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Edukačný list č. 7: intervencia pri vlhkom kašli

Problém
Kašeľ v súvislosti s infekciou dýchacích ciest prejavujúci sa produktívnym

kašľom.

Ciele 
Zmeniť fyzikálno-chemické vlastnosti hlienu uviaznutého v dýchacích ces-

tách (bronchiálneho sekrétu) a tým zvýšiť účinnosť mukocíliárneho aparátu. Vy-
užívaním fyzioterapie zabrániť, aby sa kašeľ stal chronickým a potenciálne
škodlivým pre pacienta. Edukácia pacienta a jeho rodinných príslušníkov (opa-
trovateľa) o možnostiach nefarmakologických opatrení, farmakologickej liečby
a o varovných príznakoch.

Prehľad 
Kašeľ predstavuje základný obranný reflex, ktorý vzniká dráždením tzv. tu-

sigénnych zón medzi ktoré patrí hltan, hrtan, priedušnica a priedušky (1). Z fy-
ziologického hľadiska ide o účelný obranný mechanizmus, ktorý udržuje
priechodnosť dýchacích ciest. Z klinického hľadiska sa kašeľ delí podľa pro-
dukcie spúta, zvukového efektu, charakteru, výskytu, intenzity a dĺžky trvania
(2).

Produktívny kašeľ
V dýchacích cestách prebieha neustále bazálna fyziologická tvorba hlienu,

ktorá nevyvoláva produktívny kašeľ. Hlien patrí medzi zložky nešpecifickej imu-
nity pľúc. Vykašliavanie hlienu je prejavom patologickej hypersekrécie v dý-
chacích cestách, ktorá sa vyskytuje pri chronických zápaloch dýchacích ciest.
Za extrémne vykašliavanie spúta považujeme množstvo nad 100ml/deň. Sa-
motný hlien však nemusí vždy pochádzať z dolných dýchacích ciest, často ide
o hlien zatekajúci z nosohltana, z oblasti nosa a prínosových dutín (2). Chro-
nický produktívny kašeľ sa vyskytuje pri CHOCHP, chronickej bronchitíde, astme
bronchiale, bronchiektáziách, cystickej fibróze, tuberkulóze (3).

Zuzana Mačudová, Ahmadullah Fathi



Varovné príznaky (tzv. red flags) 
Stavy vyžadujúce diagnostický a terapeutický prístup lekára:
• dýchavičnosť (dyspnoe) POZOR: suchý dráždivý kašeľ je „ekvivalentom“

dýchavice,
• zrýchlené dýchanie (tachypnoe), 
• bolesť na hrudníku,
• vykašliavanie krvi (hemoptýza),
• vysoká horúčka, 
• zrýchlený pulz (tachykardia),
• znížený tlak krvi (arteriálna hypotenzia) (4),
• zmeny mentálneho stavu pacienta (5).

V prípade výskytu aspoň jedného z uvedených príznakov bez omeškania te-
lefonicky kontaktovať lekára.

Typ kašľa podľa dĺžky trvania
Akútny kašeľ predstavuje selflimitujúcu formu kašľa s trvaním spravidla

menej ako tri týždne. V počiatočnej fáze môže byť neproduktívny, neskôr sa
môže vyskytnúť expektorácia spúta (5). Akútny kašeľ spravidla vymizne bez
liečebnej intervencie v priebehu 2 týždňov. 

Je nutné identifikovať rizikové skupiny pacientov a tým indikovať ďalšie vy-
šetrenie hneď, nakoľko akútny kašeľ môže byť aj prvým indikátorom vážnejšej
choroby, keďže chronickému kašľu predchádza práve kašeľ akútny. 

