02 /2010

časopis o prevencii a liečbe,
zdraví a chorobe,
o liečivách a výživových doplnkoch
Určené pre širokú verejnosť

Z klinickej praxe

Poruchy erekcie
už nie sú tabu
Lieky na hnačku – súčasť
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Sú to komáre, nikto ich nemá rád...

Rozumné riešenie
vašich bolestí
Opakované vaginálne mykózy
Vysoký krvný tlak a riziko demencie

Rozumné opaľovanie
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P d použižitím sii pozorne prečítajte písomnú informáciu pre
Pred
používateľa. O používaní lieku sa poraďte so svojim lekárom
alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie.

s Jakubom Krakom

Obsahuje životaschopné spóry probiotického kmeňa Bacillus clausii MTCC 5472

• nový probiotický kmeň
• nová lieková forma
výživový doplnok

Použitie:
• pri užívaní antibiotík (preukázaná vysoká odolnosť voči antibiotikám)5-7
• obnovuje rovnováhu črevnej mikroﬂóry pri gastrointestinálnych poruchách
• pre alergikov (alergická nádcha a ďalšie ťažkosti)1-4
Charakteristika:

Zloženie/ fľaštička:

Probacin obsahuje spóry špecifického probiotického kmeňa Bacillus clausii doplnené arabinogalaktánom (prebiotikum, ktoré podporuje rast a aktivitu v čreve). Spóry Bacillus clausii sú veľmi odolné voči kyslému žalúdočnému prostrediu a po vyklíčení v čreve vytvárajú užitočnú črevnú mikroflóru.
Bacillus clausii je významne odolný voči širokému spektru antibiotík, a to voči radu: penicilínovému – tetracyklínovému – cefalosporínovému – makrolidovému – aminoglykozidovému – linkosamidovému.
Ďalej je odolný voči metronidazolu, streptomycínu, kolistínu, kyseline nalidixovej, kyseline pipemidovej a kyseline fusidovej.
Vďaka odolnosti voči takému širokému spektru antibiotík, čo je výnimočnou vlastnosťou medzi probiotikami, napomáha Bacillus clausii obnove
narušenej črevnej mikroflóry počas užívania antibiotík.
Štúdie preukázali, že Bacillus clausii stimuluje črevný imunitný systém (GALT), sprostredkúva špecifickú imunitnú odpoveď a predpokladá sa tak, že
zabezpečuje ochranu pred rozvojom alergických a autoimunitných ochorení.
Pri podávaní Bacillus clausii bolo v klinickom testovaní dosiahnuté zníženie rizika vzniku alergických prejavov, napríklad alergickej nádchy. Bacillus
clausii tiež znižuje frekvenciu a dĺžku infekcií horných dýchacích ciest, ako u zdravých osôb, tak aj u alergicky predisponovaných pacientov.1-4
V nedávnej štúdii bola identifikovaná a popísaná látka clausín tvorená baktériou Bacillus clausii. Ide o tzv. bakteriocín – látku, ktorá má svoju
vlastnú antimikrobiálnu aktivitu. Vďaka tomu prirodzenou cestou pomáha ničiť škodlivé baktérie v črevách. 8
Bacillus clausi ďalej vykazuje zvýšenú priľnavosť k bunkám čreva. Zároveň produkuje antimikrobiálne pôsobiacu látku clausín, čím podporuje samotnú antibiotickú liečbu. Probacin sa môže užívať súčasne s antibiotikami. Bacillus clausii môžu užívať deti aj dospelí.

Voda, sorbitol, kyselina citrónová, sorbát draselný,
aróma, FiberAid (arabinogalaktan) ako prebiotikum.

Zloženie/ uzáver:
Spóry Bacillus clausii, manitol, oxid kremičitý,
maltodextrin.

Dávkovanie:
Deti od 6 mesiacov veku:
Pri akútnych stavoch 1 fľaštička denne, pri preventívnom používaní 1fľaštička každé 3-4 dni.
Dospelí: 1-2 fľaštičky denne. Užiť najlepšie nalačno.
Poznámka: Najnižší vek 6 mesiacov, od ktorého je
vhodné užívanie Probacinu u detí, posúdila a odsúhlasila
Pediatrická spoločnosť ČLS JEP.

Výrobca: inPHARM s.r.o., so sídlom Tomášikova 25/A, Bratislava (vyrába zmluvný partner LABOMAR, Taliansko)
Dovozca/ informačný servis: inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

Klinické štúdie:
1. Marseglia GL, Tosca M. Účinnosť spór Bacillus clausii v prevencii opakujúcich sa respiračných infekcií u detí. Ther Clin Risk Manag 2007;3(1):13-17.
2. Ciprandi G, Tosca MA. Hodnotenie cytokinov získaných nosnou lavážou u alergických detí po podávaní Bacillus clausii. Pediatr Allergy Immunol 2004;15:148-151.
3. Ciprandi G, Vizzaccaro A. Účinnosť Bacillus clausii u detí s alergickou nádchou. Allergy 2005;60:702-703.
4. Lee J. Metaanalýza klinických štúdií sledujúcich používanie probiotík v prevencii a liečbe atopickej dermatitídy u detí. J Allergy Clin Immunol 2008;121(1):116-121.
5. Bozdogan B. Charakteristika erm génov zodpovedných za rezistenciu probiotických kmeňov Bacillus clausii k makrolidom. Appl Environ Microbiol 2004;70(1):280-284.
6. Girlich D. Molekulárna a biochemická charakteristika chromozomálne uloženej beta-laktamázy BCL-1 z Bacillus clausii. Antimicrob Agents Chemother 2007;51:4009-4014.
7. Bozdogan B, Galopin S. Chromosomálna aadD2 kódujúca aminoglykosidovú nukleotidtransferasu v Bacillus clausii. Antimicrob Agents Chemother 2003;47:1343-1346.
8. Bouhss A, Al Dabbagh B, Vincent M et al. Specific interactions of clausin, a new lantibiotic, with lipid precursors of the bacterial cell wall. Biophys. J 2009; 97:1390-1397.
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na stránkách časopisu Léky a lékárna, který je určen široké veřejnosti, usilujeme o Vaše vzdělávání
v oblasti léků na předpis i léků volně prodejných,
a nevynecháme ani doplňky stravy či zdravotnické prostředky, které jsou v lékárnách k dostání,
a proto je nutné, abychom se jimi také zabývali. Přitom vycházíme z předpokladu, že informovaný člověk lépe chápe nejen léčbu předepsanou lékařem, ale daleko snadněji se orientuje i v možnostech prevence a samoléčby. Situace, kdy lze
pomýšlet na samoléčbu, a naopak kdy je nutné jít k lékaři, budeme zjednodušeně popisovat
u jednotlivých kapitol a článků.
V tomto čísle jsou ústředním tématem výsledky ankety „Co lékárníci doporučují“, kterou pro nás s lékárníky zorganizovala nezávislá agentura Cegedim.
Rozhodli jsme se, že některé vítězné přípravky Vám
již v tomto čísle představíme, respektive pokusíme
se nalézt důvody, proč jsou ze strany lékárníků nejvíce doporučované.
Dále zde naleznete téma také zaměřené na léčbu erektilní dysfunkce, respektive velice poutavé interview
na toto téma s předním zástupcem klinické farmacie Mgr. Kotlářovou. Sexuální aktivity jsou důležitou součástí a předpokladem spokojeného a plnohodnotného života každého muže. Sexualita sehrává svou pozitivní roli do stáří, přičemž neplatí, že by dosažením vyššího věku zcela vyhasínala. Porucha ztopoření (erektilní dysfunkce) postihuje asi 10 % mužů nad 21 let, ale už 52 % 40 – 70 letých. Příčiny selhávající
erekce jsou vcelku pestré a lze konstatovat, že významnou část reprezentují příčiny psychogenní, tj. deprese, stres apod. V této souvislosti je mimořádně zajímavý nový přípravek...
Tyto a další informace připravil tým našich odborníků speciálně pro Vás!
Přeji Vám příjemné počtení, a především hodně zdraví!

MUDr. Ján Lietava, CSc.,
II. interná klinika LF UK, Bratislava

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.,
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
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Obsahuje 100 % zložiek prírodného
pôvodu, takmer 82 % zložiek pochádza
z ekologického poľnohospodárstva.
Ekologická a biologická kozmetika certifikovaná ECOCERT SAS – B.P.47 32600
L ´lsle Jourdain.

PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm, Bratislava
Krvilačné komáre?
Vzhľadom na veľmi „subtílnu“ stavbu tela a „letové“
výkony potrebujú komáre mimoriadne účinný zdroj
energie – cukry. Všetky dospelé komáre sú tak
v podstate vegetariánmi – primárne sa živia nektárom z kvetov. Vzhľadom na krátky život prakticky nepotrebujú prísun bielkovín. Bielkovinové zdroje
však potrebujú samičky pre tvorbu vajíčok, a preto
nám „pijú krv“. Samička po plnom nacicaní krvi pri-

dok – moskytiéra. V našich podmienkach sú najpoužívanejšou možnosťou repelenty. Narušujú "čuchovú"
orientáciu komára, znižujú tak atraktivitu potenciálneho hostiteľa. Využívajú sa buď syntetické chemické látky (DEET, ikaridin) alebo prírodné éterické oleje. Tradične využívaný je napr. olej citrónovej trávy alebo citrónového eukalyptovníka. Podľa štúdií je ich účinnosť porovnateľná so syntetickými repelentmi. Vzhľadom k tomu, že sa rýchlejšie odparujú, poskytujú však

Na Slovensku sú komáre typickou sezónnou nepríjemnosťou, hlavne
na nížinách a v okolí vodných plôch. Ľudia sa najčastejšie stretávajú s komárom piskľavým (Culex pipiens) a jeho príznačne pomenovaným poddruhom komárom obtiažnym (Culex pipiens molestus), o ktorom sa traduje, že sa vyvinul v priestoroch londýnskeho metra. Tento
druh je prispôsobený stálym podmienkam ľudských príbytkov a prakticky ich ani neopúšťa. Môže sa preto vyskytovať celoročne. Po sezónnych povodniach sa objavuje hlavne komár záplavový (Aedes vexans).
Vyskytovať sa môžu aj komáre rodu Anopheles, ktoré ešte v priebehu 50. rokov 20. storočia prenášali maláriu na východnom Slovensku
a v oblasti Záhoria.
bližne 2 – 3 dni trávi a vytvára vajíčka. Po ich nakladení opäť vyhľadáva zdroje krvi a cyklus sa opakuje.
Z vajíčok sa vyvíjajú larvy žijúce vo vodnom prostredí,
ktoré sa po 1 – 2 týždňoch menia na dospelé lietajúce jedince. Samce komára žijú asi 1 týždeň, samičky sú oveľa odolnejšie - v laboratórnych podmienkach
dokážu žiť až mesiac, v prírodných podmienkach sa
však obvykle dožívajú 1 – 2 týždne.

kratšiu dobu ochrany (dá sa obnoviť opakovanou aplikáciou). Naopak, výhodou je ich čistý biologický pôvod a nulová ekologická záťaž.
Účinnosť ultrazvukových odpudzujúcich prostriedkov
nie je dostatočne preukázaná. Podobne je to i s tradovaným použitím vysokých dávok tiamínu (vitamínu
B1) alebo B-komplexu, kde sa replentné účinky vôbec nepotvrdili.

Choroby prenášané komármi

Uhádnete?

