RİNOPLASTİ VE SEPTORİNOPLASTİ
AMELİYATI
BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Değerli hastamız; size ameliyat kararını
almanız konusunda yardımcı olmak için bu
bilgilendirme formu hazırlandı. Ameliyatınız ve
sonrası oluşabilecek durumlar için aşağıdaki
bilgileri okumanız ve uygulamanız önerilir.
Burnumuz yüzümüzün en dikkat çeken yapısıdır. Koku
alma hissinin yanında, soluduğumuz havayı ısıtma,
temizleme ve nemlendirme gibi çok önemli görevleri
vardır.
Burnun

sadece

dış

görünümünü

düzelten

ameliyatlara ‘’Rinoplasti’’, ilaveten kemik eğriliği
veya et büyümesi sonucu burun tıkanıklığı şikayetine
neden olan burun içi darlıkları da söz konusu ise bu
ameliyatlara ‘’Septorinoplasti’’ adı verilmektedir.
Septorinoplasti ameliyatlarının temel amacı, burun
tıkanıklığının açılması ve burnun yüzümüzün diğer

kısımları ile uyumlu ve doğal bir görünüme
kavuşturulmasıdır.
Septorinoplasti ameliyatı ile burnun boyutları
azaltılabilir

veya

artırılabilir,

burun

ucunun

veya sırtının şekli değiştirilebilir, burun delikleri
daraltılabilir veya burun ile üst dudak arasındaki
açı değiştirilebilir, burun sırtındaki kemik çıkıntılar
alınarak düzelirken, aynı zamanda ameliyat
sırasında, gelişimsel veya çarpma sonucu oluşan
burun dışında ve içinde oluşan eğrilikler ve burun
tıkanıklıkları da giderilmektedir.
Estetik burun ameliyatlarında her hastanın dokusu
ameliyata farklı cevap verdiği için hiçbir cerrah
sonuç hakkında bir garanti veremez. Bu nedenle
tam mükemmel bir sonuca ulaşmak genellikle
mümkün değildir.

Estetik burun ameliyatlarında ulaşabileceğimiz
başarı oranı, hastanın burun dokularının uygun
olup olmaması ile doğrudan ilgilidir.
Burun tek bir organ olmasına rağmen yüzün orta
hattına yerleşmiş iki tarafı olan bir yapıdır. Bu nedenle
ameliyat sonucunda iki tarafın simetrik olarak
benzer bir görünüme kavuşturulması, bu ameliyatı
başarılı bir sonuç alma bakımından zorlaştıran bir
durumdur. Yüzümüzün genellikle simetrik olmaması
ve vücudumuzun her iki tarafında yara iyileşme
gayretinin farklı olabilmesi halinde ameliyatla
sağlanan eşitlik bozulabilir.
Ameliyat olmadan önce beklentilerinizi çok iyi
düşünmeniz, ameliyatı gerçekleştirecek hekim ile
düşüncelerinizi paylaşmanız hem sağlığınız hem
de psikolojiniz için büyük önem arz etmektedir.

Rinoplasti operasyonları mükemmel bir sonuç için
değil, burun görünümünü daha iyi getirmek için
yapılmaktadır. Bu nedenle ameliyat burnunuza
yeni bir şekil verebilir ama hayatınızın akışına yön
veremez. Eğer fiziksel olarak sağlıklı ve psikolojik
olarak dengeli ve beklentilerinizde gerçekçi iseniz
iyi bir aday olabilirsiniz.
Rinoplasti ameliyatlarındaki asıl hedef, burundaki
dokuları kullanarak doğal görünümlü ve yüzle
uyumlu bir burun meydana getirmektir. Ameliyatın
başarısı cerrahın bilgi, beceri ve tecrübesinin
yanında hastanın yaşı, genel sağlık durumu, burun
cildinin yapısı, burun görünümündeki bozukluğun
derecesi, dokulardaki yara iyileşmesi gücü, sigara
kullanımı, yüzün diğer yapılarının durumu ve
hastaya ait bazı özel problemlere bağlı olarak
değişebilmektedir.
Estetik

burun

ameliyatları

yüz

gelişiminin

tamamlandığı 16-17 yaşından itibaren yapılabilir,
üst yaş sınırı yoktur. Burun tıkanıklığı çok fazla olan
çocuklarda ise bu ameliyat 5 yaşından itibaren
uygulanabilir.
Kulak-Burun-Boğaz

Anabilim

Dalı’nda

gerçekleştirdiğimiz burun ameliyatlarında burun
görünümün

düzeltilmesinin

yanında

burun

solunum fonksiyonunda da iyileştirilmeye yönelik
operasyonlar da gerçekleştirilmektedir.

Ameliyat Öncesi:

4 Sizinle ilgilenen ameliyat planlama koordinatörü
veya hekiminiz ile konuşarak merak ettiğiniz ön
hazırlık

bilgilerini

edinebilirsiniz.

