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CANDILAC DUO
Inovovaný výživový doplnok určený na podporu zdravia a na predchádzanie ťažkostí v urogenitálnej oblasti

výživový doplnok

Nová lieková forma
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*ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

*ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

obsahujú patentovanú probiotickú kultúru Synbiotec® (Lactobacillus rhamnosus IMC 501® a Lactobacillus paracasei IMC 502®). Synbiotec® bol vyvinutý
talianskou univerzitou a priaznivé vlastnosti probiotík boli preukázané radom klinických štúdií. Synbiotec® je humánneho pôvodu a má mimoriadnu priľnavosť k bunkám črevnej sliznice, ktorá sa podieľa na tvorbe a udržaní zdravej imunity, správneho
trávenia a priaznivo ovplyvňuje aj lokálnu imunitu vo vaginálnej sliznici.

Červené kapsuly obsahujú patentovaný extrakt UTIRoseTM, ktorý sa získava
z Ibišteka (Hibiscus sabdariffa L.). UTIRoseTM má priaznivý vplyv na potlačenie
vzniku urogenitálnych infekcií spôsobených baktériou Escherichia coli a Candida albicans.* Červené kapsuly ďalej obsahujú extrakt z brusníc (Vaccinium
macrocarpon), ktorý zabraňuje priľnutiu baktérií na steny močových ciest, a
baktérie sú potom vyplavené z tela von.
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Vážení a milí čtenáři,
na stránkách časopisu Léky a lékárna si můžete přečíst řadu
zajímavých témat. Tentokrát jim dominuje rozhovor s panem
doktorem Murgašem, vynikajícím ortopedem ze Žiaru nad Hronom. Zmíněný pan doktor odpovídá na otázky, které určitě zajímají každého, kdo trpí bolestmi pohybového aparátu. V rozhovoru pan doktor zmiňuje nové možnosti léčby takzvanými MD
- injekcemi, jež patří do oblasti fyziologické regulační medicíny.
Tuto inovativní medicínu jsme Vám prezentovali již několikrát,
a proto věřím, že Vás opět nadchne. MD injekce působí protibolestivě a protizánětlivě a fyziologickou regenerací zlepšují pohyblivost kloubů a přidružených tkání, a to vždy v té oblasti, pro
kterou jsou určeny. Zároveň zmírňují poškození způsobená stárnutím, průvodními chronickými onemocněními, poraněními a úrazy. Základní účinnou složkou přípravku je kolagen. Ten posiluje,
strukturuje a chrání kloubní chrupavky, šlachy, vazy a kloubní
pouzdra. MD injekce obsahují i další účinné látky, které reprezentují fytofarmacii a již zmíněnou fyziologickou regulační medicínu. Její princip je založen na působení tělu
vlastních látek (cytokinů, neuropeptidů, interleukinů), respektive na restituci jejich pozměněných hladin na
fyziologickou, tj. lidskému organismu vlastní úroveň, která reprezentuje zdraví.

editoriál

Lekáreň a lieky: 2/2011
Cieľová skupina: široká verejnosť
Náklad: 65 000 ks
Distribúcia: zadarmo

Jistě Vás zajímá, kde vidí pan doktor Murgaš největší benefit u MD injekcí? Čtěte a dozvíte se více…
V žádném případě nesmí uniknout Vaší pozornosti anketa „Co lékárníci doporučují“, kterou jsme zorganizovali s lékárníky. V rámci tohoto projektu se lékárníci vyjadřují, ke kterým volně prodejným přípravkům
v jednotlivých kategoriích mají největší důvěru. Jedná se o nezávislý průzkum, jehož cílem je prezentovat
reálné zkušenosti s danými produkty. Na rozdíl od prodejních čísel, ovlivněných aktuální reklamou, reprezentuje zmíněný průzkum zejména dlouhodobé zkušenosti lékárníků při poskytování základní lékárenské
péče. V tomto čísle přinášíme přehled výsledků tohoto unikátního průzkumu. Zároveň jsme vybrali několik
vítězů, u kterých se snažíme v komentářích nalézt důvody, proč jsou ze strany lékárníků nejvíce doporučovány právě tyto volně prodejné přípravky.
Velmi zajímavý je také příspěvek, který se zabývá infekcemi močového a pohlavního traktu. Řešení by
mělo vždy spočívat v odstranění vyvolávajícího patogenu a v obnovení přirozené fyziologické rovnováhy
přirozené mikrobiální flóry. Tyto přístupy kombinuje nyní nový přípravek Candilac Duo. Obsahuje dva druhy tablet: červené tablety obsahují extrakt z amerických brusinek a inovativní originální složku, která se na
slovenském trhu objevuje poprvé – patentovaný extrakt ibišku sabdarifského UTIRoseTM. Obě fytofarmaka
se vyznačují významnými antiinfekčními účinky a pomáhají tak eliminovat patogenní bakterie z močového
a pohlavního traktu. Bílé tablety obsahují probiotickou kulturu speciálních kmenů laktobacilů s názvem
SYNBIOTEC. Tato se vyznačuje mimořádně vysokou schopností přilnutí k buňkám sliznice, která se podílí na tvorbě a udržení zdravé imunity, správném trávení a příznivě ovlivňuje lokální imunitu ve vaginální
sliznici. Mimořádná schopnost přilnutí ke sliznici se projevuje také dlouhodobým účinkem.
Závěrem věřím, že všechny obtíže života překonáváte optimismem a dobrou náladou a léky nepotřebujete,
nicméně na dovolenou si je určitě sebou vezměte…
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Z LEKÁRENSKEJ PRAXE
Pri atopickom ekzéme sa situácia ešte ďalej komplikuje porušenou bariérou funkcie pokožky. Pôvodným
znakom atopického ekzému je okrem suchosti pokožk y
tiež neznesiteľné svrbenie, nútiace na škriabanie a roz-

Atopický ekzém
– čo by ste mali
vedieť

Odborná redakcia, Edukafarm

často vyskytuje atopický ekzém spolu s migrénou,
astmou alebo alergickou nádchou. Pre všetky tieto
ochorenia sa používa termín atopia. Odhaduje sa, že
počet atopikov v populácii je asi 30 – 40 %.

Ako možno potlačiť atopický
ekzém?
Základom liečby atopického ekzému je udržanie a ob-

Atopický ekzém (dermatitída) je chronické, recidivujúce, svrbivé kožné
ochorenie, ktoré sa vyznačuje suchou pokožkou a zápalovou reakciou.
Podobne ako pri iných alergiách ide o neprimeranú reakciu imunitného
systému organizmu na inak úplne neškodné látky alebo podnety z vonkajšieho prostredia, vrátane stravy.
škriabaná pokožka je potom13.4.11
konečným,
sekundárnym
PD_Atopic_210x146_SK_PD_Atopic
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prejavom atopického ekzému. V rodinách atopikov sa

nova pokožky, ako prirodzenej bariéry proti škodlivým
vonkajším vplyvom.

Z celkovej liečby možno využiť v liečbe atopického ekzému kortikosteroidy, antihistaminiká, antibiotiká a cyklo
sporín. Všetky tieto látky treba používať uvážene, len
pri stavoch, ktoré nemôžeme zvládnuť lokálnou liečbou. Nevyhnutnou súčasťou celkovej liečby atopického
ekzému zostávajú naďalej premasťovače, emolienciá.
Aplikovať na pokožku emolienciá je podmienkou, bez
ktorej sa atopický ekzém nedá zahojiť. Aj keď pokožka atopikov vyzerá zdravo, treba denne aplikovať na
pokožku premasťovače, ktoré pomáhajú dlhodobo
obnoviť porušenú funkciu kožnej bariéry. Tá sa totiž
významnou mierou podieľa na vzniku atopického ekzému. Aplikovať vždy neparfémované, hypoalergénne
emolienciá. Vhodné je aj použiť kozmetické prípravky
z radu PantheDerm, ktorý obsahuje umývací olej, telové
mlieko, masť či krém, vyslovene určené na starostlivosť
o atopickú pokožku (http://www.muller-pharma.sk).

inzercia

ZVLÁČŇUJÚCE TELOVÉ MLIEKO
UMÝVACÍ OLEJ
OCHRANNÝ KRÉM • MASŤ
na intenzívne a šetrné ošetrenie
pokožky atopikov
priaznivé účinky pri atopickom ekzéme
a iných alergických reakciách na pokožke
vhodné i na výživu, ochranu
a regeneráciu normálnej a suchej pokožky
vhodné i na ošetrenie citlivej
a detskej pokožky
bez parfumov, bez parabénov
ŽIADAJTE VO VAŠEJ LEKÁRNI

www.muller-pharma.cz
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MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústavy farmakologie, 2. & 3. LF UK, Praha
Zažívacie ťažkosti
Aj keď hnačka nás môže potrápiť bez toho, aby sme
išli na výlet, je predsa len pravdepodobnejšie, že nás
zastihne práve vtedy, keď oddychujeme. Príčinu takýchto ťažkostí možno hľadať predovšetkým v náhlej
zmene nášho denného rytmu. Nielen, že sa často
viac pohybujeme, ale aj ochutnávame jedlá, ktoré sa
v mnohom odlišujú od nášho bežného jedálneho lístka.
K tomu treba pripočítať zmenu prostredia, a hnačka je
na svete. Našťastie, väčšina takýchto hnačiek nie je
inzercia

infekčných. V niektorých prípadoch však príčinou môže
byť zjedenie nedostatočne upravenej stravy alebo nie
celkom čerstvého pokrmu – objaví sa hnačka, zvýšenie
teploty, únava, nevoľnosť a vracanie. Ak sme si vedomí
svojho omylu, najlepšie je pokúsiť sa zavčasu vyvracať,
čím obmedzíme nepriaznivé pôsobenie toxínov na naše
črevo.
Ak je to len trocha možné, mali by sme piť dostatok
tekutín, aby sme predišli dehydratácii organizmu. Našťastie, táto tzv. enterotoxikóza netrvá dlhšie ako 24

Z KLINICKEJ PRAXE

Čo si vziať
na dovolenku

hodín. Jednoznačne tu možno odporučiť užitie tzv.
adsorbencií, t.j. látok, ktoré sú schopné na seba vo
veľkom viazať najrôznejšie toxíny. Vhodným prípravkom tak je napr. Carbo medicinalis, teda aktívne
uhlie rastlinného pôvodu, ktoré navyše môže pomôcť
aj pri plynatosti či najrôznejších otravách.
Aby sa naša črevná flóra, a teda aj naše zažívanie,
dali čo najskôr opäť do poriadku, možno jednoznačne
odporučiť použitie probiotík. Na posilnenie ich účinku
je možná ich kombinácia s tzv. prebiotikami, potom
hovoríme o synbiotikách (napr. Enterina Floraday
– roztok vhodný aj pre deti). Ide vlastne o užitočné
črevné baktérie spoločne s látkami, ktoré slúžia väčšinou ako ich živiny. Po ich podaní možno očakávať
rýchlejšie obnovenie bakteriálnej rovnováhy v čreve,
a teda aj rýchlejšie odznenie všetkých nepríjemných
príznakov.

Na druhej strane, nemožno vylúčiť ani opačný extrém,
t.j. zápchu, hoci s tou sa na dovolenke stretávame menej
často. Príčinou môže byť okrem zmeny jedálneho lístka
menej pohybu v dôsledku dlhého cestovania, podvedomé odďaľovanie vykonania potreby v novom prostredí,
alebo obyčajné leňošenie. Samozrejmosťou je v takom
prípade odporučiť dostatok tekutín a vlákniny, najlepšie
v podobe čerstvého ovocia a zeleniny. Krátkodobo však
môžu pomôcť aj osvedčené laxatíva, napr. bisakodyl obsiahnutý v prípravku Fenolax, ktorý priamo stimuluje
jemné nervové zakončenia v stene čreva.
Ak trpíme na hemoroidy, nebude iste od veci, ak do
svojej lekárničky pribalíme aj niektoré prípravky, ktoré

Carbo medicinalis

Dobexil H
R

Fenolax

Spoľahnite sa na silu prírody

Posaďte sa kráľovsky
Kúpil som... skúsil som...
zvíťazil som...

Čierne uhlie rastlinného pôvodu
Prvá pomoc pri hnačkách
Ľahko rozpustné ochutené
tablety

Na ošetrenie hemoroidov
Účinné preháňadlo
Rýchla a bezpečná pomoc pri zápche
Jednoduché dávkovanie pre všetky
vekové kategórie (aj deti do 6 rokov)
Spoľahlivý účinok

Rýchla úľava od bolesti, svrbenia
a pálenia
Potláča zápal a zmierňuje opuch
Jednoduché dávkovanie 2x denne
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Aktívne uhlie
rastlinného pôvodu

moskytiéru v okne a sami by sme mali používať niektorý z repelentov pôsobiacich nielen proti komárom, ale
aj inému hmyzu. Dostupné sú vo forme sprejov alebo
tyčiniek. Ochrana proti poštípaniu je veľmi dôležitá
aj z pohľadu zabránenia prenosu
inzercia
niektorých závažných infekčných
ochorení (najmä v južnejších oblastiach – napr. malária, žltá zimnica,
horúčka dengue a i.).

lokálne pôsobiace nesteroidové antiflogistiká, ako je
ibuprofén, diklofenak, naproxén. Spomenutý diklofenak vo forme soli epolamínu je okrem foriem na perorálne podanie (vrátane dobre rozpustného granulátu)

Doprajte si viac

nám s týmito problémami budú schopné pomôcť –
osvedčený je napr. Dobexil H, a to vo forme čapíkov
alebo masti, ktoré obsahujú zmes dobesilátu vápenatého a lidokaínu. Dobesilát upravuje porušenú funkciu
stien hemoroidálnych žíl, tlmí ich zvýšenú priepustnosť, zvyšuje ich odolnosť a znižuje tvorbu miestnych
opuchov. Lidokaín lokálne znecitlivuje sliznicu a kožu,
čím podstatne znižuje svrbenie a bolesť.

