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Kto bbehá, jazddí na bicykkli alebo
posiilňuje, vie, žže šport mmá svoje 
rizikáká. Pokles hhladiny minerálov
aleboo imunity, bbolesti spoojené so 
zranením alebbo opotrebbovaním
kĺbov a svalov –– na všetkko lekár i
lekárrnik niečo pponúknu. Ide o to, 
aby ttieto látky bboli nielenn účinné, 
ale tiiež bezpeččné.

Vysokodávkovaný vitamín C
Vitamín C má základný význam a jeho 
potreba stúpa pri zvýšených nárokoch na 
organizmus, keď sa zvyšuje produkcia re-
aktívnych zlúčenín kyslíka (ROS) a vzniká 
oxidatívny stres. Šport k takýmto situáciám 
patrí. Vitamín C rozvinutiu oxidatívneho 
stresu bráni, chráni tým bunky a ich funkč-
nosť. Zúčastňuje sa napríklad aj pečeňovej 

detoxikácie splodín, ktoré sa vo zvýšenej 
miere pri námahe vytvárajú, a prispieva 
tak  k regenerácii tkanív vrátane svalstva. 
Má zásadný význam pre tvorbu kolagénu, 
základného materiálu šliach a kĺbov, ktorý 
sa zúčastňuje i hojivých procesov.

Nízka hladina vitamínu C je spojená so 
zníženou výkonnosťou, únavnosťou a zvý-
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ŠPORT – ČO PRI ŇOM 
STRATÍME, MUSÍME 
(ZDRAVO) VRÁTIŤ
Odborná redakcia Edukafarm

zdravotnícky prostriedok

GUNA MD – injekcie
ŠETRNÁ LIE BA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Prípravky:
MD-Neck
MD-Neural
MD-Thoracic
MD-Lumbar
MD-Ischial

MD-Shoulder
MD-Small Joints
MD-Hip
MD-Poly
MD-Muscle

MD-Matrix
MD-Tissue
MD-Knee

Bene  ty:
 Zmiernenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti   

 svalov, k bov a chrbtice
  Spomalenie degenerácie k bov 

 a pridružených tkanív 
 Nežiaduce ú inky neboli pozorované
 Bez liekových interakcií

Zloženie: kolagén, ktorý pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva. Látky 
rastlinného a minerálneho pôvodu, ktoré napomáhajú transportu kolagénu do 
cie ového tkaniva.
Dostupnos : vo všetkých lekár ach bez lekárskeho predpisu, alebo u lekára 
aplikujúceho MD injekcie. Zoznam lekárov nájdete na www.inpharm.sk.
Informa ný servis: spolo nos  inPHARM, tel.: +421 2 44 630 402,  
inpharm@inpharm.sk.

www.inpharm.sk

zdravotnícky prostried
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šeným oxidatívnym stresom. Vzhľadom na 
obmedzené vstrebávanie vitamínu C z jedla 
a nápojov je na dosiahnutie vysokých hla-
dín potrebných k neutralizácii významného 
oxidatívneho stresu vhodné infúzne po-
danie vysokých dávok. Infúzia sa aplikuje 
1-2 – krát týždenne, a to v období tréningo-
vej a súťažnej záťaže.

Fosfáty a niektoré ďalšie 
látky
Fosfor je pre športový výkon mimoriadne 
dôležitý. Ako ukázali štúdie, jeho dodávanie 
vo forme fosfátu zlepšuje aeróbnu telesnú 
výkonnosť, prispieva k stabilizácii acidobá-
zickej rovnováhy a zlepšuje fungovanie my-
okardu pri cvičení. Fosfát je pre športovca 
dôležitý aj preto, že fyzická námaha môže 
viesť k jeho zníženej hladine. Z hľadiska 
rýchlosti jeho zvýšenia je výhodná vnútro-
žilová aplikácia fosfátov.

Okrem fosforu je pri telesnej námahe vhod-
né dopĺňať i ďalšie látky potrebné pre ener-
getický metabolizmus a adekvátnu činnosť 
svalov a nervov.

Kolagénové injekcie
Šport sprevádzajú poruchy kĺbov, šliach a 
svalov, od pomliaždenín, „natiahnutých“ 
šliach a svalových úponov cez ich ruptúry 
a zápaly až po fraktúry kostí. Na liečbu me-
nej závažných bolestí (napr. pomliaždenie 
svalov a šliach, niektorých typov bolestí 
chrbta) sú vhodné prípravky s obsahom ko-
lagénu. Ide o telu vlastnú látku, ktorú spolu 
s extraktmi z liečivých rastlín obsahujú tzv. 
MD injekcie (napr. MD-Knee, MD-Muscle). 
Aplikujú sa lokálne, najčastejšie podkož-
ne do postihnutých miest, čím sa zlepšuje 

profi l kolagénových vlákien, chráni a po-
silňuje kĺbové puzdro, väzy, šľachy, všetky 
štruktúry, v ktorých je kolagén prítomný. Pri 
spevňovaní stabilizačných systémov kĺbov 
ide nielen o štrukturálnu regeneráciu, ale aj 
o protibolestivé pôsobenie. Účinnosť kola-
génových injekcií potvrdilo niekoľko štúdií, 
do ktorých boli zaradené osoby s rôznymi 
bolestivými stavmi pohybového aparátu. 
Počas liečby sa nevyskytli žiadne nežia-
duce účinky. Navyše, môžu sa nimi liečiť aj 
športovci, nie sú pozitívne v dopingových 
testoch.

Rastlinné prípravky
Rastlinné prípravky majú svoje miesto 
v liečbe úrazového poškodenia a pri zápa-
lových ochoreniach pohybového systému; 
môžu obmedziť zápal a bolesť, prispieť 
k zlepšeniu funkcie kĺbu, regenerovať po-
mliaždené svalstvo, spomaliť degeneratív-
ny proces kĺbovej chrupky. Ich výhodou je 
rovnako ako pri kolagénových injekciách 
absencia nežiaducich účinkov.

Extrakt z koreňa harpagofytu plazivého 
obsahuje iridoidné glykozidy s protizápalo-
vým a analgetickým účinkom. Tradične sa 
užíva pri bolestivých stavoch kĺbov a sva-

lov. Silica z listov eukalyptu guľatoplodého 
obsahuje monoterpény, ktoré zasahujú do 
metabolizmu mediátorov zápalu. Vstrebá-
vajú sa kožou a jeho účinky sú lokálne i 
systémové. Ich efekt je protibolestivý, proti-
zápalový a lokálne chladivý. Ďalšou užíva-
nou látkou je pycnogenol – extrakt z kôry 
borovíc druhov Pinus pinaster/borovica prí-
morská. Obsahuje prokyanidíny, ktoré majú 
protizápalový a antioxidačný účinok, chráni 
kĺbovú chrupku tiež tým, že bráni degradá-
cii kolagénu a elastínu,  pri bolestivých a 
degeneratívnych stavoch znižuje bolesti-
vosť a funkciu kĺbu.
Uvedené látky obsahuje zdravotnícky pro-
striedok LENI náplasti, pôsobiaci v mieste 
bolesti analgeticky, s lokálnym antioxidač-
ným a antidegeneratívnym účinkom na 
spojivové tkanivá. Náplasť sa aplikuje raz  
denne až do odznenia príznakov.
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Zdravotnícka pomôcka

Leni COMPLEXTM

NÁPLAS
Liecba bolesti pohybového aparátu
s postupným uvolnovaním 
Leni COMPLEXTM náplasti s: 
 harpagofytom ležatým
 Pycnogenolom®

 eukalyptom

 Ú¾ava od bolesti pohybového aparátu a kåbov.
 Postupné uvo¾òovanie prírodných látok, ktoré obsahuje.
 Originálna forma v náplastiach obsahuje vý ažky z rastlín, 

 ako sú harpagofyt ležatý, Pycnogenol a eukalyptus.
uOOOOOririrrrigigigginnánánálnlnnna aa fofoformrmrmma aa a vvv v nán plplasa tiach obsahuuje vý ažky z rastlín,
a eaaaakokokko ssssú úú harpagofofytytt lllležežežata ý,ý, Pycnogenol a eukalyptus.

Informa ný servis: inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

Vhodné 
kombinova

s gélom 

Leni
COMPLEX TM

GÉL

LENI 198x92.indd   1 6/8/15   10:59 AM

Harpagofyt plazivý

Pinus pinaster
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ŠETRNÉ ČISTENIE 
detských noštekov
PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm

Babätká na rozdiel od tých starších dýchajú pre-
dovšetkým nosom, pretože dýchanie ústami je pre 
nich vzhľadom k anatomickým pomerom ťažšie. 
Je to daň za schopnosť dýchať pri dojčení, preto 
je pre ne upchatý nos obzvlášť veľkým problé-
mom. Každé zníženie priechodnosti nosa vyvolá 
zvýšené dychové úsilie. Za normálnych okolností 
sa môžu prisať k prsníku a popritom normálne dý-
chať. Avšak s upchatým nosom to zrazu nejde... 
Dieťa sa nedokáže dostatočne najesť, je nervóz-
ne a svoju nepohodu nedokáže spracovať inak, 
ako plačom. To samozrejme vedie k zvýšenej pro-
dukcii nosových hlienov a kruh sa uzatvára. Kvôli 
ešte nezrelému imunitnému systému sú tiež bá-
bätká náchylnejšie na komplikácie, ako sú infek-
cie ucha alebo zápaly prínosových dutín. 

Liečba nádchy
Rovnako ako u dospelých, aj u detí sa môžeme zamerať len na 
ú ľavu od príznakov, ktoré spočívajú v odstránení nadbytočných 
hlienov, v znížení opuchu nosovej sliznice a v spomalení novej 
sekrécia hlienov. K najdôležitejším krokom patria:
– chladný a optimálne zvlhčený vzduch – príliš teplý a suchý 
vzduch vedie k podráždeniu nosovej sliznice, zasychaniu hlienov 
a ich ťažkému odstraňovaniu. Chladnejší vzduch prispieva k zní-
ženiu opuchu nosovej sliznice, avšak treba postupovať s rozva-

hou, aby dieťa neprechladlo;
– vhodná poloha pri spánku – je možné podložiť jednu stranu 
postie ľky (napr. starými knihami), aby ležalo dieťa mierne šikmo, 
s hlavou nahor; 
– nosové kvapky/spreje – na trhu sú v zásade dva typy noso-
vých prípravkov: zvlhčujúce/čistiace s obsahom fyziologického 
roztoku alebo morskej vody a s liekmi proti opuchu nosovej slizni-
ce. Prírodná morská voda obsahuje okrem soli aj ďalšie minerály 
a stopové prvky, čím pomáha obnoviť normálnu funkciu nosovej 
sliznice a získava tak v poslednej dobe na popularite. Vďaka izo-
tonizácii (prispôsobeniu telesným tekutinám) minimálne dráždi a 
predstavuje tak šetrnejšiu alternatívu k obvyklým nosovým kvap-
kám/sprejom. Tie obmedzujú prekrvenie nosovej sliznice, a tým 
aj jej opuch (vďaka čomu poskytujú rýchlu ú ľavu), ale zároveň 
nosovú sliznicu vysušujú a z dôvodu rizika návyku sa nemôžu 
používať dlhodobo. 

