
o Πολύ σπάνια μπορεί να παρατηρήσετε ότι το 
σχήμα της μύτης σας έχει αλλάξει λίγο. Εάν δεν 
είστε ευχαριστημένοι αυτό μπορεί να διορθωθεί 
με μια δεύτερη επέμβαση. 
 
Μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο 
 
Μη φυσάτε τη μύτη σας για 48 ώρες και 
προσπαθήστε να φτερνίζεστε με ανοικτό το στόμα 
για να μην αιμορραγήσετε. Εάν τρέξει αίμα πιέστε 
τη μύτη σας για 10 λεπτά με το κεφάλι σας σε 
όρθια θέση και ήπια γερμένο προς τα εμπρός.  
 
Αποφύγετε την πτήση με αεροπλάνο για δύο 
εβδομάδες μετά το χειρουργείο. 
 
Η μύτη σας θα είναι βουλωμένη για λίγες 
εβδομάδες μετά την επέμβαση, και γι’ αυτό 
αποφύγετε τα σκονισμένα και με καπνό 
περιβάλλοντα. Θα σας συνταγογραφήσουμε 
κάποιο σπρέι ή σταγόνες για να σας βοηθήσουμε 
να αναπνέετε καλύτερα για αυτό το διάστημα. 
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 Γιατί να χειρουργήσω το διάφραγμά μου; 
Εάν έχετε βουλωμένη μύτη λόγω ενός στραβού 
διαφράγματος, η επέμβαση μπορεί να σας 
βοηθήσει να αναπνέετε πιο εύκολα. Επίσης 
μερικές φορές ευθειάζουμε το διάφραγμα για να 
δώσουμε περισσότερο χώρο για να κάνουμε άλλα 
πράγματα μέσα στη μύτη, όπως σε ένα 
χειρουργείο στα ιγμόρεια. 
 

 Πρέπει να χειρουργηθώ άμεσα; 
Ένα στραβό διάφραγμα δεν προκαλεί κακό, οπότε 
μπορείτε να το αναβάλλετε εάν το θέλετε. Μόνον 
όταν σας ενοχλεί πολύ, μπορείτε να αποφασίσετε 
να το φτιάξετε. 
 
Πριν το χειρουργείο 
  
Προετοιμάστε την απουσία σας από τη δουλειά 
για δύο εβδομάδες και σιγουρευτείτε ότι κάποιος 
συγγενής ή φίλος είναι διαθέσιμος να σας γυρίσει 
σπίτι και να σας προσέχει τις πρώτες ημέρες μετά 
το χειρουργείο. 
 
Θα σας ζητήσουμε να έρθετε μια ημέρα πριν το 
χειρουργείο ή την ημέρα του χειρουργείου νωρίς 
το πρωί, για τον απαραίτητο προεγχειρητικό 
έλεγχο. Αυτό θα μας εξασφαλίσει ότι μπορείτε να 
οδηγηθείτε με ασφάλεια στο χειρουργείο. 
 

 Πως γίνεται το χειρουργείο; 
Διαρκεί 45’ περίπου και κοιμάστε υπό γενική 
αναισθησία. Ολόκληρη η επέμβαση γίνεται μέσα 
από τη μύτη και δεν υπάρχουν σημάδια στο 
πρόσωπο. Κάνουμε μια τομή μέσα στη μύτη και 

ευθειάζουμε το διάφραγμα αφαιρώντας μέρη 
χόνδρου και οστού. Η τομή ράβεται με μερικά 
ράμματα. 
 

 Πόσο καιρό θα μείνω στο νοσοκομείο; 
Θα έρθετε την ημέρα της επέμβασης και θα 
φύγετε το επόμενο πρωί, μόλις σιγουρευτούμε ότι 
είστε απόλυτα ασφαλής να πάτε σπίτι σας. 
 

 Επιπωματισμός της μύτης 
Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε στη μύτη, 
εκατέρωθεν του διαφράγματος, κάποιες γάζες, για 
να σταθεροποιηθεί το διάφραγμα στη μέση και να 
αποκλείσουμε την αιμορραγία. Αυτό ονομάζεται 
επιπωματισμός της μύτης και θα πρέπει τις πρώτες 
1-2 ημέρες να αναπνέετε από το στόμα. Οι γάζες 
αφαιρούνται πριν επιστρέψετε σπίτι. Είναι λίγο 
επίπονο αυτό και μπορεί να προκαλέσει μικρή 
αιμορραγία από τη μύτη, αλλά αυτό διορθώνεται 
γρήγορα. 
 
Συνήθως τοποθετούμε και κάποια φύλλα 
σιλικόνης εκατέρωθεν του διαφράγματος, που 
βοηθούν στην επούλωση. Αυτά αφαιρούνται μετά 
από μία εβδομάδα. 
 

 Θα πονάω μετά το χειρουργείο; 
Η κορυφή της μύτης σας μπορεί να πονάει και να 
είναι πρησμένη, καθώς και να έχετε πονοκέφαλο. 
Τα παυσίπονα και η αντιβίωση που θα σας 
συνταγογραφήσουμε θα σας βοηθήσουν. Επίσης 
μπορεί να βλέπετε ένα οροαιματηρό υγρό να 
τρέχει από τη μύτη σας τις πρώτες ημέρες μετά το 
χειρουργείο – αυτό είναι φυσιολογικό. 

 Πόσο καιρό πρέπει να λείπω από τη δουλειά; 
Θα χρειαστεί να ξεκουραστείτε στο σπίτι σας για 
μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά το χειρουργείο. 
Εάν σηκώνετε βαριά φορτία στη δουλειά σας θα 
πρέπει να απέχετε δύο εβδομάδες. Δε θα πρέπει 
να παίζετε ποδόσφαιρο ή άλλα αθλήματα για ένα 
μήνα περίπου. Ζητήστε μας να σας χορηγήσουμε 
ένα ιατρικό σημείωμα για την εργασία σας. 
 

 Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα; 
Το χειρουργείο του διαφράγματος είναι πολύ 
ασφαλές χειρουργείο, αλλά κάθε επέμβαση έχει 
ένα μικρό ρίσκο. Τα πιο συνήθη προβλήματα είναι: 

o Μερικές φορές η μύτη αιμορραγεί και 
τοποθετούμε επιπωματισμό για να την 
σταματήσουμε 

o Η φλεγμονή της περιοχής μετά την 
επέμβαση συμβαίνει σπάνια, αλλά μπορεί 
να είναι σοβαρή. Εάν η μύτη σας πονάει 
πολύ ή έχει βουλώσει ενημερώστε μας. 

o Σπανίως η επέμβαση μπορεί να αφήσει 
μια μικρή τρύπα στο διάφραγμα, που 
προκαλεί ένα ήπιο σφύριγμα όταν 
αναπνέουμε και εκτρέπει τον αέρα από το 
ένα ρουθούνι στο άλλο. Τις περισσότερες 
φορές δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα 
και δε χρειάζεται αντιμετώπιση. Ένα 
δεύτερο χειρουργείο όμως μπορεί να το 
επιδιορθώσει. 

o Σπανίως κάποιοι ασθενείς νιώθουν ένα 
μούδιασμα στα πάνω δόντια, το οποίο 
εξαφανίζεται με το χρόνο. 


