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Posílení mezilopatkových svalů

Dechové pomůcky

1) Sed na židli, záda napřímená,
ramena otevřená, nezvedat nahoru.
Ruce rozpažíme a pokrčíme v loketních
kloubech. Dlaně souběžně s hlavou.

V rámci komplexní péče o pacienty s bronchiálním astmatem je možné do plánu respirační
fyzioterapie zařadit i cviky s nejrůznějšími dechovými pomůckami, vždy za účelem
konkrétního preventivně-terapeutického cíle.

2) S výdechem tlačíme lopatky k sobě,
ramena dolů, lokty mírně k tělu
a dozadu, dlaně se otevírají směrem
dopředu (rotují za malíčkem). Cítíme
aktivaci mezilopatkových svalů. Výdrž
3–5 vteřin a uvolníme do výchozí
polohy. Několikrát zopakujeme. Během
cviku se poloha trupu a hlavy nemění.
Pozor na záklon.

správnou inhalaci aerosolových léčiv, můžeme zejména u pediatrických či geriatrických
pacientů využít dechové inspirační trenažéry.

DECHOVÁ CVIČENÍ

ź K nácviku dlouhého, hlubokého a maximálního nádechu, důležitého mimo jiné pro

PRO PACIENTY

ź K posílení dýchacích svalů cvičíme s odporovými dechovými pomůckami a to výdechovými

S BRONCHIÁLNÍM

(PEP systém - positive expiratory pressure), nebo nádechovými (IMT systém - inspiratory
muscle trainer), které vytvářejí přídatný dechový odpor a tím trénují sílu a kondici
dýchacích svalů.

ASTMATEM

ź V případě zvýšeného zahlenění v rámci chronického zánětu či v čase akutních obtíží při
respiračním infektu můžeme k usnadnění odkašlávání využít oscilačních dechových
pomůcek (oscilační PEP systém). Ty vytvářejí při výdechu zvýšení tlaku v dýchacích cestách
provázeným roztažením průdušek a zároveň vytvářejí vibrace, které se přenášejí do velkých
dýchacích cest, umožňující odlepení hlenu od průduškové stěny a jeho snadnější odkašlání.

ź Do skupiny dechových pomůcek můžeme v neposlední řadě zařadit i domácí nebulizátory

Aktivace bránice

určené k inhalačnímu podání léčiv.

1) Výchozí pozice: Leh na zádech, dolní končetiny pokrčené v kolenou na šíři ramen, záda
napřímená, vytahujeme se za temenem hlavy, aktivujeme pánevní dno (vtahujeme
konečník), bedra tlačíme do podložky, ramena tlačíme směrem k patám, brada mírně
zastrčená k hrudníku, ruce položené na spodní část břicha. Pozici držíme uvolněně, bez
přehnaného či křečovitého zapnutí svalstva. Cítíme lehké napětí břišní stěny a aktivaci
svalstva v oblasti dolních úhlů lopatek. V případě nepříjemného napětí krčního svalstva
můžeme podložit temeno hlavy složeným ručníkem.
2) Dlaně umístíme nad pupík a snažíme se, aby nádech začal pod dlaněmi a postupně se
během nádechu rozšiřoval hrudník. Nádech není maximální, ale je hlubší než je klidové
dýchání. Následuje krátká pauza a volný výdech. Po dobu celého cviku udržujeme výchozí
pozici. Pozor na zvedání ramen k uším. Opakujeme 5x.

Co musím jako astmatik dělat
1) Pravidelně užívat svoji medikaci jak je doporučeno lékařem.
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2) Chodit na pravidelné prohlídky ke svému lékaři.
3) Vyplachovat si ústa po užití léku s inhalačním kortikoidem.
4) Vyhýbat se známým spouštějícím faktorům (alergeny).
5) Udržovat si dobrou fyzickou kondici a přiměřenou hmotnost.
6) Žít zdravým životním stylem.
7) Nekouřit!
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Bronchiální astma se může vyskytnout v kterémkoli věku, nicméně s prostředky dnešní
moderní medicíny se jedná o onemocnění velice dobře léčitelné. Ideálem léčby je
edukovaný pacient v partnerském vztahu se svým lékařem, dodržující léčebná
doporučení a dlouhodobě pečující o své dýchací cesty s minimem denních
příznaků a žádnými středními a těžkými akutními exacerbacemi.
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Bronchiální astma

Léčba bronchiálního astmatu

Dechová cvičení

3

Bronchiální astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se klinicky
může projevovat jako opakující se období dušnosti, suchého dráždivého kašle, výdechových
pískotů a tíže na hrudi.

Léčba je farmakologická a nefarmakologická.

Zde se naučíte správnou inhalační techniku a pár jednoduchých cvičení k rozdýchání, cviky
k protažení zkrácených svalových skupin, posílení mezilopatkového svalstva a cviky na
aktivaci bránice, která je hlavním nádechovým svalem.

Sed na židli, ruce přiložíme dlaněmi křížem
přes sebe na horní část hrudníku (pod klíční
kost), hrudník mírně stahujeme dolů. Hlavu
zakloníme a ukloníme doleva (cítíme tah mezi
čelistí a klíční kostí).

Podnětem spouštějícím astmatické příznaky mohou být například
alergeny, respirační infekce, nepřiměřená (velice náročná) fyzická
aktivita a jiné.

1 Farmakologickou léčbu dělíme na udržovací a úlevovou. Většina léků je podávána
inhalační formou.

ź Udržovací léky obsahují inhalační kortikoid tlumící chronický zánět dýchacích cest,
případně kombinaci s jinými léčivy, např. s bronchodilatancii.

