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Ρηλνπιαζηηθή
Ρηλνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ επηηπγράλεη ηελ αλάπιαζε
ηεο κύηεο κε ζηόρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εκθάληζήο ηεο γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο ή
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζπγγελώλ, κεηαηξαπκαηηθώλ ή κεηεγρεηξεηηθώλ αλσκαιηώλ.
ηελ Αγγιηθή γιώζζα ε ξηλνπιαζηηθή απνδίδεηαη κε ηνλ όξν Rhinoplasty.
Πξόθεηηαη γηα κία από ηηο πην δεκνθηιείο επεκβάζεηο ηεο πιαζηηθήο
ρεηξνπξγηθήο επεηδή, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο κηθξήο αιιά ζπλερώο
νξαηήο ζην κέζν ηνπ πξνζώπνπ αλαηνκηθήο δώλεο, επηηπγράλεη κεγάιε βειηίσζε ζην
ύθνο θαη ζηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ αηόκνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί κεηεγρεηξεηηθέο
νπιέο.
Η ξηλνπιαζηηθή είλαη ν θαζξέπηεο ηνπ πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ γηαηί ζηελ
επέκβαζε απηή απνηππώλνληαη νη ρεηξνπξγηθέο, νη θαιιηηερληθέο, νη ςπρνινγηθέο θαη
νη δηαηζζεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο.
Η ξηλνπιαζηηθή δελ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε, ηππηθή επέκβαζε αιιά κηα
νκάδα επεκβάζεσλ θαη ηερληθώλ πνπ επηιέγνληαη θαη εθαξκόδνληαη θάζε θνξά,
εμαηνκηθεπκέλα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο δπζκνξθίαο ζην
ζπγθεθξηκέλν άηνκν. πρλόηεξα αθαηξνύληαη ηκήκαηα νζηνύ ή ρόλδξνπ πνπ
πξνέρνπλ. Γελ είλαη όκσο ζπάληεο νη πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη πξόζζεζε ηζηώλ,
θπξίσο απηνκνζρεπκάησλ από άιια ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ή βηνζπκαηηθώλ πιηθώλ.

ηόρνη
Με ηε ξηλνπιαζηηθή επηηπγράλεηαη:
 Δλαξκόληζε ηνπ ζπλνιηθνύ κεγέζνπο ηεο κύηεο (κείσζε ή αύμεζε) κε ην
πξόζσπν.
 Σξνπνπνίεζε ησλ επηκέξνπο αλαηνκηθώλ αλαινγηώλ ( εύξνο θαη κήθνο ηεο
κύηεο).
 Αιιαγή ηεο κεησπνξηληθήο θαη ηεο ξηλνρεηιηθήο γσλίαο.
 Δπζίαζε ηνπ άμνλα ηεο κύηεο ζε πεξίπησζε παξέθθιηζεο ή ζθνιίσζεο.
 Αθαίξεζε ηνπ ύβνπ (θακπνύξαο) ή αληίζεηα αύμεζή ηνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο
γξακκήο ζηε ξάρε ηεο κύηεο.
 Λέπηπλζε, επζίαζε θαη αλόξζσζε ηεο θνξπθήο ηεο κύηεο.
 Σξνπνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ πξνθίι ηνπ άλσ ρείινπο
 Διάηησζε ηνπ εύξνπο ησλ ξσζώλσλ.
Με ην ζπλδπαζκό ησλ επηκέξνπο απηώλ παξεκβάζεσλ ν πιαζηηθόο
ρεηξνπξγόο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ύθνο θαη
ζηελ εκθάληζε ηεο κύηεο θαη ηνπ πξνζώπνπ.
Η ξηλνπιαζηηθή πξνζδίδεη ζην πξόζσπν πην επράξηζηε θαη ραξνύκελε όςε
αιιά δελ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ ειηθία.
