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Vážení a milí čtenáři,

na stránkách časopisu Léky a lékárna, který je určen široké 

veřejnosti, usilujeme o Vaše vzdělávání v oblasti léků na 

předpis i léků volně prodejných a nevynecháme ani doplňky 

stravy, které jsou v lékárnách k dostání, a proto je nutné, 

abychom se jimi také zabývali. Přitom vycházíme z předpokla-

du, že informovaný člověk lépe chápe nejen léčbu předep-

sanou lékařem, ale daleko snadněji se orientuje i u možností 

prevence a samoléčby. Samozřejmě situace, kdy lze po-

mýšlet na samoléčbu a naopak kdy je nutné jít k lékaři, bude-

me zjednodušeně přinášet u jednotlivých kapitol a článků.

I v tomto čísle představujeme výsledky ankety „Co lékárníci 

doporučují“, kterou pro nás s lékárníky zorganizovala nezá-

vislá agentura Cegedim. Tentokrát jde (mj.) o skokana roku 

přípravek Saframyl, který lékárníci velmi často doporučují 

na sklíčenou náladu, respektive depresi. Samozřejmě, jako 

obvykle, v redakčním článku odhalujeme důvody, proč je 

právě tento přípravek ze strany lékárníků jedním z nejvíce 

doporučovaných na samoléčbu depresivních stavů.

Dále zde naleznete témata jako jsou enzymoterapie, probi-

otika u antibiotik a například také poruchy erekce u mužů. Právě v souvislosti s posledně jmenovaným té-

matem se můžete dozvědět o nové látce satierealu. Ta byla teprve nedávno ve Francii, v Česku a na Slo-

vensku uvedena na trh a díky svému vlivu na serotonin, potažmo navýšením jeho koncentrace v mozku, 

působí nejen antidepresivně, ale má také afrodiziakální účinky. Není žádným tajemstvím, že takzvaná 

erektilní dysfunkce se více a více přesouvá na mladší ročníky mužů, což pravděpodobně souvisí se znač-

ným vypětím a stresem, který přináší současný životní styl, pracovní nasazení, neschopnost si odpočinout, 

workoholismus a nekonečná honba za materiálními požitky… Účinná látka, která kombinuje antidepresiv-

ní a afrodiziakální efekty, je tedy velmi vítaná.

Nepřehlédněte interview s paní doktorkou Klimešovou, která představuje nový medicínský směr Fyziolo-

gické regulační medicíny (dále FRM). Paní doktorka je zkušeným revmatologem, jež na poli léčby bolesti 

pohybového ústrojí začala používat tento přístup teprve nedávno. A jak to tak vypadá, výsledky má 

u svých pacientů excelentní. Jistě se ptáte jak je to možné? Zjednodušeně řečeno, FRM využívá dávky fy-

ziologické, což jsou velmi nízké koncentrace, v jakých se nachází v lidském organismu kupříkladu hormony či 

komplex látek imunitního systému. Jinak řečeno, FRM používá zhruba 3x až 4x nižší dávky, než je obvyk-

lé. Přitom terapeutická odezva je velmi dobrá a není zatížena nežádoucími účinky, které jsou u klasických 

analgetik významnou součástí léčby. Potvrzuje se tak, že jedním z možných léčebných přístupů budouc-

nosti, je medicína nízkých dávek, u níž nejsou pozitivní účinky vykoupeny těmi negativními. 

Ptáte se, jak se jmenují přípravky, které jsou postaveny na principu Fyziologické regulační medicíny? Čtě-

te a dozvíte se více…

Přeji Vám hezký podzim a především hodně zdraví!

 PharmDr. Zdeněk Procházka

 šéfredaktor
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Estetické defekty po operáciách, poraneniach alebo 

vážnych infekciách sú na nej viditeľné. Sú jazvy nao-

zaj takým veľkým strašiakom?

Čo je jazva a ako sa hojí 
Jazva je výsledkom normálneho fyziologického proce-

su hojenia rany. Hojenie jazvy je dlhý proces. Bežná 

jazva sa zahojí približne do dvoch týždňov po operá-

cii. U každého človeka je to však individuálne. Faktory, 

ktoré ovplyvňujú hojenie, sú vek, pohlavie, lokalita jaz-

vy, jej hĺbka, veľkosť, možná infekcia, genetická dispo-

zícia, imunitná výbava, nádorové ochorenie a iné. Rany 

sa všeobecnejšie horšie hoja s pribúdajúcim vekom. 

U mladších ľudí je častá tvorba väčších a hrubších ja-

ziev, najmä v období pred pubertou a tesne po nej. Sú-

visí to s intenzívnejšou biologickou aktivitou organizmu 

v tomto období, lebo všetky biologické deje prebieha-

jú búrlivejšie. Ale i diabetici a obézni ľudia majú vyššie 

riziko výskytu pooperačných komplikácií. Preto je dô-

ležitá pooperačná starostlivosť o jazvu. Po zahojení 

a  vybratí stehov najbližšie dva týždne jazva po-

trebuje pokoj, nesmie sa namáhať.

Ožarovaná koža tiež 
potrebuje starostlivosť 
Nielen samotná pooperačná jazva, ale i ožarovaná 

koža, dokáže znepríjemniť život človeka. Ožarovaním 

je koža sústavne namáhaná. Žiarenie preniká do bu-

niek kože, kde sa poškodzuje DNA. Preto je dôležité 

venovať jej špeciálnu pozornosť.

Krém na podporu hojenia
Dnes už existujú prípravky, ktoré dokážu pooperač-

ný priebeh, či následky ožiarení zmierniť. Patrí sem aj 

krém s obsahom imunoglukanu. Imunoglukan je imu-

nologicky aktívna prírodná látka, ktorá sa získava izo-

láciou z Pleurotus ostreatus. Je známa ako stimulátor 

dôležitých imunitných buniek, makrofágov (Langer-

hansove bunky). Pôsobí prostredníctvom imunoglu-

kánového receptora na povrchu týchto buniek. Mak-

rofágy ako bunky imunity sú schopné rozpoznať, nájsť 

a zlikvidovať cudzie organizmy, častice a bunky (ples-

ne, baktérie, vírusy, fragmenty mŕtvych alebo zmene-

ných tkanív, mŕtve, zmutované alebo nádorové bunky, 

ťažké kovy...). 

Kladné skúsenosti s krémom Imunoglukan P4H® 

má aj MUDr. Vladimír Bella, primár mamologic-

kého oddelenia Národného onkologického ústavu 

sv. Alžbety v Bratislave:

Imunoglukan, ktorý sa nachádza v kréme, je 

látka s mimoriadnymi účinkami pri liečbe a ho-

jení rán, či jaziev. Aktivuje kožné bunky a priaznivo 

ovplyvňuje hojenie. Jeho účinok potvrdili aj mnohé kli-

nické štúdie a  pozorovania. Jedinečný účinok má pri 

opakovanej aplikácii na ranu po operácii. Rana po ope-

rácii takmer zmizla, alebo sa zmenšila natoľko, že na 

koži zanechala iba minimálnu stopu.

profil prípravku

ČAKÁ VÁS 
OPERÁCIA ? 
BOJÍTE SA JAZIEV? 

PR článok

Kožu často považujeme iba za vonkajšiu ochranu organizmu, hoci v sku-
točnosti je koža najväčší imunitný orgán nášho tela. Koža sústavne čelí 
rôznym vonkajším vplyvom a nepretržite sa musí regenerovať. Vrchná 
časť kože, epidermis, obsahuje mnoho imunitných buniek (napr. makro-
fágov), ktoré spolu s ostatnými kožnými bunkami zohrávajú kľúčovú úlohu 
v udržiavaní celistvosti a funkcie zdravej kože.

IMUNOGLUKAN P4H® KRÉM
Váš pomocník na:
• jazvy a ranky

• ekzémy a dermatózy

• akné

• suchú, popraskanú a ožarovanú kožu

Imunoglukan P4H® krém je voľnopredajný kozmetický prostriedok dostupný v každej 

lekárni.

Výrobca: PLEURAN, s.r.o., SR, 

Súkennícka 15, 

821 09 Bratislava, 

+421 2 5341 5577, 

info@pleuran.sk,

www.pleuran.sk, 

www.imunita.sk
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Osvieženie v OKAmihuSvieže oči rozjasnia váš deň...

www.artelac.sk

Artelac® UNOCL drží krok s vašim tempom 
 
Osviežuje - rýchlo a prirodzene. 
Artelac® UNOCL  je kvapkou sviežosti pre vaše namáhané oči, ktoré zvlhčí  
a príjemne upokojí. Artelac® UNOCL v praktických jednorazových fľaštičkách 
vám umožňuje flexibilné použitie kedykoľvek to potrebujete.

Výhody Artelacu® UNOCL

  kontaktných šošoviek

  prípravok je možné užívať až tri roky od 
  dátumu výroby

  na trhu v porovnateľnej kategórii  
  prípravkov

inzercia

Príznaky
Najčastejšími príznakmi syndrómu suchého oka sú svr-

benie, pálenie, rezanie, pocit tlaku v  očiach, pocit 

piesku alebo cudzieho telieska, únava očí, niekedy za-

červenanie, ťažkosti pri žmurkaní, až akési „trenie oka“ 

pri pohybe viečok, niekedy aj fotofóbia. Pri veternom 

alebo suchom a  teplom prostredí sa objavuje naopak 

nadmerné slzenie. Ide o  tvorbu nekvalitného slzného 

fi lmu, kvalita sa nahrádza nadmernou produkciou. Pre 

syndróm suchého oka je typické zhoršovanie ťažkostí 

počas dňa a  pri pobyte v  zadymenom a  prašnom 

prostredí.

