01/2013

časopis o prevencii a liečbe,
zdraví a chorobe,
o liečivách a výživových doplnkoch
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NEZABUDNITE NA PREVENCIU,
V LEKÁRNI VÁM DOBRE PORADIA!

PRVÉ SKÚSENOSTI S INFÚZNOU
LIEČBOU VYSOKODÁVKOVANÝM
VITAMÍNOM C NA SLOVENSKU
ROZHOVOR S MUDr. ROMANOM FANOM –

– LEKÁROM VIACERÝCH VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV
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1. Otáþajte uzáverom v smere hodinových ruþiþiek až do maximálnej možnej pozície. V tejto pozícii dôjde k prepadu prášku z uzáveru do tekutiny pod uzáverom.
2. Potrepte dobre fĐaštiþkou (so stále priskrutkovaným uzáverom) kvôli dobrému rozpusteniu.
3. Odskrutkujte uzáver a vypite obsah fĐaštiþky.
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Cieľová skupina: široká verejnosť
Náklad: 65 000 ks
Distribúcia: zadarmo

Vážení a milí čtenáři,
nové číslo časopisu přináší mnohé zajímavé
postřehy z lékárenství. Předně bych vaši
pozornost rád zaměřil na projekt, který
každý rok přináší cenné informace pro
vás, pacienty. Jedná se o průzkum, ve
kterém jsou zjišťovány názory odborníků
z lékáren na různé přípravky. Výsledky
průzkumu „Lékárníci doporučují 2012“ vám
nabízí naprosto unikátní vhled do toho,
co lékárníci doporučují, v co vkládají svou
důvěru a které přípravky sami oceňují kvůli
jejich kvalitě a dobrému efektu. Jako příklad
zmíním přípravek Mobivenal na problémy
se žílami, přípravek Nurofen na horečku v dětském věku, přípravek Lacalut aktiv
na parodontitidu, přípravek Hypromelóza P na problémy se suchým okem, a na
problém s hemoroidy – přípravek Faktu. V časopise najdete i důvody, proč se
lékárníci pro dané přípravky rozhodují ve své praxi.
Rozhodně nepřehlédněte rozhovor s MUDr. Romanom Fanom, který se s vámi
podělí o zkušenosti s léčbou bolesti u vrcholových sportovců. Dále je velmi
zajímavý příspěvek věnovaný novým poznatkům o vitaminu C a jeho nové
terapeutické využití. V neposlední řadě ještě stále máme období chřipek, proto
je přínosný i rozhovor s PharmDr. Lucií Kotlářovou na téma prevence a léčby
chřipky, hlavně v dětském věku. A že se dá šafrán využít i pro své léčivé účinky
nejen v gastronomii, to dokazuje článek na str. 8.
Přeji vám příjemné počtení a hlavně hodně zdraví.

PharmDr. Zdeněk Procházka,
šéfredaktor

Cíťte sa slobodne

Unikátna zbraň
proti kašľu
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Gogolox. Zloženie: ambroxóliumchlorid. 1 g lieku obsahuje 50 mg ambroxolu
vo forme hydrochloridu. Indikácie: mukolytická liečba pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc, ktoré sú sprevádzané tvorbou hlienu a poruchou jeho transportu, akútne a chronické ochorenia dýchacích ciest spojené so sťaženým vykašliavaním,
pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest a pri akútnych a chronických zápaloch
vedľajších nosových dutín. Dávkovanie: Liek treba vstreknúť do dutiny ústnej a prehltnúť.
Jedno stlačenie uvoľňuje 1 vstrek. Dospelí a deti od 12 rokov: Počas prvých 2-3 dní liečby

inzercia

Text v inzerátoch neprešiel jazykovou korektúrou.

POHODLNÝ
INOVATÍVNY
PRESNÝ

sa aplikujú 3 - 4 vstreky 3-krát denne. Potom sa dávka môže upraviť na 2-3 vstreky 3-krát denne.
Denná dávka je maximálne 12 vstrekov. Trvanie liečby závisí od individuálneho klinického stavu
pacienta a závažnosti ochorenia. Liečba má trvať priemerne 7-14 dní. Deti vo veku od 6 do 12 rokov:
1 - 2 vstreky 2 - 3-krát denne. Denná dávka je maximálne 4 vstreky. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Rudolfsplatz 2/1/8, 1010 Viedeň, Rakúsko.
Registračné číslo: 52/0138/06-S
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľov.
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d zinárodné
n
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a aké najčastt ejšie zdravotn
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e?
A bývalý vrcholový športovec, venoval
Ako
som sa výkonnostne veslovaniu, mám
so
veľmi pozitívny vzťah k športu, a vlastne stále som bol obklopený športovcami, či už na lodenici v Piešťanoch, alebo
na iných športoviskách. Keďže v mojom
rodnom meste bola úspešná „liaheň“ aj
iných úspešných športovcov, mal som
blízko aj k tenistom – Stankovičovi či
Vajdovi, ktorí boli úspešnými Davis - cupovými reprezentantmi a neskôr sa ako
tréneri úspešne pohybovali a pohybujú
vo svete tenisu, samozrejme, fandili sme
našim plavcom – Martine Moravcovej
alebo vodným pólistom.

V roku 1996 ma oslovili tenisti, ktorí už boli
moji klienti, a navštevovali ma, na spoluprácu s Davis- a Fed- cupovou reprezentáciou, táto spolupráca trvá doteraz. Zažil
som krásne zápasy, či už Kučeru, Hrbatého, Habšudovej, Hantuchovej, Cibulkovej
i iných našich reprezentantov. Pred OH
v Sydney ma oslovil na spoluprácu aj Michal
Martikán a Slavo Kňazovický, s Michalom
Martikánom spolupracujeme nepretržite
doteraz. U športovcov riešime hlavne aktuálne zmeny zdravotného stavu v príprave
alebo priamo pri pretekoch alebo zápasoch.
Z úrazov na pretekoch sú to hlavne zranenia
z preťaženia, bolesti kĺbov a chrbtice. Veľakrát však musím byť aj psychológom, nakoľko som týmto športovcom často vo vypätých
situáciách najbližšie. Ale dôležitá je aj prevencia ochorení a zranení, preto v spolupráci s niektorými vybranými osvedčenými
pracoviskami zabezpečujeme aj komplexné
preventívne prehliadky u všetkých športovcov, o ktorých sa starám počas celého roka.

Sp
p revádzať
n ajlepších
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p ortovcov
Slo
ovenska pre
e dstavuje urrčitt e veľkú
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o dpovednosť a vyžaduje si prehľad
a znalosti oh
hľadne najm
m ode
e rnejších
terrapeutických postupov. S tretli ste sa
v p oslednej do
o be s nejakou
u n ovou lie-
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FYZIOLOGICKÁ
REGULAÿNÁ
MEDICÍNA

Zmiernenie bolesti a zlepšenie
pohyblivosti svalov, kĎbov a chrbtice
Nežiaduce úþinky neboli pozorované
Bez liekových interakcií
SpomaĐuje degeneráciu kĎbov
a pridružených tkanív

Prípravky:
2

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

zdravotnícky prostriedok

Bene¿ty:

V TERAPII
BOLESTI

Informaþný servis zabezpeþuje spoloþnosĢ inPHARM s.r.o.,
tel.: 02/44 630 402, inpharm@inpharm.sk

Samozrejme, sledujem nové diagnostické
aj terapeutické trendy v oblasti chirurgie,
ortopédie, traumatológie, športovej medicíny, farmakológie a príbuzných odborov.
Asi pred 3 rokmi som sa oboznámil na
odborných seminároch s novou metódou
liečby, označovanou ako fyziologická regulačná medicína. Táto metóda sa používa
v liečbe bolesti. Je založená na súčasných
poznatkoch molekulárnej fyziológie a patofyziológie. Používam celý rad certifi kovaných zdravotníckych prostriedkov Guna
Medical Device (MD) vo forme injekcií, lokálne podávaných do bolestivých miest na
zníženie bolesti a zlepšenie pohyblivosti
kĺbov. Využívam ich hlavne pri bolestiach
chrbta a váhonosných kĺbov, ale dobré výsledky mám aj pri liečbe šľachových zranení.
Mo
o hli by ste ná
á m metódu b ližš
š ie priblížiťť a povedať, č o priniesla d o Vašej praxe
e , v čom vidíte
e jej prínos a výh
h ody?
Guna MD-prípravky predstavujú kolagénové injekcie obohatené ďalšími prírodnými zložkami. Majú lokálne pôsobenie, kde
prispievajú ku kompenzácii nedostatku kolagénu v poškodených štruktúrach kĺbového a spojivového aparátu, ktorý posilňujú,
štruktúrujú a chránia. Pomáhajú zmierniť
bolesť a zlepšiť pohyblivosť kĺbov spomalením ich fyziologickej degenerácie a pridružených tkanív (šľachy, väzy, kĺbové puzdrá,
chrupky). Sú vhodné na stavy spôsobené
starnutím (degeneratívne ochorenia, napr.
osteoartróza), nesprávnym držaním tela,
úrazmi a reumatologickými zápalovými
ochoreniami.
Ich veľ kou výhodou je vysoká účinnosť bez
nežiaducich účinkov s možnosťou ich kombinácie aj s inou terapiou v prípade potreby, pričom sa dosahuje rýchlejší liečebný
efekt. Vďaka ich pôsobeniu pacienti môžu
užívať menej analgetík, nesteroidových
antireumatík, čím sa vystavujú menšiemu
pôsobeniu vedľajších nežiaducich účinkov
daných liekov, hlavne na úrovni tráviaceho traktu. S používaním Guna MD injekcií
som spokojný, stav pacientov sa zlepšil aj
v prípadoch, kde som predtým nedosiahol
uspokojivé výsledky. Navyše, sú vhodné aj
pre športovcov, nakoľ ko sú negatívne v dopingových testoch.

asi 10 % pacientov liečim s bolesťami ramenných kĺbov. Ostatných 10 % je skupina
pacientov, ktorých najčastejšie trápia entezopatie (ochorenia svalových a šľachových
úponov).
Prakticky 100% úspešnosť liečby s Guna
MD injekciami je pri zápaloch Achillovej
šľachy. Veľmi vysoké percento spokojnosti (85 %) mám u pacientov, ktorí sa liečia
na vertebrogénne ťažkosti. Prakticky na
všetky vyššie spomenuté ťažkosti môžem
použiť Guna MD injekcie. Nepoužívam ich
jedine pri svalových a šľachových ruptúrach a epifyzeolýzach (poranenia v oblasti
rastovej platničky).
Tá
á to otázka súvisí s tou pre
e dc
c hádzajúco
o u. Máte viac t akých pacien
ntov, ktorým
ste
e aplikovali MD-injekcie s dobrými
vý
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o m etódu aj
u z námych špo
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o, u koho
a s akým efekto
o m?
Keďže mám k dispozícii na ambulancii celú
škálu terapeutických možností konzervatívnej liečby zranení, u športovcov musím
byť zvlášť obozretný s používaním medikamentov z antidopingového hľadiska.
Týka sa to hlavne používania kortikoidov z
pohľadu ich katabolicého efektu na tkanivá. Obmedzená je dostupnosť biologickej
liečby, hlavne z fi nančného hľadiska. Veľa
známych športovcov je veľmi spokojných
s používaním fyziologickej regulačnej medicíny vo forme Guna MD injekcií, hlavne
pri liečbe zranení z preťaženia. U mnohých
účastníkov OH v rôznych športoch, či už
v tenise (liečba Achillovej šľachy Daniely
Hantuchovej), v rýchlostnej kanoistike (bolestivé rameno 6. kanoistu na OH v Londýne, Hagaru), v kanoistike na divokej vode
(liečba epikondylitídy – zápal svalových
úponov predlaktia nazývaný tiež „tenisový
lakeť“ Jany Dukátovej), ale aj u atlétov a
plavcov som využil liečebné možnosti tejto
terapie.
Pre
redpokladám, že pacientt i s i musia
Gu
u na MD-injek
kcie platiť, že
e sa
a neuhrádz
z ajú z prostrie
e dkov všeobe
e cné
é ho zdravo
otného poiste
e nia. Ako to za
a padá do
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é m? Nie je to dra
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Má
á te nejaký za
a ujímavý klin
n ick
k ý prípad
zo
o svojej praxe,, o ktorý by ste s a s nami
mo
o hli podeliť?

Liečba MD injekciami nie je drahá, vzhľadom na jej dobrý a dlhotrvajúci účinok.
Aplikácia jednej injekcie stojí asi 10 eur,
odporúča sa kúra 8-10 injekcií počas dvoch
mesiacov. Injekcie sa aplikujú prvé 2 týždne 2-krát týždenne, potom len raz za týždeň, takže sa to dá fi nančne zvládnuť.

Asi 50 % pacientov liečených touto metódou prichádza ku mne s vertebrogénnymi
bolesťami (bolesti vychádzajúce z chrbtice), 30 % s bolesťami váhonosných kĺbov,

Čo
o by ste na záver odkázz ali všetkým
šp
p ortovcom, k torých trápia
ia p roblémy
po
o hybového ap
p arátu? Aký po
o sttup by ste
im
m odporúčali?

ŽIVOTOPIS
MUDr. Roman Fano:
•

Absolvent LFUK v Bratislave
1989.

•

Kvalifikačná atestácia
v odbore chirurgia I. stupňa
v roku 1992 v Bratislave.

