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REPOZYCJA ZEWNĘTRZNA ZŁAMANYCH KOŚCI
I CHRZĄSTEK NOSA
Kiedy przeprowadza się zabieg ?
Wskazaniem do zabiegu jest widoczne zniekształcenie nosa z jego przemieszczeniem
w bok lub zapadnięciem piramidy nosa w wyniku przebytego urazu nosa.
Jakie są objawy złamania kości nosa ?
 widoczne zniekształcenie nosa zewnętrznego
 obrzęk okolicznych tkanek,
 niekiedy ból głowy
 podbięgnięcia krwawe pod skórą i w błonach śluzowych nosa
 krwawienie z nosa
 upośledzenie drożności nosa
Rozpoznanie ustala się na podstawie dokładnie zebranego wywiadu, dokładnego badania
przedmiotowego i diagnostyki radiologicznej.
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Jak się leczy złamanie kości nosa ?
Zachowawczo leczy się dolegliwości bólowe, zmiany obrzękowe i wynaczynienia
podskórne stosując zimne okłady, leki ograniczające obrzęk i leki przeciwbólowe. Gdy mamy do
czynienia ze złamaniem kości nosa potwierdzonym radiologiczne, ale bez zniekształcenia nosa
i bez upośledzenia jego drożności wystarcza takie leczenie zachowawcze.
Zabieg nastawienia złamanych odłamów kostnych i chrząstek nosa najlepiej odłożyć do
ustąpienia zmian obrzękowych, które zacierają obraz i uniemożliwiają prawidłowe nastawienie
złamania.
U dorosłych pacjentów złamania nosa powinny być poddane zabiegowi naprawczemu
w okresie 7-14 dni od urazu, u dzieci do 7 dni. Po tym czasie powstają zrosty kostne, które
uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie zabiegu. Wówczas później stosuje się zabiegi
korekcyjne, takie jak septoplastyka lub operacje plastyczne poprawiające kształt nosa.
Jak przebiega zabieg repozycji kości nosa ?
Nastawienie kości nosa jest zabiegiem bardzo bolesnym, stąd konieczność zastosowania
odpowiedniego znieczulenia - z reguły wystarcza krótkotrwałe znieczulenie ogólne w warunkach
sali operacyjnej. Najczęściej do nastawiania stosuje się odpowiednią podważkę wprowadzaną od
strony wgłobienia bocznej ściany nosa. W przypadku złamań otwartych konieczne jest też
chirurgiczne zaopatrzenie rany, z jej oczyszczeniem, usunięciem zmiażdżonych tkanek
i zeszyciem.
Po nastawieniu kości nosa konieczne jest ustabilizowanie złamanych fragmentów poprzez
założenie tamponady przedniej i zewnętrznego unieruchomienia.
Tamponadę usuwa się zazwyczaj w 3- 5 dobie po zabiegu. Konieczne jest zastosowanie
antybiotyków i leków przeciwbólowych.
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Zabieg trwa zwykle 30-45 minut. Chory pozostaje pod obserwacją szpitalną zwykle przez 24
godziny i następnego dnia jest wypisywany do domu.
Jakie są możliwe powikłania ?
W medycynie niemożliwe jest udzielenie gwarancji skuteczności zastosowanej terapii.
Komplikacje, które mogą się zdarzyć po zabiegu możemy podzielić na ogólne i chirurgiczne.
Ogólne - mogą pojawić się objawy infekcji, chory może źle znieść znieczulenie, podawane leki.
Mogą wynikać ze współistniejących u pacjenta chorób.
Najczęstszymi powikłaniami chirurgicznymi są krwiak i ropień przegrody nosa- wymagają one
nacięcia i drenażu.
Powikłania późne to zniekształcenia i deformacje piramidy nosa lub przegrody nosa wymagające
operacji korekcyjnych w późniejszym terminie.
Jak sie przygotować do operacji?
Jeśli chory ma poważne schorzenia ogólne (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba
wieńcowa serca, zaburzenia rytmu serca, alergia itd.) lub przyjmuje leki zmniejszające
krzepliwość krwi, należy poinformować o tym lekarza operującego i zgłosić się do swojego
Lekarza Rodzinnego w celu odpowiedniego przygotowania do operacji.
Jeśli chory ma próchnicę zębów, należy zgłosić się do dentysty i wyleczyć zęby odpowiednio
wcześniej.
W przypadku stosowania na stałe leków, należy je zabrać ze sobą do szpitala w oryginalnych
opakowaniach.
Ostatni posiłek chory powinien zjeść najpóźniej 6 godzin przed operacją.
Do szpitala należy zabrać dowód ubezpieczenia i skierowanie na operację (nie obowiązuje