Δθηόο από ηηο δπζκνξθίεο, ε ξηλνπιαζηηθή κπνξεί λα δηνξζώζεη ιεηηνπξγηθέο
δηαηαξαρέο όπσο είλαη ε ζηέλσζε ή ε απόθξαμε ησλ ξσζώλσλ. Μπνξεί λα
ζπλδπαζηεί κε πιαζηηθή ηνπ ξηληθνύ δηαθξάγκαηνο ζε πεξίπησζε ζθνιίσζεο κηθξνύ
ή κέηξηνπ βαζκνύ. Μπνξεί επίζεο λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αθαίξεζε νπιώλ, νγθηδίσλ ή
άιισλ ζπγγελώλ θαη επίθηεησλ αλσκαιηώλ ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό ηεο
κύηεο.

Αληελδείμεηο









Βαξηέο, κε ειεγρόκελεο πλεπκνληθέο, θαξδηαθέο ή λεθξηθέο παζήζεηο.
Αλεμέιεγθηε ππέξηαζε θαη αξξύζκηζηνο δηαβήηεο.
Ηιηθία κηθξόηεξε ησλ 17 ρξόλσλ
Αλσκαιίεο πήμεσο ηνπ αίκαηνο
Κύεζε
Βαξύ θάπληζκα
νβαξή ςπρηαηξηθή πάζεζε
Ψπρνινγηθή αζηάζεηα, κε ππέξκεηξεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο επίιπζεο
άιισλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο επέκβαζεο.

Δηαδηθαζία ξηλνπιαζηηθήο
1ε επίζθεςε: ηελ πξώηε επίζθεςε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε γλσξηκία θαη ε
ακθίδξνκε εμνηθείσζε αζζελνύο θαη πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ.
Οη αιιαγέο πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ ζηε κύηε πξέπεη λα απνθαζηζηνύλ θαη λα
πξνζρεδηαζηνύλ κε ζαθήλεηα θαη απόιπηε ζπλαίλεζε. Η αζζελήο πξέπεη λα
ππνδείμεη, ε ίδηα, ζην γηαηξό ηα ζεκεία ηεο κύηεο ηεο πνπ, θαηά ηε γλώκε ηεο,
ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε θαη ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηε κύηε
ηεο κε θάζε ιεπηνκέξεηα.
Ο γηαηξόο ζα αθνύζεη κε πξνζνρή ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί ην ζπγθεθξηκέλν
άηνκν, ζην ζύλνιν θαη ζηα επηκέξνπο ζεκεία ηεο κύηεο. Θα εμεηάζεη αλαιπηηθά ηε
κύηε πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ πξνθαινύλ ηε
δπζκνξθία θαη ζα εθηηκήζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αηόκνπ. Βαζηδόκελνο ζηα ζηνηρεία απηά, ζηελ θαιιηηερληθή
αλαηνκηθή θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ ζα θαζνξίζεη ην ζηπι θαη ηα επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κύηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν.
Πνιπάξηζκεο αλζξσπνκεηξηθέο κειέηεο θαη κεηξήζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ
θαζηέξσζε ησλ ηδαληθώλ αλαινγηώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη ηεο κύηεο. Σηο αλαινγίεο
απηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζην παξειζόλ γλσζηνί κεγάινη γιύπηεο θαη δσγξάθνη
ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη ζύγρξνλνη θαιιηηέρλεο γηα ηελ επηηπρία ησλ έξγσλ ηνπο. Απηέο
ηηο δηαρξνληθέο αλαινγίεο ρξεζηκνπνηεί, ζαλ νδεγό, θαη ν πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο
πξνθεηκέλνπ λα αλαπιάζεη ηε κύηε θαη λα ηελ ελαξκνλίζεη κε ην ππόινηπν πξόζσπν.
