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stalo se již tradicí, že se snažím v tomto svém úvodníku upoutat vaši pozornost alespoň na některá témata, která považuji za nejvíce důležitá. V tomto
ohledu nesmí uniknout Vaší pozornosti anketa „Co lékárníci doporučují“,
kterou jsme zorganizovali s lékárníky. V rámci tohoto projektu se lékárníci
vyjadřují, ke kterým volně prodejným přípravkům v jednotlivých kategoriích
mají největší důvěru. Jedná se o nezávislý průzkum, jehož cílem je prezentovat reálné zkušenosti s danými produkty. Na rozdíl od prodejních čísel,
ovlivněných aktuální reklamou, reprezentuje zmíněný průzkum zejména dlouhodobé zkušenosti lékárníků při poskytování základní lékárenské péče.
V tomto čísle jsme vybrali několik vítězů, u kterých se snažíme nalézt důvody, proč jsou ze strany lékárníků nejvíce doporučovány právě tyto volně
prodejné přípravky.
Pořád se nás dotazujete na probiotické přípravky, jak je to s jejich odolností vůči antibiotikům, jelikož antibiotika často způsobují nepříjemné průjmy, kterým lze předejít probiotiky. Bohužel, většina antibiotik dokáže zničit většinu probiotik. Otázka zní, jaká probiotika k antibiotické
léčbě zvolit? V příslušném článku se proto vracíme k jednoznačnému názoru, který potvrzují italští pediatři ve své praxi a také v klinických studiích. Kolegové ověřili u probiotického kmene Bacillusu Clausii
(Probacin), že je vysoce rezistentní (odolný) vůči širokému spektru antibiotik, a to vůči řadě penicilinové,
cefalosporinové, tetracyklinové (ad.), a měl by být užíván vždy společně s antibiotiky. Díky odolnosti vůči
tak širokému spektru antibiotik, jež je výjimečnou vlastností mezi probiotiky, napomáhá Bacillus clausii
obnově narušené střevní mikroflóry během užívání antibiotik. Dá se říci, že Bacillus clausii je jediný na
slovenském trhu s prokázanou odolností vůči širokému spektru antibiotik. Na této jedinečnosti lze trvat
i přesto, že řada výrobců u svých probiotikých přípravků také deklaruje odolnost vůči antibiotikům, ovšem
bez patřičné dokumentace většinou nejsou schopni svá tvrzení doložit.
Nepřehlédněte interview s panem docentem Modravým, jenž patří k renomovaným neurologům nejen na
Slovensku. Pan kolega v rozhovoru prezentuje nový medicínský směr fyziologické regulační medicíny
(dále FRM) u léčby bolestí pohybového aparátu. Jde o zcela nový přístup k léčbě a jak to tak vypadá, výsledky jsou excelentní. Jistě se ptáte, jak je to možné? Zjednodušeně řečeno, Guna-MD injekce obsahují
kolagen, fytofarmaka a patentem chráněné pomocné látky ve velmi nízké koncentraci, v jaké se nachází
v lidském organismu kupříkladu hormony či komplex látek imunitního systému. Jinak řečeno, FRM používá zhruba 3x až 4x nižší dávky, než je obvyklé. Přitom terapeutická odezva je velmi dobrá a není zatížena
vážnými nežádoucími účinky, které jsou u klasických analgetik, respektive u nesteroidních antirevmatik
významnou součástí léčby a zatěžují mnohdy neúměrně pacienta.
Závěrem věřím, že tento časopis Vám přináší aktuální, stručné a hlavně srozumitelné informace, které můžete využít každý den ve svém životě. V této souvislosti Vám přeji, abyste léky nikdy nepotřebovali, i když jejich
pomoc je někdy nezbytná. Nakonec právě z těchto důvodů pro Vás tento časopis připravujeme.
Přeji Vám hodně zdraví!

h. doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.,
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šéfredaktor
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z klinickej praxe

Rakovina krčka
maternice a možná
prevencia
Odborná redakcia Edukafarm v spolupráci s MUDr. Tomášom Faitom, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Praha
Rakovina krčka maternice (cervixu) sa v ostatných mesiacoch stala po
merne vďačnou témou, o ktorej sa veľmi diskutuje v odbornej i laickej
verejnosti. Táto diskusia sa rozvinula v spojitosti s tým, že do bežného
klinického užívania sa zaviedli nové vakcíny proti vírusom, dávaným do
príčinnej súvislosti s týmto ochorením – tzv. ľudským papilomavírusom
(HPV – human papillomavírus).
Súčasná medicína rozlišuje viac ako sto rôznych typov
HPV, pričom pre zdravie človeka je väčšina z nich úplne
neškodná. Niektoré z nich sa však prenášajú z jedného
človeka na druhého pohlavnou cestou a môžu byť príčinou
niektorých ochorení, predovšetkým v oblasti genitálií.
Typickými zástupcami typov HPV označovaných ako
nízko rizikové sú typy 6 a 11. Vyvolávajú vznik špecifických bradavičiek v pošve, na vulve, penise, na
stehnách alebo v okolí ritného otvoru, tzv. kondylómov.
V porovnaní s tým typy 16 a 18 sú príkladom vysoko
rizikových HPV, a to z dôvodu rozvoja tzv. prekanceróz
(t.j. určitých predstupňov rakoviny) a pri zanedbaní
včasného ošetrenia priamo zhubných nádorov – karcinómu krčka maternice alebo konečníka – na čo sa
poukázalo už v 80. rokoch minulého storočia.
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Najdôležitejšie z hľadiska epidemiológie sú typy HPV
16 a 18, ktoré samotné vyvolávajú až 73 % všetkých
prípadov rakoviny krčka maternice. Súčasne možno
povedať, že infekcie HPV sú najčastejšie pohlavne prenášanou chorobou – udáva sa, že 40 – 80 % pohlavne

aktívnych osôb sa infikuje HPV, pričom k infikovaniu
zvyčajne dochádza pomerne rýchlo po začiatku pohlavného života.
Z charakteristík rizikovej populácie možno spomenúť
skoré začatie pohlavne aktívneho života, väčší počet
sexuálnych partnerov, vyšší počet tehotenstiev, vek nad
48 rokov, fajčenie, užívanie hormonálnych antikoncepčných prípravkov (nepoužívanie kondómu), rizikový partner, porucha imunitného systému a pod.
Celoživotné riziko genitálnej infekcie HPV je v súčasnej
populácii asi 50 % a riziko genitálnych bradavíc 5 %.

Možnosti prevencie
Základom prevencie karinómu krčka maternice je jeho
skríning, teda plošné vyhľadávanie žien so začínajúcimi
zmenami buniek na maternicovom krčku odberom tzv.
cytológie. Tým možno odhaliť zmeny na maternicovom
krčku vo fáze, keď ešte stačí lokálne ošetrenie so zachovaním maternice. Týmto spôsobom však nemožno
odvrátiť ďalšie zmeny pošvy, vonkajších rodidiel a ani
kondylómov.

Vo všetkých týchto prípadoch je lepšie používať bariéru kondómu, avšak ešte účinnejšou prevenciou pred
stykom s infekciou je, ženu alebo dievča zaočkovať.
Vzhľadom na to, že vakcinácia neochráni pred asi 20 %
nádorov maternicového krčka, treba aj potom pokračovať v preventívnych kontrolách cytológie.
Podávanie vakcín vedie ku zníženiu počtu nielen spomenutých nádorov, ale tiež prednádorových lézií, ktoré
treba ošetriť, a nejasných cytologických nálezov.
Vo vakcinácii máme dnes možnosť zvoliť si medzi
bivalentnou vakcínou Cervarix (ponúka ochranu proti
typom 16 a 18) a kvadrivalentnou vakcínou Silgard
(zabezpečuje ochranu proti typom 6, 11, 16 a 18), pričom obidve sa na základe lekárskeho predpisu aplikujú
v troch dávkach.
Je otázne, či má zmysel očkovať len ženy, ktoré sa doteraz s vírusom nestretli. U tých je samozrejme účinok
najväčší. Na druhej strane, aj ženy, ktoré už sexuálne žijú, a s veľkou pravdepodobnosťou sa s vírusom
stretli, môžu očkovaním získať – máloktorá žena sa
infikovala všetkými 4 typmi vírusov a očkovanie ju tak
chráni voči ostatným typom a pomáha predchádzať
novej infekcii.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred očkovaním si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Medzinárodná

GALENOVA
cena 2008

Prix Galien = ekvivalent Nobelovej
ceny vo farmaceutickom priemysle
www.prixgalien.com

Rakovina krčka maternice
CENOVÁ AKCIA!
1. 2. – 30. 4. 2012

rni
vakcíny SILGARD v leká
Dočasné zníženie ceny
51 € na cenu 59,89 €.
z pôvodnej ceny 106,
6 €.

Rakovina krčka maternice je rakovina,
proti ktorej sa dá očkovať!
Opýtajte sa svojho lekára na vakcínu Silgard, ktorá vás môže chrániť
proti 4 typom HPV* (6, 11, 16, 18).
* Typy HPV 16 a 18 spôsobujú ~ 70 % prípadov rakoviny krčka maternice
a ~ 70 % prípadov predrakovinových lézií vulvy a vagíny vysokého
stupňa. Typy 6 a 11 spôsobujú ~ 90 % prípadov genitálnych bradavíc.

te až 139,8
y v tomto období ušetrí
Pri kúpe 3 dávok vakcín éma pozostáva z 3 samostatných dávok.)
kladná očkovacia sch
(Zá

Viac informácii na www.silgard.sk
alebo www.vsetko-co-mozem.sk
Copyright © 2012 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.
Všetky práva vyhradené.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 43, Bratislava 821 09.
5-2012-VACC-1022913-0000
Dátum vypracovania: január 2012
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z klinickej praxe

PROBIOTIKÁ
AKO OCHRAnA
PRED NEŽIADUCIMI
ÚČINKAMI ANTIBIOTÍK

Antibiotiká a zažívací systém
Pre normálnu činnosť čriev je dôležitá prítomnosť
určitých užitočne pôsobiacich baktérií, ktoré v čreve
zabezpečujú správne funkcie, ale sú dôležité aj pre
celkovú imunitu. Tieto baktérie sa nachádzajú na črevnej sliznici. Antibiotiká, najčastejšie širokospektrálne,
môžu zničiť tieto užitočné baktérie, a tak spôsobiť,
že sa v čreve začnú množiť škodlivé mikroorganizmy,
ktoré produkujú toxíny. Výsledkom môžu byť zažívacie
problémy, predovšetkým hnačka a nevoľnosť.

Pôsobenie probiotík

Odborná redakcia Edukafarm

Objav antibiotík v 20. storočí predstavuje zásadný pokrok v medicíne. An
tibiotická liečba chorôb spôsobených bakteriálnou nákazou dnes zachra
ňuje život miliónom ľudí. Podávanie antibiotík, najmä širokospektrálnych,
často sprevádzajú nežiaduce účinky, ktoré sa prejavujú predovšetkým po
ruchami v oblasti čriev. Na zvládnutie týchto nežiaducich stavov prichádza
moderná medicína s riešením, akým je podávanie probiotík.
probacin pul A4 duha11_laici_SK.ai

18.11.2011

15:25:31

Na odstránenie týchto problémov pri podávaní antibiotík môžeme prispieť podávaním tzv. probiotík – živých
mikroorganizmov, ktoré pomáhajú obnoviť pôvodné
osídlenie čreva užitočnými baktériami. Probiotiká pôsobia proti črevným patogénnym (choroboplodným
baktériám) napr. tým, že vytvárajú pre život patogénnych mikróbov nepriateľské kyslé prostredie, znižujú
ich priľnavosť k bunkám črevnej sliznice tak, že produkujú prirodzené antimikrobiálne látky, označované ako
bakteriocíny.
Medzi jednotlivými probiotikami existujú značné rozdiely nielen v mechanickom pôsobení, ale aj v klinickom
účinku. Probiotiká sú v poslednom čase často predmetom rôzne zameraných klinických štúdií. Výsledky týchto štúdií ukazujú, že rôzne mikroorganizmy užívané ako
probiotiká, majú rozdielnu účinnosť. V ďalšom texte sa
zameriame na jeden z probiotických mikroorganizmov
– baktériu Bacillus clausii.

inzercia

PROBACIN®

pri užívaní antibiotík

na udržanie prirodzenej črevnej mikroflóry
(vysoká odolnosť voči širokému spektru antibiotík)

✓ vysoká účinnosť
✓ priaznivý bezpečnostný profil

UNIKÁTNA LIEKOVÁ
FORMA VHODNÁ
PRE DETI OD 6 MESIACOV
AJ DOSPELÝCH

výživový doplnok
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Výrobca: inPHARM s.r.o., V Lipkách 647, 154 000 Praha 5,
(vyrába u zmluvného výrobcu Labomar/ Taliansko)
Dovozca/ informačný servis: inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402,
e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk
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Charakteristika
Kmeň Bacillus clausii sa už od 60. rokov 20. storočia
užíva ako probiotický liek v Taliansku, predovšetkým
u detských pacientov s hnačkami vírusového pôvodu
a v prevencii nežiaducich účinkov antibiotickej liečby.
V suchom prostredí vytvárajú tzv. spóry – odolné neaktívne formy, ktoré sa po podaní ústami nepoškodzujú
v kyslom prostredí žalúdka a až v čreve sa premieňajú
na aktívne, tzv. vegetatívne formy. Baktérie Bacillus
clausii sa okrem toho vyznačujú dobrou priľnavosťou
k črevnej sliznici a produkujú účinné bakteriocíny, ktoré
pôsobia proti patogénnym mikroorganizmom.
Významným predpokladom účinnosti probiotického
bakteriálneho kmeňa v ochrane proti nežiaducim účinkom antibiotík je jeho odolnosť voči týmto antibiotikám.
Inými slovami, preto, aby probiotikum ochránilo črevné

prostredie pred nežiaducimi účinkami antibiotík, musí
byť voči takýmto antibiotikám odolné a tzv. „prežiť“
antibiotickú liečbu. Tým, že bežné probiotiká sú živé
mikroorganizmy, ktoré sú citlivé na pôsobenie bežne
používaných ambulantných antibiotík, je pôsobenie antibiotík „smrteľné“ pre škodlivé baktérie (žiaduci efekt),
ako aj pre probiotiká (nežiaduci efekt).
Bacillus clausii má schopnosť zastaviť rast mnohých
patogénnych mikroorganizmov, ale súčasne je rezistentný (odolný) voči väčšine bežne užívaných antibiotík
(na rozdiel od ostatných probiotických kmeňov). Tento
fenomén antibiotickej odolnosti je daný rozdielnym evolučným vývojom v porovnaní s bežnými probiotikami.