Subakútny kašeľ je definovaný ako kašeľ, ktorý sa začal akútnou respirač-
nou infekciou a nie je komplikovaný rozvojom bronchopneumónie. Trvá maxi-
málne 8 týždňov a spája sa s negatívnym röntgenologickým (RTG) nálezom
hrudníka (6). Do tejto skupiny patrí postinfekčný kašeľ, ktorý sa vyskytuje až
u 11 až 25 % pacientov s preliečenou alebo tiež nedostatočne liečenou akút-
nou infekciou horných a/alebo dolných dýchacích ciest (7) . K vyvolávateľom
postinfekčného kašľa patria vírusy influenza, parainfluenza, RSV, adenovírus,
cytomegalovírus. Z bakteriálnych agens sú vyvolávateľom subakútneho kašľa
chlamýdie, mykoplazmy, pertussis a parapertussis (3). Z bakteriálnych agens sú
vyvolávateľom subakútneho kašľa chlamýdie, mykoplazmy, pertussis a para-
pertussis (3). 

Chronický kašeľ pretrváva viac ako 8 týždňov. Je spôsobený širokou šká-
lou ochorení pochádzajúcich aj mimo respiračného systému. Tento typ kašľa vý-
razne ovplyvňuje kvalitu života pacienta a tiež jeho rodiny. Je spojený
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s mnohými komplikáciami, ktoré zahŕňajú napr. synkopálne stavy, arytmie, in-
kontinenciu moču, poruchy spánku, fraktúry rebier a iné (8). Až 90 % prípadov
chronického kašľa je spôsobených syndrómom kašľa horných dýchacích ciest,
GERD alebo bronchiálnou astmou. Kauzálna liečba je úspešná u väčšiny pa-
cientov (7).

Tabuľka 10 Komplikácie kašľa (2)

Vlhký kašeľ, nefarmakologické opatrenia
• zanechať fajčenie,
• zabezpečiť dostatočný pitný režim (hydratácia pozitívne ovplyvňuje vi-

skozitu spúta),
• udržiavať vlhkosť prostredia,
• podpora liečby relaxačným režimom a cvičením (9),
zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti,
• úľavová poloha,
• inhalácie (napr. slaných minerálnych vôd).
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Kardiovaskulárne (artériová hypotenzia, bradyarytmie, tachyarytmie, poruchy ve-
domia, dislokácia intravenóznych katétrov).
Gastrointestinálne (excesívne potenie, nauzea, chudnutie, gastroezofageálny ref-
lux, ruptúra sleziny, ruptúra hepatálnej cysty, Mallory – Weiss syndróm, riziko vzniku
herniácie, narušenie funkcie gastrostómie, hydrotorax pri peritoneálnej dialýze).
Respiračné (akútna exacerbácia astmy, herniácia pľúc – interskostálna, supraklavi-
kulárna, trauma laryngu, trachey, bronchov, zachrípnutie, intersticiálny pľúcny emfy-
zém, pneumotorax, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, subkutánny emfyzém).
Urogenitálne (inkontinencia moča, inverzia močového mechúra do uretry).
Muskuloskeletálne (asymptomatická elevácia kreatínfosfokinázy, ruptúra musculus rec-
tus abdominis, ruptúra diafragmy, fraktúra rebier, sternálna dehiscencia).
Neurologické (akútna cervikálna radikulopatia, vzduchová embólia mozgu, epi-
durálny hemátom u pacientov s antikoagulačnou liečbou, synkopa, závraty, bolesť
hlavy, kŕče, subarachnoidálne krvácanie, rinoreacerebrospinálnej tekutiny).
Oftalmologické (spontánny emfyzém orbity).
Dermatologické (kožné petechie a purpura, porušenie chirurgických stehov).
Psychosociálne (strach so závažného ochoreniach, diskriminácia, znížená kvalita
života.



Vlhký kašeľ, farmakologická liečba 

Tabuľka 11 Rozdelenie expektorancií a mukolytík (7)

Mukolytiká
Mukolytiká sú látky, ktoré okrem sekretolytického (mukolytického) účinku

majú aj účinok mukoregulačný, mukomodulačný a tiež disponujú antioxidač-
nými vlastnosťami. Základným mechanizmom ich účinku je schopnosť znížiť vi-
skozitu, elasticitu hlienu a tým ovplyvniť jeho množstvo. Tiež zabezpečujú
aktiváciu sekretomotorických funkcií. Niektoré látky majú aj antibakteriálne, pro-
tizápalové a bronchodilatačné účinky (2).

