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Mi a nátha? NÁTHA
az orrnyálkahártyagyulladása

orrfolyás

orrdugulás

tüsszögés

szaglóérzékelés csökkenése

a torok hátoldalán lecsöpögő 
többletváladék

A nátha mindig az 
orrmelléküregek 
nyálkahártyájának 
gyulladásával jár, még 
akkor is, ha a gyermek 
nem érzi a tüneteket!

TUDTAD?
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TÜNETEK



Miért alakul ki a nátha?

A bölcsőde vagy óvoda megkezdése
sok szórakozást jelent a pajtásokkal, de
a gyerkőc nemkívánatos vendégeket – 

fertőző betegségeket – is hozhat haza. 
A fertőzés, amelyet nátha követ, gyakori 

probléma a 6 év alatti gyermekek körében. 
A csecsemők, kisgyermekek és óvodások évente 
akár 7-8 alkalommal is megfázhatnak!

A vírusok mindenütt jelen vannak. Amíg 
immunrendszerük fejlődésben van, a 
gyermekek hajlamosabbak a fertőzésekre. 

A picik 15%-a szenved visszatérő felsőlégúti 
fertőzéstől. Amikor a megfázást okozó vírusok 
fertőzést okoznak az orrban és az orrmellék-
üregekben, az orr váladékot termel, hogy 
kitisztuljon. Ez segít kimosni a vírust az orrból
és az orrmelléküregekből.

PROBLÉMA

OK

Fertőzések
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Miért alakul ki a nátha?

Ki ne szeretné a tavaszt? Nézz csak körbe: 
bimbódzó virágok, zöld fák és… pollen 
a levegőben. Jaj, már megint az 

allergiaszezon! Sajnos a tünetek már korai 
gyermekkorban jelentkezhetnek. A tipikus 

allergének közé tartozik még a háziporatka, a 
penész, valamint a macska- és kutyaszőr.

A szervezet az allergéneket kórokozóként 
kezeli, ami orrdugulást vagy orrfolyást 
eredményez. Adj hozzá egy kis 

tüsszögést és viszkető szemet – kész is a 
recept minden szülő rémálmához. A tünetek 
percekkel az allergénnel való találkozás után 
jelentkeznek, és akár órákig is tarthatnak.

PROBLÉMA

OK

Allergia
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Mi folyik az orrban?

Úgy tűnhet, hogy a nátha 
nem nagy ügy.
Persze, zavarja a babát (és 
így téged is), de „előbb vagy 
utóbb magától elmúlik” – 
mondja a közhiedelem. Nos, 
ez nem egészen így van. 
Derítsük ki, hogy miért.

A fokozott váladéktermelés a 
szervezet válasza a vírusokra 
és allergénekre. A váladék 
segít átöblíteni az orrot és az 
orrmelléküregeket, igazi 
csatatérré változtatva azokat. 
Kezeletlenül hagyva azonban 
a pangó váladék jelentős 
problémákat okozhat.

orrüreg

arcüreg

ethmodiális sejtek
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Megjegyzés: számos
olyan kockázati tényező 
van, amely hajlamosítja a 
gyermekeket arra, 
hogy egy gyógyszerre 
mellékhatás alakuljon ki. 
Kerüld, vagy csak szükség 
esetén, nagyon óvatosan 
alkalmazd őket.

A pangó váladék olyan
súlyos következményekhez 
vezethet, mint a hörghurut,
az arcüreg- vagy középfül-
gyulladás, valamint enyhe 
vagy súlyos alvászavarok. 
A gyógyszerek (beleértve az 
antibiotikumokat is) gyakran 
nem kerülhetők el ebben a 
szakaszban!

Mi folyik az orrban?
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Jó hírünk van számodra! 
Az orrváladék eltávolításával 
nemcsak a gyermek légzése
javulhat, de megelőzheted a 
betegségeket, és csökkentheted 
a betegség súlyosbodásának 
kockázatát. A megfelelő 
orrhigiéniával potenciálisan elke-
rülheted a súlyos szövődményeket 
és csökkentheted a gyógyszeres 
kezelés szükségességét.

Mi folyik az orrban?
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35 éves fül-orr-gégészeti praxisom 
tapasztalatai alapján úgy gondolom, 
hogy nagyon hasznos az orrváladék 
leszívása és fontos az orrlégzés 
fenntartása! Az orrszívással sokkal 
gyorsabban gyógyul meg a kialakult 
betegség.

Dr. Hárságyi Erzsébet
Fül-orr-gégész és audiológus

Az orrszívás előnyei
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Mikor bedugul az orr, 
a szükséges oxigénellátás 
nem biztosított, így a 
baba nyugtalanná válik. 
Ez érthető, hiszen nem
tud nyugodtan aludni, 
cumizni, vagy anyatejet 
inni.

Az újszülöttek néhány 
hónapos korukig szinte 
kizárólag orrukon keresztül 
tudnak lélegezni. Próbálj 
csak meg bedugult orral 
levegőt venni! Nem valami 
kényelmes, ugye?

TÉNY

PROBLÉMA

Az orr kiszívásával 
felszabadítjuk a légutakat 
és biztosítjuk a feltételeket 
a nyugodt pihenéshez és 
táplálkozáshoz.

TUDTAD?

