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ZELENÁ LETNÁ OČISTA

VITAMÍN C DO  ŽILY – NOVÁ NÁDEJ 
PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Liek na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú 

informáciu, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pri prechladnutí 
a virózach!
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GUNAPREVAC
Prevencia a liečba chrípky a ochorení z prechladnutia

nano
farmakológiaógiaaaaaaaaaaaaaaalóóóóóóóó ia

imm
u

nnn
o

mm
oo

dd
uuu

láá
cii

aa
sttta

bb
i ll iizzááá

cciaa
 s lll iiiznnn

íccc

p
oo

tt llla
e

nn
iieee

 ssyy
m

ppp
tóóó

m
ooo

vv

Anas barbariae Hepatis et Cordis extractum
tradičná protivírusová ochrana

Haemophilus infuenzae
znižuje riziko 

komplikácií chrípky

Aconitum napellus

podpora tvorby ATP

antipyretický účinok

Asclepias vincetoxicum 

stimulácia prirodzenej imunity

Belladonna
antiedematózny účinok 

spazmolytikum

Cuprum

podpora enzymatických procesov

analgetický a antipyretický účinok

Echinacea angustifolia
stimulácia prirodzenej imunity

s y n e rg i as y n e rg i a
Ú inok kombinácie týchto látok podávaných v nízkej koncentrácii sa vzájomne podporuje.

Výsledkom je stimulácia obranyschopnosti organizmu spolo ne s ochranou slizníc 
a potla ením príznakov chrípky.

DÁVKOVANIE: Dospelí a deti staršie ako 6 rokov:

Prevencia: 1 tuba granúl na homeopatické použitie týždenne po dobu 6 týždňov.

Liečba: 1 tuba granúl na homeopatické použitie v priebehu prvých 24 až 48 hodín 

od objavenia sa prvých príznakov chrípky alebo ochorenia z prechladnutia. Potom 

každých 6 až 8 hodín až do vymiznutia príznakov.  V prípade pretrvávania príznakov 

sa poraďte so svojím lekárom.

Deti od 2 do 6 rokov: polovica dávky pre dospelých.

Použitie u detí mladších ako 2 roky konzultujte s detským lekárom.

Granuly vysypte priamo pod jazyk a  nechajte ich voľne rozpustiť.

Liek na vnútorné užitie, nie je viazaný na lekársky predpis.

Indikácie sú odporúčaním  výrobcu a neboli predmetom schválenia v rámci  registračného procesu.
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Vážení a milí čtenáři,
žijeme  v těžké době, reklama nás obklopuje, a proto 
je velmi obtížné udělat si názor založený na zdravém 
rozumu. Nemohu s jistotou říci, že všechna témata, 
která se snažíme publikovat, jsme schopni uchopit 
bez propagačního a všudypřítomného byznys nánosu. 
Nicméně s velkou jistotou mohu garantovat, že se o to 
s velkým úsilím snažíme. 
V minulém čísle jsme se zaměřili na projekt, který každý 
rok přináší cenné informace z oblasti samoléčby. Jednalo 
se o průzkum, ve kterém jsou zjišťovány názory odborníků 
z lékáren na různé přípravky. Nezávislé a objektivní 
výsledky průzkumu „Lékárníci doporučují 2012“ vám potom nabízí naprosto unikátní 
vhled do toho, co lékárníci doporučují, v co vkládají svou důvěru a které přípravky sami 
oceňují kvůli jejich kvalitě a dobrému efektu. I v tomto čísle z těchto výsledků vycházíme, 
čerpáme tolik potřebnou inspiraci i důvody, proč se lékárníci pro dané přípravky rozhodují 
ve své praxi. 
Nyní zcela konkrétně k tomuto číslu. Otázka zní, co bych Vám hlavně doporučil 
k přečtení? Rozhodně nepřehlédněte rozhovor s MUDr. Pavlom Patrom z ortopedické 
ambulance v Bratislavě. Zmíněný ortoped v uvedeném interview sděluje své zkušenosti 
s léčbou bolesti pohybového aparátu. Dále je velmi zajímavý příspěvek věnovaný novým 
poznatkům o vitaminu C a jeho nové terapeutické využití u onkologických pacientů. 
Materiál velmi dobře zpracovala naše odborná redakce. Jak kolegové zjistili, teprve 
v poslední době, na základě prokázané odlišné farmakokinetiky aplikace nitrožilní a 
perorální, víme, proč nelze dosáhnout u podání ústy na léčivé účinky (protizánětlivé a 
protinádorové), jako je tomu v případě aplikace nitrožilní. Jde o to, že při podání vitaminu 
C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen 
nízkou koncentraci vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze fyziologických, nikoli 
však preventivních a léčivých účinků. 
Osobně mám obrovskou radost, že infuzní terapii vitaminem C – po vzoru lékařů 
zejména z USA a Německa – začali využívat také slovenští a čeští lékaři. V předmětném 
článku se dozvíte, jestli by tato terapie byla vhodná také pro Vás. Další informace (včetně 
zajímavého videa, respektive příběhu pacientky, která se vyléčila z těžkého nádorového 
onemocnění) naleznete na www.inpharm.cz.   
Čtěte a dozvíte se více! 

Přeji vám příjemné počtení a hlavně hodně zdraví.

PharmDr. Zdeněk Procházka,
šéfredaktor
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S príchodom letných prázdnin a dovole-
niek „odplávajú“ aj myšlienky na školu 
i na pracovné povinnosti a stres. Jedi-
né, z čoho môžeme mať stres, je obava, 
aby sme pred cestou, na ktorú sme sa 
neraz tešili niekoľko mesiacov, neza-
budli niečo zabaliť. Do cestovnej bato-
žiny okrem plaviek, slnečných okuliarov, 
ochranných krémov a dobrej knihy, pat-
ria aj prostriedky na ošetrenie drobných 
poranení, na podanie pri nevoľnosti, po-
tlačenie bolesti zubov a pod. Povedzme 
si o nich viac.

Čo s poranenou pokožkou
Pobyt v prírode je najmä pre deti vyrastajú-
ce v mestskom prostredí príležitosťou k pl-
nému prežitiu radosti z pohybu. Popúšťajú 
uzdu svojej fantázii, a tak v zápale hry často 
zabudnú, že vlhké kamene a tráva sú klz-
ké, z bicykla je možné pri neopatrnej jazde 
spadnúť, na dne rybníka môžu číhať rôzne 
predmety a v piesku pláže sa niekedy skrý-
va sklenený črep.
Každú reznú ranu alebo odreninu treba 
ošetriť antiseptikom (či už s obsahom jódu 
alebo bez jódu – tieto vyhovujú alergikom). 
Potom ich prekryjeme náplasťou alebo ste-
rilným gázovým štvorcom; hojenie môžeme 
podporiť priložením textilnej mriežky napus-
tenej sterilnou vazelínou, príp. ďalšími zlož-

kami a previazaním ľahkým obväzom. 
Keď nás spáli slnko, je jasné, že sme za-
nedbali ochranu pred jeho páliacimi lúčmi... 
Platí zásada, že medzi 11. a 15. hodinou ob-
medzujeme vystavovanie sa slnku na mini-
mum, obzvlášť to platí pre malé deti. Ak dôj-
de k začervenaniu pokožky, ba až k tvorbe 
pľuzgierov, priaznivo pôsobí dexpantenol, 
ktorý pokožku upokojuje aj regeneruje. Po-
kožku poštípanú hmyzom (komáre, ovady, 
mušky a i.), ktorá nepríjemne svrbí, opúcha 
a páli, a niekedy sa objaví alergická reak-
cia, je najlepšie schladiť studeným obkla-
dom a následne aplikovať prípravky s tea 
tree olejom, tekutý púder s mentolom alebo 
gél s antihistaminikom a inými látkami. Pred 
vstupom do lesa možno užívať profylaktic-
ky vitamíny skupiny B, alebo zvonka apli-
kovať prípravky odpudzujúce hmyz. Prisaté 
kliešte nepotierame olejom, ako sa predtým 
odporúčalo, ale zakvapkáme dezinfekčným 
prostriedkom a vykývame pinzetou (v lekár-
ňach možno dostať hotový balíček – kit – 
pozostávajúci z dezinfekcie a pinzety). 
Pri väčšine uvedených ťažkostí možno s 
výhodou využiť prípravky, ktoré zlepšujú 
hydratáciu pokožky. Užitočné sú aj príprav-
ky s obsahom výťažkov liečivých rastlín 
(napr. harmanček, nechtík a i.), prípadne 
na opuchy (napr. pri podvrtnutí a pod.) oc-
tan hlinitý. Priaznivé účinky harmančeka sa 
pripisujú najmä bisabololu a azulénom. Vý-
ťažky obidvoch liečivých rastlín podporujú 
proces hojenia hnisavých rán, pôsobia pro-
tizápalovo a prispievajú k zlepšeniu našej 
obranyschopnosti. Pripomeňme, že v tra-
dičnom ľudovom liečiteľstve sa nechtík po-
užíva pri zápale žíl, akútnom aj chronickom 
zápale, pri ekzémoch, hemoroidoch alebo 
akné. Používa sa taktiež na starostlivosť 
o pokožku, ktorá je podráždená slnečným 
žiarením, pri poštípaní hmyzom, alebo pri 
nadmernom potení. 

Modriny a opuchy súvisia s väčšinou tupých 
poranení. Na podporu vstrebania krvného 
výronu a zmiernenie bolesti vtierame lokál-
ne pôsobiacu masť, krémy a gély. Ústami 
podávame analgetiká a lieky proti opuchom.

Natiahnuté svaly a kĺby
Pri pešej turistike a výletoch na bicykli nie-
kedy preceníme svoje sily. Aj obutá obuv 
nemusí úplne vyhovovať, a tak si domov 
prinášame okrem otlakov a pľuzgierov tiež 
boľavé svaly, kĺby a chrbát. Prvá pomoc 
spočíva samozrejme v pokojovom režime 
na posteli, napriek tomu v dnešnej uponá-
hľanej dobe túžime byť počas pár dní opäť 
vo forme a fi t.
Natiahnuté svaly a kĺby lokálne potierame 
prípravkami s heparinoidmi, diklofenakom, 
mentolom. 
Na rýchlu úľavu po poraneniach pri športe 
je vhodná náplasť s obsahom diklofenaku 
vhodná na lokálnu liečbu uvedených zá-
palov šliach, kĺbov a svalov, spôsobených 
napríklad vyvrtnutím kĺbov, pomliaždením 
a natrhnutím svalov a šliach. Aplikácia je 
najvhodnejšia na noc, keď náplasť zabez-
pečí rovnomernú dodávku lieku počas ce-
lých 12 hodín. Nesteroidové antifl ogistiká 
v tejto podobe pôsobia len lokálne a na roz-
diel od ich systémového podávania (tablety, 
čípky a pod.) nie je ich aplikácia sprevádza-
ná výskytom nežiaducich účinkov, ktoré sa 
prejavujú najmä na zažívacom trakte. Popri 
diklofenaku možno využiť aj prípravky s ob-
sahom ibuprofénu, naproxénu a i., prípad-
ne aj kostihojovú masť. Látky podporujúce 
funkčnosť chrupky, tzv. chondroprotektíva, 
sa osvedčili len pri dlhodobejšom užívaní. 
Zaiste nie je od veci ich užiť pred plánova-
nou aktívnou dovolenkou a po nej prípadne 
kúru ešte zopakovať, najmä vtedy, ak nás 
bolesti kĺbov trápia dlhodobo, a nie sme už 
najmladší. K dispozícii je celý rad prípravkov, 

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha
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Prirodzená ochrana proti infekciám močových ciest

Pomáha predchádzať 
 infekciám močových 
 ciest

Účinná pomoc pri 
 obnove vaginálnej 
 mikrofl óry

LACTO Lady:
je určený pre ženy, ktoré trpia infekciami močových ciest (IMC)
užíva sa po antibiotickej liečbe IMC, aby sa zabránilo návratu ochorenia
môže sa užívať počas tehotenstva a dojčenia

Zastúpenie pre SK: 

Vitabalans SK s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.:+421 2 4569 0566,  e-mail: info-sk@vitabalans.com, www.vitabalans.com

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

BRUSNICOVÝ EXTRAKT + PROBIOTICKÉ BAKTÉRIE  
V JEDNEJ TABLETE

vrátane voľno predajných, s výberom ktorých nám zaiste poradia v 
každej dobrej lekárni.