Kullanmakta

olduğunuz ilaçlar, alerji ve başka bir hastalığınız
varsa mutlaka hekiminize bildirmelisiniz. Ameliyat
öncesi burnunuzun görüntüsünün belgelenebilmesi
için fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.

4 Muayeneniz ve fotoğraflarınızdan elde edilen
bilgiler ışığında sizin burnunuza özel olan problemlere
yönelik

olarak

ameliyatınız

planlanacaktır.

Bu

fotoğraflama işlemi ameliyat sonrası 3. ayda ve 1.
yılda tekrarlanacaktır.

4 Ameliyatınız, genel anestezi (narkozla uyutarak)
altında yapılacaktır. Anestezi almanızda ve ameliyat
olmanızda

bir

engel

olup

olmadığı

ameliyat

öncesinde anestezi polikliniğinde anestezi doktorları
tarafından incelenecektir.

4 Bayan hastalar için adet döneminde ameliyat
olunması bir engel değildir. Ancak adet dönemi çok
ağrılı ve rahatsız geçenlerde bu dönem dışındaki bir
tarih için ameliyat planlaması yapılabilir.

4 Ameliyattan önceki 15 gün içinde hekiminizden
habersiz hiçbir ilaç kullanmayınız. Sigara ve alkol
tüketimi ameliyatın başarı oranını düşürebileceği için
ameliyattan en az 4 hafta öncesinden başlamak
üzere tütün ve alkol tüketimi yapılmamalıdır.

4 Ameliyat gününden bir önceki akşam hastaların
burun içindeki kılları ve erkek hastaların bıyıklarını
kesmesi gerekmektedir.

4 Ameliyat sonrasında hekiminizin uygun gördüğü
zaman dilimine kadar duş alamayacağınız için
ameliyat öncesi duş almalısınız.

4 Ameliyat öncesi akşam saat 12:00’a kadar
yemek ve içmek serbesttir. Ameliyat sabahı ise
hiçbir şey yememeli ve içmemelisiniz.
Ameliyatın Başarısını Artıran Sebepler:

4 Operasyon yaralarının sorunsuz iyileşmesi,
4 Daha önce burun ameliyatı geçirilmemiş olması,
4 Burun derisinin orta incelikte, kıkırdaklarının
güçlü, burun ucunun ince, burun ile yüz arasında
büyük orantısızlıkların olmaması,

4 Ameliyat sonrasında doktor tavsiyelerine uyularak
ameliyat

bölgesinin

dikkatli

şekilde

bakımının

yapılmasıdır.
Ameliyatın Başarısını Azaltan Sebepler:

4 Hastanın kötü yara iyileşmesi,
4 Daha önce burun ameliyatı geçirilmesi,
4 Burun derisinin kalın ve yağlı, kıkırdakların zayıf,
burun ucunun kalın, burunda ciddi eğrilikler,

4 Burun ile yüz arasında büyük uyumsuzlukların
olması,

4 Hastanın yüzünün doğuştan asimetrik olması,
4 Sigara kullanımı
4 Ameliyat
sonrasında
doktor
tavsiyelerine
uyulmaması ve ameliyat bölgesinin dikkatli şekilde
bakımının yapılmamasıdır.
Ameliyat:

4 Ameliyatınız sadece burnun dış görünümü ile ilgili
ise (Rinoplasti) 2-3 saat kadar, ilaveten burnun içinde
de problemleriniz varsa (Septorinoplasti) 3-4 saat
kadar sürebilmektedir.

4 Açık teknik ameliyatta burnun alt kısmında her iki
burun deliği arasındaki deri kesilerek burun cildi, altta
uzanan kıkırdak ve kemik yapılardan ayrılır. Kıkırdak
ve kemiklere uygun bir şekil verilir. Burun cildi, yeniden
şekillendirilen burun iskeletini sararak buruna yeni
bir görünüm sağlanmaktadır. Buruna vereceğimiz
yeni şekil için burun içinden aldığımız kıkırdakları ve
yumuşak dokular kullanılmaktadır. Burun içinden
yeterli kıkırdak sağlanamadığı bazı durumlarda

kulaktan veya kaburgadan doku temin etme
zorunluluğu bulunmaktadır.

4 Ameliyatınızda
anlamda

bez

burnunuzun

tampon

içine

konulmayacağı

klasik
için

ameliyat sonrası tampon alınması gibi bir
rahatsızlık olmayacaktır. Ameliyatınız bittiğinde
burnunuza içinden rahat nefes alabileceğiniz
borusu olan silikondan yapılmış kalıp konulacaktır.
Bu kalıp 7-10 gün sonra ağrısız bir şekilde
çıkarılacaktır. Eğitim ve bilimsel amaçlar ile bazı
ameliyatların fotoğrafları çekilmekte ve/veya
video kaydı yapılabilmektedir.
Ameliyat Sonrası:

4 Burun çevresinde şişme ve morarmayı en aza
indirmek için ameliyat sonrası ilk 12 saat kadar
burun yanlarına ve göz çevresine aralıklı buz
uygulaması yapılacaktır.