Príčiny
Na vzniku syndrómu suchého oka má veľký podiel stále 

„civilizovanejšie“ životné prostredie: znečistené ovzdu-

šie, predovšetkým smog a výfukové splodiny, pôsobe-

nie klimatizácie, suchý vzduch pri centrálnom vykuro-

vaní, nedostatočný pobyt v zdravom prírodnom prostredí. 

K tomu pristupujú vysoké nároky kladené na zrak: dl-

hodobé vedenie vozidla, dlhodobá práca na počítači 

s potrebou vysokého sústredenie zraku. To vedie k zme-

nám na očnom povrchu, predovšetkým ku zníženiu 

stability slznej vrstvy a  zmene vlastností tejto vrstvy. 

Nejde však o  množstvo sĺz, ktoré zvlhčujú oko, ale 

o zmeny v ich zložení s následnou poruchou tzv. slzné-

ho fi lmu, pokrývajúceho a  chrániaceho povrch oka, 

s  následným nedostatočným zvlhčením očného povr-

chu. Neporušený slzný fi lm má za úlohu zvlhčovanie 

očného povrchu, obranu pred preniknutím infekcie 

a  pred poškodením. Má úlohu aj  pri ostrosti videnia. 

Slzný fi lm sa skladá z  troch základných vrstiev. Povr-

chová vrstva obsahuje lipidy (tukové častice). Ich hlav-

nou úlohou je zabrániť nadmernému odparovaniu sĺz 

z  povrchu oka. Stredná, vodnatá vrstva zabezpečuje 

zvlhčovanie a výživu rohovky. Tretia, vnútorná, tzv. mu-

kózna vrstva umožňuje kontakt medzi povrchom oka 

a  ostatnými zložkami slzného fi lmu. Väčšina ľudí so 

syndrómom suchého oka má porušenú vrstvu lipidov 

– tie tvoria vonkajšiu vrstvu slzného fi lmu, ktorý má 

chrániť spodné vrstvy. Ak dôjde k narušeniu lipidovej 

vrstvy, vodná vrstva fi lmu sa odparuje.

Aké riešenie existuje?
Pri problémoch, ktoré svedčia o  závažnom syndróme 

suchého oka, je samozrejme vhodné poradiť sa s leká-

rom, ktorý má k  dispozícii rad možností vyšetrenia 

a  stanovenia presnej diagnózy. Ide tiež o  vylúčenie 

niektorých závažnejších ochorení (napríklad tzv. autoi-

munitných ochorení), ktoré môžu mať i očné príznaky. 

Ak je syndróm suchého oka zapríčinený predovšetkým 

vplyvmi prostredia, lieči sa prípravkami, ktoré majú 

zvyčajne formu očných kvapiek.

Predtým užívané prípravky s  obsahom oleja sa ne-

osvedčili, zhoršovali videnie. Vodné roztoky sa museli 

aplikovať veľmi často – nevydržali na povrchu oka. 

Preto niektoré prípravky (tzv. „náhrady sĺz“) nie sú do-

statočne účinné. Priaznivo ovplyvňujú slzný fi lm tzv. 

fosfolipidy, ktoré obnovujú porušenú lipidovú vrstvu 

a stabilizujú ju. Dôležitá je zmena životného štýlu –ak je 

to možné, treba znížiť nadmerné namáhanie očí a od-

strániť z pracovného prostredia čo najväčší počet fak-

torov, ktoré prispievajú ku vzniku sydrómu suchého oka.

SUCHÉ OČI 
– RIEŠITEĽNÝ 

PROBLÉM
Odborná redakcia Edukafarm

ým 

ajú
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1.  Aká je účinnosť ibuprofénu 
ako nesteroidového 
antiflogistika?

Účinnosť ibuprofénu sa dostatočne overila v celom 

rade klinických štúdií. Princípom jeho účinku je zabrá-

niť tvorbe tzv. prostaglandínov – látok, ktoré sa zúčast-

ňujú na rozvoji zápalu a vzniku bolesti. Z toho vyplýva, 

že ibuprofén je vhodný a dostatočne účinný pri bežných 

typoch akútnej bolesti v dávkach 200 alebo 400 mg, 

čo zodpovedá veľkosti tabletiek. Súčasne tlmí zápal 

a znižuje teplotu. Užitie ibuprofénu pri tlmení bolesti sa 

dokonca odporúča aj Svetovou zdravotníckou organizá-

ciou (WHO) v rámci tzv. rebríčka analgetík, kde sa uvá-

dza na popredných miestach pri miernej a stredne ťaž-

kej bolesti.

2.  Ako by ste hodnotili 
bezpečnosť ibuprofénu?

Ibuprofén sa zaraďuje medzi nesteroidové antifl ogistiká 

(NSA). Aj  keď táto skupina liekov obsahuje mnoho zá-

stupcov, možno medzi nimi nájsť čiastkové rozdiely 

v presnom mechanizme pôsobenia, od čoho sa nako-

niec odvíja ich bezpečnosť. Práve otázka bezpečnosti 

je veľmi významná. Pri podávaní látok zo skupiny NSA, 

resp. z podskupiny neselektívnych NSA, kde sa zara-

ďuje práve ibuprofén, sa najviac obávame poškodenia 

tráviaceho ústrojenstva. V mnohých štúdiách sa preu-

kázalo, že v rámci tejto skupiny látok je v tomto smere 

ibuprofén jednou z  najbezpečnejších látok. Napokon 

o tom svedčí aj skutočnosť, že ibuprofén možno podať 

i malým deťom na zníženie teploty. Žiadne iné NSA túto 

indikáciu nemajú, hoci sa mnohí z nás, v dobrej snahe 

svojich rodičov, v rannom detstve liečili aspirínom (ky-

selinou acetylsalicylovou), ktorý je pre detský organiz-

mus oveľa menej šetrný. S  ohľadom na iné riziká 

ibuprofén vôbec nevybočuje z profi lu celej skupiny NSA 

a jeho profi l účinnosti a bezpečnosti tak možno nepo-

chybne označiť za veľmi priaznivý.

3.  Aké sú farmakokinetické 
parametre ibuprofén 
lyzinátu?

V snahe dosiahnuť čo najrýchlejšiu úľavu od bolesti, sa 

výskum v  oblasti liekov zameriava na použitie takých 

liekových foriem, ktoré by zabezpečovali rýchle vstre-

bávanie účinnej látky z tráviaceho ústrojenstva. Mož-

ností ako to dosiahnuť, je zaiste viac. Ibuprofén podaný 

vo väzbe s  aminokyselinou lyzínom je jednou z  nich. 

Táto soľ zabezpečuje v porovnaní s bežnou tabletkou 

výrazne vyššiu koncentráciu ibuprofénu v  krvnej 

plazme pri kratšom časovom úseku, čo pacient hodno-

tí ako rýchlejšiu úľavu od bolesti.

4.  Môžete sa vyjadriť 
k špecifikám tejto soli?

Ako sme už povedali, pre pacienta je žiaduce, aby bo-

lesť čo možno najskôr odznela. Aplikácia ibuprofénu 

v kombinácii s lyzinátom zabezpečuje rýchlejšie a kva-

litnejšie vstrebanie do krvného obehu a  účinná látka 

tak môže rýchlejšie ovplyvniť prebiehajúci zápal, bolesť 

alebo teplotu. Lyzín je nášmu telu vlastná aminokyseli-

na, t.j. základný stavebný kameň bielkovín. V prípravku 

Ibalgin FAST teda slúži len ako urýchľovač vstrebávania 

ibuprofénu a pre náš organizmus nepredstavuje žiadne 

riziko a ani záťaž.

5.  Ako by ste hodnotili 
farbivo používané 
pri Ibalgine FAST?

Obalené tabletky tohto prípravku obsahujú farbivo 

erythrosín (E 127), ktoré je súčasťou Zoznamu prídav-

ných látok povolených na použitie v potravinách podľa 

platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a ako také, 

je bezpečné a pre náš organizmus neškodné. Prípadné 

nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytnú pri užití prípravku 

Ibalgin FAST, s  najväčšou pravdepodobnosťou budú 

dané vlastnou účinnou látkou, nie týmto farbivom.

Súčasne treba pripomenúť, že farebné označenie tab-

letiek výrazne znižuje riziko zámeny liekov najmä 

u tých, ktorí ich užívajú viacero naraz.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Slívou, Ph.D. 
Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

ÚČINNE A RÝCHLO 
PROTI BOLESTI

profil prípravku

IBALGIN FAST
Zloženie: ibuprofenum lysinicum

Charakteristika: ibuprofén lyzinát je soľ ibuprofénu, ktorý sa zaraďuje medzi ne-

steroidové antifl ogistiká (NSA). Svojimi účinkami znižuje aktivitu enzýmu cyklooxyge-

názy, čím sa zníži tvorba látok známych ako prostaglandíny, ktoré majú významný 

vplyv pri zápale, bolesti alebo teplote.

Indikácie: prípravok je vhodný na potlačenie miernej až stredne silnej akútnej 

bolesti rôzneho pôvodu osôb vo veku nad 12 rokov. Používa sa najmä pri bolestiach hlavy, 

zubov, chrbtice, svalov a kĺbov, ale aj pri pooperačných bolestiach alebo pri bolesti-

vej menštruácii.

Kontraindikácie: známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku prípravku, alergická 

reakcia na ktorúkoľvek NSA, čo sa prejavuje ako astma alebo vyrážky, poruchy krv-

nej zrážavosti, žalúdočný alebo dvanástnikový vred a  závažné srdcové, pečeňové 

alebo obličkové zlyhanie.

Nežiaduce účinky: najtypickejšie sú tráviace ťažkosti (nevoľnosť, pálenie záhy 

a pod.). Pri dodržiavaní zásad uvedených v príbalovej informácii, možno užívanie prí-

pravku označiť ako veľmi bezpečné.

Tehotenstvo a dojčenie: ibupro-

fén nie je vhodný pre tehotné, doj-

čenie nie je potrebné v prípade krát-

kodobého užívania prerušiť.