Použitie pri antibiotickej liečbe
Účinnosť Bacillus clausii v prevencii nežiaducich črevných účinkov antibiotickej liečby je overená v mnohých
štúdiách, napríklad v pediatrickej štúdii, do ktorej boli

Optimálna
lieková
forma probiotík
u detí
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.,
Klinika dětského a dorostového
lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Liekové formy vhodné pre deti
Vzhľadom na mravnú požiadavku, čo možno najšetrnejšieho podávania akéhokoľvek prostriedku v pediatrii, volíme vždy, ak je to možné, neinvazívnu (nenásilnú) aplikačnú cestu. Aplikácia ústami predstavuje
najčastejší a najpohodlnejší spôsob užívania. Základným predpokladom však je overená schopnosť dieťaťa
prehĺtať a udržať žalúdočný obsah.
Kým väčšie deti (predškoláci nad 3 roky veku, školáci
a dorast) môžu podobne ako dospelí ústami bežne užívať pevné formy (tabletky, kapsuly, dražé), dojčatám
a batoľatám do veku 3 rokov by sa nemali aplikovať
iné ako tekuté liekové formy (t.j. roztoky, suspenzie
a emulzie). Istú úlohu tu nepochybne má aj chuťová
prijateľnosť prípravku a obľúbenosť danej liekovej formy u detí.

Vzťah liekovej formy
a komfortu užívania
Zo strany pacientov, ich rodinných príslušníkov a aj
vlastného odborného personálu stúpajú požiadavky
týkajúce sa pohodlného, ľahkého a bezpečného podá-

zaradené deti vo veku 3 – 24 mesiacov liečené antibiotikami. Výsledky ukázali, že u detí, ktoré dostávali len antibiotiká, sa objavila hnačka, kým u detí,
ktorým sa k antibiotickej terapii pridávalo probiotikum, nie. Aj v štúdiách s dospelými pacientmi sa
preukázalo, že pridanie Bacillus clausii znižuje výskyt
najčastejších zažívacích nežiaducich účinkov sprevádzajúcich antibiotickú liečbu.
Na záver môžeme zhrnúť, že probiotiká majú svoje
významné miesto v tlmení nežiaducich účinkov antibiotickej liečby na činnosť zažívacieho systému. Jedným z účinných a bezpečných probiotických kmeňov
je Bacillus clausii, úspešne používaný za týmto účelom v pediatri už 40 rokov. Nie náhodou sa Bacillus
clausii v Taliansku prirovnáva k svätenej vode, ktorú
si Taliani veľmi vážia. Vyznačuje sa radom vlastností
výhodných na zlepšenie znášania antibiotickej liečby.

z klinickej praxe

Príklad: Bacillus clausii

finálnu prípravu i podanie (napr. pri cestovaní a pod.).
Vysypávaním probiotík z kapsulových foriem a ich suspenzáciou v nápoji alebo v kašovitom jedle sa zhoršujú podmienky a šance na prežitie a prekonanie kyslej
žalúdočnej bariéry. Z týchto dôvodov sa vyvinula ojedinelá forma pre deti, umožňujúca jednak prežitie probiotického kmeňa do skončenia termínu použiteľnosti,
jednak ľahké dávkovanie a podanie (jednoduchým vypitím obsahu fľaštičky bezprostredne po roztrepaní).
Probiotická kultúra je umiestnená oddelene do uzáveru
jednodávkovej plastovej fľaštičky. Obsah fľaštičky tvorí
kvapalina s prebiotikom. Tesne pred vlastnou aplik áciou
sa uzáverom otáča v smere hodinových ručičiek do
najkrajnejšej polohy, čo sprevádza počuteľné puknutie,

Na problematiku liekových foriem (LF), určených všeobecne pre detské
ho pacienta, sa donedávna do istej miery zabúdalo. Pritom ide o faktor
často zásadným spôsobom ovplyvňujúci úspešnosť liečby, spoluprácu
jeho rodiny i ošetrovateľského personálu v nemocnici.

vania liekov. Od zvolenej LF sa očakáva, že zaobchádzanie s ňou bude mať minimálny dopad na doterajší
životný štýl, k dispozícii je jedna dávkovacia LF pre
široké vekové rozpätie a dávkovanie sa v ideálnom prípade obmedzí na podanie raz denne. Taktiež Svetová
zdravotnícka organizácia formulovala svoje stanovisko
k liekovým formám určeným deťom a zhrnula ho do
nasledujúcich bodov:
–	minimálna manipulácia zdravotníkmi alebo ošetrovateľmi pred použitím,
–	nízka hmotnosť,
–	jednoduchý komfort,
–	stabilita v rôznych klimatických podmienkach.

Probiotiká a ich nároky
na uchovávanie
Pri hľadaní vyhovujúcej liekovej formy pre probiotiká bolo treba vziať do úvahy skutočnosť, že stabilita
týchto kmeňov vo vlhkom prostredí prudko klesá, kultúra hynie a stráca priaznivé regeneračné vlastnosti na
črevnú sliznicu, takže uchovávanie probiotík v podobe
tekutých kvapiek, príp. sirupu, je prakticky vylúčené.
Zároveň sa hľadala forma, ktorá by bola nenáročná na

keď tŕň hrdla fľaštičky prepichne v uzávere rezervoár s probiotikami a dôjde k ich vysypaniu do tekutého
prebiotika. Následne sa zmesou vo fľaštičke dôkladne
zatrepe, odskrutkuje sa uzáver a vzniknutá suspenzia
spór probiotika v prebiotiku sa vypije. Pri tomto postupe je potom zabezpečená vysoká miera životaschopnosti probiotika aj očakávanie, že sa dostane až na
miesto určenia – t.j. na sliznicu hrubého čreva.

Záver
Podávanie probiotík v detskom veku má klinické opodstatnenie pri celom rade ťažkostí, ale tiež v prevencii
hnačiek vírusovej etiológie, postantibiotických hnačiek
a atopickej dermatitídy dojčiat, batoliat a starších detí.
Probiotiká sú všeobecne účinné a bezpečné.
Na otázku, či existuje ideálna lieková forma probiotík pre deti, možno odpovedať kladne. Jednorazové
fľaštičky z plastu sú ľahké, nerozbitné, skladovateľné
(zmestia sa do malého plecniaka, ale aj do vrecka nohavíc alebo kabelky) a pri akútnych ťažkostiach jedna
fľaštička predstavuje jednu dennú dávku. K výhodám
patrí aj možnosť uchovávania fľaštičiek pri izbovej teplote (do 25 °C). Vyššia cena takejto formy probiotika
je preto značne relatívna a vyvážia ju mnohé výhody
v porovnaní s inými, konkurenčnými prípravkami.
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TRHÁ VÁS KAŠEĽ?

Zasa ten kašeľ
– jednoduchá
pomoc?
Odborná redakcia Edukafarm
Kašľový reflex je obranný mechanizmus nášho tela, ktorý zabezpečuje
optimálnu priechodnosť dýchacích ciest. Zjednodušene povedané, to
znamená, že každý z nás sa s ním narodil a nebyť jeho, najskôr by sme
sa skoro po narodení zadusili.

Kašeľ môže mať mnoho príčin a mnoho podôb. Veľmi
zjednodušene ho možno deliť na kašeľ suchý a vlhký,
pričom obe formy môžu do seba pozvoľne navzájom
prechádzať. Suchý kašeľ označovaný tiež ako dráždivý,
môžu sprevádzať problémy s hovorením, čo je dané
prietokom vydychovaného vzduchu cez hlasivky. Často
sa taktiež objavuje bolesť v hrdle a pri dlhodobejšom
trvaní je zjavné aj celkové vyčerpanie. To sa však môže
objaviť aj pri vlhkom kašli, odborne označovanom ako
kašeľ s tzv. expektoráciou alebo vykašliavaním, najmä
však pri jeho dlhom trvaní. Vykašliava sa hlien tvorený
v dolných dýchacích cestách, ktorý obsahuje mikroskopické prachové častice, čo sa do našich pľúc dostávajú pri každom nadýchnutí, najrôznejšie baktérie,
kvasinky, vírusy, a samozrejme aj bunky dýchacích
ciest. Nie je pravdou, že sa tento hlien tvorí len vtedy, ak sme chorí. Tvorí sa ho len viac a jednoduchým
kmitaním riasiniek na povrchu buniek, ktoré vystielajú
dýchacie cesty, nestačí sa odvádzať do hltanu a nevedomky ho tak prehĺtame...
Už sme spomenuli, že kašeľ môže mať mnoho príčin
(zápal, nádor, ožiarenie, infekcia a i.), a preto pri jeho
dlhšom trvaní, alebo vždy, ak je kašeľ iný, ako zvyčajne, alebo ak obsahuje dokonca prímes krvi, treba
vždy vyhľadať odbornú lekársku pomoc za účelom čo
najrýchlejšieho rozpoznania príčiny a nastavenia zodpovedajúcej liečby.
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V lekárni bez receptu môžeme na kašeľ dostať dve
základné skupiny liekov – antitusiká na suchý kašeľ
a expektoranciá na vlhký kašeľ. Pritom platí, že nie je
vhodné vzájomne kombinovať obidve skupiny. Keďže
expektoranciá zvyčajne zrieďujú tvorený hlien a pod-

ambroxoli hydrochloridum

LIEČI ZÁPAL DÝCHACÍCH CIEST A UĽAHČUJE VYKAŠLIAVANIE
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porujú jeho vykašliavanie, nie je vhodné ich podávať
vo večerných hodinách alebo neskoro v popoludňajších
hodinách.

Niekoľko slov k ambroxolu...
K najčastejšie užívaným látkam, ktoré podporujú vykašliavanie, patrí ambroxol. Pre zaujímavosť uveďme,
že táto látka má svoju štruktúru odvodenú od vasicínu,
čo je prirodzene sa vyskytujúca látka v indickej rastline
označovanej ako Adhatoda Vaši (vasaka), ktorá sa pre
svoje účinky bohato využíva už stáročia v rámci tradičnej ayurvédskej medicíny.
Ambroxol okrem ovplyvnenia zloženia a množstva tvoreného hlienu podporuje kmitanie a synchronizáciu
riasiniek a pre mnohých je zaiste prekvapujúci jeho
potenciálny inhibičný vplyv na niektoré vírusy vyvolávajúce akútne respiračné infekcie. V praxi to znamená, že ambroxol, prípadne látky jemu príbuzné, majú
schopnosť potlačiť vznik a množenie vírusových častíc;
súčasne však treba priznať, že o tejto jeho vlastnosti
svedčia výsledky štúdií vykonaných najmä v laboratórnych podmienkach. Dostatočne sa však preukázal jeho
antioxidačný účinok, v mnohých prácach bol opísaný
aj jeho priaznivý vplyv na prienik niektorých antibiotík do pľúc. Najnovšie využívaný v niektorých liekoch
je taktiež jeho lokálne znecitlivujúci účinok využívaný
v liečbe bolesti hrdla.
Expektoranciá sa však uplatňujú aj pri dlhotrvajúcich
ochoreniach, príčinou ktorých veľmi často býva dlhodobé pravidelné fajčenie cigariet – ide o chronickú
bronchitídu a chronickú obštrukčnú chorobu pľúc.
Základom úspešnej liečby v tomto prípade je bezpodmienečne prestať fajčiť, čo však je už témou pre ďalšiu
kapitolu...

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu o lieku.