Mykózy

pohybu

Ženy trpiace často gynekologickými ťažkosťami v zmysle vaginálnych mykóz si môžu dopredu rad-

Uštipnutie hmyzom
Komáre, osy, mravce a zaiste i celý rad ďalších nevítaných druhov hmyzu môžu našu dovolenku znepríjemniť. Či už ide o uhryznutie alebo uštipnutie, ktoré
sa prejavuje predovšetkým svrbením, je vhodné použiť
lokálne antihistaminiká vo forme gélu. Najlepšie je však
týmto nepríjemnostiam predchádzať. Predovšetkým
v exotickejších destináciách by sme mali vyžadovať

šej obstarať vhodné antimykotikum
a rovnako si vo svojej lekárni môžu
zakúpiť probiotiká. Niektoré prípravky (napr. Candilac Duo a i.) sú
okrem toho obohatené o výťažok
z brusníc, ktorý priaznivo pôsobí
pri infekciách močových ciest tým,
že zabraňuje zachyteniu baktérií na
steny močovej trubice.

Horúčka a bolesť
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Horúčka a bolesť nás môžu zastih
núť prakticky kdekoľvek. Pri natiah
nutí svalov, šliach a kĺbov sú vhodné

Flector® EP Náplasť 2, 5 a 10 ks
Flector® EP Gél 60 g a 100 g

Diklofenak epolamín

Podvrtnutia, natiahnutia
svalov, šliach a väzív
Športové poranenia

Zápalové a degeneratívne
ochorenia
Bolesti kĺbov a chrbtice

Úrazy z preťaženia

Reumatizmus

Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím si pozorne
prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa
lieku. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom
alebo lekárnikom.
Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Šancová 72, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk
www.ibsa.sk

Ak ide o bolesť hlavy, príčinou môže byť pobyt na priamom slnku, nedostatočný príjem tekutín a minerálov
a napríklad aj pobyt vo vysokej nadmorskej výške. Paracetamol je pritom vhodný nielen pri liečbe bolesti, ale
aj pri horúčke.

Opaľovanie

Z KLINICKEJ PRAXE

dostupný aj vo forme náplasti (Flector EP Tissugel).
Diklofenak tu obsiahnutý sa veľmi dobre vstrebáva, a je
preto možné očakávať pomerne spoľahlivú a rýchlu úľavu od bolesti.

Zaiste ste už počuli o priaznivom účinku vplyvu prípravkov beta-karoténu na kvalitu opálenia. Aj keď
môžu opáleniu pomôcť, rozhodne našu pokožku nechránia pred slnečným žiarením, ktorému by sme sa
nemali vystavovať predovšetkým v čase maximálneho
slnečného svitu (t.j. v hodinách okolo poludnia). Pri pobyte na slnku (pozor – opáliť alebo spáliť sa môžeme aj

Keď príde choroba
Pri mori nás nádcha pravdepodobne nezastihne, pretože všade neustále prítomný jemný aerosól morskej
vody dôkladne zvlhčuje nosovú sliznicu a prisudzuje sa
mu aj protialergické pôsobenie. Ak vám však tento rok
cesta k moru nevyjde a trpíte alergickou nádchou, môžete využiť silu mora aj inde: morská voda obsiahnutá
v prípravku Sinomarin šetrne odstraňuje opuch nosovej sliznice, a prispieva tak k uvoľneniu nosových prieduchov. Stopové minerálne prvky obsiahnuté v morskej
vode prispievajú k regenerácii nosovej sliznice.

Drobné poranenia
Náplasti alebo ovínadlá sa môžu hodiť na väčšie alebo menšie poranenia. Drobným poraneniam sa možno
ťažko ubrániť. Ak je spojené s krvácaním, musíme ranu
starostlivo dezinfikovať (peroxid vodíka a i.) a ranku
prekryť náplasťou, prípadne obväzom. Elastické ovínadlo však môže byť užitočné aj pri presilení našich nôh,
napr. pri náročnej túre.
inzercia

kožky. Beta-karotén pokožku nielen chráni, ale zároveň
zabezpečuje rovnomerné zhnednutie pokožky.
vo vode, napr. pri šnorchlovaní, alebo v tieni!). Preto je
nevyhnutné využiť opaľovacie prostriedky s UVA a UVB
filtrom (napr. prípravky značky Dacom).
Tieto opaľovacie prípravky obsahujú beta-karotén a unikátny LCS systém (špeciálne upravený silikón), ktorý vytvorí po rozotrení opaľovacieho mlieka rovnomerný film
po celom povrchu kože a pokryje všetky nerovnosti na
koži. Tým zabraňuje vzniku mikrospálenín výstupkov po-

Slnko môže byť vašim priateľom,
ak vyskúšate prípravky na opaľovanie

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.

Dacom sun

Ochranu pri opaľovaní i po ňom zabezpečujú špičkové prostriedky DACOM SUN. Všetky opaľovacie mlieka sú vodeodolné a obsahujú
LCS systém – unikátny systém ochrany pokožky. Pre deti sú pripravené opaľovacie mlieka s ochranným faktorom 20 a 30, ktoré chránia
a vyživujú citlivú detskú pokožku.
V ponuke: SPF 10 - 250ml, SPF 15 - 250ml, SPF 20 - 200ml, SPF 25 - 200ml, SPF 20 kids - 200ml, SPF 30 kids - 200ml,
mlieko po opaľovaniu - 250ml, sun block SPF 20 na pery - 10ml, sun block SPF 30 na tvár - 25ml

Výrobca: DACOM Pharma s. r. o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov, ČR, www.dacom.cz
Výhradný dovozca: DACOM Slovakia s.r.o., Moravská 737, 908 48 Kopčany, SK, www.dacomslovakia.sk
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Za veľmi výhodnú cenu získate mimoriadnu kvalitu - žiadajte vo svojej lekárni.
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Odborná redakcia Edukafarm
Porucha stoporenia (erektilná dysfunkcia – ED) postihuje asi 10 % mužov nad 21 rokov, ale u 40 – 70-ročných mužov je to už 52 %. V r. 2004 úplnou stratou
schopnosti erekcie trpel každý desiaty muž.
Erektilnú dysfunkciu definujeme ako trvalú (trvajúcu
minimálne 6 mesiacov) neschopnosť dosiahnuť a udržať
dostatočné dlhú a dostatočne pevnú erekciu potrebnú
na realizáciu obojstranne uspokojivého pohlavného styku. Príčiny zlyhávania erekcie sú rôzne a možno ich
rozdeliť napr. na organické (cca 80 %) a neorganické
(psychogénne, cca 20 %).
K organickým príčinám patria cievne, príp. interné
(niekedy doteraz nerozpoznané) choroby (cukrovka, kôrnatenie ciev, ischemická choroba srdca, vysoký krvný
tlak a i.), ďalej neurologické postihnutia (úrazy chrbtice,
roztrúsená skleróza, cievna mozgová príhoda, diabetické postihnutie nervov), urologické problémy (zväčšená
prostata, nádor prostaty) a poruchy žliaz s vnútornou sek
réciou (znížená funkcia semenníkov, mužský prechod).
K najvýznamnejším psychogénnym faktorom zaraďujeme úzkosť a depresiu. So vzrastajúcimi životnými
nárokmi a stále viac uponáhľaným životným štýlom sa
skupina psychogénnych faktorov dostáva do popredia. Veková hranica mužov, ktorí vyhľadávajú odbornú
pomoc, sa znižuje, vynimkou nie sú ani inak zdraví už
30-roční muži.
Osobitnú skupinu tvoria poliekové poruchy sexuálnych funkcií.
Súčasná neoperačná liečba ED využíva takmer výhradne látky blokujúce enzým fosfodiesterázy (PDE)
sildenafil, tadalafil a vardenafil, a v mozgu pôsobia
ci apomorfín. Menej sa používajú injekcie do špongiovitých telies penisu alebo látky rozširujúce tepny aplikované do močovej rúry a tiež podtlakové erektory. Svoju
úlohu pri liečbe ED má i psychoterapia, vzhľadom na
tesnú väzbu medzi psychikou a sexuálnymi funkciami.
Liečba pomocou blokátorov enzýmu fosfodiesterázy vy
žaduje sexuálnu stimuláciu pred stykom a nemá vplyv
na chuť k sexu a ani na vyvrcholenie, príp. výron semena.
Svoje miesto tu majú tiež rastlinné komplexy s obsahom látok zlepšujúcich náladu, tlmiacich úzkosť a rozširujúcich cievy, ktorých účinnosť je doložená princípmi
medicíny založenej na dôkazoch. Tie sú na rozdiel od
konvenčnej liečby (PDE) bez nežiaducich účinkov a in-

Z LEKÁRENSKEJ PRAXE

S PORUCHAMI
EREKCIE SA
NETREBA TRÁPIŤ

Sexuálne aktvity sú dôležitou súčasťou partnerského vzťahu a predpokladom spokojného a plnohodnotného života každého muža. Sexualita
má svoju pozitívnu úlohu do staroby, pričom neplatí, že by s dosiahnutím vyššieho veku celkom vyhasínala, len sa menia jej formy.
terakcií s inými liekmi (lieky na vysoký tlak, ischemickú
chorobu srdca, niektoré antidepresíva a i.) a odpadajú
pri nich kontraindikácie (angína pektoris, infarkt myokardu a i.). Obľúbenosť rastlinných extraktov ja daná
prevažne ich komplexným vplyvom na psychiku a sexuálny zdravotný stav muža pri pravidelnom užívaní. Pri
jednorazovom podaní sa uplatňujú len afrodiziakálne
účinky daných rastlinných extraktov.

profil prípravku

SAFRAN POSITIVE
LIBIDO
Zloženie: Extrakt z maky zvyšuje mužské libido, podporuje erektivitu a zlepšuje plodnosť.
Extrakt z citróna pôsobí priaznivo na
steny ciev.
Kayenské korenie (chili) sa používa ako
posilňujúci prostriedok a na podporu
trávenia.
Extrakt zo šafranu pôsobí antidepresívne.
Použitie: Výživový doplnok Safran positive libido je vhodný na podporu erekcie
a libida u mužov.
Dávkovanie a spôsob podania: 1 tab
letka denne pred jedlom dlhodobo v rovnakom čase alebo nárazovo 4 tabletky
1 – 4 hodiny pred pohlavným stykom.
Balenie: 28 tabletiek.

Z týchto látok vyniká extrakt z blizien šafranu siateho
obsahujúci krocín, pikrokrocín a safranal. Safranal inhibuje vychytávanie sérotonínu (antidepresívum), krocín pôsobí afrodiziakálne a zlepšuje erekciu.
Ďalšou látkou s preukázanou účinnosťou je exrakt
z maky („peruánska reďkovka“), ktorý sa vyznačuje
prítomnosťou alkaloidov, alkamidov, mastných kyselín
(palmitová, olejová, linolénová), aminokyselín (lyzín
a arginín) izothiokyanátov a sterolov. Zvyšuje chuť na
sex a pohotovosť na erekciu, podporuje tvorbu svalovej
hmoty, pôsobí antioxidačne a zlepšuje plodnosť (podporuje tvorbu spermií). Znižuje hladiny krvných tukov
a glukózy a odstraňuje poruchy potencie zapríčinenej
užívaním antidepresív zo skupiny selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu.
Kayenské korenie (chili, plod papriky Capsicum frutescens, Solanaceae, rozdrvený na prášok) sa ako afro
diziakum odporúča oddávna. Hlavnou zložkou je alkaloid
kapsaicín (až 1,5 %), ďalej karotenoidy, flavonoidové
glykozidy a silice. Vnútorne sa používa ako posilňujúci
prostriedok, rozširuje cievy, zlepšuje prekrvenie tkanív
a podporuje vylučovanie moču.
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1. Pán doktor, vo Vašej
ortopedickej ambulancii
sa denne stretávate
s pacientmi trpiacimi
bolesťami pohybového
aparátu. Aké sú príčiny?