Ambroxol
Patrí medzi najčastejšie používané látky v terapii produktívneho kašľa. Pô-

sobí sekretolyticky, sekretomotoricky a jeho hlavný význam spočíva v stimulá-
cii tvorby surfaktantu, ktorý uľahčuje odstraňovanie hlienových zátok na stene
bronchiálnej sliznice. V štúdiách bol dokázaný aj jeho antioxidačný účinok.
Zvyšuje hladinu koncentrácie niektorých antibiotík v hliene (cefalosporíny, amo-
xycilín, ampicilín) (2). Ambroxol podaný v dávke 20 mg vo forme pastiliek zni-
žuje bolesti hrdla pri zápaloch hrtana a hltana. Nástup tohto účinku je rýchly
a trvá až 3 hodiny Medzi nežiaduce účinky patrí hypestézia v oblasti úst
a hltana, poruchy chuti, suchosť v hrdle, hnačky, nauzea, zvracanie, kožné aler-
gické reakcie (10). Ambroxol prechádza cez placentárnu bariéru a do mater-
ského mlieka, avšak neboli zdokumentované žiadne nežiaduce účinky na plod.
Napriek tomu sa zvlášť v prvom trimestri gravidity nedoporučuje ambroxol uží-
vať (11). Dospelý užívajú dávku 30 mg 2–3 krát denne, alebo 60 mg 2-krát
denne. Maximálna denná dávka je 120 mg (10).
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Skupina Liečivá

Mukolytiká

N-acetylcysteín
erdosteín
bromhexín
ambroxol
karbocysteín

Expektoranciá guajfenezín



Brómhexín
Je mukolytikum a sekretomotorikum. Má podobný účinok ako ambroxol na

ktorý sa v organizme biotransformuje. Pri jeho podávaní bola popísaná nad-
merná stimulácia pohárikovitých buniek a ich následná degenerácia, preto by
nemal byť podávaný deťom. Kontraindikácou podávania je vredová choroba
gastroduodéna. Inhalácia môže spôsobiť bronchokonstrikciu (2). Dospelí uží-
vajú dávku 8–16 mg 3-krát denne. Maximálna denná dávka predstavuje
48 mg (10).

N-acetylcysteín
Pôsobí ako mukolytikum a mukoregulátor. Základom mukolytického pôso-

benia je jeho schopnosť štiepiť disulfidové väzby medzi reťazcami mukopoly-
sacharidov v hliene, tiež depolymerizovať reťazce DNA v hnisavom hliene, čím
znižuje jeho viskozitu. Mukoregulačný efekt je sprostredkovaný nepriamo an-
tioxidačným, protizápalovým, antivírusovým (vírus chrípky typu A) a antibak-
teriálnym účinkom (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Enterobactes cloacae, Kleb-
siella pneumoniae) (10). Pôsobí ako prekurzor glutatiónu a zásadne sa tak zú-
častňuje oxidačno-redukčných dejov. Využíva sa ako detoxikačná látka pri
otrave paracetamolom, kedy sa podáva vo vysokej dávke 150 mg/kg intra-
venózne (2). Častým nežiaducim účinkom sú alergické reakcie, riziko je vyššie
pri intravenóznom podaní. Tiež potencuje prejavy histamínovej intolerancie. Pri
perorálnom podaní sa môže u pacientov vyskytnúť nauzea, zvracanie, exan-
tém, zvýšenie telesnej teploty. Keďže má dráždivý účinok na žalúdok, nemal by
sa podávať u pacientov s vredovou chorobou gastroduodéna. N-acetylcysteín
znižuje absorbciu niektorých antibiotík (aminoglykozidy, cefalosporíny, penici-
líny a tetracyklíny), ktoré by mali byť užívané minimálne dve hodiny pred alebo
po podaní tohto liečiva. Tiež potencuje hypotenzívny účinok nitrátov. Zvážiť by
sa malo jeho podávanie v gravidite, pretože prechádza placentou a tiež do ma-
terského mlieka. Dospelí pacienti užívajú 200 mg 2-3 krát denne. Maximálna
denná dávka je 400 – 600 mg (10).