Tráviace ťažkosti
Grilovanie s priateľmi je určite lákavým zakončením teplého podve-
čera, grilované mäso alebo zelenina, často marinované s použitím 
rôzneho korenia a oleja, však predstavujú pokušenie, ktoré môže 
viesť k preťaženiu tráviaceho systému – dostaví sa pocit plnosti, ťaž-
kosti, ba až nevoľnosti.
V teplom letnom období sa zvyčajne viac hýbeme, a tak zápcha 
zväčša nie je aktuálna. Naopak, hnačka nás často sprevádza aj na 
našej vytúženej dovolenke. Tu sú vhodné látky schopné na seba via-
zať rôzne nečistoty (tzv. adsorbenciá) – aktívne uhlie, diosmektit a 
pod. Za účelom spomalenia zosilnenej črevnej pasáže sa podáva-

jú prípravky s obsahom loperamidu, ktoré by sme mali užiť až po 
uvedených adsorbenciách. Výhodné je aj podávanie probiotík, ktoré 
pomáhajú obnoviť črevnú mikrofl óru, a teda aj fyziologické činnosti 
čreva. Popri baktériách (laktobacily, bifi dobaktérie a i.) máme dobré 
skúsenosti i s kvasinkou Saccharomyces boulardii, ktorá okrem iné-
ho svojimi enzýmami prispieva k odbúraniu prítomných bakteriálnych 
toxínov. Pretože antibiotiká nepôsobia na kvasinky, môžeme ju podá-
vať súčasne s antibiotikami.

Typicky ženské ťažkosti
Nežná polovica populácie si chce letné radovánky užiť rovna-
ko intenzívne ako ktokoľvek z nás. Lenže ich anatomická stavba 
a predispozícia znamenajú určité obmedzenie, príp. náchylnosť 
k problémom, s ktorými sa muži stretávajú omnoho zriedkavejšie. 
Predovšetkým by žena nemala po kúpaní zotrvávať v mokrých plav-
kách. Močové cesty ženy a jej pošva sú miestom častých infekcií 
spôsobených zavlečením patogénnej mikrofl óry (Escherichia coli) 
z konečníka, alebo premnožením kvasiniek Candida albicans. Nie-
len v horúcich dňoch treba uprednostňovať vzdušný odev a použí-
vať navlhčené servítky. Na intímnu hygienu sú vhodné umývacie 
gély s neutrálnym až mierne kyslým pH. 
Ak sa rozvinie zápal močových ciest, odporúča sa vypiť okrem 
vody denne aspoň liter teplého urologického čaju a príznaky pá-
lenia, (pálenie, rezanie, kŕče) tlmiť vhodnými prípravkami, zväčša 
rastlinného pôvodu. Na obnovu prirodzenej mikrofl óry v pošve je 
najlepšie použiť lokálne probiotiká, lokálne pôsobiace antiseptiká 
(tea-tree, benzydamín a i.) alebo antimykotiká. Pri infekciách mo-
čových ciest, najmä pri ich opakovaní, sa odporúčajú prípravky s 
obsahom brusnicového extraktu. Tie sú svojím obsahom bohaté na 
látky, ktoré zabraňujú uchyteniu uvedených patogénov k výstelke 
močových ciest, a infekcia sa tak nerozvinie. V ľudovom liečiteľstve 
má svoje uplatnenie aj medvedica lekárska (Arctostaphylos uva-ur-
si) bohatá na kyselinu ursolovú, ktorej sa pripisujú protizápalové a 
antibakteriálne účinky.

Aj na dovolenke sme občas chorí
Prázdniny môžu byť v plnom prúde, avšak neočakávane nás môže 
rozbolieť hrdlo, môžeme mať ťažkosti s prehĺtaním, telesná teplota 
môže vybehnúť na 39 °C, a celé telo môže bolieť ako po zložení metrá-
ka uhlia do skladu. Malí pacienti sú zrazu ako bez života, a sťažujú sa 
na únavu a schvátenosť. Príčinou sú obyčajne vírusy, ale výnimočná 
nie je ani streptokoková angína. I vtedy majú byť po ruke pomocníci 
z lekárne – antipyretiká na zníženie teploty (teplota nad 38 °C), naj-
lepšie v podobe oblých a rýchlo účinkujúcich tabliet s paracetamolom 
alebo ibuprofénom, čípkov, prípadne horúcich nápojov alebo sirupov. 
Ak počas dvoch až troch dní príznaky neodznejú, je na mieste (oso-
bitne u detí) navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšej liečbe. Dospelí 
pacienti môžu ešte siahnuť k prípravkom s obsahom kyseliny acetyl-
salicylovej. Dôležité je pri znižovaní teploty nezabúdať na možnos-
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Každý de  sa môžete ma  krásne.
Bez prehánok.
NEKADYL je vhodný najmä:
- pri akútnej hna ke rôzneho pôvodu
- pri cestovate skej hna ke
- pri hna ke po užívaní lie iv

NEKADYL nepotrebuje uskladnenie v chlade a je vhodný na cesty.
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ti fyzikálnej liečby (zábaly, vlažné sprchy, 
studený (nie ľadový!) čaj a pod.).
Upchatý nos spoľahlivo uvoľnia kvapky 
s hypertonickým roztokom morskej vody, 
prípadne s látkami uvoľňujúcimi upchatý 
nos (dekongestívami). Dráždivý (suchý, ne-
produktívny) kašeľ často ruší nočný spánok 
a malého neposedníka bude ťažké udržať 
pokojne v posteli. Pomáha celkové zvlh-
čenie vzduchu v miestnosti, inhalácia Vin-
centkou, med, šalvia; cez deň sa odporúča 
podávať mukoaktívne látky a na noc anti-
tusiká (prednostne nekodeínové). Proti bo-
lesti hrdla sú vhodné pastilky s propolisom 
a vitamínom C, antiseptikami a lokálnymi 
anestetikami alebo protizápalovo pôsobia-
cimi látkami, ako sú benzydamín, fl urbipro-
fén či napr. fusafungín.

Bolesti hlavy, zubov a kĺbov
Najväčšou potmehúdskosťou nášho chrupu 
býva, že nás zub rozbolí obyčajne neskoro 
večer alebo tam, kde zubná pohotovosť ne-
funguje,  alebo je otvorená v 50 km vzdia-
lenom okresnom meste. Zaiste by sme sa 
nemali snažiť nepoľavujúcu bolesť „prepiť“ 
tvrdým alkoholom. 
Hlodajúca bolesť zubov vyžaduje voľbu sil-
nejšieho kombinovaného analgetika s pro-

pyfenazónom, paracetamolom a kofeínom, 
s ibuprofénom alebo s naproxénom sódnym. 
Uvedené prípravky sa vyznačujú rýchlym 
nástupom účinku (do 30 minút po užití) a nie-
koľko hodín trvajúcim účinkom. 
Bolesti hlavy (cefalea) môžu súvisieť s úna-
vou, nevyspaním, zvýšeným napätím alebo 
stuhnutosťou šijového a chrbtového sval-
stva, prípadne s očnou chybou alebo zlými 
okuliarmi; špecifi ckým druhom bolesti hlavy 
je migréna. Terapia sa teda odvíja od vy-
volávajúcej príčiny (ak je známa,  alebo sa 
dá predpokladať). Na výber existuje mnoho 
prípravkov, zvyčajne viaczložkových – prá-
ve preto, aby bola zasiahnutá aspoň jedna 
z príčin cefaley. Nielen klinickými štúdiami, 
ale aj bohatou skúsenosťou je preukázaný 
i veľmi priaznivý účinok ibuprofénu, ktorý je 
dnes najčastejšou užívanou látkou zo skupi-
ny liečiv známych ako nesteroidové antifl o-
gistiká (NSA).  V dávkach 200, prípadne 400 
mg (u detí sa dávkuje podľa telesnej hmot-
nosti, a síce 7,5‒10 mg/kg, najčastejšie vo 
forme sirupu) spoľahlivo pomáha pri tlmení 
bolesti hlavy nemigrenózneho charakteru, 
hoci účinný je aj u menej intenzívnej
migrény. Okrem toho je veľmi účinný pri lieč-
be horúčky, ale i bolestiach najrôznejšieho 
pôvodu. Ibuprofén je rovnako veľmi účinný 

v liečbe bolestivej menštruácie, tzv. dys-
menorhey, o čom sa presvedčila nejedna 
pacientka. V porovnaní so stále často užíva-
nou kyselinou acetylsalicylovou sa výrazne 
lepšie znáša, čo platí aj v porovnaní s ostat-
nými látkami skupiny neselektívnych NSA, 
hlavne vo vzťahu k tráviacemu traktu. 
Súčasťou opatrení by malo byť tiež zvýšenie 
príjmu tekutín (bolesti zo „zanedbaného pi-
tia“), rehabilitačné cvičenie a relaxačné tech-
niky uvoľňujúce svaly. Ak niekto trpí bolesťa-
mi kĺbov, je vhodné, aby si na cestu pribalil 
niektorý z prípravkov na kĺby.

Nespavosť
„Cestovná horúčka“ na začiatku, iná posteľ 
a nezvyk na prostredie v hoteli – to všetko 
niekedy vedie k ťažkému zaspávaniu, alebo 
priamo k nespavosti. Netreba panikáriť, opäť 
sa ponúka rad účinných prostriedkov, ktoré 
pomôžu. Ak prevláda úzkosť pri ťažkostiach 
so spánkom, stlmí ich valeriána, medovka 
alebo dobrá myseľ. Ak sa budíme predčasne 
alebo počas noci, siahneme po prípravkoch 
s obsahom výťažkov z levandule, chmeľu 
alebo ľubovníka.

Užite si prázdniny a dovolenku v zdraví 
a pohode!
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20 mg / ml perorálna suspenzia ibuprofénu

®®

pohodlné dávkovanie s dávkovacou striekačkou

príjemná  jahodová  prí
chu

ť

Informácia o lieku: MIG Junior 2%, 20 mg/ml perorálna suspenzia. Liečivo je ibuprofén. 1 ml suspenzie obsahuje 20 mg ibuprofénu. MIG Junior 2% je protizápalový a bolesť utišujúci liek (nesteroidové protizápalové liečivo) s antipyretickými (horúčku znižujúcimi) vlastnosťami. 
Používa sa na krátkodobú symptomatickú liečbu horúčky a slabej až stredne silnej bolesti. MIG Junior 2% je určený pre deti s hmotnosťou tela od 5 kg (vek 6 mesiacov) do 29 kg (vek 9 rokov). Vždy užívajte MIG Junior 2% presne podľa pokynov uve-
dených v priloženej Písomnej informácii pre používateľov. Pre presné dávkovanie obsahuje balenie lieku  dávkovaciu striekačku, ktorá je označená dielikmi po 0,5 ml až do 5 ml. Neprekračujte odporúčanú dĺžku liečby (maximálne 3 dni). Ak ťažkosti pretrvávajú alebo 
sa zhoršia po viac ako 3 dňoch, navštívte lekára. Ak si  nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Doba použiteľnosti lieku po otvorení fľaše je 6 mesiacov, ak je uchovávaná pri teplote do 25 ºC. Pred použitím si pozorne prečítajte Písomnú informáciu pre 
používateľov. Spôsob výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava, bchbratislava@bch-menarini.sk. Dátum výroby materiálu: máj 2013

Rýchly proti horúčke 
a stredne silnej a slabej bolesti
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V gastrointestinálnom trakte sa pri 
fyziologických podmienkach vysky-
tujú jeden až dva litre plynu (napr. 
oxid uhličitý, dusík, sírovodík, me-
tán). K jeho vzniku prispievajú po-
chody prebiehajúce intraluminálne 
pri tráviacich procesoch v čreve, 
kvasení sacharidov a hnilobnej pre-
mene bielkovín. Ďalším zdrojom je 
prehĺtaný vzduch a krvné plyny vy-
lučované do lúmenu črevnou ste-
nou. Väčšina plynov sa pri normál-
nych podmienkach vstrebáva, časť 
odchádza per viam naturalem fl atu-
lenciou.