Najvýznamnejšie ochorenie prenášané komármi je
malária, vyvolávaná prvokmi rodu Plasmodium. Na
človeka prenášajú maláriu výhradne komáre rodu
Anopheles. Bodnutie komárom sa u nás považuje za
relatívne neškodné. V skutočnosti však aj v našich
podmienkach môžu potenciálne prenášať viaceré nebezpečné choroby. Ide prevažne o vírusové ochorenia, ako napr. nílska a valtická horúčka. Niektoré druhy komárov môžu aj u nás pasívne prenášať lymskú
borreliózu. Zaznamenané boli prípady prenosu diprofilariózy – nebezpečného parazitárneho ochorenia zo
psov na človeka. Naopak, prenos vírusu HIV komármi
je pravdepodobne nemožný.

Koľko váži komár?
a. menej ako 1 mg
b. 1 – 2,5 mg
c. 2,5 – 5 mg
d. 5 – 10 mg
Koľko krvi dokáže komár naraz vysať?
a. menej ako 1 mg
b. 1 – 2,5 mg
c. 2,5 – 5 mg
d. 5 – 10 mg
Akú vzdialenosť nalieta komár za svoj život?
a. približne 25 km
b. približne 50 km
c. približne 75 km
d. viac ako 100 km
Akú frekvenciu má pohyb krídel komára?
a. 100-krát za sekundu
b. 250-krát za sekundu
c. 500-krát za sekundu
d. 1 000-krát za sekundu

Ochrana proti komárom
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inzercia

Sú to
komáre,
nikto ich
nemá rád…

repelent 2 v 1

Komáre sú veľmi dobre vybavené na detekciu ľudského pachu. Zo 72 typov pachových receptorov komárov
je 27 „naladených“ na detekciu chemických látok ľudského potu. V malarických oblastiach treba znížiť riziko uštipnutia komárom na najnižšie možné riziko, preto základnú ochranu poskytuje mechanický prostrie-

Správne odpovede posielajte na adresu:
Edukafarm s.r.o., Tomášikova 25/A,
821 01 Bratislava.

Sprej 20 ml

BIO ANTI MOSQUITO sprej
repelent s príjemnou citrónovou vôňou

• Na dni bez komárov.
• Praktický sprej 2 v 1,
aplikujte priamo na
pokožku, oblečenie, alebo
rozprášte v miestnosti.
• Citronela, citrón, citrónová
tráva, pelargónia:
odpudzujú komárov.
• Mäta: upokojuje už
poštípanú pokožku.
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z lekárenskej praxe

Môj

Prvých troch účastníkov vyžrebujeme a odmeníme
francúzskym prípravkom proti komárom
– BIO ANTI MOSQUITO sprej.
Informačný servis:
inPHARM, spol. s r. o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava,
tel.: ++ 421 2 44 630 400, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

O problematike klimakterického syndrómu hovoríme
s MUDr. Ivanom Huvarom, CSc.,
primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Nemocnice Milosrdných bratov v Brne.

Pán doktor, mohli by ste
aspoň v stručnosti spomenúť
spôsoby, ako odstrániť, alebo
aspoň zmierniť klimakterické
ťažkosti?
Ak je príčinou týchto príznakov pokles ženských hormónov
v krvi alebo ich nedostatok v organizme, je jednoduchým
logickým riešením ich doplnenie zvonku. Táto tzv. hormonálna substitučná terapia pomáha ženám a dnes je rozvinutá do širokého spektra prípravkov, aby vyšla v ústrety
najrôznejším požiadavkám. I keď existuje celý rad foriem
– tabletky, náplaste, gély, injekcie, alebo dokonca implantáty s polročnou účinnosťou, princíp je prakticky vždy rovnaký – doplnenie chýbajúceho hormónu.

Je hormonálna terapia
jedinou možnosťou liečby
klimakterického syndrómu?
Je určitá skupina žien, u ktorých je táto „klasická“ hormonálna liečba kontraindikovaná. Sú to najmä ženy
po prekonanej hlbokej žilovej trombóze, ženy s karcinómom maternice alebo prsníka. Ešte väčšiu skupinu
však tvoria ženy, ktoré hormonálnu liečbu vopred odmietajú, a dávajú prednosť prirodzenému spôsobu žiinzercia

z lekárenskej praxe

NEOPRÁVNENÝ STRACH
Z KLIMAKTÉRIA
Odborná redakcia Edukafarm
vota a liečbe, ktorá nie je založená na dostávaní „chemických“ látok do organizmu. Pre tieto ženy skutočne existuje alternatíva v podobe prírodných extraktov
utlmujúcich príznaky klimaktéria. Sú to prípravky zo
skupiny tzv. fytoestrogénov – látok rastlinného pôvodu, ktoré sa správajú v organizme podobne ako ženské
hormóny, estrogény. Tie sa získavajú predovšetkým
z ploštičníka strapcovitého, červenej ďateliny, sóje alebo ľanu siateho. Štandardizovaný extrakt ploštičníka
strapcovitého sa používa ako účinná látka viacerých
registrovaných liekov na celom svete.

Aké sú doterajšie skúsenosti
s takouto liečbou, respektíve
ako s ňou bývajú spokojné pacientky?
Obidva typy terapie sa vzájomne nevylučujú, ale dopĺňajú,

šia, ale môže mať i niektoré nežiaduce účinky. Liečba prírodnými produktmi sa výborne znáša, ich účinok
je porovnateľný, avšak pomalší, a preto treba dané prípravky užívať dlhodobo. Záleží od typu prípravku, druhu

Klimaktérium (prechod) je často obávaným obdobím v živote ženy, pretože je spojený s množstvom zdravotných ťažkostí, ako sú návaly tepla, nevysvetliteľná podráždenosť a zmeny nálad, či depresie. Všetko súvisí s poklesom hladiny ženských pohlavných hormónov – estrogénov.
a s oboma formami bývajú pacientky spokojné. Ide len
o to, vybrať, aká liečba je pre danú ženu vhodná alebo možná. Všeobecne možno povedať, že hormonálna
substitučná terapia je v potláčaní príznakov klimaktéria
i dlhodobého dôsledku nedostatku estrogénov účinnej-

a obsahu použitých účinných látok. Tejto liečbe sa preto teraz venuje veľká odborná pozornosť a v posledných
desiatich rokoch bolo na túto tému publikované značné množstvo serióznych štúdií. Možno predpokladať, že
tento smer sa bude aj v budúcnosti naďalej rozvíjať.

lekárnici odporúčajú

Užívajte to, čo odporúčajú
lekárnici
Projekt „Lekárnici odporúčajú“ vznikol koncom roku 2009 v redakcii odborného časopisu Edukafarm FarmiNews. Ide
o prieskum názorov odborníkov lekární na voľne predajné prípravky. Rovnaký projekt sa uskutočnil aj v ČR. V rámci
tohto projektu sa odborníci lekární vyjadrujú k jednotlivým voľne predajným prípravkom v jednotlivých kategóriách/oblastiach použitia, ku ktorým majú najväčšiu dôveru, a to na základe svojich skúseností a odozvy u pacientov. Prieskum
je preto vynikajúcim vodítkom aj pre laickú verejnosť, čo si o jednotlivých prípravkoch odborníci myslia, ktoré skutočne svojim pacientom, ale tiež sami sebe odporúčajú. Kontrolný dohľad nad spracovaním výsledkov uskutočnila medzinárodná spoločnosť Cegedim Strategic Data, špecialista na marketingový výskum vo farmaceutickom priemysle.
Predkladáme 1. část výsledkov s niekoľkými komentármi k víťazom v jednotlivých kategóriách.

Spánok a upokojenie

Plesňové ochorenia nechtov

1.

Ocuvite lutein

76,6 %

2.

Pro-visio

22,1 48,1
%

3.

Ostrovidky

26,0 %

4.

Reviophtal

14,3 %

Repelenty

1.

Persen

46,8 %

1.

Nailner repair

58,4 %

1.

Off

66,2 %

2.

Benosen

45,5 %

2.

Bio-deur

11,7 %

2.

Autan

33,8 %

3.

Sanason

26,0 %

3.

Lamisil

11,7 %

3.

2xK

24,7 %

4.

Melatonín

24,7 %

4.

Myco-decidin

11,7 %

4.

Diff usil

20,8 %

Alergická nádcha

Syndróm suchého oka

Menopauza

1.

Vibrocil

48,1 %

1.

Hypromeloza P

68,8 %

1.

GS Merilin

45,5 %

2.

Sanorin-analergin

36,4 %

2.

Sensivit

29,9 %

2.

Minapent

27,3 %

3.

Beclomet nasal aqua

13,0 %

3.

Visine – suché oči

19,5 %

3.

Phyto Soya

27,3 %

4.

Zodac

13,0 %

4.

Lacrysin

15,6 %

4.

Menomax

18,2 %

Plesňové ochorenia kože

Kŕčové žily

Bradavice

1.

Canesten

74,0 %

1.

Varixinal

58,4 %

1.

Wartner bradavičník

59,7 %

2.

Lamisil

59,7 %

2.

Antistax

32,5 %

2.

Duofi lm

22,1 %

3.

Mykoseptin

20,8%

3.

Lioton

23,4 %

3.

Stilli argenti nitrici / lápis

13,0 %

4.

Myco-decidin

13,0 %

4.

Venoruton

22,1 %

4.

Phyteneo collodium forte

9,1 %

Ochrana pred slnečným žiarením

Pálenie záhy

1.

Daylong

71,4 %

1.

Maalox

57,1 %

1.

Panthenol (výrobca nešpecifi kovaný)

80,5 %

2.

Bioderma Photoderm

36,4 %

2.

Talcid

55,8 %

2.

Calcium pantothenicum

39,0 %

3.

La Roche Anthelios

11,7 %

3.

Tums

46,8 %

3.

Feniderma

9,1 %

4.

Betakarotén (výrobca nešpecifi kovaný)

5,2 %

4.

Acix

32,5 %

4.

Aloe vera

7,8 %

Akné – výživové doplnky

POpáleniny, opareniny, omrzliny

Akútna zápcha

Tlakomery

1.

Dermabion

50,6 %

1.

Guttalax

63,6 %

1.

Omron

93,5 %

2.

BIO-Acno

29,9 %

2.

Supp. Glycerini

32,5 %

2.

Tensoval

40,3 %

3.

Acnex

23,4 %

3.

Laxygal

27,3 %

3.

Microlife

11,7 %

4.

Viaderm

11,7 %

4.

Regulax

20,8 %

4.

Dimarson

1,3 %

Akné – kozmetika
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Dobrý zrak

Opary

Chudnutie

1.

Bioderma Sébium

45,5 %

1.

Herpesin

48,1 %

1.

Alli

50,6 %

2.

Vichy Normaderm

29,9 %

2.

Zovirax

40,3 %

2.

BIO C.L.A. booster

44,2 %

3.

La Roche Eff aclar

20,8 %

3.

Vectavir

31,2 %

3.

Lipoxal

20,8 %

4.

Aknecolor

15,6 %

4.

Viru-merz

15,6 %

4.

CLA Clarinol

9,1 %

*% lekárnikov, ktorí daný prípravok radia medzi najčastejšie odporúčané. Uvedené sú len prípravky, ktoré získali viac ako 1 hlas. Celkový súčet je vyšší ako 100 %, lebo respondenti mohli voliť až 3 prípravky.

komentár k prieskumu

Digitálne prístroje na meranie krvného tlaku (tlakomery) sprístupnili kvalitné meranie krvného tlaku aj laikom
a tlakomery sa tak stávajú bežnou súčasťou domácností. Nemožno ich však považovať za bežnú spotrebnú elektroniku. Vždy by mali byť certifikované ako zdravotnícke prístroje a ako také by sa mali predávať len
v lekárňach alebo výdajniach zdravotníckych pomôcok.
S ktorými prístrojmi sú najlepšie skúsenosti?