Najčastejšie ide o pacientov s degeneratívnymi zmenami, t.j. zmenami, ktoré vznikajú vekom a opotrebovaním. Pokiaľ sú tieto zmeny „veku primerané“ a pacient
nekladie zvýšené záťažové nároky na svoj pohybový
aparát, tak ťažkosti, ktoré môžu z takýchto zmien prameniť, sa dobre znášanjú a prípadne vzniknuté bolesti
často pominú znížením zaťaženia alebo po aplikácii
jednoduchých fyzikálnych procedúr. Horšie je to vtedy,
keď degeneratívne zmeny dosiahnu vyšší stupeň opotrebenia, alebo nie je v krátkom čase možné odstrániť
vyvolávajúce príčiny (napríklad nadváha, osové úchylky
končatín, skrivenie chrbtice, slabé svalstvo, niektoré poúrazové stavy a pod.) a bolesti sú čoraz intenzívnejšie,
dochádza k zhoršeniu kvality života postihnutého a pri
nevhodnej liečbe i ku chronifikácii bolestí. Takíto pacienti
sú už nútení potom vyhľadať lekársku pomoc a tvoria
v našich ambulanciách výrazný podiel spektra našich
klientov. Menšiu časť tvoria pacienti so zápalmi kĺbov,
väzov a šliach, často po úrazoch alebo ako následok
preťaženia určitých pohybových segmentov, napríklad
statickým preťažením dolných končatín, opakovanými
pohybmi v práci na páse a podobne.

2. Obvykle je liečba dlhodobých
bolestí pohybového aparátu
postavená na podávaní liekov
obsahujúcich napríklad
paracetamol, nesteroidové
antireumatiká, kortikosteroidy.
Tiež tieto lieky používate,
alebo je Vaša liečba založená
na inej liečebnej stratégii?
Áno, podávanie bolesť tíšiacich a protizápalovo pôsobiacich liekov je súčasťou štandardných postupov v liečbe
bolestivých stavov pohybového aparátu. Pripomínam, že
je to len súčasť komplexnej liečby a úspešnosť takej liečebnej stratégie závisí od správnej diagnostiky, aplikácii
vhodných liečebných postupov a v neposlednom rade
i od spolupráce pacienta na liečbe. Okrem spomenutých
medikamentov sa hojne v liečbe používajú aj metódy zo
spektra fyzikálnej liečby, a v poslednom období sa čoraz
častejšie stretávame s rôznymi doplnkovými metódami
liečby, ako je aplikácia špeciálne preparovného kolagénu
do postihnutých, ale i vzdialených oblastí tela a liečba
autológnou kondicionovanou plazmou.

8

3. Z Vašich slov je zrejmé, že
v terapii rôznych kĺbových
ťažkostí, bolestí chrbtice

Možnosti liečby chronickej
bolesti
Interview s MUDr. Alexandrom Murgašom,
dr.a.murgas@stonline.sk
Ortopedická ambulancia, Žiar nad Hronom
(a pod.) používate vo Vašej
lekárskej praxi tzv. MD
injekcie. Popísali by ste
stručne ich mechanizmus
účinku?
V ľudskom tele sa nachádza obrovské množstvo buniek,
ktoré sú navzájom v určitých presne definovaných regulačných vzťahoch a závislostiach. Keď celý tento „orchester“ je dobre zladený, cítime sa dobre a sme zdraví, plní
chuti do života. Ale ak sa táto regulácia a vzťahy narušia,
dochádza k rôznym poruchám, ktoré najčastejšie pociťujeme ako bolesť. Bolesť nám teda hovorí, že sa niečo
poškodilo, alebo hrozí určité poškodenie a telo sa snaží
zabezpečiť nápravu. K tomu potrebuje vlastné zdroje nápravy a pokoj. V klasickej liečbe sa okrem iného snažíme
potlačiť nepríjemnú alebo neznesiteľnú bolesť chemickými látkami a ovplyvniť prenos a vnímanie bolesti v centre
– v mozgu. Ak však nedôjde k úprave poškodenej časti
tela, po vysadení liekov proti bolesti, sa ťažkosti vrátia.
MD injekcie účinkujú odlišným spôsobom, a to tak, že
v mieste poškodenia alebo v jeho okolí (prenesená bolesť)
sa injekčne aplikujú prirodzené látky na báze kolagénu,
fytoterapeutiká a niektoré biostimulačné látky v stopových množstvách a tieto priamo napomáhajú k úprave
poškodenia, a tým zmierneniu až ústupu bolesti, skrátka
ide o úpravu narušených vzťahov medzi bunkami a ich
poškodením. Preto je úspešnosť liečby trvalejšia a túto
liečbu možno označiť ako liečbu typu fyziologickej regulačnej medicíny, čo vystihuje podstatu jej účinku.

4. Nedávno som sa zoznámil
s Vašou veľmi zaujímavou
správou, v ktorej popisujete
svoje skúsenosti s liečbou
celkom 144 pacientov, a to
spomínanými MD injekciami.
Môžete nám priblížiť, o aké
ochorenia išlo a aký benefit
táto liečba pacientom
priniesla?
Áno, na istom odbornom podujatí som spomenul skúsenosti s aplikáciou MD injekcií, ktoré som začal používať na
ovplyvnenie chronických bolestí, najmä chrbtice a veľkých
kĺbov, od konca septembra minulého roku. Spomínané
číslo bolo k 31. januáru 2011. Dnes je to podstatne väčšie
číslo (niečo okolo 250 pacientov), ktoré pramení z dobrých
skúseností s aplikáciou tohto preparátu. Takže akási počiatočná nedôvera k „novinke“ sa pretavila do „prekvapivej“ úspešnosti výsledkov a spokojnosti pacientov.

5. To znie veľmi nádejne,
že existuje liečba bolesti
pohybového aparátu, kde
jednoznačne prevláda benefit
pre pacienta, kedže nežiaduce
účinky sa takmer nevyskytujú.
Ako na to reagujú Vaši
pacienti?

Bolestivý pacient, ktorý podstúpil viaceré liečby s dočasným alebo sporným zlepšením a ktorého narušená
kvalita života núti hľadať ďalšiu pomoc, tak po dôkladnej edukácii, čo sa dá od liečby očakávať, aké sú jej
benefity, nedostatky a riziká, väčšinou siahne po ponúkanej možnosti aspoň zmierniť svoje trápenie. Musím
s potešením konštatovať, že vo väčšine pacientov bolo
dosiahnuté aspoň uspokojivé zlepšenie, ak nie vôbec vymiznutie sužujúceho bolestivého stavu, čo pri praktickej
neškodnosti liečby má veľmi dobrý výsledný efekt.

6. Tato otázka súvisí
s tou predchádzajúcou.
Predpokladám, že pacienti
si musia Guna-MD injekcie
platiť, že nie sú hradené
z prostriedkov všeobecného
zdravotného poistenia. Nie je
to problém?
Aj keď ide o liečbu, ktorá nie je hradená z prostriedkov
zdravotného poistenia, nestretávam sa často s odmietnutím navrhovanej platby za poskytnutú liečbu. Snažím sa
ju indikovať len v takých prípadoch, kde mám pocit, že
by bola účinná, a tento pocit sa dá vypestovať na základe
podrobného štúdia o účinkoch preparátu pre jednotlivé
indikácie, ako sú popisované v manuáli od producenta
v kombinácii s narastajúcimi skúsenosťami v klinickej
praxi a pri iných spôsoboch liečby.

7. Nedávno som sa zúčastnil
v Bratislave a v Banskej Bystrici
na seminári, kde ste formou
prednášky odovzdávali svoje
skúsenosti s MD injekciami
ďalším lekárom – ortopédom,
reumatológom, algeziológom
a praktickým lekárom. Existuje
niekde na internete ich zoznam?
Na toto neviem jednoznačne odpovedať. Ja by som odporúčal, aby sa pacient obrátil na svojho ošetrujúceho
praktického lekára alebo príslušného odborného lekára
(ortopéda, reumatológa, neurológa, prípadne algeziológa).

8. Po prečítaní tohto rozhovoru
mnohí pacienti budú chcieť
vyhľadať priamo Vašu pomoc.
Čo by ste im poradili, ako majú
postupovať?
Najlepšie bude kontaktovať sa cestou e-mailu, kde by
popísali svoje ťažkosti.
Ak budem vedieť poradiť, budem sa im snažiť odpovedať a navrhnúť prípadne priamu konzultáciu v ambulancii, alebo kde by sa mohli o tejto liečbe dozvedieť v blízkosti svojho bydliska. e-mail: dr.a.murgas@stonline.sk
Za rozhovor ďakuje PharmDr. Zdeněk Procházka,
šéfredaktor

zdravotnícky prostriedok

MD-LUMBAR

S CHRBTICOU
SÚ NIEKEDY
PROBLÉMY...
Odborná redakcia Edukafarm
S bolesťami chrbtice sa občas stretne každý z nás. V rozvinutých
krajinách bývajú ochorenia chrbtice a priľahlých tkanív jednou z najčastejších príčin krátkodobej i dlhodobej práceneschopnosti. Okrem
toho si treba uvedomiť, že existuje úzka súvislosť medzi chrbticou
a viscerálnymi (vo vnútri tela uloženými) orgánmi, takže poruchy
a choroby kostrovej osi sa nepriaznivo premietnu do funkcií vnútrohrudných a vnútrobrušných orgánov a naopak. Túto súvislosť liečebne využívajú fyzioterapeuti, a to v podobe tzv. reflexnej masáže.

zdravotnícky prostriedok

MD-NEURAL
Charakteristika: Zdravotnícky prostrie
dok určený na zmiernenie neuropatickej
bolesti v rôznych lokalitách.
Zloženie: Kolagén, extrakt z kolokvinty
obyčajnej.
Použitie: Pri neuropatických bolestiach
(napr. zápal medzirebrových nervov, koreňov miechy, ischiase, bolesti po pásovom opare, zápale trojklaného nervu).
Dávkovanie a spôsob podávania:
1 ampulka 1–2-krát týždenne podkožne
alebo do bolestivého/spúšťacieho bodu,
celkom 5–10 injekcií. Nepodávať pri známej precitlivenosti (alergii) na ktorúkoľvek
látku zdravotníckeho prostriedku.
Balenie: 10 alebo 50 ampuliek po 2 ml.
Výrobca: GUNA, Taliansko.
Uschovávanie: Chrániť pred priamym
slnečným svetlom, mimo dosahu detí, pri
izbovej teplote do 25 °C.
Poznámka: Možno dostať vo všetkých
lekárňach aj bez lekárskeho predpisu.

Charakteristika: zdravotnícky prostrie
dok určený na zlepšenie pohyblivosti
a zníženie bolestivosti v oblasti bedrovej
chrbtice a krížovej kosti.
Zloženie: kolagén, extrakt z hamamelu
virgínskeho.
Použitie: pri bolestiach a napätí svalov
v oblasti bedrovej chrbtice, lumbago
(úsad).
Dávkovanie a spôsob podávania:
1 ampulka 1 – 2-krát týždenne podkožne
alebo do spúšťacieho/bolestivého bodu,
celkovo 5 – 10 injekcií.
Nepodávať pri známej precitlivenosti
(alergii) na ktorúkoľvek látku, ktorú obsahuje zdravotnícky prostriedok.
Balenie: 10 alebo 50 ampuliek po 2 ml.
Výrobca: GUNA, Taliansko.
Uschovávanie: mimo dosahu detí,
chrániť pred priamym slnečným svetlom,
pri izbovej teplote do 25 °C.
Poznámka: dostať vo všetkých lekárňach aj bez lekárskeho predpisu.

Epidemiológia bolesti
chrbtice
V dospelej populácii trpí bolesťami chrbtice viac ako
70 % ľudí, s prevahou jedincov vo veku medzi 35 a 55
rokmi. Príčiny sú rôzne – genetické dispozície, sedavý spôsob života a stereotypné chybné držanie tela,
nedostatočný svalový korzet (týka sa zvlášť detí), ale
tiež fajčenie (negatívne ovplyvňuje metabolizmus platničiek), obezita (vedie k preťaženiu závesného aparátu
chrbtice), zranenie, osteoporóza a ďalšie pridružené
choroby látkovej výmeny.
Degeneratívne zmeny na chrbtici nachádzame na röntgenových snímkach u 50 % osôb starších ako 50 rokov
a 90 % 75-ročných. Ich prejavom môže byť prestavba
štruktúry stavcov a platničiek, ktoré strácajú funkciu
„tlmičov“ nárazov, tvorba osteofytov (zobákovité výrastky na stavcoch), cýst a artróza medzistavcových
kĺbov, ktorá je častým zdrojom bolesti.

Príčiny bolesti chrbtice
Častými príčinami bolestí chrbtice sú nadmerná alebo jednostranná záťaž, celkové prechladnutie, zápaly
nervov, funkčné blokády, ktoré vznikli napr. po náhlom
predklone s rotáciou alebo po prudkom zdvihnutí bremena (úsad) a vrodené alebo získané deformity chrbtice (skolióza a i.).Od jednoduchej bolesti treba odlíšiť
prejavy závažných chorôb (fraktúry stavcov, nádory,
útlak miechových nervov, infekciu, autoimunitný zápal).