Ak je množstvo plynu v čreve zvýšené, 
označujeme to ako nadúvanie alebo me-
teorizmus. Na jeho vzniku sa môže zú-
častňovať mnoho procesov, napríklad 
zvýšená tvorba plynu vďaka vystupňo-
vaným kvasným procesom, intolerancia 
na niektoré zložky stravy alebo hyper-

senzivita na ne, neúplné štiepenie niekto-
rých potravín (napr. strukovín), patologické 
zmeny črevnej mikrofl óry, porucha črevnej 
motility. K prejavom meteorizmu patrí bolesť 
brucha, pocity distenzie, zvýšená fl atulen-
cia. Meteorizmus môže byť súčasťou syn-
drómu dráždivého tračníka alebo funkčnej 
dyspepsie, často sa vyskytuje samostat-
ne. Prevalencia nadúvania v populácii je 
15–30 %. V liečbe nadúvania sa uplatňujú 
diétne a režimové opatrenia a tiež medika-
mentózna liečba, napr. defl atulencia, ktorých 
osvedčeným zástupcom je simetikon.

Charakteristika simetikonu
Simetikon je protipenivo pôsobiaca látka. 
Obsahuje silikónový olej polydimethylsilo-
xan (dimetikon), aktivovaný prímesou oxidu 
kremičitého. Simetikon účinne znižuje po-
vrchové napätie plynových bubliniek, ktoré 
obsahuje črevná náplň. Tieto bublinky sa 
potom rozpadajú. Pre mechanizmus účinku 
simetikonu je dôležité (okrem zníženia po-

vrchového napätia) vznik kvapôčok dime-
tikonu pomocou hydrofóbnych častíc oxidu 
kremičitého do lamiel peny, vznik môstikov 
medzi protiľahlými tekutými fázami, čo ve-
die ku stenčeniu a vzniku prasklín v povrchu 
peny a uvoľneniu plynu. Tento plyn sa môže 
absorbovať stenou zažívacieho traktu alebo 
vylúčiť z organizmu pôsobením peristalti-
ky. Simetikon týmto protipenivým účinkom 
prináša pacientovi úľavu pri bolestiach bru-
cha, spôsobených tlakom plynu. Simetikon 
spôsobuje nielen zníženie penivosti črevné-
ho obsahu (tzv. defoaming), ale okrem toho 
preventívne zabraňuje vzniku ďalšej peny 
(tzv. antifoaming). K rýchlemu nástupu 
i k jeho intenzite prispieva kombinácia oboch 
zložiek – dimetikonu a oxidu kremičitého; po-
kusy ukázali, že účinok každej z týchto látok 
samostatne nie je taký intenzívny a rýchly 
ako pri simetikone, ktorý pôsobí kombináciou 
účinkov oboch zložiek.
Simetikon je bezpečná, chemická, inertná, 
liečivá látka. Nevstrebáva sa z čreva do krv-

SIMETIKON – OSVEDČENÉ 
DEFLATULENCIUM S DLHOU TRADÍCIOU
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Espumisan®
simetikón

Espumisan® comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky. Espumisan® 1 kapsula obsahuje 40 mg simetikónu. Pred použitím si 
pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa a poraďte sa svojim lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. 
Spôsob výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: BERLIN-CHEMIE AG, Berlín, Nemecko. Zastúpenie  
v SR: BERLIN – CHEMIE A. G., Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. tel.: +421 2 544 30 730, fax: +421 2 544 30 724., e-mail: 
bchbratislava@bch-menarini.sk. Dátum výroby materiálu: máj 2013

PROTI PLYNATOSTI A NADÚVANIU
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Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Klinické a výskumné centrum pre zápalové črevné ochorenia ISCARE a. s. 
a 1. LF UK, Praha
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., Edukafarm, Praha
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ného obehu a vylučuje sa stolicou. Simetikon 
sa ako účinné  a osvedčené defl atulencium  
úspešne užíva v klinickej praxi viac ako 50 
rokov.

Klinické štúdie
Účinnosť a bezpečnosť simetikonu sa ove-
rovala v množstve štúdií, príkladom môže 
byť klinická štúdia, do ktorej boli zaradení 
pacienti s funkčnou dyspepsiou, ktorej sú-
časťou boli postprandiálne pocity plnosti 
a nadúvania. V štúdii sa účinnosť simetiko-
nu porovnávala s placebom. Na hodnotenie 
účinnosti sa použil tzv. O‘Brienov dotazník, 
v ktorom pacienti hodnotili intenzitu 10 hor-
ných gastrointestinálnych symptómov (napr. 
pocitu plnosti, bolesti brucha, nauzey) po 2, 
4 a 8 týždňoch podávania. Výsledky štúdie 
ukázali, že simetikon bol počas celého sledo-
vaného obdobia významne účinnejší ako pla-
cebo. Pacienti liečení simetikonom označili 
efekt ako veľmi dobrý v 46 %, kým u placeba 
sa taký účinok pozoroval len v 16 %, výrazne 
viac pacientov (takmer trojnásobok) bolo tak 
s účinnosťou simetikonu spokojných.

Indikácie
Indikáciou podania simetikonu je symptoma-
tická liečba zažívacích ťažkostí spojených 
s meteorizmom a fl atulenciou, pocitom na-
dúvania a grgania. Ide o symptómy, ktoré sú 
vyvolané nadmernou tvorbou plynov v trávia-
cej trubici. Okrem toho sa užíva ako súčasť 
prípravy pred diagnostickými alebo terapeu-
tickými výkonmi, ako sú endoskopické rȍnt-
genologické a ultrasonografi cké metódy.

Kontraindikácie, nežiaduce 
účinky, interakcie
Absolútnou kontraindikáciou je precitlivenosť 
na simetikon alebo prípadne ďalšiu zložku 
prípravku. Nie sú žiadne dôvody na obme-
dzenie užívania prípravku v tehotenstve a po-
čas dojčenia. Interakcie simetikonu s inými 
liečivými látkami nie sú známe.

Dávkovanie a spôsob 
podania
Odporúčaná dávka simetikonu je 80 mg 
p. o. 3–4-krát denne po jedle alebo počas 
jedla. Pretože výskyt meteorizmu sa spra-
vidla viaže na jedlo, je dôležité, aby sa prí-
pravok podával vždy v časovej súvislosti 
s jedlom, a to v tejto odporúčanej dávke (na 
základe klinických štúdií) pri prípravkoch re-
gistrovaných ako lieky. Dávkovanie uvádzané 
pri niektorých prípravkoch (až trojnásobná 
dávka) nemá racionálne opodstatnenie, pre-
tože prebytočný simetikon nezabezpečuje 
vyššiu  účinnosť, ale vylúči sa stolicou. Dĺžka 
liečby sa riadi priebehom ťažkostí. Pri prípra-
ve na  zobrazovacom vyšetrení brušnej du-
tiny sa užíva simetikon počas dňa predchá-
dzajúceho pred vyšetrením (3-krát denne 80 
mg) a 80 mg ráno v deň vyšetrenia.

Leto je ideálnym obdobím pre regeneráciu nášho organizmu. Do-
statok čerstvej a kvalitnej zeleniny, čerstvého sezónneho ovocia 
umožňuje jednoducho upraviť našu stravu žiaducim smerom. Na-
vyše, aj teplé počasie nám obvykle hrá do karát – máme menšiu 
chuť na ťažké, tučné pokrmy, obvykle viac pijeme, športujeme 
a menej sa stresujeme. 

Je preto vhodné leto premeniť na doslova „očistnú kúru“. Snažme sa maximálne vyu-
žívať možnosti, ktoré nám toto obdobie poskytuje v oblasti stravovania a pridajme ešte 
niekoľko tipov, ako toto snaženie podporiť.

Morské a sladkovodné riasy
Morské riasy predstavujú z od-
borného hľadiska takmer ideál-
ne potraviny, často považované 
za potravinový zdroj budúcnosti. 
Dajú sa považovať za „morskú 
zeleninu“, avšak oproti bežnej 
zelenine obsahujú až o štvrtinu 
viac minerálov a vitamínov. Sú 
pritom aj vynikajúcim zdrojom 
bielkovín. Predstavujú vysoko 
koncentrovaný zdroj živín v dob-
re využiteľnej forme, obohatený 
navyše o celý rad biologicky 
priaznivo pôsobiacich látok. 

V oblastiach, kde tvoria prirodzenú súčasť každodenného jedálnička, sa pozoruje nižší 
výskyt srdcovo-cievnych a rakovinových ochorení. Pretože neobsahujú takmer žiadne 
tuky, oproti morským rybám sa v nich neakumulujú žiadne toxické látky, ktoré sa môžu 
v moriach vyskytovať (perzistentné polychlorované bifenyly, ťažké kovy a ďalšie). Dôle-
žitý je tiež obsah kyseliny alginovej, ktorá nielenže zastupuje rolu nestráviteľnej vlákni-
ny, ale má aj schopnosť viazať rôzne toxické látky a uľahčovať tak ich vylučovanie z tela.

Pokiaľ budete mať počas dovolenky príležitosť, určite riasy vyskúšajte - sú neodmysli-
teľnou súčasťou čínskej, japonskej kuchyne, používajú ich však, dlhé roky v Austrálii, 
Škandinávii, na Britských ostrovoch, či ostrovoch v Pacifi ku. Medzi najznámejšie riasy 
pripravované ako jedlo patria nori, arame, hijiky alebo kelp. Aj keby ste riasam neprišli 
na chuť alebo nemali príležitosť ich vyskúšať, môžete svoju stravu obohatiť o rovnako 
výživné sladkovodné riasy dodávané vo forme doplnkov stravy. K najčastejšie používa-
ným patrí spirulina a chlorella (najbohatší zdroj chlorofylu na svete). 

Prekyslenie organizmu
Aj keď teória kyselinotvorných a zásadotvorných potravín zatia ľ nebola medicín-
skou vedou dostatočne overená, v praxi má veľmi veľa priaznivcov. Je nepopiera-
teľnou skutočnosťou, že pomer kyselín a zásad, teda tzv. acido-bázická rovnováha 
je v našom tele veľmi presne udržiavaná. Už malá odchýlka od normálnej hodnota 
pH (7,4) môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, či až celkový rozvrat vnútorného 
prostredia. Pretože strava a tekutiny, ktoré prijímame, nemôžu mať presne vyváže-
nú hodnotu pH, disponuje náš organizmus mohutným aparátom, ktorý dokáže tieto 
odchýlky veľmi dobre kompenzovať. 

Nejde pritom len o aktuálny charakter stravy (o kyselinotvornosti alebo zásadito-
tvornosti teda nerozhoduje napr. kyslá chuť), ale predovšetkým o metabolity, kto-
ré z danej potraviny vznikajú. K typickým kyselinotvorným potravinám patria napr. 
mäso a údeniny, biely cukor, mliečne výrobky (hlavne syry), káva, čaj, ale napr. aj 
pečivo a múka (ako biela, tak aj celozrnná). Naopak, k zásadotvorným potravinám 
patrí najmä zelenina, obilné klíčky, ovocie a strukoviny. Strava bežného „moderné-
ho“ človeka pozostáva bohužiaľ prevažne z kyselinotvorných potravín. Naše vnú-
torné regulačné mechanizmy sú tak veľmi jednostranne namáhané, pretože musia 

ZELENÁ 
LETNÁ OČISTA  Odborná redakcia Edukafarm
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fungovať proti veľkej „presile“ vznikajúcich 
kyselín. To už môže z dlhodobého hľadis-
ka viesť k rôznym zdravotným problémom 
a vyplatí sa preto zloženiu stravy venovať 
pozornosť. Ak nezvládnete zapracovať 
dôkladné zmeny jedálnička, ďalšou mož-
nosťou je použitie alkalizujúcich doplnkov 
stravy – obsahujú vyváženú zmes mine-
rálnych látok, často doplnené vybranými 
bylinnými extraktmi s alkalizujúcim účin-
kom.

