
Fyzioterapie u kojenců
s CYSTICKOU FIBRÓZOU
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Úvod

Péče o dýchací cesty a hrudník dí-
těte s cystickou fibrózou je velice 
důležitou součástí léčby tohoto 
vzácného onemocnění. 

Informační brožura, kterou právě 
držíte v rukou, Vám napomůže se  
v této problematice lépe zoriento-
vat a zároveň Vám napoví, kde hle-
dat více informací ohledně inhala-
cí a respirační fyzioterapie u dětí 
v novorozeneckém a kojeneckém 
věku.
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Co to pro Vás znamená?

Péče o dýchací cesty Vašeho dítěte je v rámci tohoto onemocnění nezbytnou sou-
částí každodenní rutiny. Obdobně jako se každý den probudíte a jdete si vyčistit 
zuby, stejně tak musí pacient s CF denně pečovat o své dýchací cesty. U dětí s CF 
spočívá rehabilitace zejména v pravidelných inhalacích a technikách respirační 
fyzioterapie, které pacientům napomáhají k čištění plic od hlenu a k udržení dob-
ré pohyblivosti jejich hrudníčků. Zároveň jsou však důležitou součástí komplexní 
péče i pohybové aktivity, které udrží Vaše dítě v dobré kondici. 

Žádný strach, rehabilitace není nic hrozného, zabere Vám sice několik desítek mi-
nut denně, ale pokud si z ní uděláte zábavu, může Vám do života přinést radostné 
chvilky strávené s Vaším dítětem. Respirační fyzioterapeut bude v následujících 
měsících a letech Vaším blízkým partnerem, který Vám vždy rád poskytne konzul-
tace týkající se dýchání a pohybového vývoje Vašeho děťátka. Společnými silami 
vše hravě zvládneme.

Tak se do toho pojďme pustit!

Proč mám to všechno vlastně dělat?

Na samém začátku naší společné cesty je dobré si říct pár vět o tom, proč je vůbec 
po Vás všechna ta respirační fyzioterapie požadována. Máte plné právo se na tuto 
otázku ptát a chtít znát odpověď. Proto zde uvádíme stručný popis dějů, které se 
odehrávají v plicích při samotném onemocnění a také během rehabilitace.

Každý z nás každou minutu svého života používá plíce. Napomáhají nám okysličo-
vat naši krev a také se zbavovat oxidu uhličitého. Tento proces nás drží při životě. 

Vzduch vstupuje do našeho těla přes nos nebo ústa a poté putuje do našich plic 
skrze velké dýchací cesty. Velké dýchací cesty se poté dělí na menší a menší, až 
jsou zakončeny plicními sklípky, tzv. alveoly. Plicní sklípky jsou místo, kudy se  
do těla dostává kyslík a kde se zbavuje oxidu uhličitého.

Vašemu dítěti byla diagnostikována cystická fibróza.
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V plicích každého z nás se tvoří hlen, který je z větší části tvořen z vody. Hlen fun-
guje jako bariéra. Zachycuje znečištění a bakterie, které se při dýchání dostanou 
do dýchacích cest a plic. Když zakašleme, zbavujeme se hlenu z našich plic.

Hlen pacientů s cystickou fibrózou je více vazký, hustý. Důvodem je nefunkčnost 
chloridového kanálku v epiteliálních buňkách. Při nefunkčnosti tohoto kanálku 
totiž nemůže prostupovat do hlenu voda. Když je hlen moc hustý, nejsme schopni 
se jej jednoduše zbavit a odstranit ho z dýchacích cest, které se hlenem ucpávají,  
a to nám dýchání znesnadňuje.

Jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým se pacienti s CF potýkají, je právě 
tento vazký hlen. Ulpívá na stěnách dýchacích cest a zamezuje pohybu vzduchu  
v plicích. Často mají rodiče představu, že zahlenění nejvíce ovlivňuje zejména ná-
dech. Opak je však pravdou. Představte si, že se dýchací cesty při nádechu 
mírně roztahují, a vzduch tak může proudit do plic.

