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Chlapec, 5 let, váha 16 kg, výška 107 cm. Prenatálně diagnosti-
kovaný double-bubble (UZ známka kongenitální obstrukce GIT, 
obvykle v oblasti duodena), amniocentéza ve 22. týdnu s normál-
ním karyotypem, porod v termínu, císařským řezem pro konec 
pánevní, porodní hmotnost 3650 g, délka 50 cm, Apgar 10-10- 
-10. Kojen 3 měsíce.  Ve věku asi 8 měsíců první ataka obstrukční 
bronchitis. 

Asi od 9. měsíce zvětšování břicha, v 10. měsíci syndrom vel-
kého břicha, hospitalizace ve FN Motol, zjištěn masivní ascites, 
nakonec diagnostikována vrozená vývojová vada - duplikatura 
duodena, komplikovaná perforací do retroperitonea, provedena 
resekce, dále z chirurgického hlediska pacient bez obtíží. Po ope-
raci velice rychle dohnal psychomotorický vývoj, který nyní je v 
normě. 

Nynější onemocnění

Od zahájení docházky do mateřské školy ve věku 2,5 roku recidivují-
cí purulentní otitidy s etmoiditidou (cca 6krát za rok), opakovaně para-
centéza, antibiotická terapie, adenotomie provedena ve věku 3,5 roku. 
Poté zlepšení, otitis 1krát ročně, v zimě časté rýmy a laryngitidy. Na 
ORL zjištěna chronická serózní otitis, mírná převodní porucha sluchu. 
V 4,5 letech zvažována opět paracentéza. Provedena audiometrie, s 
normálním nálezem, doporučen pobyt u moře a kontrola za 2 měsíce.   

Diagnóza

Chronická serózní otitis, stav po recidivujících otititidách, mírná pře-
vodní porucha sluchu, stav po adenotomii.  

Léčba FRM

Guna-Lympho  2krát denně 5 gtt, Citomix 3 pelety 1krát denně 

Závěr

Po 2 měsících léčby kombinací Citomix + Guna-Lympho při kontrole na 
ORL v 5 letech věku jen mírně retrahované bubínky, normální sluch, para-
centéza t. č. neindikována, doporučeny kontroly cca 2krát ročně. Hnisavé 
otitidy se neopakovaly.  Nyní pacient trpí na alergickou serózní rýmu in-
termitentně, v.s. alergie na trávy, v zimě v.s. roztoči, sklon k protrahovaným  
bronchitidám cca 2krát ročně, na spirometrii ve věku 8,5 roku bronchiální 
hyperreaktivita, sledován na alergologii, zatím bez medikace, s normální 
klidovou spirometrií. Zvažujeme na zimu zahájit léčbu přípravky FRM Guna-
-Allergy-Prev a Guna-Allergy-Treat a Guna-Lympho. 
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GUNA-LYMPHO
2x denně 20 kapek 

po dobu 2–4 měsíců

OTITIS MEDIA

CITOMIX
Akutní fáze 2x denně 5–10 pelet 

Prevence jednou denně 5–10 
pelet po dobu 2–3 měsíců

GUNA-IL 12 
2x denně 20 kapek  
po dobu alespoň 

2 měsíců

GUNA-FLAM
Akutní fáze 10–20 kapek každých 
30–60 minut po dobu 2–3 hodin; 

poté 2x denně 20 kapek 

GUNA-SINUS 
Nose Spray

2 vstřiky do každé nosní dírky 
2–3x denně po dobu 

alespoň 2 měsíců

EUBIOFLOR
2x denně 20 kapek 

po dobu 2–4 měsíců

GUNA-BOWEL
2x denně 20 kapek  

po dobu 2–4 měsíců

Otitis media je zánět středouší. Nej-
častěji postihuje děti v kojeneckém 
a batolecím věku či předškoláky, ale 
může se vyskytnout kdykoliv. Zánět 
bývá většinou virový s následnou bak-
teriální superinfekcí. Pro podporu pro-
tiinfekční imunity se podává CITOMIX, 
a to jak v akutní fázi, tak i v prevenci. 
Významná je podpora lymfatické dre-
náže, hlavně u dětí. Pro dlouhodobé 
udržení fyziologických imunitních 
funkcí je nutno podpořit dobrou střev-

ní kondici, a to přípravky EUBIOFLOR a GUNA-BOWEL. Protizánětli-
vý a analgetický účinek má přípravek GUNA-FLAM, podpořený lokál-
ním sprejem GUNA-SINUS. Pro posílení imunostimulačního účinku 
CITOMIXU lze dle zvážení přidat samostatně interleukin 12.

Terapeutický protokol otitis media
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