Potrebná či nepotreb-
ná vláknina?
Je zaujímavé, akú dôležitú úlohu v na-
šom trávení zohráva zdanlivo nevyužiteľ-
ná vláknina. Tieto nestráviteľné sacharidy 
však predstavujú dôležitý zdroj potravy pre 
probiotické baktérie v našich črevách (tzv. 
prebiotický efekt). Nestráviteľné zvyšky po-
travy však viažu aj rôzne toxíny v črevnom 
obsahu a uľahčujú tak ich odstraňovanie. 
Navyše, vláknina má významný sýtiaci 
efekt, ktorý oceníme pri ľahko stráviteľnej 
letnej strave, a umožní spojiť leto aj s re-
dukciou príjmu kalórií bez pocitu hladu. 
Podľa svojich zvyklostí môžete použiť vlák-
ninu rozpustnú – pripravuje sa z nej nápoj 
na pitie, alebo vlákninu nerozpustnú, ktorá 
sa obvykle pridáva do iných potravín. 

Zelené zlato – obilné 
trávy
Mladé, čerstvo vyklíčené rastlinky obil-
nín sú už dlhšiu dobu považované za tzv. 
superpotraviny. Najčastejšie sa používa 
tzv. zelený jačmeň a zelená pšenica. Ob-
sahujú množstvo enzýmov, chlorofylu, vi-
tamínov a minerálov. Viacero vedeckých 
štúdií potvrdzuje ich priaznivý účinok na 
celkové zdravie a vitalitu, ako aj pri zvláda-
ní rôznych ochorení, ako napr. rôzne kož-
né problémy, astma, cukrovka a problémy 
obehovej sústavy. Uvádza sa, že jedna ly-
žica zeleného jačmeňa nahradí až niekoľko 
porcií zeleniny. Z prášku získaného vysu-
šením šťavy z mladých trávových lístkov, 

sa pripravuje doslova „životabudič“, ktorým 
je možno mimoriadne zdravým spôsobom 
nahradiť napr. jedno denné jedlo. 

Zelené aloe
Aj keď si veľa ľudí pri spojení slov leto 
a aloe vybaví zrejme obľúbený alkoholický 
nápoj – tequilu, pravdou je, že samotná ze-
lená aloe je ideálnym letným spoločníkom. 
Využíva sa tzv. gel aloe – šťava, resp. duži-
na vypĺňajúca listy aloe. Obsahuje celý rad 
látok podporujúcich detoxikáciu a obrany-
schophnosť organizmu. Pridaním do vody 
možno vytvoriť ideálny osviežujúci letný 
nápoj, ktorý nás zásobuje a zároveň neza-
ťažuje kalóriami.
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ENDIEX 
NA LIEČBU 
HNAČKY

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚ

 20 1 2  

OTCLEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ

VÍŤA Z  2 012 

OTC

Každá príčina si vyžaduje 
vlastný spôsob liečby – iný 
postup sa preto odporúča 
pri hnačke bakteriálneho 
alebo vírusového pôvo-
du, psychogénnej hnačke 
alebo pri hnačke po otra-
ve jedlom. Pre praktický 
pohľad je však vhodné vy-
chádzať zo štatistík zdra-
votníckych zariadení, ktoré 
ukazujú, že najčastejšie sa 
vyskytujú práve infekčné 
hnačky bakteriálneho pô-

vodu. Tvoria približne 80 % infekčných hnačiek, vrátane tzv. „ces-
tovateľských hnačiek“, t.j. hnačiek spôsobených v danom prostredí 
„normálnymi“, avšak pre stredoeurópana atypickými baktériami. 
Len malá časť pripadá na hnačky vírusového pôvodu, psychogén-
ne hnačky alebo parazitárne hnačky (v našich podmienkach naozaj 
ojedinelé). S ohľadom na tieto skutočnosti preto neprekvapuje, že 
prieskum Lekárnici odporúčajú 2012 ukázal ako najčastejšie odpo-
rúčaný liek proti hnačkám ENDIEX od spoločnosti Zentiva, obsa-
hujúci nifuroxazid. 

Prečo Endiex?
Liek ENDIEX obsahuje črevné dezinfi ciens nifuroxazid, ktoré 
zabezpečuje rýchlu eradikáciu patogénnych baktérií v hrubom 
čreve. Z dôvodu širokého spektra účinnosti a doteraz nezazna-
menanej rezistencie patogénnych baktérií sa považuje prakticky 
za liek voľby pri bežných infekčných hnačkách.

Hlavne pri cestovateľských hnačkách sa u starších liekov pre-
javovalo v rizikových oblastiach ich užšie spektrum účinnosti, 
a viaceré tu prítomné patogénne baktérie už neboli na ne citlivé.

Častým riešením bol práve nifuroxazid, ale na Slovensku bola 
táto účinná látka dlhý čas dostupná len na lekársky predpis. Pre-
tože však skúsenosti ukázali, že ide o veľmi bezpečnú liečivú lát-
ku, pristúpilo sa k jej uvedeniu do voľného predaja v lekárňach. 
Liek ENDIEX sa tak stal dobre dostupným prostriedkom uplat-
ňovaným najmä pri infekčných hnačkách bakteriálneho pôvo-
du, narušení normálnej črevnej mikrofl óry, či rôznych kvasných 
a hnilobných procesoch v črevnom prostredí. Jeho víťazstvo 
v prieskume Lekárnici odporúčajú 2012 (už po tretí rok za se-
bou!) je v prípade bakteriálnej hnačky celkom oprávnené.

Hnačkové ochorenia patria po ochoreniach dý-
chacích ciest k najčastejším problémom riešeným 
v lekárňach. Pri riešení akéhokoľvek hnačkového 
ochorenie je dôležité si uvedomiť, že hnačka sa-
motná väčšinou nie je ochorenie, ale len príznak 
vyvolávaný rôznymi príčinami.

Komentár prieskumu „Lekárnici odporúčajú 2012“
Odborná redakcia Edukafarm

Hnačka

Názov prípravku Počet %

ENDIEX 41,1%

IMODIUM 18,1%

SMECTA 12,2%

CARBOCIT 7,9%

HYLAK FORTE 5,9%

CARBOSORB 4,3%

carbo medicinalis (bližšie nešpecifi kované) 2,3%

LINEX 1,3%

probiotiká (bližšie nešpecifi kované) 1,0%
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Odborná redakcia Edukafarm

Vitamín C je pre náš organizmus nevy-
hnutný, naše telo si ho nevie samé vytvá-
rať, preto si ho musíme dopĺňať z potravy 
alebo pomocou vitamínových preparátov. 
Zúčastňuje sa na viacerých metabolických 
pochodoch, napr. na detoxikácii cudzoro-
dých látok v pečeni, na správnom meta-
bolizme tukov, na tvorbe kolagénu (dôleži-
tého napr. pre kĺby a steny ciev), blokuje 
tvorbu karcinogénov, podporuje imunitné 
pochody a funkciu mozgu, vstrebávanie 
železa, čo je dôležité pre tvorbu a funkciu 
červených krviniek.
Vitamín C má ešte jednu nenahraditeľnú 
úlohu – pôsobiť antioxidačne, tzn. „zhášať 
v našom tele agresívne kyslíkové radikály“, 
ktoré vytvárajú oxidatívny stres, pôsobia 
deštruktívne na tkanivá a sú zodpovedné 
za vznik mnohých ochorení (napr. reuma-
toidnej artritídy, opakujúcich sa infekcií, 
nádorových ochorení atď.). Tieto stavy 
vedú k dlhodobému zníženiu hladiny vita-
mínu C v organizme a neschopnosti plniť 
si svoje funkcie. Vtedy je dôležité ho do-
pĺňať vo vysokých terapeutických koncen-
tráciách. V súčasnosti je na Slovensku 

k dispozícii vitamín C v novej – infúznej 
liekovej forme. Podáva sa v oveľa vyššej 
koncentrácií – 7,5 g, ako sme doteraz boli 
zvyknutí. To prináša so sebou aj nové mož-
nosti jeho využitia a pôsobenia. V takejto 
koncentrácií pomáha zvládnuť stavy spoje-
né s nedostatkom vitamínu C v organizme, 
ktorý sa nedá doplniť stravou a tabletkami. 

VITAMÍN C DO ŽILY – 
– NOVÁ NÁDEJ PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Infúzna terapia vitamínom C naštartuje vašu imunitu!

Každému, kto má:
• stres,
• psychickú záťaž či fyzickú námahu (vrátane športu),
• psychické poruchy,
• opakované infekcie (chrípky, angíny, nádchy, kašľa),
• alergie,
• metabolický syndróm (obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka),
• reumatické choroby charakterizované napr. bolesťami kĺbov,
• autoimunitné ochorenia (reumatoidná artritída, Crohnova choroba atď.),
• nádorové ochorenia (v akomkoľvek štádiu).

Komu?

Pri podaní vitamínu C ústami – vďaka obmedzeným transportným možnostiam v čreve – je možné dosiah-
nuť v krvi len nízku koncentráciu vitamínu C, ktorá stačí zabezpečiť len bežné, nie  však preventívne a liečivé 
účinky (protiinfekčné, protinádorové). Na dosiahnutie liečivých účinkov vitamínu C je nutné vytvoriť v krvi 
takmer 15x vyššiu koncentráciu, čo je možné dokázať len pri vnútrožilovom podaní vitamínu C.

Prečo?

Infúzna liečba vitamínom C je určená na podpornú liečbu radu ochorení (napr. recidivujúcich infekcií, 
alergií, artritídy, aterosklerózy, nádorov) a tiež pri stavoch vyčerpanosti a „vyhorenia“ (burn-out syndróm).
Ďalej zmienená infúzna terapia prispieva k cielenej likvidácii rakovinových buniek a pôsobí proti metastá-
zovaniu, čo je dávané do súvislosti so schopnosťou vitamínu C blokovať nádorovú angiogenézu (nádor si 
nemôže na novo vytvárať svoje cievy a šíriť sa).

Kedy?

Infúzna terapia vitamínom C je viazaná na lekársky predpis. Ľudia, ktorí sa domnievajú, že by pre nich bola
vhodná, sa môžu informovať u svojho ošetrujúceho lekára alebo na e-mailovej adrese: edukafarm@edukafarm.sk

Kde?

