
Príručka pre prax: 

LokáLna apLikácia 
kvapiek, sprejov  
a roztokov v obLasti 
ucha, nosa a hLtana
– návod pre pacienta

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.  1 | MUDr. Jana Šatanková, Ph.D.  1 | MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.  1 | MUDr. Nicol Koblásová  1  
| MUDr.  Michal Homoláč  1 | prof.  MUDr.  Pavel Komínek, Ph.D., MBA  2 | doc.  MUDr.  Svatopluk Býma, CSc.  3 | MUDr.  Stanislav 
Konštacký, CSc. 4 | MUDr. Pavla Hromádková  5 | MUDr. Alena Šebková  6, 7 | Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof. 7

1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2 Klinika otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita, 3 Oddělení praktického a rodinného lékařství, Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v  Hradci Králové, 4 Ústav preventivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v  Hradci Králové, 5 Ambulance 
praktického lékaře pro děti a  dorost, Liberec, 6 Ambulance praktického lékaře pro děti a  dorost, Plzeň, 7 Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská  
fakulta v Plzni, 7 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UNsM v Bratislave



2 Príručka pre prax: LokáLna apLikácia kvapiek, sprejov a roztokov v obLasti ucha, nosa a hLtana

Definícia, základné pojmy

Kvapky 
■	 v súčasnosti prevažujú hromadne vyrábané formy
	 •	 			v minulosti	prevažne	pripravované	v lekárňach	ako	individuálne	vyrábané	lieky	

na základe lekárskeho predpisu (tzv. magistraliter)
■	 	 vyrábajú sa vo forme roztoku, emulzie alebo suspenzie
■	 	 kvapky vo forme emulzie alebo suspenzie je nutné pred použitím dôkladne
     pretrepať
■	 	 kvapky aplikujeme pomocou kvapkadla alebo v kvapkacej fľaštičke (obr. 1)

Sprej 
■	 	 modernejšia forma lieku, jednoduchšia technika aplikácie (obr. 2)
■	 	 rôzny tvar aplikátorov (tlakový rozprašovač aerosolu) 
■	 	 aerosol - zmes tvorená malými časticami kvapalnej/tuhej látky rozptýlenej v plyne
■	 	 liek aplikovaný vo forme spreja pôsobí na veľkú plochu 
■	 	 spreje sú vyrábané vo všetkých troch rôznych fyzikálne chemických formách,  

tj. v roztoku, emulzii i suspenzii
■	 	 sprej s emulziou alebo suspenziou je potrebné pred použitím dôkladne pretrepať

Roztok
- homogénna zmes dvoch kvapalín
- nikdy nedochádza k oddeleniu jednotlivých zložiek

Emulzia 

- heterogénna zmes dvoch kvapalín 
- vzájomne sa samovoľne nezmiešavajú a sedimentujú
- obvykle kvapaliny s rôznou hustotou a polaritou
- tvorená disperzným prostredím a rozptýlenou látkou  

Suspenzia 
- heterogénna zmes, napr. jemne rozptýlenej pevnej látky v kvapaline 
- pomalé samovoľné oddelenie zložiek zmesi (napr. sedimentáciou) 

Aerosol - suspenzia pevnej alebo kvapalnej látky v plyne

Obr. 1: Fľaštičky na kvapky a spreje. Obr. 2: Sprej s mechanickou pumpou.
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Všeobecné poznámky pred použitím kvapiek alebo spreja
■	 zoznámiť sa s návodom 
■	 dodržať (neprekročiť) doporučené dávkovanie
■	 balenie lieku nezdieľať s inou osobou (riziko prenosu infekcie)
■	 	liek uchovávať pri doporučenej teplote a nepoužívať ho po uplynutí doby 

použiteľnosti
■	 	umyť si ruky pred aplikáciou
■	 	odstrániť kryt nástavca aplikátora, nedotýkať sa vrcholu aplikátora alebo trysky

