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Co to jest nadciśnienie tętnicze?
Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krą-
żenia, która objawia się stałą lub okreso-
wo podwyższoną wartością ciśnienia krwi 
w układzie tętniczym krążenia dużego (jest to 
część krążenia, która odpowiada za dostar-
czenie do tkanek utlenowanej krwi). 
Co to znaczy „podwyższone” ciśnienie? Za 
optymalne ciśnienie uznaje się takie o warto-
ści 120/80 mmHg. Nie powinno ono natomiast 

Jak zapobiegać nadciśnieniu -
 przyczyny, objawy i profilaktyka

Ewa Woźniak

Według badań przeprowadzonych 
wśród dorosłych Polaków, około 30% 
populacji cierpi z powodu nadciśnienia 
tętniczego. Kolejne 30% zbliża się do 
górnej granicy wartości prawidłowych.

GWARANCJA DOOR TO DOOR

Gwarancja obejmuje bezpłatny serwis bez wychodzenia z domu

Zapewniamy:

Odbiór 
urządzenia

Zwrot pod 
wskazany adres

Wymianę lub naprawę 
w autoryzowanym serwisie

W zestawie: 

► etui 
► baterie
► zasilacz

► dzienniczek pomiaru ciśnienia
► instrukcja używania
► mankiet
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Reklama

Więcej informacji o produkcie na www.silesianpharma.pl

Ciśnieniomierz 
automatyczny

BP-3H

3 lata gwarancji 
door to door

Zasilacz i baterie 
w zestawie

Stożkowy, wygodny 
mankiet roz. M-L

Pamięć 120 wyników 
dla każdego z dwóch 
użytkowników

Wykrywanie
arytmii serca

Wskaźnik  
poprawności  
założenia mankietu

Klasyfikacja  
ciśnienia wg WHO

Automatyczne 
wyłączenie

Warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej

silne bóle głowy

      

           udar mózgu

uszkodzenie nerek

             miażdżyca

zawał mięśnia 
sercowego

    

         utrata 
           wzroku

        zaburzenia 
        widzenia

przekraczać 140 mmHg dla ciśnienia skurczo-
wego i 90 mmHg dla rozkurczowego. Przekro-
czenie tych parametrów, w co najmniej dwóch 
pomiarach ciśnienia określa się mianem nad-
ciśnienia. Nie ma określonego odstępu czasu, 
w jakim badanie powinno być wykonane. Za 
wiarygodny pomiar uznaje się każdy pomiar 
ciśnienia wykonany po co najmniej 5-10 minu-
tach odpoczynku, po np. wejściu do gabinetu, 
po schodach, po wyjściu z samochodu i przej-
ściu się kawałek. Jeśli ciśnieniomierz pokazuje 
wartości powyżej 140/90 co najmniej 2 razy, 
to można traktować to jak nadciśnienie. War-
to w takich sytuacjach prowadzić dzienniczek 
ciśnień: 4-5 pomiarów w ciągu dnia i spisywać. 
Wtedy łatwo ustalić, kiedy ciśnienie się zwięk-
sza. Z kolei ciśnienie optymalne nie powinno 
przekraczać wartości odpowiednio 120 i 80 
mmHg.
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Jeśli organizm jest odwodniony, 
wartość ciśnienia jest bardzo 

niska.

O nadciśnieniu mówimy wtedy, 
gdy po przeprowadzeniu 
wielokrotnych pomiarów 
wykonywanych podczas 

kilkudniowych lub 
kilkutygodniowych wizyt  

u lekarza, średnia wartość 
ciśnienia pacjenta jest równa  

bądź przekracza 140/90 mmHg.

Na rynku dostępne są cztery 
rozmiary mankietów do aparatu:

noworodkowy
(obwód ramienia 13,5-19,5 cm),

dziecięcy (18,4-26,6 cm)
dorosły (22,0-33,0 cm) i opcje dla 
otyłych dorosłych (33,0-43,0 cm).

W zależności od tego, czy znana jest nam 
przyczyna nadciśnienia, wyróżniamy:
• nadciśnienie pierwotne - o nieznanym 
źródle, wynikające z różnych czynników 
genetycznych bądź środowiskowych,
• nadciśnienie wtórne - wywołane kon-
kretnym stanem bądź chorobą.

Nadciśnienie tętnicze – objawy
Okazuje się, że nadciśnienie jest wrogiem 
naszego zdrowia nie tylko powszechnie 
występującym, ale również przebiegłym – 
w większości przypadków postać pierwotna 
przebiega przez wiele lat bezobjawowo. Ob-
jawy nadciśnienia tętniczego pojawiają się 
dopiero wtedy, gdy dojdzie do wystąpienia 
powikłań narządowych. Niekiedy pacjenci 
zgłaszają mało charakterystyczne dolegliwo-
ści, takie jak:

• szybkie męczenie się,
• bóle głowy,
• zaburzenia snu.
We wtórnych postaciach nadciśnienia na 
właściwy trop mogą naprowadzić niektóre 
charakterystyczne symptomy podstawowej 
choroby.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

CIŚNIENIE SKURCZOWE (mmHg)

CIŚNIENIE ROZKURCZOWE (mmHg)

 120                130               139                  140               160                180+

 80                  85                 89                    90                    95                  100+

Kiedy ciśnienie jest prawidłowe, a kiedy za wysokie?

optymalne prawidłowe wysokie
prawidłowe

NADCIŚNIENIE
    I stopnia

NADCIŚNIENIE
    II stopnia

NADCIŚNIENIE
   III stopnia

Nadciśnienie tętnicze – przyczyny i czynniki 
ryzyka
Zatem jakie czynniki składają się na wystą-
pienie podwyższonych wartości ciśnienia? 
Przede wszystkim genetyczne – zasadniczo 
jest to łączny wpływ wielu różnych genów, 
zazwyczaj odpowiadających za nerwową 
i hormonalną regulację wartości ciśnienia. 
Do istotnych czynników środowiskowych, 
które nakładają się na skłonność genetyczną 
i sprzyjają wystąpieniu nadciśnienia, należą:

• spożycie dużych ilości soli,
• brak lub niewielka aktywność fizyczna,
• otyłość (zwłaszcza brzuszna),
• stres psychiczny.

Nadciśnienie wtórne najczęściej 
towarzyszy:
• chorobom nerek
(ostremu i przewlekłemu zapaleniu 
kłębuszków nerkowych, torbielowatości), 
• zwężeniu tętnicy nerkowej, 
• chorobom endokrynologicznym
(np. nadczynności lub niedoczynności 
tarczycy, nadczynności przytarczyc).

Potliwość Nudności Zawroty głowyOsłabienie OmdlenieKołatanie serca

OBJAWY NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

ZALECANE POSTĘPOWANIEUNIKAJ

ZALECANA MODYFIKACJA DIETY 
W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM 

OBEJMUJE WZBOGACENIE JEJ O:

• warzywa (4-5 porcji dziennie),
• ograniczenie spożycia nasyconych 
   tłuszczów zwierzęcych,
• zwiększenie spożycia ryb.