Μεξηθέο από ηηο θαζηεξσκέλεο αλαινγίεο ηεο κύηεο θαη ηνπ πξνζώπνπ είλαη:
Σν κήθνο ηεο βάζεο ηεο κύηεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο
ηνπ πξνζώπνπ ελώ πξέπεη λα ηζνύηαη κε ην κήθνο ηνπ κεηώπνπ, κε ηελ απόζηαζε
κύηεο- πεγνπληνύ θαζώο θαη κε ην κήθνο ηνπ αληίρεηξα (Δηθ1α, 1β). Σν ύςνο ηεο
κύηεο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην κήθνο ηεο βάζεο θαη ην κήθνο ηεο ξάρεο ηεο κε ηελ
αλαινγία 3/4/5. Σα ξνπζνύληα πξέπεη λα θαίλνληαη ζηα πιάγηα κόλν θαηά 4mm, ελώ
ην κήθνο ηνπο, από θάησ, πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην κήθνο ηεο θνξπθήο ηεο κύηεο κε
ηελ αλαινγία 2/1. Η γσλία κεηαμύ ηνπ άλσ ρείινπο θαη ηεο ζηπιίδαο ηεο κύηεο πξέπεη
λα είλαη 90ν ζηνπο άλδξεο θαη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 90ν θαη 110ν ζηηο γπλαίθεο
(Δηθ1γ). Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν έζσ θαλζώλ πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ην κήθνο
ησλ βιεθαξηθώλ ζρηζκώλ αιιά θαη κε ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή
επηθάλεηα ησλ δύν ξσζώλσλ θαη λα ηζνύηαη κε ην 1/5 ηνπ εύξνπο ηνπ πξνζώπνπ
(Δηθ1δ). Ιδαληθά ε κεησπν-ξηληθή γσλία πξέπεη λα είλαη 120ν θαη ε ξηλν-πξνζσπηθή
36ν (Δηθ1ε) ελώ ε θνξπθή ηνπ άλσ θαη ηνπ θάησ ρείινπο θαη ην πην απνκαθξπζκέλν
ζεκείν ηνπ πεγνπληνύ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θάζεηε επζεία, ζηελ πιάγηα όςε
(Δηθ1ζη).
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Εηθόλα 1: Ιδαληθέο αλαινγίεο κύηεο θαη πξνζώπνπ.

Γελ αξθεί όκσο ε δηόξζσζε ησλ αλαινγηώλ γηα λα επηηεπρζεί ην ηέιεην
απνηέιεζκα ηεο ξηλνπιαζηηθήο. Η αλζξώπηλε νκνξθηά δε βαζίδεηαη κόλν ζηηο
ηέιεηεο, ζηαηηθέο αλαινγίεο αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθόηεηα, ζην ύθνο θαη ζηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αηόκνπ. Μηα γαιιηθή κύηε, γηα παξάδεηγκα, κε ηέιεηεο αλαινγίεο
ζα ήηαλ απαξάδεθηε ζε έλα ζπληαγκαηάξρε ηνπ ζηξαηνύ αιιά πνιύ σξαία ζε κηα
αηζζεηηθό, κε έληνλα ζειπθά ραξαθηεξηζηηθά.
Ο πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο είλαη ν κόλνο πνπ δηαζέηεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο
ηθαλόηεηεο λα ζπλεθηηκήζεη όια ηα δεδνκέλα θαη λα αλαπξνζαξκόζεη κηα κύηε κε
βάζε ηηο ηδαληθέο αλαινγίεο, ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ, ηηο
ηδηαίηεξεο επηζπκίεο ηνπ αιιά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζύγρξνλεο ρεηξνπξγηθήο.