Erdosteín
Je syntetickým derivátom aminokyseliny methionín. Do organizmu sa do-

stáva ako inaktívne liečivo tzv. pro-drug. Znižuje viskozitu a elasticitu hlienu,
zvyšuje jeho fluiditu, zlepšuje mukociliárnu očistu a tým uľahčuje expektoráciu
hlienu z horných aj dolných dýchacích ciest. Taktiež disponuje duálnym anti-
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biotickým efektom – spôsobuje inhibíciu adhézie baktérií a tiež zvyšuje kon-
centráciu antibiotík v spúte (amoxicilín, ampicilín). Má lokálne antiflogistický
efekt, signifikantne inhibuje zápal aktiváciou neutrofilov a eozinofilov. Má tiež
antioxidačný účinok. Zvyšuje koncentráciou IgA v sliznici dýchacích ciest hlavne
u pacientov s CHOCHP, čím zvyšuje ich obranyschopnosť (12).

Profylaktické užívanie tohto liečiva v experimentálnych modeloch ARDS
viedlo k zníženej akumulácii neutrofilov, makrofágov a k potlačeniu inaktivácie
intracelulárnych a antioxodačných enzýmov z čoho profitujú práve pacienti
s ochorením COVID-19 (13). Má tiež protektívny vplyv na vznik bleomycínom
indukovanej fibrózy pľúc znížením akumulačnej činnosti leukocytov a antioxi-
dačným efektom (14). Výskyt nežiaducich účinkov je relatívne nízky, pri do-
držiavaní terapeutickej dávky má tiež vysoký terapeutický index. Zriedkavo sa
môže vyskytnúť cefalea, dyspnoe, nauzea, zvracanie, hnačka, kožné alergické
reakcie. Neboli realizované kontrolované štúdie na zhodnotenie bezpečnosti
podávania erdosteínu v tehotenstve a počas obdobia laktácie. Dospelí pacienti
užívajú dávku 300 mg 2–3 krát denne. Maximálna denná dávka predstavuje
900 mg (10).

Expektoranciá
Sú látky ktoré slúžia k uľahčeniu kašľa a odstránenia hlienu z dýchacích

ciest. Ich mechanizmus účinku sa vysvetľuje reflexným zvýšením hlienovej se-
krécie pravdepodobne prostredníctvom vágového reflexu z oblasti žalúdka.
Do tejto skupiny patrí napr. guajfenezín, salinické expektoranciá, extrakt z breč-
tanu (2).

Guajfenezín
Je látka, ktorá zvyšuje množstvo hlienu a zároveň znižuje jeho viskozitu. Má

dokázaný mierny antitusigénny efekt a myorelaxačné účinky. Znižuje emočné
a psychické napätie, pocity úzkosti. Pôsobí mierne sedatívne. Podáva sa pero-
rálne pri bežných infekčných ochoreniach dýchacích ciest a tiež pri psycho-
génnom type kašľa. Guajfenezín zvyšuje sedatívne účinky neuroleptík,
benzodiazepínov, antihistaminík prvej generácie a alkoholu. Je kontraindiko-
vaný u pacientov s poruchou funkcie nervovosvalovej platničky a s myasténou
gravis. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí nauzea, zvracanie, kašeľ,
hnačka alebo obstipácia, ktoré možno eliminovať podaním tohto medikamentu
s jedlom. Pri nedostatočnej hydratácii pacienta je zvýšené riziko vzniku oblič-
kových konkrementov. Zriedkavo sa môžu vyskytovať aj alergické reakcie. Dô-
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kazy o podávaní guajfenezínu počas tehotenstva a laktácie nie sú dostatočné.
Dospelí pacienti užívajú dávku 200 mg 3-krát denne. Maximálna denná dávke
predstavuje 600 mg (10).