Kluczowe jest wzmożenie aktywności fi-
zycznej, którą ostatnio stawia się u samej 
podstawy piramidy żywieniowej, jako ele-
ment kluczowy w każdej diecie. Zalecane są 
ćwiczenia wytrzymałościowe (na przykład 
pływanie lub bieganie), a odradzane izome-
tryczne (jak podnoszenie ciężarów). Należy 
poświęcić codziennie, co najmniej pół godzi-
ny, na spacer lub inną formę ruchu.

Uwaga! Ważne, aby pacjenci ze współist-
niejącą chorobą serca skonsultowali plany 
aktywności fizycznej z lekarzem i podlega-
li jego nadzorowi. ■
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Podparte
plecy

Stopy płasko 
na podłodze

Rękaw w pasującym 
rozmiarze (mały, 
normalny, duży)

Ramię odsłonięte i rozluźnione
Środek ramienia na poziomie serca

Ciśnieniomierz
z walidacją

Jak 
prawidłowo 
mierzyć 
ciśnienie?

Pomiar ciśnienia krwi to jedno 
z badań profilaktycznych, które 
wykonuje lekarz podczas standar-
dowej kontroli stanu zdrowia pa-
cjenta. To również element badań 
medycyny pracy, podczas których 
stwierdzana jest zdolność do pod-
jęcia zatrudnienia. Sama czynność 
jest bardzo prosta. Możemy to 
zrobić samodzielnie w domu, pod 
warunkiem, że posiadamy odpo-
wiedni aparat, a także wiemy, jak 
mierzyć ciśnienie, aby uniknąć naj-
częstszych błędów.

ciche pomieszczenie

komfortowa temperatura

3-5 minut odpoczynku

bez rozmów 
podczas badania

bez papierosa

bez kawy

bez jedzenia

bez ćwiczeń 30
 m
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ut
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Pomiar ciśnienia krwi – tabela obserwacji 
to dobry pomysł! 
Jeśli lekarz podczas diagnostyki stwierdzi u nas 
nieprawidłowości dotyczące ciśnienia krwi, z pew-
nością zaleci nam wykonywanie codziennych po-
miarów ciśnienia. W tym celu będziemy musieli 
zaopatrzyć się w ciśnieniomierz. Najlepiej jest 
skonsultować wybór odpowiedniego aparatu 
z lekarzem lub farmaceutą i zakupić go w aptece. 
Wówczas będziemy mieć pewność, że wykonywa-
ne przez nas pomiary są wiarygodne i będziemy 
mogli dzięki nim monitorować stan naszego zdro-
wia. Choć sama technika pomiaru nie jest trudna, 
dla uzyskania wiarygodnego wyniku należy prze-
strzegać kilku ważnych zasad: (czytaj na str.7)

zanim dokonamy pomiaru ciśnienia 
tętniczego, powinniśmy odpocząć 
przynajmniej 5 minut w pozycji sie-
dzącej. Nie należy mierzyć ciśnienia, 
jeśli przed chwilą wchodziliśmy po 
schodach lub podejmowaliśmy inny 
wysiłek fizyczny.

ważny jest również nasz komfort 
psychiczny, nie powinniśmy się spie-
szyć, a miejsce, w którym wykonuje-
my pomiar, powinno być ciche, spo-
kojne, temperatura w nim zaś nie 
powinna być ani zbyt wysoka, ani 
zbyt niska.

na chwilę przed pomiarem ciśnienia 
krwi nie powinniśmy spożywać po-
siłku, pić kawy ani palić papierosów, 
ponieważ może to wpłynąć na jego 
wynik.

jeśli wykorzystujemy ciśnieniomierz 
z mankietem na ramię, powinniśmy 
zwrócić uwagę na jego szerokość, 
która powinna być dopasowana do 
obwodu naszego ramienia. Jeśli man-
kiet będzie zbyt wąski, pomiar może 
być zawyżony.

pomiar ciśnienia powinniśmy wyko-
nywać, siedząc. Łokieć ręki, na której 
będziemy mierzyć ciśnienie, powi-
nien być oparty w taki sposób, aby 
mankiet znajdował się na wysokości 
serca. Dłoń powinna być skierowana 
ku górze. Wyniki powinny być takie 
same niezależnie od pozycji – doty-
czy to jednak wyłącznie osób zdro-
wych. Pacjenci ze zmianami miażdży-
cowymi w tętnicach mogą osiągać 
inny wynik w pozycji leżącej.

podczas pomiaru powinniśmy sie-
dzieć w miarę możliwości nierucho-
mo, a przede wszystkim nie ruszać 
ręką, na której założony jest mankiet. 
Powinniśmy również powstrzymy-
wać się od mówienia.

należy również pamiętać, aby po-
miary ciśnienia wykonywać o stałej 
porze.

•

•

•

•

•

•

•

METODA KOROTKOWA 
POMIARU CIŚNIENIA

Metoda Korotkowa to inaczej metoda 
osłuchowa pomiaru ciśnienia. Aparaty 
wykorzystujące tę metodę badają ci-
śnienie krwi poprzez monitoring tonów 
Korotkowa. Mankiet umieszcza się na 
ramieniu pacjenta, jest on połączony 
z manometrem rtęciowym. Mankiet 
jest nadmuchiwany aż do momentu 
zamknięcia tętnicy. Po chwili ciśnie-
nie w mankiecie powoli maleje, a krew 
zaczyna przepływać przez tętnicę, po-
wodując powstawanie uderzeń tętna. 
Podczas pomiaru otrzymujemy wynik 
ciśnienia skurczowego, rozkurczowe-
go, a także trzecią wartość, jaką jest 
puls – czyli liczba uderzeń serca w cią-
gu minuty.  ■

Beata Kubiś
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Zaburzenia ciśnienia tętniczego wpły-
wają na nasze samopoczucie i mogą 
nasilać objawy współistniejących cho-
rób. Dość dużo mówi się o nadciśnieniu 
tętniczym, które uznaje się za jedną 
z najgroźniejszych i najczęściej wystę- 
pujących chorób cywilizacyjnych. O wie- 
le mniej wiadomo o hipotonii, czyli zbyt 
niskim ciśnieniu krwi.

Niedociśnienie

Rozpoznanie
Hipotonię rozpoznaje się, jeśli skurczowe 
ciśnienie krwi jest mniejsze niż 100 mmHg 
lub rozkurczowe jest niższe, niż 60 mmHg. 
O  rozpoznaniu nie przesądza pojedynczy 
pomiar, tylko seria pomiarów wykonanych 
w ciągu wielu dni. Lekarz, do którego zgłosi 
się pacjent z objawami niedociśnienia za-
pewne zleci wykonanie holtera ciśnieniowe-
go, badania, którym rejestruje się ciśnienie 
tętnicze w okresie 24 godzin lub dłuższym. 
Hipotonia występuje rzadziej niż nadciśnie-
nie, bo u około 15% populacji (nadciśnienie 
dotyka 20-50% mieszkańców krajów rozwi-
niętych).

