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Rychlý nástup účinku
Úleva se dostavuje v průměru do 25 sekund* od aplikace
Dlouhá doba působení – účinek přetrvává až 12 hodin*
■ protivirový protizánětlivý a vazokonstrikční účinek*
■ bez konzervačních látek*
■ stačí aplikovat 2–3krát denně*
■ obsahuje pomocnou látku glycerol, který zvlhčuje nosní sliznici*
■ zkrátí dobu léčby rýmy až o 2 dny*
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Definice, základní pojmy

Akutní rinosinusitida u dospělých 
■	 �je�definována�jako�zánět�dutiny�nosní�a�vedlejších�nosních�dutin,�pro�který�je�

příznačný�náhlý�nástup�obtíží�a�přítomnost�dvou�nebo�více�symptomů:
� •� �z�nichž�jedním�je�buď�neprůchodnost�nosní/ucpání�nosu��

nebo�výtok�z�nosu�(rýma/zatékání�hlenů�do�nosohltanu):
�   ± bolest/tlak�ve�tváři
� � ± zhoršení�nebo�ztráta�čichu
� � a�současně�buď�endoskopické�známky
� •� �mukopurulentní�výtok�především�ze�středního�nosního�průduchu��

a/nebo
� •� slizniční�otok�především�v�oblasti�středního�nosního�průduchu
� � a/nebo�změny�na�CT�VDN
� •� �svědčící�pro�slizniční�změny�v�oblasti�ostiomeatální�jednotky��

a/nebo�vedlejších�nosních�dutin

Akutní rinosinusitida u dětí 
■	 �definice�je�shodná�jako�u�dospělých,�pouze�místo�příznaku�zhoršení��

nebo�ztráty�čichu�je�přítomen:
� •� �kašel
� endoskopické�známky�a�změny�na�CT�jsou�stejné�jako�u�dospělých

Akutní�rinosinusitida�má�trvání�do�12�týdnů�s�úplným�ústupem�příznaků.

Tíže příznaků 
■	 �může�být�rozdělena�do�tří�skupin�na�základě�vyšetření�VAS��

(vizuální�analogová�škála),�kde�je�rozmezí�hodnot�0�až�10�bodů.
� •� lehké�(VAS�0��–��3)
� •� středně�těžké�(VAS�>��3�–7)
� •� těžké�(VAS�>�7–10�)

Pozn.:��
Definice�akutní�rinosinusitidy�vychází�z�konceptu�EPOS�(2012).�Je�odlišná�pro�praktické�lékaře,��
kde�není�nutné�ani�rinoendoskopické�vyšetření�ani�zobrazovací�vyšetření.��
U�nekomplikovaného�průběhu�akutní�rinosinusitidy�není�nutné�zobrazovací�vyšetření�(ani�CT,��
ani�RTG�VDN),�diagnóza�je�tak�stanovena�na�základě�symptomů�a�rinoendoskopického�vyšetření.
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Rinoendoskopie dutiny nosní vpravo – normální nálezRinoendoskopie dutiny nosní vpravo – normální nálezRinoendoskopie dutiny nosní vpravo – normální nález
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Dělení

Klasifikace akutní rinosinusitidy
■	 �běžná�rýma/akutní�virová�rinosinusitida�–�trvání�příznaků�méně�než�10�dní
■	 �akutní�povirová�rinosinusitida�–�zhoršení�příznaků�po�5�dnech�nebo�trvání�

symptomů�více�než�10�dní�a�méně�než�12�týdnů
■	  akutní�bakteriální�rinosinusitida�(tvoří�malé�procento�akutní�povirové�rinosinusitidy)�

je�charakterizována�přítomností�nejméně�3�symptomů
� •� �zkalený�výtok�a�purulentní�sekrece�v�dutině�nosní��

(často�s�jednostrannou�predominancí)
� •� bolest�ve�tváři�(často�s�jednostranným�projevem)
� •� horečka�(nad�38�°C)
� •� zvýšené�CRP
� •� �průběh�onemocnění�ve�dvou�vlnách��

(po�dočasném�zlepšení�příznaků�opět�jejich�zhoršení)

 Dle lokalizace zánětu lze akutní zánět vedl. nosních dutin dělit na sinusitidu:
■	 maxilární
■	 frontální
■	 etmoidální
■	 sfenoidální
Postižení�všech�dutin�je�pak�nazýváno�pansinusitidou.�U�nekomplikovaného�průběhu�
však�toto�dělení�není�nutné,�konzervativní�léčba�ARS�není�závislá�na�lokalizaci�postižení.