Klinický pohľad na liečbu
Z hľadiska dĺžky trvania sa bolesti chrbtice delia na
akútne (menej ako 6 týždňov), subakútne (6 –12 týždňov) a chronické (nad 12 týždňov). Pri akútnych boles-

tiach sú účinné bežné analgetiká a nesteroidové protizápalové lieky (antireumatiká), v prípade chronických
bolestí potom skôr rehabilitácia (cvičenie) a fyzikálna
liečba. V niektorých prípadoch podáva lekár obstreky
bolestivých miest (tzv. spúšťacie/bolestivé body) mezokaínom, príp. v kombinácii s kortikosteroidom. Avšak
táto liečba nevedie k očakávanej úľave od bolesti. Veď
napríklad mezokaín je lokálne anestetikum, ktorého
účinok trvá maximálne 2 hodiny.
U niektorých pacientov je však podávanie nesteroidových antireumatík problematické, alebo aj priamo
kontraindikované, a to pre závažné nežiaduce účinky.
V takejto situácii možno aplikovať injekcie s kolagénom
a fytofarmakami – výťažkami z liečivých rastlín (napr.
MD-LUMBAR, MD-NEURAL a i.), ktoré sú schopné
účinne potlačiť bolesť a zlepšiť pohyblivosť postihnutých oblastí. Z klinických štúdií a doterajších skúseností lekárov vyplýva, že ak nezostávalo iné, len užívať
nesteroidové antireumatiká (ibuprofén, diklofenak a i.),
séria 5 – 10 injekcií s kolagénom znížila alebo úplne
odstránila ich potrebu.

Kedy sa rozhodnúť pre
kolagénové injekcie?
Chorí trpiaci bolesťami chrbtice, ale aj ramenného alebo kolenného kĺbu a pod., môžu voliť medzi klasickou
liečbou spojenou s mnohými rizikami, antireumatikami,
alebo bezpečnou a účinnou terapiou injekciami s kolagénom a fytofarmakami. K úľave od bolesti dochádza
do 15 minút od aplikácie, maximálny analgetický účinok sa pozoruje po 3. až 5. injekciách v sérii.
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PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm Praha
Oba typy infekcií spolu často súvisia – infekcie postihujúce pohlavný systém môžu prestupovať do močového
traktu, a naopak. Takmer u 40 % žien, ktoré prekonali
infekciu močového a pohlavného traktu, sa objavujú

daním laktobacilov, ale obnova vaginálnych laktobacilov
je možná aj pri bežnom používaní laktobacilov ústami.
Pozornosť však treba venovať schopnosti baktérií prežiť cestu tráviacim traktom a priľnúť na sliznicu. Voliť

Infekcie močového a pohlavného systému postihujú pre rozdielnu telesnú stavbu najmä ženy. Výskyt týchto infekcií je u žien až 50-krát vyšší
ako u mužov a možno povedať, že počas života sa s nimi „zoznámi“ viac
ako polovica žien.
recidívy, ktoré vedú často k opakovanej a dlhodobej
preventívnej protiinfekčnej liečbe. K hlavným patogénnym činiteľom patrí baktéria Escherichia coli a kvasinky
Candida albicans. Používa sa preto antibiotická aj antimykotická liečba. Tá však lieči len akútne dôsledky.
Základnou príčinou je narušenie fyziologických obranných mechanizmov, ktoré umožňujú vstup infekcie.

Prečo sa to stále vracia?
Za normálnych okolností sa vagína i spodná časť močovodov kolonizujú prirodzenou flórou „priateľských“
baktérií – laktobacilov. Náš organizmus je s nimi úplne zžitý, takže mu nespôsobujú žiadne problémy. Svoj
„životný priestor“ si tieto baktérie chránia, takže sa
nášmu organizmu dostáva „za odmenu“ ochrana pred
inými patogénnymi baktériami.
Pri narušení tejto prirodzenej ochrany (ku ktorému prispieva užívanie antibiotík alebo aj hormonálna liečba) sa
tak vytvárajú podmienky na usídlenie a rozmnoženie patogénnych mikroorganizmov. Bohužiaľ, antibiotická alebo
antimykotická liečba nedokáže tieto mechanizmy obnoviť
(skôr ich môže ďalej narúšať), a preto často dochádza k
návratu infekcií. Existuje však kombinácia látok, ktorou
môžeme takémuto návratu infekcií úspešne čeliť.

Obnova probiotickej
populácie
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Obnova fyziologického ekosystému močového a pohlavného traktu podávaním probiotických baktérií, napr. laktobacilov, je významným prínosom na zabránenie vzniku
a opakovanie infekcií v týchto miestach. Takéto účinky
sa nedosahujú len priamym (napr. intravaginálnym) po-

by sme teda mali len tie probiotické prípravky, u ktorých
sú tieto vlastnosti dokázané. K takýmto probiotikám patrí
Synbiotec, ktorý vyvinula talianska Univerzita v Camerine.

Tradičné brusnice
Brusnice patria dnes k najpopulárnejším alternatívnym
prostriedkom proti močovým infekciám. Látky, ktoré
brusnice obsahujú, a sú vylučované močom, narúšajú v močovom trakte schopnosť patogénnych baktérií
„priľnúť“ k stenám močového mechúra a močovodov.
Brusnice teda dokážu baktérie z močového traktu jednoducho „odplaviť“.

Perspektívny ibištek
sabdarifský
Najnovšie poznatky ozrejmujú veľmi zaujímavé vlastnosti ibišteka sabdarifského (Hibiscus sabdariffa), známeho tiež pod názvom ibištek sudánsky alebo africká
malva. Kvety tohto tropického druhu ibišteka obsahujú
prirodzené antibakteriálne látky, ktoré pôsobia práve
proti najčastejším pôvodcom močových infekcií. Klinicky je účinok látok z tejto rastliny overený v extrakte dodávaného pod názvom UTIRoseTM. Patentovaná technológia spracovania zaručuje vysokú účinnosť, ktorá
v klinickej štúdii viedla ku zníženiu počtu močových
infekcií až o 77 %.

Záver
Fytofarmaká spolu s laktobacilmi tak predstavujú
účinný spôsob prirodzeného boja s močovými a vaginálnymi patogénmi. Ak teda leto znamená aj pre vás
obavy z vaginálnych a močových infekcií, kombinovaný
postup vám môže ušetriť mnohé trápenia.

profil prípravku

Candilac Duo

Riešenie infekcií močového a pohlavného traktu by vždy malo spočívať v odstránení vyvolávajúceho patogénu
a v obnovení prirodzenej fyziologickej
rovnováhy prirodzenej mikrobiálnej flóry.
Tieto prístupy kombinuje nový prípravok
Candilac Duo (InPharm).
Charakteristika: Candilac Duo obsahuje dva druhy tabletiek: červené tabletky
obsahujú extrakt z amerických brusníc
a inovatívnu zložku – patentovaný extrakt
ibišteka sabdarifského UTIRose TM . Obe
fytofarmaká sa vyznačujú významnými
antiinfekčnými účinkami, čím pomáhajú
eliminovať patogénne baktérie z močového a pohlavného traktu.
Biele tabletky obsahujú probiotickú kultúru špeciálnych kmeňov laktobacilov
s názvom SYNBIOTEC. Vyznačuje sa
mimoriadne vysokou schopnosťou priľnutia k bunkám sliznice, ktorá sa podieľa
na tvorbe a udržaní zdravej imunity,
správnom trávení a priaznivo ovplyvňuje
lokálnu imunitu vo vaginálnej sliznici. Mimoriadna schopnosť priľnutia ku sliznici
sa prejavuje tiež dlhodobým účinkom.
Použitie: močové a vaginálne infekcie.
Dávkovanie: 1 červená a 1 biela kapsula ráno nalačno, zapiť pohárom vody;
v akútnej fáze ťažkostí sa odporúča zvýšiť dávkovanie na 1+1 kapsula ráno a 1+1
kapsula večer pred spaním. Na dosiahnutie optimálneho účinku sa odporúča
prípravok užívať minimálne 2 – 4 mesiace.
Dostať vo všetkých lekárňach bez lekárskeho predpisu.

výživový doplnok

Z lekárenskej praxe

Ochrana pred
močovými
a vaginálnymi
infekciami

inzercia

NEPRÍJEMNOSŤ
ZVANÁ
INKONTINENCIA MOČU
Odborná redakcia Edukafarm v spolupráci
s MUDr. Liborom Zámečníkom, Ph. D., LF UK a VFN Praha
Klasifikácia močovej inkontinencie
Na základe klinických prejavov sa rozlišuje tzv. stresová (40 – 50 %), urgentná (cca 30 –
40 %) a zmiešaná forma inkontinencie (cca 20 – 30 % prípadov). Stresovú inkontinenciu
(únik moču pri kašli, smiechu, kýchnutí alebo pri fyzickej námahe) možno podľa závažnosti
deliť na tri stupne – na ľahkú, stredne závažnú a ťažkú. Urgentná inkontinencia (synonymum hyperaktívny močový mechúr) je spojená s naliehavým nutkaním na močenie, častým
močením a potrebou močiť počas noci. Pri zmiešanej inkontinencii je súčasne prítomná
urgentná i stresová zložka úniku moču. Menej častými typmi úniku moču sú reflexná in-

Močovú inkontinenciu (lat. incontinentia urinae) definujeme ako akýkoľvek samovoľný, nechcený únik moču.
Z hľadiska jedinca i spoločnosti predstavuje závažný
fenomén, často spojený s nežiaducou stigmatizáciou,
príp. sociálnym vylúčením rôzneho stupňa, duševným
utrpením a pocitmi menejcennosti. Môže sa týkať detí,
dospelých i seniorov, a to obidvoch pohlaví.
kontinencia (po poranení mozgu alebo miechy a iných neuropatiách, mechúr sa vyprázdňuje
ako u dojčiat) a inkontinencia z pretekania – na základe získanej slabosti svaloviny močového mechúra. K tranzitórnej inkontinencii dochádza pri bezvedomí, ťažkých uroinfekciách,
zápche a pod.

Epidemiológia a príčiny úniku moču
Podľa štatistických údajov trpí močovou inkontinenciou 16 % populácie nad 15 rokov a 22 %
osôb starších ako 60 rokov, ženy sú postihnuté častejšie ako muži (asi v 2/3). Príčin môže
byť veľa – vrodená vývojová chyba, pooperačný stav, úraz v oblasti malej panvy alebo chrbtice a i. Výnimkou nie sú ani degeneratívne neurologické ochorenia (roztrúsená skleróza,
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba) a cukrovka. Nemožno zabúdať ani na vplyv
liekov užívaných na odvodnenie, nadmieru kofeínu a abnormálneho príjmu tekutín. U mužov
patrí k príčinám radikálne odstránenie prostaty alebo dlhodobo ponechaný močový katéter,
u žien vrodená dispozícia, pôrody, obezita, pokles maternice a s ňou súvisiaca nedostatočnosť zvieračov močovej trubice a mechúra, hemoroidy, zápal konečníka alebo zápaly
dolných močových ciest.

TENA Lady - To jediné,
čo si na mne nevšimnete
TENA Lady so systémom kontroly
zápachu Fresh Odour Control™

vám poskytnú dokonalú ochranu
pri samovoľnom úniku moču a pohltia
každý zápach.
Žiadajte v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych
potrieb. Vzorky zdarma na www.tena.sk alebo
na bezplatnej infolinke 0800 111 000.

Liečebné prístupy k inkontinencii

Absorpčné vložky, plienky a plienkové nohavičky
Diskrétnou, ale účinnou metódou riešenia močovej inkontinencie sú absorpčné vložky.
Umožňujú voľnú cirkuláciu vzduchu a dýchanie pokožky, zároveň však spoľahlivo absorbujú
tekutiny, takže nedochádza k premáčaniu pokožky. Odstránenie prípadného zápachu unikajúceho moču sprostredkúva unikátny systém Fresh Odour ControlTM , ktorý tvoria mikroperly.
Bráni rastu baktérií a poskytuje ochranu nepretržite až počas 8. hodín. Vložky sa vyrábajú
v niekoľkých veľkostiach a typoch, takže možno uspokojiť jedinca s rôznymi telesnými proporciami, ženy i mužov. Pre nepohyblivých pacientov sú však v ponuke plienky a plienkové
nohavičky.

Požiadajte o vzorku TENA Lady ZDARMA!
Meno:
Adresa:
Rok narodenia:

Telefón:

e-mail:

Podpis:

Názov doteraz používaného produktu:
Súhlasím so spracovaním svojich tu uvedených osobných údajov spoločnosťou SCA
Hygiene Products Slovakia, s.r.o. a sprostredkovateľom ADRES, s r.o. na účely marketingu
až do písomného odvolania súhlasu, čo potvrdzujem svojím podpisom. Osobné údaje
budú spracované na marketingové účely na základe zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov prevádzkovateľom SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. so sídlom 049 12,
Gemerská Hôrka a spracovateľom ADRES, s r.o., Kopčianska 80, 851 01 Bratislava 5. Údaje
poskytujete dobrovoľne a máte právo písomne namietať proti ich využívaniu na účely
priameho marketingu. Svoj súhlas na spracovanie osobných údajov dávate svojím podpisom
a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla
spoločnosti SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o..

Zašlite na adresu: TENA, P.O.BOX 45, 850 05 Bratislava11
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Pri zvládnutí symptómov a kauzálneho riešenia problému močovej inkontinencie sa postupuje od neinvazívnych, resp. minimálne zaťažujúcich, až k invazívnym (operatívnym) metódam.
Terapia zahŕňa podávanie liekov s účinkom na hladké svaly zvieračov močového mechúra,
u žien hormonálnu liečbu, tiež posilňovanie svalstva panvového dna (Kegelov tréning), absorpčné pomôcky, a ak je to potrebné, aj psychologickú intervenciu.
Moderné jednorazové absorpčné pomôcky poskytujú spoľahlivú a diskrétnu ochranu bez
sprievodného zápachu. Moč sa z ich povrchu odvádza do špeciálneho jadra, kde sa fixuje. Používaniu absorpčných pomôcok má predchádzať dôkladné vysvetlenie ich správneho
upotrebenia.