w przypadkach operacji opłacanych prywatnie).
W wyznaczonym dniu odbędzie się rozmowa z anestezjologiem podczas której omówiony
zostanie sposób znieczulenia.
Kilka dni przed zabiegiem pielęgniarka pobierze krew do badań niezbędnych do zabiegu.
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Gdzie zgłosić się w dniu operacji?
W dniu operacji należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala z niezbędnymi dokumentami
(skierowanie na operację, podpisaną zgodę na operację, dowód ubezpieczenia). Po przyjęciu do
szpitala jeszcze raz będzie można porozmawiać z lekarzem operującym oraz anestezjologiem
i zadań ewentualne pytania.
Na okres pobytu w szpitalu koniecznie należy zabrać z sobą wszelkie przyjmowane
leki!
Pobyt w szpitalu po operacji
Po zabiegu pacjentem opiekuje się pielęgniarka dyżurna. Do niej należy zwracać się
w przypadkach dolegliwości, bólów, chęci wstania z łóżka itp. Ponadto w oddziale jest lekarz
dyżurny, który interweniuje w nagłych przypadkach.
Po zabiegu, dopiero po 3-4 godzinach można się napić niegazowanej, chłodnej wody oraz zjeść
niewielki posiłek -przedtem zawsze należy upewnić się pytając o zgodę dyżurną pielęgniarkę.
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Następnego dnia po operacji odbywa się wizyta lekarza operującego. Następuje badanie chorego
i jest podejmowana decyzja o wypisie do domu. W przypadku wypisu chory otrzymuje kartę
informacyjną, receptę na potrzebne leki, dodatkowe ustne zalecenia od operatora oraz
ewentualnie zwolnienie z pracy. Ma też wyznaczony termin wizyty kontrolnej u lekarza, który go
operował.
UWAGA! Pierwszy spacer po zabiegu powinien odbyć się pod opieką pielęgniarki lub
członka rodziny.
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Ogólne zalecenia pooperacyjne
Przed operacją pacjent powinien zapewnić sobie transport do domu. Nie powinien
prowadzić samochodu ani jechać środkami transportu publicznego.
 Należy zrealizować przepisane recepty oraz przyjmować leki zgodnie z zaleceniem
lekarza.
 Nos po operacji repozycji może być gorzej drożny , bolesny i obrzęknięty przez
kilkanaście dni - to normalny przebieg gojenia.
 Konieczne jest noszenie unieruchomienia zewnętrznego przez 7-10 dni
 Przez kilka dni po zabiegu mogą występować wycieki śluzowo-krwistej wydzieliny z jam
nosa.
 Choremu nie wolno wykonywać większego wysiłku fizycznego przez okres 7-10 dni.
 Nie wolno pić alkoholu i gorących napojów przez co najmniej 48 godzin po zabiegumogą one wywołać krwotok z nosa!
 Należy unikać kontaktu z chorymi na infekcję górnych dróg oddechowych.
 Unikać przebywania w zadymionych, zakurzonych, zbyt suchych i gorących
pomieszczeniach.
 W przypadku krwawienia z nosa należy zastosować na grzbiet nosa okład z lodu oraz
podać do nosa wypisane krople.
 W razie gdyby pojawiła się wysoka gorączka, silny ból głowy albo krwotok z nosa nie
ustąpił po 10-15min, bezzwłocznie należy zawiadomić lekarza operującego.
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ZGODA NA OPERACJĘ REPOZYCJI ZŁAMANYCH KOŚCI
I CHRZĄSTEK NOSA
Z pacjentką(em) przeprowadzono rozmowę, podczas której w sposób zrozumiały
przedstawiłem celowość przeprowadzenia zabiegu, jego przewidywany przebieg i możliwe do
wystąpienia powikłania. Pacjentkę(ta) zakwalifikowano do zabiegu.
.......................................................
Pieczątka i podpis lekarza

Po rozmowie z lekarzem, podczas której mogłam zadawać pytania i otrzymałam wyczerpujące
odpowiedzi, po zapoznaniu się z rodzajem zabiegu, licząc się z możliwością wystąpienia
powikłań oraz śródoperacyjną zmianą postępowania dyktowaną wskazaniami medycznymi,
wyrażam zgodę na operacji repozycji nosa.
Imię.......................................................... Nazwisko.........................................................................

.................

....................................
podpis pacjentki(a)
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