
poradnik 
dla rodziców

czyli jak 
przynieść ulgę  
swojemu dziecku

MISJA:
KASZEL
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DROGA MAMO,  
DROGI TATO
 Ten poradnik powstał z myślą o rodzicach, 
którzy zatroskani przewlekłym kaszlem u swoich 
pociech szukają pomocy u lekarzy pierwszego 
kontaktu oraz pediatrów. 

 W leczeniu przyczyn tego dokuczliwego objawu 
nierzadko napotykamy trudności i niezrozumiałe dla 
nas niepowodzenia. Wynikają one zazwyczaj z braku 
odpowiedniego postępowania, które w większości 
przypadków można przeprowadzić samodzielnie 
– w domu.

 Zapraszam do lektury naszej książeczki  
i wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. Jesteśmy 
pewni, że wszystkim wyjdzie to tylko na zdrowie.

dr Juliusz Bokiej 
pediatra, pulmonolog, alergolog
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KASZEL
małe  
kompendium 
wiedzy

! Kaszel to jedna 
z najczęstszych dziecięcych 
dolegliwości. 

! Kaszel może trwać 
nawet 3 tygodnie.

! Kaszel to nasilony wydech 
przy zamkniętej głośni, który 
w momencie pokonania jej oporu 
powoduje wyrzucenie powietrza 
z oskrzeli z taką siłą, że kropelki śluzu 
wyrzucane są na odległość 90 cm.

sojusznik  
w walce  
z chorobą

Kaszel jest podstawowym odruchem  
obronnym organizmu i nie należy 
go hamować. Ma na celu usuwanie 
z organizmu cząstek, pyłów, jak 
również wirusów i bakterii dostających 
się z wdychanym powietrzem. 

 Kaszel potrafi szybko zmieniać postać 
w czasie infekcji. W końcu zawsze staje się kaszlem 
produktywnym, aby umożliwić odkrztuszenie 
zalegającej w płucach gęstej i lepkiej wydzieliny, 
która zbiera się podczas stanu zapalnego. 
Wydzielina może również pochodzić z górnych 
dróg oddechowych i gromadzić się wskutek kataru 
spływającego po tylnej ścianie gardła do drzewa 
oskrzelowego. 
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CZYM JEST KASZEL  
podczas infekcji?
U LEKARZA

Kto z nas się z tym nie spotkał? Po wizycie 
wracamy do domu i nie możemy ukryć 
rozdrażnienia, że nasze dziecko nadal kaszle. 
Lekarz oczywiście je przebadał i stwierdził, 
że nic specjalnego się nie dzieje. Niewielki 
katar, blade gardło, a badanie nie 
potwierdza zmian osłuchowych nad 
płucami. Czyli dobra wiadomość: 
nie ma zapalenia oskrzeli ani 
płuc. A nasze dziecko wciąż 
cierpi, my zaś razem z nim. 

W DOMU 

Byłoby cudownie, gdyby dziecko po położeniu się do łóżka 
znowu nie zaczęło kasłać i gdyby nie trwało to kolejny raz 
przez pół nocy. Ponieważ znaczna część dzieci właśnie w ten 
sposób choruje, zaniepokojeni rodzice zaczynają się pytać: 

Dlaczego ta choroba nie ma końca? 
Może to jednak alergia? 
A może coś innego, co trudno zdiagnozować?

 Czasem niewiele potrzeba, żeby nawet znikoma 
ilość śluzu stale wypływającego z tylnych nozdrzy do 
gardła była powodem przewlekłego kaszlu. Może to być 
spowodowane zmianami ilościowymi lub jakościowymi śluzu. 

 Zmiana gęstości śluzu może spowodować podrażnienie 
receptorów znajdujących się w okolicy nagłośni. Nagłośnia 
niczym ochroniarz wpuszcza do oskrzeli jedynie powietrze, 
chroniąc tchawicę oraz oskrzela przed napływającym śluzem, 
wytwarzanym w przewodach nosowych, zatokach nosa, 
gardle. Kaszel jest więc w tej sytuacji skutecznym sposobem 
organizmu na pozbycie się zalegającej wydzieliny. 
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LECZENIE 
superdziałanie 
na kasłanie

 

 W czasie pojawienia się kaszlu produktywnego 
(mokrego) należy zwrócić uwagę na jego charakter. 
Odkrztuszanie musi być efektywne, a nie efektowne. 