Są one na tyle niepokojące, że ze zbyt niskim 
ciśnieniem krwi pacjenci zgłaszają się do 
lekarza znacznie szybciej, niż z nadciśnie-
niem.

Piotr Kołaczek

Objawy:
Najczęstszymi objawami zbyt 
niskiego ciśnienia krwi są:

• zawroty głowy

• mroczki przed oczami

• omdlenia

• szumy uszne

• kłopoty z koncentracją

• zimne dłonie i stopy

• przyspieszone tętno

• nudności i mdłości

Szczególną odmianą niskiego ciśnienia krwi 
jest hipotonia ortostatyczna. Jej objawem 
jest nagły spadek ciśnienia krwi w reakcji 
na zmianę pozycji z leżącej na stojącą albo 
po dłuższym przebywaniu w pozycji stoją-
cej. Mogą wtedy wystąpić nasilone obja-
wy: zawroty głowy, mroczki przed oczami 
lub omdlenie. Hipotonia częściej występuje 
u  osób starszych. Jest wtedy realnym za-
grożeniem, ponieważ upadek spowodowa-
ny zawrotami lub omdleniem może dopro-
wadzić do poważnego urazu, na przykład 
złamania kości.
Pojedyncze i umiarkowanie nasilone epizo-
dy (ograniczające się do zawrotów głowy 
lub mroczków przed oczami) nie przesądza-
ją o hipotensji ortostatycznej, mogą zdarzyć 
się każdemu. Jeśli jednak powtarzają się 
wielokrotnie, nie należy ich lekceważyć.

Przyczyny
Wielu chorym nie udaje się ustalić przyczyn 
hipotonii. Mówi się wtedy o hipotonii idiopa-
tycznej. Uważa się, że występuje ona czę-
ściej u osób szczupłych i może być w pew-
nym stopniu dziedziczona.
Przyczyną zbyt niskiego ciśnienia krwi może 
być inna choroba, na przykład niedoczyn-
ność przysadki mózgowej, tarczycy, kory 
nadnerczy. Może ją wywołać także cukrzy-
ca, neuropatia, choroby układu krążenia. Po-
jawia się również jako skutek odwodnienia, 
spożywania alkoholu, a także po zażyciu 
leków obniżających ciśnienie. Również, jeśli 
powodem przyjmowania takich leków nie 
jest leczenie nadciśnienia.

Leczenie
Hipotonię można skutecznie leczyć farma-
kologicznie lub bez użycia leków. W pierw-
szym przypadku używa się preparatów 
stymulujących zakończenia włókien ner-
wowych znajdujące się w ścianach naczyń 
krwionośnych. Zanim rozpocznie się taką 
kurację lekarz może zalecić picie większej 
ilości płynów (nawet do 5 litrów na dobę), 
spożywanie dodatkowych porcji soli ku-
chennej, czy spożywanie niezbyt obfitych 
posiłków.

Zagrożenie
Zbyt niskie ciśnienie krwi może być niebez-
pieczne dla osób, które cierpią na inne cho-
roby układu krążenia i układu oddechowego. 
Jeśli ściany naczyń krwionośnych utraciły 
swoją naturalną elastyczność, a ich świa-
tło zostało ograniczone przez złogi blaszki 
miażdżycowej, dopływ krwi do zaopatry-
wanych przez nie tkanek jest utrudniony. 
Pokonanie oporu jest możliwe, pod warun-
kiem zapewnienia odpowiedniego ciśnienia 
wewnątrz naczynia. Jeśli spadnie ono po-
niżej pewnej wartości (różnej dla każdego 
przypadku), światło naczynia zwęzi się tak, 
że przepływ krwi ustanie całkowicie albo 
będzie o wiele za mały w stosunku do za-
potrzebowania tkanek na tlen i substancje 
odżywcze.
Nawet u osób, których układ krążenia jest 
w doskonałym stanie spadek ciśnienia krwi 
może spowodować niedotlenienie mózgu. 
W rezultacie występują opisywane wcze-
śniej zawroty głowy, mroczki i omdlenia. 
Objawów hipotonii nie należy lekcewa-
żyć. Zawsze powinny być skonsultowane 
z lekarzem, szczególnie, jeśli pojawiają się 
u osób wykonujących pracę w niebezpiecz-
nych warunkach: kierowców, strażaków, 
maszynistów, pilotów, elektryków. Wszyst-
kich, którzy w wyniku utraty równowagi lub 
omdlenia mogą doznać poważnych obra-
żeń.  ■
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Jak skutecznie 
obniżyć 
ciśnienie krwi?

Jednym z najważniejszych czynników 
ryzyka przedwczesnego zgonu jest 
nadciśnienie tętnicze. Szczególnie u 
osób po 50. roku życia wartość ciśnie-
nia skurczowego opisuje prawdopo-
dobieństwo wystąpienia incydentu 
sercowo-naczyniowego. Jak obniżyć 
ciśnienie tętnicze? Jakie leki mogą 
pomóc w walce z nadciśnieniem? 
Czy osoby chorujące na nadciśnienie 
mogą pić kawę?

Co obniża ciśnienie?
Dużą rolę odgrywają działania niefarma-
kologiczne. Redukcja nadmiernej masy cia-
ła sprzyja normalizacji wartości ciśnienia. 
Zmniejszenie wagi można osiągnąć, stosując 
dietę typu śródziemnomorskiego, spożywanie 

ryb co najmniej dwa razy w tygodniu oraz się-
ganie po około 400 gramów owoców i warzyw 
dziennie. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty 
z niską zawartością soli. Ograniczając spoży-
cie soli do około 5 gramów na dobę, możemy 
zredukować ciśnienie tętnicze o 2-8 mmHg.
Zaleca się niespożywanie alkoholu. Wartość 
ciśnienia tętniczego rośnie liniowo wraz z ilo-
ścią jego spożycia. 
Zaprzestanie palenia papierosów nie dość, że 
zmniejsza wartości ciśnienia tętniczego, to 
dodatkowo redukuje ryzyko wystąpienia uda-
ru mózgu, choroby niedokrwiennej serca oraz 
chorób tętnic obwodowych.
Zalecane jest codzienne wykonywanie wy-
siłku fizycznego o umiarkowanym nasile-
niu przez co najmniej 30 minut dziennie. Aby 
uzyskać obniżenie ciśnienia tętniczego o 4-9 
mmHg, należy wykonywać ćwiczenia wytrzy-
małościowe, takie jak chodzenie, pływanie, 

trucht, uzupełnione ćwiczeniami oporowymi 
(np. przysiady). Należy pamiętać o dostoso-
waniu ćwiczeń do wieku, preferencji i chorób 
współistniejących u pacjenta.