Vždy tiež treba dávať pozor, aby príslušný prípravok zodpovedal 
vekovej kategórii dieťaťa. Akéko ľvek prípravky aplikované deťom 
do nosa by mali byť sterilné (neodporúčajú sa preto doma pri-
pravované so ľné výplachy). Je lepšie, ak je sterilita zabezpečená 
špeciálnym balením ako pomocou konzervačných látok. U bábä-
tiek uprednostňujeme nosové kvapky, príp. vytieranie nošteka na-
vlhčeným vatovým tampónom, u starších detí (približne od 1 roka) 
možno použiť sprejové balenia;
– odsávanie hlienov – na odsávanie hlienov existujú často proti-
chodné názory, ich pôvod však často spočíva v extrémnom uplat-
ňovaní jednotlivých prístupov. Väčšina malých detí nedokáže 
smrkať a spontánny odchod hlienov je pomalý. Na druhej strane, 
nadmerné odsávanie môže dráždiť nosovú sliznicu a viesť k zvý-
šenej produkcii hlienov. Potrebná je preto rozvaha. Ve ľa môžeme 
ovplyvniť výberom odsávačky. 

Ústami „poháňané“ odsávačky sú lacné, poskytujú dobrú regulá-
ciu ťahu, avšak ich účinné použitie je pre dieťa ve ľmi nepríjemné: 
tenkú hadičku treba zavádzať relatívne hlboko do nosovej dutiny 
(3 – 6 cm). Odsávanie v ústí nosovej dutiny nemá zmysel, dieťaťu 
neu ľaví. Odsávanie bez hlbokého zavádzania umožňujú až ďalšie 
typy odsávačiek. Balónikové odsávačky však neumožňujú dlhšie 
odsávanie naraz, navyše sa problematicky čistia, tak zvyčajne 
končia ako nepoužívaná pomôcka. O niečo lepšie sú na tom baté-
riové odsávačky, často však nemajú dostatočný „ťah“, a zákrok sa 
tak predlžuje. Navyše, batérie sa vybijú vždy v najnevhodnejšom 
čase. Možno ich však odporúčať napr. na cesty. Paradoxne najlep-
šie sa osvedčujú odsávačky pripájané na vysávač, aj keď z nich 
majú „neskúsení“ rodičia obavy a manipulácia s vysávačom nie je 
celkom praktická. Odsávanie je však dobre regulované (rozhod-
ne neodsajete nič iné okrem hlienov) a rýchle – odsávačku stačí 
priložiť k nosovej dierke. Niektoré deti si dokonca na „vysávanie“ 
dokážu zvyknúť tak, že ho sami vyžadujú. Vhodné je vyberať čo 
najtichší vysávač, ktorý nebude príliš rušiť ani v noci. Vo všetkých 
prípadoch je vhodné upozorniť, že odsávať by sa nemalo nikdy 
„nasucho“, ale vždy najskôr aplikovať roztok morskej vody alebo 
fyziologický roztok a následne ho aplikovať aj po odsatí. 
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PROBLÉMY S OTEHOTNENÍM
Sexualita a sexuálne správanie sú najdôležitejšou a najpri-
rodzenejšou podstatou biologického bytia, čo umožňuje 
prežitie každého živočíšneho druhu. Rozmnožovací akt je 
súhrou sociálnych, biologických i hormonálnych pocho-
dov, ktorých výsledkom je vznik potomstva. 

Sterilita sa defi nuje ako neschopnosť splodenia potomka prirodzenou 
cestou po roku nechráneného pohlavného styku. Pre počatie je nevy-
hnutná orgánová synchronizácia s centrálnym riadením a psychickým 
stavom páru. Ak sú jednotlivé zložky hoci aj čiastočne narušené, dochá-
dza k reprodukčnému neúspechu, čo často naruší partnerský vzťah a 
ďalšie sexuálne a erotické fungovanie. Takýto pár potom často vyhľa-
dáva pomoc v centrách asistovanej reprodukcie na diagnostiku s prí-
padným vylúčením alebo liečbou morfologickej príčiny sterility. V týchto 
zariadeniach sa navrhne plán liečby a pacienti (neplodný pár) stoja  pred 
rozhodnutím, či túto liečbu podstúpia. Je zrejmé, že niektoré diagnózy 
(napr. nepriechodnosť vajcovodov) nemajú iné možnosti liečby a neplod-
ný pár potom môže počítať len s pomocou asistovanej reprodukcie.
Prakticky odnepamäti sa pri neplodnosti odporúčali najrôznejšie rastlin-
né výťažky. Tieto slúžia na harmonizáciu menštruačného cyklu, sú afro-
diziaká, majú vplyv na prekrvenie panvových a pohlavných orgánov a 
pod. Využívajú sa na prípravu čajov, odvarov, avšak dostupné sú dnes 
aj vo forme výživových doplnkov. K najvýznamnejším patrí alchemilka 
(Alchemilla vulgaris), ktorá sa v ľudovom liečiteľstve odporúča pri náchyl-
nosti na potraty alebo na výhrez maternice, pri silnom menštruačnom kr-
vácaní a menštruačných problémoch. Z bežných rastlín ďalej spomeňme 

kotvičník zemný (Tribulus terrestris), ktorého vňať zvyšuje libido, priazni-
vo ovplyvňuje sexuálne funkcie, adaptabilitu a u mužov zlepšuje potenciu 
(tu sa uplatňujú i voľne predajné prípravky s obsahom L-arginínu). Ďalej 
možno spomenúť  napr.  indický ženšeň, maku, catuabu, damiánu,  roz-
chodnicu a ďalšie. Aktuálne poznatky nám dávajú nové možnosti, ako 
priaznivo ovplyvniť problémy s otehotnením.
Neschopnosť počať potomka môže mať príčinu ako na strane ženy, tak 
aj muža. Preto zásady o správnej životospráve sa týkajú oboch pohlaví. 
V prípade mužov je potrebné pravidelne prijímať dostatok vitamínov (A, 
C, E) v kombinácii so zinkom a selénom. Selén je katalyzátorom mnohých 
enzymatických reakcií a pôsobí ako antioxidant. Zinok pôsobí ako antioxi-
dant a vo vysokej koncentrácii sa nachádza v seminálnej tekutine, kde sa 
dostáva z prostatických žliazok. Nepriamo sa zúčastňuje  na zvýšení pro-
dukcie spermií, ich dozrievaní a pohyblivosti. V prípade vhodnej výživy 
u žien je potrebný príjem kyseliny listovej. Kyselina listová (vitamín B9) je 
vo vode rozpustný vitamín (syn. folát). Je nevyhnutná pre tvorbu nukleo-
vých kyselín, a je teda neodmysliteľnou zložkou pre rast a delenie buniek a 
pre metabolizmus nervovej sústavy. Má tiež protektívny vplyv aj na kardio-
vaskulárny systém. U žien je nevyhnutná pre normálny rast a vývoj plodu 
a u mužov sa dlhé roky  poukazuje na jej pozitívny účinok na kvalitu eja-
kulátu. Kombinácia kyseliny listovej s inozitolom (výživový doplnok Inofo-
lic) je odporúčaná u žien, ktoré sa doposiaľ  neúspešne snažia otehotnieť. 
Inozitol je sacharid, ktorého zvýšený príjem môže pomôcť podporiť čin-
nosť vaječníkov – ovuláciu. Hlavné sú však jeho priaznivé účinky uvádza-
né u žien so syndrómom  polycystických ovárií.  V rámci techník umelého 
oplodnenia sa poukazuje na jeho priaznivý vplyv na rozmnožovanie zá-
rodočných buniek. Jeho dostatočne vysoká bunková prítomnosť sa preto 
okrem iného označuje za ukazovateľa zdravých vajíčok.  

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha
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Prejavy zápalu
Zápal spojovky bežne označujeme ako konjunktivitídu, pričom na vine 
sú najčastejšie jednak pôvodcovia infekcie (baktérie, vírusy, plesne), 
jednak alergény, cudzie teliesko, chemické nečistoty a u novorodencov 
nepriechodnosť slzného kanálika. Aj keď je začervenanie takisto často 
sprevádzané pocitom pálenia, zvýšeným slzením, rezaním alebo svrbe-
ním, len málokedy je súčasne postihnutá zraková ostrosť. Ak je na vine 
infekčný pôvodca, treba pamätať na skutočnosť, že ochorenie je ná-
kazlivé (bakteriálna konjunktivitída je častejšia u detí ako u dospelých). 
Postihnuté môže byť jedno oko, rovnako tak však obidve oči. Pri víruso-
vom pôvode je prítomný skôr redší a vodnatý sekrét, pri bakteriálnom 
je hustejší a má žltozelenú farbu. Nezriedka ho sprevádzajú aj príznaky 
prechladnutia, vrátane napr. bolesti hrdla. Alergická konjunktivitída je 
charakteristická najmä výrazným svrbením a slzením v oboch očiach. 
Väčšinou je prítomná tiež vodnatá nádcha s intenzívnym kýchaním.

Liečebné opatrenia
Včasné nasadenia účinnej liečby je predpokladom pre rýchly ústup 
symptómov, prirodzene v závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Osoby po-
užívajúce kontaktné šošovky by ich mali okamžite odložiť a v prípade, 
že sa symptómy neupravia do 12 až 24 hodín, mal by dotyčný navštíviť 
očného lekára.

 Pri bakteriálnom pôvode sa predpisujú antibiotiká (najmä vo forme oč-
ných kvapiek alebo mastí), a to obvykle 4–5-krát denne počas 7 dní. Ne-
výhodou masti je dočasné (cca do 20 minút) zníženie zrakovej ostrosti. 
Ústup symptómov pri pravidelnom podávaní možno očakávať do nie-
koľkých dní. Pri vírusovej konjunktivitíde zvyčajne spontánne odznie, 
pri herpetických infekciách možno využiť cielene pôsobiace antivirotiká.

Pri alergickej konjunktivitíde sa hojne uplatňujú antihistaminiká, t.j.  lie-
ky potláčajúce účinky histamínu – látky zodpovedné za alergické pre-
javy. Využiť sa však môžu aj dekongestíva (látky zužujúce rozšírené 
cievky v spojovke) alebo protizápalovo pôsobiace látky potláčajúce pre-
dovšetkým prítomný opuch.

Zápalové 
ochorenia 
spojovky
Spojovka (lat. conjuctiva) je tenká, vlhká a dobre prekr-
vená sliznica pokrývajúca vnútornú časť viečok a pred-
nú časť očných gúľ s výnimkou ich strednej časti, kde sa 
nachádza rohovka. Za normálnych okolností je spojovka 
na očnej guli len málo viditeľná. Viditeľnejšou  sa však 
stáva v prípade zápalu, keď sa v nej rozširujú prítomné 
krvné cievky – oko je začervenané.