Lekárnici odporúčajú – výsledky ankety

Lekárnici odporúčajú 2010
Ste zmätení z všade prítomných reklám, ktoré „myslia“
na vaše zdravie? Radi by ste vedeli, čo by asi pre váš
problém zvolili tí, ktoré s liekmi denne pracujú? Už po
druhý raz vám prinášame výsledky projektu „Lekárnici odporúčajú“, ktorý sa snaží pravidelne každý
rok mapovať názory odborníkov lekární na voľne predajné prípravky v lekárňach. V rámci tohto projektu sa
odborní pracovníci lekární vyjadrujú, ku ktorým voľne
predajným prípravkom majú pri riešení daného zdravotného problému najväčšiu dôveru (na základe svojich skúseností a odozvy od pacientov). Ide o nezávislý
prieskum, ktorého cieľom je overiť reálne skúsenosti
s danými produktmi. Na rozdiel od informácií „dávkovaných“ výrobcom, tak reprezentujú najmä dlhodobé
skúsenosti získané z každodennej práce v lekárni.
Poďakovanie patrí všetkým zapojeným lekárnikom aj
farmaceutickým laborantom, ktorí sa rozhodli podeliť
o svoje skúsenosti, a poskytnúť tak verejnosti pohľad

Horúčka u detí

Zubné pasty

Kontrolný dohľad nad spracovaním výsledkov uskutočnila medzinárodná spoločnosť Cegedim Strategic Data,
špecialista na marketingový prieskum vo farmaceutickom
priemysle.

Poruchy pamäti – nootropiká
1.

W-ginko

44,21 %

2.

Ginko

7,37 %

3.

W-memoplus

6,32 %

4.

Ginkostim

5,26 %

Chudnutie

1.

Nurofen

46,73 %

1.

Elmex

36,07 %

1.

Alli

33,65 %

2.

Panadol

35,51 %

2.

Lacalut

33,61 %

2.

Bio-cla

10,58 %

3.

Paralen

13,08 %

3.

Sensodyne

11,48 %

3.

Lipoxal

5,77 %

4.

Brufen

2,80 %

4.

Meridol

9,02 %

4.

Hoodia

3,85 %

Antitusiká – suchý, dráždivý kašeľ

Expektoranciá – vlhký kašeľ

1.

Ditustat

26,50 %

1.

2.

Robitussin

16,24 %

2.

3.

Sinecod

14,53 %

3.

4.

Paxeladine

12,82 %

4.

Ambrobene

Alergická nádcha
1.

Nealergická nádcha – lokálne prípravky

29,27 %

1.

Solmucol

13,82 %

Bromhexin

11,38 %
8,13 %

Mucosolvan

Syndróm suchého oka

Olynth

30,58 %

2.

Muconasal

24,79 %

3.

Nasivin

13,22 %

4.

Otrivin

9,09 %

Bolesť v hrdle

Vibrocil

40,59 %

1.

Hypromeloza

36,19 %

1.

Tantum verde

19,33 %

2.

Sanorin-analergin

11,88 %

2.

Visine

13,33 %

2.

Strepfen

16,81 %

3.

Rhinallergy

6,93 %

3.

Sensivit

8,57 %

3.

Strepsils

10,92 %

4.

Beclomet

6,93 %

4.

Refresh

8,57 %

4.

Orofar

7,56 %

Imunostimulácia
1.

Imunoglukan

Bolesť zubov
44,64 %

1.

Ibalgin

Afty
26,56 %

1.

Herbadent

17,54 %

2.

Preventan

9,82 %

2.

Valetol

21,88 %

2.

Kamistad

15,79 %

3.

Terezia comp.-hlíva

7,14 %

3.

Nalgesin

16,41 %

3.

Urgo

8,77 %

4.

Hlíva

7,14 %

4.

Panadol

14,06 %

4.

Mundisal

7,02 %

Pálenie záhy
1.
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do svojej dlhodobej praxe. Vďaka nim sme tak všetci
opäť získali nielen cenné informácie o vlastnostiach
produktov ponúkaných v lekárňach, ale aj celkom silný
štít voči často agresívnym reklamným tvrdeniam. Nechajte si preto poradiť a pozrite sa, čo najradšej odporúčajú samotní lekárnici.

Talcid

Hnačka
30,83 %

1.

Endiex

Akútna zápcha
40,00 %

1.

Guttalax

27,97 %

2.

Maalox

20,83 %

2.

Imodium

23,20 %

2.

Regulax

16,10 %

3.

Tums

17,50 %

3.

Smecta

12,80 %

3.

Laxygal

12,71 %

4.

Pantoloc

11,67 %

4.

Carbocit

7,20 %

4.

Fenolax

12,71 %

Probiotiká

Hemoroidy

1.

Espumisan

70,45

1.

Probiofix

25,00 %

1.

Faktu

38,18 %

2.

Meteo

6,82

2.

Dophilus

11,67 %

2.

Proctoglyvenol

20,00 %

3.

Sab-simplex

5,68

3.

Nutrolin

10,83 %

3.

Mastu S

11,82 %

4.

Meteospasmyl

3,41

4.

Biogaia

7,50 %

4.

Dobexil

9,09 %

Zápaly močových ciest

Depresia

Akné – kozmetika

1.

Urinal

40,35

1.

Saframyl

22,11 %

1.

Bioderma

25,00 %

2.

Uroval

11,40

2.

Persen

13,68 %

2.

Acnecolor

21,00 %

3.

Genenrica-urologica

7,89

3.

GS-anxiolan

9,47 %

3.

Vichy

15,00 %

4.

Urosept

7,02

4.

Sedatif

6,32 %

4.

La roche

11,00 %

Akné – výživové doplnky
1.

Suchá koža

Ochrana pred slnečným žiarením

Dermabion

21,11 %

1.

Excipial

55,21 %

1.

Daylong

49,45 %

2.

Bio-acno

20,00 %

2.

Bioderma

11,46 %

2.

Bioderma

20,88 %

3.

Acnex

12,22 %

3.

Leciderm

6,25 %

3.

W-betakaroten

4,40 %

4.

Acneon

8,89 %

4.

Neutrogena

4,17 %

4.

Vichy

3,30 %

Spáleniny, opareniny, omrzliny

Opary

Vaginálne mykózy

1.

Panthenol

39,22 %

1.

Herpesin

30,56 %

1.

Canesten

45,37 %

2.

Calcium panthotenicum

10,78 %

2.

Vectavir

20,37 %

2.

Mycomax

17,59 %

3.

Dr.Müller-panthenol

6,86 %

3.

Zovirax

13,89 %

3.

Rosalgin

10,19 %

4.

Chauvin-panthenol

5,88 %

4.

Viru-merz

9,26 %

4.

Candivac

5,56 %

Plesňové ochorenia kože

Lupiny

1.

Canesten

40,00 %

2.

Lamisil

3.

Mycoseptin

4.

Myfungar

4,55 %

1.

Kŕčové žily

1.

Nizoral

36,45 %

29,09 %

2.

Vichy dercos

6,36 %

3.

Bioderma

4.

La roche

Multivitamíny – deti

1.

Varixinal

27,35 %

13,08 %

2.

Antistax

22,22 %

8,41 %

3.

Lioton

18,80 %

5,61 %

4.

Venoruton

7,69 %

Multivitamíny – dospelí

Marťankovia

40,19 %

1.

Bolesti svalov a kĺbov – lokálne prípravky

Spektrum

22,88 %

1.

Fastum

27,13 %

2.

Pikovit

15,89 %

2.

Calibrum

16,10 %

2.

Voltaren

24,03 %

3.

Cem-m

14,95 %

3.

Centrum

15,25 %

3.

Flector

8,53 %

4.

Calibrum

7,48 %

4.

Quantum

14,41 %

4.

Veral

7,75 %

Osteoartróza – bolesť kĺbov
1.

Arthrostop

omega 3 NMK
32,71 %

Vracanie a kinetózy

1.

Generica-omega

29,47 %

1.

Kinedryl

48,65 %

2.

GS-condro

10,28 %

2.

Maxi-cor

14,74 %

2.

Coculine

21,62 %

3.

Voltaren

8,41 %

3.

GS-omega

11,58 %

3.

Motilium

9,01 %

4.

Colafit

8,41 %

4.

Jamieson

10,53 %

4.

Ginger

9,01 %

Bradavice
1.

Lekárnici odporúčajú – výsledky ankety

Plynatosť

Zavšivenie

Menopauza

Wartner bradavičník

35,05 %

1.

Paranit

21,30 %

1.

Phyto-soya

25,23 %

2.

Duofilm

24,74 %

2.

Hedrin

18,52 %

2.

GS-merilin

20,56 %

3.

Phyteneo-kolodium

8,25 %

3.

Parasidose

17,59 %

3.

Minapent

13,08 %

4.

Lapis

7,22 %

4.

Všiven

12,04 %

4.

Sarapis

9,35 %
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PREČO ŽIŤ
S HNAČKOU,
KEĎ JU MÔŽETE

VYLIEČIŤ?

Hnačka
– lekárnici
odporúčajú
Endiex

ENDIEX®
Hnačku nielen zastaví,
ale aj vylieči.
Vhodný pre dospelých a deti
už od 6 rokov.*

Odborná redakcia Edukafarm

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje nifuroxazidum. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
* Lieči hnačku rôzneho pôvodu – infekčnú, neinfekčnú a cestovateľskú.
Nevyhnutnou súčasťou liečby každej akútnej hnačky je rehydratácia najmä u detí.
SK.END.10.04.05

Pri riešení akéhokoľvek hnačkového ochorenie je dôležité
si uvedomiť, že hnačka samotná nie je ochorenie, ale len
príznak vyvolávaný rôznymi príčinami. Iný postup sa preto
odporúča pri hnačke bakteriálneho alebo vírusového pôvodu, psychogénnej hnačke, alebo pri hnačke po otrave
jedlom.

Pokiaľ by sme však vychádzali zo štatistík zdravotníckych zariadení, najčastejšie sa vyskytujú práve infekčné hnačky bakteriálneho pôvodu. Tvoria približne 80 % infekčných
hnačiek, zvyšok pripadá prevažne na hnačky vírusového pôvodu, parazitárne hnačky
sú v našich podmienkach ojedinelé. Patria sem aj stále častejšie tzv. „cestovateľské
hnačky“, teda hnačky spôsobené pre stredoeurópana atypickými baktériami. S ohľadom na tieto skutočnosti sa víťazom Lekárnici odporúčajú 2010 stal liek ENDIEX od
spoločnosti Zentiva, obsahujúci nifuroxazid.

Lekárnici odporúčajú Endiex
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Tento liek pôsobí ako črevné dezinficiens a z dôvodu širšieho spektra účinnosti prakticky nahradil tradične používaný Endiaron. Aj keď je na Slovensku voľne dostupný len
krátko, skúsenosti s jeho použitím sú dostatočné – už dlhšiu dobu bola táto účinná látka vydávaná na lekársky predpis a obvykle býva voľne predajná vo väčšine „rizikových“
turistických destinácií. Bohužiaľ si za túto „pomoc v núdzi“ obvykle nechajú zaplatiť
niekoľkonásobok bežnej ceny na Slovensku (obzvlášť v hotelových komplexoch). Preto
je vhodné sa na takýto pobyt vybaviť vlastnou, vopred pripravenou „lekárničkou“. Liek
ENDIEX sa veľmi dobre uplatňuje pri infekčných hnačkách rôzneho pôvodu (vrátane
cestovateľských hnačiek), ale má práve uplatnenie aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich narušenie črevnej mikroflóry, kvasné a hnilobné procesy v črevnom
prostredí.
www.endiex.sk

Zentiva, a.s.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovensk republika

Tel.:
+421 2 33 100 100
Fax.:
+421 2 33 100 199
E-mail: info@zentiva.sk
Internet: www.zentiva.sk

Odborná redakcia Edukafarm
Kŕčové žily a bolesti nôh
Ťažké, opuchnuté a unavené nohy sú prvým príznakom
narušenej funkcie žilového systému dolných končatín.
Oslabená žilová stena prepúšťa viac tekutín, vzniká
opuch, postupne sa rozvíja zápal a dochádza ku vzniku
tzv. kŕčových žíl. V prípade začínajúcich problémov sa
preto vyplatí zdraviu žíl venovať primeranú pozornosť.
Z tzv. venofarmák, látok priaznivo ovplyvňujúcich stav
žilovej steny, sa najpreferovanejším stal výživový doplnok VARIXINAL. Obsahuje kombináciu 4 rastlinných
extraktov, hesperidín a vitamín C s priaznivým účinkom
na priepustnosť, lámavosť a pružnosť žilovej steny.
Každá látka pôsobí iným mechanizmom účinku a navzájom sa doplňujú. Práve toto komplexné zloženie
prináša pridanú hodnotu oproti iným jednozložkovým
venofarmakám.

sme zvyknutí. Opotrebovanie kĺbov – osteoartróza – je
však problém, ktorý nielenže môže tomuto brániť, ale
môže viesť až k trvalej invalidite a potrebe odkázania
na pomoc blízkych. Zmenám kĺbových chrupiek je
možné predchádzať pomocou látok zabezpečujúcich

týchto účinných látok. Pre bežné preventívne použitie
je určený klasický URINAL® a URINAL® HOT DRINK,
kde denná dávka zodpovedá množstvu 30 000 mg
čerstvých brusníc. Pre akútny problém je určený
URINAL AKUT® FORTE (jedna tableta zodpovedá

komentár k prieskumu

Zdravie pre všetkých
– lekárnici odporúčajú
Walmark

Prieskum Lekárnici odporúčajú prináša pohľad na praktické skúsenosti
slovenských lekárnikov s voľne predajnými prípravkami v sortimente lekární. Prieskum predstavuje cenné informácie z praxe zdravotníkov prvého kontaktu a tipy pre Vaše zdravie. Prípravky spoločnosti WALMARK,
v súčasnosti najväčšieho výrobcu výživových doplnkov a liekov v strednej Európe zvíťazili až v šiestich kategóriách.
338 400 mg brusníc), ktorý sa vyznačuje najvyšším
obsahom účinných látok na trhu.