•

Kvalifikačná atestácia
v odbore ortopédia I. stupňa
v roku 1997 v Bratislave.

•

Kvalifikačná atestácia
v odbore ortopédia II. st.
v roku 2004 v Bratislave.

•

Základný kurz v reumatológii
v 1998 v Piešťanoch.

•

Medzinárodný kurz reumachirurgie v 1999 v Prahe.

•

Aktívna účasť na Svetových
kongresoch športovej medicíny v roku 2000 v Londýne,
v roku 2004 v Aténach, v
roku 2005 v Barcelone.

ROZHOVOR

če
e bnou metódo
o u, ktorú ste z ač
č ali využíva
a ť vo svojej prraxi?

Zamestnanie:
•

od r. 1989 – 1995
– Chirurgické oddelenie NsP
Trenčín.

•

od r. 1996 doteraz –
– NURCH Piešťany reumochirurgické oddelenie.

•

od r. 2008 doteraz –
– S & A spol. s.r.o., Piešťany.

Veľmi dôležitá je prevencia zranení, dôkladná príprava na tréning a samotná súťaž. Odporúčam vždy raz ročne preventívnu telovýchovnú prehliadku športovca.
Ak už vzniklo zranenie, treba sa dať v čo
najkratšom čase vyšetriť u skúseného lekára v danom obore. Čakanie na vyšetrenie
počítačovou tomografi ou alebo magnetickou rezonanciou týždeň či viac je dnes
neospravedlniteľné. Netreba podceňovať
vyšetrenie svalového a kostrového aparátu ultrasonografi ckými zobrazovacími metódami. A v neposlednom rade treba byť
liečený na pracovisku, ktoré má kompletnú
terapeutickú škálu možností liečby zranení.
Za rozhovor ďakuje odborná redakcia
Edukafarm.
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Z KLINICKEJ PRAXE
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NOVÉ SKÚSENOSTI S INFÚZNOU TERAPIOU
V
VYSOKODÁVKOVANÝM
VITAMÍNOM C
NA SLOVENSKU.
Rozhovor s neurologičkou MUDr. Ester Točíkovou
R
Pani
P
a doktorka, máte súkromnú neurologickú
g
i
ambulanciu, pomáhate pacientom
s bolesťami rôzneho druhu. Bolesť je
podmienená
po
rozličnými príčinami, a preto si vyžaduje aj rôznorodé prístupy liečby.
by Čo všetko vo svojej praxi používate
a s čím novým ste sa stretli v poslednej
dobe,
d
čo by Vám v liečbe bolesti pomáhalo?
Neurológia rieši veľa bolestivých stavov,
medzi najčastejšie patria bolesti hlavy
a bolesti pohybového aparátu. Používame klasické liečebné postupy, ku ktorým
patrí podávanie infúzií, injekcií, liekov,
ale v poslednom čase radi siahame po
obstrekoch kolagénovými Guna MD injekciami. Tieto dopĺňajú kolagén – čiže
regenerujú tkanivá a pomáhajú zmierniť
bolesť. Pri ochoreniach pohybového aparátu zlepšujú pohyblivosť kĺbov a uvoľňujú
svalové spazmy. V liečbe bolesti je veľmi
dôležitá aj správne zvolená rehabilitácia.
V novembri minulého roku sme sa oboznámili s možnosťou podávania vysokodávkovanej terapie vitamínom C, ktorá má
širokospektrálny terapeutický efekt.
Pani doktorka, nedávno ste začali svojim
pacientom aplikovať infúznu terapiu vysokodávkovanýmvitamínom C. Poďme
si najprv zrekapitulovať úlohu vitamínu
C pre náš organizmus.
Vitamín C sa prvýkrát podarilo extrahovať
maďarskému vedcovi Albert Szent-Gyorgyimu z papriky, ktorý za to dostal Nobelovu
cenu. Pre život človeka je vitamín C nevyhnutný, pokiaľ ho nemáme, organizmus sa
rozrušuje a nastáva smrť. Vitamín C má
okolo 20 známych pozitívnych vplyvov na
ľudské telo. K najznámejším patrí podpora
imunitného systému. Ak sme chorí, už štandardne siahame po vitamíne C. „Céčko“ je
ale aj silný antioxidant (blokátor voľných
radikálov v tele), ktorý chráni aj iné antioxidanty – napríklad vitamín E. Ochraňuje telo
pred vysokou hladinou cholesterolu a jeho
ukladaním do steny ciev, spevňuje steny
ciev, je toxický pre rakovinové bunky, zúčastňuje sa na tvorbe kolagénových vlákien
kĺbov, šliach, kože a spojivového tkaniva,
na tvorbe kĺbového mazu, žlčových kyselín, adrenalínu, na metabolizme kostí, veľmi
dôležitý je pre nervovú a mozgovú činnosť
a psychiku, prispieva tiež k vstrebávaniu železa z potravy do organizmu.
Nedostatok vitamínu C v organizme je nám
všetkým známy pod pojmom „jarná únava“.

Najťažší stav z nedostatku vitamínu C ilustruje ochorenie nazývané skorbut. Trpeli ním
hlavne námorníci, ktorý ho týždne aj mesiace
nedostali, nemali dostatok ovocia a zeleniny.
Začali im krvácať ďasná, vypadávať zuby, trpeli na celkovú extrémnu slabosť, objavovala
sa horúčka, psychické poruchy a ľudia v zúboženom stave pomaly umierali.
Ľudia sú odkázaní na jeho prísun zvonku
a prišiel čas, aby sme sa oň začali naozaj
viacej zaujímať.

momentálne
len
jedným spôsobom
– priamym podaním vitamínu C do
krvi. Je vedecky
dokázané, že intravenózne podaný vitamín C (vitamín C podaný v infúzii do žily) vo vysokej dávke 7,5 g,
zabezpečí potrebnú koncentráciu plazmatickej hladiny askorbátu, ktorá je viac, ako
2,38 milimolov.

Stále častejšie sa hovorí o využití vitamínu C v prevencií chorôb. V tejto súvislosti
sa tiež vysvetľuje rozdiel v absorpcií do
krvnej plazmy medzi ústnym podaním
a intravenóznym podaním vitamínu C.
Vitamín C je vo vode rozpustný vitamín, ktorý
sa vstrebáva do krvi priamo v hornej a strednej časti tenkého čreva. Pokiaľ je vitamín C
podaný v dávke do 200 mg, vstrebe sa na
100 %. Pri podaní vyšších dávok jeho resorpcia klesá. Pri dávke 1 g sa ho vstrebe menej,
ako 50 %. V stene tenkého čreva je molekulárny aktívny systém prenášačov, ktoré zabezpečujú vstrebávanie vitamínu C do krvi.
Týchto prenášačov je obmedzené množstvo,
z čoho vyplýva, že aj keď užijeme veľkú dávku vitamínu C ústami, do krvi sa dostane len
obmedzené množstvo. Pre vstrebávanie vitamínu C je podstatný stav črevnej sliznice. Súčasná populácia a žiaľ – stále častejšie deti
– trpia rôznymi poruchami sliznice, zápalmi,
alergickými zmenami atd. Pokiaľ je porušená
črevná sliznica tenkého čreva, je znížené aj
vstrebávanie vitamínu C. Stav črevnej sliznice ovplyvňuj aj vek – vo vyššom veku sa
schopnosť vstrebávať látky z tenkého čreva
zníži. Vitamín C sa krvnou cestou dostáva ku
všetkým orgánom, ktoré ho podľa potreby absorbujú a zvyšný vitamín C sa vylúči cez obličky močom, nezužitkované zvyšky tabletiek
vitamínu C stolicou. Vylučovanie vitamínu C
z tela urýchli fyzická činnosť. Spomenuli sme
už množstvo funkcií, ktoré v organizme človeka vitamín C vykonáva. Nakoľko efektívne
budú tieto funkcie, teda – aký benefit telu človeka prinesú, to závisí od koncentrácie vitamínu C v krvnej plazme. Pokiaľ sa telo človeka nachádza v akomkoľ vek nerovnovážnom
stave, bez ohľadu na príčinu – choroba, stres,
fajčenie, nesprávna strava, mnohonásobne
rastie potreba zvýšenej koncentrácie vitamínu C v plazme. Ale ako sme si už vysvetlili,
zvýšený prísun vitamínu C v strave nemôže zabezpečiť dostatočne zvýšenú hladinu
vitamínu C v plazme. Táto sa dá dosiahnuť

Je zrejmé, že intravenózne podanie vytvorí v krvi koncentráciu vitamínu C, ktorá
pôsobí nielen preventívne, ale aj liečebne.
Pôsobí protizápalovo, ale i proti nádorovým bunkám. Preberme si najskôr protizápalové pôsobenie, a pri akých ochoreniach sa dá použiť.
Vitamín C je kofaktor, ktorý pomáha aktivizovať a normalizovať funkcie imunitného
systému, čím ovplyvňuje zápal ako proces.
Zápal je lokalizovaný na určité tkanivá tela
a vitamín C je tiež kofaktorom regeneračných
procesov. Takto vitamín C pôsobí ako liečivo na tkanivá poškodené zápalom. Vitamín
C do veľkej miery ovplyvňuje to, či akútny
zápal prejde do chronickej podoby. V súčasnosti vieme, že na vzniku veľkého množstva
chronických ochorení sa podieľa chronický
zápal. Na chronifikácií zápalu sa zúčastňuje
tzv. oxidatívny stres, keď v organizme vzniká nadbytok nebezpečných voľných kyslíkových radikálov. Tieto poškodzujú organizmus
a priamo prispievajú ku vzniku aterosklerózy,
cukrovky, reumy, rakoviny, pocitu chronickej únavy, depresie atď. Nadbytok voľných
radikálov môže vzniknúť z vonkajších príčin
– napríklad pri vstupe ťažkých kovov do organizmu, ale aj z vnútorných príčin – napríklad
pri strese, ale produkujú ho aj zápalové bunky. Súčasné literárne údaje uvádzajú, že telo
moderného človeka je viac-menej v trvalom
stave oxidatívneho stresu. Na odstraňovanie
voľných radikálov slúžia antioxidanty, medzi
ktorými vyniká práve vitamín C. Takto sa vitamín C spotrebováva vo väčšom množstve,
jeho koncentrácia sa znižuje a organizmus
sa začne nachádzať v stave hypovitaminózy. Dodanie vitamínu C infúzne s následnou
dostatočnou plazmatickou koncentráciou,
vyrovnáva a normalizuje tento stav, čo vedie
k postupnému vyliečeniu.
Vráťme sa k onkológii. Infúzne podaný vitamín C dokáže niektoré nádorové bunky
usmrtiť, zatiaľ čo zdravé bunky chráni.

Kedy je teda vhodné aplikovať infúznu
u
terapiu vitamínom C preventívne a kedy
y
liečebne? Predpokladám, že vitamín C
nemá žiadne závažné nežiaduce účinky,
veď je to fyziologická, pre organizmus
s
potrebná látka.
Vitamín C je naozaj pre organizmus bezpečnou látkou. Nemožno sa ním predávkovať. Telo si vezme toľko, koľko podľa svojich
aktuálnych potrieb vyžaduje a zvyšok vylúči
stolicou a močom. Pred podávaním vysokých
dávok vitamínu C parenterálne je dôležité vedieť, či pacient má dobrú funkciu obličiek, ak
si nie sme istí, treba vždy vyšetriť funkciu obličiek, pretože pri jej znížení hrozí vznik obličkových kameňov. Prípravok by nemali užívať
pacienti s patológiou metabolizmu železa a
jeho ukladaním v organizme (talasémia, hemochromatóza, sideroblastická anémia).
Preventívne podávanie vysokých dávok vitamínu C vnútrožilne možno odporúčať vždy
u tých jedincov, ktorí sa nachádzajú v stave
oxidatívneho stresu. Sú to ľudia, ktorí sú prepracovaní, zle sa stravujú, sú unavení, prekonávajú akútnu fázu zápalového ochorenia,
ktoré má potenciál prejsť do chronickosti.
Liečebné podanie vitamínu C sa odporúča
u ochorení, ktorých vývoj môže pozitívne
ovplyvniť vysoká plazmatická hladina vitamínu C. Sú to ochorenia spojené s prítomnosťou chronického zápalu – napríklad borelióza
vo vyššom štádiu, reuma. Ochorenia spojené
s degeneráciou kolagénu – degeneratívne
ochorenia kĺbov a chrbtice (artrózy), paradentóza. Ochorenia spojené s poruchou imunitnej reakcie, napríklad – astma, rôzne vírusové
a bakteriálne infekcie, alergické a autoimún-

ne ochorenia. Ako príklad môžem uviesť veľký prínos vysoko dávkovanej infúzie vitamínu
C pri pásovom opare (herpes zoster), keď sa
dosiahlo podstatné zmiernenie bolesti už za
dva týždne oproti klasickej liečbe, kde to trvalo 4 týždne. Takisto bol znížený počet pacientov, ktorí trpeli postherpetickou bolesťou na
6,4 % oproti pacientom liečených konvenčnou liečbou, kde vykazovalo bolesť až 24 %.
Nakoniec sú to všetky ochorenia, ktoré vznikli následkom pretrvávajúceho oxidatívneho
stresu – syndróm chronickej únavy, psychická nevýkonnosť, oxidatívny stres prispieva

