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NEUSCORRECTIE
VOOR DE INGREEP
Tijdens een algemene verdoving wordt via een toestelletje dat op je vinger geplaatst
wordt het zuurstof gehalte in je bloed gemeten. Indien je gelakte of gelnagels hebt,
dien je minstens 1 vinger vrij te maken om goede geleiding voor het toestel mogelijk te
maken.
Je dient je nuchter aan te melden bij opname. Het opname-uur werd je meegedeeld
op de preoperatieve consultatie.

WWW.CASAER.BE
WWW.BORSTVERGROTING.BE

Geen juwelen aandoen bij opname (inclusief piercings).

TIJDENS DE INGREEP
De verpleegkundige van het dagziekenhuis zal je voorbereiden voor de ingreep.
Alvorens je de operatiezaal binnengebracht wordt, zal Dr Casaer nog een preoperatieve markering maken. Als je eventueel nog vragen hebt, kan je die dan nog
stellen.
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Als je wakker wordt zal er een klein spalkje op de neus zijn aangebracht. Ook is er een
compresje onder de neus zodat eventueel beperkte neusbloeding wordt opgevangen.
Ademen doorheen de neus zal bemoeilijkt zijn door de zwelling.
Pijnstilling wordt op regelmatige basis via het infuus toegediend zodat je comfortabel
bent.
Enkele uren na de ingreep zal Dr. Casaer langskomen op het dagziekenhuis om te
kijken hoe het met je gaat. Hij zal je uitleg geven over de ingreep alsook kort overlopen
waar je op moet letten de komende dagen.

NA DE INGREEP
De eerste 2 dagen treedt progressief zwelling op. Dit is het duidelijkst thv de ogen.
Eventueel kan dit ook blauw verkleuren. Na 2-3 dagen zal dit geleidelijk beteren en
grotendeels verdwenen zijn na 1 week.
Douchen kan zonder dat de neus nat wordt.
Na 1 week is er een controle raadpleging voorzien. Dan worden de hechtingen
verwijderd en wordt het spalkje verwijderd. Er is dan reeds een duidelijk resultaat te
zien, doch na een 6-tal maanden zal de neus nog fijner voorkomen.