Spoločnosť OMRON
V prieskume Lekárnici odporúčajú 2009 zvíťazili tlakomery japonskej spoločnosť OMRON. Tá je najväčším
svetovým výrobcom meračov krvného tlaku a celosvetovo práve v roku 2009 dosiahla významný míľnik – od
roku 1973 predala viac ako 100 000 000 tlakomerov.
Veľkosť spoločnosti sa prejavuje ako v šírke sortimentu, tak aj v inováciách.
Jedinečná je hlavne technológia Intellisense, ktorá
významne zvyšuje presnosť a zaručuje vysokú odolnosť voči nepravidelnostiam srdcového rytmu (arytmie). Táto technológia uskutočňuje vždy dve merania
krvného tlaku – prvé pri nafukovaní a druhé pri vyfukovaní manžety. Vďaka dvojitému meraniu sú výsledky vždy spoľahlivé a manžeta je nafúknutá vždy na potrebnú hodnotu.

Odborná redakcia Edukafarm

Tlakomery OMRON
Presnosť všetkých tlakomerov OMRON je klinicky overená podľa štandardov odborných spoločností. Funkčnosť môže byť okrem bežných pamäťových funkcií rozšírená o celý rad užitočných funkcií, ako je detekcia
rannej hypertenzie, meranie u obéznych pacientov, detekcia nevhodného pohybu a ďalšie.
Okrem obvyklých typov tlakomerov na pažu a zápästie
spoločnosť OMRON prináša aj viacero unikátnych prístrojov. Napríklad séria OMRON MIT Elite prináša popri
vysokej klinickej kvalite a funkčnosti po prvý raz inovatívny dizajn, ocenený na prestížnych dizajnérskych
súťažiach. Moderné poňatie dopĺňa USB prepojenie
s osobným počítačom, ktoré umožňuje podrobnú analýzu a archiváciu nameraných hodnôt.
Ďalšou zaujímavosťou je tlakomer OMRON Solar, ktorý využíva fotovoltaickú techniku a pre svoju prevádz-

OMRON M6Comfort
ku nepotrebuje žiadne iné napájanie. Pre náročné prevádzkové podmienky sú určené napr. tlakomery s pevnou cylindrickou manžetou rady OMRON i-Q, ktoré nevyžaduje žiadne upínanie manžety.

lekárnici odporúčajú

Lekárnici odporúčajú:
tlakomery OMRON

Výrobky renomovanej spoločnosti sú nielen zárukou
presného merania a dlhej životnosti, ale aj dostupného
servisu a ponuky doplnkov. Overená kvalita, technologický náskok, a hlavne dobré skúsenosti zákazníkov,
sa tak odrazili aj v praxi slovenských lekární.

Krvný tlak je známym rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení.
Pretože zvýšený krvný tlak sa v podstate neprejavuje žiadnymi príznakmi, pravidelné meranie krvného tlaku je dôležitým prvkom prevencie
a včasnej detekcie srdcovo-cievnych problémov.

Lekárnici odporúčajú: GS Merilin pri
klimakterických problémoch
Objavujú sa problémy s pokožkou a často sa rozvíja osteoporóza. Súhrnne sa tieto problémy označujú ako klimakterický syndróm. Tradičnou liečebnou metódou je
hormonálna substitučná terapia (HRT) – teda doplnenie hladiny estrogénov syntetickými hormónmi. Pretože
však tento spôsob liečby nie je vhodný pre všetky ženy,
môže o jej použití rozhodnúť len lekár.

žia Severnej Ameriky. V medicíne sa využíva jej podzemný horizontálny koreň, ktorý obsahuje niekoľko dôležitých látok, nahrádzajúcich nedostatočnú produkciu
ženských pohlavných hormónov. Štandardizovaný extrakt ploštičníka strapcovitého sa používa ako účinná
látka viacerých registrovaných liekov na celom svete.

Celý rad žien sa okrem toho snaží principiálne vyhnúť
„umelej“ hormonálnej liečbe a hľadá preto alternatívne
postupy. Tie predstavujú prípravky s obsahom tzv. fytoestrogénov – teda rastlinných hormónov, ktoré majú
v ľudskom tele niektoré účinky podobné prirodzeným
estrogénom. Najčastejšie sa využívajú fytoestrogény
z ploštičníka strapcovitého, čeľade bôbovitých (sója,
ďatelina), ľanu siateho.
A ktorý rastlinný zdroj je najlepší? Keďže priame porovnania neexistujú, je potrebné poohliadnuť sa po praktických skúsenostiach. V prieskume Lekárnici odporúčajú 2009 s pomerne veľkým náskokom vyhral výživový doplnok GS Merilin obsahujúci extrakt z ploštičníka strapcovitého.

Hlavnými zložkami prípravku GS Merilin je 20 mg extraktu z ploštičníka strapcovitého, 250 mg vápnika
a 10 μg vitamínu D3. Ako bolo uvedené vyššie, extrakt
z ploštičníka napodobňuje pôsobenie ženských pohlavných hormónov a dokáže zmierniť klimakterické prob-

Ploštičník strapcovitý
Ploštičník strapcovitý (Cimicifuga racemosa) je rastlina
vysoká 1 – 3 m, pochádzajúca z atlantického pobre-

GS Merilin

výživový doplnok

Odborná redakcia Edukafarm

komentár k prieskumu

Menopauza je životné obdobie ženy, v ktorom dochádza k prirodzenému
poklesu tvorby ženských pohlavných hormónov — estrogénov. Často ju
sprevádza celý rad príznakov, ako napr. návaly tepla, búšenie srdca, výkyvy nálady, depresie a poruchy spánku.
lémy (návaly tepla, zvýšené potenie, búšenie srdca, výkyvy nálady a ďalšie). Vápnik a vitamín D3 sú nevyhnutné na udržanie zdravých kostí a významne prispievajú k zníženiu rizika osteoporózy, ktoré ženám po menopauze hrozí.

Ako ukazujú praktické skúsenosti, výživový doplnok
GS Merilin predstavuje racionálnu voľbu na riešenie
častých klimakterických problémov.
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Poruchy erekcie už nie sú tabu
Rozhovor s Mgr. Luciou Kotlářovou
Pani magistra, prečo muži
tak ťažko hovoria
o poruchách erekcie?

4 tabletky 1 – 4 h pred stykom) dochádza k zlepšeniu
nálady, zvýšeniu libida (chuti na sex), ku skvalitneniu
erekcie a prežívania orgazmu.

Všeobecne existujú témy, o ktorých sa hanbíme hovoriť. Patrí k nim i čisto mužský problém – poruchy stvrdnutia alebo tzv. erektilná dysfunkcia. Mnoho zástupcov
z tzv. tradičného pohľadu „silnejšieho pohlavia“ často
odmieta hoci len náznaky, nie to ešte otvorené priznanie, že sa ich tento symptóm týka, a zbytočne sa trápia.
Ak sa už odhodlajú niekomu zveriť, tak možno najbližšiemu priateľovi alebo kolegovi v zamestnaní, avšak
návšteve lekárne alebo lekára predchádza dlhé zvažovanie a odkladanie. Ruku na srdce – kvalitná sexualita
pritom nie je dôležitá len pre zachovanie rodu – ale tiež
pre zdravé sebavedomie a spokojnosť v manželskom
a partnerskom spolužití.

Ako často sa vyskytuje tento
problém?
S poruchami erekcie sa stretáva asi 10 % mužov starších ako 20 rokov, ale až viac ako 50 % 40 – 70-ročných, pričom nejde o dôsledok prirodzeného starnutia,
ale skôr o prejav doteraz nediagnostikovaného celkového ochorenia (cukrovka; zväčšenie prostaty a i.). Z dôvodu tesného prepojenia a psychiky svoju úlohu majú
v poslednom čase najmä nadmerný stres, prepracovanosť, úzkostné stavy a depresia. V neposlednom rade
za zlyhanie erekcie môže tabak, príp. fajčenie cigariet,
čo má veľmi negatívny vplyv na funkciu a stav ciev.

Aké riešenie by ste mužom
navrhli?
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Ak vyšetrenie u lekára neodhalí žiadne vážnejšie ochorenie, za poruchou stvrdnutia bude najskôr stres, únava. Vtedy možno ponúknuť hneď niekoľko variantov riešenia. Na predpis možno dostať lieky s látkami blokujúcimi enzým, ktorý v ľudskom tele odbúrava oxid dusnatý (tzv. signálnu molekulu sprostriedkúvajúcu rozší-

Spomeňme ešte príčiny
porúch stvrdnutia penisu.
Múdre knihy hovoria,
že v 80 % ide o organické
(srdcovo-cievne) príčiny
a len v 20 % o psychogénne
(depresia, stres).

renie tepien v penise, a teda nástup erekcie). Na vyvolanie stvrdnutia je však potrebná vizuálna alebo dotyková sexuálna stimulácia.
Alternatívou sú látky aplikované do močovej rúry alebo injekčne do tvrdnúcich tkanív penisu, vákuové pumpy a penilné protézy.

To sú možnosti na lekársky
predpis. Existuje aj nejaká
samoliečba?
Samozrejme. Okrem vyššie uvedených variantov
možno v rámci samoliečby skúsiť niektorý z množstva prípravkov, ktoré sú v lekárni k dispozícii na
voľný predaj. Osobne by som odporučila novinku pochádzajúcu z Francúzska – Safran pozitive libido. Tento prípravok obsahuje výnimočnú kombináciu výťažkov zo šafranu, maky, citrónu a kayenské korenie (chili) s antidepresívnym, afrodiziakálnym a vitalizujúcim účinkom. Pri užívaní Safranu pozitive libido (1 tabletka pred jedlom dlhodobo alebo

Príčiny zlyhania erekcie sú vcelku pestré a možno ich
naozaj rozdeliť na organické a neorganické, a na primárne a sekundárne. K organickým príčinám patria cievne, príp. interné (niekedy doteraz nepoznané)
choroby (cukrovka, arteroskleróza, ischemická choroba srdca, hypertenzia a i.), neurologické postihnutia, úrazy chrbtice, diabetická neuropatia atď.), urologické problémy (zväčšenie prostaty; karcinóm prostaty). Medzi najvýznamnejšie psychogénne faktory zaraďujeme depresiu a stres. Zvláštnu skupinu tvoria poliekové poruchy sexuálnych funkcií. Je však pravdou,
že erektilná dysfunkcia je u mladších mužov a u mužov v strednom veku čoraz viac častejšia a je takmer
výhradne zapríčinená práve spomínaným veľkým stresom a depresiami.

Čo by ste na záver odkázali
mužom?
Mužské sexuálne dysfunkcie sú dnes skupinou porúch
zdravia dobre ovplyvniteľných a adekvátne riešiteľných
pomerne bohatým arzenálom liekov. Do popredia vystupujú aj rastlinné látky s klinicky overenými účinkami, avšak bez prípadných nežiaducich účinkov, interakcií a kontraindikácií.
 Za rozhovor ďakuje Robert Jirásek, Edukafarm, Praha
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Makulárna degenerácia:
najčastejšia príčina slepoty
– II. časť
MUDr. Jiří Slíva, PhD.

Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha

Prirodzená ochrana sietnice
Naša sietnica je bohatá na antioxidačne pôsobiace pigmenty, ktoré zabraňujú jej poškodeniu. Ide predovšetkým o karotenoidy luteín a zeaxanthín. Ich obsah v žltej škvrne však s vekom postupne klesá. U pacientov s vlhkou formou makulárnej degenerácie je ich
množstvo dokonca až o 32 % nižšie v porovnaní so
zdravými osobami. Práve luteín sa často označuje dokonca ako „biologické slnečné okuliare“, lebo pomáha pri ochrane pred negatívnymi účinkami ultrafialového žiarenia, ktoré dopadá na naše oko. Ľudská sietnica však disponuje i ďalšími ochrannými mechanizmami pôsobiacimi proti oxidačnému stresu. Ide predovšetkým o enzýmy, pre optimálnu účinnosť ktorých je
nevyhnutná prítomnosť iontov mangánu, medi, selénu,
vitamínu B2, zinku a železa. Z ďalších látok spomeňme
vitamíny C, E a A alebo karotenoidy, glutathión alebo
omega-3 mastné kyseliny (predovšetkým kyselina dokosahexaénová, DHA).

vhodné užívať niektorý z výživových doplnkov, ktoré sa odporúčajú práve na podporu zraku. Obyčajne
sú bohaté na výťažky z brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus), schizandry čínskej (Schisandra chinensis) alebo šafranu siateho (Crocus sativus). Okrem antioxidačného účinku sa často spomína i účinok protizápalový alebo antiangiogénny (t.j. zabraňujúci cievnej
novotvorbe).
Dobre pôsobí aj užívanie luteínu (napr. Ocuvite Lutein forte a i. ), ktorý sa obyčajne užíva v dávke 1-2 tabletky. Je vhodný pre diabetikov aj pre pacientov s bezlepkovou diétou. Osobitne vhodný je však pre fajčiarov,

Makulárna degenerácia je označenie ochorenia postihujúceho zvyčajne
staršie osoby, pre ktoré je typické rozmazané centrálne videnie spojené s poruchami citu pre farbu, alebo výpadkom v zornom poli, v dôsledku postihnutia sietnice v oblasti tzv. žltej škvrny.

ktorí si okrem vedomej inhalácie cigaretového dymu
Stránka
navodzujú 1vyššiu oxidačnú záťaž, ktorá ďalej zhoršuV počiatočných štádiách, prípadne ako prevencia, je
je stav sietnice.

SK_inzerát_šířka
18.04.2010liečby
20:35
Prevencia a podpora

Priaznivé účinky karotenoidov sa overili v mnohých
predklinických i klinických štúdiách. V odporúčaných denných dávkach je ich užívanie veľmi bezpeč-

né a v súvislosti so súčasným užívaním liekov sa doteraz nezaznamnali žiadne klinicky závažné a nežiaduce účinky.

inzercia
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Rozumné riešenie
vašich bolestí

Odborná redakcia Edukafarm

Poranenia, úrazy a následná bolesť sú neoddeliteľnou súčasťou
ľudského života. V poslednom storočí sa častým zdrojom akútnych bolestí stali športové úrazy, teda poranenia kĺbov, väzov,
svalov alebo šliach.
Môžeme si pomôcť sami?
Ak je podozrenie na zlomeninu, alebo ak je bolesť v postihnutej oblasti veľmi výrazná, treba navštíviť lekára. Pri
menej závažných stavoch – pomliaždeninách – nám môžu
pomôcť zvládnuť bolesť lieky proti bolesti – analgetiká.
K najužívanejším patria tzv. nesteroidové antireumatiká,
ktoré okrem toho potláčajú rozvoj zápalových zmien, ktoré často vznikajú v postihnutej oblasti pri akútnych poúrazových stavoch. K týmto liekom patrí diklofenak, alebo
ibuprofén. Dostať ich v lekárňach ako voľnopredajné lieky,
účinnosť a bezpečnosť lokálnych foriem týchto liekov preverilo ich používanie počas desiatok rokov. Odborný pracovník lekárne Vám poradí pri výbere najvhodnejšieho prípravku, a to s ohľadom na charakter ťažkostí, na Váš vek,
choroby a iné lieky, ktoré užívate. Pri športových úrazoch
sa s výhodou používajú masti, gély, krémy a náplasti, ktoré pôsobia len lokálne a zbytočne nezaťažujú celý organizmus.
„Rozumný“ diklofenak
Na trhu je veľké množstvo lokálnych prípravkov proti bolesti obsahujúcich diklofenak, ale jeden rad významne
vyniká. Ide o prípravky z radu Flector ® EP, v ktorom ako
jediný na trhu je diklofenak obsiahnutý v špeciálnej forme epolamínovej soli, a tá výrazne preniká kožou do pohybového aparátu. Epolamínová soľ je akýmsi „sprievodcom“, ktorý privedie účinnú látku – diklofenak – veľmi
rýchlo cez kožu do miesta zápalu. Tento sprievodca však
nie je úplne „spoľahlivý“ – v tomto mieste účinnú látku
„neverne“ opustí, čo je však výhodou, lebo účinná látka
sa ďalej nešíri a zostáva v mieste postihnutia. Takto podaná látka pôsobí len v mieste postihnutia, pomaly sa
vyplavuje do celkového krvného obehu a nezaťažuje prípadnými celkovými nežiaducimi účinkami organizmus.
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„Rozumná“ náplasť
Spomenuté vlastnosti účinnej látky však nie sú jedinou výhodou celého radu. Okrem zvyčajne po-

užívaného gélu (Flector ® EP Gél) prináša rad prípravkov Flector ® EP aj jedinečnú aplikačnú formu. Liek
Flector ® EP Náplasť obsahuje epolamínovú soľ diklofenaku vo forme náplasti, ktorá sa prilepí priamo na kožu
nad bolestivým miestom a zabezpečí úľavu od bolesti

počas 12 - 24 hodín. Stačí raz denne vymeniť náplasť
a je po bolesti. Takto aplikované analgetikum Vám nezafarbí ani nezamastí oblečenie a vydrží pôsobiť proti
bolesti počas celého pracovného dňa.

profil prípravku

FLECTOR® EP

Charakteristika: Často vynútená neprirodzená pracovná poloha sa v posledných
rokoch celkom určite podpisuje pod zhoršený stav nášho pohybového aparátu, ktorý je pritom najviac zaťažovaný. Úrazy, či už z nešťastnej náhody, alebo pri precenení vlastných schopností, sú ďalším faktorom. Okrem odporúčaného rehabilitačného telocviku a úpravy životného štýlu je vhodné použitie voľnopredajných lokálnych foriem protizápalových liekov, akými sú napr. diklofenak v prípravkoch z radu
Flector ® EP. Jeho lokálne formy, t.j. gél a náplasť sú voľnopredajné vo všetkých lekárňach. Možno ich tak využiť v celej škále postihnutí pohybového aparátu (artritída, artróza, poúrazové stavy a pod.). Účinkuje nielen pri bolestiach svalov a šliach,
ale účinná látka je schopná prenikať aj priamo do kĺbu. Obidve liekové formy sú dobre tolerované a nespôsobujú solárne alergické reakcie. Flector ® EP Gél je vhodný aj
pri rehabilitáciách.
Žiadna z týchto liekových foriem by sa nemala podávať v prípade známej precitlivenosti na účinnú látku alebo pri vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástníka.
Zloženie: diclofenacum hydroxyethylpyrolidinum (epolaminum).
Použitie a dávkovanie: Liekové formy určené na lokálnu
aplikáciu sa podávajú 3-4-krát denne v prípade gélu, resp. 12-krát denne (ráno a večer) v prípade náplaste.
Výrobca: IBSA Institut
Biochimique SA, Švajčiarsko.

MUDr. Jiří Slíva, PhD.
Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha

Pôvodcovia ochorenia
Najčastejšou baktériou, ktorá sa na rozvoji tohto ochorenia podieľa, je Escherichia coli (80 – 85 %), avšak
zaiste to môžu byť napr. aj kvasinky alebo chlamýdie (u mužov táto infekcia má prakticky bezpríznakový priebeh; chronická prítomnosť chlamýdií sa okrem
iného dáva do súvislosti s neschopnosťou otehotnenia).

Pomoc z prírody
Aj keď sa v liečbe uplatňuje množstvo antibiotík/chemoterapeutík, vo verejnosti sa hodne diskutuje o účinnosti kľukvy veľkoplodej (tiež známej ako kanadská
veľkoplodá brusnica, alebo s latinským označením
Vaccinium macrocarpon). Táto rastlina sa vyznačuje
vysokým obsahom polyfenolických látok – proanthokyanidínov (PAC), kyseliny škoricovej, fruktózy, organických kyselín (kyselina ellagiková) alebo dezinfekčne
pôsobiaceho arbutínu.

kách. Ukázalo sa, že veľký prínos má ich užívanie najmä pri znížení výskytu opakujúcich sa infekcií.

Ako pôsobia brusnice?
Aby sa vyvolala močová infekcia, musí sa patogén
uchytiť na výstelke močových ciest, na čo slúžia okrem
iného bičíky, pomocou ktorých sa podobne ako kľúč
do zámku viaže na manózové receptory na povrchoch
buniek. Prítomné PAC zamedzujú tvorbe a funkčnosti týchto bakteriálnych bičíkov, a čiastočne tým, že sa
na nich viažu, bránia ich priľnutiu. Ak súčasne užívame

O klinickej účinnosti spomenutých proanthokyanidínov sa môžeme presvedčiť z výsledkov mnohých štúdií publikovaných v medzinárodne uznávaných periodi-

z KLINICKEJ PRAXE

Brusnice a manóza
pri ťažkostiach
s močením

jednoduchý cukor manózu, možno predpokladať, že sa
bude viazať na vyššie spomenuté receptory, čím sa
taktiež obmedzí bakteriálne osídlenie močových ciest.
Takáto kombinácia látok sa nachádza napr. vo výživovom doplnku Uroval sirup.
Výťažky z brusníc sa dnes odporúčajú ako výživový doplnok na liečbu antibiotikami, alebo ako ich alternatíva
pri ľahších formách infekcií močových ciest, alebo ako
prevencia pred ich opakovaním.

Pálenie alebo rezanie pri močení, alebo časté nutkanie na malú stranu,
to sú príznaky, o ktorých nepochybne už niekedy počul každý z nás a sú
typickým prejavom infekcie dolných močových ciest. Môže sa pridružiť
aj teplota. Častým príznakom je aj skalenie moču a zmena jeho zápachu. Vzhľadom na anatomické odlišnosti sú častejšie postihnuté ženy,
avšak ani u mužov nie je toto ochorenie výnimkou. Veľmi významný je
taktiež výskyt infekcií, ktoré vznikli v dôsledku zavedenia močových katétrov, a to v nemocničných oddeleniach, ako aj v domovoch dôchodcov.

inzercia

Zabudnite na ťažkosti
s močovými cestami!
Dvojnásobná pomoc
pri urologických ťažkostiach

Pre de

6. mesti už od
iaca!

výživový doplnok

• rýchly nástup účinku
– už v priebehu 24 hodín*
• pomáha zabraňovat výskytu
nežiaducich baktérií
v močových cestách*

+
Žiadajte v každej lekárni!

• vhodný doplnok pri a po užívaní
antibiotík na močové ťažkosti

Pre viac informácií volajte zdarma: 0800 17 16 17 • www.uroval.sk
*Motíl, I.: Podávání D-manosy (UROVAL manosa) pri akutní exacerbaci recidivujících infekcí dolních mocových cest, 2005
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Na slovíčko s Jakubom Krakom

Jakub Krako

1. Ako malý chlapec ste boli členom detského
folklórneho súboru Malý Vtáčnik, spev a tanec ste ale kvôli ochoreniu očí vymenili za
lyže. Nie je práve lyžovanie náročnejšie?
Tanec a spev som nechal hlavne preto, lebo som začal chodiť do školy do Bratislavy. Ale prišla nová záľuba, a to lyže. Obidve tieto aktivity buď bavia, alebo bavili. A to čo ma baví, nie je náročné. Ale čo sa
týka kondičky a sústredenia, sú asi lyže náročnejšie.