Oftalmologikum
s antiseptickým účinkom.

Liek na vonkajšie použitie. O správnom použití lieku 
a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte 
s lekárom alebo lekárnikom.
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Ophthalmo -
Septonex® 10ml

Má baktericídne aj antifungálne 
vlastnosti. Liek je určený na 
vkvapkávanie do oka pri liečbe 
nehnisavých zápalov.

Proti 

baktériám 

a plesniam
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Nastávajúce teplé letné počasie 
síce obvykle odháňa kašeľ, pre-
chladnutie a nádchu, ale na druhej 
strane prináša niektoré nové se-
zónne komplikácie. Jednou z ty-
pických „letných“ ťažkostí je zhor-
šenie prejavov u ľudí so žilovými 
problémami. Tieto sa navyše zhor-
šujú dlhodobým sedením pri ces-
tovaní za letnými dovolenkami.

Najčastejšou príčinou „ťažkých“ nôh nie je 
únava, ale začínajúca porucha funkcie žilovej 
steny dolných končatín. Problémy vznikajú v 
dôsledku straty elastických vlastností cievnej 
steny žilového systému v nohách, kvôli čomu 
dochádza k stagnácii krvi v žilách dolných 
končatín. V dôsledku tohto zvýšeného tlaku 
dochádza k prenikaniu tekutín zo žíl do okoli-
tých tkanív a k rozvoju opuchu a bolesti. Špe-

ciálne sú z fyziologických dôvodov na tento 
problém citlivé práve ženy, z ktorých „ťažkými“ 
nohami trpí až jedna pätina. 
Pri dlhšom trvaní týchto zmien sa organizmus 
začne brániť zápalovou reakciou a dochádza 
k zápalom žíl, ktoré spôsobujú ich deformáciu, 
vystúpenie na povrch a vznik tzv. kŕčových žíl. 
Ich charakteristické rozšírenie a „uzlovanie“ 
nie je len „estetickým“ nedostatkom, ale môže 
viesť k vážnych kožným zmenách a tvorbe 
nehojacich sa rán – vredov. Už pri prvých prí-
znakoch je preto potrebné venovať pozornosť 
prevencii a rozhodne sa nevyplatí stav zane-
dbávať.

Prevencia a prvá pomoc
Najlepším riešením je predchádzať stagnácii 
krvi v dolných končatinách. Vyhýbať by sme sa 
mali dlhodobému státiu bez pohybu, nadmer-
ným horúčavám, piť dostatočné množstvo te-

kutín (vyhýbať sa káve a alkoholu). Pokiaľ nám 
to okolnosti dovolia, je vhodné sa často krátko 
popredchádzať, uložiť si nohy do vyvýšenej po-
lohy, alebo v sede využiť špeciálne zostavené 
cviky na prekrvenie dolných končatín.

Proti stagnácii krvi v žilách je možné bojovať 
buď zlepšením pružnosti samotných žíl (lát-
ky zlepšujúce vlastnosti žilovej steny – tzv. 
venotoniká) alebo pôsobením vonkajšieho 

PRVÁ POMOC –
pre ťažké a boľavé nohy
PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm s.r.o.

  LIEČI BOLESTIVÉ PRÍZNAKY  
A KOMPLIKÁCIE KŔČOVÝCH ŽÍL

 ZMIERŇUJE OPUCH A ZÁPAL

  LIEČI ÚRAZY SVALOV, ŠLIACH  
A VÄZIVA

  REDUKUJE PODKOŽNÉ KRVNÉ 
PODLIATINY

SK_LIO-13-2015_Reminder

Pre zdravie 
           a krásu vašich nôh!
Lioton® gel 100 000 obsahuje 100 000 IU sodnej soli heparínu v 100 g dermálneho gelu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa 

alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Liek na vonkajšie použitie. Spôsob výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu. Dátum výroby materiálu: máj 2015.

Berlin-Chemie AG, Palisády 29,  811 06 Bratislava,  tel. :  02/ 5443 0730,  fax:  02/ 5443 0724,  e -mail :  bratislava@bcsk.sk
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Novinky          v lekárni

9999999999999999

pružného tlaku (kompresné pančuchy, obvä-
zy). Pôsobenie venotoník však nie je okam-
žité – na nástup účinku je potrebné čakať až 
niekoľko dní a je nutné ich užívať dlhodobo. 
Kompresívne pomôcky nie sú obzvlášť v lete 
z hľadiska komfortu, ale aj estetického dojmu 
veľmi obľúbené, avšak predstavujú účinnú a 
v ťažkých prípadoch často nevyhnutnú formu 
podpory.  
Pokiaľ sme tieto preventívne opatrenia zane-
dbali, úľavu nám môžu poskytnúť aj lokálne 
liečivé prípravky s obsahom heparínu. Hepa-

rín je látka prirodzene sa nachádzajúca aj v 
ľudskom organizme, ktorá ovplyvňuje aktivitu 
krvných doštičiek. Pri lokálnom podaní má 
protizápalové účinky, zmierňuje a uľahčuje 
vstrebávanie opuchov. Práve z toho dôvodu 
prináša úľavu práve pri bolestiach „ťažkých 
nôh“. Okrem toho uplatnenie nachádza aj pri 
podliatinách a opuchu, ktoré vznikajú pri pora-
neniach, ako je napr. pomliaždenie, vykĺbenie 
alebo podvrtnutie.

LETNÉ INŠPIRÁCIE
V LEKÁRNI
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Pociťujete prejavy 
klimaktéria?
SARAPIS plus je výživový doplnok a obsahuje 
včeliu materskú kašičku a kvetný a fermento-
vaný pel, extrakt zo šalvie, koenzým Q10, Be-
ta-karotén, chróm, železo, selén a vitamíny 
C, E, K a D3. Vitamín C a železo prispievajú k 
zníženiu miery únavy a vyčerpania. Vitamín C 
podporuje prirodzenú psychickú činnosť. 

www.vegall.sk

Chcete zredukovať nadváhu 
alebo obezitu, zlepšiť si po-
stavu a upevniť zdravie? 
Trápi vás diabetes 2. typu, 
kolíše vám glykémia a obá-
vate sa diabetických kompli-
kácií?

Prírodná pomoc pri znižovaní hmotnosti a úprave hladiny 
krvného cukru po jedle. www.exadipin.sk

Cestujte bez obáv z infekcie
 Potrebujete sa účinne chrániť pred mikróbmi na

 cestách, v dopravných prostriedkoch, či verejných
 toaletách?

 Cestujete do krajín s nízkou hygienickou úrovňou?
 Nemáte možnosť umyť si pred jedlom ruky a bojíte

 sa problémov s trávením?
Účinnou prevenciou pred baktériami, vírusmi a plesňami je 
prípravok Sterillium® Gel pure, ktorý nedráždi pokožku a je 
2 x rýchlejší a 10 x účinnejší, než väčšina iných prostriedkov 
na dezinfekciu rúk.

Emelin FF
Emelin FF od spoločnosti Agetis obsahuje inovatívnu formu žele-
za. Je to komplexná zlúčenina trojmocného železa 3+, Iron Protein 
Succinylate (IPS) – Sukcinylkazein železitý. 

Železo prispieva:
 k správnej latkovej premene dôležitej 

 pre tvorbu energie a tvorbe červených krviniek
 k správnemu prenosu kyslíka v tele 

 a fungovaniu imunitného systému
 k zníženiu vyčerpania a únavy
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Veľa ľudí má stále zafi xovanú predstavu, že rakovina 
je termín pre nevyliečiteľné zhubné ochorenie. Pod 
týmto pojmom sa však skrýva veľké množstvo rôz-
norodých ochorení s rozličnou závažnosťou. 
Spoločným znakom všetkých typov nádorov je ne-
obmedzený, neregulovaný a významne zrýchlený 
rast určitého typu pôvodne normálnych ľudských 
buniek. A v tom spočíva práve problém liečby rako-
viny – pretože ide o pôvodné „naše vlastné“ bunky, 
ktoré „len“ zatiaľ z neznámych dôvodov stratili „tí-
mového ducha“ a začali sa nekontrolovane deliť, je 
veľmi ťažké ich rozlíšiť od normálnych zdravých bu-
niek. Vedci sa preto snažia čo najlepšie jednotlivé 
nádorové bunky poznať, pretože aj tá najmenšia od-
lišnosť nádorovej bunky od normálnej bunky pred-
stavuje možný kľúč k úspešnej liečbe.

Hlavné postupy liečby rakoviny
Aj keď onkológia, t.j. medicínsky odbor venujúci sa liečbe rakovi-
nových ochorení, vyzerá na prvý pohľad ako veľmi špecializovaný 
odbor medicíny, zahŕňa chirurgiu, imunológiu, hematológiu, endokri-
nológiu, farmakológiu, radiačnú medicínu a tiež veľa ďalších špeciali-
zácií. Neexistuje, a zrejme ani nikdy nebude existovať jediný postup, 
ktorý by „vyliečil rakovinu“. Každá liečba rakoviny je individuálnym 
postupom, ktorý zostavuje konzílium odborníkov viacerých disciplín. 
Nádorové bunky majú schopnosť meniť sa, sú „agresívne“ a pro-
ti použitej liečbe „bojujú“. Preto sa musí vždy využívať kombinácia 
rôznych prístupov. K najdôležitejším liečebným postupom stále patrí 
chirurgický zákrok a rádioterapia (ožarovanie), pretože ide o metódy 
„lokálnej“ liečby. Vďaka tomuto „zacieleniu“ majú tieto postupy rela-
tívne prijateľné nežiaduce účinky, avšak hodia sa hlavne pre dobre 
ohraničené nádory. Pokiaľ nádor nie je dobre ohraničený, resp. me-
tastázuje, alebo nie je z technických príčin operovateľný, pridáva sa 
celková / systémová liečba. Tá dlho stála na chemoterapii, teda pou-
žití chemických látok, ktoré blokujú delenie buniek. To je však často 
spojené s vážnymi celkovými nežiaducimi účinkami. Veľký pokrok v 
systémovej liečbe  je zavedenie tzv. biologickej liečby. Tá využíva 
telu vlastné alebo upravované tkanivové pôsobky, ktoré ovplyvňu-
jú prirodzené regulačné a imunitné mechanizmy. Vďaka tomu má 
obvykle menej nežiaducich účinkov ako chemoterapia. K ďalším po-
stupom celkovej liečby patrí hormonálna terapia alebo imunoterapia.