Balenie: po 12 tabletiek s  obsa-

hom 400 mg účinnej látky.

Výrobca: ZENTIVA, k.s.

Liek s obsahom ibuprofénu na vnú-

torné použitie.

Pred užívaním si starostlivo prečí-

tajte príbalovú informáciu!
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profil prípravku

RACIONÁLNE 

K ANTIBIOTIKÁM
rozhovor s Mgr. Luciou Kotlářovou

Edukafarm, Praha

Liečba antibiotikami je veľmi 
rozšírená, na druhej strane, 
často sa „démonizuje“. 
Ako je to v skutočnosti?
Pri podávaní antibiotík, ako pri všetkom, čo súvisí so 

zdravím, platí dvojnásobne: „všetko s mierou“. V praxi 

je problém, že antibiotiká sa často považujú ako uni-

verzálna „náplasť“na všetko, čo súvisí s  bolesťami 

v  hrdle, kašľom a  nádchou. Tieto ťažkosti sú však 

v drvivej väčšine prípadov vyvolané vírusmi, na ktoré 

antibiotiká vôbec neúčinkujú. Preto sa veľmi apeluje 

na rozumné používanie antibiotík. Na druhej strane, 

táto snaha vyvoláva u niektorých príliš horlivých pa-

cientov alebo rodičov priamo antibiotickú fóbiu.

Platí však jednoznačná zásada, že ak sa antibiotiká 

správne indikujú, ich prínos vysoko prevyšuje možné 

riziká. Nežiaduce pôsobenie možno okrem toho zmier-

niť vhodnými opatreniami. 

 

Ako je to konkrétne?
Jeden z najdôležitejších nežiaducich účinkov antibiotík 

vychádza z ich vlastnej podstaty a určenia. Antibiotiká 

zabíjajú baktérie. V  našom tele však okrem „choro-

boplodných“ baktérií dlhodobo žijú „priateľské“ bakté-

rie, označované ako probiotické. Antibiotiká však medzi 

nimi nedokážu rozlišovať.

Probiotické baktérie si s nami v priebehu vývoja vytvorili 

veľmi tesné spolužitie, k akému všeobecne dochádza 

takmer u všetkých živočíchov. Tieto baktérie potrebu-

jú pre život nás a my zase potrebujeme ich. Toleruje-

me ich a „živíme“, pretože nám pomáhajú pri trávení 

niektorých zložiek potravy a  zároveň bránia vstupu 

„agresívnych“ choroboplodných baktérií. Posledné po-

znatky ďalej ukazujú, aký veľký význam majú tieto 

baktérie pre imunitný systém. Naše telo sa na nich učí 

správne rozpoznávať cudzorodé látky prostredia, tole-

rovať ich, aby nedošlo k skĺznutiu do prehnane aler-

gickej reakcie, ale zároveň udržiavať si aj stav prime-

ranej pohotovosti.

Takže používanie antibiotík 
nás o tieto účinky 
pripravuje?
Áno, do istej miery to tak možno povedať. Antibiotiká 

poškodzujú probiotické baktérie v črevách a otvárajú 

tak priestor napr. iným patogénnym baktériám vyvolá-

vajúcim hnačku. Zároveň chýba stimulujúci účinok na 

imunitný systém. Preto sa všeobecne odporúča po po-

dávaní antibiotík obnoviť črevnú mikrofl óru podávaním 

vhodných probiotík. Je však otázne, ako postupovať 

pri podávaní antibiotík. Prečo sa pri akútnom priebehu 

ochorenia, keď je organizmus najviac oslabený, máme 

ďalej oslabovať.

Existujú teda aj nejaké 
probiotické baktérie, ktoré 
odolávajú antibiotikám?
Len niektoré probiotiká – a  je ich veľmi málo – sú 

schopné prežívať v  čreve i  pri podávaní antibiotík. 

Jednou z  najlepšie overených probiotických baktérií 

s  vysokou odolnosťou voči antibiotikám je Bacillus 
clausii. Baktérie rodu Bacillus nie sú „bacily“v tom ne-

gatívnom zmysle slova. Naopak, ide väčšinou o úplne 

neškodné baktérie. Bacillus clausii sa napr. v Talian-

sku používa už vyše 40 rokov pre deti už od 3. mesia-

cov. V  Slovenskej republike sa tento jedinečný druh 

nachádza v  prípravku Probacin, ktorý je primárne 

určený na súčasné podávanie s antibiotikami.

PROBACIN®

Probiotiká majú dnes rôzne použitie – 

od hnačiek, plynatosti, dráždivého 

hrubého čreva až po posilnenie imunity 

a prevenciu alergií. Veľmi dôležité je ich 

preventívne použitie pri antibiotickej 

liečbe. V takom prípade začíname rozli-

šovať, ktorý konkrétny probiotický 

kmeň je najvhodnejší pre danú indiká-

ciu. Rozhodne sa už dnes neuspokojí-

me s paušálnym pojmom „probiotiká“.

Charakteristika: Prípravok Probacin 

obsahuje spóry probiotického kmeňa 

Bacillus clausii, ktorý sa spomedzi zná-

mych probiotík vyznačuje najvyššou 

odolnosťou voči antibiotikám. Preto je 

určený hlavne na preventívne použitie 

súčasne s antibiotickou liečbou, pri ktorej 

pomáha zabrániť nežiaducim účinkom 

v dôsledku dysmikróbie vyvolanej anti-

biotikami.

Kmeň Bacillus clausii je odolný voči ši-

rokému spektru antibiotík, ku ktorým 

patria:

• penicilíny,

• tetracyklíny,

• cefalosporíny,

• makrolidy,

• aminoglykozidy,

• linkosamidy,

• metronidazol,

• kyselina nalidixová,

• kolistín a ďalšie.

Prípravok je zabalený vo fľaštičkách so 

samostatne uloženými probiotikami, čo 

zaručuje maximálnu odolnosť a trvanli-

vosť pri skladovaní. Zároveň umožňuje 

vždy, keď je to potrebné, pripraviť teku-

tú liekovú formu, ktorá je vhodná pre 

deti už od 6 mesiacov.

Použitie: Deti od 6 mesiacov veku: pri 

akútnych stavoch 1 fľaštičku denne.

Dospelí: 1-2 fľaštičky denne. Najlepšie 

je užívať nalačno.



Užívajte to, čo odporúčajú 
lekárnici

Milí čitatelia!

V predchádzajúcom čísle sme Vás informovali o projekte „ Lekárnici odporúčajú“, ktorý vznikol koncom roku 2009 

v redakcii nášho odborného časopisu Edukafarm FarmiNews. Išlo o prieskum názorov odborníkov lekární na voľne 

predajné prípravky. V rámci tohto projektu sa odborníci lekární vyjadrili k jednotlivým voľne predajným prípravkom 

v jednotlivých kategóriách/oblastiach použitia, ku ktorým majú najväčšiu dôveru, a to na základe svojich skúseností 

a odozvy u pacientov. Prieskum je preto vynikajúcim návodom aj pre laickú verejnosť, čo si o jednotlivých príprav-

koch odborníci myslia, ktoré skutočne svojim pacientom, ale tiež sami sebe odporúčajú. Kontrolný dohľad nad spra-

covaním výsledkov mala medzinárodná spoločnosť Cegedim Strategic Data, špecialista na marketingový výskum vo 

farmaceutickom priemysle.

Predkladáme 2. časť výsledkov tejto ankety.
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ANTITUSIKÁ – SUCHÝ, DRÁŽDIVÝ KAŠEĽ