Multivitamínové prípravky

Poruchy pamäti/nootropiká
Poruchy pamäti nie sú len problémom staršej generácie – v súčasnosti tento problém riešia aj mladšie generácie: pre študentov a pracujúcich je neustála potreba prijímať nové informácie a učiť sa dnes nevyhnutná.
Preto sú prostriedky na podporu mozgových funkcií
– tzv. nootropiká vyhľadávané. Medzi najobľúbenejšie
patria prípravky obsahujúce ginkgo dvojlaločné (Ginkgo
biloba), ktoré zlepšujú zásobovanie mozgu kyslíkom
i živinami. Medzi jednotlivými extraktmi z ginkga však
môžu byť výrazné rozdiely. Skutočný účinok dokáže
overiť až reálna klinická prax a z nej vyšli najlepšie prípravky od spoločnosti Walmark: základný rad GINKGO
BILOBA a značkový prípravok GINKOPRIM. Tieto dva

výživu chrupky a dodávajúcich potrebné stavebné materiály pre regeneráciu. Spomedzi chondroprotektív sa
medzi slovenskými lekárnikmi teší najväčšej priazni rad
ARTHROSTOP. Obsahuje kombináciu nutrične najdôležitejších látok pre kĺby, ako napr. chondroitín sulfát,
glukozamín sulfát, MSM alebo kyselina hyalurónová, ktoré dopĺňajú protizápalovo pôsobiace výťažky z rastliny
Boswelia serata.

Produkty spoločnosti Walmark si najvyššiu priazeň
získali aj medzi multivitamínovými a multiminerálovými
prípravkami, či už pre dospelých, alebo pre deti. Aj keď
dostatočný prísun živín by mala zabezpečovať kvalitne
zložená strava, nie vždy je to možné dodržať. Pracovné
vypätie, nedostatok času, nechutenstvo pri chorobe
alebo odmietanie zeleniny a ovocia deťmi, to všetko sú
prípady, keď je vhodné doplnkové podávania kombinovaných vitamínových a minerálnych prípravkov. Pre dospelých je vďaka svojmu komplexnému zloženiu vhodný
multivitamín a multiminerál SPEKTRUM.
U detí zase k najobľúbenejším patria MARŤANKOVIA
– multivitamín a multiminerál – rozprávkové postavičky, prinášajúce deťom okrem kvalitného zloženia aj

Močové cesty
Najpopulárnejším voľne dostupným prostriedkom na
riešenie problémov s močovými cestami sú v súčasnosti tzv. americké brusnice (Vaccinium macrocarpon).
Obsahujú špecifické látky, tzv. proanthokyanidíny, ktoré

prípravky získali drvivú väčšinu hlasov a jednoznačne
tak potvrdili svoju obľubu medzi lekárnikmi.

Bolesti kĺbov
Bolesti kĺbov sú do určitej miery daňou za predlžujúci sa priemerný vek. Dnes chceme i vo vyššom veku
zostať stále aktívni a venovať sa činnostiam, na ktoré

bránia priľnutiu patogénnych baktérií v močových cestách. Najlepšie skúsenosti majú lekárnici s URINAL®,
ktoré obsahujú patentované s prípravkami NutriCranTM,
Hi-PACTM, CystiCran®, ktoré zaručujú najvyšší obsah

príbehy, ktoré zaujmú, a chuť, ktorú deti veľmi obľubujú. Vďaka týmto vlastnostiam nie je problémom deti
presvedčiť užívať tablety každodenne, práve naopak,
skôr sa stáva problémom zostať len u odporúčeného
dávkovania.
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Suché oko?
Lekárnici odporúčajú
Hypromelózu-P
Odborná redakcia Edukafarm
Syndróm suchého oka
S ochorením, ktoré sa dá označiť súhrnným názvom
„syndróm suchého oka“ (keratoconjunctivitis sicca), sa v súčasnosti stretávame stále častejšie. Ide
o určitý fenomén modernej doby, keď sú naše oči
vystavené negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia (priemyselné exhaláty, klimatizácia, presušený
vzduch, nadmerná prašnosť), ale zároveň sú kladené
zvýšené nároky na ich funkciu (práca pred monitorom, dlhé šoférovanie, sledovanie TV a pod.). Liečba
syndrómu suchého oka by mala vychádzať vždy z vy-

dzanie slzného filmu tzv. umelými slzami. Ide väčšinou
o vodné (fyziologické) viskózne roztoky, ktoré sa snažia
napodobiť ochrannú a optickú funkciu sĺz. V prieskume
Lekárnici odporúčajú 2010, v kategórii syndróm suchého oka, si najväčšiu dôveru získal prípravok Hypromelóza-P od spoločnosti UNIMED PHARMA, spol. s r.o.

Hypromelóza-P
HYPROMELÓZA-P je očný roztok s ochranným epitelizačným, dezinfekčným a zvlhčujúcim účinkom. Obsahuje viskóznu zložku hydroxypropylmetylcelulózu

Mnoho pacientov prichádzajúcich do lekárne si sťažuje na neurčité ťažkosti
s očami, ktoré charakterizuje hlavne pálenie, začervenanie, svrbenie alebo pocit
prítomnosti cudzieho telesa („piesku“) v očiach. Vzhľadom na subjektívne vnímanie bývajú tieto ťažkosti označované ako „syndróm suchého oka“. Podstatou
problému je však narušenie tvorby a kvality slzného filmu.

inzercia

volávajúcich príčin, avšak práve vzhľadom na multifaktoriálny pôvod problému sa najčastejšie priama príčina
nedá určiť. Preto je hlavným spôsobom liečby nahrá-

(hypromelózu) a dexpanthenol (vitamín zo skupiny B).
Dexpanthenol prispieva k zrýchlenej obnove buniek
na povrchu rohovky po operáciách oka alebo pri erózii

HYPROMELÓZA-P ®
ochrana oka

rohovky malými poškriabaniami či padnutými drobný
mi telieskami do spojovkového vaku. Hydroxypropylmetylcelulóza 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 dlhodobým čítaním, riadením motorových
vozidiel, sledovaním obrazovky televízora alebo monitora počítača.

UNIMED PHARMA, spol. s r.o.
Spoločnosť UNIMED PHARMA je slovenská farmaceutická spoločnosť, ktorá od roku 1994 pôsobí na slovenskom oftalmologickom trhu a postupne svoje výrobky
dodáva do viac ako 12 európskych krajín. Súčasné
produktové portfólio zahŕňa viac ako 30 registrovaných
očných kvapiek, zdravotníckych prostriedkov a výživových doplnkov pre oblasť oftalmológie. UNIMED PHARMA je jeden z najvýznamnejších výrobcov oftalmologických prípravkov v strednej Európe.

Víťaz prieskumu
„Lekárnici odporúčajú 2010“
v kategórii „syndróm suchého oka“
Prečo zvíťazila Hypromelóza-P®?
odstraňuje pocit „suchosti“ očí a slúži ako náhrada
pri nedostatočnej tvorbe sĺz
obsahuje dexpantenol (vitamín zo skupiny B), ktorý prispieva
k zrýchlenej obnove buniek na povrchu rohovky
poskytuje úľavu od nepríjemných pocitov pri podráždení očí vetrom,
prachom a dymom
zmierňuje únavu očí spôsobenú čítaním, šoférovaním,
sledovaním TV a PC monitora

SENSIVIT®, zvlhčujúci roztok s vitamínmi A a E, sa umiestnil na 3. mieste.
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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

Odborná redakcia Edukafarm

Podľa čoho sa orientovať v širokej ponuke? Jedným
z odporúčaní môžu byť skúsenosti lekárnikov, ktoré
odzrkadľuje pravidelný prieskum Lekárnici odporúčajú.
V roku 2010 opakovane zvíťazil rad DAYLONG švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti SPIRIG Eastern a. s.

Daylong – ochrana pre všetkých
Úspech radu DAYLONG je založený na dvoch základ-

ných kameňoch: použitie veľmi kvalitnej kombinácie
UV-filtrov Tinosorb M a Tinosorb S, ktoré zabezpečujú
spoľahlivú ochranu v celom nebezpečnom spektre UVžiarenia, a využitie lipozómov – mikročastíc, ktoré dokážu tieto filtre pevne „ukotviť“ v hornej vrstve pokožky
a zabezpečujú tak vysokú odolnosť naneseného prípravku na pokožke. Podľa potreby individuálnej potreby
sú prípravky dostupné s ochranným faktorom SPF 15 až
50+. Označované sú ako „veľmi odolné vode“, čo podľa

noriem Európskej kozmetickej asociácie znamená, že
poskytujú dostatočnú ochranu pokožky i po 4x20 min.
kúpania v cirkulujúcej vode. Celý rad rozširujú špeciálne
prípravky, ako napr. Daylong Ultra GelFluid bez tukov
a emulgátorov, určený pre problematickú pokožku so
sklonom k akné, alebo Daylong Actinica, zdravotnícka
pomôcka registrovaná na prevenciu kožných ochorení,
ako sú napr. nemelanómová rakovina kože a fotodermatózy (slnečné alergie).

komentár k prieskumu

Ochrana pred UV žiarením:
lekárnici odporúčajú Daylong

Kvôli preukázanej súvislosti rakoviny kože s pôsobením UV-žiarenia
a stále narastajúcemu výskytu slnečných alergií nie sú prípravky na
ochranu pred UV-žiarením už dávno len prípravkami „na opaľovanie“.
Ochrana pred slnečným žiarením sa stáva skôr medicínskou, ako kozmetickou záležitosťou.

Opary?
Lekárnici odporúčajú Herpesin
Odborná redakcia Edukafarm
Ako na opary?
Bohužiaľ, zbaviť organizmus vírusu Herpes simplex, zatiaľ nedokážeme. Dokážeme však účinne zmierniť akútne prepuknutie infekcie pomocou antivirotík. Tieto lieky
rôznym spôsobom bránia množeniu vírusu, takže vírus
nevytvára intenzívne lokálne poškodenie. Pri včasnom
podaní (čím skôr antivirotiká podáme, tým skôr dôjde
k zastaveniu množenia vírusu) môže akútne prepuknutie
infekcie zostať lev v štádiu svrbenia.

Lekárnici odporúčajú Herpesin
V prieskume Lekárnici odporúčajú 2010 sa ako najčastejšie odporúčaný prostriedok ukázal liek HERPESIN,

obsahujúci účinnú látku acyklovír. Táto účinná látka veľmi dobre spomaľuje rozmnožovanie vírusu Herpes simplex pri akútnom prepuknutí infekcie a dá sa považovať
za určitý štandard v liečbe oparov. S jej používaním pri
liečbe oparov existuje veľmi veľa skúseností a samotný
prípravok HERPESIN je na našom trhu najpredávanejší

liek na opar od roku 2002.* V súčasnosti ho v SR distribuuje spoločnosť TEVA, najväčšia spoločnosť na výrobu
generických liekov na svete. Vďaka tomu prináša overenú kvalitu za oveľa priaznivejšiu cenu.
*Zdroj: IMS dáta 05/2011

Opary nie sú nebezpečným ochorením, ale sú nepochybne nepríjemným
ochorením. Ide o vírusovú infekciu, ktorá po prvotnom nakazení vyčkáva v organizme v spiacom štádiu takmer po celý zostávajúci život. Jej
prepuknutie vyvolávajú rôzne spúšťacie podnety, ako napr. oslabenie
obranyschopnosti, stres, menštruácia alebo intenzívne slnečné žiarenie.

Suchý kašeľ? Lekárnici
odporúčajú Ditustat
Odborná redakcia Edukafarm
Kašeľ je ochranný reflex, ktorý zabezpečuje čistotu dýchacích ciest.
Platí to pri vniknutí cudzích telies do dýchacích ciest alebo pri chorobách, ktoré vedú k tvorbe hlienu v dýchacích cestách. Nie vždy je však
táto ochranná funkcia zachovaná.

Proti suchému kašľu Ditustat
Suchému dráždivému kašľu chýba očistná funkcia,
a naopak, výrazným namáhaním môže až poškodzovať
sliznice dýchacích ciest. Navyše, je veľmi obťažujúci
a vysiľujúci, či už v priebehu dňa, alebo počas spánku. V tomto prípade sú vhodné lieky tlmiace nadmerný
kašľací reflex – tzv. antitusiká.