2. V rámci lyžovania musíte mať namáhavé kondičné tréningy. Ako sa ešte okrem tréningov
udržujete v kondícii?
Keďže lyžovanie je individuálny šport, aj keď v mojom
prípade to nie je celkom tak, netrénujeme všetci spo-

*7. júl 1990, Žilina
Keď mal 6 rokov, zistili mu dedičnú chorobu – dystrofiu sietnice
očí. Stratil zrak, no získal niečo iné. Talent. Debutoval na zimnej paralympiáde v Turíne v roku 2006 ako pätnásťročný mladý
lyžiar. Trénuje pod vedením Dušana Šima a svahy brázdi so svojím navádzačom Jurajom Mederom najmä v rakúskych Alpách
a v lyžiarskom stredisku Remata pri Handlovej. Tento rok odišiel na paralympiádu do Vancouvru, kde hneď počas druhého
súťažného dňa získal pre Slovensko historicky prvú zlatú medailu zo zimných paraolympiád – a to zlato v slalome zrakovo postihnutých. On však išiel ďalej za svojím cieľom a získal ďalšie
dve zlaté medaily – jednu z obrovského slalomu a druhú zo superkombinácie. Zlatú sériu doplnil o striebro zo Super-G. Tento úžasný úspech sa mu podaril napriek silnej viróze, ktorú dostal hneď po príchode do Vancouvru, čiže musel obmedziť aj
tréning. V zbierke má aj titul majstra sveta v slalome z MS 2009
v Kórejskej republike, na Svetovom pohári sa v roku 2009 v Španielsku stal najmladším víťazom slalomu medzi zrakovo postihnutými v histórii Svetového pohára. Študuje ekonómiu v Bratislave, býva s rodinou v Lazanoch neďaleko Prievidze.

Devätnásťročný zrakovo postihnutý lyžiar Jakub Krako si splnil svoj
sen. Odišiel na paralympiádu do Vancouvru, ukázal im tam, čo v ňom je:
odhodlanie, odvaha a túžba, a získal zlatú medailu. Nie však jednu, ale
rovno tri. Túto krásnu zbierku doplnil ešte jedným strieborným kovom.
Úspech? Až neskutočný.

dokázal prekonať. Všetci sme sa tešili do Vancouvru. Aj
preto, že sme verili, že Kanaďania sa nenechajú zahanbiť a pripravia hry na najvyššej úrovni.
6. Aký je to pocit stáť na stupni víťazov, a to nie
jedenkrát? Na čo ste v tej chvíli mysleli?
Prvé slovo, čo mi zišlo na um, bolo asi „konečne“. Poda-

lu ako tím stále. Preto pre mňa každý deň je tréningovým dňom a trénujem individuálne každý deň, keď si
na to nájdem čas. Ale aj psychická kondícia je dôležitá, a to sa mi darí trénovať vďaka neobľúbenej činnosti - učeniu.
3. Akému športu sa ešte venujete?
V rámci tréningu by som sa mal venovať všetkým športom, aby som nebol jednostranne zameraný. Ale moje
najobľúbenejšie ďalšie športy sú beh a plávanie. Ani
cyklistike nedokážem povedať nie.
4. Lyžujete spolu s Vaším navádzačom Jurajom
Mederom. Vraj ste iného navádzača ani nemali.
Ste už zohratí rovnako ako v lyžovaní aj vo Vašom bežnom živote?
Áno. S Jurajom lyžujem už od začiatku. Na túto otázku môžem odpovedať jedine citáciou Juraja: „My si už
rozumieme aj bez slov“. Je to pravda a dokonca často
vznikajú i kuriózne situácie.
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5. Vancouver sa nám stále ešte spája s olympiádou a paraolympiádou. Vy ste sa zúčastnili
v takom mladom veku už druhej paraolympiády.

vľavo Juraj Meder, vpravo Jakub Krako
S akými očakávaniami ste tam išli? Boli aj nejaké obavy, stres?
Obavy a stres neprišli až do poslednej chvíle. Iba na
štarte som bol nervózny, aj to na takej rovni, že som to

rilo sa a dlho som na to čakal. Bol to môj sen a aj keď mi
niektorí ľudia neverili, ja som dúfal, že aspoň jedna medaila by mohla byť. A pocit? Ten bol neuveriteľný a neopísateľný. Jednoducho, splnenie nielen môjho sna.

Na slovíčko s Jakubom Krakom

7. Ktorý z tých cenných kovov je pre Vás najvzácnejší?
Všetky. Nemám cennejší. Dokonca i tá strieborná medaila pre mňa veľa znamená. Je však pravdou, že prvá
zlatá má ten svoj historický nádych. Tak tá je asi trošku cennejšia.
8. Olympiáda a paraolympiáda je najvyššia súťaž a vyhrať toľko medailí je životným úspechom. Predpokladám, že Vás to motivuje ísť
ďalej. Kedy Vás najbližšie čakajú nejaké veľké preteky?
Našťastie dlho nemusím čakať. Najbližšie veľké preteky máme na budúci rok v januári, a to Majstrovstvá
sveta v talianskom Setriér. Samozrejme, Svetový a Európsky pohár máme každý rok. Ale na tie najväčšie si
musím počkať ďalšie 4 roky.
Kedže sme časopis o zdraví, budem sa pýtať aj na túto
tému.
9. Určite sa Vás nemusím pýtať, ako je zdravie pre
Vás dôležité. Ako inak okrem športu chránite
a posilňujete svoje zdravie? Stravujete sa zdravo?
Myslím, že áno. Aj keď je pravda, že môj krvný obraz prezrádza niečo iné. V paralympijskej dedine sme
mali denne otvorený najznámejší fast food na svete,
no ja som sa tam ukázal, iba keď som niekomu niečo
bral. Nemám rád mastné veci, najviac si však aj tak pochutím na dobrom stejku. Svoje zdravie si posilňujem
i návštevami sáun a doprajem si i kvalitnú regeneráciu.
10. Študujete na Ekonomickej univerzite v Bratislave, chodíte trénovať na ľadovec do Álp, cestujete po svete, nájdete si na všetko, čo chcete,
čas? Ako by ste opísali Váš bežný deň?
Ja som rád, keď mám nabitý program. Aspoň sa nenudím a užívam si viac potom voľný čas. Môj denný
program závisí od toho, či som v škole, či na tréningu,
alebo doma. Prvé dve možnosti sú váčšinou tak nabité,
že sa celý deň nezastavím. Keď som doma, rád si poleňoším a pospím o hodinku dlhšie.
11. Ako Vás vnímajú spolužiaci a učitelia na Univerzite po tejto olympiáde, zmenilo sa nejako
ich správanie?
Myslím, že nie. Určite si ma viac všímajú, niektorí sa
mi aj prihovoria. Ale ich správanie ku mne sa vôbec
nezmenilo.
12. Kedže ste toho určite veľa precestovali, je nejaké miesto na svete, kam chcete ísť, pretože
máte pocit, že ho musíte zažiť?
Ale áno. Keďže robím zimný šport, nedostanem sa na
miesta, kde je tá teplota predsa len vyššia. Môj sen
je naštíviť Nový Zéland, Austráliu, Hawaj a samozrejme aj Aliašku.
13. Na záver – aké máte plány do budúcnosti, čo
Vás čaká a na čo sa najviac tešíte?
Teraz ma čaká dosť perné obdobie, keďže sú skúšky
tesne za dverami. Ale potom ma čaká nadherné leto,
ktoré si chcem vychutnať plnými dúškami.

Za rozhovor ďakuje Mgr. Janka Osuská

vľavo Jakub Krako, vpravo Juraj Meder

foto – Roman Benický
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dok začervenanie a oneskorenú pigmentáciu, ku ktorej
dochádza v závislosti od fototypu u každého z nás počas
2–3 dní. Okrem esteticky príjemne vyzerajúceho opálenia má UVB žiarenie vplyv na posilnenie vonkajšej vrstvy
pokožky, ovplyvňuje aktivitu bielych krviniek prítomných
v pokožke a je prirodzene nevyhnutné aj pre už spomenutú tvorbu vitamínu D. UVA žiarenie preniká hlboko do
kožných vrstiev a najvýznamnejšie sa tak zúčastňuje na
procese starnutia pokožky (tzv. fotoanging), ktorý možno
charakterizovať postupným vznikom vrások, suchou alebo zhrubnutou pokožkou, rozšírenými kožnými cievkami,
škvrnitou pigmentáciou a postupným ochabovaním kožného napnutiu, alebo vznikom akné. Okrem toho však
vplyvom oxidácie prítomného pigmentu melanínu vyvolá
okamžité opálenie (avšak opäť v závislosti od fototypu).
Dôležité je zdôrazniť vzťah medzi vystavením sa účinkom UVA žiarenia a rizikom rakoviny kože. Táto sa prirodzene neprejaví okamžite, ale existuje čosi, čo označujeme ako „pamäť pokožky“, a preto opakované a neúmerné vystavovanie sa pôsobeniu slnečného žiarenia môže
viesť v neskoršom veku k rozvoju nádorov, známych ako
napr. bazalióm alebo spinalióm (v prípade akútneho popálenia sa spomína spojitosť s kožným melanómom).

Ako sa chrániť proti
UV žiareniu

Rozumné
opaľovanie
MUDr. Jiří Slíva, PhD.
Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že treba chrániť
našu pokožku pred nadmernými účinkami UV žiarenia. Všeobecne sa odporúča vyhýbať sa pobytu na slnku v čase maximálneho slnečného svitu, alebo nosiť
okuliare s UV filtrom. Na ošetrenie pokožky sú potom
vhodné tzv. sunscreeny, t.j. opaľovacie krémy. Prakticky nejde o krémy, ktoré by naše opálenie urýchlili, ale naopak, v rôznej miere zabraňujú vyššie spomenutým účinkom UV žiarenia. Podľa mechanizmu ich
účinku sa delia na chemické, ktoré sú schopné pohltiť energiu slnečného žiarenia, a fyzikálne, ktoré vytvárajú určitú bariéru nepriepustnú pre UV lúče (pôsobí napr. jeho odraz alebo rozptyl), prípadne je to kombinácia obidvoch.
Na každom sunscreene sa udáva tzv. fotoprotektívny
faktor (SPF), ktorého vyššia hodnota vypovedá o lepšej
ochrane. Príkladom takýchto prípravkov môžu byť krémy radu PantheDerm® Solar s hodnotami SPF 10, 20,
30 a 50+, o ktorých výbere najčastejšie rozhoduje fototyp jedinca, ale napr. aj vonkajšie podmienky (vyššie
SPF, ak sme napr. pri vode a pod.). Ich účinnosť bola
preukázaná klinickými štúdiami, ktoré sa následne stali aj podkladom k registrácii Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv ako zdravotnícky prostriedok.

Po dlhej zime len málokto odolá hrejivým slnečným lúčom. Aj keď sa
bez slnečného žiarenia život na Zemi nezaobíde (pre fotosyntézu rastlín
má nezastupiteľnú úlohu pri udržiavaní biorytmov živých organizmov,
v našej pokožke je nevyhnutné pre tvorbu vitamínu D atď.), z úst lekárov skôr počúvame o jeho negatívnych vlastnostiach. Skladá sa z ultrafialového žiarenia, oblasti viditeľného svetla a infračerveného žiarenia,
ktoré sa navzájom odlišujú svojou vlnovou dĺžkou.

UV žiarenie: typy a účinky
na ľudské zdravie
12

S ohľadom na ľudské zdravie sa asi najviac skúmajú účinky ultrafialového žiarenia, pričom ho delíme na:

UVD (100–200 nm), UVC (200–280 nm), UVB (280–
320 nm) a UVA (320–400 nm). Najkratšie vlnové dĺžky k nám cez atmosféru prenikajú len veľmi obmedzene. Vystavenie sa účinkom UVB žiarenia má za násle-

Krémy obsahujú minerálne nevstrebateľné filtre, ktoré
zabraňujú účinkom UVB i UVA žiareniu a zabraňujú tak
spáleniu pokožky slnkom pri podpore jej postupného
prirodzeného hnednutia. Navyše, obsahujú aj vitamín
E, ktorý znižuje účinky oxidačného stresu.

