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Czym jest katar? KATAR 
(nieżyt nosa)

zapalenie 
błony śluzowej nosa

cieknący nos

zatkany nos

kichanie

zaburzenia węchu

śluz spływający z tyłu gardła

Katarowi zawsze 
towarzyszy zapalenie błony
śluzowej zatok przynosowych,
nawet jeśli Twoje dziecko
nie odczuwa objawów!

CZY WIESZ, ŻE…
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OBJAWY



Dlaczego pojawia się katar?

Pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu 
oznacza nie tylko świetną zabawę z 
rówieśnikami, ale również pojawienie się w 

domu niechcianych gości – chorób 
zakaźnych. Infekcje, których objawem jest katar, 
są częstym problemem wśród dzieci poniżej 6. roku 
życia. Niemowlęta, małe dzieci i starszaki mogą 
złapać przeziębienie nawet 7-8 razy w roku!

Wirusy są wszędzie. Dzieci są bardziej 
podatne na infekcje w czasie, gdy 
rozwija się ich układ odpornościowy. 

15% dzieci cierpi z powodu 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych. Kiedy wirusy wywołujące 
przeziębienie dostają się do nosa i zatok,
nos wytwarza śluz, w który łapane są zarazki. 
To pomaga oczyścić nos i zatoki z wirusów.

PROBLEM

PRZYCZYNA

Infekcje
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Któż nie kocha wiosny? Tylko spójrz: 
kwitnące kwiaty, zielone drzewa i… pyłki 
w powietrzu. Eh, a więc znowu sezon 

alergiczny. Niestety, objawy alergii mogą 
pojawić się już we wczesnym dzieciństwie. Do 
innych typowych alergenów zaliczamy: roztocza 
kurzu domowego, pleśń, sierść kota i psa. 

Organizm traktuje alergeny jak zarazki, 
co skutkuje zatkanym lub cieknącym 
noskiem. Dodaj do tego kichanie i 

łzawienie oczu – otrzymasz przepis 
na koszmar każdego rodzica. Objawy 

pojawiają się w ciągu kilku minut po
ekspozycji na alergen i mogą być obecne 
nawet do kilku godzin.

PROBLEM

PRZYCZYNA

Alergie
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Dlaczego pojawia się katar?
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Co się dzieje w nosku?

Może się wydawać, że
katar do nic poważnego.
Jasne, przeszkadza dziecku (a 
więc i Tobie) w codziennym 
funkcjonowaniu, ale „prędzej 
czy później sam przejdzie” – to 
powszechne przekonanie. 
Cóż, to nie do końca prawda. 
Dowiedzmy się, dlaczego. 

Zwiększona produkcja śluzu
w nosie jest odpowiedzią
organizmu na wirusy i
alergeny. Wydzielina ta 
pomaga oczyścić nos,
zamieniając go w prawdziwe 
pole bitwy. Jednak śluz
zalegający w dużej ilości,
nieleczony, może powodować 
poważne problemy.

jama
nosowa

zatoka
szczękowa

komórki sitowe
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Co się dzieje w nosku?

Uwaga: istnieje wiele 
czynników ryzyka, które 
mogą wywołać 
niepożądaną reakcję na lek 
u dzieci. Unikaj leków, lub, 
gdy to niemożliwe, stosuj je 
bardzo ostrożnie. Pamiętaj, 
że lepiej jest zapobiegać 
niż leczyć.

Zalegająca wydzielina może 
prowadzić do poważnych 
konsekwencji, takich jak 
zapalenie oskrzeli, zatok lub 
ucha środkowego, a także 
spowodować zaburzenia snu 
– od łagodnych, po ciężkie. 
Na tym etapie często już nie 
da się uniknąć leków (w tym 
antybiotyków)!
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Co się dzieje w nosku?