1. Ditustat 50,6 %

2. Robitussin antitussicum 50,6 %

3. Stoptussin 35,1 %

4. Sinecod 27,3 %

HORÚČKA U DETÍ

1. Nurofen 83,1 %

2. Panadol 62,3 %

3. Paralen 33,8 %

4. Brufen 13,0 %

IMUNOSTIMULANCIÁ

1. Imunoglukán 70,1 %

2. Hliva ústricová (výrobca nešpecifi  kovaný) 28,6 %

3. Echinacea (výrobca nešpecifi  kovaný) 20,8 %

4. Preventan 15,6 %

ZÁPALY MOČOVÝCH CIEST

1. Urinal 70,1 %

2. Urologica 28,6 %

3. Urinal akut 24,7 %

4. Swiss brusnice 18,2 %

EXPEKTORANCIÁ – VLHKÝ KAŠEĽ

1. Mucosolvan 50,6 %

2. Solmucol 40,3 %

3. Bromhexin (výrobca nešpecifi  kovaný) 20,8 %

4. Bronchicum elixir 18,2 %

BOLESŤ V HRDLE

1. Tantum 50,6 %

2. Strepsils 31,2 %

3. Neo-angin 23,4 %

4. Strepfen 22,1 %

NEALERGICKÁ NÁDCHA – LOKÁLNE PRÍPRAVKY

1. Muconasal plus 51,9 %

2. Olynth 45,5 %

3. Nasivin 39,0 %

4. Olynth HA 18,2 %

MULTIVITAMÍNY – SENIORI

1. Centrum silver 53,2 %

2. Pharmaton Geriavit 49,4 %

3. Calibrum 50 plus 35,1 %

4. Bion 3 senior 22,1 %

MLIEČNA DOJČENSKÁ STRAVA – ANTIREGURGITAČNÁ AR

1. Nutrilon AR 94,8 %

2. Beba AR 31,2 %

3. France lait AR 3,9 %

4. Humana AR 2,6 %

OMEGA-3 MASTNÉ KYSELINY

1. Omega 3 generica 48,1 %

2. Maxicor 20,8 %

3. GS Omega 3 19,5 %

4. Omega 3 Walmark 14,3 %

MULTIVITAMÍNY – DETI

1. Marťankovia 76,6 %

2. Pikovit 37,7 %

3. Cem-m 24,7 %

4. Calibrum junior 20,8 %

BOLESTI SVALOV A KĹBOV – LOKÁLNE PRÍPRAVKY

1. Fastum 53,2 %

2. Voltaren 49,4 %

3. Flector 19,5 %

4. Koňská masť 14,3 %

MLIEČNA DOJČENSKÁ STRAVA – BEŽNÁ REGULÉRNA

1. Nutrilon 90,9 %

2. Beba 41,6 %

3. Sunar 28,6 %

4. France lait 24,7 %

SUCHÁ KOŽA

1. Excipial U lipolotio/hydrolotio 48,1 %

2. Atoderm 27,3 %

3. Excipial 20,8 %

4. Eucerin 14,3 %

ZAVŠIVENIE

1. VšiVen Dr. Müller 41,6 %

2. Hedrin 40,3 %

3. Parasidose 29,9 %

4. Paranit 24,7 %

PLESŇOVÉ OCHORENIA KOŽE

1. Canesten 74,0 %

2. Lamisil 59,7 %

3. Mykoseptin 20,8 %

4. Myco-decidin 13,0 %

ZUBNÉ PASTY

1. Lacalut 76,6 %

2. Elmex 72,7 %

3. Meridol 29,9 %

4. Sensodyne 19,5 %

PORUCHY PAMÄTE – NOOTROPIKÁ

1. Ginkoprim 54,5 %

2. Memo plus 22,1 %

3. Ginkgo Generica 11,7 %

4. Gingimax 10,4 %

DEPRESIA

1. Deprim 62,3 %

2. Saframyl 36,4 %

3. Persen 27,3 %

4. GS Anxiolan 16,9 %

EEXX

11..
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LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ: 
SKOKAN ROKA ŠAFRAN 
– SILNÝ SÚPER DEPRESIÍ

DIABETICKÁ 
NOHA

Voľne dostupných prípravkov využiteľných pri depresiách 

je veľmi málo. Tradičnými sú prípravky odvodené od ľu-

bovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). 

Účinnosť extraktov z ľubovníka sa pomerne dobre po-

tvrdila množstvom klinických štúdií pri miernej až 

stredne ťažkej depresii. V prieskume Lekárnici odporú-
čajú však na riešenie depresie sa raketovo dostal na 

druhé miesto prípravok Saframyl, odvodený od šafranu 

(Crocus sativus L.). Prečo teda vzbudila taký záujem al-

ternatíva v podobe šafranu?

Najdôležitejším faktorom je zrejme skutočnosť, že ľu-

bovník môže ovplyvniť inú liečbu, a  preto sa nemôže 

s mnohými liekmi kombinovať. Tieto lieky patria dnes 

takmer k „školským“ príkladom všetkých lekárnikov 

a v lekárňach by Vás na ne mali vždy upozorniť.

Ide napr. o warfarín a iné lieky, ktoré ovplyvňujú zráža-

vosť krvi, teofylín a niektoré lieky používané pri epilepsii. 

Najväčšou skupinou, pri ktorej je ľubovník zakázaný, sú 

všetky užívateľky perorálnej hormonálnej antikon-

cepcie, pretože ľubovník môže znižovať ich účinnosť. 

Šafran sa používa v  tradičnej perzskej medicíne ako 

antidepresívne pôsobiaca rastlina. Vedecké štúdie po-

tvrdzujú, že účinok je sprostredkovaný safranalom, lát-

kou izolovanou z  blizien šafranu, ktorá ovplyvňuje 

v mozgu hladinu sérotonínu („hormónu šťastia“). Anti-

depresívna účinnosť safranalu sa sledovala na niekoľ-

kých univerzitných pracoviskách, a dokonca bola po-

rovnateľná s  niektorými zo syntetických antidepresív. 

Na báze šafranu je v  Slovenskej republike v  súčas-

nosti dostupný výživový doplnok Saframyl. Okrem 

safranalu ovplyvňujúceho sérotonínový transport, ob-

sahuje ďalšie zložky, ktoré zvyšujú syntézu sérotoní-

nu: L-tryptofán, ktorý je prekurzorom sérotonínu a vita-
mín B6, ktorý sa zúčastňuje na jeho syntéze. 

Prípravok Saframyl bol v  čase nášho prieskumu na 

trhu asi pol roka, a preto je príjemným prekvapením, že 

v takom krátkom čase dosiahol v lekárňach takú obľu-

bu. To ho plne oprávňuje na získanie titulu „Skokan 

roka“.

Odborná redakcia Edukafarm

Odborná redakcia 
Edukafarm
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Depresia je dnes stále častejšie psychické ochorenie, ktorého výskyt, 
zvlášť v  rozvinutých krajinách, stále rastie. Podieľajú sa na tom zmeny 
životného štýlu, ako aj aktuálne okolnosti, napr. svetová ekonomická krí-
za. Zároveň vo verejnosti stále pretrváva určitá „obava“ z psychiatrie, 
a tak neprekvapuje, že sa postihnutí snažia najskôr si pomôcť sami.

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet diabetikov v našej populácii, sa čoraz 

častejšie stretávame s typickým postihnutím nôh, ktoré označujeme ako „diabetic-

ká noha“. Pre tento stav je typická tvorba veľmi ťažko sa hojacich vredov spolu 

s možným vznikom deformácií a zmien v okolitých tkanivách. Postihnutý sa veľmi 

často sťažuje na zmeny, najčastejšie na stratu citlivosti na dotyk, bolesť či zmenu 

teploty (pozor na omrzliny a tesnú obuv!). Pokožka pozvoľna stráca schopnosť vy-

tvárať pot, viac sa vysušuje a zosilňuje sa jej rohovatenie sprevádzané tvorbou 

prasklín, ktoré sa môžu druhotne infi kovať, najčastejšie plesňami. Hlavnou príči-

nou tohto stavu je postihnutie cievneho a nervového systému, ktoré sa objavuje 

v dôsledku dlhodobo nesprávne a nedostatočne liečeného diabetu, vrátane nedo-

držiavania diétneho režimu. 

Diabetickej nohe sa snažíme zabrániť hlavne dodržiavaním zásad prevencie, či už 

v zmysle zdravého životného štýlu, či dodržiavaním liečebných opatrení spojených 

so stanovením diagnózy cukrovky a samozrejme aj dodržiavaním zodpovedajúcej 

starostlivosti o naše nohy. Ak sa už diabetická noha objaví, je potrebné našu sta-

rostlivosť zintenzívniť a akékoľvek zmeny vzhľadu kože radšej včas konzultovať 

s ošetrujúcim lekárom. Vhodné je každodenné umývanie nôh vlažnou vodou s ná-

sledným dôkladným vysušením a ošetrením hydratačne pôsobiacim prípravkom za 

účelom zabrániť vysychaniu, násled-

nému popraskaniu a zaneseniu infek-

cie. Vždy by sme sa mali snažiť vyhnúť 

rozmočeniu kože. Dôležitá je pravidel-

ná pedikúra, správne strihanie nech-

tov, čo výrazne zníži riziko poranenia 

kože. Nohy by sme si mali chrániť nie-

len pred extrémnymi výkyvmi teploty, 

ale tiež aj pred chôdzou naboso.

DIALEVEL
Unikátna kombinácia látok pre reguláciu hladiny cukru v krvi.
·  pomáha regulovať hladinu cukru v krvi 

·  vhodný pribolestiach, pocite nervozity a mravčenia v nohách, ako 

príznakoch komplikácií diabetes 

·  pomáha zlepšiť využitie glukózy u športovcov – diabetikov 

·  vhodný pri redukčnej diéte 

·  pomáha chrániť nervový systém

Obsahuje kyselinu alfa-lipoovú, extrakt zo škorice a organicky via-

zaný chróm.

·  Kyselina alfa-lipoová chráni tkanivá pred poškodením tzv. oxidač-

ným stresom, a tak prispieva k  zabráneniu rozvoja komplikácií 

diabetu, predovšetkým vzniku diabetickej neuropatie.

·  Extrakt zo škorice podporuje vstup glukózy do buniek a tým po-

máha udržovať hladinu glukózy a tukov v krvi. 

·  Chróm pomáha zlepšiť kontrolu glukózy i tukov a zvyšuje účinnosť 

štandardných antidiabetických liekov. Chráni tkanivá pred poško-

dením a zabraňuje tak vzniku diabetických komplikácií. Chróm sa 

bežne v strave nenachádza v dostatočnom množstve a preto je, 

najmä u osôb s  poruchou glukózovej tolerancie a u diabetikov, 

vhodné ho dodávať. 

Balenie: 30 tbl. a 60 tbl.

Tento výživový doplnok 

žiadajte vo svojej 

lekárni alebo na 

www.klubzdravia.sk 
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Pani primárka, v ambulancii 
sa denne stretávate 
s pacientmi, ktorí trpia 
bolesťami pohybového 
aparátu. Aké sú príčiny 
týchto bolestí?
Je pravda, že vďaka všeobecnému technickému a spo-

ločenskému pokroku sa výrazne znížil počet osôb ťažko 

fyzicky pracujúcich, u ktorých však môžeme skôr či ne-

skôr v dôsledku veľkej telesnej námahy očakávať zmeny 

pohybového aparátu, okrem toho rastie počet ľudí, ktorí 

majú minimálny pohyb, profesií s prácou na počítači ale-

bo pri páse vo vynútených polohách, keď dochádza 

k  jednostrannému preťažovaniu chrbtice, obmedzeniu 

pohybu kĺbov a oslabeniu svalov.

Aké liečebné postupy volíte 
a prečo?
Súčasná medicína má k dispozícii veľa účinných liekov, 

dokážeme potlačiť zápal, meniť fungovanie imunity, 

utlmiť bolesť a  zmeniť akútne vzplanutie ochorenia na 

pokojové štádium. Podávanie liekov možno kombinovať 

s fyzikálnou liečbou, aktivitami, ktoré zlepšujú pohybli-

vosť a pod. Nie vždy však pacientov stav umožňuje na-

sadiť antireumatiká a analgetiká, či už v dôsledku vyso-

kého veku, pridružených chorôb alebo kontraindikácií. 