Αλ νη αιιαγέο πνπ θξίλεη νξζέο θαη ρεηξνπξγηθά εθηθηέο ν γηαηξόο ζπκπίπηνπλ
κε ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνύο ε ιεπηή απηή δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν γηαηξόο ζα αηηηνινγήζεη ηε δηαθσλία ηνπ θαη ζα αλαιύζεη
ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηελ αζζελή κε θαηαλνεηό ηξόπν. Θα αλαπξνζαξκόζεη
ελδερνκέλσο ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ζηελ αζζελή, έηζη ώζηε λα εθπιεξώζεη ηηο
επηζπκίεο ηεο, κόλν αλ απηό είλαη ρεηξνπξγηθά εθηθηό. ε θάζε πεξίπησζε νη αιιαγέο
πξέπεη λα είλαη θνηλήο απνδνρήο από γηαηξό θαη αζζελή δηαθνξεηηθά ν γηαηξόο
κπνξεί λα αξλεζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επέκβαζε.

Εηθόλα 2: Απιόο ηξόπνο πξόβιεςεο
ηνπ απνηειέζκαηνο ξηλνπιαζηηθήο.

ηελ ίδηα επίζθεςε ν γηαηξόο ζα εμεγήζεη ηελ όιε δηαδηθαζία ηεο επέκβαζεο.
Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν ρξόλνο αλάξξσζεο, ε κεηεγρεηξεηηθή δηαδηθαζία θαη νη
ηπρόλ επηπινθέο.
Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην ηειηθό απνηέιεζκα κηαο ξηλνπιαζηηθήο
εμαξηάηαη πξώηηζηα από ηε δεμηνηερλία ηνπ πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ αιιά κπνξεί λα
επεξεαζηεί από απξόβιεπηνπο παξάγνληεο ( ηδηνκνξθίεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ
αζζελνύο, αιιεξγηθέο ξηλίηηδεο, αηκνξξαγηθή ηάζε, ηάζε δεκηνπξγίαο ππεξηξνθηθώλ
νπιώλ θιπ) αθόκε θαη από ηπραία γεγνλόηα ( ηξαπκαηηζκόο κεηά ηελ επέκβαζε,

πηώζε, πξόσξε αθαίξεζε ηνπ λάξζεθα ή ηνπ πσκαηηζκνύ, κεηεγρεηξεηηθή θιεγκνλή
θιπ). Δίλαη πηζαλό, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, λα απαηηεζεί δηόξζσζε κεηά από έλα
6κελν, ζπλήζσο κε ηνπηθή θαη ζπαληόηεξα κε γεληθή αλαηζζεζία.
Καιό είλαη, όια ηα παξαπάλσ λα θαηαγξαθνύλ ζε έλα είδνο ηαηξηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα ππνγξαθεί από ην γηαηξό θαη ηελ αζζελή γηα ακθνηεξόπιεπξε
εμαζθάιηζε θαη πξόιεςε πηζαλώλ παξεμεγήζεσλ.
Πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο:
Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Γεληθή αίκαηνο
 Οπξία αίκαηνο
 άθραξν αίκαηνο
 Κξεαηηλίλε αίκαηνο
 Ψεπδνρνιελεζηεξάζε νξνύ
 Βαζηθόο αληηπεθηηθόο έιεγρνο
 Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο θαη ξηλόο
 Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα
Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Ρηλνζθόπεζε
 Γνθηκαζία όζθξεζεο
 Καξδηνινγηθή εθηίκεζε
 Αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε
ε πεξίπησζε εληνπηζκνύ παζνινγηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ή θιηληθνύ επξήκαηνο ν
έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη ή επεθηείλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ.
Πξνεγρεηξεηηθά κέηξα:
 Απνθπγή ιήςεο αζπηξίλεο θαη αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ κία εβδνκάδα πξηλ
από ηελ επέκβαζε. Λήςε άιισλ θαξκάθσλ κεηά από ελεκέξσζε ηνπ
γηαηξνύ.
 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 2 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ επέκβαζε.
 Πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ θαξκάθσλ κεηά από ζπλελλόεζε κε ην γηαηξό.
 Λνύζηκν ην πξνεγνύκελν βξάδπ
 Αθαίξεζε θάζε είδνπο καθηγηάδ .
 Αθαίξεζε θαθώλ επαθήο.
