


גודש באף - נזלת מאת: הרוקח נור עתאמנה

למערות האף שלושה תפקידים:
1. סינון אוויר לפני כניסתו למערכת הנשימה 

2. ריח
3. דיבור

הפה,  דרך  עובר  האוויר  סתום,  האף  כאשר 
אשר  מסונן,  ולא  יבש  קר,  אוויר  נשאף  ולכן 
התחתונה  הנשימה  למערכת  איום  מהווה 
של  אוורור  חוסר  ישנו  בנוסף,  וריאות(.  )לוע 
הקול  שינוי  התחתונה,  האוזן  ושל  הסינוסים 
להפרעות  גורם  סתום  אף  בשינה.  והפרעה 
אצל  נשימה  ביכולות  ביותר  משמעותיות 
מסוגלים  אינם  שתינוקות  מכיוון  תינוקות 

לנשום דרך הפה.

מבנה מערות האף: 
ישרה  מחיצה  ידי  על  מופרדים   )lumen-לומן( חללים  שני  האף  למערות 
הנמצאת במרכז עצמות הפנים. המערות מוגנות על ידי פירמידת האף, מכסה 
רירית  רקמה  מכוסות  האף  מערות  של  הצדדים  קירות  גרמי.  ומכסה  סחוסי 

המאפשרת חימום וטיהור אוויר.

רירית האף :
לרירית האף תפקיד כפול: ריח ונשימה.

וירוסים, אלרגנים, אבק( נתפסים  )חיידקים,  ידי האוויר  חלקיקים הנישאים על 
בשכבה הרירית, מובלים ללוע ומובלעים הודות לתנועת ריסים אשר נמצאים 
על תאי הרירית.  תנועת ריסי הרירית עדינה מאוד ויכולה להיחלש על ידי מספר 

גורמים:
זיהום

התקררות
זיהום אוויר )עישון(

אלרגיה
טיפות אף - בעיקר המכילות אנטיביוטיקה או חומרים המכווצים כלי דם

מחלות
גודש  היא  והתוצאה  חיידקים  לריבוי  הגורם  גורמים לשיתוק הריסים,  כל אלה 
לגרום  עלולה  האף  דרך  אוויר  מעבר  הפרעת  בנוסף,  האף.  ברקמות  ופגיעה 

לסינוסיטיס, אוטיטיס כאבים ועוד.



אלרין

גודש באף - נזלת

.Oxymetazoline HCI :מכיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

תרסיס מדוד להקלה בגודש באף. 
פותח את האף מייד, ומאפשר

לנשום בקלות עד 12 שעות רצופות.
במגוון גם תרסיס מדוד לילדים.

התרסיס המדוד נוח לשימוש:
בכל לחיצה משתחררת כמות מדודה 

ומדוייקת של החומר הפעיל,
ללא טעמי לוואי בגרון.

טיפול בגודש באף: 
ישנם שני טיפולים אשר יכולים לשחרר 

את רירית האף ולהפיג גודש:
1. חומרים הפועלים על כיווץ כלי הדם
)האחראים להתנפחות הרקמות באף(.
ומאפשרת  מהירה  הינה  הפעילות 
חדירות נוחה לאוויר, אך חומרים אלה 

עלולים לגרום לסיבוכים. 
2. תמיסות היפרטוניות בעלות אפקט

הרירית  גודש  את  המוריד  אוסמוטי 
חדירות  את  מחזיר  מכך  וכתוצאה 

האוויר לאף. 



גודש באף - נזלת

אוטרימר
חדש: אוטרימר קולד& סינוס   

תרסיס עדין לאף ממי ים טבעיים עם אקליפטוס 
•מקל על גודש באף תוך 3 דקות 

•מכיל מי ים טהורים )בתמיסה היפרטונית 2.2%( 

אפקל
א...א...אפצ'י!

עשוי 100% תמציות צמחים ושמנים טבעיים:
ושמן  מנטה  זעתר, שמן  חוחובה, שמן  שמן 

אקליפטוס.
ונושמים  מורחים טיפת אפקל מתחת לאף 

לרווחה.
והחורף? עובר בקלי קלות!