Dlhodobé užívanie analgetík pri chronických bolestiach 

môže sprevádzať nežiaduce účinky, napr. vredové ocho-

renie žalúdka a dvanástnika. V týchto prípadoch môže-

me aplikovať prípravky tzv. fyziologickej regulačnej me-

dicíny bez nežiaducich efektov a interakcií.

Z Vašich slov je zrejmé, 
že fyziologická regulačná 
medicína má významnú 
úlohu v aktívnom prístupe 
k liečbe bolesti. 
Môžete stručne opísať jej 
princíp?
Fyziologická regulačná medicína (FRM) aplikuje veľmi 

nízke dávky látok (hormónov a i.), ktoré sa prirodzene 

nachádzajú v ľudskom organizme. Napriek nízkej dáv-

ke tieto látky vyvolávajú liečebnú odozvu, ale bez ne-

žiaducich reakcií. V  rámci liečby bolesti, a  to najmä 

chronickej, sa podávajú miniatúrne dávky β-endorfínu 

(látka, ktorá sa vytvára v mozgu a tlmí bolesť ) v kom-

binácii s kolagénom a extraktmi z niektorých liečivých 

rastlín (ploštičník, trezalka, arnika a i.). Výsledkom je 

potlačenie zápalu a  zmiernenie bolesti v  postihnutej 

oblasti.

Môžete nám priblížiť, s akými 
prípravkami pracujete?
V  praxi používam kolekciu Guna-MD prípravkov urče-

ných na liečbu artrózy blokád chrbtice a bolestí (aj ner-

vových), ktoré zasahujú oblasť krčnej chrbtice, hrudníka, 

chrbta a  krížov, ramena, bedier, kolien, malých kĺbov, 

napr. rúk, a bolesti svalov a väzív. Niektoré prípravky sa 

môžu vzájomne kombinovať a  dopĺňať. Zvyčajná kúra 

pozostáva z 8-10 injekčných aplikácií. Výhodou a pred-

nosťou FRM je, že nie je potrebné vysadiť bežne podáva-

né antireumatiká a analgetiká a možno ich aplikovať aj 

v tehotenstve a pri dojčení.

Môžete uviesť konkrétne 
príklady a výsledky liečby 
pacientov?
Účinnosť môžem demonštrovať na prípade 45-ročného 

pacienta s veľkými bolesťami v oblasti bedrovej chrbtice. 

Pacient prekonal neurochirurgickú operáciu. Bolesti mu 

bránili v  spánku, až na pár krokov s  podporou nebol 

schopný normálne chodiť, čo vyústilo do invalidity. To sa 

pochopiteľne odrazilo aj na jeho psychike. Užíval antire-

umatiká a kortikoidy v kúrach. Rozhodla som sa apliko-

vať dva prípravky z radu MD, a to MD-MUSCLE a MD-

HIP 2-krát týždenne, od tretieho týždňa iba raz týžden-

ne. Po 4. aplikácii došlo k  zlepšeniu pohyblivosti 

a k ústupu bolesti, po 6. aplikácii k zmierneniu pokojovej 

bolesti, pacient sa vyspal bez prebúdzania, vydržal se-

dieť na stoličke, po 8. aplikácii bolesti úplne vymizli. Pa-

cient sa teraz cíti dobre a raz týždenne prichádza na udr-

žiavaciu liečbu. Mohol vysadiť antireumatiká i kortikoidy 

a len občas užíva paracetamol.

Predpokladám, že pacienti si 
musia FRM platiť a že táto 
liečba nie je hradená 
z prostriedkov verejného 
zdravotného poistenia. 
Nemajú pacienti v tomto 
ohľade problém?
Je škoda, že sa táto liečba nehradí z  prostriedkov 

verejného zdravotného poistenia, a naopak, hradí sa ne-

efektívna liečba často s nežiaducimi účinkami. Na druhej 

strane, samotní pacienti, keď vidia efekt liečby, sú 

ochotní investovať do svojho zdravia.

Ako by ste zhrnuli svoje 
doterajšie skúsenosti 
s prípravkami fyziologickej 
regulačnej medicíny?
Neustále pribúda počet pacientov liečených prostriedka-

mi fyziologickej regulačnej medicíny, a  tak aj pribúda 

skúseností, ktoré sa v podstate zhodujú so skúsenosťa-

mi kolegov, ktorí sa venujú liečbe bolestí: neurológov, or-

topédov, alebo aj priamo mojich kolegov reumatológov. 

Z môjho hľadiska sú tieto MD prípravky v oblasti terapie 

bolesti veľmi perspektívne. Samotní pacienti udávajú 

zlepšenie zdravotného stavu a  utlmenie bolesti, s  čím 

súvisí aj nižšia spotreba rizikových antireumatík, protizá-

palových liekov a analgetík a  žiadne riziko nežiaducich 

účinkov a interakcií.

Za rozhovor ďakuje Robert Jirásek, Edukafarm, Praha

O LIEČBE 
BOLESTÍ 
POHYBOVÉHO 
APARÁTU

Rozhovor 
s prim. MUDr. Evou Klimešovou 

z polikliniky Medicentrum 
v Českých Budejoviciach

MUDr. Eva Klimešová, narodená 11. 3. 1956 v Nitre, SZŠ odbor farmaceu-
tický laborant, v r. 1983 ukončila LF UJEP v Brne, nastúpila v kúpeľoch 
Třeboň – do atestácie pracovala v KÚNZ nemocnici v Českých Budejovi-
ciach na internom oddelení, absolvovala prvú atestáciu z vnútorného le-
kárstva, druhú atestáciu z odboru reumatológie. Do r. 1993 pracovala ako 
vedúca lekárka v  kúpeľoch Berta v Třeboni, kde vybudovala a  založila 
pooperačné oddelenie endoprotéz, rozšírila kúpeľnú starostlivosť o lôž-
kovú rehabilitáciu, zaviedla akupunktúru, plynové injekcie a iné metódy 
liečby aj vo fyzikálnej terapii. Od r. 1993 vykonáva súkromnú prax v Čes-
kých Budejoviciach a externe učí na Juhočeskej univerzite v Českých Bu-
dejoviciach.
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M D-NEURAL M D-POLY 

M D-MUSCLE 

M D-LUMBAR 

M D-NECK  

M D-SM ALL 
JOINTS 

M D-THORA CIC 

M D-ISCHIAL M D-HIP

M D-SHOULDER 

M D-NEURAL M D-POLY

M D-MUSCLE

M D-LUMBAR

M D-NECK 

M D-SM ALL
JOINTS

M D-THORA CIC 

M D-ISCHIALM D-HIP

M D-SHOULDER

FYZIOLOGICKÁ
REGULAČNÁ
MEDICÍNA 
V TERAPII 
BOLESTI

  Bez nežiaducich účinkov

   Kombinácia s analgetikami 

vedie k zníženiu dávok 

analgetík

   Kombinácia s analgetikami 

vedie k zníženiu nežiaducich 

účinkov analgetík

  Bezpečné aj v tehotenstve

Indikácie:
Vyššie uvedené prípravky pomáhajú zmierniť bolesť 

a zlepšiť pohyblivosť spomalením fyziologickej degenerácie 

kĺbov a pridružených tkanív, a to vždy v tej oblasti, pre ktorú 

sú určené. Zároveň zmierňujú poškodenie spôsobené 

starnutím, nesprávnym držaním tela, sprievodnými 

chronickými ochoreniami, poraneniami a úrazmi.

Terapeutický protokol: 
Štandardný protokol je použitie 1–2 ampuliek 1–3- krát 

týždenne počas  prvých dvoch týždňov podľa závažnosti 

a klinického stavu; následne jedno ošetrenie týždenne 

až do úľavy od bolesti.

Forma aplikácie: injekčná forma na subkutánne, 

intradermálne a intraartikulárne podanie. 

   

Štatút: zdravotnícky prostriedok (medical device).
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Informačný servis zabezpečuje spoločnosť InPharm, 

Tel.: 02 44 630 402, inpharm@inpharm.sk

Klinická účinnosť a bezpečnosť prípravkov bola potvrdená radom 

klinických štúdií a registračných dokumentácií.

MD-Neck

MD-Neural

MD-Thoracic

MD-Lumbar

MD-Ischial

MD-Shoulder

MD-Small Joints

MD-Hip

MD-Poly

MD-Muscle
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V odbornej terminológii môžeme poznať výraz, ktorým 

sa označuje zápal, podľa špecifi ckých koncoviek „itis“ 

alebo „itída“. Ako príklad napr. appendicitis/appendici-

tída (zápal červovitého prívesku slepého čreva), hepati-

tis/hepatitída (zápal pečene), alebo bronchitis/bronchi-

tída (zápal priedušiek). Často používaným pojmom je 

tiež slovo infl amácia, z latinského „infl ammatio“, na zá-

klade ktorého sa vžil pojem „antiinfamačný“ alebo 

z gréckeho „fl ogosis“ pojem „antifl ogistický“, teda pô-

sobiaci proti zápalu.

Príznaky a príčiny zápalu
Spomínané prejavy zápalu si môžeme ukázať na jedno-

duchom príklade. Predstavme si, že ideme bosí, a na 

nohe nás nečakane uštipne osa. Postihnuté miesto nás 

prakticky okamžite začne bolieť, a pretože osa svojím 

žihadlom do nás vpustila aj  trocha svojho jedu, naše 

telo sa logicky začína brániť tak, ako to vie. Čoskoro 

dochádza k lokálnemu prekrveniu (postihnuté miesto je 

teplejšie ako okolité tkanivo) a  k  rozšíreniu vlásočníc 

(začervenanie), cez ich stenu vystupuje do tkaniva nie-

len tekutina (opuch), ale i množstvo špecializovaných 

buniek, predovšetkým biele krvinky. Postihnuté miesto 

je potom oveľa menej pohyblivé, a teda „menej funkč-

né“. U zdravého jedinca táto reakcia prebehne len na 

lokálnej úrovni, avšak u alergikov môže dôjsť k často 

veľmi dramatickej, celkovej reakcii organizmu charak-

terizovanej zúžením priedušiek a  zlyhaním krvného 

obehu.