tiež ku vzniku niektorých druhov bolestí hlavy, reaktívnej depresie, úzkostných porúch
a niektorých typov onkologických ochorení.
Určite môžeme odporúčať vitamín C v období rekonvalescencie po dlhotrvajúcich ochoreniach rôzneho pôvodu, po operáciách na
podporu hojenia rán. Aj na Slovensku sú už
s touto terapiou pekné výsledky pri liečbe širokého spektra ochorení.
Pani doktorka, viem, že s podávaním vysoko dávkovanej infúzie vitamínu C už
máte svoje skúsenosti. Mohli by ste nám
povedať, akým pacientom ste ju podali
a ako sa pacienti po nej cítili?
Nemáme ešte veľa skúseností s infúznou
liečbou vysokými dávkami vitamínu C, používame ju len niekoľko mesiacov. Ale prvé
výsledky tejto liečby najmä u chronických
ochorení sú veľmi nádejné a pri zohľadnení
celej histórie preliečených pacientov nemôžu
byť dielom náhody.
V našom zdravotníckom centre sme s úspechom použili infúzie s vysokokoncentrovaným vitamínom C pri liečbe chronickej, ťažkej
formy migrény, kde zlyhala každá dovtedy
aplikovaná terapia. Záchvaty po podaní 10
infúzií boli menej časté a podstatne menej

intenzívne. Začali reagovať na antimigreniká, ktoré boli dovtedy neefektívne.
S úspechom sme použili infúzie s vitamínom C v druhej fáze liečenia ťažkého radikulárneho syndrómu (vystreľujúca bolesť
v dôsledku útlaku koreňa chrbticového
nervu) na ľavej hornej končatine, ktorý bol
zapríčinený veľkou herniou intervertebrálneho disku (prietrž medzistavcovej platničky) v oblasti krčnej chrbtice. Po masívnej analgetickej liečbe a počas trvalej
rehabilitácie bolo podaných 10 infúzií s vitamínom C vo vysokej koncentrácii. Pred
podaním týchto infúzií mala pacientka
výrazne obmedzenú pohyblivosť krčnej
chrbtice, občasné bolesti, bola stále unavená, úzkostná a mala trvalý pocit brnenia v ľavej ruke. Po liečbe s C vitamínom
sa tieto problémy eliminovali natoľko, že
keď sme sa opýtali pacientky, ako sa cíti,
povedala: „Myslím, že som vyliečená“.
Zaznamenali sme zlepšenie celkovej
kondície u pacienta s boreliózou v treťom
štádiu ochorenia a po prekonanej cievnej
mozgovej príhode. Zlepšila sa mu pohyblivosť a pocit celkovej kondície sa výrazne zlepšil. Infúziami s vysokými dávkami
vitamínu C sa nám podarilo zachrániť
práceschopnosť pacienta a recidivujúcimi bakteriálnymi infektami horných ciest
dýchacích, ktoré vznikli po dlhotrvajúcom
pracovnom strese, ako následok porušenej imunity. Stav si vyžiadal opakovanú
aplikáciu stále náročnejších antibiotík. Po
podaní 10 infúzií k ďalšej recidíve nedošlo, ale pacient chodí stále na preventívne
podávanie infúzie raz týždenne. Je imunologicky sledovaný, ale liečbu imunológa
neberie. U dvoch pacientok sa nám včasným jednorazovým podaním infúzie podarilo zastaviť rozvoj virózy. Pacientky prišli
v stave narastajúcej únavy a pocitu bolestí
hrdla, ktoré sa objavili od rána toho dňa.
U jednej z pacientok sa počas podávania
infúzie bolesť hrdla stratila, po jej skončení
sa cítila dobre a odišla do práce, druhá sa
cítila po infúzii podstatne lepšie a bola práceschopná už na druhý deň.
Poisťovňa infúznu terapiu vitamínom C
nehradí, koľko vlastne stojí? Môžu sa záujemcovia o túto liečbu na Vás obrátiť?
Zatiaľ nie je infúzna terapia vitamínom C
hradená zo zdravotného poistenia. V budúcnosti sa to snáď zmení, hlavne pre
pacientov s vážnymi ochoreniami, kde
by malo byť infúzne podávanie vysoko
dávkovaného vitamínu C intenzívne a dlhodobejšie. Cena vysoko dávkovaného
vitamínu C v lekárňach je cca 25,20 eur,
k tomu treba pripočítať cenu za podanie
infúzie, ktorú určuje ošetrujúci lekár. Záujemcovia o túto terapiu sa môžu obrátiť
na naše Súkromné zdravotnícke centrum
Hippokrates v Bratislave.

Z KLINICKEJ PRAXE

Tento selektívny účinok je vo farmakológií
nevídaný, pretože napr. cytostatiká užívané v onkológií pôsobia toxicky na oba
typy buniek. Môžete uvedený účinok vitamínu C vysvetliť?
Selektívny protinádorový účinok vitamínu C
na niektoré typy nádorových buniek, ktorý je
vedecky dokázaný, to je zázrak, ktorý vo mne
vzbudzuje pocit veľkej úcty a pokory voči našej matke prírode. A pocit veľkej vďaky voči
tým, ktorí nám dokázali takúto účinnú vysoko
koncentrovanú formu vitamínu C pripraviť.
Jednoduchosť celého procesu až vyráža
dych. Rakovinová bunka produkuje do svojho okolia látky laktát a feritín. Keď tieto látky
prídu do kontaktu s dostatočnou hladinou
askorbátu v plazme, vznikne peroxid vodíka.
Ten je pre nádorovú bunku toxický, pretože
niektoré nádorové bunky nevedia produkovať enzým, ktorý by peroxid vodíka rozložil.
Nádorová bunka pod jeho vplyvom zahynie.
U zdravých buniek k tomuto procesu nedochádza, pretože majú inú enzymatickú výbavu, a preto zostávajú nepoškodené. Vedecky
overené štúdie referujú o zmenšovaní niektorých typov nádorov a redukcii počtu metastáz po podávaní vysokých dávok vitamínu
C parenterálne.
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NEZABUDNITE NA PREVENCIU,
V LEKÁRNI VÁM DOBRE PORADIA!
Rozhovor s PharmDr. Luciou Kotlářovou, odd. klinickej farmácie, Edukafarm
R
Pani doktorka, nachádzame sa v ročnom období, keď do lekární prichádzajú ľudia s chrípkou a prechladnuOdborná redakcia Edukafarm
tím. Možno preventívne pôsobiť proti
uvedeným zimným chorobám? Čo Vy
sama beriete? Viete, čo hovoria ľudia:
„Chcem brať to, čo berie môj lekárnik...“.
Áno, práve tieto dni sú najviac záťažové
v roku z hľadiska výskytu prechladnutia,
chrípky, ale aj ochorenia nervovej sústavy, ako sú depresie a ďalšie nepríjemné
zdravotné ťažkosti. To je tiež dôvod, prečo na jeseň a v zime lekárne „praskajú vo
švíkoch“ a kolegovia lekárnici ponúkajú
široké spektrum látok stimulujúcich imunitu. Prevencia samozrejme existuje a plne
ju podporujeme, pretože prevencia je vždy
vo svojom výsledku lacnejšia a šetrnejšia
ako liečba. Ak hovoríme o chrípke, potom
jednou metódou špecifi ckej obrany je očkovanie proti chrípke. Ako však zaiste viete, ochota očkovať sa v našich krajinách
patrí medzi najmenšiu, čo je zrejme dané
informovanosťou pacientov o benefi toch
a rizikách chrípkovej vakcíny, prípadne vysokou informovanosťou o mutáciách (každoročných zmenách) chrípkových vírusov.
Je celkom na škodu, že výroba vakcíny je
časovo náročná, a preto sa na jej výrobu
používajú vírusy z predchádzajúceho roka
na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. V aktuálnom roku
sa ale vírusy môžu v populácii pohybovať

v mutovanej forme, na ktoré má vakcinácia
len čiastočný ochranný vplyv. To je vysvetlením, prečo má lekárnik k dispozícii širší
arzenál nešpecifi cky pôsobiacich imunomodulačných látok proti virózam a proti
chrípke. Ja osobne volím to, čo mám vyskúšané na sebe i na rodine, čo je účinné
a zároveň maximálne bezpečné. Používam
Gunaprevac s vysokým bezpečnostným
profi lom, pretože obsahuje nízke dávky
tradične a dlhodobo používaných účinných
látok.
Vráťme sa k lieku Gunaprevac. To je
novinka z minulého roka, však? Mohli
by ste tento preprát viac opísať a prirovnať k inému lieku, ktorý všetci poznáme? Čo nové prináša Gunaprevac?
Gunaprevac je novinka, na ktorú sme dlho
čakali. Predstavuje akúsi inováciu a vylepšenie doteraz používaného prípravku
obsahujúceho Anas barbariae, ktorý je
osvedčený na prevenciu a liečbu chrípky a prechladnutia. Pôsobí ako perorálna
vakcína. Gunaprevac je kombinovaný prípravok, ktorý okrem už spomínanej zložky
Anas barbariae obsahuje ďalšie látky účinne podporujúce imunitný systém – Echinaceu, Asclepias vincetoxicum a zložku
Haemophilus influenzae, ktorá pomáha
znižovať vznik bakteriálnych komplikácií
chrípky. Navyše, prípravok je obohatený o účinné látky (Belladonna, Aconitum,
Cuprum) určené na stabilizáciu slizníc (aby

sliznica lepšie odolávala vnikajúcej infekcií) a na zníženie prvých príznakov chrípky, ako je horúčka, bolesti svalov a únava.
Lieky s novými receptúrami sú žiadané,
nakoľ ko sa menia vírusové infekcie a reakčná schopnosť pacientov na ne. Niet sa
čomu čudovať. Keď sa pozrieme na detskú
populáciu okolo seba, zistíme, že 32 %
detí je dnes alergických. To však znamená, že ich imunita reaguje inak, napríklad
je menšia odozva na očkovanie a tvorbu
protilátok. V lieku Gunaprevac sú všetky
zložky nakombinované tak, aby sa docielila optimálna preventívna ochrana pred virózami, príp. chrípkou, ako aj ich liečba už
od prvých príznakov. Máme radosť z tohto

inzercia

BRÁŇTE SA NÁSTRAHÁM ZIMY

GUNAPREVAC
k prevencii a liečbe
ečbe
Y šetrná, prírodná liečba
čba
h
Y pre deti a dospelých
eboli
Y nežiaduce účinky neboli
é
doteraz pozorované

Anas barbariae hepatis et cordis extractum
tradičná protivírusová ochrana
Haemophilus infuenzae
znižuje riziko
komplikácií chrípky

Aconitum napellus
znižuje horúčku

Asclepias vincetoxicum
stimuluje
prirodzenú imunitu

Belladonna
uľahčuje dýchanie,
pôsobí proti opuchom
slizníc

Echinacea
stimuluje
prirodzenú imunitu

Cuprum
pôsobí proti bolesti,
znižuje horúčku

Prípravok dostupný v lekárni
bez lekárskeho predpisu.
Liek na vnútorné použitie
Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú
informáciu, prípadne sa poraďte s lekárom alebo
lekárnikom.

Informačný servis:
inPHARM, s.r.o.
tel.: 02/44 630 402,
e-mail: inpharm@inpharm.sk

Existuje klinická štúdia, ktorá porovnáva Gunaprevac s protichrípkovou vakcínou, aké ciele táto štúdia sledovala?
Klinické štúdie patria k liekom. Gunaprevac
má tiež zaujímavé štúdie. Porovnával sa s
protichrípkovou vakcínou u cca 200 talianskych detí. Zistilo sa, že Gunaprevac chráni
deti pred chrípkou podobne ako protichrípková vakcína, zároveň sa však preukázalo,
že očkovanie proti chrípke a Gunaprevac
sa veľmi dobre dopĺňajú svojimi mechanizmami. Očkovanie vedie k tvorbe protilátok,
Gunaprevac zas aktivuje bunkovú špecifi ckú imunitu (T lymfocyty). Spoločne potom
pokrývajú rôzne vetvy imunity a vzájomne
sa dopĺňajú. To je dôležité tak v monoterapii Gunaprevacom u tých pacientov, ktorí
sa nemôžu očkovať, tak aj v kombinácii
s očkovaním na zvýšenie účinnosti vakcinácie. Gunaprevac je šikovná forma protichrípkovej vakcíny podávanej ústami...

ZRELÝ VEK
A KLIMAKTÉRIUM
Odborná redakcia Edukafarm
Za všetkým hľadaj ženu... Táto nadčasová pravda potvrdzuje, že
za väčšinou kľúčových rozhodnutí mužov stojí nežné pohlavie
(prinajmenšom v pozadí). Úloha ženy v ľudskej reprodukcii,
starostlivosť o potomkov a ich výchovu je nezastupiteľná.
Pri často vyčerpávajúcich starostiach o rodinu popri vlastnej
pracovnej kariére však nezabúdajú, že treba myslieť aj na seba,
nezanedbávať prevenciu, aspoň raz za rok navštíviť gynekológa
a neprehliadať príznaky, ktoré môžu upozorňovať na možný
problém alebo aj na závažné ochorenie.