Ušné kvapky a sprej

Poznámky k anatómii a fyziológii vonkajšieho zvukovodu
■	 	 vonkajší zvukovod je krytý kožou (obr. 3)
■	 	 mazové žliazky tvoria ušný maz (cerumen)
■	 	 vonkajší zvukovod má samočistiacu schopnosť, preto čistenie zvukovodu nie je 

doporučené 

Aplikácia kvapiek alebo spreja do vonkajšieho zvukovodu
■	 	 vyčistitenie vchodu zvukovodu od ušného mazu a nečistoty 
■	 	 fľaštičku s kvapkami podržať niekoľko minút v ruke a ohriať  
	 •	 			studené	kvapky	môžu	spôsobiť	závrat	alebo	pocit	na zvracanie
■	 	 zostať na boku postihnutým uchom hore, hlavu je vhodné podložiť uterákom
■	 	 ľahký ťah za ušnicu smerom dozadu (obr. 4a,b)
	 •	 			vhodná	je	aplikácia	druhou	osobou,	možná	je	i samoaplikácia
■	 	 aplikácia 3–4 kvapiek do vonkajšieho zvukovodu (obr. 4c)
■	 	 opakované stlačenie chrupavky (tragu) na prednej stene zvukovodu („pumpovanie“) 

pre ľahšie vniknutie kvapiek do zvukovodu (obr. 4d)

Obr. 3: Anatómia ucha.
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■	 zostať ležať  1–2 minúty na boku, aby kvapky nevytiekli
■	 vhodné vložiť do zvukovodu krátku longetu z gázy navlhčenú roztokom
	 •	 na gázu	opakovane	aplikovať	kvapky	po 4–6	hodinách,	aby	bola	stále	vlhká
	 •	 gázu	je	potrebné	vymeniť	raz	za 24–48	hodín
■	 2–3 vstreky spreja je možné aplikovať aj v polohe v sede alebo v stoji 
 

Špecifiká aplikácie u detí
■	 vhodná prítomnosť dvoch dospelých osôb (jedna drží dieťa, druhá aplikuje kvapky)
■	 	ľahký ťah za ušnicu dozadu a dole (rozdielne od dospelých) vzhľadom k inému 

tvaru vonkajšieho zvukovodu u detí

Kontaktuj lekára
■	 pokiaľ použitie kvapiek alebo spreja nevedie k úspechu 
■	 pri vzniku nedoslýchavosti, šelestu alebo závrate
■	 svrbení alebo pálení v uchu (možná alergia)
■	 začervenaní kože ušnice a okolia
■	 pri známej perforácii bubienka
 

Obr. 4: Aplikácia kvapiek do vonkajšieho zvukovodu: a – poloha hlavy poležiačky:  

na boku, b – ťah za ušnicu dozadu, c – aplikácia kvapiek, d – opakované stláčanie  

chrupavky tragu (pumpovanie).
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Nosové kvapky a sprej

Poznámky k anatómii a fyziológii nosa a vedľajších nosních dutín
■	 nosová dutina je rozdelená priehradkou na dve časti (obr. 5)
■	 prinosové dutiny sú čeľustné, čuchové, čelové a klinové
■	 	 nosová dutina a prinosové dutiny sú kryté sliznicou 
■	 	 na bočnej stene sú tri nosové mušle
■	 	 dôležitá je oblasť pod strednou mušľou, kde sú vývody čeľustnej, čelovej 

a predných čuchových dutiniek, tzv. ostiomeatálna jednotka
■	 	 v prípade zápalov prinosových nosových dutín je potrebné aplikovať lokálne lieky 

do oblasti pod strednú mušľu 

Aplikácia kvapiek do nosa
■	 	 dôkladne vyčistiť (spriechodniť) nos – vysmrkať sa
■	 	 poloha hlavy a tela při aplikácii kvapiek
	 •	 			na kolenách	s čelom	na zemi	(Mekka	pozícia)	(obr.	6a)
	 •	 			poležiačky	na chrbte	so	zaklonenou	hlavou	(obr.	6b)
	 •	 			poležiačky	na boku	s úklonom	hlavy	na jednu	stranu	(obr.	6c)
	 •	 			v hlbokom	predklone
■	 	 pretrepať fľaštičku (suspenzia alebo emulzia)
■	 	 vložiť kvapkadlo alebo kvapkací nástavec do nosovej dierky
■	 	 aplikovať doporučený počet kvapiek
■	 	 to isté opakovať u druhej nosovej dierky
■	 	 kvapkadlo vybrať z nosa stlačené, aby nedošlo k spätnému nasatiu sekrétu z nosa
■	 	 vyčkať niekoľko minút v danej polohe a nechať kvapky pôsobiť
■	 	 nesmrkať po aplikácii
 