Nádech
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Při výdechu však dojde k jejich mírnému zúžení a vzhledem k přítomnosti 
hlenu, který tyto malinké trubičky ještě více zúží, nemůže veškerý vzduch  
z plic volně odejít. Přebytečný vzduch se tak postupně hromadí za hlenem, nic-
méně jeho přítomnost zde není žádoucí. Neobsahuje již žádný kyslík a potřebuje 
být vyměněn.

K tomu, aby se dítě mohlo efektivně zbavit hlenu, je třeba provádět inhalace solné-
ho roztoku a jiných léčiv 2–3x denně (dle indikace Vašeho lékaře). Cílem inhalací 
solného roztoku je naředit hlen pro jeho snadnější posun a udržet dostatečnou 
„vlhkost“ v dýchacích cestách pacienta. Pro inhalace platí několik zásad:

• Dítě by mělo být klidné. 
• Dítě by nemělo během inhalací plakat (pokud pláče, je možno využít dudlík).
• V případě, že je Vaše miminko během inhalace hodně neklidné, je možné pro-

vádět inhalaci i ve spánku (s dudlíkem nebo bez něj).

Čím začínáme?
INHALACE!

Výdech
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• Inhalační dechová technika spočívá v prodlouženém nádechu a klidném vý-
dechu. 

• Skládání inhalátoru Vám napoprvé ukáže zdravotní sestra, inhalační techniku 
budete řešit s Vaším fyzioterapeutem při edukačním pobytu ve FN Motol. 

• Kvalitní inhalátor (v současné době nejvýkonnější inhalátor Pari SX s čer-
venou tryskou v nebulizátoru) je základem k tomu, aby se z inhalovaného 
roztoku stal aerosol o malém průměru částic, které jsou schopny dostat se až  
do nejvzdálenějších míst v dýchacích cestách. To je pro dítě s CF velice dů-
ležité, protože právě v těchto místech se může hlen v počátečních stádiích 
onemocnění držet a být zdrojem bakterií a jiných patogenů. 

• V sadě inhalátoru Pari SX najdete masku a náustek. K inhalaci u malých dětí 
cca do dvou let věku využíváme masku. Náustek si prosím uschovejte, budete 
jej potřebovat za pár let.

• Pozice, které jsou vhodné pro inhalace s dítětem v kojeneckém věku, můžete 
vidět na následujících obrázcích. Zároveň si jednotlivé polohy můžete zopa-
kovat ve videu na odkazu: 
https://klubcf.cz/o-cysticke-fibroze/lecba/fyzioterapie/
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• Inhalační maska by měla být co nejblíže k obličeji, aby se co největší procento 
inhalační látky dostalo do plic dítěte. 

• Dejte pozor na to, aby aerosol neproudil dítěti do očí, inhalační maska by 
měla co nejlépe kopírovat tvar obličeje (nos, ústa). Pokud je přiložená maska  
pro obličej Vašeho miminka moc velká, lze dokoupit menší velikost.

• Nebulizátor po inhalaci vždy rozložte, opláchněte teplou vodou a nechte jej 
do další inhalace uschnout. Při následující inhalací musí být všechny části 
nebulizátoru suché. Sterilizaci nebulizátoru provádíme vždy 1x denně (večer 
po všech inhalacích).

• Ke sterilizaci nebulizátoru je možno využít buď sterilizátor na lahvičky pro 
kojence, nebo jej lze vyvařit. Možná je taktéž chemická sterilizace.

Informací ohledně inhalace je to hodně, viďte? Je nutné si uvědomit, že k tomu, 
aby byla inhalace, kterou budete trávit několik desítek minut denně, opravdu efek-
tivní, jsou všechny tyto rady a tipy důležité.

Zároveň však nezoufejte, pokud se Vám hned v prvních dnech nebude dařit inha-
lace zrovna ukázková. Je naprosto jasné, že si v rámci péče o miminko musíte najít 
svůj denní rytmus, jednotlivé úkony a techniky do něj postupně zakomponovat  
a najít si takový způsob časování a provedení, který bude vyhovovat zrovna Vám. 
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Máte-li jakoukoliv otázku k inhalacím, neváhejte si ji zde poznamenat  
a zkonzultovat ji v následujících dnech s Vaším respiračním fyzioterapeutem.

