
Farmácia pre všetkých - Oči, uši a nos v zime 

14.11.2018, Bratislava 

 

Nos  

➢ Vstupná brána dýchacích ciest, ktorá slúži na zachytávanie prachu, mikróbov, na 

zvlhčovanie a otepľovanie studeného vzduchu 

➢ Horné a dolné dýchacie orgány sú pokryté sliznicou dýchacích ciest tzv. respiračným 

epitelom, pod sliznicou sa nachádza podslizničné tkanivo, ktoré je bohato prekrvené 

a obsahuje množstvo hlienových žliazok - práve v tejto vrstve dochádza pri 

zápaloch k opuchu 

Prečo je nos opuchnutý? 

 

➢ Porušenie prirodzenej obranyschopnosti nosovej sliznice vedie k zápalu nosovej sliznice– 

rinitíde (+zápal prínosových dutín, nosohltana) - dochádza k narušeniu fyziologických 

mechanizmov - opuch sliznice + obštrukcia vývodov prínosových dutín - To sa prejavuje 

sťaženým dýchaním 

 

  Rozlišujeme: 

➢ Alergickú a nealergickú 

➢ Infekčnú a neinfekčnú 

➢ Akútnu a chronickú 

➢ Sezónnu a celoročnú 

 

 

Najčastejšie ochorenia, pri ktorých používame spray do nosa: 

prechladnutie, chrípka, alergia 
 

 

Ako rozoznať či ide o prechladnutie alebo chrípku? 

 !!! IDE O VÍRUSOVÉ OCHORENIA, ANTIBIOTIKÁ SÚ NEÚČINNÉ !!! 

Príznaky prechladnutia: miernejšia bolesť v krku, upchatý nos (hlieny sú vodnaté, po 2-

3dní sú hustejšie), mierny kašeľ, bez horúčky, max. týždeň (ak dlhšie – návšteva lekára) 

Príznaky chrípky: výrazná bolesť svalov, hlavy, niekedy aj očí, upchatý nos, pálenie v krku, 

problémy s prehĺtaním, suchý kašeľ, vysoká horúčka, komplikácie! (srdcové problémy, zápal 

pľúc) 

 

 

 

 

 



 

Lokálne vazokonstrikčné látky – dekongestíva 

➢ Liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov alergickej a 

vazomotorickej rinitídy alebo iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice 

nosovej dutiny a prínosových dutín 

➢ Sú používané aj pri liečbe zápalu stredného ucha 

➢ Sú určené iba na krátkodobé užitie – max 7 až 10 dní! 

  Prečo sa nemajú používať spreje do nosa dlhodobo? 

 Sliznica nosa „si navykne“ na účinnú látku a po čase bez nej opúcha – aj keď 

nie žiadny zdravotný problém 

 Riešenie – pacient prípravok musí prestať užívať – nahradiť s morskou vodou, 

resp. prestať striekať do jednej nosnej dierky a následne prestať aj s druhou 

 Komplikácia (vážne poškodenie nosovej sliznice, chrasty, v niektorých 

prípadoch je potrebný aj chirurgický zákrok) 

Základné informácie o používaní týchto liekov... 

➢ 3-4x denne 1 vstreknutie (1 kvapka) do každej nosovej dierky  

➢ Medzi jednotlivými dávkami minimálne 4, ideálne 6 hodín 

➢ Jeden prípravok má užívať len jeden pacient (riziko infikovania baktériami 

druhého pacienta) 

➢ Pri výbere poradiť s lekárom/lekárnikom pre riziko kontraindikácií 

➢ INÁ DÁVKA PRE DETÍ A PRE DOSPELÝCH (závisí od účinnej látky) 

 Niektoré účinné látky sú vhodné len pre dospelých! 

 Koncentrácia 0,01% až 0,025% - novorodenci a dojčatá do 1.roku života 

 Koncentrácia 0,025% až 0,05% - deti od 1.roku do 6 rokov 

 Koncentrácia 0,05% až 0,1%- pre dospelých a pre detí od 6 rokov 

Prípady, ktoré je potrebné konzultovať s lekárom: glaukóm, hypertyreóza, závažná 

hypertenzia, tehotenstvo a obdobie dojčenia, búšenie srdca a bolesti hlavy pri aplikácii, 

opakované, pravidelné podávanie nevedie k vymiznutiu ťažkostí do týždňa u dospelých a do 3 

dní u detí 

 

Terapia akútneho ochorenia: Nosové kvapky a spreje s vazokonstrikčným účinkom na 

dosiahnutie rýchleho a účinného odpuchnutia sliznice a rýchlej úľave pri pocite upchatého 

nosa. 