Doplnkové liečebné postupy a prevencia
Okrem samotnej protinádorovej liečby je v onkológii potrebné 
zvládnuť rad pridružených problémov, ktoré súvisia so samotným 
ochorením, ako aj s aplikovanou liečbou. Jej nežiaduce účinky, ako 
napr. intenzívne vracanie či poruchy krvotvorby, môžu význam-
ne obmedzovať jej intenzitu. Zabudnúť nemožno ani na podpornú 
psychoterapiu.  Obzvlášť u ochorení s nepriaznivou prognózou je 
to veľmi dôležitá, aj keď bohužiaľ často zanedbávaná, oblasť. Pri-
tom skúsenosti ukazujú, že dobrý psychický stav – aj keď nemusí 
byť zárukou na lepší terapeutický výsledok – predstavuje minimálne 
šancu na lepšiu kvalitu zostávajúceho života.  Dôležitou oblasťou je 
samozrejme správna životospráva, a to ako v liečbe, tak v prevencii. 
Štatistiky jednoznačne ukazujú, ako je dôležité  vyhýbať sa známym 
karcinogénnym faktorom (fajčenie, znečistenie životného prostredia, 
obezita, nadbytok údenín, stres) a venovať pozornosť faktorom zdra-
vého životného štýlu (dostatok pohybu, kvalitné stravovanie). Práve 
správna životospráva a výživa dokážu zmierniť pôsobenie ťažko 

ovplyvniteľných faktorov, ako je napr. životné prostredie. Intenzívne 
sa skúmajú viaceré výživové látky, ktoré by mohli prispievať k pre-
vencii rakovinových ochorení, či dokonca napomáhať liečbe (inosi-
tol hexa fosfát, indol-3-karbinol a glukozinoláty z hlúbovej zeleniny, 
resveratrol a antokyaníny červeného hrozna a červeného bobuľo-
vého ovocia, vitamín C a iné antioxidanty). 

Kedy vyliečime rakovinu?
Svet už roky čaká na prelomový skok v liečbe rakoviny, čím viac 
ale o nádoroch a rakovine vieme, tým je istejšie, že k tomu zrejme 
nepríde. Namiesto toho nás čaká mnoho drobných krokov, ktorými 
sa pomaly blížime do cieľa. Áno, stále existujú rakovinové ocho-
renia, ako napr. rakovina pankreasu alebo glioblastóm, u ktorých 
sa úspešnosť liečby pohybuje v jednotkách percent a považujú sa 
zatiaľ za prakticky nevyliečiteľné. Na druhej strane, sú typy rakovi-
ny, u ktorých sa úspešnosť liečby môže za priaznivých podmienok 
pohybovať nad 90 %. Práve tu sa naplno ukazuje, akým rozmani-
tým ochorením môže rakovina byť a aké výzvy, ale aj uspokojenie 
jej liečba prináša. 

PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm

RAKOVINA – STRAŠIAK I VÝZVA
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Komentáre               redakcie   

PROBLÉMY S PROSTATOU 
Prostamol UNO

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC

Ťažkosti s prostatou trápia takmer polovicu mužov vo veku 

nad 50 rokov a s vekom ich počet ďalej rastie. Častejšie 

odbiehanie na záchod, nočné močenie, pocit nedokonalého 

vyprázdnenia, slabý či prerušovaný prúd moču, poruchy 

sexuálnych funkcií sú obvyklými príznakmi.

Pre mnohých mužov je už len pomyslenie na tieto ťažkosti nočnou 

morou, preto aj návšteva urológa a predstava vyšetrenia prostaty 

pre nich predstavuje strašiaka, ktorému by sa najradšej vyhli. 

Najčastejšie sú tieto ťažkosti spôsobené tzv. benígnou hyperpláziou 

prostaty (BHP), t.j. nezhubným zväčšením prostaty. 

Niet sa za čo hanbiť

Prostata (predstojná žľaza) sa nachádza pod močovým mechúrom, 

kde obopína močovú rúru v mieste vyústenia kanálikov zo 

semenníkov. Jej hlavnou úlohou je „dotvárať“ spermiu tak, aby mali 

spermie na svojej ceste k vajíčku priaznivé podmienky a dostatok 

živín. Prostata je preto pod vplyvom mužského pohlavného 

hormónu testosterónu a v priebehu života jeho pôsobením 

pozvoľna rastie. Ako sa predlžuje priemerná dĺžka života, zvyšuje 

sa aj výskyt problémov s prostatou. S určitým nadsadením možno 

povedať, že problémy s prostatou môže „predbehnúť“ len smrť. Inak 

k nim „dorastie“ takmer každý muž. 

Tento pomalý, avšak neustály rast prostaty, vedie vo vyššom 

veku k uvedeným charakteristickým ťažkostiam s močením. 

Zväčšená prostata tlačí na močový mechúr, spôsobuje častejšie 

nutkanie na močenie a zaškrcuje močovú trubicu, čím vlastné 

močenie spomaľuje. Pokiaľ sa nezasiahne včas, zostáva jediným 

riešením operačné odstránenie nadbytočného tkaniva. Vyhliadka 

chirurgického zákroku a ďalšieho rozvoja možných komplikácií 

je často veľmi stresujúca, a tak niet divu, že existuje veľký záujem 

o možnosti prevencie a neinvazívnej liečby tohto ochorenia v čo 

najskorších štádiách.   

PROSTAMOL UNO – to najlepšie z prírody

Základným cieľom liečby je obmedzenie pôsobenia testosterónu na 

tkanivá prostaty. Lekári zistili, že tento účinok majú niektoré rastlinné 

komplexy, ako napr. extrakt z africkej palmy Serenoa repens. Vďaka 

skutočne dobrej a klinicky overenej účinnosti sú dodávané pre 

pacientov aj vo forme registrovaných liečivých prípravkov, ktoré na 

rozdiel od podobných, avšak neoverených výživových doplnkov, 

patria do štandardného arzenálu urológov. Ich veľkou výhodou 

je výborná dlhodobá znášanlivosť liečby a možnosť kombinácie 

s inými terapeutickými postupmi, čo ich predurčuje ako ideálne 

prostriedky na prevenciu a liečbu včasných štádií ochorenia. 

Keďže práve lekáreň býva prvým miestom, kde muži zvyknú pri 

problémoch s prostatou hľadať pomoc, majú bezprostredné 

skúsenosti o takýchto produktoch veľký význam. Prieskum 

Lekárnici odporúčajú 2014 ukázal, že najväčšiu dôveru lekárnikov 

má liek PROSTAMOL UNO. Vďaka svojej vysokej bezpečnosti 

je voľne dostupný v lekárňach, a predstavuje tak najľahšie 

dostupnú pomoc pri nezhubných ochoreniach prostaty. Aj keď 

preventívne odborné vyšetrenie u urológa by sa nemalo odkladať, 

je PROSTAMOL UNO vhodným prostriedkom na prekonanie 

prvotných ťažkostí; a po vylúčení iných ochorení prostaty, je aj 

ideálnym prostriedkom na dlhodobú liečbu. 
inzercia

Odborná redakcia Edukafarm

Serenoae extractum concentratum 320 mg
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Predtým ako začnete užívať liek Prostamol ®uno,
poradťe sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
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Skrátená informácia o lieku: Prostamol ®uno - 1 kapsula obsahuje 320 mg extraktu zo Serenoa repens. Liek na vnútorné použitie. Indikácie: poruchy močenia pri benignej hyperplázii 

prostaty v I. a II. Štádiu podľa Alkena. Dávkovanie a spôsob podávania: 1 kapsula denne v rovnakom čase po jedle. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z po-

mocných látok. Nežiaduce účinky: zriedkavé žalúdočné ťažkosti. Dátum poslednej revízie textu: december 2012. Pred užitím lieku sa oboznámte, prosím, s úplnou informáciou o lieku 

v príbalovej informácii pre používateľov. Spôsob výdaja lieku: liek nie je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ registračného rozhodnutia: Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko. Dátum 
výroby materiálu: február 2014
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BERLIN-CHEMIE AG, obchodné zastúpenie v SR, Palisády 29, 811 06 Bratislava

tel.: 02 / 544 30 730, fax: 02 / 544 30 724

bchbratislava@bch-menarini.skbratislava@bcsk.sk
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Informačný servis: inPHARM, s.r.o., tel.: 02/44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.skww.inphp arm.sk

MÁTE VY ALEBO VAŠE DIEŤA TRÁVIACE ŤAŽKOSTI? 
TRÁPI VÁS ALEBO VAŠE DIEŤA ČREVNÝ DISKOMFORT?
PRECHÁDZATE VY ALEBO VAŠE DIEŤA OBDOBÍM REKONVALESCENCIE?
CHYSTÁTE SA CESTOVAŤ?

 udržaniu fyziologického stavu slizníc,
 normálnemu energetickému metabolizmu,
 zníženiu miery únavy a vyčerpania.

 Vo forme praktických jednorazových fl aštičiek. 
 Pohodlné a praktické pre rodičov, obľúbené a chutné. 
 Vhodné pre deti o d 6. mesiacov a pre dospelých.

CIE?

inzercia

Meteorizmus je stav, pri ktorom v tráviacom trakte dochádza k nad-
mernej tvorbe plynov. Príčinami býva zvýšené prehĺtanie vzduchu pri 
rýchlom jedení, žuvaní žuvačiek, prejedaní sa, príjme „ nafukujúcich “ 
potravín (strukoviny, kel, kapusta ...). Môže sprevádzať chorobné sta-
vy, ako coeliakia, intolerancia laktózy... Zvláštnou formou meteorizmu 
sú dojčenské koliky, ktoré vznikajú na podklade nezrelosti enzýmov v 
tráviacom trakte. Meteorizmus môže vzniknúť po užívaní antibiotík pri 
porušení rovnováhy mikroorganizmov v tráviacom trakte.
Zápcha je zriedkavé, nepravidelné namáhavé vyprázdňovanie tuhej a 
suchej stolice. Môže byť funkčná – pri poruche vyprázdňovacieho re-
fl exu – pri zadržiavaní stolice, nedostatočnom príjme tekutín, vlákniny, 
nedostatočnom pohybe, a organická – ak niečo bráni vyprázdneniu 
stolice – zúženie čriev, nádory, zrasty...
Hnačka je riedka až vodnatá stolica častejšie ako 3 – 5-krát denne. 
Je to obranný mechanizmus, ktorým sa telo zbavuje škodlivých látok, 
vírusov a baktérií, ktoré vyvolali zápal sliznice tráviaceho traktu. Môže 
byť akútna, ktorá trvá menej ako 4 týždne, začína náhle, najčastejšie 
je infekčného pôvodu a chronická, trvá viac ako 4 týždne. Infekčná 
hnačka je vyvolaná vírusmi (rotavírusmi, adenovírusmi, norovírus-
mi...), baktériami (Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni...), 
toxínmi baktérií (stafylokokový enterotoxín, toxíny klostrídií ...), para-
zitmi. Neinfekčná hnačka môže byť spôsobená otravou potravinami, 
môže vzniknúť po užívaní antibiotík, po rádioterapii a chemoterapii. 
Chronická hnačka sprevádza syndróm dráždivého čreva (pri strese, 
napätí, zlých stravovacích návykoch...), ale aj chorobné stavy, ako sú 
coeliakia, intolerancia laktózy, Crohnova choroba...
Pri infekčných hnačkách sa vyvolávajúce mikroorganizmy dostávajú 
do nového organizmu potravinami, vodou, znečistenými rukami alebo 
inými infi kovanými predmetmi. Príznaky vznikajú v priemere za 2-4 
dni od vniknutia infekcie do organizmu. Sprevádzajúcimi príznakmi 
hnačky sú kŕčovité bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, často teplo-
ta. Ak hnačka trvá viac ako 2 dni, je sprevádzaná horúčkou, bolesti 