Moje poznámky:



10  

Aneb techniky respirační fyzioterapie
Hlen? A ven!

Co to vlastně je?

Tak, inhalacemi se nám podařilo hlen „naředit“. A co teď? Teď je potřeba ho dostat 
z dýchacích cest pryč! Ale jak?

K tomu, abychom dostali hlen z dýchacích cest pryč, slouží techniky respirační 
fyzioterapie, díky kterým jsme schopni posouvat hlen z periferie do centra dý-
chacích cest a případně vést dítě k odkašlání, je-li to zapotřebí. Zároveň jsme díky 
tomuto cvičení schopni udržet u dítěte dobrou pružnost a pohyblivost hrudníku, 
aby se plíce mohly dobře rozvíjet. V neposlední řadě se také snažíme o podporu 
adekvátního motorického vývoje. U dětí v kojeneckém věku používáme tzv. re-
spirační handling [hendlink]. Toto cvičení je žádoucí provádět ihned po inhalaci, 
zároveň je však výhodou jednotlivé polohy a techniky zakomponovat do běžných 
činností kdykoliv během dne, čímž zajistíte „24hodinovou“ péči o dýchací cesty 
Vašeho miminka.

A nyní se půjdeme podívat na jednotlivé cvičební polohy. Abyste se k jednotli-
vým polohám mohli opakovaně vracet, připravili jsme pro Vás video, které najdete 
pod následujícím odkazem: 
https://klubcf.cz/o-cysticke-fibroze/lecba/fyzioterapie/
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Tyto a možná i další pozice s Vámi probere Váš respirační fyzioterapeut a naučí 
Vás, jak pracovat s dechem Vašeho dítěte. Na začátku je velice důležité se svýma 
rukama naučit vnímat dýchání dítěte. S nádechem se hrudník a bříško zvedají 
mírně nahoru a rozvíjejí se do stran, s výdechem klesají a žebra se vracejí k sobě. 
Dechová frekvence u malého kojence může být až 50 dechů za minutu, proto ne-
buďte překvapení rychlostí dechu. Pro kojence je velice typické i to, že se dechová 
frekvence mění. Tři rychlé dechy mohou být následovány jedním delším apod. 
Nemusíte tedy panikařit, pokud zrovna tuto nepravidelnost u Vašeho dítěte zpo-
zorujete.

Naučit se vnímat dechové pohyby hrudníku miminka je důležité ze dvou důvodů. 
Budete díky tomu schopni správně provádět terapii a zároveň Vaše ruce budou 
dobrým diagnostickým nástrojem k detekci hlenu v plicích Vašeho dítka. Hlen 
rozpoznáte tak, že pod Vašima rukama ucítíte drobné „chrčení“, „chrupkání“. Tato 
detekce hlenu pak může sloužit k lepšímu zacílení terapie. 
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• Základem je tedy přiložit ruce na hrudník a vnímat dýchání v podobě napoje-
ní se na jeho opakované zvedání a klesání. Hrudník nestlačujte, jen se jemně 
pohupujte a snažte se vnímat zvětšující se rozsah dechových pohybů. 

• Pokud zvládáte vnímání dechu, druhým krokem je vést v rámci cvičení v jed-
notlivých polohách hrudník do tzv. výdechového postavení. Během výdechu 
dítěte se za pomocí manuálního kontaktu na hrudníku snažíte prodloužit 
výdech, jako byste mu chtěli říct: „Podívej, ukážu ti, kolik ještě dokážeš vy-
dechnout.“ Právě v této fázi dechového cyklu totiž dochází k posunu hlenu  
v dýchacích cestách a zároveň se plíce zbavují přebytečného vzduchu uvěz-
něného právě za vazkým hlenem. Tento cvik opakujte během jedné polohy 
několikrát tak, jak dítě toleruje. S každým dechem se snažte hrudník dostat 
více a více do „výdechové polohy“. 

• V případě, že dítě začne tlačit hrudníkem proti Vám, manuální kontakt poma-
lu uvolněte.