ź Úlevové léky mají za úkol roztažení průdušek a tím úlevu od akutních příznaků.

Pečlivá diagnostika se stanovením typu astmatu a rizikových
spouštěcích faktorů je zcela klíčová k nastavení individuální léčby
a dosažení kontroly nad onemocněním. Cílem léčby z klinického
hlediska je minimalizace každodenních příznaků a prevence vzniku
akutních exacerbací („astmatický záchvat“).

Většina pacientů, s výjimkou nejlehčích forem astmatu, je vybavena oběma těmito léky.
Vymizení příznaku astmatu je pro pacienta signálem o dobře nastavené terapii. Není
důvodem k lehkovážnému vysazení inhalační léčby pacientem. U malé skupiny zejména
dětských pacientů mohou v průběhu dospívání příznaky astmatu zcela vymizet, což umožní
inhalační léčbu vysadit. Většina pacientů musí být léčena byť minimální dávkou inhalačního
kortikoidu po celý život.

Akutní zhoršení příznaků (exacerbace)
Projevuje se výrazným zhoršením dušnosti, kašle, provázené výdechovými
pískoty a tíží na hrudi. Tento stav vzniká na podkladě vzplanutí
chronického zánětu dýchacích cest a reaktivního stažení průdušek
se vznikem bronchiální obstrukce. Může se vyvinout velice rychle v řádu
desítek minut.

2 Nefarmakologická léčba zahrnuje nejen preventivní opatření tzn.
zanechání kouření a vyhýbání se spouštěcím faktorům, ale hlavně plicní
rehabilitaci. Plicní rehabilitace by měla být nedílnou součástí komplexní
léčby o pacienty s bronchiálním astmatem.

Lehké akutní exacerbace může pacient zvládnout sám za pomoci
úlevové medikace.

ź Hlavní částí plicní rehabilitace je respirační fyzioterapie, kde se pacient učí správnou
inhalační techniku, správný dechový vzor a techniky k usnadnění odkašlávání při
zvýšeném zahlenění. Následuje nácvik s dechovými pomůckami a trénink zaměřený na
sílu dýchacích svalů. V neposlední řadě je třeba dbát i na vyváženost svalových skupin,
volné rozvíjení hrudního koše a každodenně provádět cviky pro podporu
správného dechového vzoru.

Středně těžké a těžké akutní exacerbace pak již většinou vyžadují
lékařské ošetření a případně i hospitalizaci na lůžkovém oddělení.
Každá akutní exacerbace je signálem nedostatečné kontroly nad
onemocněním. Vždy se poraďte se svým lékařem.

ź Další nedílnou součástí plicní rehabilitace je zdravý životní styl
a pravidelná pohybová aktivita zaměřená na vytrvalost a silový
trénink k udržení fyzické kondice a svalové rovnováhy.

Mechanika dýchání
Na mechanice dýchání se podílejí nejen dýchací
cesty a plíce, ale i bránice, kosterní svalovina
a hrudní koš. Vzájemná rovnováha jednotlivých
částí je zcela klíčová k funkčnosti celého
systému. Vyváženost svalových skupin, jejich
síla a správné rozvíjení hrudníku je stejně
důležité jako průchodnost dýchacích cest.
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Říká se, že dýchat umí každý, … ale
NÁDECH

VÝDECH

2

je tomu
skutečně
tak?
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Správné polohy při inhalaci

Správný typ sedu: Sed na židli, lokty opřené o stůl, ruce
držíme před ústy. Při sedu jsou záda napřímená.

Uvolnění krčních svalů

V této poloze se prodýcháme a poté se vrátíme
do výchozí polohy a provedeme cvik na druhou
stranu. 5x zopakujeme.

Cvičení před inhalací, prodýchání: V poloze vsedě nebo
ve stoji, stejná poloha jako při inhalaci. Důležité je udržet
záda při cvičení napřímená (při nádechu i výdechu).
Prodýchání: Při nádechu nesmíme zvedat ramena,
nádech je volní a není maximální, výdech je delší než
nádech (aspoň 1,5x). Tento typ dýchání provedeme 5x.
Nácvik dlouhého, pomalého a maximálního výdechu:
V poloze stejné jako při inhalaci provádíme pomalý
a prodloužený výdech. Výdech provádíme přes sešpulené
rty nebo ústní brzdu (výdech přes úzce pootevřené rty).
Inhalace:
ź Práškové inhalátory: provedeme rychlý, silný a dlouhý
nádech. Na konci nádechu provedeme ponádechovou
pauzu alespoň 5-10 sekund, poté následuje pasivní
a pomalý výdech.
ź Aerosolové formy: nadechujeme plynule, relativně
pomalu a dlouze. Na konci nádechu provedeme
ponádechovou pauzu alespoň 5-10 sekund, poté
následuje pasivní a pomalý výdech.
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Podpora napřímení trupu
a protažení svalů trupu

Sed na židli, roznoženo v šířce boků, napřímená
záda, ruce propletené za zády, ramena otevřená,
nezvedat nahoru. Při výdechu pomalu ukloníme
trup doleva, s nádechem se vrátíme na střed
a opakujeme na druhou stranu. 5x na každou
stranu.
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Protažení prsních
svalů

Postavíme se před dveřní zárubně,
ruce rozpažíme a pokrčíme v loketních
kloubech, předloktí máme opřené
o zárubně.
Jednou nohou provedeme mírný výpad
vpřed, nastane mírný tah, v této pozici
vydržíme 10-15 sekund, prodýcháme,
poté s nádechem provedeme mírný
předklon trupu a opět 10-15 sekund
pozici prodýcháme. S výdechem se
vrátíme do výchozí polohy.
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