Keď sa napriek tomu
spálime...
Ak sme zanedbali známe odporúčania a naša pokožka je začervenaná a veľmi citlivá na dotyk, alebo sa
dokonca na nej objavili pľuzgiere, pomôcť môžu prípravky s obsahom dexpanthenolu, vo forme gélu, peny,
krému, alebo pleťového mlieka (napr. Panthenol ), ktorý
podporuje hydratáciu pokožky a uľahčuje jej regeneráciu a prirodzenú funkciu.

Ochrana pred slnkom
DR

AVOTNÍCK
E

Z

Pre zdravú a krásnu pokožku
KLINICKY
TESTOVANÉ
A SCHVÁLENÉ
MÔCKY

Ochranné krémy
na opaľovanie
obsahujú minerálne filtre
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK (KAPSULY)

PO

SPF 10 – základná ochrana
SPF 20, 30 a 50+
– zdravotnícke pomôcky,
ochrana proti nádorovým
a iným ochoreniam kože
spôsobeným UV žiarením

Vynikajúce prípravky
s panthenolom na ošetrenie
a regeneráciu podráždenej
a namáhanej pleti
po opaľovaní alebo kúpaní

Žiadajte vo svojej lekárni
www.muller-pharma.cz
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Súčasť cestovnej
aj domácej lekárničky:
lieky na hnačku
Prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc.
prednosta Gastroenterologickej kliniky SZU, FNsP
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Do hrubého čreva prechádza asi 1 – 1,5 litra a stolicou sa vylúči len 100 – 200
ml tekutín. Keď sa toto množstvo v stolici zvýši, stolica sa zmení na riedku až tekutú a začne sa vyprázdňovať viac ako trikrát za deň. Vtedy hovoríme o hnačke.
Hnačky bývajú často sprevádzané pocitom brušného nepokoja, diskomfortu, niekedy aj bolesťami a pri infekčných hnačkách aj teplotami. Ak hnačky trvajú menej
ako dva dni, považujeme ich za akútne. Chronickými hnačkami sa stávajú, keď ich
trvanie presiahne dva týždne.

Do dvanástnika sa denne dostáva 7 – 9 litrov tekutín, pričom približne
dva litre tvorí bežný vypitý príjem. Zvyšok tejto tekutej nálože sa skladá z prehltnutých slín, z výlučkov žalúdkovej sliznice a sliznice tenkého čreva a napokon zo žlče a z pankreatických štiav. Väčšina z tohto
objemu tekutín sa znovu vstrebáva v tenkom čreve.
V našich pomeroch postihuje hnačka každého dospelého človeka v priemere aspoň jedenkrát ročne. Jej obrovský dopad na populáciu vyniká najmä v detskej vekovej kategórii. Vyvolávajúcimi príčinami akútnych hnačiek sú najčastejšie infekcie, liečivá a rôzne toxíny. Vznikom takejto hnačky sú ohrození najmä ľudia, predstavujúci rizikové skupiny. Sú to cestujúci do zahraničia, stravníci reštaurácií a za- inzercia
riadení rýchleho občerstvenia, ale i deti a dospelí v zariadeniach s celodennou starostlivosťou. Liečba hnačiek malých detí patrí vždy do rúk lekára. Chronické hnačky súvisia buď s vysokou náložou osmotických látok v čreve (premnoženie baktérii, parazitárne ochorenia, pankreatická nedostatočnosť) alebo so zápalom čreva (napr. ulcerózna kolitída a Crohnova choroba) alebo s nadmerným vylučovaním
tekutín zo steny čreva (napr. poliekové alebo niektoré infekčné hnačky). Hnačka
môže byť však aj príznakom mnohých ďalších neinfekčných ochorení, ktoré dokonca ani nemusia priamo súvisieť s tráviacim traktom. Do tejto skupiny patria napríklad hnačky pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy, nedostatočnosti nadobličiek alebo po chemo- či rádioterapii.
Pri liečbe akútnej hnačky je v prvom rade potrebné udržať dostatočné zavodnenie
organizmu. Za týmto účelom sa podávajú napr. cukrové a soľné roztoky v prevarenej vode alebo ryžový odvar. Pokiaľ nejde o hnačky s ťažkým priebehom, je namieste užívanie liekov, ktoré sa nevstrebávajú cez stenu čreva, ale rozprestierajú
sa po jej povrchu. Vytvárajú tak adsorpčnú vrstvu, na ktorú viažu baktérie, vírusy a toxíny alebo aj ďalšie škodlivé činitele, ktoré viedli ku vzniku hnačky. Schopnosť adsorpcie dala aj pomenovanie tejto skupine liekov – adsorbenciá. Najstarším a azda aj najznámejším predstaviteľom tejto skupiny liekov je medicinálne uhlie. Viaceré štúdie však poukazujú na jeho nedostatočnú účinnosť, okrem toho
farbí stolicu, čo sťažuje mikroskopické vyšetrenie stolice. Účinnosťou na vírusy aj
baktérie sa naopak vyznačuje ďalšie liečivo tejto skupiny, ktorým je diosmectit. Je
to prírodný čistený íl, bioprodukt, ktorý sa vďaka svojej vysokej väzobnej kapacite
a nevstrebateľnosti odporúča rovnako pre deti i dospelých, pre tehotné ženy i dojčiace matky. Má formu prášku, ktorá prispieva k jeho rýchlej účinnosti. Účinok nastupuje už v prvých hodinách po užití a prejavuje sa znížením počtu hnačkovitých
stolíc, zmenou ich vodnatej konzistencie a skrátením obdobia trvania hnačkovitého ochorenia. Užíva sa 6-krát denne u dospelých, alebo 2 – 4-krát denne u detí
podľa veku. Jednoducho sa zamieša do vody alebo iného nápoja, v prípade detí
sa môže pridať do polotekutej stravy. Dôležité je, že účinkuje na vírusové infekcie
(až 40 % hnačiek detí je vírusových) ako aj na mnohé z bakteriálnych pôvodcov
hnačky. Má tiež vysokú schopnosť viazať sa s hlienom sliznice tráviaceho traktu,
čím zvyšuje jeho kvalitu, silu, súdržnosť, pružnosť, množstvo a predlžuje jeho životnosť. Diosmectit tým chráni sliznicu proti infekcii a škodlivým látkam a umožňuje rýchlejšie uzdravenie. Ďalšími priaznivými účinkami je podpora obnovy črevnej flóry a buniek čreva bez vplyvu na vstrebávanie elektrolytov alebo na zníženie
črevnej peristaltiky. Rýchlosť nástupu jeho účinku, zriedkavý výskyt nežiaducich
účinkov ho pri potrebe rýchlej intervencie v prípade akútnej hnačky predurčujú na
miesto v domácej lekárničke.

Lieči hnačku
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dospelých aj detí

zastúpenie pre SR:
Liek, s. r. o Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec

kóód: SME 01-03-100

Chráni črevnú
sliznicu

Dostupná vo Vašej lekárni.
Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre
používateľa. O používaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom. Liek na vnútorné použitie.

hrubého čreva a konečníkA
MUDr. Jiří Slíva, PhD.,Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha
Rakovina hrubého čreva sa celosvetovo radí k najzávažnejším a v našich podmienkach súčasne aj k najčastejším zhubným nádorom. Do istej miery ju možno označiť za civilizačnú chorobu, podobne ako cukrovku, alebo vysoký krvný tlak. Jej výskyt sa v posledných rokoch zvyšuje a úzko súvisí s naším životným štýlom. Zdravý životný štýl je úplne v rukách každého z nás. Je známe, že nádory čriev a konečníka
majú blízky vzťah k výžive. Ak vezmeme do úvahy všeobecné znaky priemyselne rozvinutej spoločnosti, ku ktorým patrí tiež zníženie požiadavky na telesný pohyb a fyzickú námahu, niet divu, že sa častejšie
stretávame s obezitou. A práve nadváha, podobne ako výskyt rakoviny hrubého čreva, je bohužiaľ v našej spoločnosti na jednom z popredných miest.

Je možné obmedziť výskyt aj úmrtnosť na rakovinu čreva?
Vďaka veľkým pokrokom je súčasná medicína schopná vyliečiť rakovinu hrubého čreva, avšak len za
predpokladu, že sa vzniknutý nádor podarí objaviť už v jeho počiatkoch. Všeobecne sa uvádza, že tento
druh nádoru rastie obvykle pomaly (rádovo roky) a najčastejšie sa vyvíja z nezhubného polypu.
Jedným z prvých príznakov je krvácanie do stolice bez akýchkoľvek ďalších prejavov. Akékoľvek ťažkosti by sa však nemali zľahčovať – okrem krvi môže byť v stolici prítomný hlien, opakovať sa môžu
hnačky a zápchy, zmeny vo vyprázdňovacom rytme či bolesti v bruchu a strata váhy.

Vyšetrenie na skryté (okultné) krvácanie
Ide o veľmi jednoduchý a časovo nenáročný test, ktorý je schopný si samostatne urobiť každý z nás,
a ktorý by mal pomôcť odhaliť krv v stolici aj v nepatrnom množstve. Ukázalo sa, že zavedenie tohto
testu výrazne prispieva k nižšej úmrtnosti chorých, a to predovšetkým z dôvodov lepšieho a častejšieho záchytu ochorenia. Test je založený na skutočnosti, že väčšina karcinómov čreva aj u osôb bez ďalších príznakov nepozorovane krvácajú do stolice, pričom toto testovanie (napr. Hemoglobin-test) umožní detegovať aj veľmi malé množstvo krvi. Pozitívny test však ešte nemusí byť jednoznačným dôkazom
karcinómu čreva.
inzercia

Dodávateľ pre lekárne a ambulancie:
BIOGEMA Košice, Garbiarska 2, 040 01 Košice
tel./fax: 055/6225719, 055/6228131, 055/6336753
biogema1@stonline.sk, biogema2@stonline.sk
www.biogema.sk

Čo kúpite v lekárni
V tejto rubrike nájdete informácie o sortimente, ktorý môžete v lekárni kúpiť bez lekárskeho predpisu. Cieľom tejto rubriky je
informovať, nejde teda o inzerciu.

Už viac ako 140 rokov sa nemecká kozmetika GEHWOL stará o krásu a zdravie Vašich chodidiel a nôh. Kozmetické
výrobky GEHWOL neponúkajú len príjemné ošetrenie, ale zaručujú aj skutočné riešenie Vašich problémov. Rady
GEHWOL med a GEHWOL ponúkajú
starostlivo vyvinuté produkty, vyrobené na prírodnej báze, ktoré obsahujú vysoko účinné ošetrujúce látky a sú vhodné aj pre diabetikov. Dôverujte výrobkom
GEHWOL a nechajte si poradiť vo Vašej
lekárni.

Čo kúpite v lekárni

Odhaľte včas nádor

sprej na nohy
a do topánok, proti
poteniu a baktériám

SAFRAMYL
Telesná záťaž a duševný stres, každodenné pracovné vypätie sa negatívne prejavuje na našom zdraví. Šafran je tradične
používaná liečivá rastlina v dávnej perzskej kultúre, ktorá sa
využíva ako pomocník proti stresu a ochranca duševnej pohody. Pomáha ženám aj mužom pri navrátení duševnej rovnováhy. Má pozitívny efekt aj na premenštruačný syndróm, depresie v období menopauzy ako aj pri poruchách spánku. Na rozdiel od iných antidepresív je bez nežiaducich účinkov.
Saframyl je výživový doplnok na prírodnej báze, ktorý obsahuje Satiereal® (patentovanú prírodnú účinnú zložku na báze šafranu- safranal). Účinkuje na
úrovni mozgu, ovplyvňuje
našu náladu. L-tryptofán
a vitamín B6 pôsobia na
produkciu neuromediátorov a Satiereal® umožňuje zvýšiť ich koncentráciu v mozgu, čím dochádza k zlepšeniu nálady a navodeniu rovnováhy.

smecta

kód šukl

P 72456
P 81331

HEMOGLOBÍN TEST 3 v 1
- 3 testy v 1 balení
HEMOGLOBÍN TEST - 1 test

KÚPITE V KAŽDEJ LEKÁRNI.