Mamy dla Ciebie dobrą 
wiadomość! Usuwając nadmiar 
śluzu z noska możesz nie tylko 
ułatwić dziecku oddychanie,
ale także przyczynić się do 
zapobiegania chorobom
oraz zmniejszyć ryzyko rozwoju 
poważniejszych chorób. Dzięki 
prawidłowej higienie nosa możliwe 
jest uniknięcie poważnych 
komplikacji i ograniczenie 
stosowanie leków. 
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Aspiratory skutecznie oczyszczają nos 
z zalegającej wydzieliny, dzięki czemu 
dzieciom łatwiej się oddycha, a 
infekcja trwa krócej. Jestem położną z 
10-letnim stażem, w swojej codziennej 
praktyce rekomenduję używanie 
aspiratorów jako najbezpieczniejszą 
formę udrożnienia małego noska.

Karolina Bzowska
Mgr położnictwa - Certyfikowana doradczyni laktacyjna

Instruktorka chustonoszenia Clauwi
Instruktorka masażu Shantala dla niemowląt  

Szkoła Rodzenia Picolino 

Korzyści z oczyszczania noska

https://www.picolino.pl/
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Kiedy nosek jest zatkany, 
dostarczenie odpowied-
niej ilości tlenu jest utrud-
nione, więc dziecko staje 
się niespokojne. To zrozu-
miałe, skoro nie może 
swobodnie spać, ssać 
piersi czy smoczka. 

Noworodki oddychają 
prawie wyłącznie przez 
nos przez kilka pierwszych 
miesięcy życia. Spróbuj 
wziąć oddech przez 
zatkany nos. Niezbyt 
wygodne, prawda?

Korzyści z 
oczyszczania noska

FAKT

PROBLEM

Oczyszczając nosek 
aspiratorem udrażniamy 
drogi oddechowe i 
zapewniamy warunki do 
spokojnego odpoczynku i 
karmienia. 

CZY WIESZ, ŻE…

ROZWIĄZANIE
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Korzyści z oczyszczania noska

ZA POMOCĄ 

MOŻESZ:
ASPIRATORA DO NOSA 

zapobiegać chorobom 

górnych dróg 
oddechowych,

ograniczyć 
stosowanie leków,

zapewnić dziecku i 

sobie spokojną noc.

Szczęśliwy maluszek  

= szczęśliwa rodzina! Wybieraj tylko 
bezpieczne wyroby 
medyczne zgodne 
z międzynarodowymi 
zaleceniami!

!! !
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QUIZ! Czy znasz wszystkie mity o katarze?

PRAWDA! Niemowlęta 
oddychają głównie przez 
nos, więc spanie i jedzenie 
jest utrudnione, gdy nosek 
jest zatkany. To brzmi jak 

problem.

KATAR TO POWAŻNY
PROBLEM

PRAWDA FAŁSZ

FAŁSZ! Zacznij od najniższej 
skutecznej mocy ssania 

aspiratora i zwiększaj ją w 
zależności od gęstości 

wydzieliny. 

NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ NAJSILNIEJSZEJ MOCY SSANIA ASPIRATORA

PRAWDA! Zalegająca 
wydzielina może prowadzić 

do komplikacji i być 
symptomem poważniejszych 

chorób. 

KATAR POWINIEN
BYĆ LECZONY

FAŁSZ! Bez obaw, 
to niemożliwe! :)))

ASPIRATOR DO NOSA 
WYSSIE MÓZG 
TWOJEGO DZIECKA

PRAWDA FAŁSZ

PRAWDA FAŁSZ

PRAWDA FAŁSZ
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Co zrobić, gdy dziecko jest przeziębione?

dużo miłości i troski 

picie wody, by zapobiec 
odwodnieniu

płukanie nosa solą fizjologiczną, 
by rozrzedzić wydzielinę 
w zatkanym nosku

w przypadku cieknącego kataru
oczyszczenie przewodu
nosowego aspiratorem

nawilżacz powietrza z chłodną
mgiełką dla ułatwienia oddychania

dieta bogata w witaminy

dużo snu i odpoczynku

pozostawanie w domu, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się choroby

w przypadku ciężkiego stanu dziecka
– skontaktuj się z lekarzem!