brucha sú veľmi silné, v stolici je prítomná krv alebo hlien, objaví sa 
vyrážka na koži, alebo koža ožltne a objavia sa príznaky dehydratá-
cie – spavosť, plačlivosť, málo moču, suchá a vráskavá koža, suché 
pery, jazyk, zrýchlené dýchanie, zrýchlený pulz. Vtedy je nutné ihneď 
vyhľadať lekára. 
Liečba hnačky spočíva v náhrade stratených tekutín a diéte. Ako teku-
tina sa podávajú nebublinková minerálka, slabý čierny čaj, osladený 
glukózou a rehydratačné roztoky. Tekutiny sa podávajú studené, po 
malých množstvách a pomaly (každých 15 minút lyžica). Strava sa 
vylučuje len na 4 – 12 hodín. Následne sa začína jesť, pretože živiny 
sú potrebné na obnovenie poškodených buniek čreva. Diéta je bez-
mliečna a beztuková (suchár, ryža, varená mrkva, staršie pečivo, ba-
nán, strúhané jablko, zeleninový vývar ...). Ak je choré dieťa dojčené, 
matka ho má dojčiť naďalej, len častejšie a v menších množstvách. 
Ak je dieťa na umelej mliečnej výžive, je potrebné toto mlieko nahradiť 
bezlaktózovým mliekom (dostať ho v lekárni). 
Pri akútnej hnačke môžeme na liečbu použiť niektoré voľne predaj-
né liečivá. Čierne uhlie môžeme podávať deťom od 3 rokov života, 
nevýhodou je nepríjemná chuť a tým, že sfarbuje stolicu dočierna, 
môže prekryť príznaky krvácania z čreva. Diosmektit je prírodný, ne-
rozpustný nevstrebateľný íl, ktorý vytvára na črevnom povrchu fi lm a 
zabraňuje pôsobeniu toxínov, vírusov a baktérií. Črevné dezinfi cien-
ciá môžeme podať deťom od 6 rokov života, zneškodňujú chorobo-
plodné baktérie v čreve.
Najbezpečnejšie je  použitie probiotík – baktérií mliečneho kvasenia. 
Výrazne pozitívne ovplyvňujú imunitný systém, produkujú rozličné lát-
ky, ktoré deaktivujú mikroorganizmy, ktoré hnačku vyvolali, produkujú 
látky, ktoré sú potrebné na regeneráciu buniek čreva.
Enterina je kombinovaný výživový doplnok. Fľaštička obsahuje vo 
vrchnáčiku probiotický kmeň Bacillus coagulans, sušený extrakt z ču-
čoriedok, vitamíny B a K. V samotnej fľaštičke je koncetrovaná šťava 
z čučoriedok a prebiotiká – živiny pre baktérie mliečneho kvasenia. 
Netreba ju uchovávať v chladničke, zarába sa tesne pred podaním 
pootočením vrchnáčika, čím sa vysypú účinné látky do tekutiny. Je 
vhodná pre deti od 6. mesiaca života. Jej zložky na rôznych úrovniach 
pomáhajú pri črevnom diskomforte  – viažu na seba toxíny, odvádzajú 
ich z tela, B vitamíny regenerujú sliznicu, znižujú únavu a vyčerpanie 
pri chorobe. Vitamín K zmierňuje krvácanie, ak sprevádza hnačku. 

Črevné ťažkosti – ako ich zvládnuť

Črevné ťažkosti je súhrnné pomenovanie tráviacich 
ťažkostí a iných ochorení čreva, ktoré pozná každý z 
nás a ktoré nám pritom vedia veľmi znepríjemniť ži-
vot. Medzi tie, s ktorými sa stretávame najčastejšie, 
patrí meteorizmus, obstipácia a hnačka.                                               

MUDr. Elena Prokopová
Pediatrická ambulancia, Bratislava
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Letná dovolenka stále častejšie nie je len „váľanie 
sa na pláži“, ale pre mnohých práve čas na náročné 
aktivity, pre ktoré v normálnom pracovnom vypätí 
nezostávalo miesto! 

Náročné fyzické aktivity si však môžu rýchlo vybrať svoju daň. 
Stačí chvíľka nepozornosti, nadmerná túžba riskovať a precenenie 
vlastných síl. Je dôležité svoje sily neprepínať, každá záťaž by 
mala vždy odpovedať našej aktuálnej kondícii. V opačnom prípa-
de hrozí riziko zranenia, ktoré môže vysnívanú dovolenku rýchlo 
zruinovať. 

Na horách alebo pri športových aktivitách sú najčastejším problém 
poranenia kĺbov. Podvrtnutie, vykĺbenie, narazenie alebo pomliaž-
denie sú častým následkom neopatrného došliapnutia, uvo ľnenej 
skaly či neopatrného kontaktu so spoluhráčom alebo protihráčom. 
Tenisový lakeť, presilenie či burzitída zase nadmerného športo-
vého zápalu. Pri týchto typoch poranení dochádza k poškodeniu 
chrupkovitého puzdra príslušného kĺbu rôznej intenzity, poškode-
ný však môže byť  aj väzivový / šľachový aparát.

Ako prvá pomoc sa vždy odporúča intenzívne chladenie. Oplacho-
vanie pod ľadovou vodou počas nieko ľkých minút, použitie ľadu 
alebo chladiacich sprejov zabezpečí v prvej fáze reflexné stiah-
nutie ciev krvného obehu a spomalí rozvoj opuchu.  Nasledovať 
by mala primeraná fixácia. Pod ľa rozsahu poranenia je potrebné 
voliť intenzitu fixácie. U menej závažných poranení je dostačujúca 
fixácia okrajových polôh pohybového rozsahu pružnými fixačnými 
obväzmi. Súčasťou výbavy sú vhodné  napr. na horské túry samo-

držiace fixačné obväzy, ktoré sa ve ľmi ľahko aplikujú. V prípade 
rozsiahlejších poranení však môže byť potrebná i dlhodobejšia 
fixácia. 

Ďalšou fázou liečby je zmierňovanie príznakov zápalu, ktorý sa v 
poškodenom mieste rozvíja. Výhodné je použitie lokálnych pro-
tizápalových liečiv vo forme krémov, mastí alebo gélov, pretože 
nezaťažujú náš tráviaci trakt a účinná látka sa dostane na miesto 
potrebného účinku vo vyššej koncentrácii. Výberu vhodného prí-
pravku, resp. spôsobu jeho použitia, je však v lete potrebné ve-
novať vyššiu pozornosť, pretože niektoré účinné látky (napr. keto-

profén) môžu po pôsobení slnečného žiarenia vyvolávať silnejšie 
podráždenie pokožky až fototoxickú reakciu, podobnú alergickej 
reakcii. Ak sa však ošetrené miesto prikryje vhodným obväzom, 
nemali by hroziť žiadne nežiaduce účinky.

Jedným z vhodných liečivých prípravkov je napr. gél Dolobene. 
Tento prípravok obsahuje kombináciu 3 účinných látok, ktoré 
účinne prispievajú k zmierneniu následkov úrazov. Heparín je tra-
dičným liečivom, spoma ľuje tvorbu krvných podliatín, urých ľuje 
vstrebávanie opuchov a znižuje nadmernú degradáciu tkanív pri 
zápale. Dimetylsulfoxid (DMSO) má protizápalové, antiedema-
tózne a analgetické vlastnosti. Inaktivuje reaktívne OH-radikály 
vznikajúce pri zápalovej reakcii, a zmierňuje tak ich deštrukčný 
účinok na zdravé tkanivá. Má tiež priame analgetické účinky na 
periférnych neurónoch. Dexpantenol sa v koži mení na kyselinu 
pantoténovú, ktorá je vitamínom skupiny B a v koži sa podie ľa na 
mnohých regeneračných procesoch v prípade hojenia.

DOVOLENKA 
„NAPLNO“ A BEZ BOLESTÍ
Odborná redakcia Edukafarm
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športovými zraneniami

Gél Dolobene obsahuje špeciálnu kombináciu 
 www.dolobene.sk



DEZINFEKCIA 
  RÚK
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Ochránime vás 
pred infekciou
Vieme, aké je na cestách dôležité bezpečie. S praktickou 
dezinfekciou HARTMANN sa nemusíte obávať baktérií, vírusov 
ani plesní. Pomôže vás ochrániť pred tráviacimi problémami 
i hnačkovými a vírusovými ochoreniami. Oceníte ju najmä pri 
obmedzených možnostiach hygieny v dopravných prostriedkoch 
a na cestách.

Sterillium® Gel pure
Maximálna ochrana rúk proti širokému 
spektru baktérií, plesní a vírusov. Až 2× 
rýchlejší a 10× účinnejší než väčšina 
gélových prípravkov. Unikátny systém 
zvláčňujúcich látok pre výbornú znášan-
livosť a ochranu pokožky. Rýchlo osychá 
a je vhodný pre každodenné používanie. 
Dezinfekcia rúk za 30 sekúnd.

Ruky sú najdokonalejším výrobným nástrojom, o ktorý 
sa treba starať. Hoci známe latinské príslovie  „manus 
manus lavat“, ruka ruku umýva, významovo  hovorí o 
niečom inom ako  o hygiene, nepriamo poukazuje na 
každodennú samozrejmosť, akou  je práve umývanie 
rúk. Dokonca 5. mája  tohto roku už 10-krát vyhlásila  
Svetová zdravotnícka organizácia  (WHO) za medziná-
rodný Deň hygieny rúk.