Leki na nadciśnienie
Leczenie nadciśnienia tętniczego rozpoczyna 
się od włączenia jednego lub dwóch leków 
hipotensyjnych. Podstawowe grupy leków 
stosowane w terapii nadciśnienia to: diurety-
ki tiazydowe, beta-adrenolityki, antagoniści 
wapnia, inhibitory konwertazy angiotensyny 
(ACE-I) oraz leki blokujące receptor AT1 dla 
angiotensyny II (sartany/ARB). Monoterapię, 
czyli próbę normalizacji wartości ciśnienia 
tętniczego przy użyciu jednego leku z jednej 
z wyżej wymienionych grup, rozpoczyna się 
w przypadku nadciśnienia tętniczego pierw-
szego stopnia (ciśnienie skurczowe w grani-
cach 140-159 mmHg i/lub ciśnienie rozkur-
czowe w granicach 90-99 mmHg). Większość 
pacjentów, aby osiągnąć dobrą kontrolę war-
tości ciśnienia tętniczego, musi stosować le-
czenie skojarzone – czyli kombinację dwóch 
leków hipotensyjnych. Warto także pamiętać, 

że niewskazane jest połączenie leków pocho-
dzących z grup ACE-I oraz sartanów. Kombi-
nacja ta zwiększa prawdopodobieństwo wy-
stąpienia działań niepożądanych ze strony 
nerek. U około 30% pacjentów do osiągnięcia 
dobrej kontroli wartości ciśnienia tętniczego 
potrzeba co najmniej trzech preparatów.

Kawa a ciśnienie krwi
Według popularnej opinii osoby chorujące na 
nadciśnienie tętnicze nie powinny pić kawy. 
Jest to nieprawda. Po spożyciu kawy (i innych 
produktów zawierających kofeinę) można 
zaobserwować przejściowe podwyższenie 
ciśnienia tętniczego. Efekt ten u osób spo-
żywających kawę regularnie jest mniejszy, 
a czasem nie występuje w ogóle. Picie 2-3 fi-
liżanek kawy jest więc dozwolone.
Podsumowując, należy pamiętać, że najsku-
teczniejszą metodą uniknięcia oraz opóź-
nienia rozwoju nadciśnienia tętniczego jest 
przede wszystkim modyfikacja stylu życia, 
poprzez zapobieganie rozwojowi otyłości 
i zwiększenie aktywności fizycznej.  ■

Lek. Tomasz Waszak

Nadciśnienie tętnicze krwi

Jak sobie pomóc?

ogranicz spożywanie pokarmów
wysokoprzetworzonych 
i o dużej zawartości 
tłuszczów zwierzęcych

zmniejsz ilość soli

jedz więcej ryb 
i uzupełnij dietę 
w kwasy omega-3

zrezygnuj z używek:
z palenia papierosów 
i spożywania alkoholu

zwiększ aktywność fizyczną, 
zacznij uprawiać sport

wysypiaj się – osoby 
w średnim wieku, 

które śpią mniej niż 
5 h są bardziej 

narażone 
na rozwój 

nadciśnienia

zadbaj 
o prawidłową masę 

ciała, zrzucając 
nadmierne kilogramy 
zmniejszysz wartość 

ciśnienia tętniczego krwi
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Niezwykle istotne jest, by rozróżniać go-
rączkę z hipertermią. Hipertermia powstaje 
w wyniku wzrostu termogenezy lub upośle-
dzenia utraty ciepła (np. w wyniku zbyt dłu-
giego opalania się lub zbyt dużej izolacji ciała) 
i w przeciwieństwie do gorączki nie stanowi 
fizjologicznej reakcji organizmu. Sama go-
rączka bowiem jest niezwykle starym ewo-
lucyjnie mechanizmem obronnym. Nie każdy 
pacjent ma świadomość, że umiarkowanie 
wysoka gorączka nie powinna być zwalczana. 
Niewielkie podwyższenie temperatury ciała 

Czym jest gorączka 
               i jak z nią walczyć?
Lek. Krzysztof Pawlak

Gorączką nazywamy wzrost tempe-
ratury ciała wywołany przestawie-
niem ośrodka termoregulacji w na-
szym mózgu na wyższy poziom, pod 
wpływem substancji nazywanych 
pirogenami. Najczęściej dochodzi do 
tego w wyniku działania różnego ro-
dzaju patogenów, takich jak bakterie, 
wirusy czy grzyby.

znacząco zwiększa efektywność pracy na-
szego układu immunologicznego. Następuje 
również osłabienie procesów metabolicznych 
drobnoustrojów (np. upośledzenie wykorzy-
stywania żelaza przez bakterie). 
Gorączkę rozpoznajemy, gdy temperatura 
ciała przekracza 380C. Należy jednak zazna-
czyć, że granica ta jest umowna i zależy od 
okolicy ciała, w której dokonujemy pomiaru. 
I tak np. prawidłowa temperatura ciała po-
winna wynosić: pod pachą około 36,60C, 
w jamie ustnej 36,90C, w odbycie 37,10C, 
w uchu 37,20C. Warto również pamiętać, że 
pomiar pod pachą jest obarczony najwięk-
szym błędem, a ocenę wysokości gorączki 
u osoby dorosłej najlepiej dokonywać przez 
pomiary w jamie ustnej.

Kiedy zacząć walkę z gorączką?
Większość lekarzy i podręczników współ-
czesnej medycyny uznaje, że gorączka (jako 
fizjologiczny odruch) nie powinna być zwal-
czana za wszelką cenę u wszystkich cho-
rych. Udowodniono, że w przypadku zwierząt, 

u których farmakologicznie hamuje się wzrost 
temperatury ciała, zwiększony jest odsetek 
śmiertelności oraz wydłużeniu ulega czas po-
wrotu do zdrowia! Jeżeli podwyższona tem-
peratura ciała wynika najprawdopodobniej 
z infekcji i nie przekracza wartości około 38-
38,5 stopnia, najrozsądniejszym wydaje się 
pozostać kilka dni w łóżku, zmienić dietę na 
lekkostrawną i regularnie uzupełniać pły-
ny (minimum 2 litry wody mineralnej dzien-
nie). Niekiedy jednak walkę z gorączką należy 
rozpocząć natychmiast. Dotyczy to przede 
wszystkim dzieci do 2. roku życia (ze względu 
na niesprawność układu termoregulacji), ko-
biet w ciąży oraz osób starszych.

