
Ξέρατε πως το διάστημα της ανάρρωσης μετά από μια ρινο-
πλαστική είναι σύντομο και δεν σας περιορίζει ιδιαίτερα ούτε 
σας ταλαιπωρεί;

Αν θέλετε να προχωρήσετε στην επέμβαση, για να πετύχετε την αισθητική και 
λειτουργική διόρθωση της μύτης σας, αλλά σας τρομάζει η επόμενη μέρα, θα πρέπει 
να γνωρίζετε πως τα στάδια της ανάρρωσης δεν είναι πολλά ούτε συνοδεύονται από 
πόνο και εγκλεισμό στο σπίτι. Οι ενοχλήσεις είναι ελάχιστες και επιστρέφετε σύντο-
μα στην καθημερινότητά σας, αρκεί να ακολουθήσετε κατά γράμμα τις οδηγίες του 
ιατρού σας. 

ΗΜΕΡΑ 1η
Λίγες ώρες μετά την επέμβαση μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Απαιτείται 
ξεκούραση.

ΗΜΕΡΑ 2η & 3η
Τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη ημέρα θα νιώθετε σαν να έχετε συνάχι, αφού η 
μύτη παράγει άφθονες εκκρίσεις επούλωσης, δημιουργώντας την αίσθηση της 
ρινικής συμφόρησης, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τη διαδικασία. Όσο διαρκεί 
αυτή η φάση αναπνέετε κατά κύριο λόγο από το στόμα.
Μάλιστα, κατόπιν των συμβουλών του ιατρού σας, πρέπει να καθαρίζετε τη μύτη σας 
με σταγόνες και να χρησιμοποιείτε αλοιφή, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάρρω-
ση. Σε αυτό το διάστημα επίσης παρατηρούνται οιδήματα και μελανιές γύρω από τα 
μάτια, είναι όμως και οι μόνες ενοχλήσεις, καθώς δεν αισθάνεστε καθόλου πόνο.

ΗΜΕΡΑ 4η
Την τέταρτη ημέρα θα πρέπει να επισκεφθείτε τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος θα σας 
κάνει τον πρώτο καθαρισμό και την αφαίρεση των φύλλων σιλικόνης από το εσωτε-
ρικό της μύτης (εφόσον έχουν τοποθετηθεί). 

ΗΜΕΡΑ 5η & 7η
Θα πρέπει να συνεχίσετε τους καθαρισμούς με ρινικά διαλύματα. Κατά την έβδομη 
μέρα μάλιστα θα αισθανθείτε σαφώς καλύτερα, με τα συμπτώματα της ρινικής 
συμφόρησης να έχουν υποχωρήσει. Τα οιδήματα παραμένουν, οι μελανιές όμως έχουν 
σχεδόν εκλείψει.

Η ανάρρωση μετά από
μια ρινοπλαστική

δεν συνοδεύεται από 
απομόνωση και

εγκλεισμό στο σπίτι.

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ



ΗΜΕΡΑ 8η
Ο ιατρός αφαιρεί τα ράμματα και τον νάρθηκα και προχωρά στον δεύτερο καθαρισμό 
της μύτης. Θα σας συνταγογραφηθεί αντιβιοτική και επουλωτική κρέμα στο σημείο αφαί-
ρεσης των ραμμάτων για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να τοπο-
θετείτε αυτοκόλλητα επιθέματα, στη ράχη της μύτης για τις ώρες που βρίσκεστε εντός 
σπιτιού και κατά τον βραδινό ύπνο για τις επόμενες 3 εβδομάδες.

ΗΜΕΡΑ 9η
Αρχίζουν να υποχωρούν τα οιδήματα και τα αιματώματα που έχουν δημιουργηθεί από 
τη ρινοπλαστική και διαμορφώνετε μια πρώτη εικόνα για το σχήμα της νέας σας μύτης.

ΗΜΕΡΑ 10η
Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας, αρκεί αυτή να μην απαιτεί έντονη χειρωνα-
κτική πράξη.

ΗΜΕΡΑ 14η
Επανέρχεστε πλήρως στις δραστηριότητες και την καθημερινότητά σας, με προσοχή 
πάντα, ώστε να αποφύγετε τις απότομες κινήσεις και οποιαδήποτε ασχολία θα μπορούσε 
να τραυματίσει τη νέα σας μύτη. Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας ό,τι θα μπορούσε να 
φανερώσει πως προηγήθηκε η επέμβαση της ρινοπλαστικής έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

ΗΜΕΡΑ 21η
Επιτρέπεται να ασκηθείτε χωρίς υπερβολές και με προσοχή. 

ΗΜΕΡΑ 30η
Ένα σημαντικό ποσοστό του οιδήματος υποχωρεί έναν μήνα μετά τη διενέργεια της 
ρινοπλαστικής. Σε αυτή τη φάση έχετε επιστρέψει στην καθημερινότητά σας πλήρως και 
μπορείτε να ασχοληθείτε εντακτικότερα με τις πρότερες αθλητικές σας δραστηριότητες. 
Αθλητισμός χωρίς περιορισμούς επιτρέπεται μετά την έκτη εβδομάδα, οπότε μπορείτε 
να φορέσετε και γυαλιά ηλίου.

2 ΜΗΝΕΣ
Η μύτη λαμβάνει σταδιακά την οριστική της μορφή και πλέον δεν υπάρχει η παραμικρή 
ενόχληση.

6 ΜΗΝΕΣ
Το όποιο οίδημα εξαφανίζεται εντελώς και απολαμβάνετε τη νέα σας μύτη στην τελική 
της μορφή.

Να θυμάστε ότι κατά το πρώτο έτος μετά την επέμβαση ο ιατρός θα σας βλέπει κάθε 
2-3 μήνες για να παρακολουθεί την πορεία επούλωσης.


