
T oday’s modern trend in rhinoplasty, follows natural lines 
in harmony with each face and the goal is to improve the 
nose’s functionality, by intervening at multiple anatomi-
cal elements of the nose, such as the nasal septum, the 

turbinates, the nostrils and the bridge. 
With modern techniques, the endoscopic correction of the septum, 
the turbinates and all the developmental anomalies of the nose, by 
using magnification and lighting, affords the ability to radically and 
accurately surgically correct all anatomical structures that take part 
in pathological breathing. The trend today is to remove the patholo-
gy, leaving the nose’s support unaffected. If necessary, transplants 
can be used, particularly in cases of revision surgery in patients af-
ter a failed operation. These can be taken from the cartilage of the 
septum or the ear flap, a simple, effective procedure, without scars. 
The use of transplants aims to properly and completely support the 
nose, so there is a radical restoration of all the causes that create 
nasal breathing difficulty.
Functional rhinoplasty can be done with a closed technique with in-
ternal incisions or with an open technique without scars.
The advantages of the new techniques is that the patient has a much 
quicker recovery and healing postop. A crucial advantage of this 
method is that the patient is not in pain, does not swell or bruise 
and postop can return immediately to work - in young, healthy sub-
jects, without even having to stay in the hospital. Because our life 
has demanding rhythms and the quality of our daily life, regard-
ing wellness and positive attitude, plays a major role, it’s important 
that we don’t suffer needlessly. It’s not enough to have a beautiful 
nose, it must also be functional. An operation can take care of both. 

Η 
μοντέρνα τάση σήμερα στη ρινοπλαστική  ακολουθεί φυσικές 
γραμμές εναρμονισμένες με το κάθε πρόσωπο και  έχει ως σκοπό 
τη βελτίωση της λειτουργικότητας της μύτης με παρέμβαση σε 
πολλαπλά ανατομικά στοιχεία της μύτης όπως στο ρινικό διάφραγμα, 

στις κόγχες, καθώς και στο ακρορρίνιο και τη ράχη της μύτης. Στις μοντέρνες 
τεχνικές, η ενδοσκοπική διόρθωση του διαφράγματος, των κογχών και όλων των 
αναπτυξιακών ανωμαλιών της μύτης, χάρη στη μεγέθυνση και το φωτισμό δίνει 
τη δυνατότητα της ριζικής και με ακρίβεια χειρουργικής διόρθωσης όλων των 
ανατομικών δομών που συμμετέχουν στην παθολογική αναπνοή. Η τάση σήμερα 
είναι να αφαιρείται μόνο η παθολογία αφήνοντας ανεπηρέαστη τη στήριξη της 
μύτης. Αν είναι απαραίτητο μπορεί να χρησιμοποιηθούν μοσχεύματα, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις επανεγχείρησης σε κάποιους ασθενείς μετά από ένα αποτυχημένο 
χειρουργείο. Αυτά μπορεί να ληφθούν είτε από τον χόνδρο του διαφράγματος 
είτε από το πτερύγιο του ωτός, μέθοδος απλή, αποτελεσματική και χωρίς ουλές. 
Η χρήση των μοσχευμάτων έχει ως στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη στήριξη 
της μύτης, ώστε να γίνει ριζική αποκατάσταση όλων των αιτιών που προκαλούν 
δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Η λειτουργική ρινοπλαστική μπορεί να γίνει με 
κλειστή τεχνική με εσωτερικές τομές ή με ανοιχτή τεχνική με μια μικρή τομή στη 
στυλίδα η οποία δεν αφήνει σημάδια. Τα πλεονεκτήματα με τις νέες τεχνικές είναι 
ότι ο ασθενής μετεγχειρητικά έχει πολύ γρηγορότερη ανάρρωση και επούλωση. 
Βασικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο ασθενής δεν πονάει, δεν 
πρήζεται, δεν μελανιάζει και μετεγχειρητικά μπορεί να επιστρέψει άμεσα στη 
δουλειά – σε νέα, υγιή άτομα, μάλιστα, χωρίς να είναι καν απαραίτητη η παραμονή 
στο νοσοκομείο. Επειδή η ζωή μας έχει πια πολύ απαιτητικούς ρυθμούς και η 
ποιότητα της καθημερινότητάς μας από πλευράς ευεξίας και θετικής διάθεσης 
παίζει πρωτεύοντα ρόλο, είναι σημαντικό να μην ταλαιπωρούμαστε άνευ λόγου. 
Η μύτη μας δεν αρκεί να είναι ωραία, πρέπει να είναι και λειτουργική. Μία 
χειρουργική επέμβαση μπορεί να φροντίσει και για τα δύο.
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Nose sculpture
THE NOSE IS AN ORGAN THAT DETERMINES OUR IMAGE. IDEALLY, IT SHOULD HAVE A BEAUTIFUL SHAPE AND PROVIDE US WITH 
UNOBSTRUCTED BREATHING. Η ΜΎΤΗ ΕΊΝΑΊ ΕΝΑ ΌΡΓΑΝΌ ΠΌΎ ΚΑΘΌΡΊΖΕΊ ΤΗΝ ΕΊΚΌΝΑ ΜΑΣ .ΤΌ ΊΔΑΝΊΚΌ ΕΊΝΑΊ ΝΑ ΕΧΕΊ ΌΜΌΡΦΌ 
ΣΧΗΜΑ ΚΑΊ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΌΣΦΕΡΕΊ ΜΊΑ ΑΝΕΜΠΌΔΊΣΤΗ ΑΝΑΠΝΌΗ.