Terapia chronického ochorenia: Nosové kvapky sa nemajú používať dlhodobo, skôr mierne 

hypertonický roztok morskej soli s éterickými olejmi, dexpanthenolom, kys.hyalurónovou 



Podporné prípravky a ich účinok 

➢ Roztoky minerálnych solí (na báze morskej alebo minerálnej vody alebo 

štandardizovaných roztokov minerálnych solí) 

➢ Vhodné pre dlhodobé používanie 

➢ Zvlhčujú nosovú sliznicu a pomáhajú obnoviť/udržať fyziologickú čistiacu 

schopnosť nosovej sliznice 

➢ Izotonické vs. hypertonické roztoky 

 Hypertonické sú určené najmä pri výrazných klinických príznakoch 

 Izotonické sú vhodné od narodenia, počas tehotenstva aj dojčenia 

➢ Kyselina hyalurónová: Má vysokú schopnosť viazať na seba vodu, bráni ukladaniu 

kolagénu a podporuje tak hojenie tkanív bez vzniku jaziev. 

➢ Dexpantenol: Pôsobí priaznivo na hojenie, podporuje a urýchľuje regeneráciu tkaniva 

(praskliny). 

➢ Aloe vera: Podporuje hojenie slizníc a hydratáciu (zvlhčenie) ich povrchu. 

➢ Mentol, eukalyptus: esenciálne oleje prírodnou cestou uľavia od upchatého nosu, 

prinášajú pocit osvieženia 

 



Alergia 

➢ Alergické reakcie sú spôsobené nadmernou reakciou imunitného systému človeka na 

rôzne látky – tzv. ALERGÉNY - (napr. prach, peľ, chlpy či perie zvierat, atď.) 

➢ Diagnózu alergie stanoví lekár – alergológ na základe rôznych vyšetrení 

➢ Prejavy alergie (inhalačné alergény): 

• Celkové: chronická únava, ospalosť, nesústredenosť, poruchy spánku 

a koncentrácie, nervozita, podráždenosť, zvýšené teploty, opakované bolesti 

hlavy a hrdla 

• Lokálne: vodnatá nádcha, kýchanie, svrbenie nosa a očí, slzenie očí a zápal 

spojiviek, upchatý nos, suchý a dráždivý kašeľ, chrapot, škrabanie v hrdle, 

pocity zatekania hlienov v hrdle, dychová tieseň 

Nazálne antihistaminiká - mechanizmus účinku: blokáda histamínových receptorov 

(nekortikosteroidy), protizápalové lieky (kortikosteroidy) 

Nekortikosteroidy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortikosteroidy: 

 

 

 

 

 

 

Levokabastín (Livostin) 

➢ Sezónna a chronická 

alergická rinitída  

➢ 2x2 vstreknutia 

➢ Pre detí od 6 rokov 

➢ !!! Pacienti s poruchou 

obličiek 

➢ Žiadne závažné liekové 

interakcie  

➢ Nemá sa používať v 

tehotenstve, ani počas 

laktácie 

Azelastín (Allergodil) 

➢ Sezónna a chronická 

alergická rinitída  

➢ 2x1 vstreknutie 

➢ Pre detí od 6 rokov 

➢ Nie sú kontraindikácie, ani 

závažné liekové interakcie  

➢ Nemá sa používať v 

tehotenstve, ani počas 

laktácie 

Fenylefrín (Vibrocil) 

➢ Bežné prechladnutie, ale aj 

alergická nádcha 

➢ Dávkovanie – od veku a liekovej 

formy závislé 

➢ Maximálne 7 dní 

➢ KI: Glaukóm, užívanie niektorých 

antidepresív 

➢ !!! Pacienti s hypertenziou, KVS 

ochorením, ochorením štítnej 

žľazy, diabetom, epilepsiou 

Beklometazón (BECLOMET) 

➢ Celoročná/sezónna alergia 

➢ Detí od 6 rokov 

➢ 1-2 vstreky 2x denne 

➢ Je potrebné pravidelne užívať – 

spolupráca s pacientom 

➢ Žiadne kontraindikácie, menej 

závažné liekové interakcie 

➢ ! Poruchy videnia  

➢ V tehotenstve, počas dojčenia sa 

neodporúča 

Flutikazón (Flixonel) 

➢ Celoročná/sezónna alergia 

➢ 1x denne 2 vstreky, najlepšie ráno 

➢ Len pre dospelých od 18 rokov 

➢ Žiadne kontraindikácie, menej 

závažné liekové interakcie 

➢ ! Poruchy videnia 

➢ V tehotenstve, počas dojčenia sa 

neodporúča 

 