V prípade suchého kašľa je v slovenských lekárňach
najčastejšie odporúčaný liek DITUSTAT. Ide o tradičný
liečivý prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku dropropizin. Je to tzv. nekodeínové antitusikum, ktoré účinne
tlmí centrum kašľa, avšak netlmí centrum dýchania.
Jeho súčasný antihistamínový účinok môže priaznivo

ovplyvniť aj kašeľ alergického pôvodu. V prípravku
DITUSTAT je navyše dropropizín doplnený silicami z anízu a mäty piepornej, ktoré podporujú expektoračný –
odkašliavajúci – účinok prípravku. Veľká výhoda tohto
lieku spočíva v jeho vysokej bezpečnosti – určený je pre
dospelých, a ako jeden z mála, aj pre deti už od 6 mesiacov veku.
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Menopauza: lekárnici
odporúčajú Phyto Soyu!
Odborná redakcia Edukafarm
Základom problémov v menopauze sú zmeny hormonálnych hladín, ktoré po ukončení činnosti vaječníkov zásadne ovplyvňujú organizmus ženy. Estrogény
vytvárané vo vaječníkoch udržujú ženu do prechodu
pripravenú v psychickej i fyzickej forme. Vyhasnutie
činnosti vaječníkov medzi 40. – 50. rokom života
znamená pokles hladiny estrogénov a s tým súvisiace
problémy: návaly tepla, suchosť slizníc, zmeny nálad,
depresie, poruchy spánku a osteoporóza.

Z tohto dôvodu je dostupná len na predpis lekára. Bezpečnejšiu alternatívu priniesol objav rastlinných estrogénov, tzv. fytoestrogénov, ktoré sa nachádzajú napr. v sóji,
ďateline, ploštičníku a v niektorých ďalších rastlinách.
Tieto látky sa vyznačujú oveľa priaznivejším bezpečnostných profilom, a sú preto voľne dostupné pre všetky
ženy. Ktorý prípravok si však z ponuky vybrať?

Menopauza nemusí byť
problémom

Z radu prípravkov na našom trhu obsahujúcich fytoestrogény si najväčšiu dôveru v praxi získali prípravky
Phyto Soya.
Tento rad prípravkov obsahuje fytoestrogény izolované

Prvým riešením, ktoré sa naskytlo, bola umelá substitúcia chýbajúcich hormónov, tzv. hormonálna sub-

Lekárnici odporúčajú
Phyto Soyu

Ešte do nedávna predstavovala menopauza (klimaktérium, prechod) pre
ženy obávaný životný medzník a začiatok ťažkostí. V súčasnosti však
situácia vyzerá oveľa lepšie. Na problémy menopauzy existuje rad riešení.
stitučná liečba. Umelé privádzanie hormónov úspešne
odstraňuje príznaky menopauzy, avšak neukázalo sa
až takým jednoduchým riešením. Pre celý rad kontraindikácií táto liečba nie je vhodná pre všetky ženy.
Inz210x143 9.5.2011 10:38 Stránka 3

zo sóje a k problematike menopauzy pristupuje komplexne: ako jediná značka na trhu prináša fytoestrogény v dvoch doplňujúcich sa liekových formách: ako
kapsly na celkové užívanie a ako vaginálny gél na lokál-

nu aplikáciu. Kapsuly i gél možno kombinovať, čím sa
dosiahne synergické pôsobenie – sójové izoflavóny sa
môžu uplatniť na dvoch miestach – pri užívaní kapsúl
zmiernia celkové problémy menopauzy, pri vaginálnom
podávaní zmierňujú lokálne problémy, ako napr. vaginálna
suchosť. Francúzsky výrobca, spoločnosť Arkopharma,
dokumentuje účinnosť a bezpečnosť svojich prípravkov
mnohými štandardnými klinickými štúdiami. Preukázateľne tak zmierňujú celý rad menopauzálnych ťažkostí a pomáhajú ženám prekonať toto ťažké obdobie.
V súčasnej spoločnosti je pre ženu obdobie okolo menopauzy obdobím životného vrcholu – deti sú už obvykle odrastené. Toto obdobie by preto nemali zbytočne
znepríjemňovať príznaky prebiehajúcej menopauzy.
Lekárnici majú v tomto prípade jasno – cennú pomoc
prinášajú prípravky Phyto Soya.

inzercia

Prírodný štandardizovaný extrakt
zo sóje bohatý na izoflavóny
Redukuje príznaky menopauzy:
•
•
•
•
•
•

Návaly tepla
Poruchy spánku a nočné potenie
Búšenie srdca
Emociálne zmeny
Vaginálne zmeny
Rednutie kostí

NOVINKA

Nová Phyto Soya Omega 3 je obohatená
o Omega 3 mastné kyseliny a vitamín D3
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Marketingovo zastupuje v SR:
S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, 821 05 Bratislava
marketing@sdpharma.sk, www.sdpharma.sk

DITUSTAT

®

O PÁR oparov menej
Silný antitusický
účinok

Len za 3 – 5 dní | Vhodné pre deti
i pre dospelých
Zbavte sa oparov na perách a na tvári a zabráňte šíreniu
herpes simplex 1. Aplikujte Herpesin na postihnuté miesto
hneď pri výskyte prvých príznakov (napätie, svrbenie)
a nanášajte ho 5-krát denne každé 4 hodiny s vynechaním
nočnej dávky, rovnako aj nasledujúce 3 dni po vyhojení
oparu. Ak hojenie nenastane do 10 dní, vyhľadajte lekára.

Vhodný pre deti i pre dospelých

NÁZOV LIEKU: DITUSTAT KVALITATÍVNE A
KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE: Dropropizinum
220 mg v 10 ml roztoku. Lieková forma:
Perorálne roztokové kvapky. Terapeutické
indikácie: Dráždivý kašeľ pri faryngitíte,
laryngitíde, tracheitíde, akútnej a chronickej
bronchitíde, pneumotoraxe, bronchiektázach
a pri hemoptoe rôznej etiológie.Dávkovanie
a spôsob podávania: Deti: 6-12 mesiacov
6 kvapiek 3x denne, 1-3 roky 13 kvapiek
3x denne, 3-13 rokov 26 kvapiek 3x denne,
väčšie deti a dospelí 52 kvapiek 3xdenne
alebo 25 kvapiek 6xdenne. Kontraindikácie:
Hypersenzitivita na dropropizín, ochorenia
spojené s bronchiálnou hypersekréciou
alebo narušením mukociliárneho aparátu
(Kartagenerov syndróm, ciliárna dyskinéza),
deti do 6 mesiacov. Osobitné upozornenia:
Pacienti s poruchou obličkových a pečeňových
funkcií, užívanie liekov so sedatívnym
účinkom. Liekové a iné interakcie: Sedatíva,
expektoranciá. Gravidita a laktácia: Terapia
dropropizínom počas tehotenstva a laktácie
je kontraindikovaná.
Nežiaduce účinky:
Nežiaduce účinky nie sú časté. Môžu sa
týkať gastrointestinálneho traktu (nauzea,
dyspepsia, vomitus, diarrhea), centrálneho
nervového systému (asténia, somnolencia,
bolesť hlavy) a kardiovaskulárneho systému
(palpitácia).
DRŽITEĽ
ROZHODNUTIA
O REGISTRÁCII: Teva Czech Industries s.r.o.,
Opava-Komárov, Česká republika DÁTUM
REVÍZIE TEXTU: September 2010. Výdaj lieku
nie je viazaný na lekársky predpis. Úplná
informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne
charakteristických vlastností lieku, alebo
ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals
Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava.,
tel.: +421 2 57 26 79 11, fax: +421 2 57 26 79
19, www.teva.sk.

Teslova 26, 821 02 Bratislava
www.teva.sk

NÁZOV LIEKU: HERPESIN KRÉM KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE: aciklovir
5 g (5%) v 100 g dermálneho krému Lieková forma: Dermálny krém Terapeutické
indikácie: Liečba infekcií vyvolaných vírusom herpes simplex (opar na perách
a tvári). Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a deti: Herpesin krém sa nanáša
v tenkej vrstve, optimálne už v prodromálnom štádiu, na postihnuté miesto
a na polcentimetrové okolie zdravej kože. Obvykle sa aplikuje päťkrát denne približne
v štvorhodinových intervaloch (s vynechaním nočnej dávky). Liečba má trvať 5 dní. Ak
nenastane zlepšenie, je možné v liečbe pokračovať ešte ďalších 5 dní. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na aciklovir alebo na niektorú z pomocných látok. Osobitné upozornenia:
Herpesin krém sa používa len na opary v oblasti úst a tváre. Nesmie sa používať
na liečbu genitálnej herpetickej infekcie. Potrebné je vyhnúť sa kontaktu krému
s očami. Liekové a iné interakcie: Pri miestnom používaní acikloviru neboli hlásené
liekové interakcie. Gravidita a laktácia: Herpesin krém sa má podávať počas gravidity
a laktácie uvážene a len vtedy, ak očakávaný terapeutický efekt preváži možné riziko.
Nežiaduce účinky: V mieste aplikácie sa môže objaviť pocit pálenia alebo štípania.
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika DÁTUM REVÍZIE TEXTU: November 2009. Výdaj
lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku je k dispozícii
v Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA
Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava., tel.: +421 2 57 26 79 11,
fax: +421 2 57 26 79 19, www.teva.sk.

HER/0411/200

DIT/0511/203

Nekodeínové antitusikum tlmí dráždivý, neproduktívny
kašeľ pri zápaloch hrtana, pri akútnych i chronických
zápaloch dýchacích ciest.
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Z LEKÁRENSKEJ PRAXE

Z hľadiska praktického „letného“ použitia je veľmi vý
hodnou vlastnosťou vodeodolnosť naneseného UV filtra. Produktu môžeme prisúdiť označenie „vode odolný“ vtedy, ak sa jeho ochranná schopnosť významne
nezmení po 2x 20 minútach kúpania v cirkulujúcej
vode. Osobitne odolné prípravky, ako napr. rad DAYLONG, môžeme označiť ako „extrémne odolné voči
vode“; pre túto klasifikáciu trvá ich ochranná aktivita 4x 20 minút kúpania. Vďaka tejto vlastnosti je pri
zvyčajnom použití postačujúca jedna aplikácia za deň.
Zároveň môžeme konštatovať, že vďaka zvolenému
výrobnému postupu sa použité UV filtre celkom zanedbateľne vstrebávajú pokožkou a nedochádza tak k ich
teoreticky možnému systémovému pôsobeniu.
Napriek všetkým deklarovaným vlastnostiam je konečným najdôležitejším faktorom efektivity ochrany rovnomerné nanesenie dostatočného množstva (2 mg/cm2)
použitého prípravku. Ďalšou skutočnosťou, na ktorú sa
často zabúda, je dostatočná ochrana v detstve – kvôli
odlišnému „životnému štýlu“ detí – až 80 % celoživotnej expozície UV žiarenia člověk absorbuje do 18.
roku života.

Fotoprotekcia – voľba alebo
nevyhnutnosť

OPAĽOVANIE
– VÝSOSTNE AKTUÁLNA
TÉMA
PharmDr. Vladimír Végh

Edukafarm Praha

Dnes je už všeobecne známe, že obidve zložky UV žiarenia (UV-A a UVB) sa podieľajú na vzniku poškodenia pokožky počas pobytu na slnku. UV-A žiarenie vďaka dlhšej vlnovej dĺžke preniká hlbšie do pokožky
a podieľa sa najmä na jej dlhodobom poškodení. UV-B pôsobí na povrchu pokožky, je zodpovedné za akútnu reakciu pokožky a novotvorbu
pigmentu – melanínu.

Krátkodobé poškodenie môže mať podobu začervenania až bolestivého spálenia pokožky a pľuzgierov.
Dlhodobé vystavovanie pokožky slnečnému žiareniu
môže vyústiť v postupné starnutie pokožky, poškodenie DNA, postihnutie imunitných funkcií až rôzne formy
rakoviny kože (malígny melanóm a i.). Rakovina kože
je najčastejšia zo všetkých nádorových ochorení a je
preukázaná zrejmá súvislosť s expozíciou UV žiareniu.

Ochrana pred UV žiarením
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Celkový rozsah potrebnej ochrany určujú v zásade
3 faktory: kožný fototyp, dĺžka vystavenia UV žiareniu a aktuálna hodnota UV indexu. Najpoužívanejšími
a najúčinnejšími typmi fotoprotekcie sú: vyhýbanie sa
priamemu dlhodobému slnečnému žiareniu, mechanická ochrana a kozmetické prostriedky s UV filtrom.
Základné delenie filtrov na chemické a fyzikálne dnes

dopĺňa kategória tzv. hybridných UV filtrov (napr. Tinosorb M) – ide o látky nerozpustné vo vode, ktoré dokážu odrážať UV žiarenie, zároveň ho však aj pohlcujú.
Pri čisto chemických filtroch je vzhľadom na mechanizmus účinku veľmi dôležitá ich fotostabilita. V tomto
smere je veľmi zaujímavou látkou Tinosorb S. V kombinácii s filtrom Tinosorb M, ktorú prináša firma Spirig
vo svojom rade DAYLONG, vytvára tak jednu z najvýhodnejších kombinácií UV filtrov, ktoré sa vyznačujú
dostatočne vysokou účinnosťou ochrany (SPF), ako aj
širokým pokrytím spektra UV žiarenia (vysoká kritická
vlnová dĺžka).
Minerálne filtry sa veľmi dobre znášajú, preto sú vhodné pre najcitlivejšiu pokožku. Mikronizované kryštály
vytvárajú prakticky neviditeľný ochranný film, ktorý
napr. v prípravku Daylong Baby bezpečne ochraňuje
už od najnižšieho dojčenského veku.