 Aby skutecznie pozbyć się kaszlu, duże znaczenie  
ma utrzymanie drożności drzewa oskrzelowego.  
Szczególnie więc przy kaszlu produktywnym, z obfitą ilością 
wydzieliny, kaszel nie powinien być tłumiony.

Efektywność kaszlu powinna być wspierana np. przez 
dodatkowe stosowanie leków mukolitycznych. Leki mające 
wpływ na śluz w drzewie oskrzelowym mogą działać 
wielokierunkowo i często preparaty te mają więcej niż jeden 
mechanizm działania. 

 Zadaniem leków mukolitycznych jest rozrzedzenie 
śluzu zalegającego w drogach oddechowych oraz 
ułatwienie odkrztuszenia zalegającej wydzieliny.

 Istnieją leki mukolityczne, które są lekami OTC, czyli 
można je nabyć bez recepty i zastosować samodzielnie  
w warunkach domowych.  
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Miej nosa  
Do inhalacji
 

 Inhalacje są ważnym elementem leczenia 
wspomagającego w infekcjach górnych i dolnych  
dróg oddechowych u dzieci. Metoda ta umożliwia:  

! Nawilżenie dróg oddechowych 
za pomocą soli fizjologicznej (0,9% NaCl).

! Podanie leku zapisanego przez lekarza, również   
leków mukoaktywnych, które rozrzedzają wydzielinę.

 Inhalacje to jedna z najstarszych metod podawania leków.  
Dzięki wytworzeniu przez nebulizator aerozolu możemy szybko  
i skutecznie dostarczyć lek bezpośrednio do chorego narządu.

 Należy pamiętać, że u małych dzieci podajemy  
nebulizację przez maskę ustno-nosową, zaś u starszych  
(gdy tylko jest to technicznie możliwe) wprowadzamy ustnik.

 Wybierając nebulizator, zwróć uwagę na wielkość cząsteczek 
w wytwarzanym przez inhalator aerozolu. Wskazane jest, aby nebulizator 
wytwarzał strumień powietrza o przepływie od 6 do 8 l/min, 
a cząsteczki aerozolu powinny być mniejsze niż 5 mikronów.

inhalator

nebulizator

dren

maseczka
przyłóż ją  
precyzyjnie 
do twarzy dziecka

łączący inhalator 
z nebulizatorem, 
przez który  
tłoczone jest  
powietrze pod 
ciśnieniem w celu 
rozpylenia leku

pojemniczek, 
do którego  
wlewa się  
zlecony przez 
lekarza lek 
lub 0,9% NaCl 
(roztwór soli 
fizjologicznej)
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INHALACJA 
kroczek  
po kroczku

 Umyj ręce.

  Przygotuj zlecony przez 
lekarza roztwór leku do 
inhalacji. Wlej roztwór do 
komory nebulizatora, połącz 
nebulizator z maseczką.

  Ułóż dziecko w wygodnej 
dla niego pozycji, najlepiej 
półsiedzącej lub półleżącej. 

  Włącz inhalator i rozpocznij 
inhalację. Przyłóż maseczkę tak, 
aby szczelnie przylegała do twarzy 
dziecka, obejmując jego nos i usta. Zapobiegnie 
to podrażnieniu oczu i sprawi, że do dróg 
oddechowych trafi cała dawka podanego leku.

  W trakcie inhalacji zwróć uwagę na to, 
by oddech dziecka był nieco głębszy niż 
podczas normalnego oddychania. Dziecko 
powinno też robić krótkie zatrzymania 
w końcowej fazie wdechu – ułatwi to wniknięcie 
większej ilości aerozolu do oskrzelików 
i pęcherzyków płucnych. Bezpośrednio po tym 
powinien nastąpić spokojny wydech.

