Elektrická nosní odsávačka LIVING-LAB
Odborný názor dětské ORL

Již přibližně čtvrtstoletí se zabývám léčením a prevencí komplikací rýmy v dětském
věku. Přes 20 let jsem pracovala na oddělení ORL II. Dětské kliniky Semmelweisovy
univerzity. Vedoucím této pracovní skupiny byl Dr. Ernı Miriszlai, který za účelem
léčení a prevence komplikací rýmy v dětském věku zavedl používání odsávaček.
Zavedl nový pojem, pojem nosní hygieny, a při vytváření instrumentů a léků k tomu
potřebných, byla naše pracovní skupina jedna z těch čelních.
K vyjádření svého odborného názoru na elektrickou nosní odsávačku LIVING-LAB,
jsem považovala za nutné napsat, že tento moderní přístroj, vhodný k dodržování
zásad klinické ORL, jsem vyzkoušela při léčení více dětí.
Malé rozměry, tvar dobře zapadající do rukou, velice tichý motor, dobré nosní násady
(náložka) a dobrá účinnost odsávání přístroje umožňují odstranění výměšků (sekretů)
nahromaděných v nose dítěte s katarálním onemocněním. Považuji za nutné
poznamenat, že dobrou účinnost odsávání lze dosáhnout pouze současným
ucpáním druhé nosní dírky. Násadku přístroje je třeba nasadit na nosní dírku přesně.
Délka provozu přístroje je závislá na množství a kvalitě výměšku. Odstranění
výměšků lze opakovat několikrát denně. /Odborný názor je, že z nosu dítěte je třeba
odsát tolikrát, kolikrát by si dospělý vyfoukal nos./ Násada z měkké umělé hmoty
nepoškozuje rozšířené cévky, které se často vyskytují na nosní přepážce dítěte,
nezpůsobuje krvácení. Lze lehce čistit, lze sterilizovat v desinfekčních roztocích.
S infikovaným nosním sekretem se z nosu odstraní velké množství původců
onemocnění a tím zabráníme rozšíření nemoci směrem k dutinám, uším a
průduškám. Po odstranění nosního sekretu z nosní dírky se zúží zanícená nosní
sliznice, a proto je vhodné po odsátí vstříknout do nosní dírky nosní spray Nasopax,
který uklidní sliznici a rozpustí zbytek nosního sekretu. Nosní spray Nasopax je také
výsledkem vývojové práce naší pracovní skupiny na klinice.
Mohu konstatovat, že myšlenka nástroje pro nosní hygienu pana profesora
Miriszlaiho, zrozená před třemi desítkami let, se uskutečnila.
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