Ambrosan® 20 tbl × 30 mg
• už od 5 rokov
• tradičná forma s užívaním 3× denne

Ambrosan® 15 mg / 5 ml sirup
•
•
•
•
•

vhodný pre deti od narodenia
s príchuťou jahoda + banán
neobsahuje sacharózu ani alkohol
vhodný i pre diabetikov
neobsahuje prírodné alergény
(med a bylinné prísady)

022518225

Príčiny a možná liečba

UŽ NEMUSÍ, POMÔŽE

Zastúpenie v SR: PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.,
Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad,
tel.: +421 527 723 048
Obchodné zastúpenie v SR: PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.,
Heydukova 12, 811 08 Bratislava 1,
tel.: +421 244 880 823

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel.: +420 241 013 111 / fax: +420 241 480 092
promed@promed.cz / www.promed.cz

Možnosti liečby

Opar
– až príliš
verný „priateľ“
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,
Ústavy farmakologie, 2. & 3. LF UK, Praha

Ide o vírusovú chorobu, ktorú nevieme žiaľ vyliečiť,
hoci sa chorý môže cítiť, a skutočne sa aj cíti, celkom
zdravý. Akonáhle sa totiž raz tento vírus dostane do
nášho tela, usídli sa v jadrách tzv. trojklanného nervu, pozdĺž ktorých v prípade stresu, menštruácie,
vystaveniu sa slnečnému žiareniu, alebo celkového
oslabenia, putuje a spôsobí výsyp typických útvarov,
ktoré označujeme ako opar pery, herpes labialis. Vírus
herpes je len jedným členom zo skutočne vydarenej
čelade vírusov (Herpesviridae). Z ostatných spomeňme
herpes genitalis, ktorý je príčinou podobných útvarov
v oblasti genitálu, vírus pásového oparu alebo ovčích
kiahní alebo menej známe cytomegalovírusy a vírus
Ebsteina-Barovej, ktorý je príčinou napr. infekčnej mononukleózy.
Infekcie vyvolané herpes labialis však zďaleka nepostihujú len hornú alebo dolnú peru. Môžu sa prejaviť
napr. aj na rohovke a spojovke, kde vyvolávajú tzv. herpetickú keratokonjunktivitídu. V ústnej dutine sa môže
objaviť nielen herpes labialis, ale prekvapivo aj herpes
zoster, pričom sa sa objavujú pľuzgieriky až silne bolestivé pustulky.

z klinickej praxe

pohlavný styk. Ako prvá pomoc istým spôsobom môže
poslúžiť aj priložená kocka ľadu, ktorá chladí zapálené
miesto, čím môže napomôcť zmierniť prejavy zápalu.

V rámci samoliečby možno siahnuť jednak po lokálne pôsobiacich liečivých prípravkoch s antivírusovým
pôsobením, jednak po zdravotníckych prostriedkoch
poskytujúcich lokálne krytie a uľahčujúcich proces
hojenia. S antivírusovým pôsobením máme najbohatšie skúsenosti s liekmi s obsahom acyklovíru, teda
látky výrazne obmedzujúcej množenie vírusových
častíc. Dostupné sú v našich lekárňach aj prípravky
s obsahom podobne pôsobiacich látok, ako sú napr. tromantadín a pencyklovír. Všeobecne platí, že so začatím
liečby nie je hodno otáľať, lebo jej účinnosť vzrastá, ak
sa podáva včas, hneď po objavení sa prvých príznakov.
Ak chceme zabrániť bolestivému praskaniu oparu, je
vhodné ho prekryť špeciálne upravenými priehľadným

Opar je v populácii pomerne veľmi rozšírené ochorenie. I keď dnešná
medicína ide míľovými krokmi dopredu, pôvodcu tohto ochorenia sa
stále nedarí dostať pod kontrolu.

Možnosti prevencie
Problematika vírusových, konkrétne herpetických infekcií, je teda evidentne značne zložitá a ťažká je aj ich
liečba. Stále existujú snahy o vyvinutie tzv. autovakcíny, teda vakcíny šitej pacientovi na mieru. Žiaľbohu je
jej účinnosť stále nízka, a chorý preto zostáva odkázaný na možnosti samoliečby, v závažnejších prípadoch
sa samozrejme pristupuje k využitiu špecificky pôsobiacich antivirotík alebo látok upravujúcich imunitnú
odpoveď pacienta. Prínosom u niektorých pacientov
môže byť často spomínané odporúčanie dostatočného prísunu vitamínov, vyhýbanie sa stresu, používanie
opaľovacích krémov s dostatočne vysokým protektívnym faktorom, otužovanie a pod.

náplasťami, ktoré vytvárajú hojivé prostredie a súčasne
zabraňujú prenosu bakteriálnej superinfekcie. Veľmi podobne pôsobia aj prípravky vo forme masti či gélu, napr.
s obsahom oxidovaných triesterov glycerolu a esenciálnych mastných kyselín, či ďalších účinných látok. Novinkou v našich lekárňach je protioparová masť obsahujúca
malé množstvo jedu severoamerického hada ploskohlavca vodného (Oparstop).

Namieste sú zaiste základné hygienické opatrenia.
V akútnej fáze oparu, pokiaľ nie sú chrastičky celkom
zaschnuté, treba používať vlastný uterák, zásadne nestrhávať chrastičky, nesiahať prstami do očí, nebozkávať sa, a pri výskyte oparu v okolí genitálu tiež vynechať

inzercia
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Bolesť nás nemusí trápiť
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústavy farmakologie, 2. & 3. LF UK, Praha
Bolesť chrbta, kĺbov a nôh nás zaiste dokáže pekne potrápiť v kto
romkoľvek ročnom období. Najčastejšou príčinou je nadmerná záťaž,
a k tomu sa najmä s pribúdajúcimi rokmi pridávajú aj tzv. degeneratívne
ochorenia, z ktorých zrejme najčastejšie počúvame o osteoartróze.
Ako sa začína otepľovať, stále viac času trávime pri
aktivitách vonku, či už ide o prechádzky, šport alebo
záhradkárčenie. Naše telo však máme zaťažovať pozvoľne, a nemali by sme sa preto snažiť naraz obrobiť
všetky záhony v záhrade, alebo zabehnúť takú vzdialenosť, akú sme zabehli niekedy na jeseň. Ak sme v zime
skôr oddychovali, treba výkonnosť zvyšovať po malých
dávkach. Aj tak sa však môžu objaviť rôzne bolesti pohybového aparátu…

Ako na to?

inzercia
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Samozrejme, že to závisí od pôvodu a charakteru bolesti. Napriek tomu sa však pri bežných bolestiach využívajú najmä látky, ktoré zaraďujeme k nesteroidovým
antiflogistikám (NSA), čo znamená, že pôsobia proti
zápalu a zároveň proti bolesti. Takých látok je celý rad,
k najčastejšie využívaným a zároveň voľnopredajným
patria prípravky s obsahom ibuprofénu či diklofenaku.
Ak si budeme v lekárni kupovať akýkoľvek liek, mali
by sme sa o vhodnosti jeho užívania poradiť v súvis-

losti s užívaním iných dlhodobo užívajúcich liekov.
V takomto prípade by sme mali byť opatrní pri súčasnom užívaní warfarínu proti zrážaniu krvi, alebo napr.
pri užívaní látok proti úzkosti. NSA sa môžu podávať
v najrôznejších liekových formách, pričom najčastejšie
ide o tabletky a kapsuly. Veľmi obľúbené sú lokálne pôsobiace prípravky v podobe krémov, gélov, emulgélov,
sprejov, či dokonca náplastí. Takto podané NSA pritom
nemajú žiadne systémové nežiaduce účinky. Zároveň
ich možno podávať s uvedenými tabletkami či kapsulami za účelom dosiahnuť výraznejší analgetický účinok.
Podobne ako NSA, pôsobia proti bolesti aj prípravky
s obsahom paracetamolu. Ten však na rozdiel od nich
nepôsobí proti zápalu, a treba ho užívať v dávke asi
1 g, čo v praxi zodpovedá zvyčajne 1,5 až 2 tabletkám.

Kĺbová výživa
Okrem analgetík, v lekárni môžeme dostať aj hrejivé
náplaste. Pri poškodení kĺbovej chrupky je vhodné užívať chondroprotektíva, niekdy označované ako kĺbová

výživa. Prakticky ide o prípravky, ktoré obsahujú tie
isté látky, ktoré sú prirodzenou súčasťou zdravej kĺbovej chrupky, a tak sa predpokladá, že ich pravidelným
užívaním sa zlepší aj jej stav, resp. funkcia. Patrí sem
napr. chondroitín sulfát, kyselina hyalurónová či glukozamín. Ku chondroprotektívam však patria aj ďalšie
látky, ktoré majú vyslovene protizápalový účinok (napr.
extrakt z Rosa canina a iné), hoci sa v istom zmysle
toto pôsobenie pozorovalo aj pri vyššie uvedených zástupcoch. Užívanie týchto prípravkov je však behom na
dlhé trate. Účinok sa nedostaví zo dňa na deň, a taktiež
nemožno očakávať ani kompletné vyliečenie chrupky.
Takými prípravkami, žiaľ, dnešná medicína stále ešte
nedisponuje. Napriek tomu pri pravidelnom podávaní je
to dnes to najlepšie, čo môžeme pre svoje kĺby urobiť.
Rovnako možno tieto prípravky bez obáv voľne kombinovať so spomenutými analgetikami.
Pri bolestiach s vyššou intenzitou možno využiť aj iné
opatrenia, ktoré však už plne spadajú do kompetencie
lekára. Dnes platí, že každú bolesť možno liečiť, a v naprostej väčšine prípadov dokážeme chorému pomôcť
dosiahnuť úľavu od bolesti.

Flector EP Náplasť
Flector EP Gél
®

®

Diklofenak epolamín

•
•
•
•
•
•

Podvrtnutia, natiahnutia svalov, šliach a väzív
Bolesti kĺbov a chrbtice
Športové poranenia
Úrazy z preťaženia
Zápalové a degeneratívne ochorenia
Reumatické bolesti

Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Pozorne si prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa lieku. Na vonkajšie použitie.
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Šancová 72, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/ 5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk

FLC_lok_inz_02/2012

Účinne potláča bolesť a zápal

Výživový doplnok s obsahom 300 mg chondroitín sulfátu

Ideálna výživa kĺbov pre pacientov s rizikovými faktormi
pre rozvoj osteoartrózy:
• Aktívny alebo pasívny
šport
• Nadváha
• Úraz
• Nerovnaká dĺžka
dolných končatín

• Zlé držanie tela
• Hypermobilný syndróm
• Zamestnanie
zaťažujúce kĺby
• Genetická predispozícia

PRE ZACHOVANIE ZDRAVIA KĹBOV

Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Šancová 72, 811 05 Bratislava • Tel: 02/5262 0978 • Fax: 02/5262 0979 • E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.ibsa.sk
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CON_inz_02/2012

Condrocoat® je výživový doplnok s obsahom chondroitínsulfátu. Chondroitínsulfát je prirodzenou súčasťou chrupky
a má významnú schopnosť viazať vodu, čím napomáha chrupke udržiavať jej elasticitu a mechanické funkčné vlastnosti.

rozhovor

4. Keď ste začali používať
Guna-MD injekcie, máte
nejaký konkrétny prípad,
ktorý by ste mohli popísať?

MOŽNOSTI LIEČBY
BOLESTI V PRAXI
NEUROLÓGA
Interview s neurológom doc. MUDr. Viliamom Modravým, Ph.D.

1. V
 ašim odborom je neuroló
gia, takže sa zaoberáte
hlavne liečbou chorôb
nervového systému. Do
tejto oblasti iste patrí aj
liečba bolesti. Ako často
sa stretávate s touto
problematikou u svojich
pacientov, o aké diagnózy,
respektíve choroby ide?
Neurológia je moderným medicínskym odborom, ktorý
pokrýva širokú škálu ochorení centrálneho a periférneho nervového systému počnúc bolesťami hlavy, chrbtice, cievnymi, nádorovými, záchvatovými, ochoreniami,
roztrúsenou sklerózou a sklerózou multiplex. S bolesťou sa denne stretávam najmä v ambulantnej časti neurologickej praxe. K najčastejším ochoreniam, ktorých
diagnostika a liečba si vyžaduje neurologickú starostlivosť, patria nervovo-svalové ochorenie a nepochybne
ochorenia chrbtice a miechových koreňov vznikajúce
z rôznych príčin, ktorých spoločným menovateľom je
najmä bolesť a obmedzenie pohyblivosti. V súčasnosti
až 80 % populácie v produktívnom veku vyhľadá aspoň
raz v živote pre bolesti chrbtice lekársku pomoc a musí
byť následne liečená.
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2. Ako vyzerá liečba bolesti
u tých najčastejších
ochorení, ktorých príčina
je neurologická. Aké vidíte
výhody a nevýhody takejto
farmakoterapie?

Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok
spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením
tkanív. Bolesť možno charakterizovať napr. podľa lokalizácie, intenzity a kvality bolesti. Bolesť však ovplyvňuje
aj našu psychiku, môže vyvolávať úzkosť a viesť i k depresii. Mňa, ako lekára, zaujíma predovšetkým príčina
bolesti a možnosť jej odstránenia. Liečba bolesti vyžaduje okrem klasickej liečby liekmi aj ďalšie nechirurgické
a chirurgické liečebné metódy. Liečba bolesti si jednoznačne vyžaduje multidisciplinárny prístup.