 Απνθπγή ιήςεο λεξνύ θαη ηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο πξηλ από ηελ
επέκβαζε.
Σερληθή βαζηθήο ξηλνπιαζηηθήο:
Η επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη από
δύν κηθξέο ηνμνεηδείο ηνκέο ζην
εζσηεξηθό ησλ ξσζώλσλ πνπ ζπλελώλνληαη ζηε κέζε θαη απνρσξίδνπλ ηε ζηπιίδα
από ην ζθειεηό ηεο κύηεο (Δηθ 3α). Από ηηο ηνκέο απηέο απνθνιιάηαη κε ςαιίδη ην
δέξκα από ηνλ ππνθείκελν νζηενρόλδξηλν ζθειεηό ηεο κύηεο (Δηθ 3β). Με ηνλ ηξόπν
απηό ν ζθειεηόο ηεο κύηεο απειεπζεξώλεηαη θαη απνκνλώλεηαη ώζηε λα είλαη δπλαηή
ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηε βνήζεηα εηδηθά δηακνξθσκέλσλ εξγαιείσλ πνπ εηζάγνληαη
από ηηο ίδηεο ηνκέο ησλ ξσζώλσλ. Η ξηλνπιαζηηθή, θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο,
είλαη ηπθιή επέκβαζε. Ο ρεηξνπξγόο επεκβαίλεη ρσξίο λα βιέπεη, θαζνδεγώληαο ηα
εξγαιεία πνπ εηζάγεη από ηηο ηνκέο ησλ ξσζώλσλ κε ην αξηζηεξό ρέξη κέζσ ηεο αθήο.
Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ιέπηπλζε ηεο θνξπθήο ηεο κύηεο κε αθαίξεζε
ηκεκάησλ από ηνπο ρόλδξνπο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ξνπζνύληα (Δηθ 3γ. Αλ ρξεηάδεηαη
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Εηθόλα 3: Σερληθή βαζηθήο ξηλνπιαζηηθήο.
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κείσζε ηνπ κήθνπο ηεο κύηεο απηή επηηπγράλεηαη κε αθαίξεζε ηκήκαηνο από ην
θάησ ρείινο ηνπ δηαθξάγκαηνο (Δηθ 3δ). Η αιιαγή ηεο ξηλνρεηιηθήο γσλίαο γίλεηαη
κε ζθελνεηδή αθαίξεζε ρόλδξνπ από ηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ δηαθξάγκαηνο
ηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη ν ύβνο (θακπνύξα) ηεο κύηεο κε ηε βνήζεηα
ςαιηδηνύ θαη ζκίιεο ή ξάζπαο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δνζεί ε πξνεπηιεγκέλε θιίζε
θαη γξακκή (επζεία ή θνίιε) ζηε ξάρε (Δηθ 3ε). Αθνινπζεί ηνκή ησλ ξηληθώλ νζηώλ,
θνληά ζηε βάζε ηνπο κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ νζηενηόκσλ θαη ζπκπιεζίαζή ηνπο έηζη
ώζηε λα ζηελέςεη ην θεληξηθό ηκήκα ηεο κύηεο θαη λα θιείζεη ην θελό πνπ
δεκηνύξγεζε ε πξνεγνύκελε αθαίξεζε ηνπ ύβνπ (Δηθ 3ζη). Σέινο νη αξρηθέο ηνκέο
ξάβνληαη κε απνξξνθήζηκα ξάκκαηα. Αλ απαηηείηαη ζκίθξπλζε ησλ ξσζώλσλ,
δηελεξγείηαη ζηε θάζε απηή κε αθαίξεζε ζθελνεηδνύο ηκήκαηνο από ηε βάζε ηνπο
θαη ζπξξαθή κε ιεπηά ξάκκαηα.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγώλ ζην ζθειεηό ηεο κύηεο, πσκαηίδνληαη ηα
ξνπζνύληα κε γάδεο ή ηακπόλ πνιπνπξεζάλεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ αέξα
κέζσ ζσιελίζθσλ. Ο ρεηξνπξγόο «πιάζεη» ηε κύηε έηζη ώζηε λα πάξεη ην επηζπκεηό
ζρήκα θαη θαζειώλεη ην δέξκα κε απηνθόιιεηεο ηαηλίεο (Δηθ 3ε).