Obr. 5: Anatómia nosa a prinosových dutín.
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Špecifiká aplikácie u detí
■	 	vhodná prítomnosť dvoch dospelých osôb, jedna osoba drží dieťa, druhá osoba 

aplikuje kvapky
■	 	odsať sekrét z nosovej dutiny pred aplikáciou kvapiek 
■	 	nevytierať nos tampónom navlhčeným kvapkami

Najčastejšie chyby pri aplikácii nosových kvapiek
■	 	nevyčistenie nosa pred aplikáciou, u detí neodsatie nosového sekrétu
■	 	nepretrepanie lieku pred použitím (suspenzie, emulzie)
■	 	iba záklon hlavy, kvapky stekajú po spodine nosovej dutiny do nosohltanu (obr. 7)
■	 	nesmrkať ihneď po aplikácii, nechať kvapky účinkovať

Nosový sprej

Pred prvým použitím spreja
■	 	 dôkladne pretrepať (suspenzie, emulzie)
■	 	 nakloniť nosový aplikátor od tela a opakovane stlačiť fľaštičku alebo nosový 

nástavec do vzduchu, pokiaľ z trysky nosového aplikátora nezačne vychádzať 
jemná hmlovina

■	 	 pokiaľ sprej nie je používaný denne, postup opakujeme vždy pred použití

Obr. 6: Správna aplikácia kvapiek do nosa: a – na kolenách s čelom k zemi (Mekka pozícia), b – pole

žiačky na chrbte so zaklonenou hlavou, c – poležiačky na boku s úklonom hlavy na jednu stranu.

Obr. 7: Nesprávna aplikácia kvapiek do nosa.

Nesprávne!
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Aplikácia spreja do nosa
■	 	 vyčistiť nos (vysmrkať sa)
■	 	 pretrepať fľaštičku (iba u suspenzie)
■	 	 pokiaľ je mechanická pumpa súčasťou aplikátora, uchopiť nádobku tak, že palec 

je položený na jej dno a ukazovák a prostredník sa zaprie o okraj za aplikačným 
koncom

■	 	 v sede, najlepšie pred zrkadlom, uzavrieť jednu nosovú dierku stlačením nosového 
krídla proti nosovej prepážke

■	 	 do druhej nosovej dierky vložiť nosový nástavec aplikátora smerom do boku
■	 	 mierne predkloniť hlavu
■	 	 nosový nástavec aplikátora zasunúť čo najhlbšie do nosa a odkloniť smerom  

od nosovej prepážky smerom k vonkajšiemu očnému kútiku rovnakej strany
■	 	 nástavec je v nose hlboko zanorený, rovnobežne s koreňom nosa,  

aby po vystrieknutí liek neskončil na nosovom krídle nebo prepážke nosa
■	 	 pri pomalom a hlbokom nádychu stlačiť nosový nástavec aplikátora, či bočnú 

rukoväť aplikátora nebo plastovú fľaštičku k uvoľneniu dávky
■	 	 po vybratí aplikátora z nosa vydýchnuť ústami
■	 	 postup opakovať u druhej nosovej dierky
■	 	 očistiť nosový nástavec aplikátora čistou a jemnou handričkou alebo papierovou 

vreckovkou
■	 	 uzavrieť nosový nástavec aplikátora ochranným krytom

Špecifiká aplikácie u detí
■	 	 vhodná prítomnosť dvoch dospelých osôb
■	 	 odsať sekrét z nosovej dutiny pred aplikáciou spreja
■	 	 aplikácia je zhodná ako u dospelých

Najčastejšie chyby pri aplikácii nosových sprejov
■	 	 	 nevyčistenie nosu, event. neodsatie nosového sekrétu u detí
■	 	 neodklonenie nosového nástavca aplikátora od nosovej prepážky pri aplikácii lieku, 

riziko poranenia prepážky a krvácania

Obr. 8: Aplikácia spreja do nosa.