3. P
 oužívate vo svojej
lekárskej praxi nejakú
novinku, ktorej účinky Vás
milo prekvapili? A pokiaľ
áno, skúste nám viac
priblížiť svoje skúsenosti.
Áno. V poslednej dobe ma veľmi zaujala problematika tzv. fyziologickej regulačnej medicíny, ktorá predstavuje inovatívny terapeutický prístup liečby bolesti
a poruchy funkcie pohybového aparátu. Je založená na
súčasných poznatkoch molekulárnej fyziológie a príčin
vzniku chorôb na jednotlivých systémoch (nervovom,
hormonálnom a imunitnom).
V našom zariadení sme zaviedli injekčnú liečbu bolestivých stavov pohybového aparátu, predovšetkým chrbtice pomocou MD-Guna preparátov, ktoré obsahujú
kolagén a pomocné látky prírodného pôvodu s veľmi
dobrým účinkom a pozitívnou odozvou u pacientov.
Túto liečbu možno považovať za úplne bezpečnú,
dobre znášanú pacientmi a väčšinou vysoko účinnú.
Nevýhodou je, že táto liečebná metóda nie je hradená
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Áno, rád by som uviedol v krátkosti prípad 49-ročného
podnikateľa, u ktorého boli zhoršujúce sa dlhodobé bolesti v oblasti krížov spojené s výrazným obmedzením
pohyblivosti abolesťou. Tento nález obmedzoval vykonávať už i bežné denné aktivity a výrazne vplýval na
psychiku pacienta, takže okrem bežnej protibolestivej,
antireumatickej a inej liečby bolo nutné pridať antidepresíva. Zobrazovacie techniky ukázali viacúrovňové vyklenutia platničiek v krížovej oblasti a ich rôzne
poškodenia. Príčinou bol spôsob života (počítač, auto)
bez výraznejšej pohybovej aktivity, teda jednostranné
dlhodobé preťažovanie chrbtice.
Po prvej 5-týždňovej kúre preparátom MD-Lumbar
došlo k výraznému zlepšeniu pohyblivosti a bolesti
v krížovej oblasti. Po druhej kúre sme mohli vysadiť
už aj antidepresíva. Pacient je t.č. na udržiavacích
dávkach MD injekcií, má navrhnutý individuálny rehabilitačný pohybový režim a je prakticky bez výraznejších ťažkostí. Tento prípad som uviedol preto, že tento
pacient patril medzi prvých, ktorých sme liečili touto
metódou. Výrazný efekt nás nielen prekvapil, ale aj povzbudil v používaní tejto liečebnej metódy aj u ďalších
pacientov.

5. To znie veľmi sľubne,
že v liečbe bolesti
jednoznačne prevláda
úžitok pre pacienta.
Ako si to vysvetľujete?
Pri degeneratívnych a zápalových ochoreniach pohybového aparátu, teda aj chrbtice, dochádza k narušeniu
integrity a degradácii kolagénových vlákien s následným
vznikom porúch jeho funkcií a bolesti. Pri podpornej injekčnej liečbe bolestivých stavov chrbtice pomocou GUNAMD preparátov, ktoré obsahujú kolagén a pomocné látky
prírodného pôvodu, sa kolagén umiestni do špecifických
miest, kde ho je nedostatok. Následne na to sa výrazne
zlepší jeho kvalita a mikroštruktúra, pričom dochádza
k postupnému ústupu bolesti.

6. Táto otázka súvisí s tou
predchádzajúcou. Máte
viac takých pacientov,
ktorým ste aplikovali
MD injekcie s dobrými
výsledkami?
Metódu liečby MD preparátmi používame už od polovice minulého roku. Ošetrili sme viac ako 50 pacientov
s ochoreniami chrbtice. Môžem zodpovedne povedať,
že približne u cca 20 % pacientov došlo k úplnému
vymiznutiu bolesti a výraznému zlepšeniu hybnosti
chrbtice, u 2/3 pacientov došlo k výraznejšiemu zlepšeniu pohyblivosti a bolesti. Treba poznamenať, že táto
liečba bola súčasťou komplexnejšej, najmä rehabilitačnej liečby a úpravy pohybového režimu pacientov. Asi
u 10 % pacientov sa stav nezmenil. U žiadneho pacienta nedošlo k zhoršeniu stavu.
Doc. MUDr. Viliam Modravý, Ph.D.
Neurologická ambulancia
ProCare a.s. Bratislava
Za rozhovor ďakuje PharmDr. Zdeněk Procházka

FYZIOLOGICKÁ
REGULAČNÁ
MEDICÍNA
V TERAPII
BOLESTI

zdravotnícky prostriedok

Bez nežiaducich účinkov
Bez liekových interakcií
Kombinácia s analgetikami
vedie k zníženiu nežiaducich
účinkov analgetík

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

Indikácie:
Guna MD prípravky pôsobia analgeticky, antiﬂogisticky
a fyziologickou regeneráciou zlepšujú pohyblivosť kĺbov
a pridružených tkanív, a to vždy v tej oblasti, pre ktorú sú
určené. Zároveň zmierňujú poškodenie spôsobené starnutím, nesprávnym držaním tela, sprievodnými chronickými
ochoreniami, poraneniami a úrazmi.
Terapeutický protokol:
Štandardný protokol je použitie 1 – 2 ampuliek 1 – 3-krát
týždenne počas prvých dvoch týždňov podľa závažnosti
a klinického stavu; následne jedno ošetrenie týždenne
až do úľavy od bolesti.
Forma aplikácie: injekčná forma na subkutánne,
intradermálne a intraartikulárne podanie.
Štatút: zdravotnícky prostriedok (medical device).

Informačný servis zabezpečuje spoločnosť InPharm,
Tel.: 02 44 630 402, inpharm@inpharm.sk

Klinická účinnosť a bezpečnosť prípravkov bola potvrdená
radom klinických štúdií a registračných dokumentácií.

Pozn: Pre lekára je k dispozícii Manuál liečby bolesti s Guna MD
prípravkami. Obsahuje nielen spôsob použitia, dávkovanie
a aplikačné body pre jednotlivé indikácie, ale aj ilustratívne
kazuistiky. Manuál je dostupný na vyžiadanie zadarmo
v spoločnosti inPHARM.

Distribučný kanál pre lekárne

11

Už po tretíkrát vám prinášame výsledky prieskumu„Lekárnici odporúčajú“, ktorý sa snaží pravidelne
každý rok mapovať názory odborníkov lekární na voľne
predajné prípravky v lekárňach. V rámci tohto projektu
sa aj tento rok odborní pracovníci lekární vyjadrili, ku
ktorým voľne predajným prípravkom majú pri riešení
daného zdravotného problému najväčšiu dôveru (na
základe svojich skúseností a odozvy od pacientov).
Išlo o nezávislý prieskum, ktorého cieľom bolo overiťreálne skúsenosti s danými produktami. Na rozdiel od

EXPEKTORANCIÁ

informácii „dávkovaných“ výrobcom, tak reprezentujú
najmä dlhodobé skúsenosti získané z každodennej
práce v lekárni.
Poďakovanie patrí všetkým zapojeným lekárnikom aj
farmaceutickým laborantom, ktorí sa rozhodli podeliť
o svoje skúsenosti, a poskytnúť tak verejnosti náhľad
do svojej dlhodobej praxe. Vďaka ním sme tak všetci
opäť získali nielen cenné informácie o vlastnostiach
produktov ponúkaných v lekárňach, ale i celkom silný
štít voči často agresívnym reklamným tvrdeniam. Nechajte si preto opäť poradiť a pozrite sa, čo najradšej
odporúčajú samotní lekárnici.

Nealergická nádcha

ICI ODPORÚ
ČA

OTC

VÍ

ŤA Z 2 0 1 1

AntitusikÁ
1.

DITUSTAT

18,6 %

2.

ROBITUSIN ANTIT.

16,1 %

3.

STOPEX

16,1 %

4.

SINECOD

13,7 %

Alergická nádcha

1.

MUCOSOLVAN

29,8 %

1.

OLYNTH

31,7 %

1.

VIBROCIL

28,3 %

2.

SOLMUCOL

16,1 %

2.

MUCONASAL

22,4 %

2.

SANORIN-ANALERGIN

14,2 %

3.

BROMHEXIN

11,6 %

3.

NASIVIN

16,2 %

3.

ZODAC

8,4 %

4.

ACC

7,0 %

4.

OTRIVIN

11,6 %

4.

PHYSIOMER

5,8 %

Suché oko

Bolesť v hrdle

Horúčka u detí

1.

HYPROMELOSA

31,9 %

1.

TANTUM VERDE

24,0 %

1.

NUROFEN

36,7 %

2.

VISINE

13,4 %

2.

STREPSILS

17,2 %

2.

PANADOL

32,3 %

3.

SYSTANE

10,8 %

3.

NEO-ANGIN

12,7 %

3.

PARALEN

18,3 %

4.

HYLO-COMOD

9,5 %

4.

STREPFEN

9,7 %

4.

BRUFEN

7,2 %

Imunita

Nachladnutie

Bolesť hlavy

1.

IMUNOGLUKAN

35,7 %

1.

COLDREX

29,7 %

1.

PANADOL

23,8 %

2.

IMMUNAL

10,6 %

2.

THERAFLU

29,3 %

2.

IBALGIN

21,2 %

3.

ECHINACEA

7,8 %

3.

PARALEN GRIPP

15,8 %

3.

NALGESIN

12,5 %

4.

PREVENTAN

6,7 %

4.

NUROFEN

10,2 %

4.

ATARALGIN

10,6 %

Paradentóza

Záha, prekyslenie

Hnačka

1.

LACALUT

36,4 %

1.

TALCID

26,4 %

1.

ENDIEX

36,8 %

2.

PARODONTAX

23,8 %

2.

MAALOX

19,9 %

2.

SMECTA

16,9 %

3.

CORSODYL

10,4 %

3.

PANTOLOC

15,2 %

3.

IMODIUM

14,3 %

4.

MERIDOL

4,8 %

4.

TUMS

14,1 %

4.

CARBOCIT

8,5 %

Zápcha

Plyny

1.

GUTTALAX

32,0 %

2.

REGULAX

11,5 %

3.

SUPP.GLYCERINI

11,5 %

4.

DULCOLAX

10,3 %

4.

Hemoroidy
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1.

Probiotiká

ESPUMISAN

54,2 %

1.

PROBIOFIX

19,3 %

2.

GENERICA-SIMETHICON

3.

SIMETHICON

11,9 %

2.

NUTROLIN

11,8 %

6,0 %

3.

SWISS

11,8 %

SAB SIMPLEX

4,5 %

4.

BIOGAIA

10,7 %

Chudnutie

1.

FAKTU

35,3 %

2.

PROCTOGLYVENOL

3.

MASTU

4.

DOBEXIL H.

Menopauza

1.

ALLI

27,7 %

1.

FYTOSOJA

22,5 %

15,5 %

2.

BIO – CLA BOOSTER

10,3 %

2.

GS MERILIN

18,3 %

15,1 %

3.

CHILLYBURNER

7,0 %

3.

MINAPENT

17,4 %

7,8 %

4.

XL TO S

4,2 %

4.

SARAPIS

11,9 %

Pamäť

Depresia

1.

URINAL

32,8 %

1.

W-GINKOPRIM

30,3 %

1.

DEPRIM

33,5 %

2.

UROVAL

18,0 %

2.

ACUTIL

18,0 %

2.

SAFRAMYL

20,4 %

3.

UROSEPT

6,6 %

3.

MEMOPLUS

8,5 %

3.

PERSEN

15,2 %

4.

CYS-CONTROL

5,7 %

4.

GINKGO BILOBA

8,1 %

4.

GS ANXIOLAN

8,9 %

Akné – kozmetika

Akné – výživové doplnky

Suchá koža

1.

BIODERMA SEBIUM

35,5 %

1.

DERMABION

23,1 %

1.

EXCIPIAL

37,8 %

2.

ACNECOLOR

15,8 %

2.

ACNEON

22,5 %

2.

BIODERMA

18,5 %

3.

VICHY – NORMADERM

13,8 %

3.

BIO-ACNE

13,0 %

3.

LECIDERM

7,7 %

4.

LA ROCHE-EFF.

11,8 %

4.

ACNEX

7,1 %

4.

NEUTROGENA

6,3 %

Ochrana pred slnečným žiarením

Probiotiká k ATB

1.

45,6 %

1.

NUTROLIN

24,8 %

1.

HERPESIN

23,6 %

DAYLONG

Opary

2.

BIODERMA PHOTODERM

23,8 %

2.

BIOGAIA

12,2 %

2.

VECTAVIR

10,8 %

3.

EUCERIN

7,3 %

3.

LINEX

12,2 %

3.

ZOVIRAX

10,8 %

4.

LA ROCHE

4,1 %

4.

PROBIOFIX

11,0 %

4.

VIRU-MERZ

7,9 %

Vaginálne mykózy

MAKULÁRNA DEGENERACIA

Pleseň

1.