4 Burnunuzun alt-orta kısımda dikişler varsa,
onların üzerine antibiyotikli pomad sürebilirsiniz.

4 Ameliyattan

sonra

hastanede

1

gece

istirahatinizi tamamladıktan sonra ertesi gün
taburcu olabilirsiniz.

4 Burnunuz alt kısmında her iki burun deliği
arasındaki dikişlere evde 2 saatte bir antibiyotikli
pomad sürmeyi ihmal etmeyiniz.

4 3 ile 5 gün arasında burnunuzdan günden
güne giderek azalan kanlı bir sızıntının gelmesi
ameliyat sonrasında olağan bir süreçtir. Gün
içinde burnunuzda gerçekleşen akıntıyı sık sık
dikkatli bir şekilde temizleyebilirsiniz. Hafif sızıntı
yerine bol akıntı şeklinde ilerleyen sıvılarda
ameliyatınızı gerçekleştiren doktorunuzu arayınız.

4 Burun yanlarında ve göz çevresinde hastadan
hastaya değişen derecelerde ameliyata bağlı
morluklar oluşabilmektedir. Bu morluklar 2- 3
hafta içinde tamamen düzelecektir.

4 Ameliyattan sonraki 2 hafta süresince uyku
esnasında yatakta 45 derecelik açıyla yarı oturur
yüksek bir pozisyonda uyumalısınız.

4 Ameliyattan sonraki 2 ay boyunca sık sık
burnunuza su çekerek burun içinin tıkanmasına
engel olmalısınız. Burnunuza çektiğiniz suyu zorla
sümkürmeyin,

lavaboya

eğilerek

kendiliğinden

akmasını sağlayınız.

4 Burnunuzun üzerindeki bandajlar alınana kadar
çok çiğneme gerektiren sert gıdaları yemekten,
sakız çiğnemekten ve gerekmedikçe konuşmamaya
özen gösteriniz.

4 Burnunuz içindeki iç kalıp ve burnunuzun
üzerindeki dış kalıp 8-15 gün kadar sonra alınacaktır.

4 Ameliyattan sonraki 2 ay sonuna kadar burun
içinde kabuklanma ve burun tıkanıklığı doğaldır,
endişe etmeyiniz.

4 İlk 3 hafta aksırık ve zorlu öksürükten ve
sümkürmekten kaçınmalısınız. Aksırmak zorunda
kaldığınızda ağzınızı genişçe açmanız önerilmektedir.

4 Ameliyat sonrasında hasta, banyoda duş alırken
boynundan aşağı bedenin kendisini yıkayabilir
sonra bandajınızı ıslatmadan sedire uzanarak bir
başkasının yardımıyla saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

4 Bir probleminiz olmadığı taktirde ameliyattan 8-15
gün sonra burnunuz üzerindeki bandajın alınması
için geleceksiniz. Bandaj alındığında ve ilk 3 hafta
boyunca burnunuzun görünümü bandajın baskısı
nedeniyle hoş olmayabilir. Bu süre boyunca burun
derisini günde birkaç defa zeytinyağlı bir sabun ile
yıkamalısınız. Gelişen şişlikler ameliyattan sonraki
3. haftadan itibaren 3. aya kadar önemli ölçüde
azalır. Bilhassa sabahları burun ucunda giderek
azalan şişlik bu ameliyatın doğal seyridir. Ameliyat
sonrası iyileşme ile burnunuzun son görünümü alması
haftalar, aylar sürecektir. Zaten burnunuzun ameliyat
öncesi planlanan şekline kavuşması için en az 3 aylık
bir süre geçmelidir.

4 Ameliyatı takiben 10 gün sonra hasta, okuluna
veya işine geri dönebilecek hale gelir. Tamamen
normal hayata dönebilmeniz ise birkaç hafta alabilir.
Aşırı zorlama gerektiren faaliyetlerden (koşu, yüzme,

eğilme, cinsel ilişkiler ve kan basıncınızı arttıran her
aktivite) 3 hafta süreyle kaçınılmalıdır.

4 İki ay gözlük takmaktan ve burnunuza bir şeyin
çarpmasından sakınmalısınız. Ameliyat sürecine
bağlı olarak doktorunuzun önerdiği ve tarif ettiği
burun masajını her saat başında 1 dakika kadar
uygulayınız. Size herhangi bir masaj önerilmemişse
sizin için gerekli görülmemiştir, endişe etmeyiniz.