Dôvod, prečo sa takým bežným úkonom zaoberá aj táto známa organizácia 
s medzinárodným významom, je skutočnosť, že každý rok sú po celom svete 
stovky osôb vystavené najrôznejším  infekciám, ktorým sa dá dostatočnou a 
správnou hygienou účinne zabrániť, a to vrátane infekcií v súvislosti s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti. V celosvetovom kontexte sa tak každý rok 
môže zachrániť veľa ľudských životov a ušetriť aj nemalé množstvo fi nanč-
ných prostriedkov, ktoré sa potom môže venovať na liečbu iných ochorení.
Všeobecne platí, že hygiena rúk slúži viac-menej ako spoľahlivý ukazovateľ 
sociálno-zdravotného stavu obyvateľstva. Samotné umývanie rúk mydlom 
pritom neznamená, že máme čisté ruky, lebo aj tak na nich zostáva veľké 
množstvo baktérií. Mnohé z nich sú pre nás aj užitočné, ovšem neplatí to 
pre všetky. Naše telo obsahuje veľké množstvo baktérií, ktoré s nami (a my 
s nimi) žijeme v rovnováhe. Dokonca platí, že zdravá a vyvážená mikrofl ó-
ra zabraňuje usídleniu a rozmnoženiu patogénnych  mikróbov. Pri narušení 
povrchu kože však môžu prakticky všetky prítomné mikroorganizmy vyvolať 
infekciu/zápal.
Ruky je najlepšie umývať pravidelne mydlom a teplou vodou. Veľmi časté a 
intenzívne umývanie však môže spôsobiť vysušenie  pokožky so vznikom 
bolestivých mikrotráum a paradoxne s vyšším rizikom napadnutia patogén-
nymi mikroorganizmami.
Nesporné miesto v hygiene rúk má aj ich dezinfekcia – tu sa veľkej obľube 
v posledných rokoch tešia prípravky na báze alkoholu. Majú výhodu rychlé-
ho účinku a vďaka rýchlemu uschnutiu zvyčajne nezanechávajú nepríjemný 
lepkavý pocit. Kvalitné alkoholové dezinfekčné prípravky okrem toho obsa-
hujú aj zvláčňujúce a ochranné zložky, ktoré pokožku nielen nepoškodzujú, 
ale pri pravidelnom používaní ju aj chránia a priaznivo ovplyvňujú  jej  hyd-
ratáciu. Aj v tomto prípade však možno priebežne počas dňa niekoľkokrát 
ošetriť pokožku rúk vhodným krémom tak, aby zostala pružná a príjemne 
hebká.
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Svoje uplatnenie táto nášmu telu vlastná kyselina nachádza v mno-
hých medicínskych odboroch, vrátane gynekológie a pôrodníctva. Po 
zavedení do pošvy obnovuje jej prirodzenú hydratáciu a výrazne pod-
poruje hojenie poranení.
Uplatňuje sa pri popôrodných ranách, zákrokoch na krčku maternice 
aj v liečbe pooperačných rán. Vďaka jej účinkom sa rany rýchlejšie 
hoja, minimalizuje sa riziko vzniku zrastov alebo komplikácií. 

Priaznivé účinky kyseliny hyalurónovej sa využívajú aj pri všetkých 
stavoch spojených so suchosťou sliznice. Tá môže postihnúť ženy 
každého veku, najčastejšie však trápi ženy po menopauze. Jej pre-
javy nie sú úplne jednoznačné, zahŕňajú pálenie, svrbenie, bolesť až 
krvácanie pri pohlavnom styku. Často sa to chybne považuje za zápal 
a v domácich podmienkach rieši zbytočným používaním výplachov 

pošvy či lokálnych antimykotík, ktoré suchosť ešte zhoršujú. Lokálna 
aplikácia kyseliny hyalurónovej obnoví správne fungovanie sliznice, 
zvýši prirodzenú hydratáciu a obranyschopnosť sliznice.

Hyaluronát môžno podávať samostatne alebo v kombinácii s inými 
látkami podporujúcimi jej účinky. Podobné účinky v liečbe rán a su-
chosti sliznice má dokázaný napr. známy antioxidant - vitamín E. Do-
káže zmierniť pocity suchosti, pálenia, či svrbenia, a navyše pôsobí 
protizápalovo. 
Liečba kyselinou hyalurónovou aj vitamínom E je vždy lokálna, naj-
častejšie sa podávajú vaginálne vo forme čapíka, ktorý si žena zave-
die do pošvy každý večer pred spaním. Príznaky by sa mali zlepšiť za 
pár dní. Ak by však pretrvávali v rovnakej miere, je vždy lepšie ísť sa 
poradiť so svojím lekárom.

VYUŽITIE KYSELINY 
HYALURÓNOVEJ V GYNEKOLÓGII
O kyseline hyalurónovej (tiež hyaluronáte) zvyčajne počúvame v súvislosti s estetickou dermatológiou alebo 
liečbou artrózy. Vo svojej podstate ide o jednu z najvýznamnejších zložiek medzibunkovej hmoty spojivo-
vého tkaniva, t.j. nachádza sa medzi bunkami kože, slizníc, a je významnou zložkou chrupky, väzív, či očnej 
tekutiny. O jej význame napokon svedčí i skutočnosť, že telo dospelého človeka vážiace 70 kg obsahuje asi 
15 g tejto látky, ktorá sa neustále obnovuje. Pre bunky vo svojom okolí vytvára akési stavebné lešenie, avšak 
súčasne slúži i ako tzv. signálna molekula, ktorá ovplyvňuje migráciu buniek, ich rast a diferenciáciu. Jej naj-
dôležitejšou schopnosťou v tele je viazanie a udržiavanie vody v tkanivách, a to v množstve, ktoré výrazne 
prevyšuje jej vlastnú hmotnosť.

Odborná redakcia Edukafarm

Trápi vás suchosť pošvy?

IALUNA®

vaginálne čapíky
Kyselina hyalurónová, vitamín E, výťažok 
z Rumančeka pravého a Pupočníka ázijského

Aplikácia 1x denne pred spaním 
zabezpečí:

• správnu hydratáciu po dobu 24 hodín

• odstránenie pocitu pálenia, svrbenia, suchosti

• zlepšenie lubrikácie

• zlepšenie vlastnej obranyschopnosti

• obnovu fyziologických vlastností

Zastúpenie v SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax.: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.ibsa.sk

Pred použitím zdravotníckej pomôcky si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používa-
teľa zdravotníckej pomôcky a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Iba na vaginálne použitie.

IALUNA - inzercia 210x143.5 mm.indd   1 30.4.2015   16:48
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Ochorenia pohybového systému patria medzi najčastejšie zdravotné problémy. Sú podmienené 
najmä vekom, ale aj zamestnaním a životným štýlom (stravovanie, fyzická aktivita, duševné 
zdravie). Ich najčastejším prejavom je bolesť, preto sa pri ich liečbe používajú hlavne bolesť 
tlmiace látky (analgetiká). Je dôležité si uvedomiť, že liečba ochorení pohybového systému je 
komplexná, často zahŕňa i využitie nefarmakologickej liečby (cvičenie, masáže, kúpele, aku-
punktúra a pod.).

Bolesti kĺbov, kostí, svalov sú veľmi nepríjemným prejavom ochorení pohybového systému a 
môžu významne znižovať kvalitu života pacienta. Často ide o chronické bolesti, ktorých príči-
nou sú najmä zápalové a degeneratívne procesy, väčšinou spojené so starnutím organizmu, no 
môžu sa sem zaradiť aj poúrazové bolesti, časté u športovcov. 

V prírode sa nachádza množstvo liečivých rastlín účinných v terapii bolesti, aj keď u viace-
rých, najmä v prípade rastlinných extraktov, nie je mechanizmus účinku objasnený. Prevažne 
ide o potlačenie tvorby zápalových mediátorov, prípadne priamym pôsobením na nociceptory, 
receptory vnímania bolesti. Veľké množstvo pacientov dáva prírodným látkam prednosť naj-
mä v samoliečení, pričom ich efektivitu okrem iného dokazujú aj klinické štúdie. V súčasnosti 
sa na vnútorné užívanie odporúčajú extrakty z vŕby bielej (Salix alba), kadidlovníka pílovitého 
(Boswellia serrata), ďumbiera lekárskeho (Zingiber offi cinale), harpagofytu plazivého (Harpago-
phytum procumbens), ruže šípovej (Rosa canina), či kurkumy pravej (Curcuma longa). Na lokál-
nu aplikáciu sa používajú prípravky s obsahom extraktu z papriky ročnej (Capsicum annum), 
kostihoja lekárskeho (Symphytum offi cinale), arniky horskej (Arnica montana) alebo s obsahom 
silice rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus offi cinalis), levandule úzkolistej (Lavandula angustifo-
lia) či klinčekovca voňavého (Syzygium aromaticum). Jednou z hlavných zložiek rozmarínovej 
silice je gáfor, ktorý sa vďaka svojmu analgetickému pôsobeniu využíva pri bolestiach svalov, 
reumatizme, oparoch, či hemoroidoch. Potvrdená bola aj účinosť levanduľovej silice pri boles-
tiach krížov a pooperačných bolestiach. Klinčeková silica bohatá na eugenol sa využíva najmä 
na lokálne znecitlivenie bolestivého miesta.  

VYUŽITIE 
PRÍRODNÝCH LIEČIV 
V PODPORNEJ LIEČBE 
OCHORENÍ POHYBOVÉHO 
SYSTÉMU
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Katedra farmakognózie a botaniky

 Viac na www.bezbolestichrbta.sk
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5Wörwag Pharma GmbH & Co. KG   

P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava                                                                           
tel.: 02/44 88 99 20
e-mail: info@woerwagpharma.sk

Relaxačná
masť

OBSAHUJE GÁFOR 
A ÉTERICKÉ OLEJE  
Z ROZMARÍNU, LEVANDULE 
A KLINČEKA ÚČINNÉ  
PRI BOLESTIACH 
POHYBOVÉHO APARÁTU.

ZLEPŠUJE PREKRVENIE  
V MIESTE BOLESTI.

Rozmarín

Klinčeky

Gáfor
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LETNÉ PROBLÉMY
Leto si zaiste každý z nás praje stráviť odpočinkom, či už aktívnym alebo pasívnym. Aj počas voľna nás môžu 
nemilo prekvapiť niektoré zdravotné ťažkosti. Platí pritom, že výskyt niektorých sa vyložene viaže na toto 
obdobie. Kým jeseň je predovšetkým v znamení najrôznejších viróz spôsobujúcich prechladnutie, pre letné 
obdobie sú typické kožné ťažkosti, problémy s trávením a podobne. Poďme sa teda spoločne na tieto ťažkosti 
pozrieť a povedať si, aké máme možnosti v ich prevencii alebo v rámci tzv. samoliečby.

Nie je lietať ako lietať

Liek na vnútorné použitie. O správnom použití 
lieku a prípadných nežiaducich účinkoch sa 
poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

www.hylak.sk

Na hnačku aj zápchu
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Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,
www.teva.sk

inzercia

Ťažkosti s trávením
Tráviace ťažkosti môžu mať mnoho podôb, počínajúc nevoľnosťou a 
vracaním cez bolesti brucha a nadúvanie až po zápchu, alebo naopak 
hnačku. V letných mesiacoch by sme mali dbať na správne zloženie 
jedálneho lístka (čo síce platí pre celý rok, ale v lete zvlášť) s preferen-
ciou ľahko stráviteľných potravín a dostatkom sezónne dozrievajúceho 
ovocia a zeleniny. Ľahší obed je v horúcich letných mesiacoch oveľa 
ľahšie stráviteľný a jeho konzumáciu nesprevádza následne neodola-
teľná potreba odpočinku.