Na rozdiel od mužov, u ktorých fertilita trvá
od puberty v podstate do konca života, je
ženská plodnosť (tzv. reprodukčný vek) podmienená tvorbou pohlavných hormónov (estrogénov) vo vaječníkoch. Po 40., resp. 50.
roku veku však produkcia hormónov ustáva
(hovoríme o klimaktériu), až úplne vyhasne. V tele ženy sa následne odohráva celý
rad zmien a pochodov, ktoré sa nepriaznivo
odrážajú na zdravotnom stave. Dovtedy ju
estrogény do istej miery chránili pred vzni-

len ďalším úsekom cesty prežitým naplno
a bez šrámov na tele i na duši. Chýbajúcu
hormonálnu výbavu aspoň čiastočne suplujú
tzv. fytoestrogény, zo sóje alebo ďateliny lúčnej. Tie sa svojou chemickou štruktúrou veľmi podobajú prirodzene produkovaným „živočíšnym“ estrogénom, a tak sa môžu v tele
ženy viazať na estrogénové receptory a aktivovať ich. Významne znižujú intenzitu a frekvenciu návalov, a podľa niektorých štúdií do
istej miery spomaľujú úbytok kostnej hmoty,

kom kardiovaskulárnych ochorení (srdcový
infarkt, mozgová mŕtvica a i.) a bránili tak rozvoju osteoporózy (rednutiu kostí) a suchosti
sliznice pošvy, močového mechúra, úst,
očnej spojovky a pokožky. Aj psychika reaguje na výpadok estrogénov, a tak veľa žien
trpí nespavosťou, depresiami, resp. výkyvmi
nálad. V neposlednom rade sa objavujú aj
vegetatívne príznaky, ako sú návaly tepla,
zvýšené potenie, búšenie srdca atď. Viac sa
lámu vlasy a nechty, ochabuje svalstvo panvového dna.
Našťastie dnes už existuje celý rad výživových doplnkov (napr. SARAPIS Soja a i.),
pomocou ktorých možno uľahčiť priebeh klimaktéria, aby pre ženu aj menopauza bola

chránia cievy pred aterosklerózou a zlepšujú
lipidový profil (znižujú hladinu cholesterolu
a krvných tukov).
Liečba rednutia kostí zahŕňa jednak podávanie liekov, ktoré spomaľujú odbúravanie kostí
(soli vápnika, estrogény a i.), jednak liečbu,
ktorá stimuluje novotvorbu kostí (vitamín D,
anabolické steroidy, parathormón a i.). Vstrebávanie kalcia sa zvyšuje nízkym pH, vitamínom D a prítomnosťou laktázy. Okrem liekov
treba dbať na zvýšený príjem vápnika v strave (odporúčaná denná dávka vápnika pre
dospelých mužov a ženy je 1000–1500 mg
denne). K jeho bohatým zdrojom patrí parmezán, kyslé mliečne výrobky, mak, vňať pažítky a petržlenu, mandle, fazuľa a sardinky..

Z KLINICKEJ PRAXE

prípravku, ktorý zodpovedá dnešnej dobe,
a vieme, že o ďalších dvadsať rokov budeme potrebovať zase inú a novú receptúru,
ktorá bude odpovedať na aktuálne potreby imunity. Gunaprevac tak zvyšuje svoju
účinnosť v porovnaní s jednoduchšou receptúrou, zároveň si zachová vysokú bezpečnosť, pretože sa tiež vyznačuje nízkou
koncentráciou obsahových látok. A pacienta teší jeho podávanie – preventívne raz
týždenne. To je dávkovanie, ktoré spĺňa
tie najvyššie požiadavky na to, aby pacient
dodržiaval terapeutický režim, t.j. jednoduchý a časovo nenáročný dávkovací režim
vyhovujúci všetkým lekárom, lekárnikom aj
pacientom, vrátane mamičiek.

Čo teda radíte mamičkám v lekárni z
pohľadu prevencie chrípky? Aby nechali deti očkovať proti chrípke, alebo
stačí Gunaprevac?
Mamičkám radím, aby s prichádzajúcou
chrípkovou sezónou nezabúdali na vitamíny v zelenine a ovocí a na čerstvý vzduch.
Ak sú deti v záťažovom prostredí, akým je
škôlka, škola, kolektívy, potom je vhodná
nejaká barlička, ktorá musí byť bezpečná.
Počas jesene a zimy odporúčam Gunaprevac, ktorý zvýši odolnosť organizmu proti
vírusom, baktériám. Cielene nás chráni
proti chrípke s dávkovaním raz týždenne
jedna dávka. Očkovanie je pre deti už od
6 mesiacov s polovičnou dávkou a od 3.
rokov s plnou dávkou, jednako však každá
mamička potvrdí, čo je možné dieťaťu podať ústami, sa vždy uprednostňuje pred injekčným podaním, ktoré deti všeobecne zle
znášajú. Vždy je dobré poradiť sa s pediatrom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav
dieťaťa a zvolí ten najlepší prístup založený
na skúsenosti a odbornosti.
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PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm Bratislava
Je to možno paradoxné, ale moderný život, ktorý nám toľko vecí uľahčuje, pred nás kladie oveľa
viac možností a výziev, ale zároveň aj viac otázok, nerozhodnosti a neurčitých obáv. Reakciou
na to je psychicky stres, ktorý však môže výrazne vplývať aj na „fyzické“ zdravie.

Už dávno vieme, že sa stres rozhodujúcou
mierou podieľa na typických „civilizačných“
ochoreniach, ako sú napr. srdcovocievne
choroby, cukrovka alebo poruchy trávenia.
Stále istejšie sú tiež poznatky o prepojení
psychiky s imunitným systémom, a teda aj
s ochoreniami, ktoré s narušenou imunitou
súvisia – ako sú typické napr. autoimunitné
ochorenia, imunitná nedostatočnosť, alergie,
ale napr. do istej miery aj onkologické ochorenia.

Čo je stres?
Stres je jednoducho povedané individuálnou
odpoveďou na nadmernú psychickú alebo
fyzickú záťaž. Stres nastaví organizmus do
pradávneho spôsobu riešenia nebezpečných
situácií „bojuj, alebo uteč“, ako to majú všetky ostatné organizmy na Zemi. V modernej
spoločnosti však boj ani útek od problémov
netrvajú krátko a dlhodobé nastavenie organizmu v tomto stave pohotovosti môže mať
vážne zdravotné následky. Odhaduje sa, že
až dve tretiny zdravotných problémov, s ktorými ľudia vyhľadávajú lekárov, súvisia so
stresom.
Nie u každého prinášajú partnerské a rodinné vzťahy, či pracovné nasadenie, vždy len
uspokojenie. Taktiež individuálne reakcie na
konkrétne zložité situácie môžu byť rôzne.
V počiatočných fázach stresu stúpa hladina stresových hormónov zabezpečujúcich
rýchle uvoľnenie energie a umožňujú „uniknúť“ nepriateľovi, alebo sa s ním „pobiť“. Tato
reakcia je prirodzená pre riešenie krátkodobých situácií, ak však trvá dlho, vyčerpajú
sa rezervy energie, vzrastá priemerný krvný
tlak, dostaví sa celkové fyzické a psychické
vyčerpanie.

Aké sú typické stresové
ťažkosti?
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Z telesných problémov sú často dôsledkom
stresu srdcovo-cievne problémy – vysoký
tlak krvi, pichanie pri srdci, pocity dušnosti.
Zhoršovať sa tiež môžu dýchací ťažkosti,
obvykle u astmatikov alebo ekzematické
problémy u alergikov. Stále napätie svalov
zhoršuje bolesti chrbtového svalstva a šije.
Z psychických príznakov je možné zmieniť
nervozitu, podráždenosť, únavu, poruchy
spánku a koncentrácie, pesimizmus, apatiu
a depresie.

Ako proti stresu
Hlavný podiel na zvládaní stresu máme
predovšetkým sami. Ideálne by bolo zorganizovať si lepšie prácu, vyriešiť partnerské
problémy, relaxovať. Lenže stresové faktory
často vytvárajú bludný kruh, ktorý je len ťažko rozťať – potrebujete vyriešiť nejaký problém, preto sa zle vyspíte, ráno ste unavený
a ospalý a v práci sa vám nedarí, pijete veľa
kávy, fajčíte a zostávate dlho v práci, nemáte
čas na rodinu a hromadia sa vám partnerské
problémy, ste nervózny, nemôžete večer zaspať.... Hromadenie týchto problémov spôsobuje rozvoj chronického, a hlavne nevyriešiteľného stresu.

Príroda pomáha
Okrem organizačných opatrení a psychických cvičení je možné pokúsiť sa tento
bludný kruh prerušiť práve pri psychických
príznakoch stresu. Tu pomáhajú veľmi dobré
viaceré rastlinné obsahové látky, ktoré môžu
tieto príznaky zmierniť a zlepšiť tak i ďalšie
články stresového reťazca. Tieto tzv. fytofarmaká sú veľmi vhodné pre samoliečbu, pretože sa obvykle vyznačujú komplexným pôsobením a na rozdiel od bežne používaných
„chemických“ liečiv na ne nevzniká závislosť.
Za možno najznámejšie rastlinné sedatívum
v strednej Európe je možné považovať medovku lekársku (Melissa officinalis). Uplatňuje sa hlavne vo forme nálevov, ale využívajú
ju aj rôzne výživové doplnky a lieky. Tradične
sa požíva ako sedatívum k uvoľneniu napätia
pri nervových problémoch, poruchách spánku, bolestiach hlavy a na zmiernenie kŕčov
tráviacej sústavy alebo žlčníkových problémov.
Pri poruchách spánku a úzkosti veľmi dobre pomáhajú extrakty z valeriány lekárskej
(Valeriana officinalis), ktorá sa vyznačuje
sedatívnym a svalovo-relaxačným účinkom.
Využíva sa preto predovšetkým na riešenie
nespavosti, nervového napätia, úzkostí a
nervozity. Taktiež pôsobí ako spazmolytikum – t.j. uvoľňuje kŕče hladkého svalstva,
typické napr. pre tráviace poruchy súvisiace
so stresom alebo menštruačné bolesti. Veľmi
podobné uplatnenie ako mierne sedatívum
a prostriedok na riešenie porúch spánku
má chmeľ otáčavý (Humulus lupulus), ktorý
sa využíva najčastejšie v kombinácii s inými
bylinnými extraktmi. Okrem toho obsiahnuté

horčiny zlepšujú trávenie a odstraňujú nechutenstvo, opäť jeden z možných stresových príznakov.
Extrakt z mučenky pleťovej (Passiflora inkarnata) má mierni kŕče a má mierny sedatívny a
protibolestivý účinok. Pôsobí tiež proti nervozite a napätiu, čím uľahčuje spánok. Používa
sa pri rôznych stavoch nepokoja, ľahších poruchách zaspávania alebo pri prerušovanom
spánku a vegetatívnych prejavoch stresu
(„nervozita“ tráviacej sústavy a pod.).
Pri depresívnej nálade je možné v počiatočných štádiách využiť extrakt z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). Používa
sa buď vo forme bylinného nálevu alebo aj
ako liek – antidepresívum na predpis lekára.
Využíva sa hlavne pri úzkostných stavoch,
strese, migréne, syndróme chronickej únavy
alebo pri premenštruačnom syndróme. Je
možné ho užívať dlhodobo, jeho určitou nevýhodou však je, že ovplyvňuje účinok viacerých liekov, preto je potrebné sa pred začiatkom užívania poradiť s lekárnikom alebo
lekárom a presne mu uviesť, aké lieky užívate. K tým najčastejším, ktoré sa s ľubovníkom
„neznášajú“, patria niektoré antiepileptiká
a perorálna hormonálna antikoncepcia. To
ľubovník vylučuje z užívania mnohých žien
v produkčnom veku. V súčasnej dobe sa preto veľmi rozširuje využívanie šafránu siateho
(Crocus sativus), ktorý má veľmi podobné antidepresívne účinky. Do európskej medicíny
vstúpil na základe poznatkov z tradičného
orientálneho liečiteľstva, kde sa používal
ako prostriedok proti pochmúrnym náladám
a smútku alebo aj ako afrodiaziakum. Vo
viacerých štúdiách je pri depresii popísaný
účinok podobný moderným „chemickým“ liečivám.

výživový doplnok

Z LEKÁRENSKEJ PRAXE

STRES, NERVOZITA, ÚZKOSŤ –
– SÚČASŤ MODERNÉHO ŽIVOTA?

Lekárnici odporúčajú 2012 – výsledky ankety
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Antitusiká – suchý, dráždivý kašel
Názov prípravku

Počet %

DITUSTAT
STOPEX
ROBITUSSIN ANTITUSICUM

25,4%
14,6%
13,6%

SINECOD

11,9%

PAXELADINE

Výsledky prieskumu
“Lekárnici odporúčajú 2012”

8,5%

STOPTUSIN

8,1%

PLEUMOLYSIN

5,8%

TUSSIN

3,7%

DROSERA

2,7%

STODAL

2,4%

Expektoranciá – vlhký kašeľ
Názov prípravku

Počet %

MUCOSOLVAN
SOLMUCOL

28,0%
17,2%

ACC LONG

6,8%

bromhehín (bližšie nešpecifikované)

6,1%

BRONCHICUM ELIXIR S

5,4%

AMBROBENE

5,1%

MUCOPLANT

4,1%

FLAVAMED
HEDELIX

3,7%
3,7%

ROBITUSSIN

3,7%

U

ž po štvrtýkrát vám prinášame výsledky projektu „Lekárnici
odporúčajú“, ktorý vzniká vďaka spolupráci našej redakcie
a slovenských lekárnikov. Cieľom tohto projektu je pozbierať
a predstaviť vám - verejnosti - ich individuálne skúsenosti z praxe pri
riešení rôznych zdravotných problémov. Práve praktické skúsenosti
sú to, čo umožňuje nezávislé hľadanie najvhodnejšieho postupu,
neovplyvneného masívnymi reklamnými kampaňami.