8 Príručka pre prax: LokáLna apLikácia kvapiek, sprejov a roztokov v obLasti ucha, nosa a hLtana

Čistenie nosových sprejov
■	 	 čistenie sprejov podľa odporučenia výrobcov 
■	 	ochranný kryt i samotný nosový nástavec umyť v teplej vode, opláchnuť prúdom 

vody a nechať uschnúť
■	 	nikdy nepoužívať špendlík alebo iný ostrý predmet k čisteniu aplikátora

Laváže nosovej dutiny roztokmi

■	 	 je možné použiť roztok kuchynskej soli (použiť balenú alebo prevarenú vodu 
z kohútika) alebo minerálne/morské vody v kanvičke (obr. 9a)

■	 	 roztok by mal mať teplotu tela
■	 	 predkloniť sa, aby hlava bola nad umývadlom a zároveň hlavu pootočiť a pozerať 

sa do strany, brada smeruje k hrudníku
■	 	 pritlačiť ústie kanvičky k vyššie umiestnenej nosovej dierke zo strany a ľahko 

zatlačiť tak, aby špička utesnila nosový vchod , aby roztok touto dierkou nevytekal 
■	 	 ústie kanvičky nesmie doliehať na nosovú přepážku, aby voda z kanvičky mohla 

vytekať 
■	 	 zdvihnúť kanvičku mierne nahor a voda začne po chvíli samovoľne pretekať 

nosovou dutinou a vytekať druhou nižšie uloženou dierkou von
■	 	 dýchať zvoľna ústami (v priebehu preplachovania nemožno dýchať nosom)
■	 	 keď pretečie asi polovica obsahu kanvičky, zdvihnúť hlavu a nádobu odňať
■	 	 väčšia časť vody z nosu samovoľne vytečie, zbytok je možné vytlačiť ľahkým 

vydýchnutím nosom 
■	 	 druhú polovicu roztoku použiť k prepláchnutiu cez druhú nosovú dierku
■	 	 po ukončení výplachu by v nose a nosových dutinách nemala zostať žiadna voda 
■	 	 bežne postačuje k odstráneniu tekutiny z nosa vydýchnutie nosom a ľahké 

vysmrkanie

Kontaktuj lekára
■	 	 používanie kvapiek, spreja alebo roztoku nevedie k úspechu
■	 	 pri bolestiach hlavy, krvácaní z nosa, strate čuchu
■	 	 svrbení alebo pálení v nose (možná alergia)
■	 	 začervenaní kože nosa a okolia

Obr. 9: Laváž nosovej dutiny roztokmi: a – kanvička, b – vlastná laváž.

a b
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Ústny a hltanový sprej

Poznámky k anatómii a fyziológii dutiny ústnej a hltana
■	 	 dutina ústna a hltan sú súčasťou prehĺtacích ciest (obr. 10a)
■	 	 oba priestory sú kryté sliznicou
■	 	 podnebné mandle sú súčasťou hltana

Aplikácia spreja do dutiny ústnej a hltana
■	 pred prvým použitím spreja 
	 •	 				 niekoľkokrát stlačiť dávkovaciu pumpičku, aby bola zaistená aplikácia 

rovnomerných  dávok
■	 otočiť ústny aplikátor (bielu trubičku) do polohy kolmej k fľaštičke
■	 	priložiť aplikátor k ústam a namieriť na postihnuté miesto v ústach či hltane  

(obr. 10a-c)
■	 	silno stlačiť dávkovaciu pumpičku na hornej ploche fľaštičky toľkokrát, koľko 

vstrekov je predpísaných
■	 	počas jedného stlačenia dôjde k jednému vstreku
■	 	po dobu aplikácie zadržať dych
■	 	aplikujú	sa	2–4	vstreky	2–6krát	denne,	interval	medzi	aplikáciami	je	1,5–3	hodiny
■	 	aplikovať vždy po jedle

Kontaktuj lekára
■	 používanie spreja nevedie k úspechu
■	 pri nevoľnosti, zvracaní
■	 svrbení alebo pálení v dutine ústnej (možná alergia)

Obr. 10: Aplikácia spreja do dutiny ústnej a hltana: a – umiestnenie aplikátora, b – pohľad zboku, 

c – pohľad spredu.

a cb
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