Predstavme si však, že namiesto pichnutia osou, sme 

stúpili na klinec. Z hľadiska zápalu spomínaných preja-

vov nepochybne dôjde k viac alebo menej podobnej re-

akcii, avšak v tomto prípade sa do nášho tela dostali aj 

zárodky infekcie. Infekcia je potom príčinou hnisania, 

alebo celkovej odpovede organizmu (teplota, únava 

a pod.). Tu treba jednoznačne upozorniť na nevyhnut-

nosť potreby očkovania proti tetanu!

Zápalovou reakciou je v podstate aj napr. angína, teda 

zápal krčných mandlí (i tu možno pozorovať všetky ty-

pické prejavy zápalu), alebo gastritída, zápal žalúdka. 

Pri angíne, bolesti alebo pálení v  hrdle je pôvodcom 

stavu infekčný agens (baktérie, vírus, vzácne i niektoré 

pliesne), pri gastritíde to môže byť napr. diétna chyba 

(nadmerne korenené alebo pokazené potraviny).

Liečba zápalu
Príčin zápalu môže by veľa, ale ako je to s liečbou? Naj-

logickejšie by bolo liečbou odstrániť príčinu zápalu, ale 

to nie je vždy možné. Často sa preto musíme uspokojiť 

so   symptomatickou liečbou, t.j. snažíme sa aspoň 

ovplyvniť príznaky (symptómy) ochorenia, ktoré pa-

cienta obyčajne najviac trápia alebo znepokojujú (t.j. 

bolesť, opuch, teplota). Univerzálny všeliek na zápal 

neexistuje. Niekedy pomôžu studené obklady, niekedy 

musí lekár predpísať antibiotiká. 

Látky, ktoré špecifi cky pôsobia proti zápalu, sa odbor-

ne označujú ako antifl ogistiká (NSA). Často sa využíva-

jú pri bolestiach zápalového pôvodu – napr. bolesti kĺ-

bov, svalov, alebo šliach, avšak pomáhajú aj pri boles-

tiach z inými príčinami (bolestivá menštruácia a i.). Po-

dávajú sa hlavne vo forme tabletiek, ale pri problémoch 

s pohybovým aparátom možno využiť aj ich iné formy 

na vonkajšie použitie (lokálne liekové formy – gél, 

emulgel, krém, náplasť).

Na tomto mieste však treba zdôrazniť všeobecne spo-

ľahlivú účinnosť týchto látok (ibuprofén, diklofenak, 

naproxén a i.), na strane druhej, treba mať na zreteli 

možné riziká ich podávania. Tieto lieky môžu vyvolávať 

poškodenie slizníc zažívacieho ústrojenstva (žalúdka, 

čreva), ktoré sa môže prejaviť miernymi zažívacími ťaž-

kosťami, ale aj  závažným krvácaním zo zažívacieho 

traktu (netýka sa lokánych foriem). Mimoriadnu pozor-

nosť by užívaniu týchto látok mali venovať predo-

všetkým pacienti, ktorí sa liečia prípravkami proti zrá-

žaniu krvi, antikoagulanciami (napr. warfarín a i.), lebo 

práve u týchto pacientov je významne vyššie riziko kr-

vácania. Z tohto dôvodu by mali, najmä vo vlastnom zá-

ujme, túto liečbu vždy konzultovať so svojím ošetrujú-

cim lekárom alebo lekárnikom. 

Pri liečbe zápalu možno využiť tiež prípravky zo skupi-

ny systémovej enzýmoterapie (napr. liek Wobenzym). 

Pomáhajú usmerniť priebeh zápalovej reakcie tak, aby 

priebeh tejto obrannej reakcie bol pre náš organizmus 

čo najúčelnejší. Urýchľujú vstrebávanie opuchov spoje-

ných so zápalmi, či už ide o zdurenie slizníc pri zápa-

loch dýchacích ciest, opuchy po úrazoch, alebo opuchy 

kĺbov pri artróze. Pôsobia tiež proti bolesti. Veľkou vý-

hodou je aj skutočnosť, že ich môžu užívať osoby, kto-

ré z najrôznejších príčin nemôžu užívať bežné antifl o-

gistiká. Systémová enzymoterapia vďaka svojim vlast-

nostiam našla v poslednom čase veľké uplatnenie aj v 

oblasti športovej medicíny alebo traumatológie. Dote-

rajšia kliinická skúsenosť poukazuje nielen na význam 

ich podávania pri úraze, ale taktiež v rámci prevencie.

ZÁPALOVÉ 
OCHORENIA

Odborná redakcia Edukafarm

Zápalom obyčajne nazývame prirodzenú reakciu nášho tela na infekciu 
alebo rôzne (fyzikálne alebo chemické) podnety z vonku, ale i na podne-
ty, ktoré sú pre naše telo vlastné. Vo svojej typickej podobe sa zápal cha-
rakterizuje piatimi základnými prejavmi, a síce začervenaním, zvýšením 
teploty v mieste zápalu, opuchom alebo zdurením, bolesťou a zmenenou 
funkciou.
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Urýchľuje hojenie, Urýchľuje hojenie, 
skracuje čas liečby. skracuje čas liečby. 
Informujte sa u svojho lekára.

liek Wobenzym® liek Wobenzym® 
môže pomôcť aj vámmôže pomôcť aj vám

ČAKÁ VÁS ČAKÁ VÁS 
OPERÁCIA?OPERÁCIA?

 inzercia

Hojenie rán po operáciách 
(vrátane zlomenín) je zložitý proces
Závisí nielen od veľkosti rany, ale aj od toho, ako 

organizmus zvláda pooperačnú fázu, či zápal, alebo 

pooperačný opuch nepredlžujú hojenie a pacient do-

držiava pooperačný režim, stanovený lekárom. 

Enzýmy v našom tele ovplyvňujú 
hojenie rán a zlomenín
Usmerňujú priebeh hojenia tak, aby to bolo pre telo 

čo najúčelnejšie a najrýchlejšie. Pri operáciách a ťaž-

kých úrazoch, vrátane zlomenín, nemusia na rýchle 

zvládnutie hojenia vlastné enzýmy stačiť. Preto je 

vhodné podporiť ich enzýmami zvonka. Účinnosť uni-

kátnej zmesi enzýmov, ktorá je obsiahnutá v jedinom 

tradičnom lieku systémovej enzymoterapie – v lieku 

Wobenzym - v tejto oblasti overili dlhoročné výskumy. 

Účinná pomoc po operáciách
Podporná liečba Wobenzymom prispieva okrem iného 

k zlepšeniu prekrvenia tkanív a činnosti lymfatického 

systému. Urýchľuje tak vstrebávanie opuchov, krvných 

výronov a podliatin, čím zmierňuje aj bolesť. 

Použitie Wobenzymu skracuje čas hojenia pooperačnej 

rany i zlomenín, posilňuje oslabenú imunitu a obmed-

zuje výskyt pooperačných komplikácií napr. s hnisaním 

rany alebo nadmerným jazvením. Ak sú pri liečbe po-

užité antibiotiká, zvyšuje Wobenzym zároveň ich účin-

nosť. Najlepší účinok dosiahneme, ak začneme užívať 

Wobenzym čo najskôr po operácii, samozrejme po 

predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim lekárom. 

Tradičný liek z prírodných zdrojov pre vnútorné použitie.

Čítajte pozorne príbalovú informáciu. 
MUCOS PHARMA CZ s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika  P.O. BOX 19, 971 01 Prievidza 5

www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175

Wobenzym pomáha už viac ako
štyridsať rokov
Vo svete si ho ľudia kupujú už vyše štyridsať rokov. 

V poslednej dobe ho každý rok používa niekoľko mili-

ónov zákazníkov, mnohí z nich opakovane. Keby sami 

neverili, že im pomáha, určite by sa k nemu nevracali. 

Viac na Viac na 
www.wobenzym.sk www.wobenzym.sk 
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* 7. december 1956, Bratislava

V roku 1979 promovala na Katedre sociológie UK v Bratislave, to 
ale bol len začiatok jej úspešného štúdia. Postupne získala dva 
doktoráty, absolvovala postdoktorandské štúdium na Oxfordskej 
univerzite, profesúru získala rovnako na Katedre sociológie UK, 
kde pôsobila ako vysokoškolský pedagóg. Od roku 1979 pôsobila 
ako koordinátorka výskumného tímu pre rodinnú politiku v Socio-
logickom ústave SAV, ktorého sa neskôr stala riaditeľkou; medzitým 
bola zástupkyňou riaditeľa Academie Istropolitana v Bratislave. 
Po odchode z Katedry sociológie UK bola garantom odboru socio-
lógia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vydala množstvo 
publikácií v oblasti sociológie a sociálnej politiky. 

V roku 2005 vstúpila do politiky ako ministerka práce, sociálnych 
vecí a rodiny; po odchode z postu ministra sa stala poslankyňou 
NR SR a podpredsedníčkou Výboru NR SR pre sociálne veci a bý-
vanie (2006 – apríl 2009). V sociálnej politike sa orientovala pre-
dovšetkým na oblasť zamestnanosti, na problémy sociálne znevý-
hodnených skupín a na ochranu práv detí.