CANESTEN

41,7 %

1.

OCCUVITE

38,3 %

1.

CANESTEN

35,9 %

2.

MYCOMAX

13,0 %

2.

AVILUT

13,8 %

2.

LAMISIL

17,5 %

3.

ROSALGIN

10,4 %

3.

PROVISIO

12,8 %

3.

MYCOSEPTIN

15,8 %

4.

CANDIBENE

6,1 %

4.

OCUTEIN

12,2 %

4.

CANDIBENE

9,0 %

Lupiny

KŔčové žily

Zavšivenie

1.

NIZORAL

43,0 %

1.

VARIXINAL

22,7 %

1.

PARANIT

21,7 %

2.

BIODERMA NODE

11,0 %

2.

VENORUTON

18,2 %

2.

HEDRIN

19,8 %

3.

VICHY DERCOS

9,6 %

3.

MOBIVEN

13,6 %

3.

PARASIDOSE

17,5 %

4.

SEBIPROX

7,9 %

4.

LIOTON

11,6 %

4.

VSIVEN

17,1 %

Multivitamíny – deti

Multivitamíny – dospelí

Kĺby – lokálne

1.

Marťankovia

41,8 %

1.

CENTRUM

29,6 %

1.

VOLTAREN

26,8 %

2.

PIKOVIT

19,6 %

2.

SPEKTRUM

18,1 %

2.

FLECTOR

13,0 %

3.

CEM-M

11,6 %

3.

CALIBRUM

14,8 %

3.

ARTHROSTOP

11,0 %

4.

CEBION

5,8 %

4.

GERIAVIT

7,8 %

4.

IBALGIN

8,3 %

Kĺby – celkovo

Mastné kyseliny

EnzYmoterapia

1.

ARTHROSTOP

28,4 %

1.

GENERICA OMEGA

23,4 %

1.

WOBENZYM

69,1 %

2.

VOLTAREN

12,0 %

2.

MAXICOR

15,3 %

2.

PANCREOLAN

9,4 %

3.

GS CONDRO

10,4 %

3.

JAMIESON

14,4 %

3.

KREON

2,7 %

4.

COLAFIT

8,4 %

4.

GS-OMEGA

12,4 %

4.

PHLOGENZYM

2,7 %

Bolesť zubov

Bolesť chrbta

Tlakomery

1.

NALGESIN

30,4 %

1.

VOLTAREN

37,8 %

1.

OMRON

60,3 %

2.

VALETOL

26,0 %

2.

IBALGIN

20,0 %

2.

TENSOVAL

17,9 %

3.

IBALGIN

12,8 %

3.

FLECTOR

12,0 %

3.

MICROLIFE

14,5 %

4.

PANADOL

12,4 %

4.

NALGESIN

6,7 %

4.

HARTMAN

4,5 %

Nespavosť
1.

BENOSEN

2.
3.
4.

výsledky ankety

Močové cesty

Bradavice

Plodnosť, erekcia

20,3 %

1.

WARTNER

40,3 %

1.

CLAVIN

33,3 %

PERSEN

15,4 %

2.

DUOFILM

22,4 %

2.

LIDERIN

31,0 %

MELATONIN

13,4 %

3.

KOLODIUM FORTE PHYTENEO

12,2 %

3.

ARGINMAX

7,1 %

SANASON

12,2 %

4.

STILLI ARGENTI NITRICI

4,1 %

4.

PROFERTIL

2,9 %
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Omega-3 mastné kyseliny
– lekárnici odporúčajú spoločnosť
Generica
Odborná redakcia Edukafarm

ŤA Z 2 0 1 1

Prečo omega-3 mastné
kyseliny?
V obvyklej strave stredoeurópského typu prevažujú
omega-6 mastné kyseliny (najčastejšie kyselina linolová), ktorých zdrojom sú rastlinné oleje. Naopak, tzv.
omega-3 mastných kyselín (kyselinu eikosapentaénovú
(EPA) a kyselinu dokosahexaénovú (DHA)) je obvykle
nedostatok, pretože sú obsiahnuté v menej často konzumovanom rybom mäse a oleji.
Každý typ má pritom v organizme odlišnú funkciu:
omega-6 mastné kyseliny vedú k tvorbe látok, ktoré

Polynenasýtené mastné kyseliny sú veľmi dôležitou tukovou zložkou stra
vy, bohužiaľ, obvyklé zloženie stredoeurópskej stravy ich neobsahuje
v optimálnom množstve.
Nenasýtené mastné kyseliny majú význam predovšetkým pre zdravie srdcovo-cievneho systému a dobrú imunitu. Naše telo si ich však nedokáže vytvárať a je
odkázané výlučne na ich prívod stravou. Tu sa práve
skrýva problém...
Ukazuje sa totiž, že veľmi dôležitý je pomer ich podtypov, označovaných podľa štruktúry molekuly ako
omega-3 alebo omega-6 nenasýtené mastné kyseliny.

prevažne podporujú zápalové reakcie organizmu a sú
teda dôležité pre obranyschopnosť organizmu. Omega-3 mastné kyseliny naproti tomu podporujú tvorbu
látok potlačujúcich zápalové reakcie. Vzájomná rovnováha je preto veľmi dôležitá – ak niektorý z týchto typov
prevažuje (ako napr. omega-6 v našej strave), môže to
viesť k narušeniu imunitnej rovnováhy. Dôsledkom potom môžu byť rôzne ochorenia s imunitným podkladom,

ako napr. alergie, ekzémy a rôzne chronické zápalové
ochorenia, ako napr. reumatoidná artritída, Crohnova
choroba, ale aj napr. srdcovo-cievne ochorenia, pretože sa potvrdilo, že chronický zápal cievnej steny je
jedným z vyvolávajúcich faktorov aterosklerózy.

Ako dopĺňať omega-3 mastné
kyseliny?
Pôsobenie omega-3 nenasýtených mastných kyselín
nemá okamžitý charakter, ale z dlhodobého hľadiska prináša celý rad priaznivých účinkov, pre ktoré je
vhodné zvážiť, či je naša strava zložená dostatočne
kvalitne, alebo či drobné „kompromisy“ nie je vhodné
vyvážiť doplnkovým podávaním týchto cenných látok.
Prieskum Lekárnici odporúčajú 2011 ukázal, že
v slovenských lekárňach existujú najlepšie skúsenosti
s doplnkom stravy 3-omega 1 000 Generica, ktorý
obsahuje vysokokvalitný rybí tuk zo severoatlantických
rýb. Spoločnosť Generica je najväčší slovenský výrobca výživových doplnkov a vďaka prísnym kontrolným
mechanizmom pri výbere vstupných surovín poskytuje vysokú záruku na neprítomnosť cudzorodých kontaminujúcich látok, ktoré môžu byť prítomné v iných
výrobkoch morského pôvodu. Navyše, v tomto prípade
prakticky za najvýhodnejšiu cenu na trhu...

inzercia

ZD RA VI E PR E VŠ ET KY GE NE RÁ CI E

3 -O M E G AA 3-OGMEE NGAENARTRICHUA*
NA JP RE DÁVA NE JŠI

*zdroj: IMS YTD 2011
1 kapsula obsahuje 1000 mg najčistejšieho 3-omega rybieho tuku z rýb severných oceánov, čo predstavuje 470 mg polynenasýtených mastných kyselín.
• ZNIŽUJE VÝSKYT SRDCOVÉHO INFARKTU AŽ O 40 %
• JE VHODNÁ AJ PRE DIABETIKOV, ĽUDÍ S LAKTÓZOVOU
INTOLERANCIOU, ĽUDÍ S BEZLEPKOVOU DIÉTOU, CELIATIKOV
• JE VHODNÁ AJ PRE DETI OD 3 ROKOV, TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY
• NEOBSAHUJE TOXÍNY A PRIRODZENÝ ZÁPACH PO RYBÁCH
• NEOBSAHUJE SACHARÓZU, LAKTÓZU, GLUTEN, SOĽ ANI UMELÉ FARBIVÁ

OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY
•
•
•
•

Znižujú riziko infarktu myokardu
Znižujú riziko reinfarktu
Znižujú riziko náhlej srdcovej smrti
Znižujú hladinu LDL cholesterolu
a triglyceridov v krvi
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• Znižujú riziko kolorektálneho
karcinómu
• Znižujú riziko karcinómu prostaty
• Majú imunomodulačné účinky

• Ovplyvňujú zápalové a autoimunitné
ochorenia ako napr. psoriáza, astma,
diabetes 1.typu, skleróza multiplex
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Endiex NA liečbu
hnačky – komentár
prieskumu „Lekárnici
odporúčajú 2011“
Odborná redakcia Edukafarm
Hnačkové ochorenia patria po ochoreniach dýchacích
ciest k najčastejším problémom riešeným v lekárňach.
Pri riešení akéhokoľvek hnačkového ochorenia je dô
ležité si uvedomiť, že hnačka samotná nie je ochore
nie, ale len príznak vyvolávaný rôznymi príčinami.

Každá príčina si vyžaduje vlastný spôsob liečby – iný postup je preto odporúčaný pri hnačke
bakteriálneho alebo vírusového pôvodu, psychogénnej hnačke alebo pri hnačke po otrave
jedlom. Pre praktický pohľad je však vhodné vychádzať zo štatistík zdravotníckych zariadení,
ktoré ukazujú, že najčastejšie sa vyskytujú práve infekčné hnačky bakteriálneho pôvodu.
Tvoria približne 80 % infekčných hnačiek, vrátane tzv. „cestovateľských hnačiek“, teda hnačiek spôsobených v danom prostredí „normálnymi“, avšak pre „stredoeurópana“ atypickými,
baktériami. Len malá časť pripadá na hnačky vírusového pôvodu, psychogénne hnačky alebo parazitárne hnačky (v našich podmienkach naozaj ojedinelé). S ohľadom na tieto skutočnosti preto neprekvapuje, že prieskum „Lekárnici odporúčajú 2011“ ukázal ako najčastejšie
odporúčaný liek proti hnačkám liek ENDIEX od spoločnosti Zentiva, obsahujúci nifuroxazid.

Prečo Endiex?
Liek ENDIEX obsahuje črevné dezinficiens nifuroxazid, ktoré zabezpečuje rýchlu eradikáci
patogénnych baktérií v hrubom čreve. Z dôvodu širšieho spektra účinnosti prakticky úplne
nahradil tradične používaný Endiaron. Hlavne pri cestovateľských hnačkách už bola v rizikových oblastiach pomerne široko rozvinutá rezistencia patogénnych baktérií a tento tradičný
liek už dostatočne neúčinkoval. Častým riešením bol práve nifuroxazid, ale na Slovensku
bola táto účinná látka dlhý čas dostupná len na lekársky predpis. Pretože však skúsenosti
ukázali, že ide o veľmi bezpečnú liečivú látku, mohlo prísť k uvedeniu do voľného predaja
v lekárňach.
Liek ENDIEX sa tak stal dobre dostupným prostriedkom najmä pri infekčných hnačkách bakteriálneho pôvodu, narušení normálnej črevnej mikroflóry, či rôznych kvasných a hnilobných
procesoch v črevnom prostredí. Jeho víťazstvo v prieskume „Lekárnici odporúčajú 2011“ je
v prípade bakteriálnej hnačky celkom oprávnené.
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určiť jednoznačnú vyvolávajúcu príčinu, a preto je hlavným spôsobom liečby umelé dopĺňanie slzného filmu
tzv. náhradami sĺz. Ide väčšinou o vodné (fyziologické)
viskózne roztoky, ktoré sa snažia napodobniť ochrannú
a optickú funkciu sĺz.
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V liečbe menej až stredne závažných prípadov „suchého oka“ sú najčastejšie odporúčané prípravky s nižšou
viskozitou a v prieskume „Lekárnici odporúčajú 2011“
si najväčšiu dôveru získal prípravok Hypromelóza-P
od spoločnosti UNIMED PHARMA, spol. s r.o.

ŤA Z 2 0 1 1

Suché oko?
Lekárnici
odporúčajú
Hypromelózu-P

Hypromelóza-P
je očný roztok s ochranným epitelizačným, dezinfekčným a zvlhčujúcim účinkom. Obsahuje viskóznu zložku hydroxypropylmetylcelulózu (hypromelózu) a dexpanthenol (vitamín zo skupiny B).

Odborná redakcia Edukafarm
S ochorením, ktoré sa dá označiť súhrnným názvom „suché oko“ sa
v súčasnosti stretávame stále častejšie. Neurčité ťažkosti, charakte
rizované ako pálenie, začervenanie, svrbenie alebo pocit prítomnosti
cudzieho telesa („piesku“) v očiach sú vo väčšine prípadov spôsobené
narušením tvorby a kvality slzného filmu.

