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{ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ}
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Ευχαριστούμε για τις 
πληροφορίες την Αργυρώ 
Κυπραίου, χειρουργό 
ΩΡΛ-ρινοπλαστικό, διευθύντρια 
Τμήματος Λειτουργικής και 
Επανορθωτικής Χειρουργικής 
Ρινός Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.
(faceanatomy.gr)

H 
ομορφιά του προσώπου εξαρ-
τάται από τη συμμετρία και τις 
αρμονικές αναλογίες. Ο χει-
ρουργός χρειάζεται ένα σύ-
στημα αξιολόγησης της μύ-

της, ώστε να μην εστιάζει μόνο στα χαρακτηρι-
στικά της, αλλά να λαμβάνει υπόψη του ολό-
κληρο το πρόσωπο. Εάν ακολουθήσουμε 
βασικούς κανόνες, όπως τα οριζόντια τρίτα του 
προσώπου ή τα κάθετα πέμπτα, θα βρούμε ποιο 
μήκος και ποιο πλάτος μύτης είναι ιδανικό για 
το πρόσωπό μας. Αντίστοιχα, οι αναλογίες που 
καθορίζουν την ιδανική προβολή της μύτης στο 
προφίλ δεν κάνουν λάθος, αρκεί ο χειρουργός 
να γνωρίζει τους κανόνες και να κατέχει τις τε-
χνικές που θα κάνουν τις σωστές αναλογίες 
πραγματικό τητα. Μεγάλη σημασία στην εκτίμη-
ση του υποψηφίου για ρινοπλαστική έχει ο τύ-
πος δέρματος που καλύπτει 
τη μύτη. Το παχύ και σμηγ-
ματογόνο δέρμα δεν αποκα-
λύπτει τις λεπτές αλλαγές 
που γίνονται στους χόν-
δρους και στα οστά της μύ-
της. Στις περιπτώσεις αυτές 
ο χειρουργός δεν πρέπει να 
παρασύρεται και να προβαί-
νει σε μεγάλες αφαιρέσεις 
ιστών, γιατί θα καταλήξει σε 
μια μικρότερη αλλά άμορ-
φη και χωρίς επαρκή στήρι-
ξη μύτη. Στα περιστατικά με 
παχύ δέρμα είναι σοφότερο 
να προχωρήσουμε σε κα-
τάλληλη τοποθέτηση μο-
σχευμάτων, ώστε να πάρου-
με μια πιο κομψή και σχη-
ματισμένη μύτη, αλλά και 
να έχουμε μια καλή διατή-
ρηση της αεροφόρου οδού.

Πολύ σημαντικό στοιχείο 

στην ιδανική απεικόνιση του προφίλ είναι η προ-
βολή της στυλίδας σε σχέση με το χείλος του 
ρουθουνιού. Η στυλίδα είναι ο κεντρικός ιστός 
ανάμεσα στα ρουθούνια και ιδανικά πρέπει να 
προβάλλει 2-4 χιλιοστά εμπρός από το ρουθούνι 
όταν κοιτάζουμε το προφίλ. Είναι πολλές οι πα-
ράμετροι που μας οδηγούν σε μια ιδανική μύτη 
και όλες πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
χειρουργού. Εάν όλες οι λεπτομέρειες δεν έχουν 
παρατηρηθεί προεγχειρητικά, το αποτέλεσμα της 
ρινοπλαστικής δεν θα είναι το αναμενόμενο. 

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
Οι μετρήσεις αλλά και το αισθητικό κριτήριο 
του χειρουργού θα οδηγήσουν σε επιτυχημένα 
αποτελέσματα ρινοπλαστικής χαρίζοντας ισορ-
ροπία και αρμονία στο πρόσωπο. Η κατάλληλη 
χρήση της φωτογράφισης και της ανάλυσης 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πολύτι-

μα εργαλεία στην προεγ-
χειρητική εκτίμηση, καθο-
ρίζουν τους στόχους της 
επέμβασης και προάγουν 
την κατανόηση της αισθητι-
κής αντίληψης χειρουργού 
και ασθενούς. Αντίστοιχα, 
οι ασθενείς επανορθωτικής 
ρινοπλαστικής απαιτούν ει-
δική εκτίμηση τόσο από δο-
μικής όσο και από συναι-
σθηματικής άποψης. Ο χει-
ρισμός του χειρουργού για 
τον ευθειασμό του ρινικού 
διαφράγματος, την αποκα-
τάσταση των ρινικών βαλβί-
δων και τη στήριξη της κο-
ρυφής της ρινός είναι απα-
ραίτητος σε κάθε περιστατι-
κό, αλλά είναι τεχνικά πιο 
απαιτητικός στις επανορ-
θωτικές επεμβάσεις.

Αισθητική Ρινoπλαστική
Η επιτυχημένη ρινοπλαστική εξαρτάται απόλυτα από τη λεπτομερή και ακριβή ανάλυση  

των αναλογιών της μύτης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προσώπου.