Jak walczyć z gorączką?
W przypadku, gdy temperatura ciała przekra-
cza około 38 stopni lub znacząco pogarsza się 
nasze samopoczucie, zanim udamy się do le-
karza, warto skorzystać z domowych sposo-
bów na obniżenie gorączki lub wykorzystać 
dostępne bez recepty leki przeciwgorączko-
we. Świetnym rozwiązaniem na wysoką go-
rączkę okazują się być okłady. Wystarczy do 
czoła osoby chorej przyłożyć kawałek mate-
riału nasączonego zimną wodą, by poczuła 
ona dużą ulgę. Pamiętajmy jednak, że nie do-
prowadzimy w ten sposób do rzeczywiste-
go obniżenia temperatury ciała. W tym celu 
znacznie skuteczniejsze są metody farmako-
logiczne. W aptekach dostępny jest szeroki 
wachlarz preparatów, które warto w tym celu 
wykorzystać.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest za-
stosowanie paracetamolu. Mechanizm dzia-
łania tego leku związany jest z hamowaniem 
aktywności cyklooksygenazy w centralnym 
układzie nerwowym, czyli enzymu biorące-
go udział w tworzeniu prozapalnych prosta-
glandyn. Bezpieczna dawka leku to 500 mg co 
4 godziny lub 1 g co 6-8 godzin. Pamiętajmy, 
że nie należy przekraczać łącznej dawki 4 g 
dziennie. Innym niezwykle skutecznym roz-
wiązaniem są niesteroidowe leki przeciwza-
palne, na czele z ibuprofenem. Substancja ta 
stosowana krótkotrwale (do kilku dni) jest 
bardzo bezpieczna i może być wykorzystywa-
na nawet u dzieci, pod warunkiem, że ukoń-
czyły 3. miesiąc życia.
W tym miejscu warto również wspomnieć 
o ziołach obniżających temperaturę ciała. Do 
najskuteczniejszych naturalnych prepara-
tów przeciwgorączkowych (a przy okazji naj-
bardziej znanych) zaliczyć możemy napary 
z kwiatu lipy czy owoców czarnego bzu.

Wysoka gorączka 
– kiedy iść do lekarza?

Domowe sposoby na walkę z gorączką 
nie zawsze okazują się skuteczne. War-
to zatem wymienić kilka sytuacji, kiedy 
niezbędne jest jak najszybsze udanie 
się do lekarza:

w przypadku gorączki przekracza-
jącej 40 stopni, gdy nie jesteśmy 
w stanie obniżyć jej z wykorzysta-
niem paracetamolu w maksymalnej 
dawce (w przypadku dorosłych 1 g 
podawany co 6 godzin),
w przypadku nieustępowania go-
rączki w ciągu 3-5 dni,
gdy podwyższonej temperaturze 
ciała towarzyszą alarmujące objawy, 
takie jak intensywne wymioty, silne 
bóle głowy, zaburzenia widzenia, 
osłabienia mięśni i inne objawy – 
głównie neurologiczne.   ■

•

•

•

Gorączka może towarzyszyć:

zapaleniu ucha,
infekcjom jelitowo-żołądkowym 
wywołanym przez rotawirusy,
przeziębieniom,
zapaleniu pęcherza moczowego,
chorobom zakaźnym wieku 
dziecięcego, takim jak odra, świnka, 
różyczka, szkarlatyna, ospa 
wietrzna,
zakażeniom meningokokami 
lub pneumokokami,
tzw. trzydniówce.

•
•

•
•
•

•

•
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Obecnie na rynku znajduje się mnóstwo urzą-
dzeń różniących się między sobą nie tylko 
wyglądem, ale przede wszystkim sposobem 
dokonywania pomiaru ciepłoty ciała, dodat-
kowymi funkcjonalnościami czy ceną.
Rodzaje termometrów
Dawno już minęły czasy, kiedy temperaturę 
mierzyło się tylko szklanym termometrem 
rtęciowym, najczęściej pod pachą. Po 10 mi-
nutach następował odczyt wyniku, po czym 
urządzenie się strzepywało, by wyzerować 
skalę. Rtęć w 2009 roku zastąpiono innymi, 
nietoksycznymi cieczami, ale technika pomia-
ru pozostała taka sama i sposób ten jest nadal 
popularny. Do wyboru mamy też elektronicz-
ne termometry dotykowe oraz całą gamę bez-
dotykowych.

Jacek Kurowski

Diagnoza wielu chorób rozpoczyna 
się od zmierzenia temperatury ciała. 
Im wyższa, tym poważniejszy jest sy-
gnał płynący z organizmu, że stan na-
szego zdrowia uległ pogorszeniu, dla-
tego sprawny i dokładny termometr 
powinien być w wyposażeniu każdej 
domowej apteczki. Tymczasem pa-
cjenci, przed jego zakupem, często nie 
posiadają szerszej wiedzy, pozwala-
jącej samodzielnie wybrać określony 
model.

Klasyczny termometr szklany
Wadą tych analogowych przyrzą-
dów jest przede wszystkim ich 
kruchość oraz długi czas niezbędny do uzy-
skania odczytu temperatury – z reguły 10 mi-
nut przy mierzeniu pod pachą. Z tego powodu 
nie są one polecane dla dzieci i osób, które 
w sposób niekontrolowany mogłyby je uszko-
dzić. Pamiętać należy też o każdorazowym 
strzepywaniu termometru i sprawdzeniu jego 
stanu przed rozpoczęciem kolejnego pomiaru. 
Plusami zaś są wysoka dokładność (ok. 0,10°C 
w skali 35-42°C), niezawodność (nie potrze-
bują baterii), prosta obsługa niewymagająca 
kalibracji oraz niska cena. Także utrzymanie 
higieny, w przypadku szklanych termome-
trów, nie jest kłopotliwe. Wystarczy je odkazić 
odpowiednim środkiem bakteriobójczym na 
bazie spirytusu.

Elektroniczny termometr
dotykowy
Wymaga on zdecydowanie krót-
szego czasu pomiaru, który w za-
leżności od modelu i miejsca jego wyko-
nywania (pod pachą, oralnie lub rektalnie) 
wynosi od kilku do kilkunastu sekund. Infor-
macje o dedykowanym miejscu do wykonania 
pomiaru oraz o czasie potrzebnym do uzy-
skania wiarygodnego wyniku należy doczytać 
w instrukcji używania.

JAKI TERMOMETR WYBRAĆ?

Producenci zalecają też niekiedy wydłużyć 
czas mierzenia do 2-3 minut w celu uzyskania 
jeszcze dokładniejszego odczytu. Nie nale-
ży się wtedy sugerować sygnałem dźwięko-
wym, który nie zawsze oznacza, że pomiar 
został zakończony maksymalną temperaturą. 
Dźwięk informuje nas jedynie o upływie okre-
ślonego czasu od momentu włączenia urzą-
dzenia. Wiele osób popełnia błąd – uruchamia 
termometr, po czym mija kilka sekund zanim 
znajdzie się on w miejscu przeprowadzania 
badania. W ten sposób może zaistnieć nie-
doszacowanie wartości odczytu. Zastosowa-
nie giętkiej końcówki w wybranych modelach 
zwiększa bezpieczeństwo pomiaru u małych 
dzieci. Jeżeli ktoś ma w domu czworonożnych 
przyjaciół, to właśnie takim termometrem ła-
two sprawdzi ciepłotę także ich ciała (oczy-
wiście powinniśmy wtedy pozostawić go do 
użytku wyłącznie w tym celu). Dokładność po-
miaru oscyluje w przedziale 0,10°C, jednak tę 
kwestię należy dokładnie doczytać w instruk-
cji obsługi. Łatwo też dbać o jego higienę, po-
dobnie jak w przypadku modeli analogowych.
Urządzenia elektroniczne są droższe – ich 
cena oscyluje w granicach kilkudziesięciu zło-
tych. Ponadto trzeba pamiętać o sprawdzaniu 
i okresowej wymianie baterii. Osoby uczulone 
na metal, zwłaszcza związki niklu, powinny 
używanie takiego termometru skonsultować 
z lekarzem specjalistą alergologiem.

