולה לעודד דימו
מאתר הניתוח .על מנת לשפר את הסיכוי להצלחת הטיפול מומל #להימנע לחלוטי מעישו
במש חודש לאחר הטיפול.
 .5רצוי שלא לקנח את הא! למש חודש ימי  .קינוח של הא! יוצר לח #חזק מאוד בחלל ובמערות הא!
ועלול לפגוע ברירית הסינוס העדינה .במידה וקיי גודש א! יש לנגבו בעדינות ללא הפעל לח.#
 .6במידה ומתעטשי  ,יש לעשות זאת ע פה פתוח ,ללא חסימה של הנחיריי או של הפה.
 .7אי לבצע פעולות שעלולות להעלות את הלח #בסינוס למש כחודש כגו :שתייה ע קשית,
ניפוח בלוני וניגו בכלי נשיפה .העלייה בלח #האוויר בחלל ומערות הא! בעת ביצוע פעולות
אלו עלול לפגוע ברירית הסינוס העדינה שנפגעה בזמ הניתוח.
 .8מומל #לא לכופ! את הראש ,אלא ,לכופ! את הברכיי בלבד.
 .9אי לנסוע למקומות גבוהי /נמוכי בה יש הפרשי לחצי ) .י המלח  ,חרמו וכו'(.
 .10אי לטוס או לצלול במש חודש.
 .11יש להימנע מפעילות גופנית למש שלושה שבועות.
בתקופה הקרובה רצוי לישו בראש מור בזוית של מעל ל 45/מעלות.
 /כשעתיי לאחר הניתוח ע התפוגגות השפעת ההרדמה המקומית ובימי הראשוני

שלאחר הניתוח

ייתכנו כאבי מאתר הטיפול .נית להשתמש בתרופות נוגדות כאבי ללא מרש ובהתא להוראות
המופיעות על האריזה.
 /החל ממספר שעות לאחר הניתוח ועד למספר ימי לאחר הטיפול תתכ תפיחות בלחי ומתחת לעפע!
התחתו בצד המטופל .לעיתי מלווה התפיחות בשט! ד כחול .לרוב מדובר בבצקת שמופיעה מיד לאחר
הניתוח וגדלה בהדרגה עד שמגיעה לשיאה כשלושה ימי לאחר הניתוח .התפיחות ושט! הד עוברי
מעצמ לאחר מספר ימי עד שבוע .בכל מקרה של הופעת תפיחות המלווה בעלייה בחו הגו! חובה ליצור
קשר ע הרופא!
 /דימו קל מהפה או מהנחיר עלול להופיע בימי הראשוני שלאחר הניתוח ועל כ יש לעצרו על ידי הנחת
גזות במקו המדמ  .במידה והדימו מתגבר יש לפנות לרופא.
 יש להגיע לרופא המטפל כ 10/7/ימי לאחר הניתוח להוצאת התפרי .החלמה מהירה,
מרפאת מומחי מוריה