Mukokinetiká a mukoremulgátory
Mukokinetiká

Medzi mukokinetiká patria liečivá, ktoré zlepšujú efektivitu mukociliárneho
klírens stimuláciou pohybu cílií respiračného epitelu. Do tejto skupiny patria
bronchodilatanciá, beta2sympatomimetiká a metylxantíny (11).

Mukolegurátory 
Mukoregulátory predstavujú liečivá, ktoré nepriamo ovplyvňujú kvalitu

hlienu (10). Zaisťujú produkciu hlienu normálneho zloženia, potláčajú jeho hy-
persekréciu a tým zmenšujú objem samotného hlienu (11). Patria sem rôzno-
rodé liečivá, ktoré sa využívajú pri ochoreniach dýchacích ciest pre ich
protizápalové účinky (napr. glukokortikoidy, teofylín, antileukotriény) a imuno-
modulačné účinky (napr. makrolidové antibiotiká). Patria sem aj expektoranciá
ako erdosteín, N-acetylcysteín a ambroxol (10).

Všeobecné opatrenia pre liečbu produktívneho kašľa
• zabezpečiť adekvátnu hydratáciu,
• výber mukomodulačnej látky s dobrým bezpečnostným profilom t.j zni-

žujúca alebo aspoň nezvyšujúca objem a viskozitu spúta, zlepšujúca mukoci-
liárny klírens (erdosteín, acetylcysteín),

• H1 antihistaminiká, beta2-sympatomimetiká podávať len v odôvodne-
ných prípadoch (15).
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Fytofarmaká
Sú dostupné rôzne voľnopredajné typy fytofarmák s expektoračným, mu-

kolytickým účinkom, eventuálne s ich kombináciami. Slizové drogy, medzi ktoré
patrí ibiš, slez, lipa, skorocel, pôsobia sekretomotoricky. Zároveň majú protek-
tívny účinok na epitel dýchacích ciest. Saponíny napr. sladkovka, brečtan pô-
sobia sekretolyticky, znižujú povrchové napätie hlienu reflexne aj
sekretomotoricky. Silicové drogy vykazujú tiež známky reflexnej expektorácie,
majú aj slabý bronchodilatačný účinok. Patrí sem napr. tymián, materina dúška
a mäta. U niektorých fytofarmák nebol ich expektoračný účinok doposiaľ ob-
jasnený, napr. kvet bazy. Expektoranciá a mukolytiká zo skupiny fytofarmák sú
dostupné vo forme čajov, sirupov alebo perorálnych roztokov, výnimočne aj
v pevných perorálnych formách (16).

Ibiš lekársky (Althaea officinalis)
Zápar z ibiša lekárskeho pôsobí anti-

tusicky. Zmierňuje dráždivý kašeľ, ob-
zvlášť ak pochádza z horných dýchacích
ciest. Hlavnou farmakologicky účinnou
látkou je sliz. Droga obsahuje tiež flavo-
noidy a pektín. Nie sú známe žiadne ne-
žiaduce účinky pri dodržaní bežných
terapeutických dávok (17).

Podbeľ liečivý (Tussilago farfara)
Má protektívny vplyv na zapálené

a poškodené sliznice. Účinnosť drogy
podporujú adstringentné a protizápalové
účinky trieslovín. Flavonoidy pomáhajú
pri uvoľňovaní spazmov hladkých svalov.
Využíva sa pri zápaloch slizníc horných
dýchacích ciest s tvorbou hustých hlienov.
V terapeutických dávkach nie sú známe
žiadne nežiaduce účinky. Pyrolizidínové
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Obr. 5 Podbeľ liečivý 

Obr. 4 Ibiš lekársky



alkaloidy, ktoré sú nepatrne obsiahnuté v listoch, pôsobia toxicky na pečeň,
preto sa neodporúča ich dlhodobé úžívanie. Fytofarmaká tohto typu nie sú
vhodné pre gravidné, dojčiace ženy, alkoholikov a pacientov s poškodením
a s cirhózou pečene (17).

