
ابشار تخصصی جزاحی 
(ENT)گُع َ حلك َ بیىی





( الیگیتُرٌب)کىىذي گُع دایظکت فُرطپضاوُاع  
کزدن اطتفبدي میؼُد دایظکتبزای  مبطتُئیذکتُمیدر عمل :

C   :small alligator  . مختلف طبیشٌبیدر

D :فُرطپض کبپ 





بزداػته اطتخُاوچً ٌبی ظزیف یب  َیبگذاػته  زایب:الیگیتُرٌب

پزَتش در داخل گُع میبوی اطتفبدي میؼُد

بزای بزداػته :   کزیمپزالرج -1:  اس چپ بً راطت  -2   الیگیتُرٌببیکض -1:  اس ببال بً پبییه 
 -3   کزیمپز اطمبل -2اطتفبدي میؼُد    مبطتُئیذکتُمیتیکً ٌبی اطتخُاوی در عمل 

بزای کىذن اطتخُان چکؼی گُع اطتفبدي میؼُد :  ویپز مبلئُص





 ٌبی ظزیف مخصُؽ  طبکؼهطزENT 





 بزای تزاػیذن اطتخُان مبطتُئیذ  مبطتُئیذکتُمیدر عمل : اوُاع کُرت ٌبی ظزیف
اطتفبدي میؼُد  



A

B

C



  دایظکتابشار ٌبی ظزیف بزای بزع َ : رَسوٍباوُاع 

 مبطتُئیذکتُمیکزدن  در عمل 

 A   : (   چبلُی داطی ػکل ) وبیفاوُاع طیکل  -2   رَسوٍببیکض  -1: اس  ببال بً پبییه

ٌبی ظزیف ٌُکاوُاع  -3

B  : ٌبی ظزیف  ٌُکاوُاع

C : رایت اوگل در درجً ٌبی  -3   وبیفطیکل  -2   رَسوٍببیکض  -1: اس ببال بً پبییه

مختلف 





اطتفبدي میؼُد  مبطتُئیذکتُمیبزای کىبر سدن ببفتٍب در عمل :  خُدکبر چىگکی   اکبتُر





 اطتخُان ػکظتً بیىی اطتفبدي میؼُد( جباوذاسی) ریذاکؼهبزای : پىض َال ػبم.





بزای ببس کزدن مجزای گُع اطتفبدي میؼُد : گُع  اطپبکلُم





بیىی  اطپبکلُم





ببیُوت پیکبپ





 ٌبی بیىی اطتفبدي میؼُد پُلبپبزای گزفته : پىض پُلیپ





 چکغ -2،     وبَداویبُژ -1:   اس چپ بً راطت





 بزداػته ضزیع  بزایبزای  طپتُپالطتیدر عمل :  دایظکتُر -1:    اس چپ بً راطت
کزدن عزَق َ اعصبة  دایظکتبزای :  دکُلزاوُاع -2اطتخُاوی اطتفبدي میؼُد ،     

اطتفبدي میؼُد  





 بزای ببس وگً داػته دٌبن در عمل : گگدیُیض -1:    اس چپ بً راطت
سببن گیز -2   اطتفبدي میؼُد  آدوُتبوظیلکتُمی





اطتفبدي میؼُد  ( تبوظیلکتُمی) بزای بزیذن َ خبرج کزدن لُسي ٌبی کبمی:  طزوُم





 اطتفبدي میؼُد  آدوُئیذبزای بزیذن َ خبرج کزدن لُسي :  آدوُئیذکُرت



A

B



بزای تزاػیذن اطتخُان مبطتُئیذ اطتفبدي : دطتگبي فزس 

میؼُد 

A  : دیبمُوذَ  کبتیىگ فزسٌبیطز  

B   :  کببل بزق