Vysoké letné teploty jednako môžu skrátiť trvanlivosť potravín a urýchliť 
ich skazenie. Polievka, na ktorej sme si pochutnali pri obede, ak ju ne-
cháme pri izbovej teplote, už nemusí byť vhodná na večeru, t.j. za pred-
pokladu, že nebudeme chcieť riskovať tráviace ťažkosti.
Ak sa následne objaví hnačka, je zaiste vhodné užiť niektoré z voľne pre-
dajných adsorbencií (aktívne uhlie, diosmectit), ktoré sú na seba schop-
né viazať najrôznejšie toxíny a pomôcť ich odstrániť z nášho tela. Hnačku 
potom následne možno zmierniť niektorým z voľne predajných liekov s 
obsahom loperamidu a pod. Hnačka zaiste negatívne ovplyvní našu pria-

teľskú črevnú mikrofl óru. Pomôcť v jej obnove môžu koncentráty metabo-
lických produktov baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu, ktorá optimali-
zuje hodnotu pH črevného obsahu, potláčajú rast črevných patogénov, a 
naopak podporujú rast normálnej črevnej fl óry. Priaznivé účinky takýchto 
koncentrátov (u nás napr. v prípravku Hylac forte) sa však neobmedzujú 
len na liečbu hnačky. Svoje uplatnenie totiž nachádzajú pri plynatosti, 
zápche, alebo napr. chronickej gastroenteritíde. Možno ich použiť spo-
ločne pri užívaní antibiotík alebo rádioterapie, teda liečebných postupov, 
ktoré často sprevádzajú narušenie činnosti čreva. Prípravok Hylac forte 
sa navyše indikuje aj pri poruchách pečeňového metabolizmu, pri cesto-
vateľskej hnačke alebo pri zažívacích ťažkostiach spojených s nedosta-
točnou tvorbou kyseliny chlorovodíkovej.

Pri liečbe hnačky sa často využívajú tiež probiotiká (pre naše telo uži-
točné mikroorganizmy – najčastejšie ide o baktérie), prebiotiká (veľmi 
zjednodušene ide o stravu pre probiotické mikroorganizmy), alebo 
symbiotiká (prípravky obsahujúce prebiotický a probiotický kompo-
nent). Zápchu je najlepšie riešiť pohybom, dostatočným prísunom 
tekutín s jedálnym lístkom bohatým na vlákninu. Prípadne tu môžu 
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pomôcť i preháňadlá (laktulóza, pikosulfát, bisakodyl a i.).
Pri pocitoch nadúvania môže pomôcť látka simeticon, ktorá rozpúšťa 
bubliny črevného plynu vznikajúceho činnosťou baktérií, a podporuje 
tak jeho opätovné vstrebávanie. Pocit plného brucha môžu pomôcť 
zmierniť prípravky s obsahom enzýmov, ktoré podporujú trávenie pri-
jatej potravy. Od pálenia záhy spôsobenej návratom žalúdočnej trá-
veniny späť do pažeráka spoľahlivo pomáhajú látky neutralizujúce ich 
kyslosť (antacidy, algináty), znižujúce tvorbu kyseliny chlorovodíkovej 
(H2 blokátory a inhibítory protónovej pumpy) alebo látky zosilňujúce 
napätie dolného pažerákového zvierača (prokinetiká).

Kožné ťažkosti
Leto a opaľovanie – vďačná téma. Je dobre známe, že opaľovanie 
nesprevádza len vytúžené stmavnutie pokožky, ale aj riziko kožných 
ochorení – okrem obávanej rakoviny kože ide z krátkodobého hľa-
diska o popálenie, z dlhodobého hľadiska o tzv. starnutie pokožky 
(tzv. fotoageing). Pri opaľovaní preto treba sledovať dĺžku pobytu na 
slnku, neopaľovať sa v dobe maximálneho slnečného svitu, nosiť 
okuliare s UV fi ltrom a ak je možné, voliť špeciálnu kozmetickú (oleje 
alebo krémy) ochranu. Pri ich výbere sa treba zamerať na tzv. SPF 
(ochranný faktor pred slnečným žiarením, bežne známy skôr len ako 
tzv. „ochranný faktor), ktorý udáva mieru ochrany pred ultrafi alovým 
žiarením. Výber prípravku je však treba prispôsobiť s ohľadom na 
zemepisnú šírku a nadmorskú výšku, alebo na prítomnosť refl ex-
ného prostredia – vodná hladina, sneh (vhodný vyšší SPF), fototyp 
jedinca a nakoniec i tomu, do akej miery sa prípravok zmýva pri re-
kreačnom kúpaní. Veľmi zjednodušene vyjadruje násobky doby pre 
relatívne bezpečný pobyt na slnku, bez navodenia solárneho zápalu 
kože s jej sčervenaním.
Pri starostlivosti o pokožku, ktorá je podráždená slnečným žiarením, 
poštípaním hmyzom, nadmernom potení, po holení alebo depilácii 
môžu pomôcť prípravky s obsahom harmančeka pravého a nechtíka 
lekárskeho, príp. prípravky s obsahom pantoténovej kyseliny.

Pri nepríjemnej suchej pokožke spo ľahlivo pomáhajú hydratačne 
pôsobiace kozmetické prípravky. Všeobecne by sme mali voliť 
predovšetkým medzi tými, ktoré sú deklarované ako hypoalergén-
ne a majú pH blízke fyziologickému pH našej pokožky alebo prí-
pravky bez prídavných farbív.

Bolesť
Bolesť môže mať mnoho podôb a rovnako aj mnoho príčin. Častej-
ší pobyt v klimatizovaných miestnostiach alebo dopravných pros-
triedkoch nahráva do kariet prechladnutiu a s ním spojenej bolesti 
hrdla. Tu sa tak otvára možnosť využitia niektorého z celej plejády 
lokálne pôsobiacich prípravkov disponujúcich protizápalovým, an-
tiseptickým alebo lokálne znecitlivujúcim účinkom.

Od bežnej bolesti hlavy, ktorú môže vyvolať nevyspatie alebo de-
hydratácia, zvyčajne pomôže paracetamol alebo ibuprofén, ktoré 
napokon môžu pomôcť aj pri bolesti zubov a bolestiach pohybového 
aparátu. Paracetamol pritom možno podávať deťom, dospelým, te-
hotným i dojčiacim ženám. Treba však dbať na to, aby sme vždy užili 
správnu a dostatočne vysokú dávku, ktorá sa odvíja od našej telesnej 
hmotnosti. Často však užívame nižšie dávkovanie, lebo odporúčaná 
analgetická dávka je 10–15 mg/kg, čo je 500 až 750 mg (t.j. zvyčajne 
1 tabletka) pre 50 kg chorého – keďže väčšina z nás má hmotnosť 
vyššiu, bežne sa odporúča užitie 750 mg až 1 g tejto účinnej látky, 
čo v praxi znamená užitie jednej a pol až dvoch 500 mg tabletiek. 
Na natiahnuté svaly, šľachy alebo kĺby zaiste oceníme účinok lo-
kálne pôsobiacich nesteroidových antifl ogistík s obsahom diklofe-
naku, ibuprofénu, naproxénu, ketoprofénu a i. Výhodou nesteroido-
vých antifl ogistík, ako vyplýva z názvu, je schopnosť potlačiť zápal 
a s tým spojený opuch a bolesť, a taktiež aj znížiť horúčku, ak sa 
podávajú systémovo, t.j. najčastejšie perorálne.

Urovaginálne problémy
Častejší pobyt pri vode a kúpaní pred-
stavuje najmä u žien väčšie riziko infek-
cií močových ciest, čo sa prejavuje čas-
tejším nutkaním na močenie, pálením a 
rezaním. Viac sú ohrozené ženy, čo je 
dané najmä kratšou dĺžkou močovej tru-
bice. Okrem starostlivej intímnej hygie-
ny, ktorá sa samozrejme týka aj zápalu 
pošvy, sa odporúča najmä dostatočný 
prísun tekutín (vytvorený moč odpla-
vuje vnikajúce patogény do močových 
ciest). V ľudovom liečite ľstve, resp. v 
samoliečbe sa osvedčili výťažky z k ľuk-
vy ve ľkoplodej, ktorú poznáme skôr pod 
označením kanadské alebo ve ľkoplo-
dé brusnice (Vaccinium macrocarpon) 
a medvedice lekárskej (Arctostaphy-
los uva-ursi), manózy a i. Účinné látky 
jednak miernym ovplyvnením pH moču 
vytvárajú menej vhodné podmienky pre 
rast a množenie baktérií, jednak ob-
medzujú schopnosť baktérií uchytiť sa 
k výstelke močových ciest. Vhodné je 
užívanie týchto látok vo forme výživo-
vých doplnkov, a to aj v prípade často 
sa opakujúcich infekcií. Brusnice obsa-
huje napr. prípravok Lactolady, kde sa 
nachádzajú aj probiotiká (laktobacily 
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Doporučená denná dávka 2 tablety denne obsahuje:
800 mg brusnicového extraktu, 

 z toho 36 mg proanthokyanidínov
baktérie mliečneho kvasenia vo vyváženom zložení 

 – Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 
 Lactobacillus rhamnosus, Bifi dobacterium longum

LACTO Lady 
neobsahuje laktózu, mliečne bielkoviny, 
gluteín, cukor ani kvasinky. 

Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. 
Dostanete v lekárni bez lekárskeho predpisu.

Balenie: 30 tabliet a 60 tabliet

LACTO Lady:

výhodná cena
farmaceutická kvalita
môže sa užívať počas 

 tehotenstva a dojčenia
stravy. 
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a bifidobaktérie). Ich prítomnosť vytvára podporu nešpecifickej 
obranyschopnosti v oblasti malej panvy, a teda aj nižšie riziko va-
ginálnych infekcií.

Probiotiká sa používajú aj lokálne popri najrôznejších prípravkoch 
s protizápalovým, antiseptickým a antimykotickým účinkom prá-
ve pri zápaloch pošvy – tzv. kolpitíd. Používať sa môžu takisto 
prípravky zaradené medzi systémovo pôsobiace enzymoterapeu-

tiká, čo sú fakticky enzýmy, ktorým sa pripisujú imunomodulačné 
a protizápalové účinky, a navyše spôsobujú zmiernenie opuchov. 
Príkladom môže byť výživový doplnok ProfiZYM Plus určený pre 
starších ako 3 roky, ktorý okrem enzýmov neživočíšneho pôvodu ob-
sahuje i rutín, vitamín C a selén. Významnú úlohu v prevencii týchto 
ťažkostí má i dostatočná hydratácia. Uvádzaný je u neho práve spo-
mínaný priaznivý vplyv na imunitný systém, avšak známy je aj jeho 
účinok na zmiernenie opuchov či zápalov. Vykazuje rovnako priaz-

Na čo by sme nemali zabudnúť pred cestou
• Vybavte si poistenie. Nezabudnite na preukaz poistenca do zahraničia. 
• Pripravte si kreditnú/platobnú kartu.
• Zameňte si zahraničnú menu, ak cestujete mimo EÚ. 
• Zadovážte si víza, ak sú potrebné. 
• Informujte sa o potrebných očkovaniach. 
• Nechajte známym kľúče od bytu a adresu, kde dovolenkujete, s kontaktom na seba a na hotel.
• Zabezpečte niekoho, aby vám vyberal schránku.
• Cenné veci uložte niekam mimo domova – k rodičom, priateľom.
• Zabezpečte starostlivosť o kvety – zalievanie. 
• Zabezpečte starostlivosť o domáce zvieratá. 
• Cenné veci uložte niekam mimo domova – k rodičom, priateľom.
• Vyprázdnite chladničku a vysypte smeti. 
• Vypnite z elektriny mikrovlnku, televízor a iné spotrebiče.
• Vypnite vodu a plyn.
• Zavrite okná a dvere.
• Nabite baterky do kamery, fotoaparátu, mobilu, prípadne laptopu.
• Zistite si poplatky za telefonovanie a posielanie SMS a MMS správ zo zahraničia.