Skorocel kopijovitý 
(Plantago lanceolata)

List skorocela obsahuje iridoidové gly-
kozidy, sliz, triesloviny, fenylkarboxylové
kyseliny, kumarín, eskuletín, flavonoidy
a kyselinu kremičitú. Slizovité látky vytvá-
rajú ochrannú vrstvu na zapálenej sliznici,
tlmia dráždivý kašeľ. Iridoidové kyseliny
pôsobia protizápalovo, antitusicky, spaz-
molyticky. Droga sa používa ako antitusi-
kum a mucilaginózum. Izolovaný aukubín
môže spôsobiť v zriedkavých prípadoch
gastroenteritídu, inak sa v terapeutických
dávkach nezistili žiadne iné nežiaduce
účinky (17).

Slez lesný (Malva sylvestris)
Hlavnú liečivú látku tvorí sliz. Obsa-

huje aj triesloviny. Zafarbenie kvetu spô-
sobuje antokyánový glykozid známy
pod názvom malvín. Pôsobí mucilage-
nózne. Využíva sa pri zápaloch bez ex-
pektorácie a pri neproduktívnom
dráždivom kašli. Tiež má využitie pri bo-
lestivých afekciách v dutine ústnej, hltane
a horných dýchacích cestách. Pri do-
držaní terapeutických účinkov neboli za-
znamenané žiadne nežiaduce účinky
(17).
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Obr. 6 Skorocel kopijovitý 

Obr. 7 Slez lesný 



Baza čierná (Sambucus nigra)
Hlavné liečivé látky tvoria kvertecí-

nové glykozidy – rutín, izokvercitín, as-
tragalín, hyperozid. Baza čierna tiež
obsahuje silicu, kyselinu kávovú, chloro-
génovú, ferulovú, triesloviny, slez. Pôsobí
diureticky a potopudne. Výluhy z kvetov
sa používajú pri horúčkovitých stavoch,
prechladnutí a chrípke. V bežných tera-
peutických dávkach neboli zazname-
nané nežiaduce účinky. Tieto
fytofarmaká nie sú vhodné pre tehotné
a dojčiace ženy (17).

Lipa veľkolistá (Tylia platyphyllos)
Hlavné obsahové látky predstavujú

flavonoidy, sliz, triesloviny, kyselina chlo-
rogénová, kyselina kávová, kyselina p-ku-
marová a silice. Táto droga tlmí dráždivý
kašeľ, pôsobí tiež potopudne, močo-
pudne, spazmolyticky. Užíva sa pri ka-
tare priedušiek, kašli, chrípke, nádche
a tiež pri tráviacich ťažkostiach. Pri bež-
ných terapeutických dávkach nie sú
známe žiadne nežiaduce účinky. Droga
nie je vhodná pre tehotné, dojčiace ženy
a u pacientov s kardiovaskulárnymi ocho-
reniami (17).
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Obr. 8 Baza čierna 

Obr. 9 Lipa veľkolistá 



Fyzioterapia kašľa
Pre pacientov s chronickou retenciou bronchiálneho sekrétu je kašeľ jedným

z najdôležitejších mechanizmov očisty dýchacích ciest. Neovládateľný a spon-
tánny kašeľ nielen zužuje bronchiálny lúmen, ale takmer uzatvára bronchy.
Opakované stavy predčasného a nekontrolovaného zúženia bronchov zna-
menajú pre pacienta zvýšené riziko bronchiálnych kolapsov, ktoré znižujú efek-
tívnosť expektorácie. Preventívny antikolapsový význam individuálnej kontroly
kašľa majú tzv. techniky respiračnej fyzioterapie tzv. RFT (3). 