Termometry bezdotykowe
Ten wariant staje się dzisiaj coraz po-
pularniejszy, gdyż możliwość szyb-
kiego i bezpiecznego pomiaru ciepło-
ty ciała jest jedną z podstawowych 
zasad ochrony przed koronawirusem. Są one 
bardzo wygodne, a bezdotykowa forma jest 
najbardziej higienicznym sposobem mierze-
nia temperatury. Bezdotykowe termometry są 
też często wybierane przez rodziców, bowiem 
sprawdzanie temperatury jest szczególnie 
kłopotliwe u małych dzieci, zważywszy na ich 
ruchliwość i niecierpliwość, często spowodo-
waną też stanem chorobowym. Możliwość 
częstego wykonywania pomiaru, trwającego 
zaledwie sekundę, wydaje się więc być ide-
alnym rozwiązaniem. Termometrem na pod-
czerwień możemy sprawdzić też temperaturę 
mleka i pokarmów dla niemowląt oraz wody 

do ich kąpieli. Jest on przydatny także w wielu 
innych domowych sytuacjach. W zależności 
od funkcjonalności modelu można wykonać 
pomiar na czole lub w uchu, jednak informa-
cja o tym musi być zawarta w instrukcji ob-
sługi. Jeżeli nie ma tego wyróżnienia należy 
przyjąć, że możemy badać tylko powierzch-
nię środka czoła. Trzeba jednak pamiętać, by 
obszar ten był suchy, wolny od kosmetyków, 
nadmiaru naskórka i bez włosów. Gruba war-
stwa kremu czy podkładu, nadmierna wilgot-
ność skóry i opadające włosy mogą zaburzyć 
wynik. Także krople potu ochładzają skórę, 
a jakiekolwiek pocieranie i „czyszczenie” też 
może zafałszować odczyt. Termometry bez-
dotykowe to przyrządy bardzo czułe i przez 
to wymagające zachowania ścisłych zasad 
podczas ich używania. Pomiaru należy do-
konywać w pomieszczeniu o stałej tempe-
raturze. Każdy ruch powietrza, na przykład 
przeciąg lub inna zmiana jego termiki, może 
spowodować przekłamanie wyniku. Trzeba 
też pamiętać o każdorazowej kalibracji urzą-
dzenia, czyli przystosowanie go do panującej 
wokół ciepłoty. Dotyczy to nawet sytuacji, 
gdy przenosimy go do świeżo przewietrzo-
nego lub cieplejszego pokoju. Dokładny czas 
potrzebny do kalibracji opisany jest w każdej 
instrukcji obsługi – zazwyczaj wynosi on od 
kilkunastu do dwudziestu kilku minut. W droż-
szych modelach dostępne są automatyczne 
funkcje adaptacji do otoczenia i samoistnej 
kalibracji. Termometry na podczerwień to nie-
zwykle czułe instrumenty i nawet zbyt długie 
trzymanie ich w dłoni może zafałszować od-
czyt. Należy też zwrócić uwagę, czy pomiary 
można wykonywać bezpośrednio po sobie, 
czy też wymagane jest zachowanie określo-
nej przerwy pomiędzy nimi. Przy właściwie 
przeprowadzonym pomiarze temperatury 
niezwykle istotne jest też zachowanie odpo-
wiedniej odległości, z której się go dokonuje. 
W większości przyrządów wynosi ona kilka 
centymetrów. Trzeba koniecznie zwrócić na 
to uwagę podczas czytania instrukcji obsługi, 
gdyż każdy termometr może mieć inne para-
metry. Niezachowanie wymaganego dystan-
su pomiędzy soczewką a powierzchnią skóry 
jest równoznaczne z błędem odczytu. Droż-
sze i bardziej zaawansowane modele posia-
dają wbudowane sensory informujące o pra-
widłowej odległości.  ■
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Jak 
prawidłowo 
mierzyć
temperaturę?

Właściwa temperatura
Ze względu na ilość zmiennych wpływających 
na wysokość temperatury w określonym mo-
mencie, trudno mówić o optymalnej wartości, 
która świadczyłaby o tym, że jest ona w tzw. 
normie. Zakres prawidłowej ciepłoty ciała 
(szczególnie u dzieci) będzie się różnicował 
również w zależności od miejsca, w którym 
zdecydujemy się temperaturę zmierzyć (pod 
pachą, w jamie ustnej czy w odbycie). Zasadni-
czo uznaje się, że temperatura ciała w zakresie 
od 37,1 - 38,0°C oznacza stan podgorączkowy, 
natomiast temperatura przekraczająca 38°C - 
gorączkę. Warto podkreślić, że hiperpireksja, 
czyli temperatura ciała powyżej 41°C może 
być niebezpieczna dla zdrowia lub życia czło-

Beata Pałac

Wartość temperatury determino-
wana jest przez szereg czynników, 
wśród których wymienić możemy 
między innymi wiek (dzieci i osoby w 
podeszłym wieku mają niższą tem-
peraturę), płeć (temperatura kobie-
ty w okresie owulacji podwyższa się 
średnio o jeden stopień), a nawet 
pora dnia, kiedy to dokonujemy po-
miaru (nad ranem jest ona zwykle 
dużo niższa niż w porze wieczor-
nej). Na jakość pomiaru wpływ mają 
także warunki, w jakich używamy 
termometru jak również jego jakość 
oraz to, czy właściwie go przecho-
wujemy. Użytkowanie każdego z do-
stępnych na rynku termometrów 
wymaga zapoznania się ze środkami 
ostrożności oraz zasadami, które 
gwarantują dokładny i rzetelny po-
miar temperatury.

wieka. W takim przypadku gorączka wymaga 
natychmiastowej interwencji farmakologicz-
nej, tj. działania pozwalającego na obniżenie 
temperatury ciała. Choć interpretacja wy-
ników pomiaru temperatury nie przysparza 
wielu problemów, w przypadku wątpliwości 
warto skorzystać z porady lekarza pierwsze-
go kontaktu, szczególnie jeśli temperatura 
utrzymuje się co najmniej kilka dni i nie ulega 
zmniejszeniu.

Jak mierzyć temperaturę?

Metoda badania temperatury ciała uzależ-
niona jest od kilku czynników, m.in. wieku pa-
cjenta oraz miejsca wykonywania pomiaru. 
Jedną z najczęściej stosowanych technik jest 
mierzenie temperatury pod pachą z wykorzy-
staniem termometru szklanego lub elektro-
nicznego. Termometr należy umieścić w dole 
pachowym i odczekać ok. 5–8 minut. Po tym 
czasie można odczytać wynik pomiaru.