ε πεξίπησζε πνπ πξνεγήζεθαλ νζηενηνκίεο ησλ ξηληθώλ νζηώλ ηνπνζεηείηαη
γύςηλνο ή ζεξκνπιαζηηθόο λάξζεθαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην κέησπν θαη θαιύπηεη ηε
ξάρε ηεο κύηεο θαη έρεη ζθνπό ηε ζπγθξάηεζε ησλ ξηληθώλ νζηώλ θαη ηε δηόξζσζε
ηπρόλ παξέθθιηζεο ή ζθνιίσζεο ηεο κύηεο.
Μεηεγρεηξεηηθή πνξεία:
 Διάρηζηνο ή ππνθεξηόο πόλνο ,θπξίσο θαηά ην πξώην 24σξν, πνπ ειέγρεηαη
κε παπζίπνλα.
 Οίδεκα ηεο πεξηνρήο ηεο κύηεο θαη ησλ βιεθάξσλ πνπ μεθηλά ην 1 ν 24σξν,
θνξπθώλεηαη ην 2ν θαη ππνρσξεί, θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζην 3ν-4ν
24σξν.
 Δθρπκώζεηο ησλ βιεθάξσλ πνπ ππνρσξνύλ ζηαδηαθά ζε 7-10 εκέξεο.
 Γύςηλνο ή ζεξκνπιαζηηθόο λάξζεθαο ζε ζρήκα Σ θεθαιαίνπ ζηε ξάρε ηεο
κύηεο. Σν νξηδόληην ηκήκα ζηεξίδεηαη ζην κέησπν θαη ην θάζεην επηθαιύπηεη
ηε ξάρε ηεο. Ο λάξζεθαο παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ 8-10 εκέξεο.
 Γάδεο ή καιαθά ηακπόλ πνιπνπξεζάλεο ζηα ξνπζνύληα γηα 3 24σξα.
 Πιύζεηο ηεο κύηεο κε θαηάιιειν δηάιπκα πνπ ζα ζπζηήζεη ν γηαηξόο, κεηά
ηελ αθαίξεζε ησλ ηακπόλ από ηα ξνπζνύληα.
 Αινηθή ή ςεθαζκνί κε απνζπκθνξεηηθό ζθεύαζκα ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο
κύηεο είλαη πηζαλό λα ρξεηαζηεί κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηακπόλ.
 Λήςε αληηβηνηηθνύ γηα 4-7 εκέξεο. Λήςε απνηδεκαηηθώλ ή αληηθιεγκνλνδώλ
θαξκάθσλ, αλ ν γηαηξόο ην θξίλεη απαξαίηεην.
 Κξύεο θνκπξέζεο ζηα βιέθαξα θαηά ηα δύν πξώηα 24σξα πεξηνξίδνπλ
ζεκαληηθά ην νίδεκα θαη ην αίζζεκα ηάζεο.
 Απνθπγή ιήςεο ζθιεξήο, νγθώδνπο ηξνθήο ηηο πξώηεο 2-3 εκέξεο.
 Απνθπγή ύπλνπ ζε πξελή ζέζε γηα 20-30 εκέξεο.
 Λνύζηκν επηηξέπεηαη κεηά ην 1ν 24σξν κε ην θεθάιη ζε ππεξέθηαζε.
Καλνληθό ινύζηκν επηηξέπεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ λάξζεθα.
 1ε αιιαγή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 3νπ 24ώξνπ νπόηε αθαηξνύληαη νη γάδεο ή
ηαηακπόλ από ηα ξνπζνύληα.