Vitamin C nefiremni sk .indd   1 14.5.13   14:21

Ide o choroby rôzneho druhu, chronické 
zápalové ochorenia, reumatické ochore-
nia, chronické infekcie, cukrovku, ale aj 
nádorové ochorenia.
Účinok vitamínu C proti nádorovým 
bunkám je známy už dlho, najskôr bol 
preukázaný v pokusoch in vitro – v skú-
mavkách. Aby sa takýto účinok dosiahol 
u ľudí, nestačí užívať vitamín C v potrave 
alebo tabletkách, ale musí byť dodaný 
priamo do žily, a to v dostatočnom množ-
stve. Štúdie zamerané na farmakokineti-
ku vitamínu C v organizme potvrdili, že 
cez žalúdok a črevá sa dokáže vstrebať 
do krvi pri jednorazovom podaní len 200 
mg vitamínu C, zvyšok sa vylúči z tela 
von. Aj keby sa jeho podanie ústami 
opakovalo viackrát za deň, nikdy by sa 
nedosiahla potrebná liečebná hladina 
vitamínu C v krvi. Na dosiahnutie efek-
tívnej liečivej dávky vitamínu C, je preto 
dôležité podávať ho priamo do žily v nie-
koľko gramovej koncentrácií (7,5 g). Vita-
mín C vo forme infúzie je bez preháňania 
„zabudnutý p oklad“.
Dostatočné množstvo vitamínu C fun-
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guje v tele proti rakovinovým bunkám tak, 
že vytvára v okolí nádorových buniek pe-
roxid vodíka v dôsledku jeho reakcie s lát-
kami produkovanými samotnými nádoro-
vými bunkami. Peroxid vodíka preniká do 
nádorovej bunky a ničí ju, poškodzuje jej 
genetickú výbavu – DNA a mitochondrie, 
kde vzniká energia pre bunku. Nádorovej 
bunke totiž chýbajú enzýmy, ktoré by ve-
deli zneškodniť peroxid vodíka. Našťastie 
zdravé bunky ich majú, a preto im peroxid 
vodíka neškodí. Vitamín C dokonca zabra-
ňuje rakovinovým bunkám metastázovať – 
vytvárať im krvné riečište. Preto môžeme 
povedať, že vitamín C v dostatočne vyso-
kej dávke má selektívny cytotoxický úči-
nok, čo je pri liečbe veľmi pozitívne, lebo 
nepoškodzuje zdravé bunky a tkanivá, ako 
to je pri klasickej onkologickej liečbe – che-
moterapii a rádioterapii.
V zahraničí sú pracoviská, kde onkologic-
kí pacienti dostávajú popri klasickej liečbe 
aj liečbu infúzne podaným vitamínom C 
7,5 g. Vitamín C dokonca zosilňuje účinok 
niektorých cytostatík, a tak pomáha pa-
cientom úspešnejšie prekonať onkologické 
ochorenie, ale aj lepšie znášať samotnú 
onkologickú liečbu a jej nežiaduce účin-
ky. Pacienti sa po infúzií vitamínom C cítia 
lepšie, mizne nevoľnosť, únava, vyčerpa-
nie, poruchy spánku, viditeľne sa zlepšuje 
kvalita ich života. Infúzne podaný vitamín 
C ich organizmus celkovo posilňuje, hlavne 
imunitný a nervový systém, čo im pomáha 
pri prekonávaní fyzických a psychických 
ťažkostí. 
Klinické štúdie a prax potvrdzujú povzbu-
divé výsledky pri použití infúznej terapie, 
napríklad pri liečbe rakoviny prsníka, va-
ječníkov, maternice, prostaty, pankreasu, 
hrubého čreva, p ľúc atď. Veľký význam má 
užívanie infúznej terapie vitamínom C aj 
v období remisie (tzn. v období prechod-
ného vymiznutia príznakov rakoviny), po 
základnej onkologickej liečbe, aby sa po-
mohlo predísť novému prepuknutiu choro-
by a metastázovaniu. 
Infúzny vitamín C je registrovaný už aj na 
Slovensku od októbra minulého roku a je 
dostupný na lekársky predpis v lekárni. 
Túto liečbu môže predpísať každý lekár 
pre pacientov trpiacimi aj menej závažný-
mi ochoreniami, ako sú alergie, opakované 
infekcie, pásový opar, diabetes, osteopo-
róza, pri zlom hojení rán, na únavu z vyčer-
pania, či strese a na mnohé ďalšie ochore-
nia. Lekári na Slovensku už začali používať 
terapiu infúznym vitamínom C, ktorý ich 
svojím pozitívnym účinkom milo prekva-
pil, hlavne u chronicky chorých pacientov. 
Svojím širokospektrálnym účinkom má in-
fúzne podávaný vitamín C všetky predpo-
klady, aby bol zaradený do bežnej klinickej 
praxe. Infúzny vitamín C 7,5g je zatiaľ na 
priamu úhradu pacienta.

Žiarivý úsmev hollywoodských 
hviezd sa stal súčasťou vysnené-
ho ideálu krásy. Z ankety uskutoč-
nenej vo Veľkej Británii je asi celá 
jedna tretina opýtaných nespo-
kojná so vzhľadom svojich zubov, 
pričom najčastejšou sťažnosťou 
je práve ich nie celkom ideálna 
farba (zmenu sfarbenia označuje-
me ako tzv. diskoloráciu).

Príčiny diskolorácie
Vzhľad, prípadne farba zubov, môže byť 
pritom ovplyvnená množstvom faktorov. Ak 
neberieme do úvahy dedičné dispozície, po-
tom farba zubov veľmi úzko koreluje s vekom 
a pravidelnou starostlivosťou o chrup. Vše-
obecne je možné sfarbenie zubov rozdeliť na 
vnútorné a vonkajšie, pričom sa veľmi často 
uplatňuje ich vzájomná kombinácia. Vnú-
torné sfarbenie je dané odlišným rozptylom 
a absorpciou svetla v oblasti zuboviny (den-
tín) a skloviny. V porovnaní s tým vonkajšie 
zmeny sfarbenia sú dané zmenami priamo na 
povrchu zuba, a to najmä v dôsledku nedosta-
točne vykonávaného mechanického čistenia 
chrupu (zle zvolená kefka, zlá technika čiste-
nia, nepoužívanie dentálnych nití a pod.). Na 
vzniku týchto vonkajších diskolorácií sa vo 
veľkej miere zúčastňujú najmä fajčenie, káva 
alebo červené víno, ale súčasne aj niektoré 
látky, ktoré sa používajú na lekárske účely 
(napr. chlórhexidín – po ukončení kúry sa 
sfarbenie naplno vracia do pôvodného stavu) 
alebo niektoré soli, najmä cínu alebo železa.

Ako vykúzliť žiarivý 
úsmev?
Celkom nepochybne na prvom mieste je pre-
vencia spočívajúca v pravidelnej a starostli-
vej zubnej hygiene. Úplne zásadné je vhodne 
zvolený druh kefky v kombinácii s medzizub-
nými kefkami alebo medzizubnými niťami 
a ústnymi vodami. Takto nebudeme predchá-
dzať len diskolorácii, ale aj zubnému kazu, 
kameňu alebo zápalom závesného zubného 
aparátu (tzv. parodontitíde). 
Ak prevencia zlyháva, možno pristúpiť k naj-
rôznejším bieliacim technikám, ktoré je vše-
obecne možné rozdeliť na bielenie počas 
návštevy stomatológa, bielenie doma po 
návšteve stomatológa a bielenie doma s po-
mocou predajných prostriedkov, ktoré však 
možno využiť len pre vitálne zuby. Bielenie 

priamo v ordinácii lekára má výhodu 
prakticky okamžitého účinku, lebo mož-
no použiť vyššie koncentrácie látok, prí-
padne napr. i laser alebo teplo, ktoré posil-
ňujú prestup bieliacich látok do vnútra zuba. 
Na „samoliečbu“ je k dispozícii celé množ-
stvo rôznych bieliacich pást, napr. aj s po-
silnením účinku proti zubnému kameňu. Ich 
princíp spočíva v úplnom obrusovaní povrchu 
zuba, ktoré je dané prítomnosťou veľmi jem-
ných pevných čiastočiek, tzv. abrazív, ktoré 
však môžu zároveň dokonca poškodzovať 
zubnú sklovinu.

KÚZLO 
BIELYCH ZUBOVBIELYCH ZUBOV
Odborná redakcia Edukafarm
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DAJTE ČERVENÚ 
ŤAŽKÝM NOHÁM

Aescin VULM®

Aescin napomáha znižovať pocit 
ťažkých nôh a napomáha dobrej 
cirkulácii krvi v cievach.

60 filmom obalených tabliet
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ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI www.vulm.sk Pred použitím výživového doplnku si pozorne prečítajte informácie uvedené na obale.
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Mravčenie v nohách
Vznik kŕčových žíl súvisí aj so životným štý-
lom. Dlhodobé státie aj sedenie, malá po-
hybová aktivita, fajčenie a nevhodná strava 
spôsobujúca zápchu, to všetko neprospieva 
žilovému systému.

Pacienti pociťujú bolesť, napätie v nohách, 
pálenie, brnenie, mravčenie a kŕče. V pokroči-
lých štádiách sú viditeľné zmeny na koži, zvý-
šená pigmentácia, suchá olupujúca sa koža, 
prípadne ekzém.

Kŕčové žily sa dajú liečiť chirurgicky. Nevý-
hodou tohto zákroku je až polovičná recidíva 
do 10 rokov po zákroku.

Alternatívou operácie je skleroti-
zácia žíl, keď sa do postihnutých 
miest vpichne látka, ktorá časť žily 
uzavrie.

Existujú aj látky užitočné pre žily, 
ktoré posilňujú stenu žily, zvyšujú ich 
pružnosť a zlepšujú činnosť žilových 
chlopní.

Nohám pomáha, ak si ich dáme aspoň na pol 
hodiny hore. Ten, kto má problémy, môže po-
užívať elastické pančuchy.

Mal by sa však poradiť s odborníkom, aby 
pančuchy mali správnu dĺžku a kompresnú 
triedu.

Počas letu treba piť
K odporúčaným pohybovým aktivitám patrí 
napríklad plávanie alebo jazda na bicykli. 
Naopak, žilám neprospieva posilňovanie, 
behanie a ani aerobic.
Aj lety dlhšie ako 6 hodín môžu vyvolať 
zhustnutie a hromadenie krvi v žilách a 
ohroziť pasažiera takzvanou cestovnou 

trombózou, keď v žilovom systému vznikne 
zrazenina.

Ak cestujúci nemajú kŕčové žily, postačí, keď 
sa trochu prejdú a budú si aspoň prepínať 
päty špičky. Okrem toho by mali počas letu 
skonzumovať aspoň dva litre tekutín. Voda s 
bublinkami, káva a alkohol nepatria k vhod-
ným nápojom.

Tí, ktorí vedia o sebe, že trpia žilovou nedo-
statočnosťou, mali by cestovať v kompresív-
nych pančuchách. 

Týždeň pred odletom by mali užívať liek ale-
bo výživový doplnok, ktorý zlepšuje prietok 
krvi žilami. 

ŽILÁM NEPROSPIEVA 
POSILŇOVANIE A DLHÝ LET
Odborná redakcia Edukafarm
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igralgin®

Váš spojenec proti migréne.
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Liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú
informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Zentiva, a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: (+421) 233 100 100 – Fax: (+421) 233 100 199 – E-mail: zentiva@zentiva.sk
Internet: www.zentiva.sk

BOLESTI HLAVY: 
STÁLE SA OPAKUJÚCE PROBLÉMY

Bolesti hlavy sú jedným z najčas-
tejších zdravotných problémov. 
Niekto nimi trpí často, iný len ob-
čas, ale asi sa nenájde človek, 
ktorý by ich nikdy nezažil.

Aby bolo možné bolesti hlavy správne lie-
čiť, delia ich lekári podľa pôvodu na dve 
skupiny: ako tzv. primárne bolesti hlavy sú 
označované bolesti hlavy, ktoré nesúvisia 
so žiadnym iným onemocnením, respektí-
ve nemajú žiadnu zistiteľnú príčinu. Patria 
sem predovšetkým tzv. tenzné bolesti hla-
vy, migrény a klastrové bolesti hlavy. Ako 
sekundárne bolesti hlavy sú potom označo-
vané bolesti, ktorých príčinou je iné ochore-
nie, potraviny, nápoje, lieky alebo iné von-
kajšie vyvolávajúce činitele. 

Dôležitá je správna 
diagnóza
Pre účinný postup v liečbe bolestí hlavy 
je správna diagnóza rozhodujúca. Aj keď 
symptomatická liečba bolestí hlavy (t.j. od-
stránenie pocitu bolesti) je často u rôznych 
typov bolestí hlavy podobná, je vždy potreb-

né snažiť sa vypátrať vyvolávajúcu príčinu 
a bolestiam hlavy predchádzať. 
Najrozšírenejšími bolesťami hlavy sú pri-
márne bolesti hlavy, u ktorých jednoznačnú 
vyvolávajúcu príčinu nedokážeme odhaliť. 
Z nich tenzné bolesti sú zďaleka najčastej-
šie – postihujú s rôznou frekvenciou až 80 % 
dospelej populácie. Ich názov je odvodený 
od obvyklej spúšťacej príčiny – nadmerného 
napätia (tenzie), únavy a stresu. Tieto fak-
tory vedú k zvýšenej dráždivosti nervových 
buniek a zmenám hladín niektorých moz-
gových nervových prenášačov (serotonín 
a ďalšie). Bolesť má obvykle charakter tla-
ku alebo rozpínania, avšak nemá pulzujúci 
charakter. Lokalizovaná je obojstranne, skôr 
miernej alebo strednej intenzity, obvykle 
len slabo obmedzuje bežné aktivity. Bolesť 
hlavy obvykle narastá postupne a zvyčajne 
nebýva spojená s tráviacimi ťažkosťami, ako 
nevoľnosť alebo vracanie. Fyzická aktivita 
alebo svetlo a hluk nespôsobujú výrazné 
zhoršenie bolesti. Tento typ bolesti hlavy 
obvykle veľmi dobre reaguje na bežné anal-
getiká (ibuprofén, paracetamol, prípadne 
v kombinácii s kofeínom) a oddych (spánok). 