Rovnako blízka, ako jej je sociológia, je pre ňu aj politológia a sociálna 
práca, ktorej poznatky aktuálne odovzdáva študentom na Katedre 
sociálnej práce UK. Pôsobila ako hosťujúca profesorka na univerzi-
tách v USA, vo Veľkej Británii, Švédsku, Fínsku, v Rakúsku a záro-
veň ako expertka Európskej komisie v  oblasti sociálnej politiky. 
V roku 1991 založila jednu z prvých neziskových organizácií SPACE, 
ktorá existuje dodnes.

V roku 2009 kandidovala na post prezidentky. „Neuspela“, no 
takmer milión voličských hlasov dokázal, že bariéry v mysliach ľudí 
sa postupne rúcajú, a že je čas na zmenu...

Parlamentné voľby v júni roku 2010 boli pre Ivetu Radičovú prelo-
movými – stala sa premiérkou Slovenskej republiky ako prvá žena 
v histórii republiky vôbec.

Iveta Radičová bola vydatá za scenáristu, humoristu a moderáto-
ra Stana Radiča, ktorý v roku 2005 podľahol infarktu. Zoznámili 
sa na vysokej škole. Dnes žije s dcérou Evou v Novej Dedinke.
Má rada divadlo, filmy a literatúru. K jej životu nevyhnutne patria 
štvornohí priatelia – má päť mačiek a jedného psa, bez ktorých si 
nevie predstaviť ani jeden deň.

Aká je pani Iveta Radičová, ako človek? Čo cíti, na čo 

myslí, čo ju trápi a čo teší, kde čerpá silu a čo potre-

buje k životu?

1.  Pani premiérka, máte za sebou veľmi náročné 

obdobie plné rokovaní, rozhodovaní a pred se-

bou ešte náročnejšie – riadiť krajinu a vládnuť. 

Aký je to pocit, byť premiérkou?  

Aj keď mnohé rokovania doteraz boli zaiste náročné, 

uvedomujem si, že zatiaľ mám mnohé ešte len pred se-

bou, takže na to Vám ešte neviem odpovedať. Spýtajte 

sa ma to po roku, dvoch.

2. Pani premiérka, je Vám popularita príjemná? 

Iné je byť populárnym v  pop-music alebo v  módnom 

svete, a  iné byť populárnym v politike. Pri hudbe si po-

viete – nemám ju rád, tak ju potom nepočúvam. Pri po-

litikoch to tak nie je. Jedna časť ľudí Vás obľubuje, čo 

je pozitívne a príjemné, ale sú aj takí, ktorí vás nemajú 

radi, často až s prejavmi nenávisti alebo antipatie, tak-

že politik do veľkej miery rozdeľuje. 

3.  Ženy sa o politiku zaujímajú, ale silné ženy ako 

Vy, ju aj tvoria. Má však politika „rada“ ženy? 

Ale má! Prvé volebné právo na našom území získali 

ženy až v roku 1918, nemáme ho ešte ani 100 rokov, 

vstúpili sme do rýdzo mužského sveta. Až industralizá-

ciou ženy postupne vstúpili do rôznych profesií, ktoré 

boli doteraz výsostne mužské, rovnako to platí aj o po-

litike. Nie sme v tejto profesii veľmi dlho, možno pove-

dať, že je to veľmi krátky časový úsek, ale myslím si, 

že nástup žien do politiky bol pomerne razantný a vi-

diteľný. Napríklad Fíni sú právom hrdí na svoju prezi-

dentku – ženu; Nemecko sa hrdí úspešnou premiér-

kou a podobne.

NA SLOVÍČKO 
S PANI IVETOU RADIČOVOU
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4.  Stresujúce situácie sa neraz podpisujú pod 

zdravotné problémy. Aký je Váš vzťah k zdra-

viu, liekom a lekárom? 

Ani si nespomínam, kedy som bola naposledy chorá a 

brala nejaké lieky, bola to asi posledná angína, a bolo 

to tak dávno, že už ani neviem, kedy. Mala by som si asi 

zaklopať (smiech), cítim sa veľmi zdravo. Keď ochoriem 

na prechodné, chrípkové ochorenia, liečim sa zvyčajne 

bylinkami a receptami starých mám.

5.  Práca v politike je náročná, stresujúca a Vy pô-

sobíte vždy vyrovnane, pokojne. Ako to robíte? 

Nie je to vždy tak. Som normálny človek z mäsa a kos-

tí. Mávam rána, kedy by som sa najradšej „pokrčila 

a zahodila“, a nesúvisí to vždy len s pohľadom do zrka-

dla (smiech). Sú dni, chvíle, ba dokonca aj dlhé obdo-

bia, keď potrebujem veľa energie a úsilia, aby som zís-

kala pokoj, vnútornú rovnováhu a vedela rozdávať po-

zitívnu emóciu. Ťažké obdobie som prežívala po náhlej 

strate manžela, a bolo potrebné veľmi chcieť sa znovu 

vrátiť do života. Som presvedčená, že dobrú vôľu, vnú-

torný pokoj a vyrovnanosť Vám nikto zvonka nevie do-

dať. Človek musí znova a znova skúšať nájsť motív, dô-

vod... A to, čo dávate, sa vám aj vráti. Táto rovnováha 

v živote funguje. Nie vždy sa nám to vráti hneď, nieke-

dy s odstupom času. Rovnako to však platí aj pri nega-

tívnom. Keď chcem, aby sa mi vracali pozitívne údery, 

tak sa snažím pozitívne rozdávať...

6.  Pani Radičová, máte čas si vôbec oddýchnuť, 

užije si Vás aj Vaša rodina?  

Zatiaľ sa necítim unavená a nepociťujem potrebu oddy-

chovať. Veď napokon naše vládnutie sa ešte len začí-

na. Častejšie stretnutia s blízkymi mi samozrejme chý-

bajú. Ale na druhej strane, vravím si, že sa teraz me-

nej stretávame, je možno na niečo dobré. Aspoň si ne-

zovšednieme.

7.  Pani premiérka, ak potrebujete relaxovať, kde 

sa cítite najlepšie? A  aké je Vaše vysnívané 

miesto na svete, ktoré Vás láka, kde ste dote-

raz neboli? 

Miesto, ktoré ma opakovane láka, je moja záhrada 

a môj dom. Toto prostredie sa mi za posledné roky sta-

lo veľmi vzácnym, a nesmierne sa vždy teším domov. 

V istom období som mala vlastne život v kufri, v nedeľu 

to bola len výmena základných vecí, takže si teraz uží-

vam zázemie môjho bývania, ktoré je produktom mňa 

a Stanka (Stano Radič, zosnulý manžel, pozn. redak-

cie), a hlavne, mám tam všetko, čo mám rada – moju 

dcéru Evku, knihy, ktoré rada čítam, mojich chlpáčov, 

ktorí sa na mňa nesmierne tešia vždy, keď prídem od-

niekiaľ domov. Bývam na Žitnom ostrove, kde je sú-

tok Malého Dunaja a Čiernej Vody, v zime sa chodie-

vam korčuľovať na zamrznuté jazierka v okolí, na pre-

chádzky so psom a podobne. Žijem v krásnom prostre-

dí. Mám rada slovenské hory, z  domu vidím na Malé 

Karpaty. Mám rada zimu a  lyže. Na Slovensku nie je 

veľa svahov, na ktorých som nelyžovala. A pokiaľ ide 

o svet – vďaka výskumom, ktoré robím, a vďaka tomu, 

že som prednášala na mnohých univerzitách vo svete, 

túžim po niečom, kde som ešte nebola. Mám tie mies-

ta „priamo ohmatané“ skúsenosťou, nielen z cestopi-

sov a  z  kníh; ale chcela by som ich reálne zažiť. Ide 

o dva póly – severný a južný pól. A na tie sa chystám.

8.  A posledná otázka na záver. Po čom túži pani 

Iveta Radičová?

To nie je ľahká otázka! Ako každý človek, túžim, aby ma 

mal niekto rád, a aby som ja mala niekoho rada. Túžim 

po pevnom rodinnom zázemí, po priateľstvách, ktorý-

mi nič neotrasie – našťastie také mám. Túžim po tom, 

aby bola moja dcéra spokojná a šťastná; túžim po tom, 

aby sa so mnou ľudia radi stretávali. Túžim po tom, že 

keď majú moji blízki problém, aby im ako prvé meno, 

ktoré im môže pomôcť, napadlo to moje, a aby si na 

moje meno spomenuli, keď majú radosť, s  ktorou sa 

chcú o ňu podeliť. 

Prajeme pani Ivete Radičovej, prvej dáme sloven-

skej politiky, zdravie, veľa energie a  síl, aby jej 

rozhodnutia a  vládnutie boli tým najlepším pre 

nás všetkých.

 

Za rozhovor ďakuje Mgr. Diana Radványiová
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Na človeka je voš detská veľmi úzko naviazaná, doká-

že sa udržať len vo vlasatej časti hlavy (neprenáša sa 

v srsti zvierat). Pokiaľ napr. spadne, zomiera do 48 ho-

dín. Našťastie v našich podmienkach nie je prenáša-

čom žiadnych infekčných ani iných vážnych ochorení. 

Jej prítomnosť spôsobuje hlavne intenzívne svrbenie 

hlavy, vyvolané bodaním a pohybom lariev alebo do-

spelých jedincov. Škrabanie však môže viesť k zápa-

lom rozškrabanej pokožky hlavy, objaviť sa môžu aj 

alergické reakcie na výlučky vší. Pri náleze vší u dieťaťa 

bývajú rodičia obvykle frustrovaní a  zahanbení. Voš si 

však nevyberá medzi „čistou“ a „špinavou“ hlavou, ani 

neberie ohľad na ostatné hygienické návyky. Voš síce ne-

lieta, ani neskáče, ale dokáže sa pohybovať rýchlosťou 

asi 30 cm za minútu, a  to je práve dostatočne rýchlo na 

to, aby sa pri detských hrách dokázala bezpečne preliezť 

z jednej hlavy na druhú. Práve tento kontakt je dôvodom, 

prečo voš inak len ojedinele napadá dospelú populáciu. 