 2ε αιιαγή ηελ 8ε-10ε εκέξα νπόηε αθαηξείηαη ν λάξζεθαο.





Γελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά ξάκκαηα γηα αθαίξεζε. Σα ξάκκαηα ζην εζσηεξηθό
ηεο κύηεο είλαη ζπλήζσο απνξξνθήζηκα θαη δε ρξεηάδνληαη αθαίξεζε. ε
πεξίπησζε ζκίθξπλζεο ησλ ξνπζνπληώλ ηα ξάκκαηα αθαηξνύληαη ηελ 7 ε-10ε
εκέξα.
Δθηίκεζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πνξείαο από ην γηαηξό ζε 1 θαη θπξίσο ζε 6
κήλεο.

Επηπινθέο
ηηο επηπινθέο ηεο ξηλνπιαζηηθήο πεξηιακβάλνληαη
 Δπηπινθέο από ηελ αλαηζζεζία
 Ρηλνξξαγία
 Φιεγκνλή
ηηο ζπαληόηεξεο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη
 Γηαηαξαρέο όζθξεζεο
 Ρηληθή βαιβίδα
 Γηάηξεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο
ηηο αηζζεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη
 Αλσκαιίεο ζην πεξίγξακκα ηεο κύηεο
 Αζπκκεηξία ηεο κύηεο
 Παξέθθιηζε ηνπ άμνλα ηεο κύηεο
 Αηειήο εθηνκή ηνπ ύβνπ
 Τπεξβνιηθή εθηνκή ηνπ ύβνπ
 Καζίδεζε ηεο ξάρεο
 Πηώζε ή ππεξβνιηθή αλύςσζε ηεο θνξπθήο

Ελαιιαθηηθέο ηερληθέο ξηλνπιαζηηθήο
Αλνηθηή ξηλνπιαζηηθή: Η ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αθόκε από νξηζκέλνπο
ρεηξνπξγνύο κε ην επηρείξεκα όηη ε επέκβαζε γίλεηαη ππό άκεζε όξαζε θαη έιεγρν
ηνπ ξηληθνύ ζθειεηνύ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ δηαθέξεη από ηελ θιεηζηή
ξηλνπιαζηηθή παξά κόλν ζηελ αξρηθή ηνκή πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε βάζε ηεο
ζηπιίδαο θαη επηηξέπεη ηελ πιεξέζηεξε απνθάιπςε ηνπ ξηληθνύ ζθειεηνύ.
Επαλνξζσηηθή ξηλνπιαζηηθή: Πξόθεηηαη γηα ηε ξηλνπιαζηηθή πνπ ζηνρεύεη
ζηελ
απνθαηάζηαζε
ζπγγελώλ,
κεηαηξαπκαηηθώλ
ή
κεηεγρεηξεηηθώλ
παξακνξθώζεσλ ηεο κύηεο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, δελ αθαηξνύληαη ζπλήζσο ηζηνί
αιιά δηνξζώλνληαη ειιείκκαηα ηζηώλ κε ηξεηο θπξίσο ηξόπνπο:
 Με κεηαθίλεζε ηζηώλ από ηελ ίδηα ηε κύηε
 Με κεηακόζρεπζε νζηνύ ή ρόλδξνπ από άιιν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο (απηηά,
πιεπξέο, ιαγόληα νζηά)
 Με ηνπνζέηεζε βηνζπκβαηώλ εκθπηεπκάησλ
Πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία κηαο επαλνξζσηηθήο ξηλνπιαζηηθήο είλαη ν
ιεπηνκεξήο δηαγλσζηηθόο πξνεγρεηξεηηθόο έιεγρνο ώζηε λα εληνπηζηνύλ επαθξηβώο
νη αηηίεο ηεο δπζκνξθίαο γεγνλόο πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ γηαηξό λα επηιέμεη ηηο
θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε παξεκβάζεηο.