4 Her ameliyatta olabilen kanama, enfeksiyon
ve anestezi komplikasyonları gibi riskler estetik
burun ameliyatlarında da söz konusudur. İlaveten;
beğenilmeyen bir görünüm, yara iyileşmesindeki
anormallikler, burun perdesinde delik gelişimi,
burun sırtında ince kırmızı bir damarlanma ve
burun tıkanıklığı gibi komplikasyonlar olabilir. Ancak
bu

komplikasyonlara

sık

rastlanılmamaktadır,

düzeltilmesi için ikinci bir ameliyata ihtiyaç olabilir.

4 Hastanın

kendi

bünyesinden

kaynaklanan

düzensiz yara iyileşmesi, çarpık-eğri burunlar, kalın
ve yağlı burun cildi ve sigara kullanımı ameliyatın
başarısını azaltan nedenlerdir. Ameliyattan 4 hafta
öncesinde sigarayı bırakmış olmalısınız ve daha
sonra da hiç başlamamanız önerilir.

4 Ayrıca çarpık-eğri burunları dümdüz hale
getirmek sıklıkla güçlük arz eder. Ameliyatla
düzeltilmiş olan eğri bir burun, ameliyattan sonra
bazı

hastalarda

gayretleri

ile

doku

hafifçe

iyileşmesinin
eğrilebilir.

dengesiz

Ameliyattan

sonraki aylar içinde burnunuzun şeklinde ve burun
ucunun kalkıklığında azalma gibi yeni burnunuzun
oturuşmasına bağlı bazı küçük değişiklikler olabilir.

Ameliyat sonrası oluşabilecek bu değişiklikler
hesaba katılarak burnunuza ameliyat sırasında
uygun bir şekil verilmeye çalışılır.

4 Ameliyattan sonra burun kanaması, burun içinde
yapışıklıklar, yara iyileşmesinin uygunsuzluğuna bağlı
bazı çökmeler olabilir. Her 10 hastanın birinde (%10)
gelişebilen bu istenmeyen durumlar, ameliyattan
ortalama 3-12 ay kadar sonra küçük veya orta
büyüklükteki ameliyatlar ile düzeltilebilmektedir.

4 Estetik burun ameliyatının amacı, mükemmel
veya

idealinizdeki

bir

burun

değil,

sahip

olduğunuzdan daha güzel ve doğal görünümlü bir
burun sağlamaktır.

4 Burunları ameliyat öncesinde görünüm olarak en
çirkinden en güzel buruna kadar olmak üzere 5 farklı
basamağa ayırabiliriz. Estetik burun ameliyatları
ile bir burun, görünüm olarak bir üst basamağa
yükselir. En alt basamaktaki çok çirkin bir burnun,
en üst basamaktaki çok güzel bir burun haline
gelmesi mümkün değildir. Bu ameliyatla burun
görünümünde sağlanabilecek iyileşme miktarı,
burnunuzun şekline 100 üzerinden vereceğiniz
notun genellikle 30-35 fazlası olacaktır.

Örneğin;

ameliyat

değerlendirdiğiniz

öncesi

bir

45

burnunuzun

olarak
görünüm

notu, ameliyat sonrası 100 değil, 75 seviyesinde
olacağı umulur. Daha önce başarısız bir ameliyat
veya ameliyatlar geçirmiş, yenilenecek olan
burun cerrahisinde hastalarda başarı oranı,
doğal olarak ilk defa ameliyat olacak burunlar
kadar iyi değildir.

4 Bu

ameliyatı

kendiniz

için

olmalısınız,

başkalarının ilgisi ve övgüsü için veya daha güzel
bir eş veya iş temini amacıyla olmayınız.

4 Ameliyatınızı yapacak olan hekime tam olarak
güvenene kadar ameliyata karar vermeyiniz.

4 Bu yazı sizi korkutmak amacıyla değil, konu
hakkında bilgilendirerek ameliyat olma kararınızı
sağlıklı bir şekilde vermeniz için hazırlanmıştır.

4 Burnunuzun ameliyat sonraki görünümünü
bir başkasının burnu ile değil, kendi burnunuzun
ameliyat öncesi fotoğraflarıyla mukayese ediniz.

4 Ameliyatınız

sadece

burnunuzun

şeklini

değiştirecektir. Sosyal veya kişisel problemlerinize
bir çözüm olmayabilir. Hedefimiz size ameliyat
geçirmiş değil, doğal görünümlü bir burun
kazandırmaktır.

4 Bir

şikayetiniz

olmasa

bile

burnunuzun

görünüm ve fonksiyonunun takibi için ameliyat
sonrası ilk ay haftada bir, sonraki 2 ay ayda
bir ve sonraki 9 ay ise 3 ayda bir hekiminize
kontrol muayeneniz için mutlaka görünmelisiniz.
Kontrollere düzenli olarak gelebilmeniz sizin için
çok yararlı olacaktır.
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