
nOsátKO
– Nosní odsávačka připojitelná k domácímu vysavači –

• Bezpečný tvar sacího nástavce.
• Je rozložitelná na 5 částí, a proto se snadno čistí proudem vody.
•  Možnost sterilizace převařením nebo namočením do sterilizační tekutiny (všechny díly odsávačky jsou vyrobeny z teplovzdorného materiálu).
•  Při správném používání se nosní hlen nedostane do hadičky nosní odsávačky, ani do hadice vysavače.
•  Správné používání: odsávací nástavec držte v ruce tak, aby silikonová hadička směřovala směrem nahoru (viz. přiložený obrázek).
•  K dostání je varianta z plastu a varianta ze skla. •  K dostání v sadě, která obsahuje přístroj, dva různé nástavce a čistící kartáček.
•  Neobsahuje zdraví škodlivé materiály. •  Vysoká kvalita za příznivou cenu.
• Doporučují dětští lékaři a odborní ušní-nosní-krční lékaři.

Části nosní odsávačky
PlaSt:
• Sací nástavec
•  Nádobka na hlen (vnitřní nádobka na hlen ve tvaru válečku, kterou lze ze sacího nástavce sejmout; vnější nádobka, na 

kterou je nasazen sací nástavec a ke které je po straně připojena silikonová hadička)
• Silikonová hadička (flexibilní) • Zvonová koncovka na připojení k vysavači

Postup při odsávání nosního hlenu
1. Příprava: Vysavač připojte do elektrické sítě (přívodní šňůru zasuňte do zásuvky ve zdi) a umístěte ho do takové blízkosti, aby abyste snadno dosáhli rukama nebo 
nohama na spínač vysavače.
2. Podle přiloženého obrázku složte nosní odsávačku a do hadice vysavače zasuňte zvonovou koncovku odsávačky hlenu, abyste mohli vysavač pohodlně zapnout. 
3. Do obou nosních dírek dítěte nakapejte fyziologické slané nosní kapky (0,9%-ní solný roztok, který má stejné složení jako slzy. Nepálí, nedráždí, pouze zvlhčuje a uvolňuje 
hleny), po uplynutí 3 minut se uvolní navlhčená nosní sliznice a můžete začít s odstraňováním nosního hlenu. Použitím kapek uvolníte hlen případně zaschlý na nosní stěně, 
a tak lze odsávání nosního hlenu provádět zcela bezpečně, bez poškození nosní sliznice.
4. Zaujměte vhodnou polohu těla, s přihlédnutím k věku dítěte.

Odsávání nosního sekretu u novorozenců a kojenců
4. a.) Levou paží podepřete trup a záda dítěte, hlavičku podržte v dlani a dítě umístěte do rovné polohy, pak dítě zdvihněte do polohy napůl vsedě. Je důležité, aby dítě nebylo 
položeno na záda nebo aby případně nemělo hlavičku z důvodu odporu otočenou nebo opřenou směrem dozadu, protože by taková poloha ztížila odstraňování nosního 
hlenu.  Hlen pak totiž v důsledku gravitace stéká směrem dozadu do zadní klenby hltanu. V případě dodržení správné polohy těla hlen stéká směrem k odsávání, tedy ke 
kořenu nosu, čímž se celý proces odsávání hlenu urychluje a zefektivňuje.
U novorozenců a kojenců ještě nevzniká takové množství hustého sekretu, aby bylo nutné vytvářet dokonalé vakuum, není tedy nutné přidržovat druhou nosní dírku. V tomto 
věku by to ani nebylo proveditelné, jelikož v okamžiku, kdy je jedna nosní dírka uzavřena odsávačkou hlenu a druhá nosní dírka je uzavřena díky komprimaci nosního křídla 
k nosní přepážce, dítě okamžitě otevře ústa. 