Suché oko

inzercia

Suché oko je do istej miery „civilizačné ochorenie“,
pretože moderná doba jednak zaťažuje naše oči negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia (priemyselné
exhaláty, klimatizácia, presušený vzduch, nadmerná

prašnosť), zároveň ale náš životný a pracovný štýl kladie na oči zvýšené nároky (práca pred monitorom, dlhé
šoférovanie a pod.).
Príčin, ktoré vedú ku zmenám slzného filmu, je veľké
množstvo. Vzhľadom na to, sa len málokedy podarí

Dexpanthenol prispieva k zrýchlenej obnove buniek na
povrchu rohovky po operáciách oka alebo pri erózii rohovky malými poškriabaniami či padnutými drobnými
telieskami do spojovkového vaku.
Hydroxypropylmetylcelulóza zvlhčuje vonkajší povrch
oka a slúži ako náhrada pri nedostatočnej tvorbe sĺz.
Pomáha tiež pri úľave od nepríjemných pocitov (štípanie, pálenie) sprevádzajúcich mierne podráždenia oka
vetrom, prachom, cigaretovým dymom, znečisteným
ovzduším, kontaktnými šošovkami atď., na zmiernenie
očnej únavy spôsobenej dlhodobým čítaním, riadením
motorových vozidiel, sledovaním obrazovky televízora
alebo monitora počítača.

HYPROMELÓZA-P

®

opäť víťazom prieskumu „Lekárnici odporúčajú 2011“
v kategórii „syndróm suchého oka“
HYPROMELÓZA-P ®
ochrana oka

dlhotrvajúca úľava pri pocite suchého oka
vhodný pri nosení kontaktných šošoviek

pôsobí ako náhrada pri nedostatočnej tvorbe sĺz
obsahuje dexpantenol vitamín zo skupiny B

bez konzervačných látok

poskytuje úľavu pri podráždení očí vetrom,
prachom a dymom

obsahuje kyselinu hyalurónovú
- telu prirodzenú látku

zmierňuje únavu očí spôsobenú čítaním,
šoférovaním, sledovaním TV a PC monitora

V tieni šampióna už rastie nový
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UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika tel.: +421 2 4333 3786, fax: +421 2 4363 8743,
info@unimedpharma.sk, www.unimedpharma.sk

Najčastejšou príčinou sú obvykle rozšírené žily v oblasti
konečníka – tzv. hemoroidy, alebo rôzne nešpecifické
zápaly a trhliny (fisúry) v sliznici okolo ritného otvoru. Je
pochopiteľné, že tento typ problémov má pre pacientov
často veľmi intímny charakter, preto sa snažia (pokiaľ
je to len možné) svoje ťažkosti liečiť samoliečbou, bez
nutnosti návštevy lekára. Správna liečba by mala odstraňovať ako vyvolávajúce príčiny (teda zlepšiť stav cievnej
steny, zabrániť krvácaniu, zlepšiť hojenie poškodených
tkaní, zabrániť druhotnej infekcii), tak aj nepríjemné príznaky (bolestivosť, svrbenie, pálenie).
Najrýchlejšiu úľavu pacientom poskytujú lokálne pôsobiace
prípravky, t.j. najčastejšie špeciálne masti/krémy alebo čapíky. Vo väčšine prípadov obsahujú kombináciu lokálneho
anestetika, ktoré rýchlo zmierni hlavné obťažujúce príznaky
hemoroidov (bolesť, svrbenie, pálenie), a látok, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu rozšírených, krvácajúcich alebo
zapálených žíl v konečníku. Na trhu je dostupných niekoľko
kombinácií účinných látok, podľa prieskumu „Lekárnici
odporúčajú 2011“ však najvyššiu dôveru lekárnikov má
prípravok FAKTU od spoločnosti Takeda/Nycomed. Pozrime sa, prečo vyhral práve tento prípravok....

VÍ
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FAKTU
Liečivý prípravok Faktu obsahuje kombináciu dvoch látok: komplexne pôsobiacej hojivej a antiseptickej látky
polykrezulénu a lokálneho anestetika cinchokaínu. Na
trhu je k dispozícii buď vo forme masti, ktorá je vhodná
pre liečbu vnútorných i vonkajších hemoroidov, alebo
vo forme čapíkov, ktoré sa obzvlášť hodia na vnútorné
hemoroidy, najmä ak sú sprevádzané zápalmi a krvá-

Cinchokaín ako typické lokálne anestetikum spôsobuje mierne znecitlivenie v mieste aplikácie a odstraňuje
tak bolestivosť, svrbenie alebo pálenie. Na rozdiel od
obvykle používaných lokálnych anestetík (napr. lidokaín) však dokáže po povrchovej aplikácii omnoho lepšie
prenikať do tkanív, kde si udržuje dlhodobú účinnosť.
To je práve u hemoroidov veľmi cenná vlastnosť – aj
keď samotná aplikácia masti alebo čapíkov nie je
bolestivá, u väčšiny postihnutých nie je tento spôsob
aplikácie „príjemnou“ záležitosťou, a vyžadujú preto
čo najnižší počet nevyhnutných ošetrení. Práve dlhodobá účinnosť cinchokaínu umožňuje uspokojivý
účinok už pri podávaní 2 – 3-krát denne pri akútnych
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v problematickej oblasti konečníka, a bráni tak rozvoju
zápalových procesov.
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Faktu – lekárnikmi
najčastejšie odporúčaný
OTC
liek pri hemoroidoch

S rozvojom sedavého spôsobu zamestnania sa problémy s konečníkom
stávajú stále častejšími, s ktorým sa pacienti chodia radiť do lekárne.
Štatistiky ukazujú, že rôzne nešpecifické ťažkosti s konečníkom, ako
napr. svrbenie, pálenie alebo krvácanie, zažije v priebehu života až
50 % ľudí.
caním. Liečivá látka polykrezulén rýchlo zastavuje krvácanie z poškodených ciev a napomáha odstraňovaniu
odumretých tkanív. Výrazne tak prispieva k čisteniu hemoroidálnych poškodení, pričom adstringentný účinok
zároveň tlmí ich mokvanie. Významný je tiež antiseptický
účinok tejto látky, ktorý chráni pred druhotnou infekciou
poškodených miest patogénnymi mikroorganizmami

problémoch, pričom po počiatočnom upokojení príznakov je často dostatočná aplikácia len 1-krát denne.
V klinických štúdiách si túto kombináciu látok ako veľmi
dobrú pochvaľovalo viac ako 80 % pacientov. V skúsenostiach slovenských lekárnikov sa odrážajú podobné
parametre a liečivé prípravky radu FAKTU majú pri liečbe hemoroidov ich najvyššiu dôveru.

inzercia
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výživový doplnok
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valeriána, chmeľ či mučenka. Najvyššiu dôveru lekárnikov
získal Benosen® vo forme výživového doplnku. Okrem
tradičných sedatívnych liečivých rastlín – valeriány lekárskej a chmeľu obyčajného – obsahuje aj špeciálnu zložku
zeleného čaju, aminokyselinu L-theanin, ktorá podporuje
relaxáciu organizmu bez pocitu ospalosti. Takáto kombinácia účinných látok je na trhu ojedinelá a dozaista sa
podpisuje aj na spokojnosti užívateľov.
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ARTHROSTOP® – bolesti kĺbov
Opotrebovanie kĺbov – osteoartróza – je problém, ktorý
s predlžujúcim sa priemerných vekom postihuje stále
viac ľudí. Zmenám kĺbových chrupiek je však možné
predchádzať pomocou látok zabezpečujúcich výživu
a regeneráciu chrupky. Najvyššiu dôveru pri riešení bolestí kĺbov si v prieskume „Lekárnici odporúčajú 2011“
opäť vyslúžil rad výživových doplnkov ArthroStop®.
Nosným produktom je ArthroStop® Rapid, obsahujúci
overené chondroprotektíva (glukozaminsulfát, chondroitinsulfát), boswelin a komplex ExPur (kolagén typu II
a vitamín C). Táto zložka patrí k najnovším inováciám na
poli starostlivosti o kĺby, pretože ovplyvňuje priamo patologické imunitné procesy narušujúce kĺbovú chrupku.

GinkoPrim® – Poruchy pamäti/
nootropiká

18

Poruchy pamäti nie sú len problémom staršej generácie – aj mladšie generácie musia neustála prijímať nové
informácie a učiť sa. Preto sú prostriedky pre podporu mozgových funkcií – tzv. nootropiká vyhľadávané.
Medzi najobľúbenejšie patria prípravky odvodené od

výživový doplnok

ginkga dvojlaločnatého (Ginkgo biloba), ktoré zlepšujú
zásobovanie mozgu kyslíkom i živinami. Medzi jednotlivými extraktmi z ginkga však môžu byť výrazné rozdiely. Skutočný účinok dokáže overiť až reálna klinická
prax a z nej vyšli najlepšie Walmark GinkoPrim®.
výživový doplnok

výživový doplnok

Spoločnosť WALMARK sa v priebehu viac ako 20-ročnej histórie vyprofilovala ako najväčší výrobca výživových
doplnkov a liečivých prípravkov v strednej Európe. Jej prvoradým cieľom je vždy farmaceutická kvalita produktov,
vďaka čomu získala svoj najväčší kapitál – dôveru zákazníkov. Opakovane to potvrdzujú aj odborníci zo slovenských lekární – v prieskume „Lekárnici odporúčajú 2011“
obsadili výrobky spoločnosti WALMARK prvé miesto
v šiestich rôznych kategóriách, a spoločnosť sa tak
stala najúspešnejšou spoločnosťou v tomto prieskume.

výživový doplnok

Výživové doplnky sú vhodným prostriedkom, ako našu životosprávu do
plniť o mnohé látky s priaznivým zdravotným a fyziologickým účinkom.
Či už ide o vitamíny a minerály, extrakty liečivých rastlín alebo iné biolo
gicky aktívne látky, často nám pomáhajú zvládnuť náročný životný štýl.

URINAL® – starostlivosť
o zdravie močových ciest
Najpopulárnejším voľne dostupným prostriedkom na
riešenie problémov s močovými cestami sú v súčasnosti výživové doplnky URINAL®, ktoré obsahujú špecifické látky, tzv proanthokyanidíny, ktoré bránia priľnutiu
patogénnych baktérií v močových cestách. Najlepšie
skúsenosti majú lekárnici s prípravkami URINAL®,
ktoré obsahujú patentované extrakty NutriCranTM, HiPACTM, CystiCran®, ktoré zaručujú najvyšší obsah týchto
účinných látok. Na pravidelnú starostlivosť o močové
cesty je určený klasický URINAL® a URINAL® HOT
DRINK, kde denná dávka zodpovedá množstvu 30 000
mg čerstvých brusníc. Pre akútny problém je určený
URINAL AKUT® FORTE (jedna tableta zodpovedá 338
400 mg brusníc), ktorý sa vyznačuje najvyšším obsahom účinných látok na trhu.

VARIXINAL® – kŕčové žily
a bolesti nôh
Ťažké, opuchnuté a unavené nohy sú prvým príznakom
narušenej funkcie žilového systému dolných končatín.
Oslabená žilová stena prepúšťa viac tekutín, vzniká
opuch, postupne sa rozvíja zápal a dochádza ku vzniku tzv. kŕčových žíl. Zdraviu žíl sa preto vyplatí venovať
primeranú pozornosť. Spomedzi tzv. venofarmák, látok
priaznivo ovplyvňujúcich stav žilovej steny sa najpreferovanejším stal výživový doplnok VARIXINAL®. Kombinácia 5 rastlinných extraktov s odlišným, ale navzájom
sa dopĺňaujúcim účinkom, predstavuje najkomplexnejšie zloženie s priaznivým účinkom na priepustnosť,
lámavosť a pružnosť žilovej steny.

BENOSEN® – pre pokojný
spánok
Poruchy spánku sú v súčasnej uponáhľanej dobe stále
častejšie. Liečba pomocou syntetických hypnotík môže
byť návyková, preto sa často pozornosť obracia na viaceré liečivé rastliny s upokojujúcim účinkom, ako napr.

výživový doplnok

LE

RN
KÁ

JÚ

Komentár k prieskumu

WALMARK
– najčastejšie
odporúčané
výživové
OTC
doplnky

MARŤANKOVIA
– multivitamíny pre deti
Aj keď dostatočný prísun živín by mala zabezpečovať
kvalitne zložená strava, obzvlášť u detí to nie je možné
vždy dodržať. V takýchto prípadoch je vhodné doplnkové podávanie kombinovaných vitamínových a minerálnych prípravkov. Tie by mali nielen odrážať špecifické
potreby detí, ale musia mať aj dostatočnú „lákavosť“,
aby tieto prípravky deti neodmietali. Zdá sa, že najlepšie sa darí MARŤANKOM, ktoré okrem kvalitného zloženia a dobrej chuti prinášajú deťom príbehy a hračky,
vďaka ktorým sa problémom stáva skôr neprekračovanie odporúčaného dávkovania.

nej civilizácie a farmaceutické spoločnosti uvádzajú
na trh celý rad výrobkov s obsahom týchto cenných
látok. S ktorými prípravkami sú najlepšie skúsenosti?
V prieskume „Lekárnici odporúčajú 2011“ vyhral rad
výživových doplnkov FytoSoja.