Pre pacientov je výhodný efektívny kašeľ, kedy po jednom maximálne
dvoch zakašľaniach dochádza k expektorácii maximálne možného množstva
uvoľneného spúta. Kontrolovaný kašeľ má preventívny antikolapsový vplyv na
steny bronchov. Naopak škodlivý, vyčerpávajúci, neefektívny kašeľ (dlhodobé
pokašliavanie, kŕčovité kašľanie s tlakom na hrudníku či záchvatovitý kašeľ)
zvyšuje riziko vzniku bronchiektázii a bronchokolapsu (18). Kontrolovaný kašeľ
sa využíva spoločne v kombinácii s huffingom. Huffing predstavuje kašeľ for-
mou krátkeho výdychového šteknutia, kedy prudký, ale uvoľnený výdych otvo-
renými ústami v pozícii zívnutia uľahčí odstránenie hlienu z dýchacích ciest.
Nacvičuje sa ako vydýchnutie pomocou širšej trubičky o priemere 2–3 cm vlo-
ženej v ústach. Otvorenie úst umožňuje uvoľnenie svalov v okolí glottis a umož-
ňuje vydýchnutie väčšieho množstva vzduchu bez namáhavého svalového
úsilia. Huffing je alternatívou kašľa, ktorú pacient nacvičuje v pokojovej fáze
ochorenia, kedy je dýchacie svalstvo uvoľnené (3). Respiračná fyzioterapia sa
tiež zameriava na aplikáciu dýchacích pomôcok, ktoré napomáhajú udržať hy-
gienu dýchacích ciest, uľahčiť tak vykašliavanie a podporiť tak nezávislosť pa-
cienta na terapeutovi, znížiť náklady na fyzioterapeutickú, farmakologickú
prípadne hospitalizačnú liečbu, napr. ako prevencia exacerbácie CHOCHP.

Pomôcky pracujúce na princípe motivujúceho merania objemovej kapacity
pľúc poskytujú terapiu na báze biofeedbacku pri prednastavenom nádycho-
vom objeme vzduchu podľa typu pomôcky. Tento druh pomôcky využívajú pa-
cienti od detského až po seniorský vek podľa mentálnych schopností. Podporuje
zvýšenie alebo udržanie objemu vzduchu počas nádychu, otvára kolaterálnu
ventiláciu, zlepšuje expektoráciu bronchiálneho sekrétu a tým zabraňuje vzniku
vážnych pľúcnych infekcií. Využívajú sa komerčne vyrábané pomôcky napr.
Respivol. Pacient v napriamenom sede alebo polosede vykonáva sériu 10 ná-
dychov každú hodinu. Pacient vdychuje prednastavený objem vzduchu po dobu
5–6 sekúnd, potom zadrží dych na 2–3 sekundy. 
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Dychové pomôcky pracujúce na princípe pozitívneho výdychového pre-
tlaku (PEP) boli vyvinuté pre pacientov s cystickou fibrózou. Sú založené na fy-
ziologickom princípe otvorenia kolaterálnej ventilácie. Patrí sem pomôcka flutter,
využívajúca kontrolovaný vibračný systém, ktorý vytvára intermitentný pozitívny
výdychový pretlak (10 cm H2O) a cyklické oscilácie o frekvencii približne 15
Hz oceľovou guľôčkou v dýchacích cestách počas výdychu. Pacient zaujme
polohu v napriamenom sede alebo polosede a je inštruovaný, aby sa zhlboka
nadýchol a zadržal dych na 2–3 sekundy a potom vydychoval pomaly cez
pomôcku. Štandardne sa vykonávajú 3 série, pričom jedna séria zahŕňa 15 vý-
dychov. Po každej sérii prevádza pacient huffing s expektoráciou spúta (19).
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Obr. 10 Respivol Obr. 11 Flutter
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