S hnačkami sa stretávame v lete, pôvodcami sú väčšinou batérie. Ale aj v chladnom období od jesene do jari, keď ich spôsobujú najmä virusy. Cieľom liečby hnačky je hlavne odstrániť príznaky a predchádzať dehydratácii organizmu. Keďže hnačku si väčšinou liečime sami a nikto nám bližšie nevysvetľuje, ako a na aký typ
hnačky lieky účinkujú,
väčšina z nás si myslí, že
všetky prípravky účinkujú „na všetko“. Nie je
to však pravda, viac na
w w w.hnack y.sk. Pre d
použitím lieku si pozorne
prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
O používaní lieku sa poraďte so svojím lekárom
alebo lekárnikom.
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Trápia vás opakovane
vaginálne mykózy?
Veľký problém je, keď sa mykóza vracia a opakuje

Začnite už teraz užívať
Wobenzym®
Odporúčaná doba užívania 10 týždňov.

VYCHUTNAJTE SI LETO!

K liečbe akútnych vaginálnych mykóz sú bežne používané lieky a prostriedky – tzv. antimykotiká. Mnohým ženám sa však
mykózy, vrátane veľmi nepríjemných problémov, aj po tejto
liečbe neustále vracajú. Za opakovanie choroby spravidla
môže oslabená imunita. V takom prípade treba organizmu
pomôcť, aby sa ochorenie pokiaľ možno už neopakovalo.

Vhodné riešenie – podporná liečba Wobenzymom

Potvrdzujú to výsledky projektu, ktorého sa zúčastnilo
7 ambulantných gynekologických pracovísk v ČR. Sledovaných bolo 62 žien, ktoré v priebehu jedného roku i napriek
poskytovaniu štandardnej antimykotickej liečby vo forme
čípkov, mastí alebo tabliet prekonalo mykózu štyrikrát až
deväťkrát. V nasledujúcom roku po zahájení podpornej liečby Wobenzymom zostalo 39 pacientok – 63% zo všetkých
– úplne bez mykóz. 17 žien (27,4%) malo mykózu iba raz,
zvyšných 6 žien dvakrát alebo trikrát. Čo je ale zvlášť dôležité: U všetkých sledovaných pacientok došlo k zlepšeniu – t. j.
k zníženiu počtu opakovaných mykóz.

Začnite už teraz užívať Wobenzym

Ženy zaradené do projektu užívali Wobenzym v dávke 2x8
dražé denne po dobu 10 týždňov. Samozrejme, že počas tejto
podpornej liečby je potrebné v lete dodržiavať nevyhnutné
hygienické a ďaľšie opatrenia, aby sa možné riziko vzniku
vaginálnych mykóz znížilo na minimum. Ak Vás však trápia
opakované vaginálne mykózy a chcete si leto prežiť pokiaľ
možno bez nich, je vhodné užívať Wobenzym s dostatočným
predstihom tak, aby došlo k nevyhnutnému posilneniu oslabenej imunity – jednej z hlavných príčin opakovania
tohoto ochorenia.

Viac na
www.wobenzym.sk

Wobenzym pomáha už viac ako štyridsať rokov

Vo svete si ho ľudia kupujú už vyše štyridsať rokov. V poslednej dobe ho každý rok užíva niekoľko miliónov zákazníkov,
mnohí z nich opakovane. Keby si sami neoverili, že im pomáha, určite by sa k nemu nevracali.

Tradičný liek z prírodných zdrojov pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

MUCOS PHARMA CZ s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika P.O. BOX 19, 971 01 Prievidza 5
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Dámy, nenechajme
si pokaziť leto!

S pribúdajúcim pekným počasím väčšina z nás sa už čoraz viac teší na
krásnu dovolenku pri vode. Sú však medzi nami aj takí, ktorí pociťujú obavy, či im tieto krásne chvíle zase nepokazia opakované vaginálne mykózy. Práve teraz je čas myslieť na to, ako sa chrániť pred týmto
úporným a nepríjemným ochorením.

Odborná redakcia Edukafarm
Čo podporuje mykózy?
Mykózu vyvolávajú kvasinky (hlavne druh Candida albicans), ktoré sa bežne vyskytujú v pošve niektorých
žien. Samy osebe ešte nemusia viesť k ochoreniu. Mykózy sa dajú do pohybu až vďaka porušeniu rovnováhy na pošvovej sliznici, takže infekcia má ideálne podmienky pre svoj rozvoj. Podporiť ju môžu niektoré faktory, ako je užívanie antibiotík, ochorenie na cukrovku,
tehotenstvo, hormonálna substitučná liečba, nesprávna intímna hygiena, poranenie sliznice pošvy, nevhodné nevzdušné oblečenie, jedlo bohaté na cukry a tiež
stres.

Ako poznáme, že máme
mykózu?
Príznaky väčšinou neprehliadneme. Ak ochorieme na
vaginálnu mykózu, bude nás v intímnych partiách svrbieť a páliť, budeme mať bolesť pri pohlavnom styku
i pri močení. Spravidla sa objavuje aj pošvový výtok,
ktorý býva väčšinou bez zápachu a konzistenciou pripomína rôzne hustý tvaroh. Vaginálna mykóza je údajne najčastejším ochorením, kvôli ktorému ženy navštevujú ordináciu gynekológa. Počas života ju aspoň raz
prekonajú tri ženy zo štyroch. Práve pre túto všeobecnú rozšírenosť a tiež kvôli zvyčajnému výtoku jej ženskí lekári niekedy ľudovo hovoria „gynekologická nádcha“. Potrápiť však dokáže neporovnateľne viac a nepríjemnejšie ako bežná nádcha, keď nám každú chvíľu
tečie z nosa. Najmä, ak sa veľmi často vráti a opaku-

je. Stáva sa to takmer polovice žien, ktoré niekedy na
mykózu ochoreli.

Prečo sa vracajú?
Niektoré príčiny opakovaných mykóz poznáme. Okrem
už spomenutých rizikových faktorov to býva kúpanie
v chlórovej vode, teplé a vlhké prostredie, najmä nosenie mokrých plaviek alebo pozapínaných nevzdušných
nohavíc, napríklad pri jazde na bicykli, keď sa intímne oblasti ľahko zaparia. Často však dôjde k mykóze
aj bez zjavnej príčiny. Na otázku, prečo sa niektorým
ženám mykózy neustále vracajú, pričom iné ženy pri
rovnakých podmienkach ani raz neochorejú, treba hľadať odpoveď predovšetkým v imunite. Ženy s opakovanými mykózami majú spravidla určité problémy s „lokálnou imunitou“ vo vaginálnom tkanive.

Aká je prevencia?
V lekárni si môžeme kúpiť voľne predajné prípravky,
ako sú vaginálne čípky, tabletky a mastičky, ktoré sa
používajú preventívne, ak napríklad vieme, že budeme tráviť čas v rizikovom prostredí. Po každom sexuálnom styku by sme sa mali osprchovať, pretože vtedy sa
mení kyslosť pošvy. V teplých dňoch by sme si nemali obliekať tesné džínsy, ale radšej si vybrať bavlnené
nohavičky. Po kúpaní sa treba starostlivo osušiť, najmä ak plávame v priehrade alebo rybníku. Jednoducho
tam, kde sa darí baktériám. Na toalete by sme sa mali
utierať smerom k ritnému otvoru a platí pravidlo – čím

menej parfúmovania a chémie, ak ide o toaletný papier.
Po vykúpaní si ihneď vymeníme tampón, ktorý podľa
odborníkov nasiakne všetky nečistoty z vody a prenesie ich do pošvy. Pozor, veľa žien má chybnú predstavu,
že ak si vezme tampón do špinavej vody, bude ušetrený od infekcie. Ako sme už uviedli, hygiena je v poriadku, ale nič sa nemá preháňať. Časté umývanie narúša
prirodzené prostredie pošvy.

Ako sa lieči?
Lieči sa čípkami, masťami alebo tabletkami súhrnne
označovanými ako antimykotiká. Tieto prostriedky sú
určené na liečbu akútneho ochorenia. Väčšina žien na
ne reaguje rýchlo a dobre a už po niekoľkých dňoch je
spravidla bez ťažkostí. Problémom však je, že samotné
vyliečenie mykózy nedokáže zabrániť ich častému opakovaniu. Na to treba podporiť imunitný systém. V poslednom čase sa u pacientok s opakovanými vaginálnymi mykózami stále viac osvedčuje podporná liečba
enzýmami, napríklad Wobenzýmom. Výsledky projektu na 7 ambulantných gynekologických pracoviskách
v ČR dokonca preukázali, že pri tejto liečbe dve tretiny
pacientok, ktoré predtým trpeli opakovanými vaginálnymi mykózami, zostalo počas celého roka bez mykóz,
a aj u ostatných došlo k výraznému zlepšeniu. Samozrejme, že i napriek tejto podpornej liečbe enzýmami,
treba v lete dodržiavať nevyhnutné hygienické i ďalšie
opatrenia, aby sa možné riziko vzniku vaginálnych mykóz znížilo na minimum.
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LIEČBA VYSOKÉHO KRVNÉHO
TLAKU A RIZIKO DEMENCIE
Odborná redakcia Edukafarm
Napríklad v jednej švédskej retrospektívnej štúdii vedci zistili, že osoby, u ktorých vznikla demencia vo veku
79 – 85 rokov, mali 10 až 15 rokov predtým zistené
vyššie hodnoty krvného tlaku. Hypertenzia teda predisponuje po určitej dobe k pôsobeniu vzniku demencie. Jeden z mechanizmov rozvoja demencie spočíva v tom, že u týchto pacientov pri hypertenzii vzniká
množstvo menších poškodení mozgových ciev, čo vedie k narušeniu zásobovania mozgu kyslíkom. Existuje
však viac mechanizmov, ktorými môže hypertenzia prispievať ku vzniku demencie.