• K posunu a odlepení hlenu od stěny dýchacích cest je možné využít taktéž 
vibrací, které si vyzkoušíte s Vaším fyzioterapeutem. Vibrace je vhodné využít 
při zahlenění a zároveň jako podporu pro pohyb žeber.

• V případě, že je dítě během cvičení neklidné, zkuste využít houpavé pohyby 
Vašeho těla.

• Během jednoho cvičení je důležité vždy vystřídat všechny polohy (na zádech, 
na bocích i na břiše). Jestli využijete chovací pozice, nebo pozice na podložce, 
je na Vašich preferencích a preferencích Vašeho dítěte. Vhodné je kombinovat 
během dne jak pozice chovací, tak pozice na podložce. 

• Pro děti v kojeneckém věku jsou taktéž vhodné všechny pozice, při kterých si 
dítě protáhne hrudník do rotací. To zajistí kvalitní hybnost kloubních spojení, 
dobrou protažitelnost svalů a ostatních měkkých tkání hrudníku.

Pro lepší představu zhlédněte prosím již výše zmíněné video: 
https://klubcf.cz/o-cysticke-fibroze/lecba/fyzioterapie/
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Nyní máte za sebou druhou podstatnou část péče o dýchací cesty Vašeho miminka. 
Máte-li k tomuto tématu jakékoliv otázky, zapište si je prosím. Probereme je 
společně při dalším setkání.

Moje poznámky:
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Ano či ne? A jak často?
Odsávání.

Za pomoci inhalace jsme hlen naředili. S pomocí dechového cvičení (handlin-
gu) jsme hlen posunuli v dýchacích cestách. Ale co dál, když hlen stále cítíme  
pod našima rukama a zůstává v dýchacích cestách našeho dítěte?

Někdy je dítě schopno samo hlen odkašlat, někdy je zapotřebí hlen z dýchacích 
cest odsát. Časté však je i to, že dítěti v prvních několika měsících, zejména díky 
lékům, které inhaluje, hlen v plicích nestagnuje, nemusíte tedy zahlenění pozo-
rovat a není ani nutné odsávat. Každé dítě je úplně jiné, proto je velmi důležité 
konzultovat (s Vaším lékařem a taktéž s respiračním fyzioterapeutem), zda máte 
hlen z dýchacích cest odsávat, a pokud ano, jak často.

Odsávání můžeme rozdělit na dva typy. Odsávání diagnostické a terapeutické.  
Při diagnostickém odsávání získáváme z dýchacích cest vzorek, který nás in-
formuje o tom, zdali v dýchacích cestách není nějaká bakterie či jiný patogen, 
který by bylo nutno léčit. Odsávání terapeutické využíváme v případě, když  
je dítě zahleněné. Díky odsávání jsme schopni dítěti napomoci se hlenu z dýcha-
cích cest zbavovat do té doby, než bude schopno hlen samo vykašlávat. Terapeu-
tické odsávání provádíme po technikách respirační fyzioterapie, o kterých jsme 
hovořili výše. Techniku odsávání se naučíte v rámci edukačního pobytu ve FN 
Motol od ošetřujících sester na oddělení. Jak jsme zmiňovali dříve, o tom, jak často 
budete odsávání provádět, rozhodne Váš ošetřující lékař a fyzioterapeut na zákla-
dě klinického stavu Vašeho dítěte. 
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V rámci edukačního pobytu ve FN Motol dostanete kromě inhalátoru ještě odsá-
vačku na odsávání hlenů z dýchacích cest, kterou Vám předepíše Váš lékař. Pojď-
me se tedy podívat, jak na to.

Pokud zapomenete, jak se skládá odsávačka, nebo jak se odsávání pro odebrá-
ní mikrobiologického vzorku z dýchacích cest provádí, nezoufejte. Je možné  
si ho znova připomenout na následujícím odkazu:  
https://klubcf.cz/o-cysticke-fibroze/lecba/fyzioterapie/

Tipy pro terapeutické odsávání:

• Dítě si umístěte na rovné místo, ideálně jej zabalte do pleny či zavinovač-
ky, tak aby bylo při odsávání co nejklidnější a samotné odsávání proběhlo co 
nejsnadněji. 