V skutočnosti hrajú najdôležitejšiu úlohu v praxi drobné rozdiely
v profile účinkov jednotlivých látok, ich lieková forma, praktickosť
aplikácie, či nežiaduce účinky. Tieto skúsenosti je však možné získať
len z praxe, a práve za tieto poznatky zúčastneným lekárnikom
ďakujeme.
V roku 2012 sa našej ankety zúčastnilo takmer 200 aktívne pracujúcich
lekárnikov a farmaceutických asistentov z celého Slovenska. To je
už veľký objem odborných kvalít, ktoré sa s Vami podelili o svoje
praktické skúsenosti. Ak teda chcete vedieť, ako by sa liečili samotní
lekárnici, pozrite si nižšie uvedené výsledky.
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Nealergická nádcha – lokálne prípravky

Alergická nádcha

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

OLYNTH
MUCONASAL

29,0%
28,3%

VIBROCIL
SANORIN ANALERGIN

35,8%
18,5%

HYPROMELÓZA-P
HYLO-COMOD

27,1%
14,7%

VISINE
SENSILUX

47,3%
23,6%

NASIVIN

16,3%

ZODAC

6,9%

BECLOMET NASAL AQUA

6,0%

QUIXX

4,3%

CLARITINE

5,2%

OCUFLASH
OPHTHALMO-SEPTONEX

8,0%
5,5%

MAR RHINO

2,9%

STERIMAR

4,3%

10,3%
9,5%
8,1%
4,8%

11,0%

6,9%

VISINE
SYSTANE
SENSIVIT
LACRISIN

OPHTHALMO-EVERCIL

OTRIVIN

HYLO-PARIN

2,1%

VIBROCIL

2,5%

RHINALLERGY

3,4%

HYALDROP

3,7%

SENSIVIT

2,1%

PINOSOL
STERIMAR

2,2%
1,8%

ECTOIN

3,0%

OCUHYL C

3,7%

OLYNTH

2,2%

REFRESH

3,7%

2,2%

HYLO-CARE

2,9%

PANTHENOSE

Syndróm suchého oka

Červené podráždené oko

1,4%

ZYRTEC

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

TANTUM VERDE
STREPSILS

22,7%
15,9%

NUROFEN
PANADOL

40,1%
29,4%

IMUNOGLUKÁN P4H
hliva ustricová (bližšie nešpecifikované)

42,7%
7,7%

COLDREX
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

31,2%
28,7%

STREPFEN
OROFAR
SEPTOLETE

12,9%
7,1%
7,1%

PARALEN
BRUFEN
MIG JUNIOR

18,2%
5,2%
2,2%

echinacea sp. (bližšie nešpecifikované)

6,2%

PARALEN

11,3%

IMMUNAL

5,8%

NUROFEN

7,4%
5,0%

6,4%

IBALGIN

1,5%

JOX

5,1%

paracetamol (bližšie nešpecifikované)
ibuprofén (bližšie nešpecifikované)

1,5%
1,1%

5,4%
5,0%
3,8%

MODAFEN

NEO-ANGIN

FARMAX PREVENTAN
kolostrum (bližšie nešpecifikované)
HLÍVA USTRICOVÁ Terezia copmpany
OSCILLOCOCCINUM

2,8%
2,5%
2,1%

Horúčka u detí

Bolesť hrdla

Imunostimulácia

Prechladnutie – komb. prípravky

STOPANGIN

4,4%

2,7%

ASPIRIN
OSCILLOCOCCINUM
GUNA PREVAC

MÜLLEROVE PASTILKY SO ŠALVIOU

3,1%

DR.THEISS ECHINACEA KRÄUTER TROPFEN

2,3%

MAXFLU

1,8%

HOMEOGENE 9

2,0%

GUNA PREVAC

1,9%

FARMAX PREVENTAN

1,4%

Bolesti hlavy
Názov prípravku

PANADOL
IBALGIN 200/400
NALGESIN S
ATARALGIN S
VALETOL

Parodontóza

Pálenie záhy, prekyslenie žalúdka

Hnačka

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

26,4%
19,6%
16,4%
9,0%
7,1%

LACALUT ACTIV
PARODONTAX

40,8%
24,2%

41,1%
18,1%

CORSODYL

13,3%

SMECTA

12,2%

3,3%

29,8%
21,6%
19,0%
10,5%

ENDIEX
IMODIUM

MERIDOL

TALCID
MAALOX
TUMS
PANTOLOC CONTROL

CARBOCIT

7,9%

4,3%

HYLAK FORTE

5,9%

koenzym Q10 (bližšie nešpecifikované)

2,9%

NOLPAZA

BRUFEN 400

5,8%

CURASEPT

2,9%

CONTROLOC CONTROL

3,3%

CARBOSORB

4,3%

MIG 400

5,8%

SANTOIN

2,5%

ANACID

2,3%

NUROFEN

3,2%

PARONTAL F5

1,7%

RENNIE

2,0%

carbo medicinalis (bližšie nešpecifikované)
LINEX

2,3%
1,3%

PARALEN
ASPIRIN

3,2%
1,0%

BIOGAIA PRODENTIS
HERBADENT GINGIVÁLNY ROZTOK

1,3%
1,3%

GASTROTUSS
GASTROCYNESINE

1,6%
1,3%

probiotiká (bližšie nešpecifikované)

1,0%

Akútna zápcha

Plynatosť

Probiotiká

Hemoroidy

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

GUTTALAX
REGULAX
supp. glycerini (bližšie nešpecifikované)
DULCOLAX

34,0%
14,5%
10,6%
7,8%

ESPUMISAN
DEGASIN

57,8%
15,5%

PROBIOFIX
NUTROLIN B

22,4%
12,6%

42,2%
14,2%
11,0%

simetikón (bližšie nešpecifikované)

8,6%

BIOGAIA

10,9%

FAKTU
MASTU S
PROCTO-GLYVENOL

METEO

5,6%

BIOPRON

10,9%

DOBEXIL H

6,7%

LINEX
SWISS LAKTOBACILY

7,8%
5,4%

AVENOC

6,0%

PREPARATION H
MOBIVENAL
HEMOSTOP

4,6%
3,9%
1,8%

DETRALEX

1,4%

DOLOPROCT

1,4%

FENOLAX

7,4%

GENERICA SIMETHICON

4,7%

LACTECON

6,4%

SAB SIMPLEX

2,2%

LAXYGAL

4,6%

COLON DOPHILLUS

3,7%

senna (bližšie nešpecifikované)

4,6%

FRUCTOLAX
CARBOTOX

1,4%
1,1%

LACTOFLOR
GS LACTOBACILY
LACTOSEVEN

2,7%
2,4%
2,4%
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Menopauza

Chudnutie

Zápal močových ciest

Poruchy pamäti – nootropiká/kognitíva

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

CHILLI BURNER
ALLI
LIPOXAL
XL TO S

17,0%
14,5%
11,9%
8,9%

GS MERILIN
FYTO SOJA FORTE

20,5%
15,4%

WALMARK URINAL
VALOSUN UROVAL

43,9%
15,2%

WALMARK GINKGOPRIM
ACUTIL

39,2%
21,2%

VALOSUN MINAPENT
SARAPIS

13,7%
11,5%

8,2%
5,3%
4,9%

ginko biloba (bližšie nešpecifikované)

8,1%

WALMARK MEMOPLUS

6,8%
3,6%
3,2%
2,7%
2,3%

BIO- C.L.A. 1000 BOOSTER

5,5%

SWISS NATURAL HRT

6,4%

DR. MULLER UROSEPT
SWISS MAX/MEGA BRUSINKY
BARNY’S CRAN URIN

jablčný ocot (bližšie nešpecifikované)
chróm (bližšie nešpecifikované)

4,7%
4,3%

WALMARK MABELLE

5,6%

brusnice (bližšie nešpecifikované)

4,1%

PHYTO SOYA

3,8%

CYS-CONTROL

3,3%

GINKGOMAX FORTE
GS GINKGO
NOOTROPIL

zelená káva
L-karnitín (bližšie nešpecifikované)

3,8%
2,6%

FARMAX MENOMAX

2,6%

UROMAX

2,5%

ZDROVIT BILOMAG

SWISS ESTROVONE

2,1%

GS BRUSNICE

1,6%

GINGIO

1,4%

vláknina (bližšie nešpecifikované)

2,6%

ELLI MENO OSTEO

1,7%

1,2%

lecitín (bližšie nešpecifikované)

1,4%

Depresie

Akné – kozmetika

ROWATINEX

Akné – výživové doplnky

Suchá koža

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

DEPRIM
SAFRAMYL
SEDATIF PC

39,0%
13,6%
11,9%

BIODERMA
VICHY NORMADERM
LA ROCHE EFFACLAR

34,7%
14,9%
11,3%

WALMARK ACNEON
DERMABION
WALMARK VIADERM

36,6%
15,7%
8,4%

EXCIPIAL
BIODERMA ATODERM

40,3%
15,9%

GS ANXIOLAN

11,1%

AKNECOLOR

9,9%

BIO ACNO

6,3%

EUCERIN

4,9%

PANGAMIN

5,2%

LA ROCHE LIPIKAR

4,4%

PERSEN

5,9%

DOLIVA

5,4%

DOLIVA

7,5%

L-tryptofán (bližšie nešpecifikované)

1,7%

EUCERIN

4,1%

zinok (bližšie nešpecifikované)

3,1%

A-DERMA EXOMEGA

3,5%

WALMARK BENOSEN

1,3%

2,1%

LIPOBASE

3,1%

1,3%

2,3%
1,8%

INNÉOV AKNÉ

BRAINWAY L-TRYPTOFÁN

MEDI ANTIAKNÉ
AVENE

ACNESTOP

1,6%

CUTISHELP

1,8%

pupalka (bližšie nešpecifikované)

1,6%

AA ACNE

1,4%

FLEXITOL
ALTERMED LECIDERM
NEUTROGENA

2,2%
1,8%
1,8%

Počet %

Názov prípravku

27,8%
19,0%

GUAJACURAN

1,3%

ľubovník bodkovaný (bližšie nešpecifikované) 1,3%

Ochrana pred slnečným žiarením

Probiotiká pri antibiotickej liečbe

Opary

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Názov prípravku

DAYLONG
BIODERMA PHOTODERM

49,3%
28,1%

Počet %

Herpes
Počet %

18,6%
16,0%
11,0%
10,3%

ZOVIRAX
HERPESIN

17,8%
17,4%

HERPESIN
ZOVIRAX

OPARSTOP

13,0%

VECTAVIR

8,1%

10,3%

6,0%
6,0%

EUCERIN SUN
LA ROCHE ANTHELIOS

5,4%
3,9%

NUTROLIN B
PROBIO-FIX
BIOGAIA
LINEX

VICHY Capital Soleil

3,9%

VALOSUN BIOPRON

6,8%

VECTAVIR

7,7%

COMPEED COLD SORE PATCH
VIRU-MERZ

betakarotén (bližšie nešpecifikované)

2,0%

6,1%

SINEHERP

4,8%

1,5%
1,5%

5,3%
3,8%
3,4%

VIRU-MERZ

AVENE
DOLIVA

PROBACIN
BIFOVAL
SWISS LACTOBACILY

SINEHERP

5,7%

CANNADENT REGENERAČNÉ SÉRUM

4,5%

CANNADENT REGENERAČNÉ SÉRUM
HERPATCH

2,4%
2,0%

PEARLS
GS LACTOBACILY ANTIBIO

2,7%
2,3%

HERPÍK
B-COMPLEX

2,8%
2,0%

HERPÍK

2,0%

OPARSTOP

2,0%

Vaginálne kandidózy

Makulárna degenerácia

COMPEED COLD SORE PATCH

Plesne na koži, nechtoch

Lupiny vo vlasoch

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

CANESTEN
MYCOMAX

49,8%
6,8%

OCUVITE
PRO-VISIO

42,3%
14,4%

34,1%
21,4%
9,5%

NIZORAL
BIODERMA NODÉ

49,8%
12,0%

ROSALGIN
CANDIVAC
TOPNATUR CANDISTOP

6,4%
4,7%
4,3%

AVILUT

8,2%

CANESPOR
CANESTEN
LAMISIL

VICHY

8,4%

OCUTEIN

8,2%

NAILEXPERT

6,7%

SELSUN BLUE

4,4%

luteín (bližšie nešpecifikované)