Fytosoja®

Odborná redakcia Edukafarm
Menopauzu sprevádza celý rad príznakov, ako napr.
návaly tepla, búšenie srdca, výkyvy nálady, depresie
a poruchy spánku, objavujú sa tiež problémy s pokožkou a často sa rozvíja osteoporóza a srdcovo-cievne
problémy. Súhrnne sa tieto problémy označujú ako klimakterický syndróm. Tradičnou liečebnou metódou v závažnejších prípadoch je hormonálna substitučná terapia
(HRT) – teda doplnenie hladiny estrogénov syntetickými
hormónmi vo forme náplastí alebo tabletiek. Pretože
však tento spôsob liečby nie je vhodný pre všetky ženy,
môže o jej použití rozhodnúť len lekár. Celý rad žien sa
okrem toho snaží principiálne vyhnúť umelej „hormonálnej“ liečbe, a hľadá preto alternatívne postupy.

Fytoestrogény
Jedno z riešení vyplynulo zo skúmania stravovacích
návykov ázijských – hlavne japonských – žien. I na-

vzdory vysokému životnému tempu, je u nich nízky výskyt srdcovocievnych ochorení, osteoporózy a prsných
nádorov, pričom ich menopauza prebieha obvykle

Rad FYTOSOJA® zastupujú dva výživové doplnky
s rovnakou základnou účinnou látkou, pričom každý
sa ďalej zameriava na špecifické riziká, ktoré ženám
v menopauze hrozia: prípravok FYTOSOJA® FORTE
obsahuje sójový extrakt bohatý na izoflavóny, pričom
obsah účinných látok v jednej kapsule je zvýšený na
25 mg. FYTOSOJA® OSTEO obsahuje rovnaký sójový
extrakt s fytoestrogénmi, avšak obohatený o biologicky viazaný vápnik, vitamín D3 a vitamín K 2. Tento

komentár k prieskumu

Menopauza
– lekárnici
odporúčajú
FytoSoju

Menopauza je životné obdobie ženy, v ktorom dochádza k prirodzené
mu poklesu tvorby ženských pohlavných hormónov – estrogénov. Vzhľa
dom na zmeny na úrovni aktivity hormonálneho systému, zodpovedného
za mnohé fyziologické funkcie, je rozsah vzniknutých problémov často
značne široký.
mierne. Ukázalo sa, že je to v dôsledku tradične vysokej
konzumácie výrobkov zo sóje, ktorá obsahuje špeciálne
látky označované ako tzv. fytoestrogény – teda rastlinné
hormóny, ktoré majú v ľudskom tele niektoré účinky
podobné prirodzeným estrogénom. Toto pozorovanie
sa preto moderná medicína snaží preniesť aj do západ-

výživový doplnok je špeciálne určený pre ženy v menopauze ohrozené osteoporózou. Zlepšuje ukladanie
vápnika v kostiach a zároveň bráni jeho ukladaniu v cievach. Komplexne tak tieto výživové doplnky predstavujú
vhodnú voľbu pre ženu s menopauzálnymi ťažkosťami
a uľahčujú prechod týmto zložitým obdobím.

inzercia

Bezpečná alternatíva hormonálnej
substistučnej liečby

F Y TOSOJA

®

• Znižuje suchosť slizníc
• Znižuje návaly tepla až o 60%
• Pozitívne posobí na psychickú depresiu
• Zlepšuje kvalitu nočného spánku
• Pozitívne ovplyvňuje hladinu
cholesterolu
• Zabezpečuje efektívne viazanie
vápnika v kostiach

Izoflavóny zo
sóje (DAIDZEIN,
GENISTEIN)
25 mg/kps

Žiadajte vo svojej lekárni

S prídavkom
biologickej formy
vápnika,
vitamínu D3,
prírodného
vitamínu K 2
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NOVINK A

VHODNÁ NAJMÄ PRE DETI

TERAZ EŠTE KONCENTROVANEJŠÍ EXTRAKT Z ČUČORIEDOK
Vo forme praktických
jednorazových fľaštičiek!
Obsahuje probiotikum Bacillus coagulans IS-2 (ex Lactobacillus sporogenes),
vitamíny skupiny B, vitamín K a extrakt z plodov čučoriedok.

Pohodlné a praktické pre rodičov,
deťmi obľúbené, veľmi chutné.

OBNOVUJE ZDRAVÚ ČREVNÚ MIKROFLÓRU
• pri tráviacich ťažkostiach (hnačka, nafukovanie),
• pri zlej životospráve, strese, v rámci diétneho režimu.

výživový doplnok

PRIAZNIVO PÔSOBÍ NA TRÁVENIE A METABOLIZMUS

Zloženie:
Bacillus coagulans IS-2 (ex Lactobacillus sporogenes), FiberAid® (arabinogalaktán), sušený extrakt a koncentrovaná šťava z plodov čučoriedok
Vaccinium myrtillus, vitamíny B1 , B2 a B3 , kyselina pantoténová, vitamíny B6 , B12 a vitamín K.

Použitie:

Obnova črevnej bakteriálnej mikroflóry najmä pri:
1. tráviacich ťažkostiach (hnačka, nafukovanie),
2. zlej životospráve, strese, v rámci diétneho režimu,
3. predchádzaní cestovateľskej hnačke
Užívanie v tehotenstve, alebo pri dojčení konzultujte s lekárom.

Dávkovanie:

Deti od 6 mesiacov: 1 fľaštičku denne.
Dospelí: 1 – 2 fľaštičky denne.
Podávajte najlepšie nalačno.

Balenie:

8 jednorazových fľaštičiek s dávkovacím uzáverom.
(1 fľaštička = 1 dávka)
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Informačný servis: inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

Plné brucho a nadúvanie

z lekárenskej praxe

dočnej kyseliny. Voľne predajným zástupcom je napr.
pantoprazol (napr. Nolpaza a i.), ktorý sa okrem iného
vyznačuje aj nízkym rizikom liekových interakcií.

Pocit preplneného brucha môžu mnohí vnímať ako splnenie svojho cieľa, a teda je sprevádzané istou mierou
uspokojenia. Pri trávení nám môžu pomôcť najrôznejšie výživové doplnky bohaté na prítomné enzýmy,
prípadne aj rastlinné výťažky podporujúce činnosť
pečene a pankreasu (napr. Gastroval a i.). Pri nadúvaní, veľmi často spôsobeného práve diétnou chybou
(Poznámka: ide napr. o vysoký príjem strukovín s obsahom cukrov, ktoré naše telo nie je schopné štiepiť.
Potom ako sa dostanú do hrubého čreva, štiepia sa
však pôsobením prítomnej flóry pri vzniku nepríjemne
zapáchajúcej zmesi plynov bohatých napr. na sírovodík alebo metán.), pomáha látka simetikon. Spôsobuje
zmenšenie povrchového napätia bublín plynov prítomných v čreve, ktoré sa tak ľahko vstrebávajú.

Problémy
so zažívaním
Odborná redakcia Edukafarm

Zažívacie ťažkosti majú mnoho podôb a objaviť sa môžu kedykoľvek po
čas roka. V lete, najmä v čase dovoleniek, ide o cestovateľské hnačky
vyvolané často zmenou stravy, klímy a denného režimu. Vzhľadom na
vysoké teploty vzduchu potraviny ľahšie podliehajú skaze. V čase Vianoc
alebo Veľkej noci je najväčším problémom prejedanie sa a s ním spojené
následné ťažkosti. Zaiste sa počas celého roka nájde príležitosť „dobre“
sa nejesť. Slovíčko „dobre“ by však rozhodne nemalo byť synonymom
prejedania sa!
Najlepšie je zažívacím problémom predchádzať zdravou a vyváženou stravou, bohatou na ovocie, zeleninu,
cereálie a omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, ktoré
sú v bohatej miere zastúpené napr. v rybách. Nie je
pritom pravda, že sa nachádzajú len v morských rybách. Ryba by tak rozhodne nemala chýbať na našom
jedálnom lístku a podľa odborníkov na výživu by sme ju
mali jesť aspoň 3-krát týždenne. Aj keď budeme jesť
zdravo a v malých porciách a v pravidelnom režime, len
veľmi ťažko sa ubránime nejakému diétnemu prehrešku. Okrem toho je pravdou, že naše zažívanie je úzko
spojené s našou psychikou. Vieme, že ak sme napr.
v strese, nemáme často na jedlo ani pomyslenie. Poruchy príjmu potravy, či už v zmysle prejedania, alebo
naopak nechutenstva, môžu byť i jedným z príznakov
depresie. Takisto stres je jedným z rizikových faktorov
pre vznik žalúdočných vredov. Podobných súvislostí
by sme mohli nájsť zaiste celý rad. Chronický stres je
známym rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení, a ak skombinujeme ich prítomnosť s nezdravým
stravovaním, môže byť v dôsledku následného poškodenia stavby cievnej steny ovplyvnené aj vstrebávanie
významných živín pre naše telo.

Pálenie záhy
Pálenie záhy je typickým prejavom tzv. pažerákového
refluxu, t.j., keď sa kyslý obsah žalúdka dostáva naspäť do koncovej časti pažeráka, a dráždi jeho sliznicu.
Ak ide o chronický proces, môže sa sliznica nezvratne
poškodiť a v extrémnom prípade môže dôjsť až k rozvoju nádorového bujnenia. Naštastie, je však tento stav
oveľa menej závažný. Častým spúšťacím faktorom pálenia záhy (syn. pyróza) je prejedanie sa a diétna chyba. Veľmi často sa s pyrózou stretávame taktiež u žien
v pokročilej fáze tehotenstva a prakticky pri všetkých

stavoch charakterizovaných zvýšením vnútrobrušného tlaku, t.j.
napr. aj chronickej zápche alebo
kašli.
Tento pažerákový reflux môže prebiehať aj nepozorovane. Zistíme to
až vtedy, keď si chorý sťažuje na
zvýšenú kazivosť zubov, nepríjemný zápach z úst alebo opakované
infekcie dýchacích ciest. Všetky
tieto stavy môžu byť dané napr.
práve nepozorovaným návratom
žalúdočnej kyseliny, najmä počas
spánku.
V rámci samoliečby si môžeme vybrať spomedzi výživových doplnkov
(napr. zmes bylinných výťažkov
J.V. kvapky DUO a i.) a mnohých
liekov. Sú to antacidá – látky zásaditej povahy vyvolávajúce neutralizáciu kyslej žalúdočnej šťavy.
Okrem antacíd sú veľmi populárne
aj algináty, ktoré na povrchu žalúdočného jazierka vytvoria ochranný
film, ktorý je pH takmer neutrálny,
a v prípadce refluxu tak nevyvoláva
podráždenie pažerákovej sliznice,
a teda zabraňuje aj pyróze. Využí
vajú sa taktiež tzv. prokinetiká
podporujúce napätie pažerákového
zvierača, alebo H2-blokátory a inhibítory protónovej pumpy, ktoré
významne zabraňujú tvorbe žalú-

inzercia

TRÁVIACE ŤAŽKOSTI? CITLIVÝ ŽALÚDOK?
VYSKÚŠAJTE POMOC Z

PRÍRODY
J.V.kvapky-DUO

• ukľudňujú citlivý žalúdok
• vynikajúce pri žalúdočnej neuróze
• pomoc pri prekyslení a pálení záhy
• celkovo zlepšujú trávenie
• priaznivo pôsobia na činnosť žalúdka
• účinné pri zvýšenom Helicobactere

J.V.kvapky-CHOL

• rýchla pomoc pri nevoľnosti z ťažkého jedla, prejedenia,
alkoholu, pri cestovaní, či viróze
• priaznivo pôsobia na činnosť žlčníka
• okamžite zlepšia trávenie
• odstraňujú nadmernú plynatosť
KVALITA VYRÁBANÁ NA SLOVENSKU
ŽIADAJTE VO VYBRANÝCH LEKÁRŇACH
VALOVIČ, s.r.o., Remeselnícka 11, BA • INFO: 02/44880665

E-lekáreň: www.valovicsro.sk • www.prirodnekvapky.sk

výživový doplnok

z lekárenskej praxe

Najvyšší obsah účinnej látky simethicon v jednej kapsule obsahuje voľne predajný prípravok Simethicon
80 mg (Generica). Simethicon sa zo zažívacieho traktu
takmer nevstrebáva a môžu ho užiť aj deti vo veku od
3 rokov. Aj prostredníctvom internetu možno získať
výživové doplnky s obsahom enzýmu alfa-galaktosidázy, ktorý štiepi pre naše telo nevstrebateľné cukry už
v tenkom čreve a umožňuje tak ich ľahké vstrebávanie.
Pri nadúvaní môžu pomôcť aj probiotiká, t.j. priateľské
mikroorganizmy, baktérie alebo kvasinky, ktoré upravujú črevné prostredie, (napr. Probioticus IBS), prípadne v kombinácii s tzv. prebiotikami, čo je vlastne inak
povedané, strava pre probiotiká.

pomôcť látka butylskopolamín dostupná vo voľne predajnom liečivom prípravku Buscopan, ktorý je vhodný
nie len pre dospelých, ale aj deti od 6 rokov.