Odsávání nosního sekretu u dětí předškolního věku
4. b.) Dítě si posadíme do klína tak, aby k nám bylo otočeno zády. V případě potřeby přidržíme nohy dítěte stisknutím vlastníma nohama. Jestliže máme k dispozici pomoc druhé osoby, můžeme přidržet ruce 
odporujícího dítěte. Dítě požádáme, aby sklonilo hlavu směrem dopředu, čímž díky gravitaci napomůžeme odtékání nosního sekretu.
V tomto věku, jestliže rozumové schopnosti dítěte jsou již na takové úrovni, aby bylo schopné s námi spolupracovat, můžeme prstem stlačit druhou nosní dírku, abychom 
vytvořili dokonalé vakuum a zkrátili tak dobu odsávání nosního hlenu. Vytvoření dokonalého vakua sice zefektivní a urychlí proces odsávání nosního hlenu, ale není 
bezpodmínečně nutné. Toto můžeme praktikovat v případě, kdy je dítě již schopné s námi spolupracovat a můžeme jej požádat, aby pro co nejrychlejší dokončení odsávání 
po dobu odsávání neotevíralo ústa.
Podstata odsávání nosního sekretu: při uzavření jedné poloviny nosu vzniká v nose vakuum, a proto je možné dostat nosní sekret nacházející se v prostředním nosním 
průchodu do společného nosního průchodu, kde po uvolnění nosní dírky nosní sekret již snadno odstraníme. To je podstatné v případě hustého nosního hlenu. Tekutý 
nosní sekret ze středního nosního průchodu skape sám od sebe do společného průchodu, odkud jej pomocí nosní odsávačky Orrszi Porszi snadno odstraníme i bez nutnosti 
vytvářet dokonalé vakuum. Před vlastním odsáváním hlenu je v případě všech věkových kategorií nezbytné použití nosních kapek!
5. Zapnete vysavač. Odsávačka Orrszi Porszi díky svému tvaru zajišťuje stálou intenzitu odsávání o síle 0,2 barů, což je plně bezpečné i pro odsávání nosního hlenu u novorozenců.
6. Sací nástavec přiložte odpovídajícím způsobem k nosní dírce.

Vložení odsávačky hlenu do nosní dírky, správné používání
Sací nástavec uchopte do pravé ruky tak, aby silikonová hadička (způsobem vyobrazeným na krabici nosní odsávačky) směřovala nahoru. To je důležité proto, abyste zabránili 
proudění nosního sekretu do hadičky, odsávačka tak zůstane hygienická a omýt bude nutné pouze sací nástavec a nádobku, silikonovou hadičku omývat nemusíte. Sací nástavec 
přiložte k vnějšímu nosnímu průchodu a zasuňte do nosní dírky tak hluboko, nakolik to kuželovitý tvar umožní. Není nutné zasunovat příliš hluboko nebo pod tlakem, protože 
v tom účinnost úkonu nespočívá. Sací nástavec držte směrem dolů a v pozici na stranu, abyste sekret stékající do zadní části nosní dutiny dokázali bezezbytku odstranit. 
Odsávání provádějte najednou nejvýše po dobu 5 vteřin. Pokud to nebude dostačující, můžete 5vteřinové 
odsávání několikrát za sebou zopakovat, s přestávkami trvajícími 3-5 vteřin, ale doporučuje se provádět tak 
dlouho, dokud se v nádobce objevuje další hlen. 
7. Vyjměte odsávačku z nosní dírky.
8. Vypněte vysavač.
9. V případě potřeby odstraňte měkkým kapesníkem zbytky nosních kapek nebo hlenu z okolí nosu dítěte. 
10. V případě potřeby natřete okolí nosu dítěte tenkou vrstvou krému Sudocrem, čímž předejdete zčervenání 
nebo podráždění pokožky způsobeného nosním hlenem. 
11. Nosní odsávačku sejměte z vysavače. 
12. Sací nástavec rozeberte na jednotlivé díly a důkladně omyjte proudem tekoucí vody. V případě potřeby můžete nástavec vyvařit nebo sterilizovat jiným způsobem (např. 
namočením do sterilizačního roztoku). Při čištění sejměte sací nástavec z nádobky nosní odsávačky, pro efektivní čištění lze rozebrat i samotný sací nástavec. Odsávačku 
Orrszi Porszi lze rozebrat na 5 samostatných částí, což vedle velké pomoci při čištění významně zvyšuje také sterilitu nosní odsávačky.
13. Po oschnutí jednotlivých dílů uložte odsávačku na čisté místo, aby ji později bylo možné ihned používat.
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