5,8%

NAILNER REPAIR NA MYKÓZU NECHTOV

6,0%

EUCERIN DERMOCAPILLAIRE

3,1%

CANDIBENE

3,8%

OSTROVIDKY

5,3%

CANDIBENE

3,2%

DUCRAY

2,7%

FYTOFONTANA GYNTIMA

2,6%

FARMAX OCUMAX LUTEÍN

2,9%

MYKOSEPTIN

3,2%

NEUTROGENA T-GEL

2,7%

FUNGICIDIN LÉČIVA

2,1%

2,4%

MYCO-DECIDIN

2,8%

ABC FEMIGEL

1,7%

2,7%
1,3%

1,7%

2,4%
1,6%

SEBIPROX
DR.MULLER PANTHEHAIR

FEMINELLA

SCHOLL
IMAZOL

LA ROCHE – POSAY KERIUM

1,3%

GLAUCOMAC
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Kŕčové žily

Zavšivenie

Multivitamíny – deti

Multivitamíny – dospelí

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

MOBIVENAL MICRO
WALMARK VARIXINAL

28,9%
15,6%

PARANIT SPRAY
HEDRIN

35,4%
21,0%

WALMARK MARŤÁNKOVIA
PIKOVIT

48,3%
16,4%

CENTRUM od A až po železo
WALMARK SPEKTRUM

32,8%
21,5%

DETRALEX

13,3%

CALIBRUM

PARASIDOSE

14,8%

CEM-M

11,2%

LIOTON GEL 100000

9,8%

DR. MULLER VSIVEN

12,7%

CEBION

7,8%

PHARMATON GERIAVIT

9,4%

VARIVENOL

9,4%

DIFFUSIL (bližšie nešpecifikované)

6,1%

JAMIESON (bližšie nešpecifikované)

5,2%

VENORUTON
ANTISTAX

6,6%
3,5%

NEEMOXAN

3,9%

RAKYTNÍČEK

3,4%

LIBERELLA

1,3%

IMUNIT MULTIVITAMÍN

1,3%

GENERICA QUANTUM
CEM-M
JAMIESON (bližšie nešpecifikované)

6,4%
5,3%
2,6%

DIOSMINOL MICRO

2,3%

BION 3

2,3%

ANAVENOL

2,0%

GS MULTIVITAMIN

2,3%

DUOVIT

1,5%

Bolesť kĺbov – lokálne prípravky

Bolesť kĺbov  systémové prípravky

Prevencia osteoporózy

Názov prípravku

Názov prípravku

Názov prípravku

Počet %

Počet %

Omega -3 nenasýtené mastné kyseliny
Počet %

Názov prípravku

Počet %

20,9%
15,0%

VOLTAREN EMULGEL
FLECTOR EP gél/náplasť

30,3%
12,8%

WALMARK ARTHROSTOP
VOLTAREN ACTIGO EXTRA

23,7%
18,7%

BIOMIN H
13,8%
vápnik a iné minerály, vit D (bližšie nešpecifikované) 13,3%

GENERICA 3-OMEGA
GS OMEGA 3

IBALGIN krém/gel

12,0%

11,7%
7,0%
6,2%

WALMARK ARTHROSTOP

11,0%

CALTRATE PLUS

8,1%

WALMARK SUPER OMEGA 3
JAMIESON OMEGA 3-6-9

15,0%
10,9%

WALMARK Ca-Mg-Zn

7,1%

ZENIXX

10,5%

OSTEOCYNESINE

6,7%

FARMAX MAXICOR

5,4%

JAMIESON CALCIUM, MAGNESIUM, VITAMÍN D

4,8%

NEFDESANTE OMEGA 3

5,0%

IBALGIN 200/400

5,4%

Ca, Mg, Zn, VitD

4,3%

omega -3 NMK (bližšie nešpecifikované)

4,1%

NALGESIN S

3,9%

4,3%
3,8%

1,8%

1,9%

VITACALCIN
GENERICA CALCIUM + D3

rybí olej (bližšie nešpecifikované)

ARTENAL MPX

CEMIO OMEGA3

1,4%

WALMARK ARTROSTOP krém

6,2%

VERAL NEO EMULGEL

5,1%

COLAFIT
ALTERMED MOBILIN
BARNY’S INOVO 5

DICLOBENE krém

4,0%

VERSAN

5,8%

DOLGIT krém/gel

4,0%

GS CONDRO FORTE

ALTERMED MOBILIN masážny gel/krém

4,0%

FASTUM GEL
EMOXEN GEL

3,6%
2,6%

Systémová enzymoterapia

Bolesť zubov

Bolesť chrbta

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

WOBENZYM
PANCREOLAN FORTE

70,7%
5,5%

NALGESIN S
VALETOL

29,1%
24,7%

41,6%
15,5%
10,9%

PROFIZYM

5,0%

IBALGIN 200/400

19,3%

VOLTAREN ACTIGO
IBALGIN 200/400
NALGESIN S

KREON

4,4%

PANADOL

11,3%

BRUFEN 400

4,6%

PREVENZYM W

4,4%

ATARALGIN

4,7%

FLECTOR EP

4,6%

PHLOGENZYM

2,8%

BRUFEN 400

3,6%

PANZYNORM FORTE N

2,2%

MIG 400

3,3%

GUAJACURAN
PANADOL

2,9%
2,5%

NUROFEN

1,1%

MIG 400

2,1%

THERMOCARE

2,1%

ATARALGIN

1,3%

Bradavice

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

WALMARK BENOSEN
melatonín (bližšie nešpecifikované)

25,9%
10,8%

Zlepšenie erekcie a plodnosti

Názov prípravku

Počet %

OMRON
HARTMANN TENSOVAL

63,3%
20,4%

MICROLIFE

15,8%

Odvykanie od fajčenia

Počet %

Názov prípravku

Počet %

Názov prípravku

Počet %

32,5%
20,8%
13,7%

CLAVIN
WAMARK LIDERIN

35,0%
29,1%

NICORETTE
NIQUITIN

55,9%
40,8%

10,8%

SEDATIF PC

9,6%

WARTNER BRADAVIČNÍK
DUOFILM
PHYTENEO KOLODIUM FORTE

GS DORMIAN

8,4%

VERRUMAL

PERSEN

7,6%

URGO BRADAVICE KRYOTERAPIA

6,6%

ARGINMAX

3,8%

BARNY’S HYPNOX

6,0%

SANASON

6,0%

lápis (bližšie nešpecifikované)
SCHOLL SPREJ NA ODSTRAŇOVANIE BRADAVÍC

5,7%
5,2%

tribulus terrestris (bližšie nešpecifikované)
ARGIN-IN

3,8%
2,1%

VIRDE MELATONIN

4,4%

VERUCIDA

1,4%

PROFERTIL

2,1%

MEDEA TIN MELATONIN

2,4%

MEXPHARM MENMAXX

1,3%

medovka lekárska (bližšie nešpecifikované)

2,4%

VALOSUN VALOPRON

1,3%
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6,8%

Tlakomery

Názov prípravku

Nespavosť

9,4%

FYTO AFRODITKY KAPSULY
APHRODISIA V

4,7%

elektronická cigareta (bližšie nešpecifikované)

1,7%

3,8%

Rx

1,7%

VÍ 2
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Spracovala odborná redakcia EDUKAFARM

Kŕčové žily
Porucha funkcie žilovej steny dolných končatín je jednou
z najčastejších porúch funkcie periférnych ciev. Najčastejšie
zasahuje dolné končatiny a typickými postihnutými sú obvykle ženy, u ktorých celkový výskyt dosahuje až 20 %.
Prvé príznaky, popisované obvykle ako „ťažké nohy“, 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 okolitých
tkanív a k rozvoju opuchu. 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 príznakoch je preto potrebné venovať pozornosť prevencii a rozhodne sa nevyplatí stav zanedbávať.
Proti stagnácii krvi v žilách je možné bojovať buď zlepšením
pružnosti samotných žíl (látky zlepšujúce vlastnosti žilovej steny – tzv. venotoniká) alebo pôsobením vonkajšieho
pružného tlaku (kompresné pančuchy, obväzy). Obzvlášť
v počiatočných štádiách je použitie venotoník celkom porovnateľné s kompresívnou liečbou. Z hľadiska komfortu
a možných obmedzení je však pre pacienta užívanie veno-

toník oveľa výhodnejšie. K dispozícii sú ako lieky viazané na
lekársky predpis, voľne predajné lieky i výživové doplnky.
V prieskume Lekárnici odporúčajú 2012 si pomerne krátko
po uvedení do praxe získal najvyššiu dôveru výživový doplnok MOBIVENAL od spoločnosti VULM. Prečo si tento prípravok získal tak rýchlo takú popularitu?

MOBIVENAL
Výživový doplnok MOBIVENAL obsahuje zmes mikronizovaného diosmínu a hesperidínu, ktoré dopĺňa escín izolovaný
z pagaštanu konského. Hlavné účinné látky (mikronizovaný diosmín a hesperidín) sú látky prírodného charakteru,
izolované z citrusových plodov, ktoré však boli donedávna
dostupné len vo forme lieku viazaného na predpis lekára.
Tento liek veľmi dobre zlepšuje pružnosť a priepustnosť
cievnej steny a je indikovaný práve u rôznych porúch funkcie
žilovej steny – ako sú práve „tažké nohy“, zápaly žíl, kŕčové
žily, ale napr. aj hemoroidy. Veľmi priaznivé skúsenosti z lekárskej praxe a zároveň veľmi dobrá bezpečnosť pri používaní viedli k tomu, že tieto účinné látky vstúpili nedávno na
trh aj vo forme výživového doplnku, ktorý si môžu pacienti
voľne kúpiť.
Aj keď pri výživovom doplnku nie je kvalita garantovaná
štátnou inštitúciou – Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
v prípade prípravku MOBIVENAL je viac než dostatočnou
zárukou kvality samotný výrobca – spoločnosť VULM,

Názov prípravku

Počet %

MOBIVENAL MICRO
WALMARK VARIXINAL

28,9%
15,6%

DETRALEX

13,3%

LIOTON GEL 100000

9,8%

VARIVENOL

9,4%

VENORUTON
ANTISTAX

6,6%
3,5%

DIOSMINOL MICRO

2,3%

ANAVENOL

2,0%

KOMENTÁR REDAKCIE

LLEE

Žilové problémy? Lekárnici odporúčajú MOBIVENAL
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ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície Výskumného ústavu
liečiv Modra a jeho výskumnú, vývojovú a výrobnú činnosť.
Všetky výrobné postupy spĺňajú európske kritériá Správnej
výrobnej praxe (EU GMP) a sú certifikované v súlade s platnou národnou legislatívou a legislatívou EÚ v oblasti výroby liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov.
Vďaka tomu sa na slovenský trh dostáva špičkový výživový
doplnok, ktorý sa svojimi kvalitatívnymi parametrami môže
bez problémov merať i najlepšie hodnoteným liečivým prípravkom. Skúsenosti z praxe, uvedené v prieskume „Lekárnici odporúčajú 2012“, túto kvalitu len ďalej potvrdzujú.
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Horúčka v detskom veku – lekárnici odporúčajú
NUROFEN

VÍ 2
ŤA 0Z1220 1 2

Spracovala odborná redakcia EDUKAFARM

Horúčka u detí
Hor
Horúčka
v detskom veku je veľmi častým symptómom
najr
najrôznejších ochorení. Vo väčšine prípadov nie je príčina
záv
závažná, avšak potrápiť dokáže nielen deti, ale zaiste aj ich
rod
rodičov. Veľmi dôležitý je v takom prípade dostatočný prísun tekutín, lebo zvýšenie telesnej teploty o 1 °C sprevádza
až 112 % zvýšenie ich straty.
Vhodné
sú najrôznejšie bylinkové čaje, ktoré je vhodné
Vho
stri
striedať aj s minerálkami, lebo tým, že sa potíme, strácame nielen veľké množstvo tekutín, ale aj veľké množstvo
pre naše telo nevyhnutných iontov. Ak chorý nemá chuť
na jedlo, veľmi vhodné sú sladené nápoje, ktoré slúžia
okrem toho ako cenný zdroj energie.
Na jej úspešné zvládnutie sa užívajú lieky bežne označované ako antipyretiká, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou
každej dobre vybavenej domácej lekárničky. Pripomeňme, že samotné zvýšenie telesnej teploty nie je dôvodom
na okamžité nasadenie antipyretík, lebo ak je spôsobené
nejakou infekciou, ide o obrannú reakciu nášho organizmu. Zvýšením teploty telesného jadra sa totiž výrazne
obmedzuje schopnosť rastu a množenia mnohých baktérií
a vírusov.
Hoci bežná prax tomu často nezodpovedá, nasadenie anti-
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pyretika treba starostlivo zvážiť, t. j., že nie je vhodné z uvedených dôvodov jeho nasadenie pri zvýšení teploty, tzv.
subfebrílii (t.j. do 38 °C). Súčasne platí, že obe liečivé látky,
ktoré možno dnes podať v detskom veku, sa vyznačujú dobrou znášanlivosťou a priaznivým bezpečnostným profilom
porovnateľným s placebom. Takýmito látkami sú ibuprofén
a paracetamol. Obidve sa za týmto účelom odporúčajú na
úrovni mnohých renomovaných odborných spoločností.
Navodený pokles telesnej teploty je medzi oboma látkami
prakticky porovnateľný a rovnako sa hodnotí pri bežnom
podávaní aj ich bezpečnosť. Ibuprofén má dobre známy
mechanizmus účinku a na rozdiel od paracetamolu pôsobí aj
proti zápalu. V aktuálne vykonanej ankete Lekárnici odporúčajú sa pravdepodobne z týchto dôvodov na prvom mieste
umiestnil prípravok s obsahom ibuprofénu. Účinnosť tejto
látky je pritom doložená množstvom klinických štúdií a súčasne aj pozitívnymi skúsenosťami od samotných chorých.
Víťazný prípravok ankety je možné dostať vo forme sirupu
s príchuťou pomaranča alebo jahody, a navyše neobsahuje
žiadne umelé farbivo. Ako konzervačná látka je tu prítomný
domifenium bromid, u ktorého sa v štúdiách okrem iného
pozorovala aj antiseptická aktivita, a to pri súčasnom potlačení intenzity zápalu.