Ochrana pred slnečným žiarením počas dovolenky nie
je vždy pozitívna. Napr. pacienti po transplantáciách,
ktorí užívajú lieky potláčajúce imunitnú reakciu tela,
aby nedošlo k odmietnutiu darovaného orgánu, majú
až viac ako 100-krát vyššiu pravdepodobnosť vzniku
rakoviny pokožky. V 80 % prípadov sa vyvinie rakovina
kože. do 5. rokov po transplantácii, a preto je dôkladná prevencia v tomto prípade takmer nevyhnutnosťou.
Veľa ďalších ochorení, ako napr. niektoré kožné choroby (napr. akné, ružovka a i.), lupus erythematodes,
opary, porfýria, môžu UV žiarenie zhoršovať.
Samostatnú skupinu ochorení príčinne spojených s UV
žiarením tvorí tzv. slnečná alergia. K senzibilizácii pokožky dochádza často po prvom prudkom oslnení (na
jar, pri čakaní na letisku, po príchode na dovolenku).
Najviac postihnuté bývajú miesta trvalo vystavené
slnečnému žiareniu (dekolt, ruky, lýtka). Prvé kožné
príznaky ako svrbenie, „žihľavka“ alebo pľuzgieriky sa
obyčajne objavia veľmi rýchlo, často už po niekoľkých
hodinách na slnku.
Do liečebnej oblasti môžeme zaradiť aj problematiku
fototoxických reakcií na užívané lieky. K typickým „provokatérom“ patria napr. niektoré antibiotiká (tetracyklíny) a chemoterapeutiká (napr. sulfonamidy, chinolóny),
lieky na odvodnenie (furosemid, hydrochlórothiazid),
neuroleptiká (fenothiazíny, ako napr. chlórpromazín,
promethazín), lokálne nesteroidové antiflogistiká/antireumatiká (ketoprofén, piroxikam) a látky používané
v kožnom lekárstve (dechty a pod.).
Efektívna ochrana proti UV žiareniu sa v týchto prípadoch stáva viac medicínskym ako kozmetickým problémom. Nie vždy je z praktických dôvodov možné vystačiť
v týchto prípadoch s primárnou prevenciou – vyhýbať
sa slnku, alebo celkové zahalenie tela. Preto treba voliť
vhodné lokálne ochranné prípravky. Špecialne pre tieto
liečebné účely je k dispozícii prípravok Daylong Actinica, ktorý je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka.
Jeho účinnosť je doložená klinickou štúdiou.
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Studené
nohy
PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm Praha

Pocit studených končatín spôsobuje ich nedostatočné prekrvenie. Na zhoršenom
krvnom obehu v končatinách sa žiaľ výrazne podieľa náš súčasný životný štýl.
Veľmi významným prispievateľom je napr. fajčenie. Nikotín škodí krvnému obehu
dvomi spôsobmi: jednak podporuje tvorbu aterosklerotických plakov vo väčších
cievach, jednak sťahuje drobné cievky práve v koncových častiach tela. Je dokázané, že po vyfajčení len jednej cigarety dochádza k poklesu teploty rúk a nôh, ktorý
sa vyrovná až po 20. minútach po dofajčení cigarety! Podobne je to i s nadmernou
konzumáciou kofeínu (najmä vo forme kávy, z ktorej sa kofeín vstrebáva rýchlejšie
ako z čaju).
Podobné stiahnutie ciev vyvoláva napr. i stres. Telo sa pripravuje na „boj“ a sústredí krv do mozgu a svalov. Naopak, pocit pohody sa zvyčajne opisuje ako záplava
tepla, pretože cievy sa uvoľňujú. Nedostatok pohybu vedie k ochabnutiu svalstva
i cievnej steny a aj k zhoršeniu prekrvenia. Z ďalších možných faktorov možno me-

Pocit neustále studených končatín je nepríjemný fenomén, ktorý nezávisí od vonkajšej teploty. Napriek
inak dobrej tepelnej pohode sú ruky a nohy až bolestivo studené. V lete to zvyčajne nie je taký veľký
problém, ale pri prvých sychravých dňoch sa ohlási
ako zvlášť obťažujúci. Studené nohy nezahreje žiadne „varené víno“ a ani teplé vlnené ponožky. V čom
je príčina?

NO
VI
NK
A

Vráťte teplo
do svojich rúk

Unikátna kombinácia účinných látok na zlepšenie tvorby tepla v organizme. Ginkgo biloba
pozitívne ovplyvňuje periférnu mikrocirkuláciu v organizme. Kapsaicín je termogénna
látka, ktorá zvyšuje a zosilňuje produkciu telesného tepla, preto rýchlo a účinne prehreje
vaše studené končatiny.

novať napr. niektoré hormonálne zmeny (napr. nedostatočná činnosť štítnej žľazy)
alebo srdcovocievne príčiny (nízky tlak, ateroskleróza).

Čo môžeme zmeniť?

•	Nohy v teple – v rámci módnych trendov si obstarajte teplé topánky a v práci
sa potom prezúvajte.
•	Striedavé kúpele – striedanie teplej a studenej vody prispieva k pružnosti ciev
a zlepšuje prekrvenie.
•	Sauna – najlepšia „posilňovňa“ ciev.
• Zákaz fajčenia a obmedzenie pitia kávy.
•	Masáže – ľahká a rýchla akútna pomoc, aj keď ste sami.
•	Pohyb – beh, jazda na bicykli, ale aj dlhšia rýchla chôdza trénuje svaly a zvyšuje pružnosť ciev.

Ginkgo na lepšie prekrvenie
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Všetky tieto režimové opatrenia je vhodné doplniť povzbudením krvného obehu
„zvnútra“. Už stáročia je známy priaznivý učinok listov zo stromu ginkga dvojlaločného (Ginkgo biloba). Látky, ktoré obsahujú, podporujú najmä mikrocirkuláciu
v drobných cievach. Krv sa potom dokáže cez cievy lepšie pretlačiť aj pri zhoršených
vonkajších podmienkach. Používajú sa tak nielen na zlepšenie prekrvenia mozgu,
ale i končatín.

výživový doplnok

Chladnutie končatín sa samo urýchľuje – ak pociťujeme chlad, cievy v periférnych
oblastiach tela sa reflexne stiahnu, aby zabránili ďalšiemu úniku tepla. Tým sa
však prekrvenie končatín ďalej zhorší. Aby sme si pomohli pri neustále studených
končatinách, je vhodné dodržiavať niektoré preventívne opatrenia:

Užívajte GinkoPrim®hot ak:
máte problém so studenými končatinami
ak chcete zohriať svoj organizmus
ak potrebujete zlepšiť periférny krvný obeh
Žiadajte v lekárni,
na infolinke 0800 191 191 alebo na

www.ginkoprim.sk

GUNA -BASIC

výživový doplnok

®

originálna
zmes minerálov
a rastlinných
extraktov

prispieva k dosiahnutiu
optimálneho stavu fyziologickej
acidobázickej rovnováhy

SPRÁVNA ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA
JE KĽÚČOM KU ZDRAVIU
inzercia

J. K. 57-ročný pacient, Žilina
„Pred 2 rokmi mi diagnostikovali nádor
na hrubom čreve, momentálne absolvujem
3. cyklus chemoterapie. Podkovičník MIX
užívam zhruba 3 mesiace. Odkedy užívam
Podkovičník MIX a chemoterapiu súčasne,
podstatne lepšie znášam onkologickú
liečbu, rýchlejšie sa mi upravujú krvné
testy, klesli mi onkomarkery a nádor sa mi
zmrštil, opäť mám chuť do jedla a vrátila sa
mi chuť do života”

Z. V. 42-ročná pacientka, Bratislava
„Pri kontrolnom gynekologickom vyšetrení
mi zistili zvýšenú hladinu onkomarkerov
a cystu o priemere 7 cm. Na odporúčanie
môjho lekára som začala užívať prípravok
Podkovičník MIX. Pri kontrolnom
vyšetrení, ktoré bolo o 1,5 mesiaca, som
mala normalizované onkomarkery a cysta
sa mi zmenšila, momentálne je 1,7 cm
menšia.”

23

TAJNIČKA

RELAX HOTEL SOJKA***
Malatíny, Liptov
Hotel sa nachádza v srdci liptovského regiónu, ukrytý
v tichu dedinky Malatíny.
Náš hotel nie je ten druh hotela, aký by ste očakávali.
Pozostáva z viacerých budov v tradičnom štýle, ktoré
sú citlivo umiestnené v pekne upravenej záhrade.
Miesto, kde si naozaj odpočiniete, a kde sa od prvého
momentu cítite ako doma.
Okrem perfektných hotelových služieb vám môžeme

ponúknuť aj to najlepšie zo slovenskej kuchyne, množstvo turistických informácií, ale aj praktické rady.
Relaxačný pobyt – RELAX V SRDCI LIPTOVA – len
199 EUR/pár/pobyt – len pre čitateľov časopisu Lekáreň
a lieky a Slovenka:
ubytovanie v superior dvojlôžkovej izbe s balkónom na
2 noci, stravovanie formou polpenzie, uvítací nápoj,
wellness centrum, bazén, košík ovocia na izbe, relaxačná masáž.

Naše kontakty:
e-mail: hotel@sojka.eu
tel.: 044 547 56 56
fax: 044 547 56 99
www.sojka.eu

Ceny do súťaže:
1. relaxačný pobyt„KOMFORT PLUS“(ubytovanie v superior izbe pre 2 osoby na 3 noci, stravovanie formou raňajok, vstup do bazéna a wellness, šumivé víno
a košík ovocia na izbe pri príchode, miestny poplatok)
2. relaxačný pobyt „KOMFORT“ (ubytovanie v superior izbe pre 2 osoby na 2 noci, stravovanie formou raňajok, vstup do bazéna a wellness, šumivé víno
a košík ovocia na izbe, miestny poplatok)
3. relaxačný pobyt „BASIC“ (ubytovanie v superior izbe pre 2 osoby na 2 noci, stravovanie formou raňajok, vstup do bazéna a wellness, miestny poplatok)
Správnu odpoveď tajničky s vystrihnutým kupónom posielajte do 15. 06. 2011 na adresu: Edukafarm s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava.
KNÔT (ČES.)

BIEDA, CHUDOBA
SÚVIS
SO VZDUCHOM
(EXPR.)

ISHOCKEY
KLUBB (SKR.)

POĽOVAČKA

JEDOVATÁ
RASTLINA

1.ČASŤ TAJNIČKY

DEZINFEKČNÝ
PROSTRIEDOK

VLÁSOČNICA

POMÔCKY: NATA,
OSOV, AJATÍN,
YOUR SINCLAIR
DOSTAL (ANGL.)
PODKYLAVA,
(SKR.)
ISMAIL, XÍ

MYJAVA

.

OBYVATEĽ
SVETLÍC

SADRA (HOVOR.)

OBEC
NESKORŠIE
SODÍK (ZN.)
KORMIDLO

MPZ NEMECKA

ZLATO (ŠPAN.)
OBRODENIE

(LOS ...)
ČIN, ÚKON

TOTOHĽA
OD UDANÉHO
DŇA

ROZHODCI

1506 RÍM.
ČÍSLICAMI

BEZBEČNOSTNÝ
SYSTÉM

PÍSMENO
GRÉCKEJ

JEDNOVÄZBOVÝ
RADIKÁL

VODCA, ŠÉF

OHRADA (ANGL.)

FRANCOVKA

ČAPKOV ROMÁN

VYNADALI

BRUM

LAW LIBRARY
(SKR.)

BÝV. OZN.
ŠKODA 1000

ČASŤ
BRATISLAVY
POŠTÍPAL
TALIANSKY URČ.
ČLEN

2.ČASŤ TAJNIČKY

RUSKÉ MUŽ.
MENO (IZMAEL)

OBYVATEĽ
LAOSU

Ku
pó
2
nv
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Výhercovia tajničky z minulého čísla 1/2011: 1. Martina Jurčová – Liptovský Mikuláš, 2. Valéria Miklovičová – Pobedim, 3. Aďka Maslíková – Chlebnice
Výhercom blahoželáme!

Tak funguje zdravie
Zdravá strava, pravidelný pohyb a

bráni vstrebávaniu asi 25 % prijatého tuku.
S každými 2 kg, ktoré schudnete vďaka vlastnému
úsiliu, Vám
pomôže schudnúť o ďalší 1 kg.

Požiadajte svojho lekárnika o radu
Pozorne čítajte príbalovú informáciu. Liek na vnútorné užitie. Obsahuje orlistat.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Zaregistrujte sa na www.alli.sk

Akcia platí od 23. 5. do 30. 6. 2011.

