
Pri každej nádche, teda pri zápale
sliznice nosovej dutiny, sú vždy
zapálené aj prinosové dutiny. Preto
dnes hovoríme o rinosínusitíde.

Väčšinou sa začína kýchaním, svrbením
a upchatím nosa, vodnatým výtokom
a zaliehaním v ušiach. Zvýšenú teplotu

dospelí nemávajú. V priebehu piatich dní sa
postupne hlieny zahusťujú, je ich menej 
a do týždňa až desiatich dní sa príznaky
stratia. Ide o vírusovú infekciu, preto
používame len lieky na zmiernenie
príznakov: kvapky do nosa alebo tabletky,
ktoré zmenšia opuch sliznice, tvorbu 
hlienov, a tým uľahčia priebeh choroby.
Väčšina infekcií prebehne bez komplikácií. 

Iba malé percento infekčných rinosínusitíd je
bakteriálneho pôvodu, vtedy pridávame
antibiotiká. Pri bakteriálnej rinosínusitíde
nastupuje horúčka, hlieny sa sfarbia dozelena,
objavuje sa aj hnis. Pri vhodnej liečbe ťažkosti
ustúpia v priebehu dvoch týždňov. Ak sa
problémy opakujú veľmi často, alebo trvajú
viac ako štyri týždne, hovoríme o chronickej
rinosínusitíde. Vtedy je potrebné podrobné
vyšetrenie u otolaryngológa a alergiológa,
ktorí budú zisťovať, či ide o infekčnú, teda
bakteriálnu, či plesňovú rinosínusitídu, alebo
o neinfekčnú, teda alergickú, alebo inú.
Správne predpokladáte, že ťažkosti
s upchatým nosom, so zvýšenou tvorbou
hlienu, môže spôsobovať i vybočenie
priehradky. Navštívte ORL odborníka, ktorý
vám  poradí, ako máte postupovať.

Odmalička škrípem počas spánku zubami. Počula som o odtlačku, ktorý sa na noc
prikladá k dolným zubom. Existuje niečo také? 

Škrípanie zubov počas spánku trápi
veľa ľudí. Z veľkej miery nasleduje
po dennom pracovnom strese a na
túto skutočnosť vás ráno upozorní

partner či „unavené“ žuvacie svaly. Radiť vám,
aby ste stres odbúrali, je v tejto uponáhľanej
spoločnosti asi zbytočné. Vieme však vyhotoviť
plastovú dlahu, ktorú si na noc nasadíte na
spodné zuby. Horné zuby sa po nej budú ľahko
šmýkať a nezoderú sklovinu.

MUDr. Aurel DUCKO

Škrípem zubami

Zapchaté dutiny
Každá chrípka aj obyčajná nádcha u mňa sa vždy skončí problémami s dutinami a
antibiotikami. Nahrievanie dutín mi nepomáha. Je to sínusitída alebo za tým môže byť
anatomický problém? Čo mám robiť?

MUDr. Tibor BARTA, PhD.
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Rýchla úľava pri 
gynekologických 

ťažkostiach

Svrbenie a pálenie 
vymizne  silou 
nežného pohladenia

Roztok na intímne oplachy a výplachy. 
Čítajte pozorne príbalový leták. 

Všetko o gynekologických ťažkostiach na www.zenskezapaly.sk
Júnova 33, 831 01 Bratislava, www.rosalgin.sk
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