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Τι είναι το ρινικό διάφραγμα;
Είναι το διαχωριστικό τείχος μεταξύ των δύο ρουθουνιών. Είναι κατασκευασμένο 
από χόνδρο και  κόκκαλο. Είναι καλυμμένο με μια μεμβράνη που ονομάζεται 
βλεννογόνος.

Γιατί χρειάζομαι την εγχείρηση; 

Εάν έχετε δυσκολία στην αναπνοή επειδή το ρινικό σας διάφραγμα είναι στραβό. 
Μπορεί να οφείλεται σε ένα κτύπημα στη μύτη η μπορεί να γεννηθήκατε έτσι. 
Αυτό μπορεί να διορθωθεί με επέμβαση που ονομάζετε πλαστική ρινικού 
διαφράγματος.

Θα αλλάξει το σχήμα της μύτης μου ;

 Όχι εκτός εάν εσείς θέλετε κάποια αλλαγή στο εξωτερικό μέρος της μύτης σας.

Μπορεί να συμβεί κάτι σοβαρό; 
Σοβαρές επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες. Πολύ σπάνια μπορεί να έχουμε αιμορραγία 
μετά την επέμβαση. Άλλες επιπλοκές είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Οι πονοκέφαλοι μου οφείλονται στο διάφραγμα μου;                                         

Όχι.

Πόσο καιρό θα είμαι στο νοσοκομείο και πόσο θα απουσιάσω από την εργασία μου;

Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μια ημέρα και από την εργασία σας 
θα χρειαστεί να απουσιάσετε δύο εβδομάδες. 

Θα είμαι κοιμισμένος κατά την διάρκεια της επέμβασης ;
Ναι αυτό λέγετε γενική αναισθησία. 

Πώς γίνεται η επέμβαση; 
Μια τομή γίνεται στο εσωτερικό της μύτης και το στραβό μέρος του χόνδρου αφαιρείτε. 
Ακολούθως αφαιρούμε το στραβό κόκκαλο και ράβουμε τον βλεννογόνο στη μέση.  

Θα έχω γάζα στη μύτη μου μετά; 
Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε γάζες για να κλείσουμε την μύτη .Πολύ σπάνια 
μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε πωματισμό ο οποίος θα αφαιρεθεί  το επόμενο 
πρωί.

Υπάρχουν ράμματα ;

Ναι και είναι απορροφήσιμα  οπότε δεν πρέπει να αφαιρεθούν.
Τι θα αισθάνομαι μετά;

Θα έχετε κάποια δυσφορία. Τις πρώτες ημέρες θα έχετε  αίμα ή ροζ βλέννα θα 
νοιώθετε την  μύτη βουλωμένη την πρώτη εβδομάδα. Θα καθαρίσει εντελώς σε 
τρεις έως έξι εβδομάδες.. Μπορεί να έχετε πονοκεφάλους ,δυσφορία στο μέτωπο 
για λίγες μέρες και  μούδιασμα των δοντιών. Το μούδιασμα συνήθως υποχωρεί, 
αλλά μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.
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