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Definicja: 
Zabieg terapeutyczny polegający na podaniu leku do nosa w postaci kropli lub 

maści. Wykonywany na podstawie indywidualnej karty zleceń chorego. 
Cel: 
• terapeutyczny. 
Wskazania do wykonania: 
• zakażenia; 
• stany zapalne; 
• leczenie chorób zgodnie ze zleceniem. 
Przygotowanie pacjenta: 
• poinformowanie chorego o celu, istocie i przebiegu zabiegu; 
• uzyskanie zgody chorego na wykonanie zabiegu; 
• uzgodnienie z chorym sposobu wykonania zabiegu; 
• zachęcenie do oddychania przez usta w czasie i po zabiegu; 
• pouczenie, że w pozycji, w jakiej był założony lek, chory powinien pozostać 

przez ok. 5 min; 
• poinformowanie: 
- że nie należy wciągać kropli przez jamę nosa do gardła, gdyż same tam spły

ną, skąd będzie mógł je odkrztusić; 
- że zabieg może być nieprzyjemny, ale nie bolesny; 
- o konieczności zgłaszania niepokojących objawów podczas zabiegu, np. sil

ne pieczenie. 
Przygotowanie sprzętu: 
• lek w postaci kropli lub maści; 
• rękawiczki jednorazowego użytku; 
• lignina; 
• jałowy kroplomierz jedno- lub wielorazowego użytku; 
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• jałowe bagietki lub kwacz, w zależności od tego, na jaką głębokość ma być 
założona maść; 

• miska nerkowata na odpadki. 
Przebieg wykonania: 
• zapoznanie się ze zleceniem w indywidualnej karcie zleceń chorego; 
• ocena stanu chorego; 
• przygotowanie sprzętu; 
• przygotowanie otoczenia - dobre oświetlenie, zapewnienie ciszy i spokoju; 
• umycie rąk; 
• założenie rękawiczek; 
• oczyszczenie jamy nosa chorego; 
• ułożenie chorego w uzgodnionej wcześniej pozycji zapewniającej komfort 

i bezpieczeństwo (pozycja siedząca z głową odchyloną ku tyłowi z podparciem 
barków, leżąca na plecach lub jeżeli lek ma zadziałać na ściany boczne nosa, przy 
zakrapianiu chory przechyla głowę w odpowiednią stronę); 

• przygotowanie leku, nabranie leku do kroplomierza (jeśli lek nie jest zaopa
trzony w dozownik) lub nałożenie maści na bagietkę lub kwacz w zależności od 
planowanej głębokości założenia maści; 

• uniesienie palcem lewej ręki koniuszka nosa; 
• przechylenie głowy chorego na bok-jeśli celem jest zadziałanie leku na 

ściany boczne jamy nosa; 
• podanie leku - maść z bagietki zsuwamy na okolicę wejścia do jamy nosa 

lub smarujemy głębiej delikatnie kwaczem ściany jamy nosowej, krople zapusz
czamy w ilości zleconej, nie dotykając zakraplaczem ścian nosa; 

• wytarcie ligniną wypływających kropli lub maści z nosa; 
• zaaplikowanie leku do drugiego otworu nosowego jak wyżej; 
• pozostawienie chorego z głową odchyloną do tyłu na kilka minut; 
• kontrolowanie reakcji chorego na lek; 
• umycie rąk; 
• udokumentowanie zabiegu. 
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