LISTA ZADAŃ



Suchą, bardzo gęstą 
wydzielinę można rozrzedzić 
przy pomocy łagodnej soli 

fizjologicznej. Po jej 
zastosowaniu poczekaj kilka 

minut i wytrzyj nadmiar 
wydzieliny chusteczką. 

Jak skutecznie wyczyścić nosek dziecka?

Oczyść nosek dziecka przy 
pomocy aspiratora do nosa. 

Usunięcie śluzu nawet z 
miejsc głębiej położonych 

będzie teraz dużo 
łatwiejsze! 

KROK 1.

KROK 2.
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Jak używać aspiratora do nosa?

Włącz urządzenie 
i wybierz 

odpowiednią
moc ssania.

Umyj części w letniej 
wodzie z płynnym 

mydłem.

1
3

Przytrzymaj dziecko 
w stabilnej pozycji. 

Włóż końcówkę 
aspiratora do 

nozdrza dziecka. 
Delikatnie poruszaj 

końcówką.

2

Pozostaw części do 
całkowitego 

wyschnięcia przed 
następnym 

użyciem.

4

Gościnnie: 

Elektryczny

Aspirator Do Nosa

Nosiboo Pro
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Jak używać aspiratora do nosa?

WSKAZÓWKI

Jeśli wydzielina jest rzadka, 
użyj niższej mocy ssania. 

Jeśli jest gęsta, ustaw 
wyższą moc 
urządzenia. 

Delikatnie poruszaj końcówką 
w nosie, aby upewnić się, 
że docierasz do całego 

obszaru nozdrza.
Dzięki specjalnej rurce z 

kołnierzem wewnątrz głowicy 
wydzielina nie dostanie się do 

wężyka ani do wnętrza 
urządzenia. Higiena 
przede wszystkim!
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Kiedy skonsultować się z lekarzem?

ma wysoką lub długotrwałą 
(>2 dni) gorączkę,

cierpi z powodu uporczywego kaszlu,

zmieniło swoją codzienną aktywność: 
śpi znacznie mniej lub więcej niż zwykle,

ma problemy z oddychaniem,

odczuwa ból ucha,

odmawia jedzenia,

wymiotuje lub ma biegunkę,

wydmuchuje krwawą wydzielinę z nosa.

Jeśli Twoje dziecko ma mniej 
niż 3 miesiące, skontaktuj się z 
lekarzem już we wczesnym 
stadium choroby!

ROZWAŻ KONTAKT Z

TWOJE DZIECKO:
LEKARZEM, GDY 
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Teraz już wiesz co 
robić, gdy katar 

zaatakuje!
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Wygodny 
w podróży

Zawsze pod ręką 
w pokoju dziecięcym

Łagodna pomoc 
w nocy

Poznaj rodzinę Nosiboo!
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Poznaj rodzinę Nosiboo!

Tak powstała marka 
Nosiboo – seria 
rewolucyjnych 
aspiratorów do nosa, 
przyjaznych dla dziecka 
i jednocześnie 
wygodnych w obsłudze 
dla rodziców.

Pomysł na aspirator 
Nosiboo narodził się w 
głowach dwóch 
inżynierów, a prywatnie 
młodych ojców, których 
rodziny musiały zmagać 
się z bezsennymi 
nocami po przyjściu na 
świat dzieci.
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Poznaj rodzinę Nosiboo!

łatwe w 
czyszczeniu

bezpieczne 
urządzenia 
medyczne

opatentowany, 
przyjazny 

dzieciom design

skuteczne
działanieDla szczęśliwego dnia 

z czystym noskiem!
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Poznaj rodzinę Nosiboo!

komfort i zabawa

rodzinatechnologia

bezpieczeństwo
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