Zápcha

Hnačka a kŕče v bruchu
Vo väčšine prípadov sú hnačky v našich podmienkach
vyvolané diétnou chybou, toxínmi zo zle skladovaných
alebo nedostatočne tepelne upravených potravín,
alebo vírusmi. V takých prípadoch je základom liečby
len tlmenie príznakov. Nevyhnutný je však súčasne
dostatočný príjem tekutín a minerálov, a v prípade, že
nevraciame, tak nie je dôvod na to, aby sme prestali
jesť, vhodné budú napr. diétne sucháre, ryža, mrkva
a pod. Pri hnačke nám zvyčajne pomôžu látky schopné
viazať na seba najrôznejšie toxíny. Vzhľadom na to, že
sa vôbec nevstrebávajú, sa spoločne s nimi úspešne
vylučujú z nášho tela. Pravdepodobne najznámejšie je
aktívne uhlie alebo látka diosmektit. Následne možno
zvoliť aj voľne predajné prípravky priamo tlmiace črevinzercia
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Obsahuje liečivo butylskopolamín. Pred užitím lieku si
pozorne prečítajte písomnú informáciu pre užívateľov
alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Liek na
vnútorné použitie.

nú pasáž. Rozhodne treba začať samoliečbu látkami
vychytávajúcimi toxíny, a až potom pokračovať prípravkami spomaľujúcimi pasáž. Ak by sme konali naopak,
toxíny by sa zbytočne hromadili v našom čreve a ťažkosti by sa mohli ešte prehĺbiť. V prípade infekčných
hnačiek môže byť užitočné aj črevné dezinficiencium.
Pri kŕčoch v bruchu nie len tráviaceho pôvodu môže

Podobne nepríjemný ako hnačka môže byť celkom
iste aj opačný problém, teda zápcha. Z nefarmakologických opatrení je celkom namieste odporúčanie
zvýšeného príjmu tekutín, zeleniny, ovocia a cereálií.
Samozrejmosťou je dostatok pohybu. V liečbe zápchy,
ktorá môže mať mnoho príčin sa uplatňujú preháňadlá
(tzv. laxatíva). Dlhodobé kladné skúsenosti sú s objemovými laxatívami, ktoré zväčšujú objem stolice, čím
je podráždené črevo a zlepší sa tak jeho pasáž. Ďalšou
skupinou sú osmotické laxatíva a laxatíva kontaktné.
Do poslednej spomínanej skupiny radíme napr. pikosíran sodný (napr. Guttalax) či bisakodyl (Dulcolax), ktoré
priamo stimulujú jemné nervové zakončenia v črevnej
sliznici a je možné ich bez konzultácie s lekárom užívať
počas 2 týždňov, najlepšie pred spaním.

Aspirín proti bolesti
a horúčke

z lekárenskej praxe

u osôb trpiacich časovým posunom, ktorí majú ťažkosti pri zaspávaní. Už dlho je v USA vo voľnom predaji,
a mnoho Američanov ho neváha užívať na korigovanie
týchto porúch. Poznanie jeho účinnosti alebo toxicity
je stále nedostatočné. Na náš spánok sú naviazané
aj mnohé hormonálne cykly. Niektoré vnútorné aktivity
nášho organizmu budú trvať dlhšie, aby sa upravili –
v niektorých prípadoch až niekoľko týždňov. V skutočnosti sú to vnútorné hodiny, ktoré všetko koordinujú.
Majú viacero funkcií. Univerzálne riešenie neexistuje,
existuje len isté časové podávanie liekov. Uvádzame
niekoľko príkladov.

Z pohľadu analgetického a protizápalového je známy
tiež pre svoje nežiaduce účinky na sliznicu žalúdka.
Vyvoláva malé krvácajúce poškodenia a dokonca po
dlhom opakovanom užívaní aj vredy. Tieto poranenia sú
vážnejšie, ak sa podávajú ráno. Pri pravidelnom užívaní
a rovnako tak u rizikových jedincoch sa však tomuto
nežiaducemu účinku bohužiaľ nevyhneme. U pacientov, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami, riedenie krvi podávaním aspirínu umožňuje predchádzať
infarktu. U týchto pacientov sa aspirín predpisuje podávať denne v malej dávke, najčastejšie v čase obeda.

Každý liek
má svoj čas
užitia
Odborná redakcia Edukafarm

Ako a kedy máme brať svoje
lieky?
Pri predpisovaní lieku vzniká otázka – Ako a kedy
máme brať svoje lieky? – na ktorú treba vždy dať odpoveď. Má to byť počas jedla, ráno, na poludnie, alebo
večer? Sú to významné časové vymedzenia, na ktoré
by sme nemali zabúdať. Ale lieky nemajú vždy v tom
istom čase maximálnu účinnosť. Každý liek by mal
mať svoj čas podania na optimalizáciu svojej účinnosti
a zníženia nežiaducich účinkov.
Odborníci tejto tézy sa spoliehajú na vednú disciplínu – chronobiológiu.
Rodinný život, práca a odpočinok vypĺňajú čas každého
jedntlivca. Súčasne s rytmom, ktorý nám diktuje náš
spoločensko-sociálny status, má i náš organizmus
svoje vlastné rytmy – režimy. Takto sa mení počas 24
hodín i naša teplota. Maximum dosahuje o 18. hodine
a postupne klesá do doby spánku, keď dosiahne minimum o 2. hodine.
Každý z našich orgánov má svoje periódy maximálnych
a minimálnych aktivít alebo i nezávislých aktivít. Napr.
naše nadobličkové žľazy vylučujú hormón kortizol, ktorý
zasahuje až úroveň srdca, žalúdka, mozgu a okrem iné-

Kortikoidy proti zápalu
Ich nežiaduce účinky (zadržiavanie vody, oneskorené
zjazvenie, zastavenie rastu u detí, najmä pri predlžovaní liečby vo veľkých dávkach) vyvolávajú u pacientov
isté obavy. Koncentrovaná dávka v prvej polovici dňa
by ich mohla zmierniť, alebo im zabrániť – chronobiológovia odporúčajú 2/3 ráno a 1/3 popoludní. Takto sa
podávanie uskutočňuje pararelne so sekréciou kortizolu
v našom organizme. Iný argument pre skoré podávanie
kortikoidov môže vyvolať rozrušenie, nespavosť. Z toho
vyplýva záujem uprednostňovať dávky kortikoidov ráno.

Antihistaminiká proti
alergiám
ho i oblasť obličiek. Jeho vylučovanie sa v priebehu dňa
mení a tiež i vplyv na spomínané orgány. V čase medzi
polnocou a 4. hodinou rannou je nulový, potom postupne
rastie. Aktívne sa zúčastňuje i na energetickom metabolizme (produkcia cukrov). Mieru svojho maxima dosahuje
o 8. hodine ráno, čo je obdobie, keď potrebujeme energiu. Sekrécia kortizolu klesá až pred spánkom.

Biologické hodiny sú riadené
zvnútra
Na ilustráciu si pripomeňme známy biologický posun.
Po prelete cez poludník, keď sa nachádzame tisíce
km od domova a myslíme si, že by sme mali ísť spať,
je výber veľmi ťažký. Náš cyklus bdenia a spánku je
nevyhnutne narušený. Vtedy by sme si nemali ľahnúť.
Naopak, mali by sme sa vystaviť svetlu, aby sme tento
posun zmenšili, a takto náš cyklus bdenie/spánok nastavili na nové prostredie. Po troch-štyroch dňoch sa
ľahšie prispôsobujeme danému prostrediu.

Hormón, ktorý vytvára dobrú
náladu
Melatoním sa vylučuje väčšinou v noci a má v našom
cykle bdenie/spánok významnú úlohu. Uľahčuje medziiným naše zaspávanie. Jeho sekrécia je narušená

Pokiaľ ide o klasicky užívané antihistaminiká pri ochoreniach alergického pôvodu, chronobiológovia ich odporúčajú podávať skôr večer. Vtedy sa znižuje význam
sedatívneho účinku niektorých antihistaminík. Okrem
toho by náš organizmus mal byť počas noci na tento
liek citlivejší. Keďže pôsobí hlavne ako prevencia, jeho
podávanie večer predchádza vyvrcholeniu krízy, ktorá
zasahuje veľmi často ráno pri prebudení.

Protizápalové lieky pri
reumatických ochoreniach
Všetci vieme, že náš žalúdok neznáša protizápalové
lieky. Vyvolávajú zažívacie ťažkosti vo forme bolestí,
hnačiek... Aby sa predišlo tomuto problému, podávame liek proti zápalom v čase jedla alebo na jeho konci.
Chronobiológovia odporúčajú určovať čas ich podania
vo vzťahu k vyvrcholeniu bolesti, najmä pri chronických
reumatologických ochoreniach. To znamená, že pri ranných bolestiach by sme mali uprednostniť ich podávanie
večer. Pri prevládajúcich bolestiach popoludní, zasa
ráno. Už niekoľko mesiacov sú k dispozícii nové protizápalové lieky, ktoré sú pre zažívaciu trubicu menej toxické: selektívne inhibítory typu cox-2 (celecoxib).
(Podľa zahraničnej tlače sprac.P.F.)
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Hotel Hviezda***
Hotel sa zameriava na poskytovanie kvalitných wellness služieb a liečebných procedúr poskytovaných pod
dohľadom hotelového lekára. Ubytovaným hosťom ponúka voľný vstup do bazénu s masážnou častou.

www.hviezda-dudince.sk
CENY DO SÚŤAŽE:
1x rekreačný týždňový pobyt pre 2 osoby s jednou procedúrou denne a polpenziou
ubytovanie v zrekonštruovanej izbe, plná penzia, resp. polpenzia s možnosťou diétneho stravovania, bezplatné parkovanie v areáli na nestráženom parkovisku
pri hoteli, bezplatné wifi pripojenie na internet v priestoroch kaviarne

1x romantický pobyt pre 2 osoby info a obsah nájdete na www.hviezda-dudince.sk
ubytovanie v dvojposteľovej izbe, plná penzia, voľný vstup do hotelového bazéna počas celého pobytu, 3 procedúry – 1x klasická masáž, 1x parafínový
alebo rašelinový zábal, 1x vírivý kúpeľ, prekvapenie pre dámy na izbe, fľaša šampanského na izbe, bezplatné wifi pripojenie na internet v kaviarni, bezplatné
parkovanie pred hotelom, možnosť dokúpenia thajských masáži pre pár

1x výkendový pobyt pre 2 osoby
ubytovanie v zrekonštruovanej izbe, plná penzia + 1x obed v nedeľu, vstup do bazéna, 5 procedúr – klasická masáž, parafínový zábal, sauna, 2x vírivá masáž

Znenie tajničky: „....... ...... spokojnosti“
Správnu odpoveď tajničky s vystrihnutým kupónom posielajte do 31. 3. 2012 na adresu: Edukafarm s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 01 Bratislava
NOŠA

OPAK PRÍLIV

ŽENSKÉ
MENO

ŽIVOČÍCH
KLEPETAMI

POMÔCKY: BINA,
EATON, LOANO,
SERA, TELINIT,
VALA, ADRA,
BRANIMÍRA

POTIAĽ
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RIEKA

LOW NOISE
AMPLIFIERS
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(SKR.)

OBYVATEĽ
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MENO
(24.2.)
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BOBOR (ČES.)

RIEKA
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(EXPR.)
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KRISTÍNY
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PREJAVILO,
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MALÁ JAZVA
OSTNATÉ
KROVITÉ
RASTLINY
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(JIŘÍ, 1926)

OPEN
INVENTION
NETWORK

AM. EKONÓM
(CYRUS
STEPHAN)

PRUDKO (ZAST.)
2.ČASŤ
TAJNIČKY

1.ČASŤ
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OSTROV
TROPICKÝ
STROM

VYROBENÝ
(ANGL.)
SOCIETY OF
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POZDRAV
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TAKZVANÝ (SKR.)

SPOČÍTA

SÚČASŤ
VITRITU

ANGL. MUŽ.
MENO (KAROL)

SMUTNE

TALIANSKE
MESTO

NAHMATAŤ
(EXPR.)
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n
1

Výhercovia tajničky z minulého čísla 4/2011: 1. cena – Alena Vrbová, Bratislava, 2. cena – Anna a Dianka Turčekové, Partizánske, 3. cena – Dana Lakatová, Prešov
Výhercom blahoželáme!
Výhercovia kozmetických balíčkov zo súťaže Vianočná lekáreň zo str. 11, 4/2011: Marika Borodáčová, Prešov; Mária Stanová, Malé Vozokany; Petra Patkóšová,
Nýrovce, Málaš

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

 Potrebujete sa naučiť na skúšku?
 Musíte cez noc vytvoriť prezentáciu na poradu?
 Čaká vás niekoľkohodinové šoférovanie auta?
 Chcete sa maximálne sústrediť?

• Pri zvýšenom psychickom vypätí

Výživový doplnok

GUNA®-BRAIN je výživový doplnok s unikátnym zložením
patentovaného komplexu šiestich bioaktívnych látok, ktoré sú
dôležité pre správne fungovanie metabolizmu mozgu.

• Pri nadmernej únave
• Pri zníženej sústredenosti
• Pri pocite straty pamäti
OBSAH 1 TABLETKY
koenzým Q10

20 mg

selén

50 μg

mangán

5 mg

n-acetylcysteín

250 mg

zelený čaj

100 mg

Withania somnifera (Indický ženšen)

100 mg

www.guna.cz

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