MEGOLDÁS

Az orrszívás előnyei
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Az orrszívás előnyei

SEGÍTSÉGÉVEL:

ORRSZÍVÓ

megelőzheted a felső

légutak betegségeinek

kialakulását,

csökkentheted a 

gyógyszerek használatát,

nyugodt éjszakát 

biztosíthatsz a 
gyermeknek és 

magatoknak is.

Boldog baba
= boldog család!

Csak biztonságos 
orvostechnikai 
eszközt válassz, mely 
összhangban van a  
nemzetközi 
ajánlásokkal!

!! !
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KVÍZ! Ismered a náthával kapcsolatos összes mítoszt?

IGAZ! A babák főként az 
orrukon át lélegeznek, így 

az alvás és táplálkozás 
küszködéssé válik, ha bedugul 

az orr. Ezt már nevezhetjük 
problémának. 

    A NÁTHA 
KOMOLY PROBLÉMA

IGAZ HAMIS

HAMIS! Kezdd a legalacsonyabb 
hatékony szívóerővel, és a 

váladék sűrűségétől függően 
növeld a szívóerőt.

MINDIG A LEGERŐSEBB SZÍVÓERŐT KELL HASZNÁLNI

IGAZ! A pangó váladék 
szövődmények kialakulásához 

vezethet és súlyosabb 
betegség tünete is lehet. 

AZ ORRFOLYÁST KEZELNI KELL

HAMIS! Ne aggódj, 
ez nem lehetséges! :)

AZ ORRSZÍVÓ 
KISZÍVJA A BABA
AGYÁT

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS
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Mit tegyek, ha gyermekem megfázik?

sok-sok szeretet és gondoskodás

víz ivása a kiszáradás megelőzéséhez

orröblítés sóoldattal a váladék 
hígítására az eldugult orrban

orrszívás orrfolyás esetén az 
orrjáratok tisztítása érdekében

hidegpárásító a légzés könnyítésére

vitaminban gazdag étrend

sok alvás és pihenés

otthon maradás a betegség 
terjedésének megelőzésére

ha súlyos a gyermek állapota, 
orvoshoz fordulni!

FELADATLISTA



A száraz, sűrű váladék 
feloldható enyhe sóoldattal. 
A használata után várj pár 

percet és töröld le a 
többletfolyadékot 

zsebkendővel.

Hogyan tisztítsam ki hatékonyan gyermekem orrát?

Tisztítsd ki gyermeked orrát 
orrszívó segítségével. 

A váladék eltávolítása akár 
a mélyebb üregekből is 

könnyebbé válik!

1. LÉPÉS

2. LÉPÉS
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Hogyan használjam az orrszívót?

Kapcsold be a 
készüléket és válaszd 

ki a megfelelő 
szívóerőt.

Mosd meg az 
alkatrészeket

folyékony szappannal 
és langyos vízzel.

1 3

Tartsd gyermeked 
stabil helyzetben. 

Illeszd a szipkavéget 
a gyermek orrába. 

Gyengéden
forgasd körbe a 

szipkavéget.

2

A következő 
használat előtt
az alkatrészek 
száradjanak 

meg teljesen.

4

Közreműködik: 
Nosiboo Pro

elektromos orrszívó



17



18

Hogyan használjam az orrszívót?

TIPPEK ÉS ÖTLETEK

Ha a váladék híg, a készüléket 
alacsonyabb fokozaton is 

használhatod. Ha sűrű, 
használd magasabb 

fokozaton.

A fejben található galléros 
szívócső lehetővé teszi,

hogy ne kerüljön váladék
a szívócsőbe vagy

az eszközbe.
Szuper higiénikus!

Mozgasd körbe
gyengéden a szipkavéget, 

hogy az orrnyílás
minden részét

elérd.
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Mikor hívjak orvost?

magas, vagy hosszan tartó (›2 nap)
lázzal küzd,

nagyon köhög,

megváltozott a napi tevékenysége: 
jelentősen kevesebbet vagy többet 
alszik a megszokotthoz képest,

nehezen lélegzik,

fáj a füle,

visszautasítja az ételt,

hány, vagy hasmenése van,

véres váladékot fúj ki az orrából.

Ha a babád fiatalabb 3 hónapos 
kornál, hívj orvost már a betegség
korai szakaszában.

HÍVJ ORVOST,
 HA GYERMEKED:
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Most már tudod
mit kell tenni, ha

a nátha támadásba
lendül!
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Kényelem 
út közben

Mindig kéznél 
a gyerekszobában

Kíméletes segítség 
az éjszaka során

Ismerd meg a Nosiboo családot!
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Ismerd meg a Nosiboo családot!

Így született meg a 
Nosiboo – forradalmi 
orrszívók, melyek 
gyermekbarátok 
és a szülőknek is 
kényelmesek 
egyszerre.

A Nosiboo ötlete két
fiatal mérnök apuka 
nevéhez fűződik, akik 
gyermekeik megszületését 
követően szembesültek 
az átvirrasztott éjszakák 
nehézségeivel.
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Ismerd meg a Nosiboo családot!

könnyen
tisztítható

biztonságos
orvostechnikai 

eszközök

szabadalmaztatott, 
gyermekbarát

design

hatékony
működésTiszta orral a 

boldog mindennapokért
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Ismerd meg a Nosiboo családot!

kényelem és móka

családtechnológia

biztonság
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