  Czas inhalacji waha się  
od 5 do 10 minut – jest to okres, kiedy 
lek w całości wyparuje z nebulizatora. 
Poznasz to po tym, że z urządzenia nie 
będzie się już wydostawać mgła.

  Kończąc inhalację, wstrząśnij kilka razy 
nebulizatorem, aby resztki leku trafiły 
w okolicę głowicy nebulizatora.

  Na koniec zdezynfekuj nebulizator i przewód 
doprowadzający. Ponownie umyj ręce. 

  Po wykonaniu inhalacji ze środkami 
mukolitycznymi oklep dziecko, co 
pomoże upłynnionej wydzielinie spłynąć 
lub umożliwi jej odkasływanie.
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oklepYwanie 
dziecinnie  
prosta metoda
 Aby ułatwić dzieciom skuteczne 
odkasływanie po inhalacji, warto zastosować 
drenaż ułożeniowy z oklepywaniem. Jest to bardzo 
prosty zabieg, który może wykonać każdy. 

! Oklepywanie ułatwia usunięcie zalegającej 
wydzieliny (uzupełniając w ten sposób działanie 
leków mukolitycznych) oraz poprawia ukrwienie 
w płucach, ułatwiając penetrację leków. 

! Oklepywanie ma uspokajający wpływ na dziecko, 
poprawia jednocześnie komfort oddychania. 
Zabieg można wykonać w każdej pozycji, 
ale najskuteczniejsza jest pozycja drenażowa.

Jak to zrobić?
  Zabieg powinien być wykonany 15-30 minut po inhalacji.

  Ułóż dziecko w pozycji drenażowej, czyli połóż 
je na swoich kolanach tak, aby tułów dziecka 
spoczywał wyżej niż głowa (pod brzuszek 
możesz podłożyć dodatkowo poduszkę). 

 Oklepuj plecy dziecka przez gładką koszulkę. 
Aby zrobić to prawidłowo, ułóż dłoń w łódeczkę, 
nie używaj siły, ale zdecydowanym ruchem 
oklep dokładnie całe plecy – od góry do dołu 
i z powrotem. Zabieg powinien trwać 2-3 minuty.

 Oklepywanie to nic innego jak dobra 
fizykoterapia wspomagająca leczenie i może 
być stosowane po każdej inhalacji.

PAMIĘTAJ!  
Nie należy oklepywać dziecka bezpośrednio po karmieniu.
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nawaDnianie  
organizmu oraz  
NAWILŻANIE 
powietrza
 W celu uzyskania dobrego efektu należy 
także pamiętać o właściwym nawodnieniu 
organizmu dziecka. Dotyczy to wszystkich chorych, 
zwłaszcza tych z zakażeniem dróg oddechowych, 
osłabionych gorączką i wysoką potliwością. 
Często dzieci same nie są w stanie sięgnąć po 
napoje albo powiedzieć, czego potrzebują.  

 Stan nawodnienia możemy ocenić w prosty 
sposób – wystarczy poprosić dziecko o wysunięcie 
języka. Język suchy, oklejony gęstym śluzem świadczy 
o nieprawidłowym nawodnieniu organizmu. U dzieci w wieku  
1-3 lat zapotrzebowanie na płyny wynosi ok. 1300 ml na dobę. nawilżacz

powietrza

 W czasie choroby – gorączka, wymioty,  
biegunka – zapotrzebowanie na wodę wzrasta.  
Stąd bardzo ważne jest w tym okresie  

systematyczne podawanie dzieciom małymi 
porcjami wody lub innych płynów 

zgodnie z zaleceniami lekarza.

 Warto zwrócić uwagę  
na temperaturę w pokoju 

oraz wilgotność powietrza. 
Oddychanie suchym 
i ciepłym powietrzem będzie 
potęgowało objawy.  

 Temperatura 
powinna być w granicach 
20-21°C, z wilgotnością 

powyżej 60%. Możesz 
zwiększyć wilgotność, 

stosując nawilżacz 
powietrza. 
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kieDY  
Do lekarza?