Názov prípravku

Počet %

NUROFEN
PANADOL

40,1%
29,4%

PARALEN
BRUFEN
MIG JUNIOR

18,2%
5,2%
2,2%

IBALGIN

1,5%

paracetamol (bližšie nešpecifikované)
ibubrofén (bližšie nešpecifikované)

1,5%
1,1%
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Spracovala odborná redakcia EDUKAFARM
Parodontitída je spolu so zubných kazom najčastejším problémom chrupu. Zatiaľ čo však následky zubného kazu je
možné dnes už pomerne dobre odstraňovať, dôsledky parodontitídy sú prakticky nezvratné. Jedinou možnou obranou
je preto prevencia.
Parodontitída je pomalé zápalové ochorenie ďasien, spôsobené bakteriálnou mikroflórou prítomnou na povrchu
zubov (zubný plak a zubný kameň). V oblasti, kde dochádza k upnutiu zubov do ďasien, tieto baktérie chronických
dráždením vyvolávajú obrannú zápalovú odozvu organizmu, ktorá v priebehu dlhého času vedie k deštrukcii tkanív
upevňujúcich zub, vrátane kostných štruktúr (čeľustí).
Typické príznaky zahŕňajú ustupujúce ďasná, krvácavosť,
kývanie a posun zubov až ich vypadávanie. Je potrebné si
uvedomiť, že pred stratou chrupu v dôsledku parodontitídy nás nezachránia ani v súčasnosti tak populárne zubné
implantáty – chronický zápal ďasien spôsobuje oslabenie
závesného aparátu zubov a v konečnom dôsledku vedie až
k resorpcii kostnej hmoty sánky a hornej čeľuste. V dôsledku toho nie je v podstate možné, kam implantáty ukotviť a
v pokročilých štádiách začnú podobne ako zuby vypadávať.
Liečba parodontitídy je bohužiaľ zdĺhavá – základom je vždy
dôkladná eliminácia zubného plaku. Vedľa pravidelného
ošetrovania stomatológom (zubným hygienikom) má nezastupiteľnú úlohu domáca starostlivosť o chrup. V priesku-

me Lekárnici odporúčajú 2012 si pre tento účel najvyššiu
dôveru lekárnikov získali produkty radu LACALUT aktiv.

Systém LACALUT aktiv

Rad LACALUT aktiv vytvára ucelený systém pozostávajúci
z vhodnej zubnej kefky, medicinálnej zubnej pasty a doplnkovej medicinálnej ústnej vody. To je veľmi dôležité, pretože
používateľ tak dostáva „vyladenú“ zostavu výrobkov a nemôže tak dôjsť k miešaniu a napr. aj nežiaducemu ovplyvňovaniu rôznych prístupov k liečbe.
Ako už bolo uvedené, najdôležitejšou činnosťou v liečbe
parodontitídy je odstraňovanie bakteriálneho povlaku zubov. To si vyžaduje nielen správnu techniku čistenia zubov,
ale vždy aj správnu kefku. Nie je ani natoľko dôležité čistiť
voľne dostupné povrchy plôšky zubov, ale predovšetkým
miesta, kde sa môže zubný plak ukladať – t.j. predovšetkým
priestory medzi zubom a ďasnom a medzizubné priestory.
To u kefky LACALUT aktiv umožňujú špeciálne kužeľovité
štetiny s dvojitou dĺžkou, ktoré prenikajú hlboko do týchto
priestorov, vďaka čomu umožňuje dôkladné čistenie aj tam,
kde bežné kefky nedosiahnu. Zároveň sú však dostatočne
mäkké, aby pri správnej technike (t.j. zubná kefka „neuhládza“ ďasná, ale snaží sa čo najlepšie vyčistiť práve priestory,
kde ďasná naliehajú na zuby) nezraňovali citlivé ďasná a neobnažovali zubné krčky.
Prebiehajúci zápal ďasien pritom pomáha mierniť LACA-

LUT aktiv zubná pasta proti parodontitíde. Najdôležitejitejliny
šou zložkou je v nej alumíniumlaktát (hlinitá soľ kyseliny
om,
mliečnej), látka s adstringentným (sťahujúcim) účinkom,
chu
ktorá mierni krvácanie z ďasien a vytvára na ich povrchu
ším
koagulačnú membránu, ktorá chráni pred vonkajším
iám
podráždení až počas 3 -4 hodín. Priamo proti baktériám
álna
zubného plaku pôsobí chlórhexidín, antimikrobiálna
lana protizápalová látka, hojivo a protizápalovo pôsobí alanlňutoín a bisabolol a zubnú sklovinu posilňuje potom posilňuje obsah fluoridu hlinitého.
bežPre dokončenie čistiaceho procesu zubov alebo priebežstna
né denné použitie je potom určená medicinálna ústna
voda LACALUT aktiv s rovnakými účinnými látkami. Pôsobí tam, kde sa bežne zubná kefka nedostane a vhodne
tak dopĺňa predchádzajúce dva prostriedky. Okrem toho
obsahuje zubná pasta síran zinočnatý, ktorý bráni novej
tvorbe zubného kameňa a pôsobí proti zápachu z úst.

KOMENTÁR REDAKCIE

Parodontitída – lekárnici odporúčajú LACALUT aktiv
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Skúsenosti hovoria
pre LACALUT aktiv

Rad LACALUT aktiv tak predstavuje ucelený systém starostlivosti o chrup ohrozený parodontitídou. Komplexnosťou poňatia starostlivosti o chrup si získava u používateľov ako dôveru, tak skutočné výsledky. Priaznivé
skúsenosti používateľov sa tak odrážajú i vo výsledkoch
prieskumu „Lekárnici odporúčajú 2012“.
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Suché oko? Lekárnici odporúčajú HYPROMELÓZU-P
Spracovala odborná redakcia EDUKAFARM
Čo sa skrýva pod pojmom „suché oko“? Ide o subjektívn
tívny pocit neurčitých ťažkostí s očami, ktoré charakteri
terizuje hlavne pálenie, rezanie, svrbenie alebo falošn
lošný pocit prítomnosti cudzieho telieska („piesku“)
v očiach.
oč
Ako tento problém riešia lekárnici?

SSuché
u oko

S problémom
p
„suchých očí“ sa v súčasnosti stretávame
stál
stále častejšie. Podstatou problému je narušenie tvorby
a kv
kvality slzného filmu. Ide o určitý fenomén moderného
živo
životného štýlu, ktorý kladie na náš zrak zvýšené nároky
(sús
(sústredená práca pred monitorom počítača, dlhé šoférov
rovanie, sledovanie TV, nosenie kontaktných šošoviek)
a zároveň nás vystavuje negatívnym vplyvom vonkajšieho
prostredia (priemyselné exhaláty, klimatizácia, prekúrené
priestory, nadmerná prašnosť a pod.). V dôsledku týchto
príčin dochádza jednak k rýchlejšiemu odparovaniu sĺz,
jednak k zmenám v tvorbe a štruktúre slzného filmu.
Slzný film je tvorený tromi vrstvami, ktoré sú navzájom
v rovnováhe. V prípade narušenia niektorej vrstvy, slzný
film prestane oči dostatočne obmývať, a tým ich chrániť.
Nie je možné jednoznačne určiť príčiny, ktoré vedú k zmenám slzného filmu. Preto je hlavným spôsobom liečby dopĺňanie slzného filmu tzv. umelými slzami. Ide o špeciálne
pripravované vodné (fyziologické) viskózne roztoky, ktoré napodobňujú ochrannú a optickú funkciu sĺz. Pripraviť
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Syndróm suchého oka

ideálne „umelé slzy“ nie je jednoduché. Je potrebné mať
veľa skúseností, aby prípravky neboli málo viskózne (rýchlo
stekajú), ale ani príliš viskózne (spôsobujú rozmazané videnie), uchovávali si sterilitu, nedráždili a zároveň upokojovali
podráždené oči. V konečnom dôsledku o vhodnosti daného
prípravku rozhoduje osobná skúsenosť. V prieskume „Lekárnici odporúčajú 2012“ si na základe praktických skúseností najväčšiu dôveru získal prípravok Hypromelóza-P od
spoločnosti UNIMED PHARMA.

Hypromelóza-P

Hypromelóza-P je očný roztok s ochranným, epitelizačným,
dezinfekčným a zvlhčujúcim účinkom. Viskóznu zložku hydroxypropylmetylcelulózu (hypromelózu) doplňuje upokojujúcim a reepitelizačným účinkom dexpanthenol (vitamín zo
skupiny B). Hypromelóza zvlhčuje vonkajší povrch oka a slúži ako náhrada pri nedostatočnej tvorbe sĺz. Pomáha tiež k
úľave od nepríjemných pocitov (štípanie, pálenie) sprevádzajúcich mierne podráždenia oka vetrom, prachom, cigaretovým dymom, znečisteným ovzduším, kontaktnými šošovkami atď., k zmierneniu očnej únavy spôsobenej dlhým
čítaním, šoférovaním, sledovaním obrazovky televízora alebo monitora počítača. Dexpanthenol prispieva k urýchlenej
obnove buniek na povrchu rohovky po operáciách oka alebo
pri erózii rohovky po malých škrabnutiach, či padnutí drobných teliesok do oka.

Názov prípravku

Počet %

HYPROMELÓZA-P
HYLO-COMOD

27,1%
14,7%

VISINE
SYSTANE
SENSIVIT
LACRISIN

10,3%
9,5%
8,1%
4,8%

HYALDROP

3,7%

OCUHYL C

3,7%

REFRESH

3,7%

HYLO-CARE

2,9%

UNIMED PHARMA – špecialista v starostlivosti o zrak – je
slovenská farmaceutická spoločnosť zameraná na výrobu
generických očných kvapiek a výživových doplnkov pre lepší
zrak. Jej produkty sú za svoju výnimočnú kvalitu a zloženie
oceňované pacientmi i odbornou verejnosťou. Okrem prípravku Hypromelóza-P lekárnici odporúčajú aj ďalšie produkty z portfólia spoločnosti UNIMED PHARMA: SensiVit
– vitamínové očné kvapky na unavené a suché oči, či OCUhyl
C – umelé slzy najvyššej kategórie bez konzervačných látok,
s kyselinou hyalurónovou a nechtíkom lekárskym. V kategórii prevencie degeneratívnych ochorení oka sa ako druhý
najviac odporúčaný výživový doplnok umiestnil PRO-VISIO.

inzercia

Až

naše produkty

na syndróm suchého oka

umelé slzy s kyselinou hyalurónovou
a nechtíkom lekárskym
poskytujú dlhodobú úľavu pri pocite suchého oka, pálení
pôsobia ochranne, protizápalovo a regeneračne
sú vhodné aj pre nositeľov kontaktných šošoviek

Sme špecialisti v starostlivosti o Vaše oči.
Vyrábame produkty jedinečného zloženia.
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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
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Lekárnici odporúčajú: GENERICA- 3 OMEGA
Spracovala odborná redakcia EDUKAFARM
Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny (MK) sa vysoko cenia
pre svoj blahodárny vplyv na ľudské zdravie. Po prvý raz sa
na ich priaznivé účinky upozornilo už v 70. rokoch minulého
storočia, keď vedci pri hodnotení zdravotného stavu Inuitov (pozn.: populácia žijúca za severným polárnym kruhom
v oblasti Grónska, Kanady, Aljašky a severovýchodnej časti
Sibíri) zaznamenali výrazne nižší výskyt srdcovo-cievnych
ochorení, cukrovky alebo napr. astmy.
Doteraz jedinou a najpravdepodobnejšou odpoveďou na
otázku: prečo tomu je tak, je konzumácia stravy bohatej
práve na omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú
okrem iného bohato zastúpené v tele morských živočíchov, teda nielen rýb, ale aj tzv. morských plodov a pod.

DHA a EPA

Najvýznamnejším zástupcom uvedených kyselín sú kyselina dokosahexaénová (DHA) a eikosapentaénová (EPA), o
ktorých sa v odbornej literatúre publikovalo veľké množstvo štúdií. O ich obľúbenosti na Slovensku svedčí aj záujem o ich užívanie v rámci mnohých prípravkov, obvykle
dostupných ako výživové doplnky, pričom v rámci ankety
Lekárnici odporúčajú sa najlepšie umiestnil prípravok,
ktorý obsahuje kombináciu oboch vyššie uvedených nenasýtených mastných kyselín, t.j. EPA a DHA.

Účinky omega-3 nenasýtených MK
Dostatočný prísun týchto kyselín je zásadným počas tehotenstva a aj dojčenia, lebo významne podporujú rozvoj
mozgu a očnej sietnice. Ich užívanie v tomto období napokon odporúčajú aj mnohé medzinárodné odborné spoločnosti zaoberajúce sa zdravou výživou alebo detskou
medicínou.

Priaznivý vplyv je však dokázaný aj v rámci srdcovo-cievneho systému. Pravidelné užívanie sprevádza zníženie hladiny krvných tukov, tzv. triacylglycerolov, čo sa napokon
premieta aj do zníženia kardiovaskulárneho rizika. Z experimentálnych prác vyplýva dokonca ich protizápalový
a mierny protizrážavový účinok, čo spoločne s uvedeným,
a samozrejme so zdravou výživou, napomáha zlepšiť cievnu stenu.