Epidemiologie a predispozice pro vznik ARS, patogeny

Epidemiologie 
Prevalence�onemocnění�je�6���–��15�%
■	 dospělý�člověk�trpí�2��–���5�epizodami�za�rok�
■	 školní�děti�trpí�7–��10�epizodami�za�rok

Predisponující faktory
■	 probíhající�alergický�zánět
■	 kouření
■	 anatomické�variety�(Hallerské�sklepy,�concha�bullosa,�deviace�septa)
■	 chronická�onemocnění�(bronchitida,�astma)�u�dětí
■	 laryngofaryngeální�reflux�je�sporným�faktorem�pro�vznik�ARS

Patogeny
■	 viry�–��rinoviry,�koronaviry,�viry�chřipky,�parainfluenza�viry,�respirační��

syncytiální�virus
■	 �bakterie�–��Streptococcus�pneumoniae,�Haemophillus�influenzae,��

Branhamella�catarrhalis,�Staphylococcus�aureus
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Diagnostika

Klinické vyšetření
■	 anamnéza – viz. definice onemocnění, dále pak:
 • vzdálené symptomy – bolesti v krku, dysfonie, kašel, zaléhání uší
 • celkové symptomy – únava, zvýšená teplota, febrilie
 •  jednostranné symptomy (bolest ve tváři, výtok z nosu) vždy vyžadují ORL 

vyšetření
 •  diplopie a symptomy svědčící pro meningitidu (nevolnost, bolest hlavy, fotofobie)
■	 ORL vyšetření, především rinoendoskopie (po anemizaci dutiny nosní)
 • mukopurulentní výtok především ze středního nosního průduchu 
 a/nebo
 • slizniční otok především v oblasti středního nosního průduchu
 • vyšetření tváře, víček (pro otok), hybnosti bulbů
■	 stomatochirurgické vyšetření
 •  při podezření na odontogenní zánět (např. zapáchající sekrece z dutiny nosní)
■	 oční vyšetření
 •  při podezření na očnicovou nebo intrakraniální komplikaci  

(vyšetření hybnosti bulbů, protruze, otoku papily)

Radiologické vyšetření
Fakultativně (při podezření na komplikaci nebo v případě plánování  
chirurgického zákroku)
■	 	CT (ev. s kontrastem) – posouzení kostěných struktur a orientačně patologie 

očnice a nitrolebí 
■	 MR – přesné posouzení očnicových a nitrolebních komplikací
■	 	rentgen semiaxiální lbi (Watersova projekce) – dnes výjimečně  

(není nutný k diagnóze ARS); zůstává vyhrazen pouze v těchto případech 
 • před plánovanou punkcí čelistní dutiny
 • k orientačnímu posouzení patologie především čelistních a čelních dutin
 • k vyloučení infekčního ložiska (např. před kardiochirurgickým výkonem)

Laboratorní vyšetření
Fakultativně (pouze v případě podezření na komplikaci)
■	 KO + diferenciální rozpočet
■	 CRP (doporučováno k potvrzení bakteriální ARS)

Bakteriologie 
Fakultativně u protrahovaného zánětu, častých recidiv nebo komplikace  
(nátěr na sklíčko nebo kultivace)
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Komplikace 

Orbitální
■ subperiostální (epiperiorbitální, preseptální) celulitida
■ subperiostální absces
■ flegmóna očnice
■ absces očnice
  Pozn.: tromboflebitida sinus cavernosus je považována již za intrakraniální komplikaci

Intrakraniální 
■ zevně od tvrdé pleny mozkové
 •  zevní ohraničená pachymeningitida nebo periflebitida
 •  extradurální (epidurální) absces 
■ navnitř od tvrdé pleny mozkové
 •  difúzní hnisavá leptomeningitida
 •  tromboflebitida kavernozního nebo horního sagitálního splavu
 •  subdurální absces
 •  mozkový absces
 

Ostatní
■ ostitida a osteomyelitida (především čelistní nebo čelní kosti)
■ flegmóna/absces obličeje, ev. píštěl
■ rinogenní sepse
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MR hlavy, axiální 
řez – patrný zánět 
frontální dutiny 
vpravo a mozkový 
absces frontálně 
vpravo

MR hlavy, sagitální 
řez – patrný zánět 
frontální dutiny 
a mozkový absces, 
současně zánět 
čelistní dutiny

CT VDN, axiální řezy 
– patrno částečné zastření 
čichových sklípků vpravo, 
v mediální části očnice 
pak stín odpovídá 
subperiostálnímu 
abscesu, který odtlačuje 
vnitřní přímý sval

Pacient s otokem 
a zarudnutím 
víčka vpravo 
– preseptální 
celulitida



Léčba 

Indikace typu léčby
Odvíjí se od 
■	 tíže příznaků
 •  mírný průběh –  ke zhojení většiny pacientů dojde pouze pomocí symptomatické 

léčby (bez ATB) a poučení pacienta
 • vážný průběh –  nasazení ATB, případně chirurgická léčba 
 ■	 průběhu onemocnění
 • přítomnosti komplikací

