BURUN ESTETİĞİ (RINOPLASTI)
Rinoplasti, yani estetik burun cerrahisi burnun yeniden şekillendirilmesi ameliyatıdır. Bu
ameliyatla burnun mevcut yapısı ve yüz ile orantısına bakılarak, burnun boyutlarının
küçültülmesi ya da büyültülmesi, ucunun inceltilmesi, yüksekliğinin artırılması veya
azaltılması, burun-dudak açısı, burun-alın açısının değiştirilmesi gibi mevcut probleme
yönelik işlemler yapılır.
Rinoplasti, burun şeklinin düzeltildiği bir girişim olmakla birlikte, burun içindeki kıkırdak
ve kemik eğriliklerine (deviasyon) ya da burun etleri olarak bilinen konka hipertrofisine bağlı
nefes alma problemleri de aynı ameliyatta düzeltilebilmektedir. Deviasyon bulunan hastalarda
burun dış görünümünde de eğrilik ve şekil bozukluğu var ise nefes alma fonksiyonunun ve
şekil bozukluğunun aynı operasyonda düzeltilmesi çok önemlidir. Çünkü ameliyatların farklı
seanslarda yapılması başarı şansını düşürmektedir.
Rinoplasti burun gelişimi tamamladıktan sonra yapılabilir. Bu sınır kabaca genç kızlarda 1617 yaş, erkeklerde ise 17-18 yaş olarak verilebilir.

AMAÇ
Burun estetiğinde amaç yüzdeki diğer oluşumlarla uygun orantı ve büyüklüğe sahip iyi
nefes alma fonksiyonu olan bir burun oluşturmaktır. Her burun estetik ameliyatı burunu
küçültmek demek değildir. Eğer burunun uzunluğu ve yüksekliği yüzün diğer oluşumlarıyla
oransal olarak küçük ise bu oranı düzeltmek için kıkırdak ve kemik ilaveleri ile burnu
büyütücü ve uzatıcı işlemler yapılabilir. Bize göre en güzel sonuçlar estetik ameliyat olduğu
başkaları tarafından anlaşılmayan, herhangi bir asimetrisi olmayan, yüz ile orantısı uyumlu ve
naturel burunlardır.

AMELİYAT ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
Burun estetiği estetik cerrahinin teknik olarak en özellikli ameliyatıdır. Bunun iki nedeni
vardır. Birincisi burun yüzün tam ortasında en çok dikkat çeken organ olması nedeniyle küçük
hatalar ve asimetriler bile göze çarpmaktadır. İkincisi ise burun nefes alma fonksiyonunu
yapan bir organ olup burun kemiği, kıkırdakları ve burun için deri örtüsünün nefes alma
fonksiyonunda önemli görevleri olmasıdır. Buruna yeni bir şekil verirken bu oluşumların
fonksiyonlarını bozmamak ve nefes alma fonksiyonunda bozukluk var ise bunu da düzeltmek
gerekir. Bu nedenle burun estetiğinin diğer estetik cerrahi girişimlerinden biraz farklı olarak
cerrahın bilgi, beceri ve deneyimine en çok bağlı bir operasyon olduğu söylenebilir.
Rinoplasti ameliyatından önce hasta, doktor görüşmesi son derece önemlidir. Hastanın
beklentilerinin doktor tarafından bilinmesi, bu beklentilerin gerçekçi olup olmadığının
anlaşılması ve beklentilerin ne kadarının karşılanacağının hastaya anlatılması gerekmektedir.

AMELİYAT YÖNTEMİ
Rinoplasti genel anestezi ya da lokal anestezi ile yapılabilmekle birlikte, çoğunlukla genel
anestezi tercih edilmektedir. Ameliyat burun delikleri içindeki kesilerden yapıldığından
ameliyat sonunda görünür bir yara izi kalmaz. Geniş burun kanatlarının daraltılması yapılan
durumlarda ise burun kanadı kıvrımlarında kalacak şekilde 5-6 mm uzunluğunda kesiler
olacaktır. Ancak bu izler tam kıvrım yerinde olduğundan dikkat çekmemektedir.
Rinoplasti ameliyatı ortalama iki saat sürmektedir. Ameliyat esnasında burun derisi altına
yapılan uzun etkili lokal anestezik sayesinde hastalar ameliyat sonrası hiç ağrı
duymamaktadırlar. Ancak özellikle gözaltlarında bir miktar şişme ve morluklar oluşmakta,
ameliyatın ertesi günü en fazla olan şişlik ve morarmalar genellikle bir hafta içinde tamamen
kaybolmaktadır. Burun estetiği sanılanın aksine ameliyat sonrası dönemi hasta için çok rahat
geçen ağrısız bir ameliyattır. Operasyon sonrası burun tamponları 2 gün sonra çıkartılır, 5.
günde alçı değişikliği yapılır, 10. günde ise alçı tamamen çıkartılır. 10 gün sonunda hasta
iyileşmiş olup burunda ve yüzünde şişlikler olacaktır. Bu şişlikler 1 ay sonra büyük ölçüde
geçse de nihai iyileşme 6 ayda tamamlanacaktır.

AMELİYAT SONRASI
Dünyadaki tüm insanların burunları kemik, kıkırdak ve deri yapısı bakımından farklı
özelliklere sahiptir. Dolayısıyla ameliyat sonrası oluşacak sonuçta her hastada farklı olacaktır.
Burnun deri kıkırdak ve kemik özellikleri oluşacak sonuçta büyük rol oynar. İnce derili,
kıkırdak ve kemik şekillendirilmesi gerektiren burunlarda çok iyi sonuçlar elde edilebileceği
gibi kalın ve yağlı burun ucu derisi olan zayıf kıkırdaklı burunlarda aynı derecede güzel
sonuçlar elde edilemeyebilir.

