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Proč provádět výplachy 

• Odstranit z nosu či hltanu  co tam  je 

nadbytečné,  dráždí nebo škodí 

   (sekrece, krusty, prach,pyl a další 

noxy) 

• Přidat  tam co zlepšuje stav sliznice, 

chrání nebo léčí (léky,vitaminy….) 

 



 



Jak provádět výplachy 

• Sprejování  (Vincentka, Sterimar …) 

• Výplach 

--- injekční stříkačkou 

--- nasáváním z dlaně,  

     nebo z nádoby 

--- nádobky na prolévání  

     nosem 

 



VýplachVýplach  versus   Léčebná aplikace 

• Větší množství (10-

240ml) 

• Složení hraje menší roli 

• Hlavní úkol: roztok  

nesmí dráždit, vyvolávat 

kýchání, pálení atd. 

• Malé množství (1-5ml) 

 

• Složení důležité-dle cíle, 

kterého má být dosaženo 

• Co nejmenší vedlejší 

účinky!! 

      



Sprejování (kapání) 

• Přesně stanovené dávky 

• Mechanický účinek na sliznici 

• Rovnoměrné rozprášení 

• Lze aplikovat kdekoli (vhodné k 

použití přes den) 

 



Čím a jak??? 

• Minerální nebo mořská voda 

• Solný roztok  připravený ze specielně 

upravené soli- v sáčcích- definovaná dávka 

• Roztok připravený z kuchyňské soli 

• Odvary či nálevy  z bylin 

• Kombinace 



Roztoky 

• Hypertonické 
•                                            Sinomarin 

 

 

 

• Izotonické  (Sterimar) 

• Hypotonické 

      2,5-3% soli 



  Výplachem se aplikuje větší 

objem 

• Významný  z  hlediska očištění sliznice 

• Větší množství tekutiny 

• Různé systémy: 

• Rhinohorn 

• Nasalin 

• SinuRinse 

 



Pacienti s tvorbou krust nebo  

klihovitým sekretem 

(ASA,Samter) 
• Do skleničky Vincentky spray: 

• 1-2 ampulky  Mistabronu 

          nyní         Mucosolvanu 

• Doplnit Vincentkou 

• Několikrát denně aplikovat 3-4 

dávky 

• Večer výplach nosu větším 

množstvím 

  



Šetrné použití dekongestiv 

• Je založeno nejen na výběru 

preparátu,    mechanismu jeho 

účinku,  ale i na způsobu 

aplikace, délce používání a 

vhodné kombinaci s jinými léky 

a léčebnými přípravky 



Mechanismus účinku je jiný 

• Sympatomimetika lze kombinovat se 

solnými roztoky, ty  podporují trofiku 

sliznice a mají mukoprotektivní 

účinek(zvyšují šetrnost např. při podání 

LKS) 

• Solné roztoky snižující edém lze 

používat neomezeně dlouho(záleží na 

snášenlivosti) 

 



●●  Všechny uvedené systémy lze    Všechny uvedené systémy lze      

        použít  na výplach použít  na výplach     

●●  Roztok soli  lze smíchat s   Roztok soli  lze smíchat s     

      Vincentkou, mořskou vodou,       Vincentkou, mořskou vodou,         

      bylinkamibylinkami  

●●  Ze sprejových forem to dovoluje   Ze sprejových forem to dovoluje     

          jen  lahvička Vincentkyjen  lahvička Vincentky  



Topická antibiotika 
Bez 

dat 
D Ne 

Topické steroidy Ib A Ano 

Orální steroidy Ib A Ano 

Nosní solné sprchy 

Ib, bez 

dat jako 

monoter

apie 

A Ano 

Dekongestiva 

orální/topická 

Bez 

dat  
v 

monoter

apii 

D Ne 

Mukolytika 
Bez 

dat 
D Ne 

EP3OS doporučení u dospělých  

s CRS a nosními polypy 



RHINOHORN RHINOHORN   

•• Výplach na základě polohy hlavy a  působení Výplach na základě polohy hlavy a  působení 

gravitacegravitace  

•• Dostane se v lékárnách, zdravotnických Dostane se v lékárnách, zdravotnických 

potřebách, na internetupotřebách, na internetu  





 Polohováním  hlavy se mění vyplachovaná oblastPolohováním  hlavy se mění vyplachovaná oblast  



NASALINE NASALINE   

• Lze koupit v 

internetovém obchodu 



Výplach větším objemem 

mírným tlakem 

• Nasaline systém 
• Iontový roztok v soli 

• Rozpustí se ve vlažné vodě 

• Speciální násadec -víření 

    vody v nosní dutině 

 



SINURINSE SINURINSE   

Sáček s dávkou na jeden  

výplach 

Dolije a rozředí se převařenou 

vodou 

Vlastní výplach 

Tlak si reguluje pacient 



Výplach větším objemem 

mírným tlakem 

• SinuRinse systém 

• NaCl spec.upravený 

• V sáčcích 

• Dolévá se do nádobky 

  převařená voda a rozpustí 

 



Problémy: 

• Vdechnutí roztoku a kašel 

• Pocit, „že se utopím“ 

• Roztok se dostal do ucha, které zalehlo 

• Roztok se nedostal do ucpané nosní dutiny 

 

 

 



Závěry 

• Množství tekutiny pro aplikaci volíme dle 

účelu (zvlhčit sliznici, odstranit krusty, 

potencovaný mukolytický účinek..) 

• Roztoky které minimálně iritují 

• Iso -  nebo hypotonické 

• Správně edukovat v technice výplachu 