Terapia hypertenzie
a zníženie rizika demencie
Z uvedeného zistenia súvislosti medzi hypertenziou
a vznikom demencie vyplynul logický predpoklad – totiž, že liečba hypertenzie zníži riziko rozvoja týchto
mozgových ochorení. Preto sa robili klinické štúdie,
ktoré overovali túto hypotézu. Výsledky týchto štúdií,
ktorými sa testovali rôzne antihypertenzné lieky, boli
rozdielne. V niektorých štúdiách sa účinok liečby na
zníženie výskytu demencie buď vôbec neprejavil, alebo nebol pri hodnotení štatisticky významný. Najvýraznejší dopad na zníženie výskytu demencie sa preukázal v štúdii, v ktorej sa skúmal vplyv nitrendipínu, antihypertenzného lieku zo skupiny tzv. kalciových blokáto-

Výskyt demencií je podľa doterajších zistení ovplyvnený dlhodobou neliečenou hypertenziou. Pri dlhšom pôsobení vysokého krvného tlaku na
mozog sa demencia môže spočiatku prejaviť len ako tzv. kognitívny deficit, napr. zhoršená pamäť na čísla. V plnom rozsahu sa môže rozvinúť
až po dlhšom pôsobení vysokého krvného tlaku na mozog.

rov. V tejto štúdii, ktorá sa zamerala na liečbu starších
osôb (od 66 rokov vyššie) s tzv. izolovanou systolickou
hepertenziou (t.j. zvýšená „horná“ hodnota tlaku), dvojročná liečba nitrendipínom, kombinovaná v prípade potreby ešte s ďalšími liekmi, viedla (v porovnaní s placebom) nielen ku zníženiu krvného tlaku a výskytu cievnych mozgových príhod, ale počas dvoch rokov liečby výrazne pokleslo aj riziko vzniku demencie, o 50 %.
Štúdia pokračovala ďalšou, tzv. otvorenou fázou, v ktorej sa podávala liečba všetkým pacientom. Na konci
tejto etapy sa ukázalo, že u pacientov užívajúcich od
začiatku nitrendipín pretrvával znížený výskyt demencií, poklesol výskyt vaskulárnej demencie ako aj Alzheimerovej choroby.
Pokiaľ sa v ďalších štúdiách s inými typmi antihypertenzív prejavil vplyv na pokles výskytu demencií, nedosahoval taký výrazný stupeň. Pravdepodobnú príčinu tejto odlišnosti vedci vidia predovšetkým v mechanizme účinku nitrendipínu (patrí do skupiny kalciových blokátorov). Nielenže znižuje tlak, ale preniká i do
mozgu a blokuje vstup vápnika do tzv. NMDA kanálov
v mozgových bunkách. Tým blokuje procesy, na konci
ktorých je zánik bunky. To môže byť jeden z účinkov,
ktorými chráni mozgové tkanivo pred škodlivými procesmi, ktoré vedú k demencii. Osobitne vhodná je takáto liečba pre starších pacientov s hypertenziou, t.j.
skupinu výrazne ohrozenú vznikom demencie.
Klinické štúdie ukazujú, že adekvátna liečba vysokého
krvného tlaku chráni organizmus nielen z kardiovaskulárneho hľadiska (napríklad znižuje riziko vzniku infarktu), ale je aj dôležitou súčasťou ochrany pred vznikom
závažných ochorení mozgu, ako je iktus, či demencia,
ktoré môžu mať pre človeka fatálne dôsledky.
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Merač krvného tlaku na pažu
M6 Comfort
S technológiou
si inteligentne
volí nafukovanie manžety podľa aktuálneho
krvného tlaku
• s jednou manžetou pre normálnu aj silnú pažu
• vyhodnotenie nepravidelného pulzu
• jednoduchá obsluha
• klinicky overené
• odolnosť proti arytmiám (4 pulzy)
• jednoduché čítanie nameraných výsledkov
• pre domáce aj lekárske použitie
V predaji v lekárňach a zdravotníckych potrebách
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– japonská spoločnosť s vedúcim postavením
na svetovom trhu meračov krvného tlaku.

z klinickej praxe

rokov a zároveň aj vtedy, ak sa u niektorého z našich
pokrvných príbuzných objavila rakovina hrubého čreva. V tomto ohľade patríme ku krajinám s najčastejším výskytom tejto rakoviny a možnosť vyliečenia klesá
úmerne k dobe zachytenia, teda čím skôr sa toto ochorenie zistí, tým je vyššia šanca na úplné vyliečenie. Lekára by sme taktiež mali vyhľadať vždy, ak sa prejavy
choroby nezlepšujú, a dokonca sa zhoršujú. Vyšetrenie obvykle spočíva v dôkladnom odobratí anamnézy
a z vyšetrenia konečníka prstom (to znamená per rectum); v prípade pochybností alebo nejasností sa vykoná
vyšetrenie pomocou takzvaného rektoskopu.

Hemoroidy
MUDr. Jiří Slíva, PhD.
Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha

Ako si môžem sám pomôcť?
V rámci domácej liečby sa odporúčajú sedacie kúpele napríklad s dubovou kôrou s následným dôkladným
osušením análneho otvoru. Dôležité je snažiť sa odstrániť príčinu, to znamená, znížiť vnútrobrušný tlak
a začať sa viac hýbať. Ak trpíme zápchou, pohyb nám
zaiste pomôže. Dostatok vlákniny (obilniny, ovocie, zelenina) a tekutín, eventuálne aj mierne preháňadlá mô-

Žijem zdravo, tak kde je teda
chyba?
Dôvodov na vznik hemoroidov je zaiste veľmi veľa.
K tým najdôležitejším však určite patrí zápcha (nedostatočné zastúpenie zeleniny, ovocia či obilnín v každodennom jedálničku) a všeobecne akýkoľvek stav, ktorý
je spojený so zvýšením vnútrobrušného tlaku. Do istej
miery môžeme hovoriť aj o vrodenej dispozícii, avšak
najhlavnejšiu úlohu zohráva predovšetkým životný štýl
(sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu). Často sú
postihnutí seniori (ochabnutie svalového panvového
dna) či tehotné ženy (zvýšenie vnútrobrušného tlaku
počas tehotenstva). Vzhľadom k týmto rizikovým faktorom iste nebude prekvapujúce, ak povieme, že s hemoroidmi má osobnú skúsenosť každý druhý človek vo
veku 50 rokov.

Zvyčajné prejavy
Najčastejšou sťažnosťou, ktorá pacienta privedie k lekárovi v prípade vnútorných hemoroidov, je nebolestivé krvácanie, respektíve prítomnosť jasnej červenej
krvi v stolici či na toaletnom papieri. Z ďalších pomerne

V oblasti konečníka sa u každého z nás nachádzajú bohato rozvetvené žilové pletence. Ak z najrôznejších dôvodov príde k povoleniu
ich steny, zväčšia sa a sú bolestivé. Hovoríme o takzvaných hemoroidoch. De facto delíme hemoroidy na základe ich umiestnenia na vnútorné a vonkajšie; tretiu skupinu tvoria hemoroidy zmiešané.
častých prejavov musíme uviesť bolesť konečníka, svrbenie či pálenie. V prípade vonkajších hemoroidov môžeme nájsť aj žilové uzly na vonkajšej strane análneho
otvoru – spočiatku len pri zatlačení, neskôr aj v pokojnom stave, ale je možné ich zatlačiť dovnútra; v najpokročilejších štádiách však zostávajú na vonkajšej strane trvalo. V týchto uzloch môže prísť ku zrážaniu krvi
a vzniku trombózy.

Kedy je potrebné navštíviť lekára?
Odbornú lekársku pomoc by sme mali vyhľadať vždy,
ak nie sme si istí, čo je príčinou vzniku týchto problémov. Obzvlášť opatrní by sme mali byť vo veku nad 40

žeme taktiež len odporučiť. Pomôcť môžu aj voľne predajné prípravky, ktorých obsiahnuté látky zvyčajne
podporujú cievne steny, redukujú prebiehajúcu zápalovú reakciu, a naviac môžu spôsobiť aj miestne znecitlivenie. Zo všetkých len náhodne vyberme napríklad
látku dobesilát, ktorú si môžeme zaobstarať vo forme
čípkov i masti (Dobexil® H ), ktorá je v nich obsiahnutá, v kombinácii s lokálnym anestetikom, lidokaínom.
V niektorých prípadoch však konzervatívna liečba nie
je dostatočne účinná a žiaľ, sa tak nevyhneme chirurgickému odstráneniu uzla. Masť Dobexil® H je navyše vhodná aj pred i po chirurgických zákrokoch na konečníku.
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DOBEXIL®H

Valeant Slovakia s. r. o., Polianky 5/A, 841 01 Bratislava, Tel.: + 421 2 6920 3921-27, Fax: +421 2 6920 3926, www.valeant.com

tajnička
Vitajte v kráľovských kúpeľoch Turčianske
Teplice, v oáze zdravia, relaxu a vodnej zábavy!
V Turčianskych Tepliciach na Vás čaká:
• kvalitná lekárska a liečebná starostlivosť
• široká paleta procedúr s ohľadom na individuálne
podmienky podľa zdravotného stavu klienta
• pohodlné a komfortné ubytovanie
• výdatná a pestrá strava
• V ITÁLNY SVET s ponukou orientálnych procedúr
RASUL a AYURVEDA
• vodná zábava a adrenalín v AQUAPARK-u
s CELOROČNOU PREVÁDZKOU
• prekrásne prírodné prostredie v atraktívnej oblasti
Malej a Veľkej Fatry s čistým a bezprašným
prostredím a príjemnou klímou.

Kontaktné údaje:

Strávte dovolenku
v Turčianskych
Tepliciach!
Letné termíny stále
v predaji!

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
SPA&AQUAPARK
Ul. SNP 519
039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika
www.therme.sk; aquapark.therme.sk
tel.: 00421 43 4913 865
fax: 00421 43 4922 943

2x Víkend pre dve osoby v Hoteli Veľká Fatra***
VÍKENDOVÝ BALÍK: 2x ubytovanie v hoteli Veľká Fatra*** (viac informácií na www.therme.sk), 2x plná penzia formou švédskych stolov, 1x vstupná lekárska konzultácia podľa potreby
PROCEDÚRY: 1x ZEUS – klasická masáž čiastočná, 1x vírivý kúpeľ, 1x saunový svet (fínska sauna, infrasauna), 1x3-h. vstup do SPA&AQUAPARKU,
1x bylinkový parný kúpeľ, grátis vstup 1x denne (60 min.) do hotelového bazéna.
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ŽIADAJ

2. ČASŤ
TAJNIČKY

1. ČASŤ
TAJNIČKY

Edukafarm s.r.o.
Tomášikova 25/A
821 01 Bratislava

EXCESSIVE
DEFICIT
PROCEDURE

ROZRUŠOVALI
ŽIERAVINOU

HNOJIVO

Správnu odpoveď
tajničky s vystrihnutým kupónom
posielajte
do 30. 6. 2010
na adresu:

MOL
BULHARSKA

OBYVATEĽ
JASY

Výhercovia tajničky z čísla 1/2010: 1. Mgr. Anton Ľudvik, Radoľa, 2. Marián Huňa, Pruské
Výhercom blahoželáme!

ÚRADNE
URČENÝ
POPLATOK

OBIŤ KOVOM

SAFRAN Positive Libido
STOJÍ TI TO ZA TO!

Výživový doplnok SAFRAN Positive Libido obsahuje
niekoľko aktívnych prírodných extraktov, ktoré majú vo
vzájomnej synergii pozitívny efekt na zvýšenie libida,
erekcie, zlepšujú psychickú pohodu a celkovú vitalitu
muža. Prípravok sa veľmi dobre znáša. V súvislosti
s jeho užívaním neboli pozorované žiadne závažné
nežiaduce účinky.
1 tabletka obsahuje: 100 mg extraktu z rastliny maka, 50 mg extraktu z citróna (z toho 17,5 mg
bioﬂavonoidov), 40 mg chilli (kayenské korenie),
5 mg Satiereal® – patentovaný extrakt z blizien šafranu (z toho 20 μg aktívnej látky safranalu).

Podpora libida a erekcie u mužov
Posilnenie spokojných partnerských vzťahov
Zlepšenie psychickej pohody
Zvýšenie vitality
SAFRAN Positive Libido je prírodný pomocník v boji so zníženým libidom
a nedostatočnou erekciou. Výživový doplnok SAFRAN Positive Libido obsahuje niekoľko aktívnych prírodných extraktov (maka, citrón, kayenské
korenie-chilli, Satiereal® – patentovaný extrakt z blizien šafranu). Tieto extrakty vzájomne podporujú svoje efekty na zvýšenie libida, zlepšenie erektilných funkcií a celkovej vitality muža. Tieto pozitívne efekty boli overené
v rade klinických štúdií (pozri ďalej).
Výrobca: Les 3 CHENES,
ERIC FAVRE® Wellness, Francúzsko
Predajca v SR: inPHARM s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava
tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk

Dávkovanie: dospelý užíva 1 tabletku denne pred
jedlom dlhodobo v rovnaký čas a/alebo jednorazovo
4 tabletky 1 – 4 hodiny pred pohlavným stykom.
Upozornenie: Neprekračujte odporúčanú dennú
dávku. Výživový doplnok sa musí uschovávať mimo
dosahu detí. Výživové doplnky sa nesmú používať ako
náhrada pestrej stravy.
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