Lieky a cestovanie...
Lieky v tuhej forme, ktoré máte na predpis alebo sú voľnopredajné,  si môžete zobrať do lietadla bez 
problémov. Ak ide o kvapky alebo sirupy nesmú mať viac ako 100 ml,  a musia byť rovnako ako  ostatné 
tekutiny  zabalené v priehľadnom vrecku. Zdravotnícke pomôcky ako  inzulínové injekcie, tlakomery 
alebo inhalátory sú rovnako povolené.

V prípade, že beriete viac liekov naraz a majú viac ako 100 ml, a musíte ich mať pri sebe aj počas letu, je 
dobré  zistiť si vopred, aké potvrdenia by ste mali mať pri bezpečnostnej kontrole.

Zvyčajne ide o súhlas leteckej spoločnosti, letiska, z ktorého odlietate, alebo o potvrdenie od lekára, prípad-
ne potrebujete všetky naraz. Aerolínie môžu nechať vaše lieky preveriť aj u letiskového lekárnika. Vopred 
by ste si mali zistiť aj to, či nepotrebujete potvrdenie o predpísaných liekoch aj v krajine, do ktorej letíte.

Výživový doplnok s jedinečne 
vyváženým komplexom synergicky 
pôsobiacich enzýmov rastlinného pôvodu

 prispieva k normálnej funkcii imunitného systému 
 prispieva k redukcii únavy a vyčerpania
 prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu chrupaviek

ProfiZYM        je výživový doplnok 
a neslúži ako náhrada pestrej a rozmanitej stravy.

YYM        je 
a pepestrejj aa 

Zdravie má korene v prírode        
ProfiZYM

profizym_inz_210x90.indd   1 7.5.2015   11:17
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nivý vplyv na reologické vlastnosti krvi, resp. zlepšenie 
mikrocirkulácie. Obsiahnutá látka rutín je v klinickej praxi 
bežne využívané venofarmakum a okrem iného  rovnako  
napomáha zmierneniu opuchov.

Cievne ťažkosti
Dlhé cestovanie za nevšednými zážitkami, príp. dlhé 
sedenie, môže viesť k objaveniu problémov, na ktoré 
sme doteraz nemysleli, alebo radšej nechceli. Reč je o 
nepríjemných hemoroidoch, teda žilových nedostatoč-
nostiach.
Nezriedka sú bolestivé, a môžu tak výrazne znepríjem-
niť naše voľné dni. Zaiste je prevenciou opäť strava s bo-
hatým obsahom vlákniny a dostatok pohybu v medziach 
možností, t.j. počas cesty si dopriať pravidelné prestáv-
ky vyplnené jednoduchým telesným cvičením. Okrem 
uvedeného je dobré sa pre takéto ťažkosti vybaviť účin-
nou liečbou, najčastejšie aplikovanou vo forme krému 
a čapíkov na potlačenie lokálneho zápalu, upokojenie, 
zmiernenie bolesti alebo podporu oslabenej žilovej ste-
ny. Na symptomatickú liečbu sa môže využiť aj home-
opatická masť alebo čapíky Avenoc, a to nielen pri he-
moroidoch, ale aj pri zápaloch konečníka a prítomnosti 
trhlín v jeho bezprostrednom okolí. Podobne sa môžu 
objaviť, prípadne zhoršiť, problémy spojené s chronic-
kou žilovou nedostatočnosťou. Spočiatku sa prejavuje 
ako prechodný opuch okolo členkov alebo pocit ťažkých 
nôh, najmä pri dlhom státí, v ťažších fázach sa objavujú 
zmeny pigmentácie, zatvrdnutie podkožia alebo žilová 

TRÁPI VÁS ZLATÁ ŽILA?

AVENOC

TAK TO OBRÁ TE NA ODBORNÍKA!

P17_dátum výroby: 04/2015

Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, 
prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

www.boiron.sk

Neobsahuje
kortikoidy

Neštípe 
 a nedráždi 

sliznicu

Stabilizuje 
cievnu stenu

| boles

| krvácanie

| pálenie

| mokvanie

| svrbenie

mas / apíky 
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AJ VAŠE NOHY
SI ZASLÚŽIA
SLOBODU
A ĽAHKOSŤ

VARIVENOL VĎAKA ESCÍNU POMÁHA PODPOROVAŤ ZDRAVÚ FUNKCIU ŽÍL A KAPILÁR.
VĎAKA OBSAHU HORČÍKA POMÁHA UVOĽŇOVAŤ SVALOVÉ NAPÄTIE A KŔČE.

Viac informácií nájdete na www.varivenol.sk

SK
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/1
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01
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nedostatočnosť, tzv. varixy. Aj tu platí podobné odporúčanie ako pri hemoroidoch, 
t.j. predovšetkým dostatok pohybu. Ak je to možné, je vhodné dať dolné končatiny 
do zvýšenej polohy, a veľmi dobré je užívať kompresívne pančušky alebo ovínadlá. 
Nápomocné môžu byť i venofarmaká (napr. výživový doplnok Varivenol), t.j. látky 
podporujúce prietok krvi, stavbu žilovej steny. Veľmi hojné dôkazy o účinnosti sú 
aktuálne k dispozícii u látok diosmín a hesperidín, súborne označovaných ako tzv. 
mikronizovaná purifi kovaná fl avonoidová frakcia. Veľmi dobrá je aj účinnosť látky 
aescín pochádzajúcej z pagaštanu (Aesculus hippocastanum), pri ktorom sa vy-
zdvihuje predovšetkým schopnosť potláčať opuchy, ktorá je daná podporou čin-
nosti funkcie žíl a kapilár. Vo vzťahu k potláčaniu príznakov spojených s chronickou 
žilovou nedostatočnosťou významnú úlohu má aj horčík, ktorý slúži k správnej 
funkcii svalov a je nevyhnutný pre činnosť našej nervovej sústavy.

Očné ťažkosti
Pobyt v klimatizovaných miestnostiach a rovnako tak na ostrom slniečku môže 
navodzovať podráždenie očí prejavujúce sa pálením, svrbením, pocitom cudzieho 
telieska v oku a sčervenaním. Medzi inými tu môžu pomôcť napr. očné kvapky 
s obsahom výťažku očianky lekárskej, ktoré v oku pôsobia protizápalovo, dez-
infekčne a adstringentne (zvieravo). Vďaka týmto vlastnostiam sa využíva nielen 
na upokojenie očí, ale aj na prevenciu a na podpornú liečbu neinfekčných zápa-
lov viečok a spojovky.  K často užívaným prípravkom patrí napr. Visine Classic 
0,05 % s účinnou látkou tetryzolín, ktorá vďaka svojim vlastnostiam navodzuje zú-
ženie roztiahnutých ciev spojovky, čím dôjde k odstráneniu prekrvenia a opuchu. 
Priaznivý účinok liečby sa prejavuje najmä zmiernením pálenia, podráždenia, svr-
benia a nadmerného slzenia. Liek je pritom možné podávať i deťom starším ako 
2 roky. Pri pocite unavených očí môžu pomôcť tzv. umelé slzy (napr. Visine Una-
vené oči a i.), ktoré napomáhajú obnove narušeného slzného fi lmu a rýchle od-
straňujú pocit suchého oka zapríčinený napr. pobytom v klimatizovanom priestore 
(cestovanie na dovolenku a i.), prácou na počítači a pod.
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Kupón 2/2015

Výherca tajničky z minulého čísla 1/2015: 
Nováková Eliška, Trnava; Kudolániová Miroslava, Nedožery-Brezany; Irena Homolová, Nitra
Blahoželáme!

Riešenie tajničky z minulého čísla: 
MOTTO pre jar 2015: Naštartujte sa aktívnym relaxom.

Znenie tajničky: Pravda je vzácna. Buď sa hovoriť nesmie, ...........................................................................................................................(riešenie tajničky)
Správnu odpoveď tajničky spolu s vystrihnutým kupónom posielajte do 15. 6. 2015 na adresu: Edukafarm s.r.o., Trnavská cesta 82/A, Bratislava 821 01

Zdroj: www.krizovky.sk

„Zvýhodnené 
prázdninové 
pobyty aj pre 
rodiny“

Najčistejší vzduch 

Slovenskej 

a Českej republiky

Pobyt pre rodiny s deťmi 
v termíne prázdnin 
v hodnote 300,- eur zahŕňa:

 pobyt pre 2 dospelých 
 na 5 nocí s polpenziou,
 4 x ½ hodinové masáže   
 tela,
 3 x vstup do saunového   
 sveta na 2 hodiny,
 vstup do bazénov grátis,
 deti za zvýhodnený 
 doplatok.

Ponuka platí

do 31. 8. 2015

od
59,- eur

osoba
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PREDATOR FORTE 
REPELENT  
DEET 25% 
sprej proti komárom 
1x150 ml

Repelent

PANADOL EXTRA NOVUM 48 tbl.*

Zápal, bolesť, horúčka

Altermed PANTHENOL FORTE 9% 
pena Aloe Vera 1x150 ml; 

10% telový sprej 
Ice Effect 1x150 ml; 

9% telové mlieko 
s rakytníkom

Kozmetika – ochrana kože

Akcia platí do 31. 8. 2015

* Vždy si pozorne prečítajte poučenie 
o správnom používaní lieku  

obsiahnuté v pribalenej písomnej  
informácii pre užívateľov liekov.

Uvedené ceny sú odporúčané.

Nadúvanie

ESPUMISAN 50x40 mg (blister)*

Obsahuje simetikón

Liek na vnútorné použitie

Liek na vnútorné použitie

LADIVAL na ochranu kože  
pred slnkom, rozne druhy

Kozmetika – ochrana kože

LINEX KAPSULY CPS DUR  
(blis.Al/Al) 1x32 ks*

LINEX KAPSULY CPS DUR
(blis.Al/Al) 1x16 ks*
Znížená cena platí aj pre ďalšiu gramáž 
z radu Linex

Liek na vnútorné použitie
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Trávenie – laktobacily

Dátum vypracovania: 29. 4. 2015