Druga metoda polega na mierzeniu tempe-
ratury w ustach – pod językiem. Jest to me-
toda dokładniejsza niż mierzenie pod pachą, 
ale stosując ją, należy pamiętać o odkażeniu 
termometru środkiem dezynfekującym – np. 
spirytusem salicylowym lub alkoholem przed 
rozpoczęciem pomiaru. Dobrym zwyczajem 
jest dezynfekowanie termometru po każdym 
użyciu.

Trzecia metoda, uznawana za najbardziej pre-
cyzyjną, to mierzenie temperatury w odbycie. 
Stosowana jest ona m.in. w przypadku małych 
dzieci, u których wykonanie pomiaru inną me-
todą jest bardzo trudne, a czasami praktycz-
nie niemożliwe.
Warto pamiętać, że pomiar temperatury nie 
powinien być wykonywany po intensywnym 
wysiłku fizycznym. W takiej sytuacji najlepiej 
jest odczekać kilka lub kilkanaście minut i do-
piero wtedy wykonać pomiar temperatury.  ■
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Piotr Kołaczek

prosta i skuteczna metoda 
oczyszczania nosa

Infekcje górnych dróg oddechowych 
przydarzają się większości dzieci. 
Zazwyczaj liczba zachorowań rośnie 
jesienią i wiosną, jest związana z se-
zonowymi wahaniami temperatury. 
Większość infekcji nie wymaga lecze-
nia innego niż objawowe: ułatwiające 
oddychanie, powstrzymujące kaszel 
i obniżające temperaturę ciała jeśli 
dziecko gorączkuje. W każdym przy-
padku podstawą szybkiego powrotu 
do zdrowia jest utrzymanie higieny 
jamy ustnej i gardła.

PROSTO I SKUTECZNIE

Oczyszczanie górnych dróg oddecho-
wych z zalegającej wydzieliny daje 
wiele korzyści:

umożliwia oddychanie przez nos,
ułatwia wchłanianie przez śluzów-
kę leków podawanych w postaci 
kropli lub aerozolu,
zmniejsza ilość drobnoustrojów 
chorobotwórczych w obrębie gór-
nych dróg oddechowych,
ogranicza spływanie wydzieliny po 
tylnej ścianie gardła i dzięki temu 
powstrzymuje kaszel spowodowa-
ny podrażnieniem śluzówki gardła. 

Co więcej, zmniejsza prawdopo-
dobieństwo przeniesienia infekcji 
w dół układu oddechowego.

•
•

•

•Aspirator

PRZYCZYNY I SKUTKI NIEDROŻNOŚCI

Chorobom górnych dróg oddechowych za-
zwyczaj towarzyszy zwiększone wydzielanie 
śluzu. Wydzielina, początkowo przezroczysta 
i „luźna” w miarę postępowania infekcji gęst-
nieje, przybiera barwę żółtą lub zielonkawą, 
niekiedy zawiera niewielkie ilości krwi wydo-
stającej się z uszkodzonej śluzówki.
Gęsta wydzielina nie może samoczynnie 
wydostać się z jamy nosowej. Zalega w niej, 
utrudniając lub całkowicie uniemożliwiając 
oddychanie przez nos. Dziecko jest zmuszo-
ne oddychać przez usta, co z kolei prowadzi 
do wysuszenia śluzówki jamy ustnej i gar-
dła. Część wydzieliny spływa z jamy nosowej 
w dół, drażniąc tylną ścianę gardła i wywołuje  
kaszel.

Starsze, kilkuletnie dzieci z reguły potrafią 
samodzielnie czyścić nos, wydmuchując wy-
dzielinę w chusteczkę. Wystarczy kontrolo-
wać skuteczność tego zabiegu i ewentualnie 
ułatwić utrzymanie higieny, podając środki 
rozluźniające wydzielinę. U młodszych dzieci 
sprawa nie jest taka prosta. Nie potrafią wy-
dmuchać wydzieliny, trzeba to zrobić za nie. 
Wygodnym i skutecznym sposobem jest uży-
cie aspiratora.

DZIAŁANIE

Przyrząd jest prosty, a odpowiednio i ostroż-
nie użyty zapewnia bezpieczeństwo oraz 
wysoką skuteczność. W sprzedaży dostępne 
są aspiratory wielu producentów różniące 
się szczegółami wykonania i zastosowany-
mi materiałami. Zasadniczym elementem 

aspiratora jest trzon wykonany z tworzywa 
sztucznego. Końcówkę trzonu aspiratora na-
leży przykładać do nosa. Pośrodku znajduje 
się zbiorniczek na wydzielinę wraz z filtrem 
zapobiegającym jej przedostawaniu się na 
zewnątrz. Drugą końcówkę aspiratora należy 
połączyć z przewodem, przez który przepły-
wa zasysane powietrze. W aspiratorach ust-
nych, podciśnienie wytwarza osoba aspirująca 
wydzielinę, poprzez wciąganie powietrza do 
płuc, natomiast w aspiratorach do odkurzacza 
podciśnienie wytwarza odkurzacz, do którego 
podłącza się końcówkę aspiratora. Oba roz-
wiązania mają wady i zalety. Lepsze jest za-
wsze to rozwiązanie, które zaakceptuje dziec-
ko. Aspiracja przez zasysanie powietrza jest 
bardziej naturalna, ale niektórzy dorośli mogą 
mieć problem z wytworzeniem wystarczają-
cego podciśnienia. Przeszkodą może okazać 
się również obawa przed przeniesieniem in-
fekcji do swoich dróg oddechowych. Aspiratory 
współpracujące z odkurzaczem dają większą, 
stabilną siłę ssania, ale hałasujący odkurzacz 
może przestraszyć dziecko. Zbyt duża siła ssa-
nia jest niewskazana, ponieważ może spowo-
dować dyskomfort.

BEZ STRESU

Użycie aspiratora, podobnie jak inne czynno-
ści pielęgnacyjne, wymagają wprawy . Można 
poćwiczyć ze zdrowym dzieckiem, oswajając 
je jednocześnie z przyrządem i z sytuacją. Ide-
alnie, jeśli uda się zamienić zabieg w zabawę. 
Im gęstsza wydzielina, tym trudniej ją usunąć. 
Kilka minut przed użyciem aspiratora można 
podać do nosa wodę morską w aerozolu. Uła-
twi to oczyszczenie nosa. Żeby użycie aspira-
tora było skuteczne, jego końcówka powinna 
dokładnie przylegać do nosa, trzeba jednak 
uważać, żeby nie dociskać jej zbyt mocno, po-
nieważ może to być bolesne. Jeśli końcówka 
zostanie wprowadzona zbyt głęboko, może 
uszkodzić delikatną śluzówkę i spowodować 
krwawienie. Aspirator można zastosować tak-
że u starszych dzieci, jeśli gęsta wydzielina 
utrudnia im samodzielne oczyszczanie nosa. ■
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OPTYMALNA
POJEMNOŚĆ

NEBULIZATORA

TERAPIA
DOLNYCH I 

GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH

Wygoda 
i komfort 

stosowania

Rynek medyczny jest pełen różnych 
modeli inhalatorów i nebulizatorów. 
Nic więc dziwnego, że wielu rodziców 
stojących przed koniecznością wyboru 
odpowiedniego sprzętu nie ma pojęcia, 
jak go dokonać. Czy inhalator i nebuli-
zator to naprawdę dwa różne rodzaje 
aparatury? Czy znaczenie ma wiek ma-
łego pacjenta i jego dolegliwości? Jaki 
inhalator wybrać dla dzieci? Jaki nebu-
lizator kupić?