Omega -3 nenasýtené mastné kyseliny
Názov prípravku

Počet %

GENERICA 3-OMEGA
GS OMEGA 3

20,9%
15,0%

WALMARK SUPER OMEGA 3
JAMIESON OMEGA 3-6-9

15,0%
10,9%

ZENIXX

10,5%

FARMAX MAXICOR

6,8%

NEFDESANTE OMEGA 3

5,0%

omega -3 NMK (bližšie nešpecifikované)

4,1%

rybí olej (bližšie nešpecifikované)

1,8%

CEMIO OMEGA3

1,4%

KOMENTÁR REDAKCIE
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Pomerne prekvapivé bolo aj nedávne zistenie zmiernenia
intenzity bolesti u chorých s reumatoidnou artritídou,
priaznivé správy sa týkajú aj alergických ochorení. Dnes ide
výskum v tejto oblasti míľovými krokmi dopredu, o čom
svedčí okrem iného aj počet publikovaných článkov v renomovaných zahraničných odborných periodikách, ktorých
len v minulom roku bolo takmer 300.

inzercia

3-omega 1000 mg Generica
www.generica.sk
3-omega mastné kyseliny EPA (kyselina eikozapentaénová)
a DHA (kyselina dokozahexaénová):
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

pomáhajú udržať zdravý krvný tlak a zdravý kardiovaskulárny systém,
pomáhajú udržať zdravé srdce,
pomáhajú udržať normálnu, zdravú hladinu triglyceridov v krvi.
DHA prispieva k udržaniu správnej mozgovej funkcie a dobrého zraku.*
*Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA.

3-omega Generica obsahuje pravý rybí olej z Nórska získaný
z rýb severných oceánov.
Ide o prírodnú formu účinnej látky vo forme triglyceridov, ktoré majú vysokú
vstrebateľnosť. Je to jeden z najčistejších rybích olejov na svete. Prítomnosť ťažkých
kovov, herbicídov a insekticídov je prísne kontrolovaná.
Účinná látka
Obsah v jednej kapsule
Rybí olej s obsahom EPA/DHA
1000 mg
z toho: EPA
180 mg
DHA
120 mg

Prípravok je vhodný
aj pre diabetikov.

Pestrá, vyvážená strava a zdravý životný štýl sú dôležité faktory zdravia.
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Makulárna degenerácia – lekárnici odporúčajú
výživový doplnok s obsahom viacerých účinných látok
Spracovala odborná redakcia EDUKAFARM
Oči sú najdôležitejší zmyslový orgán, lebo zrakom vnímame až 90 % podnetov, ktoré sa dostávajú do nášho
mam
vedomia.
Zhoršenie zrakovej ostrosti alebo dokonca
ved
strata zraku je preto veľkým handicapom. Z pohľadu
stra
rizika straty zraku okrem zákalu očnej šošovky (šedý
rizik
zákal) alebo zeleného zákalu (tzv. glaukóm) je veľmi výzák
znamná
a v populácii pomerne rozšírená tzv. makulárna
zna
deg
degenerácia.

dovaný objekt. Príčinou je postupný zánik tyčiniek a čapíkov a liečebné možnosti sú veľmi obmedzené. Napriek
tomu sa však uplatňujú a odporúčajú výživové doplnky
s obsahom zinku, antioxidačne pôsobiaceho vitamínu E,
luteínu alebo zeaxantínu. V práve uskutočnenej ankete
Lekárnici odporúčajú sa na prvom mieste umiestnili prípravky obsahujúce nielen tieto účinné látky, ale navyše
aj nenasýtenú mastnú kyselinu DHA a antioxidačne pôsobiaci vitamín C.

Ide o postihnutie oka, presnejšie časti sietnice, ktorá zzodpovedá za ostré videnie (tzv. makula alebo žltá
škvrna), kde je najväčšia hustota svetločuvých buniek
známych ako tyčinky (čiernobiele, tzv. skotopické videnie) a čapíky (farebné, tzv. fototopické videnie). V praxi
rozlišujeme suchú a vlhkú makulárnu degeneráciu.

Aj keď je vlhká forma menej častá, o to viac je zákernejšia. Jej hlavným príznakom je poprehýbaný obraz, čo
je spôsobené rýchlym prerastaním novytvorených ciev
v sietnici, ich praskaním a následným krvácaním do sietnice.

Suchá forma degenerácie je v populácii omnoho častejšia, prebieha pomaly v horizonte rokov a k strate
zraku dochádza až vo výrazne pokročilej fáze. Hlavným príznakom je pritom rozmazané videnie, zhoršené
videnie za šera alebo zhoršená schopnosť zaostriť sle-

Liečba je dnes možná predovšetkým vďaka biologickým
liečivám, ktoré potláčajú novotvorbu ciev. Ak sa však
ochorenie včas nezistí a začatie liečby sa oneskorí, môže
chorý prísť úplne o zrak počas niekoľkých pár týždňov až
mesiacov.

Makulárna degenerácia
Názov prípravku

Počet %

OCUVITE
PRO-VISIO

42,3%
14,4%

AVILUT

8,2%

OCUTEIN

8,2%

luteín (bližšie nešpecifikované)

5,8%

OSTROVIDKY

5,3%

FARMAX OCUMAX LUTEÍN

2,9%

GLAUCOMAC

2,4%

LLEE

Hemoroidy

Spracovala odborná redakcia EDUKAFARM
Hemoroidy sú často veľmi intímnym problémom, s ktorým
majú postihnutí často problém zveriť sa nielen lekárovi, ale
aj partnerovi. Prvú pomoc preto často hľadajú vo voľne predajných liekoch a radia sa v lekárňach. Prieskum Lekárnici
odporúčajú ukázal, že slovenskí lekárnici najčastejšie odporúčajú liek FAKTU. Výskyt problémov s konečníkom má stále vzrastajúci trend, pretože je stále častejší sedavý životný
štýl. Rôzne nešpecifické problémy s konečníkom, ako napr.
svrbenie, pálenie alebo krvácanie postihnú v priebehu života
takmer polovicu ľudí. Najčastejšou príčinou sú obvykle rozšírené žily v oblasti konečníka – tzv. hemoroidy, alebo rôzne
nešpecifické zápaly trhliny (fisúry) v sliznici okolo ritného
otvoru. Definovať presnú príčinu vzniku týchto problémov
nie je možné, preto ani nie je možné voliť okamžitú príčinnú
liečbu. Dostupné možnosti liečby sa preto zameriavajú na
zlepšenie stavu cievnej steny, zastavenie krvácania, zlepšenie
hojenie poškodených tkanív, prevenciu infekcií a odstránenie
hlavných obťažujúcich príznakov (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 mierni 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

VÍ 2
ŤA 0Z1220 1 2

2012 však najvyššiu dôveru lekárnikov má prípravok FAKTU od
spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia (NYCOMED .
Pozrime sa, prečo vyhral práve tento prípravok....

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 na liečbu vnútorných i vonkajších hemoroidov, alebo vo forme čapíkov,
ktoré sa obzvlášť hodia na vnútorné hemoroidy, najmä ak sú
sprevádzané zápalmi a krvácaním. Liečivá látka polykresulén
rýchlo zastavuje krvácanie z poškodených ciev a napomáha
odstraňovaniu odumretých tkanív. Výrazne tak prispieva
k čisteniu hemoroidálnych poškodení, pričom adstringentný
účinok (sťahujúci účinok vyvolaný zrážaním povrchových
bielkovín vo vylučovanom sekréte) zároveň tlmí ich mokvanie. Významný je tiež antiseptický účinok tejto látky, ktorý
chráni pred druhotnou infekciou poškodených miest patogénnymi mikroorganizmami v problematickej oblasti konečníka, a bráni tak rozvoju zápalových procesov.
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,

Názov prípravku

Počet %

FAKTU
MASTU S
PROCTO-GLYVENOL

42,2%
14,2%
11,0%

DOBEXIL H

6,7%

AVENOC

6,0%

PREPARATION H
MOBIVENAL
HEMOSTOP

4,6%
3,9%
1,8%

DETRALEX

1,4%

DOLOPROCT

1,4%

KOMENTÁR REDAKCIE

Faktu – najčastejšie odporúčaný liek pri hemoroidoch
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oroikde 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
problémoch, pričom po počiatočnom upokojení príznakov, je často dostatočná aplikácia len raz 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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SPA & Wellness hotel Orchidea***
Veľký Meder
SPA & Wellness Hotel Orchidea*** – ubytovanie Veľký Meder, Slovensko. Hotel ponúka luxusné
ubytovanie s nadštandardne vybaveným SPA & Wellness centrom s bohatými službami. Hotel sa
nachádza priamo pred vchodom do: Termálne kúpalisko THERMAL CORVINUS Veľký Meder.
Ste náročný na kvalitu služieb a prostredie, v ktorom trávite drahocenné momenty oddychu.
Toto si uvedomujeme a je pre nás výzvou poskytnúť Vám maximálny komfort v unikátnej atmosfére
SPA & Wellness hotel Orchidea*** – Veľký Meder.
Ak potrebujete uniknúť z každodennej reality a stráviť pár dní na mieste, kde sa o Vás dokonale
postarajú, tak navštívte SPA & Wellness hotel Orchidea***.
Vitajte!

ma”
že: “Horúca zi
3 ceny do súťa
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relaxačný pob

te 186 €
soby v hodno
2 noci pre 2 o
s polpenziou
2 x ubytovanie
dvoch + bonus
zdarma
Flaša vína pre
term. kúpalisko
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1 x celodenná
točná
vá masáž, čias
30 min. bylinko

Kontakt:
Rozmarinová 3326/2
932 01 Veľký Meder
421 31 591 9001
421 31 591 9002
421 911 722 011
421 905 659 537
421 31 591 9010
hotelorchidea@hotelorchidea.sk

www.hotelorchidea.sk
www.hotelorchidea.cz
www.hotelorchidea.pl
www.hotelorchidea.at
www.hotelorchidea.de

Znenie tajničky: „Objavte............................... ......................................... ........ .................................................!“
Správnu odpoveď tajničky s vystrihnutým kupónom posielajte do 31. 3. 2013 na adresu: Edukafarm s.r.o., Trnavská cesta 82/A, Bratislava 821 01
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Výhercovia tajničky z minulého čísla 4/2012: 1. miesto - Anna Podlesná, Zvolen, 2. miesto- Jarmila Pagáčová, Horné Srnie,
3. cena - Ján Kudoláni, Nedožery - Brezany. Výhercom blahoželáme!

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.

PRISPIEVA K UDRŽANIU NORMÁLNEHO STAVU
SLIZNÍC TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA
• pri črevnom diskomforte (riedka/častá stolica)
• pri zlej životospráve (zlá kombinácia potravín)
• pri strese
• na zníženie miery únavy a vyčerpania
• má výbornú čučoriedkovú príchuť

výživový doplnok

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.

Charakteristika:

Dávkovanie:

Sliznica tráviaceho ústrojenstva je za normálneho stavu udržiavaná v rovnováhe,
tzn. je osídlená prospešnými baktériami. Normálna mikrobiálna ﬂóra v správnom
množstve priaznivo ovplyvňuje fungovanie organizmu a produkuje vitamíny.
Túto rovnováhu môžu narušiť rôzne zmeny (napr. zmena stravy na dovolenkách,
vírusové črevné ochorenia a iné). Narušená rovnováha sa zvyčajne prejavuje črevným diskomfortom spojeným s riedkou alebo častou stolicou a nafukovaním.

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

Balenie:

8 jednorazových fľaštičiek s dávkovacím uzáverom.
Prípravok Enterina sa vďaka obsahu probiotík, vitamínov skupiny B, vitamí- (1 fľaštička = 1 dávka)
nu K a extraktu z čučoriedok odporúča na udržanie normálneho stavu slizníc
tráviaceho ústrojenstva ako aj na zníženie miery únavy a vyčerpania.

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

2013
•BABYPANTHEN Bariérová masť 100g*
•BABYPANTHEN Bariérová masť 30g*

-15%

•OPTICALM očné kvapky modré 10ml*
•OPTICALM LIPOMYST očný sprej 10ml*

Novi
nky

•DELMAR

nosový sprej
sol 50 ml*
pre každodennú
hygienu nosa
a
ink
Nov

-15%

•HLIVA USTRICOVITÁ + probiotiká
+ vitamín C 50 + 10 cps

-15%

-15%

•COLDREX

•INDULONA

Horúci nápoj Citrón s medom 10 ks*

Dezinfekčná 100 g
Nechtíková 100 g
Univerzálna 100 ml
Kamilková 100 g
Olivová 100 g
Rakytníková 50 g

-15%

-15%

•PARODONTAX

Ústna voda bez alkoholu 500ml
FLUORID zubná pasta 75ml
BEZ FLUÓRU zubná pasta 75ml
Whitening zubná pasta 75ml
Zubná kefka veľmi mäkká

-15%

•PREVENTAN Akut 30 tbl
•PREVENTAN Akut nová príchuť 30 tbl

-15%

•VARIVENOL DVOJBALENIE 2 x 60 tbl

•GASTROVAL 15cps

-15%

-15%

•VICHY DERCOS ANTIPELLICULAIRE

•CHLORELLA Extra Bio 400 tbl

-15%

šampón proti mastným lupinám 200 ml,
šampón proti suchým lupinám 200 ml,
ENERGISANT posilňujúci šampón 200 ml

-15%
* Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku.
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