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POJASNILO SEPTOPLASTIKE (izravnavanje nosnega pretina)  

(Informacije za paciente) 

 

1. GLAVNE DIAGNOZE: 
 
Deviatio septi nasi – DSN (zvit nosni Pretin) – prirojen Q 67.4 
Pridobljen J 34.2 
 

 

2. PREDLAGANI POSEG (kratka obrazložitev): 
 
Zvit nosni pretin ovira dihanje skozi nos. Nastane lahko po poškodbi ali zaradi nepravilnosti v rasti. Z 
odstranitvijo te pogoste (okrog 50% populacije) nepravilnosti se v okoli 80% opazno izboljša kakovost 

življenja. Neovirano dihanje skozi nos zaščiti sluznico žrela in spodnjih dihal pred sušenjem in vnetji. 

 

2. 1. Način izvede oziroma poteka: 

 
Nosno sluznico namočimo v sredstvo za omrtvičenje (anestetik) in skrčenje žilic (vazokonstiktor). Tako po 
15 minutah sluznica uplahne in omogoči natančen pregled celotne nosne votline. Injiciramo lokalni 
anestetik z dodatkom adrenalina. Skozi majhno zarezo pričnemo luščiti ovojnico hrustanca in kosti nosnega 
pretina. Ko je sluznica pretina odluščena, lahko odstranimo zvite dele kosti in hrustanca. Pri nas običajno 
nastali prazen prostor zapolnimo s prešanim hrustancem – rekonstrukcija. Na koncu ranico zašijemo in nos 
tamponiramo. 

 

2. 2. Kakršni koli dodatni postopki, ki lahko postanejo nujni med posegom: 

 
Nismo še zabeležili, lahko pa pride do motenj delovanja srca zaradi občutljivosti na anestetik ali druga 

zdravila in zato do dodatnih postopkov s sodelovanjem anesteziologa. 

 

2. 3. Ta postopek bo vključeval: 

 

- lokalno anestezijo  s sedacijo – večinoma, 

- splošno anestezijo – redkeje. 
 

 

3. RESNA ALI POGOSTA TVEGANJA IN MOŽNI ZAPLETI: 
 

V literaturi so opisani izredno resni zapleti med in po posegu (oslepitev, toksični šok zaradi tamponov), 
katerih pri nas nismo imeli. Možna je okvara voha (manj kot 1%), ki je lahko trajna. PO posegu se lahko 
pojavi krvavitev, vnetje in med procesom celjenja, zarastline in perforacija nosnega pretina. Vse te zaplete 
rešimo na rednih ali nujnih kontrolnih pregledih po posegu. 
 

 

4. POSLEDICE OPUSTITVE PREDLAGANE ZDRAVSTVENE OSKRBE: nos ostaja slabo 

prehoden. 
 

S podpisom potrjujem, da sem prebral/a zgoraj napisana pojasnila in soglašam s posegom. 

  

                   

 
Podpis pacienta 

 
                                                                       ___________________________ 

 