Novinkou v liečbe bolestí hlavy pri zá-
chvatoch migrény je prípravok Migralgin. 
Obsahuje kombináciu troch liečivých 
látok. Paracetamol a kyselina acetylsa-
licylová uľavujú od bolesti a znižujú horúč-
ku. Mechanizmus, ktorým tieto dve účinné 
látky pôsobia, je však odlišný, a tak sa 
ich účinok navzájom dopĺňa. Obsahuje aj 
kofeín, ktorý zrýchľuje a zosilňuje účinok 
paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej 
proti bolesti. Okrem toho kofeín potláča prí-
znaky únavy, podporuje duševnú činnosť a 
výkonnosť. 

PR článok

inzercia_Aescin_210x143,5mm+3mm_spad_v1.0.indd   1 7. 5. 2013   16:48:35

Z L
EK

ÁR
EN

SK
EJ

 PR
AX

E

inzercia



14

Migréna, ako druhý najčastejší typ bolesti 
hlavy bez známej príčiny, postihuje 10 až 
20 % ľudí v populácii, a to v prevažnej mie-
re ženy. Z nie celkom jasných príčin u nich 
dochádza k podráždeniu a rozšíreniu moz-
gových ciev. Bolesť je takmer vždy len na 
jednej strane hlavy, začína relatívne rýchlo 
a často má pulzujúci charakter. Častá je 
žalúdočná nevoľnosť, spojená so stagná-
ciou tráviaceho traktu a vracaním. Postih-
nutý obvykle zle reaguje na svetlo, hluk 
alebo prudké pohyby. Asi 24 hodín pred 
záchvatom sa môžu objavovať tzv. prod-
romálne (výstražné) príznaky – obvykle 
predráždenosť, únava, depresia a spavosť. 
Tesne pred záchvatom migrény sa u asi 
20 % postihnutých môže objaviť tzv. aura 
– prejavujúca sa najčastejšie ako poruchy 
videnia neurologického pôvodu (záblesky 
svetla, iskrenie, rozmazané videnie, vý-
padky zorného poľa). K najčastejším spúš-
ťačom patrí opäť stres, ale často aj zmeny 
počasia, nedostatok či nadbytok spánku, 
kolísanie hladín hormónov či niektoré po-
traviny (napr. glutamát, červené víno, nie-
ktoré syry, čokoláda). Liečba migrény je 
komplikovanejšia ako u bežných bolestí 
hlavy, bežné analgetiká sú účinné len v 
slabších prípadoch, a je preto potrebné vo-
liť špeciálne lieky na predpis lekára – tzv. 
antimigreniká alebo preventívne pôsobia-
ce lieky. Často je potrebné samostatne 
riešiť aj žalúdočné nevoľnosti (obvykle po-
dávaním tzv. prokinetík). 

Klastrové bolesti hlavy sú našťastie 
relatívne zriedkavé, typické obvykle pre 
mužov stredného veku. Bolesť je jed-
nostranná, s veľmi rýchlym nástupom 
(v priebehu niekoľkých minút) s pocitom sil-
nej bolestivosti za okom. Obvykle je silnej 
intenzity, maximálne do 3 hodín ustupuje, 
avšak môže sa zopakovať aj niekoľkokrát 
za deň. Tieto dni bývajú obvykle nahroma-
dené do kratšieho obdobia (niekoľko dní až 
týždňov, tzv. klastrov), zvyšok roku nemá 
postihnutý žiadne problémy. 

Za najčastejšiu príčinu sekundárnych bo-
lestí hlavy možno považovať nadmernú 
konzumáciu alkoholu. Ostatné sekundárne 
bolesti môžu byť vyvolané vážnymi prob-
lémami (napr. zápal prínosových dutín, 
očné ochorenia, nádory hlavy, meningití-
da, mozgové krvácanie), a preto je potreb-
né odborné vyšetrenie. Pokiaľ sú bolesti 
vyvolané inými liekmi, opäť by mal liečbu 
upraviť len lekár. Pretože liečba by mala 
byť vždy zameraná na odstránenie príči-
ny, môžu sa konkrétne postupy podľa vy-
volávajúcej príčiny výrazne líšiť.

Pán doktor, vo Vašej ortopedic-
kej ambulancii každodenne rieši-
te problémy pohybového aparátu. 
Mohli by ste nám priblížiť, o aký typ 
pacientov najčastejšie ide, a aké sú 
ich zdravotné problémy, s ktorými 
Vás vyhľadávajú? 

Pacienti riešení v ortopedickej ambulancií 
sú vyšetrení a ošetrení komplexne v rám-
ci celého pohybového aparátu. Vzhľadom 
na súčasnú uponáh ľanú dobu a pracovné 
zaradenia sú to hlavne ochorenia chrbtice, 
drobných ručných kĺbov a veľkých kĺbov 
v prípade enormného zaťaženia. 
V dôsledku zníženej pohybovej aktivi-
ty v dnešnej dobe, kde väčšina práce sa 
rieši cez informačné technológie, chýbajú 
základné pohybové aktivity. Stúpajú pred-
časné degeneratívne zmeny s následným 
rozšírením reumatických ochorení, často 
získaného charakteru, a to v dôsledku ne-
dostatočného liečenia základných ochore-
ní infekčného pôvodu.

Aké sú možn osti liečby bolesti po-
hybového aparátu?

Ortopédia, ako odbor zaoberajúci sa po-
hybovým aparátom, rieši liečbu z kom-
plexného hľadiska s využitím veľkej škály 
farmaceutických preparátov, rehabilitácie, 
fyzikálnej liečby a kúpeľného doliečovania, 
hlavne u pacientov s chronickými ochore-
niami.
Jednou zo základných terapeutických me-
tód používaných v súčasnosti na našom 
pracovisku je podávanie preparátov Guna 
MD injekcií ako súčasť Fyziologickej regu-
lačnej medicíny.
Počet pacientov nastavených na túto lieč-
bu neustále pribúda vzhľadom na bezpeč-
nosť a účinnosť týchto preparátov. Liečba 
je však dlhodobá, kde spolupráca lekára 
a pacienta musí byť na vysokej úrovni, 
pretože terapeutický efekt nie je okamžitý. 
Z hľadiska vlastnej skúsenosti je takmer 
100% maximálna účinnosť po podaní 6-7 
injekcií. Na našom pracovisku sú využí-
vané všetky druhy Guna MD preparátov 
(kĺbové a tkanivové), ktorých kombinácia 
prináša vo väčšine prípadov ďaleko vyšší 
efekt, ako pri použití len jedného typu MD 
injekcií. Výhodou Guna MD preparátov je aj 
možnosť kombinácie s inými druhmi liečiv, 
či už sú to intraartikulárne (do kĺbu) podá-

vané chondroprotektíva, alebo kortikoidné 
preparáty podávané lokálne alebo celkovo.

Ako vidno z Vašej odpovede, mož-
ností je veľa, ale sú všetky vhodné 
pre všetkých? Aký typ liečby pohy-
bového aparátu by ste preferovali 
ako lekár, bez ohľadu na jej fi nanč-
nú stránku a prečo?

Vzhľadom na polymorbiditu a vek pacien-
tov, ktorí sa dostávajú ortopédovi na lieč-
bu, je podávanie Guna MD injekcií jednou 
z najbezpečnejších metód liečby pohy-
bového aparátu. Ich hlavnou obsahovou 
látkou je kolagén, ktorý je fyziologickou 
súčasťou všetkých tkanív spojivového apa-
rátu (väzy, chrupky, šľachy, kĺbové puzdrá, 
kostné tkanivo, medzibunková hmota). 
Z danej skutočnosti vyplýva, že neexistu-
je prakticky žiadna možnosť nežiaducich 
účinkov používaných preparátov. Pre star-
ších pacientov užívajúcich viacero liekov 
na iné ochorenia je táto skutočnosť veľmi 
dôležitá aj vzhľadom na možnosť ich kom-
binácie s inou liečbou. Guna MD injekcie 
pôsobia na bolestivé podnety, zlepšujú 
pohyblivosť kĺbov a zároveň pomáhajú pre-
ventívne pôsobiť proti predčasnému opot-
rebovávaniu spojivových a kĺbových tkanív. 
Preparáty Guna MD injekcie sú vhodné pre 
všetky vekové kategórie, vrátane športov-
cov, u ktorých je z hľadiska dopingu počet 
možných preparátov obmedzený.

Máte nejaké zaujímavé klinické prí-
pady, ktoré by ste nám v krátkosti 
opísali?

Pacienti s dlhoročnými bolesťami, opuchmi 
a obmedzenou hybnosťou v oblasti dolné-
ho úponu Achillovej šľachy, komplexne pre-
liečení celou škálou NSA (nesteroidových 
antireumatík), kortikoidov, RTG terapiou, 
laseroterapiou, boli po ošetrení tkanivový-
mi Guna MD preparátmi (MD Tissu a MD 
Matrix) po dvoch kúrach po 10 injekcií kom-
pletne vyliečení.

Veľmi častým problémom v ortope-
dickej ambulancii je liečba bolestí 
kolien. Pri akých diagnózach kolien 
by ste odporúčali novú metódu po-
mocou Guna MD injekcií?

Prekvapivý výsledok liečby bol u troch pa-

ROZHOVOR 
S MUDr. PAVLOM PATROM 
Ortopedická ambulancia, Bratislava
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GUNA MD – prípravky
ŠETRNÁ LIE BA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Prípravky:

Dostupnos : vo všetkých lekár ach 
bez lekárskeho predpisu.
Informa ný servis zabezpe uje spolo nos  
inPHARM, tel.: +421 2 44 630 402, 
inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

MD-Neck
MD-Neural
MD-Thoracic
MD-Lumbar
MD-Ischial

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

MD-Matrix
MD-Tissue
MD-Knee

Bene  ty:

 Zmiernenie bolesti a zlepšenie 
 pohyblivosti svalov, k bov a chrbtice

  Spomalenie degenerácie k bov 
 a pridružených tkanív 

 Nežiaduce ú inky neboli pozorované
 Bez liekových interakcií

inzercia MD_šport_210x148_laici.indd   1 5/13/13   5:10 PM

cientov s chronickými bolesťami vo vnú-
tornej kĺbovej štrbine, kde po MR (mag-
netickom rezonančnom) vyšetrení boli 
konštatované horizontálne poškodenia 
vnútorných meniskov bez dislokácie, boli 
liečení konzervatívnou metódou pomocou 
Guna MD Knee injekcií podávanými intra-
artikulárne (do kĺbu). Po 20 injekciách po-
dávaných v týždňových intervaloch, bola 
urobená kontrolná MR, ktorá ukázala, že 
lézie meniskov boli kompletne zhojené, 
nebolo treba podstúpiť chirurgickú inter-
venciu. Dobrú skúsenosť mám aj u pa-
cientov s artrózou kolena, kde podávanie 
Guna MD injekcií môže konsolidovať lieč-
bu v kombinácii s inými typmi preparátov 
(chondroprotektíva, kortikoidy).

Z Vašich slov cítim, že ste touto 
metódou nadšený. Ako sa Vám po-
darilo ju zaradiť do Vašej každo-
dennej praxe?

Túto liečbu preferujem vzhľadom k bez-
pečnosti používaných preparátov, a preto 
túto liečbu ponúkam pri problémoch ocho-
renia pohybového aparátu v ktoromkoľvek 
veku. Každá liečba týmito preparátmi je 
individuálna a môže skončiť v momente 
spokojnosti pacienta s daným stavom. 
V priemere však kúra trvá 6-8 týždňov, 

prípadne v priebehu roka sa môže opako-
vať podľa klinického stavu pacienta.

Vaším cieľom určite je pacienta vy-
liečiť. Čo by mal však pacient robiť 
v prevencii, aby sa minimalizoval 
návrat ochorenia?