Konzervativní léčba
■	 lokální ošetřování dutiny nosní
 • intranazální kortikosteroidy (indikovány u mírného i vážného průběhu ARS)
 • solné roztoky
 • dekongescenční nosní kapky
■	 systémová léčba
 •  ATB (vyhrazeny pro vážný průběh, jednostrannou bolest, horečku,  

známky bakteriálního zánětu)
 • kortikosteroidy (s ATB krátkodobá úleva symptomů)
 • další – systémová dekongestiva, mukolytika, rostlinné přípravky
	   Pozn.: antihistaminika nejsou indikována u ARS, indikována jen při současné alergické rinitidě

Chirurgická léčba 
■	 indikace
 • neúspěšná konzervativní léčba
 • přítomnost rinogenní komplikace
■	 rozsah chirurgické léčby 
 • punkce čelistní dutiny – nejmenší invazivní výkon v oblasti čelistní dutiny
 •  endoskopické endonazální ošetření (funkční endoskopická chirurgie vedlejších 

nosních dutin – FESS) dnes metodou volby
 • zevní přístupy
  - čelistní dutina (Caldwell-Luc)
  - frontální dutina (Beck, Jansen-Ritter, Killian, Riedl)
  - zevní etmoidektomie, ev. sfenoidotomie

Literatura:

Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al.: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012  
Rhinol Suppl. 2012;(23):3 p preceding table of contents, 1–298
Bártová I.: Akutní rinosinusitidy u dětí. Pediatr. praxi 2012; 13(6): 372– 378
Mejzlík J.: Klinická problematika nosních polypů: Postgraduální medicína. 2012; 14(9): 1026 –1029
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Rychlý nástup účinku
Úleva se dostavuje v průměru do 25 sekund* od aplikace
Dlouhá doba působení – účinek přetrvává až 12 hodin*
■ protivirový protizánětlivý a vazokonstrikční účinek*
■ bez konzervačních látek*
■ stačí aplikovat 2–3krát denně*
■ obsahuje pomocnou látku glycerol, který zvlhčuje nosní sliznici*
■ zkrátí dobu léčby rýmy až o 2 dny*

obsahuje pomocnou látku glycerol, který zvlhčuje nosní sliznici*obsahuje pomocnou látku glycerol, který zvlhčuje nosní sliznici*

®®

Zkrácená informace o přípravku Nasivin® Sensitive 0,05%, nosní sprej: 
Složení: Oxymetazolini hydrochloridum 0,5  mg v 1  ml roztoku. Indikace: 

Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti, které působí dekongesci 
sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, 

protizánětlivé a antioxidační účinky. Přípravek se používá v těchto indikacích: 
Akutní rýma (rinitida), senná rýma, alergická rýma a záchvaty neinfekční 

vasomotorické rýmy. Posílení odtoku sekretu z paranazálních (vedlejších) dutin 
nosních. Při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice v důsledku rýmy. Pro diagnostickou 

dekongesci sliznic. Kontraindikace: Přecitlivělost na oxymetazolin nebo kteroukoliv 
pomocnou látku, rhinitis sicca, novorozenci, kojenci a děti do 6 let věku, vzhledem 
ke koncentraci účinné látky. Upozornění: Nemělo by docházet k dlouhodobému 
používání a překračování doporučeného dávkování sympatomimetik. Nežádoucí 
účinky: Časté (>=1/100 až <1/10): pálení a suchost nosní sliznice, kýchání. Může se 
vyskytovat zvláště u citlivých pacientů. Ve vzácných případech může dojít po odeznění 
účinku léku ke zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperémie). Ostatní nežádoucí účinky 
byly hlášeny v nižších frekvencích. Interakce: Kombinované použití oxymetazolinu 
a tricyklických antidepresív, inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu, 
léků na léčbu hypertenze, může vést ke zvýšení krevního tlaku. V důsledku toho by tyto 
léky neměly být pokud možno kombinovány. Gravidita a kojení: Přípravek by měl být 
používán během těhotenství a kojení po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika léčby. 
Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování. Dávkování: 
Aplikujte jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3krát denně. Jednotlivá 
dávka nesmí být podávána více než 3krát denně. Balení: Nosní sprej, 10  ml. Držitel 
registračního rozhodnutí: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Německo. 
Registrační číslo: 69/375/12-C. Podmínky uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní 
podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu: 30. 05. 2012. Výdej není vázán 
na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Před užitím léku si, prosím, přečtěte úplnou informaci o přípravku. 
Úplnou informaci o přípravku poskytneme na adrese společnosti Merck spol. s r. o., 
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, tel.: +420 272 084 211, www.merck.cz.

* Zdroj SPC

Merck spol. s r. o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
www.merck.cz

Schváleno výborem České společ nosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; 2013
Příručku pro praxi nelze považovat za jediný univerzální doporučený postup 
V diagnostice a léčbě je třeba zvážit konkrétní situaci, stav a potíže daného pacienta
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