Inhalator a nebulizator – czy to dwie różne 
aparatury?
Zasada jest stosunkowo prosta – podobnie 
jak każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie 
każdy prostokąt kwadratem, tak i każdy nebu-
lizator jest inhalatorem, ale nie każdy inhala-
tor jest nebulizatorem. Czym więc się różnią? 
Na początku warto przybliżyć, czym właści-
wie jest inhalacja. Jest to proces, podczas któ-
rego wraz z wdychanym powietrzem dostają 
się cząsteczki np. leków. Podczas klasycznej 

Lek. Krzysztof Pawlak

W jakich sytuacjach podaje się leki bezpośrednio do dróg oddechowych?

inhalacji pacjent wdycha rozproszone, za-
warte w dawce inhalacyjnej cząsteczki sub-
stancji. W przypadku nebulizacji natomiast 
dochodzi do ich przekształcenia w mgiełkę na 
bazie roztworu wodnego, co umożliwia do-
tarcie leku do głębiej położonych, węższych 
segmentów oskrzeli. W nebulizacji najczęściej 
stosowanym płynem do inhalacji, stanowią-
cym bazę dla podania leku, jest sól fizjolo-
giczna lub ewentualnie roztwór chlorku sodu 
o wyższym stężeniu.

W jakich stanach chorobowych stosuje się 
inhalacje i nebulizacje?
Leki stosowane w inhalacjach mają przede 
wszystkim działanie rozkurczowe i prze-
ciwzapalne. Mogą być więc stosowane 
w przypadku stanów zapalnych w obrębie 
dróg oddechowych np. przy zapaleniu tcha-
wicy czy oskrzeli, bardzo często diagnozo-
wanych także w wieku dziecięcym. Kolejnym 
przykładem choroby, w której są stosowane, 
jest astma oskrzelowa, w przebiegu której 
dochodzi do reaktywnego zwężenia oskrzeli. 
W znacznej większości u pacjentów dorosłych 
wskazaniem jest także przewlekła obturacyj-

Inhalator 
czy 

nebulizator?
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na choroba płuc, najczęściej związana z prze-
wlekłym paleniem papierosów. W przypadku 
zapalenia zatok nie ma sensu stosowanie kie-
szonkowych inhalatorów, które rozpraszają 
lek poprzez wdech doustny, czyli z ominię-
ciem zatok. W tej sytuacji najlepiej sprawdzi 
się nebulizator do zatok lub klasyczna inha-
lacja pary wodnej z ewentualnym dodatkiem 
nawilżającego roztworu soli fizjologicznej lub 
olejków eterycznych np. mentolowego.

Indywidualny dobór sprzętu
Oprócz dolegliwości dziecka i postawionej 
diagnozy podczas wyboru odpowiedniego 
sprzętu do inhalacji należy także kierować się 
wiekiem malucha. Inhalatory obecnie mają 
najczęściej postać kieszonkowych urządzeń, 
które wymagają synchronizacji wdechu pa-
cjenta z podaniem dawki leku. Z tej prostej 
przyczyny ich użycie jest praktycznie niemoż-
liwe u młodszych dzieci. W przypadku nebu-
lizacji podawanie substancji jest niezależne 
od fazy oddechowej. Mgiełka jest uwalniana 
przez cały czas do maski ustno-nosowej, a jej 
większe ilości trafiają do głębiej położonych 
odcinków dróg oddechowych podczas wde-
chu. Dodatkowo rozproszenie leku sprzyja 
dotarciu substancji do dużo węższych oskrze-
li niż podczas klasycznej inhalacji z użyciem 
podręcznego inhalatora. Nebulizacja jest 
więc doskonałym rozwiązaniem zarówno dla 

młodszych, jak i starszych dzieci. Kolejną zale-
tą jej stosowania jest możliwość podania kilku 
leków jednocześnie. Niestety należy zazna-
czyć, że zakup inhalatora z funkcją nebulizacji 
jest nieco droższą inwestycją, ale wystarcza 
praktycznie na cały okres dzieciństwa. Wraz 
ze wzrostem malucha wystarczy wymieniać 
maski twarzowe na nieco większe.
Pamiętajmy jednak, aby oprócz zwrócenia 
uwagi na zabawny kształt czy atrakcyjny ko-
lor, zapoznać się z parametrami technicznymi 
i opiniami o produkcie. W razie potrzeby war-
to przed zakupem skonsultować się również 
z lekarzem. Podstawowym kryterium tech-
nicznym, na które powinniśmy zwracać uwa-
gę, jest tzw. MMAD, czyli parametr określający 
średnią wielkość cząsteczek w mikrometrach, 
które mogą zostać wytworzone przez nebu-
lizator. Parametr ten oznacza, że co najmniej 
połowa wytwarzanych cząsteczek ma wiel-
kość mniejszą lub równą podanej wartości.
Aby lek mógł dotrzeć dalej niż do gardła i jamy 
nosowej, cząsteczki muszą mieć odpowied-
nią wielkość, aby leczenie wziewne astmy 
oskrzelowej było efektywne, optymalna wiel-
kość cząsteczek aerozolu powinna wynosić 
2-5 mikronów. Większe cząsteczki pozostaną 
w wyżej położonych odcinkach układu odde-
chowego. Natomiast, cząsteczki mniejsze niż 
5 mikronów mogą dotrzeć nawet do pęche-
rzyków płucnych. ■
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Do codziennej higieny nosa 

Wypłukanie z nosa kurzu i alergenów

Nawilżenie śluzówki nosa
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Podczas przebiegu przeziębienia, grypy

Zmniejszenie obrzęku śluzówki nosa

Poprawa drożności nosa

Oczyszczenie jamy nosowej

Hipertoniczne

POMOC W WALCE 
O SWOBODNY 

ODDECH
Wody morskie

dla całej Rodziny!
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Pozwala skutecznie i prosto oczyścić
nos malucha z zalegającej wydzieliny

Już od 1. dnia życia
Na mały i duży katarek
W pełni rozkładany 
aspirator
Trzy końcówki 
w zestawie
Wyprodukowano 
w Polsce
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