• Vyndejte si odsávací cévku z plastového obalu a ničím se nedotýkejte konce, 
který budete zasouvat do dýchacích cest Vašeho dítěte. Předejdete tak zanese-
ní patogenu do dýchacích cest Vašeho dítěte. 

• Spusťte odsávačku a cévku pomalu zasouvejte do nosní dírky dítěte, směrem 
dozadu, ne nahoru. 

• Během zasouvání odsávací cévky nemějte uzavřený okruh (nemějte pevně 
přiložený prst na uzávěru cévky), dosáhnete tak hladkého zanoření cévky. 

• Odsávací cévku zasouvejte cca 5–10 cm, ne více. Vždy dle velikosti dýchacích 
cest Vašeho dítěte. 

• Když dosáhnete zasunutí požadované délky, jemně přiložte prst, uzavřete 
okruh, a pomalu vytahujte cévku ven. 

• Při samotném odsávání jemně točte s odsávací cévkou ve Vašich prstech, za-
jistíte tak, aby nedošlo k přilepení cévky na jednom místě, a nedošlo tudíž  
k poškození sliznice dýchacích cest Vašeho dítěte. 

• Odsávání proveďte z jedné a pak z druhé nosní dírky. 
• Během odsávání děti často pláčou, dávají tím najevo svůj nesouhlas, a to je 

přirozený způsob komunikace. Pokud nicméně dítěti vše vysvětlíte, budete 
na něj během procedury odsávání klidně a pozitivně mluvit, a po odsávání jej 
pochválíte a pochováte, bude pro něj odsávání přijatelnou součástí péče.  
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Odsávání je často velmi obávanou technikou, nicméně uvidíte, že po tréninku  
v rámci edukačního pobytu vše hravě zvládnete. Máte-li jakékoliv otázky týka-
jící se odsávání, nezapomeňte se o nich poradit s ošetřující sestrou či fyzio-
terapeutem.

Moje poznámky:
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A na závěr ještě pár tipů a vychytávek

1. Fyzioterapie by měla být příjemným zážitkem pro Vás i Vaše dítě.
2. Vytvořte si plán fyzioterapie. Ideální je tabulka, kde budete označovat splněné 

úkony. 
3. Pro spoustu dětí a rodičů je fyzioterapie přijatelnější, když ví, co je ještě bě-

hem dne čeká. Na začátku Vám tabulka pomůže nezapomenout na terapeutic-
ké úkony u kojence s CF. 

4. Každá povedená terapie je úspěch. Pochvalte za ni sebe i Vaše dítě. 
5. Používejte pro zabavení dětí hračky, které používá jen při fyzioterapii (na kte-

ré se těší).
6. Zpívejte, poslouchejte u terapie hudbu či pohádky, které má dítě rádo. 
7. Nikde není řečeno, že můžete fyzioterapii provádět pouze doma. Provádějte ji 

klidně venku, pokud je Vám tam příjemně. 
8. Pokud nestihnete provést respirační fyzioterapii, proveďte cviky pečlivě  

při následující terapii. 
9. Laskavě a trpělivě vedená respirační fyzioterapie v kojeneckém věku vede  

k lepší toleranci náročnějších dechových technik v pozdějším věku. 
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A jsme u konce naší informační brožury. Snažili jsme se Vám předat informace 
tak, abyste si dokázali hravě poradit s respirační fyzioterapeutickou péčí o Vaše 
novorozené miminko. Chápeme však, že informací je v rámci edukačního pobytu 
mnoho, proto pokud máte nějaké dotazy ohledně fyzioterapie, neváhejte se obrátit 
na svého fyzioterapeuta nebo na specialisty, zabývající se péčí o pacienty s cystic-
kou fibrózou, na kontaktní emailové adrese cffyzio@klubcf.cz.

Přejeme Vám hodně štěstí a spoustu radostných okamžiků při společném cvičení! 

Jméno fyzioterapeuta:

Další kontrola:

Ostatní poznámky:
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