! Jeśli po kilku dniach stosowania leku 
objawy nie ustępują lub się nasilają.

! Jeśli pojawiła się gorączka 
powyżej 38°C.

! Jeśli mamy do czynienia z przewlekłym, 
trwającym kilka tygodni kaszlem.

! W przypadku ewentualnego narastania 
objawów, pogorszenia się stanu dziecka wizyta 
u lekarza jest koniecznością i powinien on być 
poinformowany o próbie leczenia podjętej w domu. 

Planując wizytę 
u lekarza, warto dobrze się do niej przygotować. 
Zbierz posiadaną 
dokumentację medyczną, spisz niepokojące objawy, spróbuj zastanowić się 

nad ich charakterem, 
częstotliwością, opisać 
je ilościowo i jakościowo. 
Pozwala to lekarzowi,  
po badaniu fizykalnym, 
dobrze ocenić stan dziecka i ułatwi postawienie 
rzetelnej diagnozy  
lub zasugeruje kierunek 
wykonania potrzebnych 
badań dodatkowych. 
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lepiej  
zapobieGaĆ  
niŻ leczYĆ 
 Zapobieganie infekcjom to z jednej strony wszystkie 
dobre rady naszych babć i mam, z drugiej – przestrzeganie paru 
istotnych kwestii związanych ze szczepieniem i z odżywianiem.

! Unikanie przegrzewania dzieci 
(ubierajmy je stosownie do pogody).

! Zapewnienie dziecku codziennej zabawy 
na świeżym powietrzu (okresowe hartowanie).

! Mamy możliwość profilaktycznych 
szczepień, np. przeciw grypie.

! Prawidłowe odżywianie z zachowaniem 
piramidy żywieniowej – zapewnienie odpowiedniej 
porcji warzyw i owoców powinno być podstawą 
całorocznej opieki nad dzieckiem.  

Jedz na zdrowie!
Warto pamiętać, aby w okresie infekcji dieta była lekkostrawna, 
oparta raczej na posiłkach płynnych i półpłynnych. 

Ruch

Warzywa

Owoce

Produkty zbożowe

Produkty mleczne

Kasze, groch

Mięso
1-2 porcje

3 porcje

5 porcji

5 porcji

Codziennie!

4-5 porcji

4 porcje
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owocna  
zabawa
 

 Koktajle, musy i soki są idealnym 
sposobem na wprowadzenie warzyw  
i owoców do diety dziecka. Oczywiście 
najlepszą i najzdrowszą opcją są te 
przygotowane w domu i wypite tuż 
po przyrządzeniu. Soki i koktajle są 
bogate w błonnik, witaminy i enzymy, 
wspomagają budowanie odporności, 
pomagają usuwać toksyny z organizmu 
i dodają mnóstwo energii.

 Wprowadzając warzywa do diety 
dziecka, najlepiej zacząć od warzyw 
korzennych: marchewki, pietruszki,  
selera – zawsze z dodatkiem jabłka. 
Stopniowo dodajemy do soków 
np. ogórki, pomidory, szpinak, jarmuż.

SŁODKIE 
SŁOŃCE

koktajl
– 2 pomarańcze
– pół cytryny
– 2 banany
–  garść malin 

(mogą być 
mrożone)

RUMIANY 
KLASYK

sok
– 2 jabłka
–  1 korzeń 

pietruszki
–  3 średnie 

buraki
–  4 duże 

marchewki 

ZIELONA 
BOMBA

koktajl
– 2 banany
–  6 kiwi
– 2 pomarańcze
–  1 dojrzałe 

awokado
–  garść liści 

szpinaku
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* CHPL z 05.2017: w badaniach klinicznych u pacjentów z bólem gardła wykazano znaczące zmniejszenie bólu gardła oraz zaczerwienienia gardła.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Mucosolvan® MINI 
– MAXI ulga w kaszlu

MUCOSOLVAN® MINI, 15 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Wskazania do stosowania: ostre i przewlekłe 
choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 05.2017. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.