V prevencii existujú 3 základné atribúty: 
je to dostatočný pohyb, optimálna váha, 
pokiaľ je to možné, snažiť sa ju dosiahnuť 
a udržiavať, ako aj chodiť na pravidelné 
klinické kontroly.

Je podľa Vás táto liečba pre pa-
cientov dostupná z fi nančného 
hľadiska ? Čo by ste odkázali pa-
cientom?

Vzhľadom na súčasnú situáciu a podmien-
ky v zdravotníctve odporúčam pacientom 
zvážiť používanie Guna MD injekcií, kto-
ré sú fi nančne relatívne dostupné (cca 10 
eur za aplikáciu jednej injekcie) pre širokú 
škálu pacientov a znovu apelujem na bez-
pečnosť týchto preparátov a ich celkový 
benefi t.

Za rozhovor ďakuje odborná redakcia 
Edukafarm

MUDr. Pavol Patro
Narodil sa v r. 1954 v Trenčíne, po 
ukončení štúdia na gymnáziu v rod-
nom meste, odišiel študovať na Fa-
kultu všeobecného lekárstva Karlo-
vej univerzity v Prahe, ktorú ukončil 
v r. 1979. Po ukončení štúdia začal 
pracovať na ortopedickom oddelení. 
Má dve atestácie z odboru ortopé-
dia. Počas svojej 34-ročnej praxe sa 
venoval ortopedicko-traumatologic-
kej problematike vrátane operačnej 
a konzervatívnej terapie. V rámci 
humanitárnej pomoci sa zapojil do 
projektov v Afrike a na Haity, kde 
bola práca náročná z dôvodu ťažkých 
podmienok, ale zároveň mu rozšíri-
la pracovné možnosti. Od nástupu 
do ambulantnej praxe v Železničnej 
nemocnici v Bratislave sa venuje 
v rámci terapie pacientov aj fyziolo-
gickej regulačnej medicíne s použitím 
preparátov Guna MD všetkých typov. 
Doterajšie výsledky terapie majú veľ-
mi dobrý efekt, prakticky s neexistujú-
cimi vedľajšími účinkami.
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Pred mnohými a mnohými rokmi (udáva sa ob-
dobie najmenej 40 až 26 tisíc rokov pred naším 
letopočtom) človek zistil, že pre pohodlnejšiu a 
bezpečnejšiu chôdzu je vhodné mať chodidlá 
nejakým spôsobom chránené. Bola objavená 
topánka, ktorá, prirodzene, v priebehu vekov 
mnohokrát zmenila svoj vzhľad, až kým do-
spela do dnešnej podoby. Topánky nám síce 
poskytujú ochranu, nezriedka aj estetický do-
plnok, avšak pri ich nosení si súčasne treba 
uvedomovať aj skutočnosť, že vo svojej obuvi, 
nech už je akákoľvek, strávime prakticky celý 
život s výnimkou ranného detstva a neskôr 
len spánku. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá 
v prípade, že sa budeme rozprávať o dôleži-
tosti každodennej starostlivosti o naše nohy, 
ktorých zdravotný stav veľmi úzko súvisí s mik-
roklímou, ktorú topánka poskytuje.
Koža chodidiel sa svojou štruktúrou veľmi po-
dobá na kožu našich dlaní. Nie sú tu prítom-
né chlpy, obsahuje silnejšiu vrstvu epidermis 
(pokožky) a veľké množstvo potných žliaz (čo 
sme si určite všetci všimli na našich prvých 
tanečných…), ak si teda uvedomíme, čo majú 
naše nohy a ruky spoločné, potom si rovnako 
priznajme, že starostlivosť, ktorú venujeme na-
šim rukám (hygiena, hydratačné krémy a pod.) 
zďaleka prevyšuje starostlivosť o naše nohy.

Príčiny suchej kože
Suchá koža chodidiel môže byť síce vyvolaná 
celým radom rôznych faktorov, avšak k naj-
dôležitejším sa nepochybne radí nevhodne 
zvolená obuv, či neadekvátna hygiena, ktoré 
spoločne môžu spôsobiť vysúšanie, prípadne 
aj popraskanie, so vznikom mnohokrát pomer-
ne hlbokých a bolestivých trhlín. Ak hovoríme 
o príčinách tohto stavu, potom rovnako treba 
spomenúť jeho podmienečnosť, prípadne aj 
prítomnosť ďalších, mnohokrát aj systémo-
vých ochorení. Ide predovšetkým o ochorenie 
diabetes mellitus, ktoré býva v pokročilejších 
štádiách spojené s tzv. neuropatiou, čo sa 
prejavuje okrem iného aj zníženou citlivosťou, 
tzn., že pacient menej reaguje na bolestivé 
alebo tepelné podnety. Popri diabete sa urči-
te nemalou mierou môže podieľať tiež atero-
skleróza (tzn. kôrnatenie tepien), pre ktorú je 
charakteristická strata pružnosti ciev, prípadne  
potom aj nedokysličenie periférnych oblastí, 
vrátane chodidiel nôh. 
Suchá alebo stvrdnutá koža následne stráca 
svoju prirodzenú citlivosť a postihnutá osoba si 
tak nie je vedomá ďalšej progresie, teda zhor-
šovania sa tohto problému. Stav chodidiel sa 
tak nepozorovane môže ďalej zhoršovať.

Ako sa starať o svoje 
nohy?
O naše nohy by sme sa teda mali dostatočne 
starať, najlepšie každodennou starostlivosťou. 
Samozrejmosťou je voľba optimálnej obuvi a 
adekvátnej hygieny. Noha by nemala byť v to-
pánke stiesnená, mala by, pokiaľ je to možné, 
takpovediac dýchať. Pri umývaní nôh by sme 
sa mali, pokiaľ je to možné, vyvarovať mydlám 
s vysúšajúcimi účinkami. Po umytí a použití 
pemzy je vhodné, ak je na postihnuté chodidlá 
nanesený hydratačný krém, prípadne aj s ob-
sahom látok, ktoré uľahčia odlúčenie zrohova-
tených vrstiev vrchnej epidermis. 

Prvá pomoc v lekárni
Prvou pomocou na uvedené ťažkosti môže byť 
krém Scholl SOS Repair. Tento kozmetický prí-
pravok obsahuje 10 % urey, ktorá zabezpečí 
koži potrebné zvlhčenie. Rýchlo sa vstrebáva 
a regeneruje poškodenú pokožku. Krém má 
tiež slabý keratolytický účinok, čo znamená že 
zmäkčuje vrchnú vrstvu kože. Tekutý parafín je 
ďalšou zložkou krému. Ten zabezpečí správ-
nu úroveň hydratácie a zvyšuje premastenie 
pokožky. Ďalším pomocníkom v Scholl SOS 
Repair je pantenol, ktorý optimalizuje výživu 
pokožky.
Krém Scholl SOS Repair sa používa 1 – 2-krát 
denne. Je dostupný v lekárni.

SUCHÁ KOŽA NA NOHÁCH 
NEMUSÍ BYŤ PROBLÉMOM
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„POZNÁTE Z TV“Bol vyvinutý ako masážny prípra-

vok po namáhavej každodennej 
činnosti na základe tradičnej ge-
neráciami preverenej receptúry. 
Jeho vyvážené zloženie zaručuje silný 
a široký účinok. Vyrába sa z extraktu 
pravej rašeliny a bylinných výťažkov 
prvotriednej kvality (kostihoj, gaštan, 
borievka). Tieto suroviny dodávajú re-
nomovaní zmluvní dodávatelia a majú 
štandardizovaný účinok. 
Žiadajte vo svojej lekárni. 

Viac informácií na:
www.herbamedicus.cz 
www.unicatum.sk UNICATUM NA KOLENÁ, CHRBÁT A CHRBTICU

UNICATUM CHONDRO – UNIKÁTNY ŠVAJCIARSKY 
RAŠELINOVÝ BALZAM S BYLINNÝMI EXTRAKTMI 

Choroby kĺbov (zápaly, artróza) a priľahlých 
tkanív (väzivové puzdrá, šľachy a kosti), fi bro-
myalgia (reumatizmus mäkkých tkanív, posti-
hujúci končatinové svaly a ich úpony) a bolesti 
chrbta patria k častým sťažnostiam veľkej sku-
piny chorých. Tieto ťažkosti predstavujú asi 
20 % pracovného vyťaženia praktického leká-
ra. Zároveň sa v lekárňach zaznamenal ras-
túci dopyt po OTC prípravkoch vhodných na 
samoliečbu porúch pohybového aparátu.

Súčasná farmácia disponuje mnohými účin-
nými liekmi (NSA, chorobu modifi kujúce lieky 
a biologiká); v ostatných dvoch desaťročiach 
sa pozornosť odborníkov aj pacientov obracia 
tiež na látky rastlinného pôvodu, a to použí-
vanými empiricky, alebo na základe výskumu 
a klinických štúdií. Dostupných je mnoho vý-
živových doplnkov, ale tiež lokálne používané 
liečivé prípravky. 

Renesancia derivancií
Derivanciá/rubefacienciá sú látky dráždiace 
nervové zakončenia, lokálne prekrvujúce po-
kožku a vyvolávajúce pocit tepla, čím dochá-
dza k potlačeniu vnímania bolesti kĺbov, svalov 
a šliach. K typickým zástupcom patrí okrem 
iného benzylnikotinát, včelí jed, príp. histamín 
a acetylcholín, slatina atď. Bicyklický ketón 
gáfor sa získaval zo silice dreva vždyzelené-

ho stromu škoricovníka gáfrového (Cinnamo-
mum camphora L.). Poznali ho už starí Indovia 
a Arabi (6. stor.n.l.), do Európy sa však dostal 
až v stredoveku a mal cenu zlata (na vtedaj-
ších receptoch ku slovu „gáfor“ pripisovali „ak 
ho možno dostať“). Hlavnými producentmi 
prírodného gáfru boli Tchaj-wan a Japonsko; 
dnes sa gáfor pripravuje z alfa-pinenu alebo 
borneolu. Zmes oboch izomérov (racemát) 
gáfru sa vyznačuje analgetickým, antifl ogistic-
kým a antiseptickým pôsobením. Používa sa 
vo forme iritačných mastí a liehových roztokov, 
je súčasťou Chlumského roztoku (Sol. phenoli 
camphorata) a prípravkov na malé omrzliny.
Kapsaicín sa bežne vyskytuje v paprikách 
(Capsicum spp.) a je príčinou ich pálivej chu-
ti. Aplikovaný v náplasti, kréme alebo géli 
(0,025 % pri muskuloskeletálnych bolestiach, 
0,075 % pri neuropatických bolestiach) stimu-
luje zakončenie senzorických C-vlákien s ná-
sledným uvoľňovaním neuropeptidu „substan-
cie P“ s jeho následnou depléciou. Po dlhšej 
aplikácii (4–8 týždňov) dochádza k periférnej 
desenzitizácii, a tým k významnej úľave (v 50 
– 60 % prípadov) pri reumatoidnej artritíde, 
artróze, fi bromyalgii, diabetickej neuropatii, 
postherpetickej neuralgii, po mastektómii a pri 
fantómových bolestiach. Dosiahnutá analgézia 
pretrváva až 6 týždňov.

Éterické oleje, 
kostihoj a arnika 
Silice (eukalyptová, kosodrevinová, tymiánová, 
borievková, puškvorcová, klinčeková, tea tree 
oil a i.) obsahujú monoterpény schopné za-
sahovať do metabolizmu mediátorov zápalu, 
a tým znižovať senzibilitu nociceptorov pre 
bolesť. Kožou sa vstrebávajú v závislosti od 
veľkosti aplikačnej plochy, dobe pôsobenia 
a koncentrácie, a tak môžu pôsobiť lokálne aj 
systémovo. Mätová silica aplikovaná na spán-
ky zmierňuje tenzné bolesti hlavy. Jej hlavná 
súčasť – mentol – dráždi chladové receptory 
a pôsobí lokálne anesteticky.
Korene kostihoja lekárskeho sa vzhľa-
dom na vysoké zastúpenie allantoínu (až 
0,8 %), slizu a trieslovín odporúčajú vo forme 
mastí, gélov a obkladov pri pomliaždeninách 
a vyvrtnutiach. V súčasnosti sa preferuje pou-
žitie prípravkov s recentnou šťavou z nadzem-
ných častí krížencov kostihoja (Symphytum x 
uplandicum) bez toxických pyrrolizidinových 
alkaloidov, avšak so zachovanou schopnosťou 
tlmiť bolesť, opuch a podporovať vstrebanie 
hematómov a regeneráciu tkanív. Extrakt, príp. 
tinktúra z koreňov alebo kvetov prhy arniky 
(Arnica montana L.) sa často predpisovala do 
pripravovaných mastí pri reumatizme a prele-
žaninách. K hlavným obsiahnutým látkam patrí 
horčina arnicín, fl avonoidy, laktóny a trieslovi-
ny. Pri vonkajšej aplikácii sa arnika osvedčila 
v liečbe športových úrazov, vytknutiach a zra-
neniach tupým predmetom.

LIEČIVÉ RASTLINY A CHOROBY 
POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA

inzercia



Srdce je veľmi výkonný sval, ktorý pracuje aj 
keď spíme, a nepozná oddych, dokáže len 
zrýchliť alebo spomaliť. Do nášho tela kaž-
dým svojím sťahom vypudí asi 70 ml krvi, za 
jednu jedinú minútu tak pri frekvencii srdca 
70 sťahov/min. prečerpá celý objem krvi v 
našom tele, asi 5 litrov. Jeho činnosť si pritom 
bežne neuvedomujeme. Srdce pracuje ticho 
a automaticky, nezávisle od našej vôle, hoci 
svojimi myšlienkami alebo intenzívnou kon-
centráciou sme schopní zrýchliť, alebo nao-
pak spomaliť jeho frekvenciu. Jeho stav však 
významne ovplyvňujeme svojou životosprá-
vou. Priveľa stresu, nedostatok pohybu a zlé 
stravovacie návyky spôsobujú vysoký krvný 
tlak a kôrnatenie ciev, tzv. aterosklerózu, t.j. 
ochorenia, ktoré sú veľmi rizikové z hľadis-
ka infarktu myokardu, srdcového zlyhania, 
cievnej mozgovej príhody, či napr. zhoršenej 

činnosti obličiek. Dnes sa okrem toho ochore-
nia srdcovocievneho systému spájajú s rizikom 
cukrovky, pričom aj naopak, cukrovka pod-
mieňuje pri zlej kompenzácii rozvoj cievnych 
komplikácií, proto stále častejšie počúvame o 
termíne „kardiabetes”. Vysoký krvný tlak spo-
ločne s nadváhou či obezitou, zvýšenou hla-
dinou krvných tukov a cukru sa označuje ako 
metabolický syndróm. 

Choroby srdca a ciev majú žiaľ tú vlastnosť, že 
nás zvyčajne nebolia, aspoň na začiatku. Ich 
závažnosť preto máme tendenciu zľahčovať a 
podobne je to aj s liečbou. Ochota užívať pred-
písané lieky nie je vysoká, lebo ich účinok nie 
je v naprostej väčšine prípadov zjavný hneď po 
podaní, na rozdiel od prípravkov proti horúčke 
alebo napr. od preháňadiel. Zodpovedný prí-
stup je však nanajvýš vítaný, lebo sa dnes pre-

ukázalo, že mnohé užívané lieky v uvedených 
indikáciách z dlhodobého hľadiska významne 
znižujú pravdepodobnosť úmrtia v najbližších 
rokoch.

Základom je jednoznačne nefajčiť a len stried-
mo konzumovať alkohol. Odporúča sa obme-
dziť solenie, preferovať zdravú stravu (ryba 
aspoň 3-krát týždenne, zelenina, ovocie…), 
dostatok pohybu (chôdza, plávanie, bicyklova-
nie…) a vyhýbanie sa stresu. Pri vysokom kr-
vom tlaku by sme mali byť obozretní, ako aj pri 
dlhodobom alebo pravidelnom užívaní látok zo 
skupiny nesteroidových antifl ogistík (ibuprofén, 
diklofenak a i.), ale aj pri hormonálnych kontra-
ceptívach či prípravkoch užívaných na liečbu 
upchatého nosa, tzv. dekongestívach.

Univerzálny liek na chorý srdcovocievny sys-
tém síce stále žiaľ nemáme, napriek tomu ho 
môžeme podporiť užívaním látok, zvyčajne do-
stupných vo výživových doplnkoch, u ktorých 
sa ich priaznivý vplyv dostatočne preukázal. 
Ide najmä o omega-3 nenasýtené mastné ky-
seliny, koenzým Q10 či užívanie horčíka. Z ome-
ga-3 mastných kyselín sa najčastejšie využíva 
kyselina dokosahexaénová a kyselina eiko-
sapentaénová, známejšie ako DHA a EPA. Zni-
žujú hladinu krvných tukov (triacylglycerolov), 
čím prispievajú aj ku zníženiu výskytu kardio-
vaskulárnych príhod. 
Koenzým Q10 je významný pri odbúravaní tukov 
v bunkách a pre ich energetickú rovnováhu. 
Horčík (Mg)  prispieva k znižovaniu krvného 
tlaku a pozitívne pôsobí na nervový systém. 
Mnoho medzinárodných štúdií dokázalo, že 
ľudia, ktorí trpia cukrovkou, majú omnoho niž-
šiu hladinu horčíka v tele než ľudia, ktorí ňou 
netrpia. Horčík je totiž jedným z najdôležitejších 
iónov v metabolizme cukrov a je takisto prítom-
ný na niekoľkých úrovniach pri tvorbe a vylu-
čovaní inzulínu. Nedostatok horčíka sa navyše 
spája s ťažším priebehom cukrovky a s kompli-
káciami, ktoré sú s ňou spojené. Kladné účinky 
na náš srdcovocievny systém však majú aj  
rôzne antioxidanty na čele s tzv. biofl avonoidmi 
obsiahnutými v čokoláde a víne, cesnak, 
vitamín D, selén a i.

Veľmi obľúbené sú dnes domáce tonometre, 
ktoré umožňujú pravidelný, najmä však ke-
dykoľvek dostupný monitoring krvného tla-
ku.  V lekárňach sú dostupné prístroje, ktoré 
sa ľahko prenášajú a majú jednoduchú obslu-
hu. Sú vhodné nielen pre hypertonikov, ale pre 
každého, kto sa chce starať o svoje zdravie. 
Z hľadiska ich presnosti platí, že výhodnejšie sú 
prístroje s manžetou na pažu ako tonometre na 
zápästie.

SRDCE A CIEVY
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SILA HORČÍKA 
na zlepšenie funkcie srdca a ciev

 Prispieva:
 k znižovaniu krvného tlaku

 k správnemu fungovaniu nervového systému

 k udržaniu zdravých kostí a zubov 

 k zníženiu vyčerpania a únavy
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Zastúpenie pre SK:  Vitabalans SK s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Tel.:+421 2 4569 0566, e-mail: info-sk@vitabalans.com, www.vitabalans.com

Stačí 
jedna tableta 

denne

Odborná redakcia Edukafarm
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Znenie tajničky: „..................................................................................................................................................................................“
Správnu odpoveď tajničky s vystrihnutým kupónom posielajte do 28. 6. 2013 na adresu: 
Edukafarm s.r.o., Trnavská cesta 82/A, Bratislava 821 01

 ubytovanie v štandardnej 
 dvojposteľovej alebo 
 jednoposteľovej izbe
 vstupná lekárska prehliadka 
 polpenzia
 1 základná procedúra za 

 pobyt + 1 masáž
 župan a papučky na izbe
 internet na izbe, free wifi  

 v lobby bare a na recepcii
 kávový a čajový servis 

 na izbe
 Exclusive Spa
 Neobmedzený vstup 

 do veľkého vnútorného 
 bazéna, vonkajšieho 
 a atrakčného bazéna 
 (Spa & Medical Wellness )
 fi tness – športoviská 

 (tenis, beach volley, 
 minigolf, bowling v rámci 
 animačných aktivít

p
(tenis, beach volley, 

 minigolf, bowling v rámci 
 animačných aktivít

Kupón 2/2013

Výhercovia tajničky z minulého čísla 1/2013: 
1. cena – Martin Čipčala, Dolný Kubín, 2. cena – Mária Hlaváčová, Žarnovica, 3. cena – Dana Brnová, Senec. 
Výhercom blahoželáme!



NOVINKA

Obsahuje probiotikum Bacillus coagulans IS-2 (ex Lactobacillus sporogenes), 
vitamíny skupiny B, vitamín K a extrakt z plodov čučoriedok.

 Vo forme praktických 
jednorazových fľaštičiek!

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

PRISPIEVA K UDRŽANIU NORMÁLNEHO STAVUPRISPIEVA K UDRŽANIU NORMÁLNEHO STAVU
SLIZNÍC TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVASLIZNÍC TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA

• • pri črevnom diskomforte (riedka/častá stolica)pri črevnom diskomforte (riedka/častá stolica)
• • pri zlej životospráve (zlá kombinácia potravín)pri zlej životospráve (zlá kombinácia potravín)
• • pri stresepri strese
• • na zníženie miery únavy a vyčerpaniana zníženie miery únavy a vyčerpania
• • má výbornú čučoriedkovú príchuťmá výbornú čučoriedkovú príchuť

Zloženie:
Bacillus coagulans IS-2 (ex Lactobacillus sporogenes), FiberAid® (arabinogalaktán), sušený extrakt a koncentrovaná šťava z plodov čučoriedok 
Vaccinium myrtillus, vitamíny B

1 
, B

2
 a B

3 
, kyselina pantoténová, vitamíny B

6
 , B

12
 a vitamín K.

výživový doplnok

TERAZ  EŠTE KONCENTROVANEJŠÍ EXTRAKT Z ČUČORIEDOK

DOVOLENKA BEZ ČREVNÉHO DISKOMFORTU

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

Prípravok Enterina sa vďaka obsahu probiotík, vitamínov skupiny B, vitamí-
nu K a extraktu z čučoriedok odporúča na udržanie normálneho stavu slizníc 
tráviaceho ústrojenstva, ako aj na zníženie miery únavy a vyčerpania.

Dávkovanie:
Deti od 6 mesiacov: 1 fľaštičku denne.

Dospelí: 1 – 2 fľaštičky denne. 
Podávajte najlepšie nalačno.

Balenie: 
8 jednorazových fľaštičiek s dávkovacím uzáverom. 
(1 fľaštička = 1 dávka)

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

enterina A4_2013_sk_dovolenka.indd   1 15.5.13   9:10
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* Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku.

A k c i a  p l a t í  o d  2 0 .  5 .  2 013

-15%

-50%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%
-15%

+ darček RAKYTNÍKOVO-LIPOVÝ KRÉM NA RUKY 150ml

- 5%

•REGULAX 6 kociek, 18 kociek*
•REGULAX PIKOSULFÁT 

roztok 10ml, roztok 20ml*

DOLGIT 
•krém 50g/2,5 g, krém 100g/5 g*
•gel 50 g*

•RAKYTNÍKOVÝ OLEJ 100% 
50+10 kapsúl

PANTOLOC CONTROL
gastrorezistentné tablety *

•7 x 20mg
•14 x 20mg

•OSTROVIDKY NEO 
30+15 kapsúl zdarma

•STEVIA !N
sypké stolové sladidlo 140g

TEPLOMERY MICROLIFE
•DIGI MT400 EXPRESS
•DIGI MT3001
•DIGI MT16F1

SMECTA pomarančová príchuť*
•10 vreciek
•30 vreciek

Spreje 
SUPERBRONZE 
SUN 

•SPF15  
sprej 200 ml

•SPF 20 
sprej 200 ml

PANTHENOL FORTE
•10% ICE EFFECT 

sprej 150ml

•9% ALOE VERA 
telové mlieko 
230ml

• 9% ALOE VERA 
pena 150ml

VICHY
•HOMME 

ROLL-ON
proti poteniu 
50ml

•ROLL-ON 
proti nadmernému 
poteniu 50ml

•ROLL-ON 
STRESS RESIST
72H 50ml

•RENU 
MULTIPLUS 
roztok 360ml