Život vši
Celý životný cyklus vši trvá obvykle 30 – 35 dní. Na za-

čiatku je vajíčko prilepené zvlášť odolnou lepivou sub-

stanciou k  vlasu. Z  tohto sa po 6 – 7 dňoch vyvíjajú 

mladé larvy (nymfy), ktoré ihneď bodajú a  sajú krv. 

Larvy intenzívne rastú a v priebehu nasledujúcich pri-

bližne 7 dní sa 3x zvliekajú, kým sa zmenia na dospe-

lé, rozmnožovania schopné jedince. Tieto sa okamžite 

pária a  samičky po 1 – 2 dňoch kladú nové vajíčka. 

Denne ich nakladú približne 5 – 10 a ich celkový „do-

spelý“ život trvá 2 – 3 týždne.

 

Likvidácia zavšivenia
Voš pod vodou prečká bez problémov až 24 hodín, 

a preto bežné umývanie vlasov veľmi dobre znáša. Ne-

dokáže sa udržať ani na oholenej hlave, preto tradič-

ným „chlapským“ spôsobom býva dôkladné oholenie 

hlavy a likvidácia zavšivených vlasov.

Takéto riešenie je však dnes málokedy akceptovateľné. 

Klasickými látkami používanými na likvidáciu vší boli 

chemické iinsekticídy, ako napr. DDT alebo lindan. Tie-

to prostriedky však vôbec nie sú vhodné pre najčastej-

ších postihnutých – deti – preto sa v súčasnosti použí-

vajú iné typy látok (napr. karbaryl ). Tieto chemické in-

sekticídy však v poslednej dobe narážajú na stále čas-

tejší problém rezistencie vší. 

Stále častejšie sa preto pozornosť obracia na prostried-

ky obsahujúce rôzne oleje, ktoré pôsobia na fyzikálnom 

princípe – oleje zalepia dýchacie orgány vši a  voš sa 

zadusí. Pretože proti takémuto pôsobeniu sa nemôže 

voš nijako brániť, nedochádza ani k vzniku rezistencie. 

Navyše sú k pokožke oveľa šetrnejšie. Po stanovenom 

čase pôsobenie sa mŕtve vši odstránia pomocou hus-

tého hrebeňa (všiváčik ). Pretože žiadny z vyššie uvede-

ných prostriedkov nelikviduje nakladené hnidy, je po-

trebné ich dôkladné manuálne odstránenie, a opakovanie 

ošetrenie približne po 5 – 10 dňoch, keď príde k vy-

liahnutiu nových vší.

Je možná prevencia? 
Prevencia zavšivenia nie je bohužiaľ možná. Na vši ne-

máme zatiaľ žiadne repelenty. Zavšivenie však nie je 

žiadna katastrofa a pomocou prostriedkov dostupných 

v  lekárňach sa dá relatívne dobre zvládnuť. Jedinou 

možnosťou, ako zabrániť intenzívnemu zavšiveniu, je 

včasný zákrok. Dôkladná prehliadka by preto mala na-

sledovať vždy po návrate dieťaťa z kolektívneho poby-

tu, bez ohľadu na to, či išlo o letné alebo zimné obdo-

bie. 

Účinný prípravok
na zavšivavené vlasy

ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI

www.muller-pharma.cz

• Prípravok na báze prírodných
látok určený na ošetrenie 
zavšivavených vlasov. 

• Obsahuje esenciálne éterické 
rastlinné oleje (rastlinné silice)
a ovocné extrakty, ktoré
obmedzujú výskyt vší vo vlasoch. 

• Je účinný, ľahko aplikovateľný
a bezpečný.

■ BALZAM 
NA ZAVŠIVAVENÉ VLASY

■ ŠAMPÓN NA NÁSLEDNÚ 
STAROSTLIVOSŤ 
O ZAVŠIVAVENÉ VLASY

inzercia

VŠI – NEŽELANÉ DARČEKY 

OD KAMARÁTOV PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm, Praha

Deti vracajúce sa z táborov si často (a nielen sebe) prinášajú nežiaduce 
darčeky. Pravidelne po začiatku školského roku sa v detských kolektívoch 
rieši problém zavšivenia. Voš (deti napadá tzv. voš detská) je bezkrídly 
parazitický hmyz, ktorý žije len vo vlasoch ľudí. 
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inzercia

DÁ SA „ZATOČIŤ“ 
S NÁDCHOU?

PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm, Praha

Neliečená nádcha trvá sedem dní, liečená 
týždeň. Na tejto starej pravde stále niečo 
je. Skutočne je to tak, že na také časté 
ochorenie, ako je akútna nádcha, doteraz 
nemáme špecifický liek, ktorý by pôsobil 
priamo proti jej príčine – najčastejšie ví-
rusom zo skupinu rhinovírusov. Nezname-
ná to však, že by sme museli nádche pre-
nechať voľné pole pôsobnosti. Možnosti, 
ako zmierniť jej príznaky – teda nadmernú 
tvorbe hlienu a upchanie nosových prie-
duchov – existujú.

Utopte nádchu 
v kvapke morskej vody

 rýchla a zároveň šetrná liečba nádchy 
 jedinečná kombinácia xylometazolínu a morskej vody
 v dvoch formách- pre deti aj pre dospelých
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Prvá pomoc pri nádche
Upchanie nosových prieduchov je veľmi obťažujúce – bráni správnej 

výslovnosti, blokuje čuchové vnemy a narúša spánok v noci. Spotreba 

vreckoviek enormne vzrastá. Pre svoj rýchly nástup účinku sú veľmi ob-

ľúbené kvapky alebo spreje do nosa obsahujúce tzv. dekongestíva. Tieto 

látky spôsobujú stiahnutie drobných ciev v nosnej sliznici, v dôsledku 

čoho dochádza k  zníženému prekrveniu a  k  zníženému zadržiavaniu 

vody. 

Do tejto skupiny radíme niekoľko účinných látok s veľmi podobným me-

chanizmom účinku, ako napr. oxymetazolín, nafazolín, xylometazolín 
a  ďalšie. Po ich pôsobení sliznica nosa spľasne, nosové prieduchy sa 

uvoľňujú a umožňujú ako lepšie dýchanie, tak aj lepšie vyfúkanie nosa 

a čistenie nosových dutín. Použiť ich možno ako u infekčnej nádchy, tak 

pri krátkodobom prepuknutí alergickej nádchy. Obvykle pohodlnejšia je 

aplikácia vo forme spreja, pretože zabezpečí rovnomerné a rýchle rozptý-

lenie účinnej látky.

Len pri akútnej nádche
U všetkých degongestív je však potrebné pamätať na jednu veľmi dôležitú 

vec: vždy sú určené len na akútne použitie a nemali by sa neprerušovane 

používať viac ako 5 – 7 dní. Platí to pritom súhrnne pre všetky prípravky 

z tejto skupiny – nestačí teda len vymeniť prípravok za iný a pokračovať 

ďalších 7 dní. 

Nedodržiavanie tejto zásady je v praxi častý javom, niekedy pacienti užíva-

jú tieto lieky aj niekoľko mesiacov. Dlhodobé stiahnutie ciev v nose vedie 

k obmedzenému prekrveniu a postupnej atrofi i nosovej sliznice (stenčenie 

nosovej priehradky), a pretože sa cievy nemôžu sťahovať donekonečna, 

aj k zníženiu účinnosti.

Pacient sa tak dostáva do bludného kruhu, keď používanie lieku neza-

bezpečí dostatočnú úľava, avšak bez neho je to ešte oveľa horšie. Také-

to dlhodobé používanie však môže viesť až k nezvratnému poškodeniu 

nosovej sliznice. Podľa historicky najpoužívanejšieho prípravku sa nieke-

dy zvykne označovať ako sanorinizmus. Zbaviť sa takejto „závislosti“ po-

tom môže byť veľmi ťažké a obvykle môže vyžadovať liečbu vedenú od-

borným lekárom – otorhinolaryngológom.

Iné príčiny nádchy
Pokiaľ príznaky nádchy do 2 týždňov neustúpia, je vhodné sa dôkladnejšie 

zamerať na hľadanie príčiny. Často môže ísť o začiatočné príznaky aler-
gickej nádchy, a v tomto prípade treba voliť iné druhy liekov, alebo ide o me-

chanickú prekážku v  nosovom prieduchu, ako sú napr. polypy alebo 

zväčšené nosové mandle, keď je naopak potrebné voliť chirurgické riešenie.
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Pre ochorenie je typické postihnutie kĺbovej chrupky, ktorá nie je už schopná na-

plno fungovať ako akýsi nárazník, tlmiaci nárazy vznikajúce pri bežnom pohybe. 

Súčasne dochádza aj ku zmenám na blízkom kostnom tkanive a kĺbovej výstelke 

– synovii. Postupne sa rozvíja chronický zápal kĺbového puzdra. Všetky tieto zme-

ny sa prejavujú intenzívnou bolesťou a pocitom stuhnutých kĺbov, ktoré sa počas 

dňa zhoršujú. Najčastejšie pritom bývajú postihnuté kĺby kolena (gonartróza), bed-

ra (koxartróza), chrbtice (spondylartróza) alebo malých kĺbov ruky, pričom postup-

ne môže dôjsť až k ich stuhnutiu, tzv. ankylóze.

Presnú príčinu zatiaľ nepoznáme
Pri procese vzniku osteoartrózy sa základný význam pripisuje obyčajne dege-

neratívnej zložke, zdá sa však, že na samom začiatku môže byť tiež porucha 

procesu regenerácie. O osteoartróze sa hovorí, že je to ochorenie úzko späté 

s vekom. Hlavné rizikové faktory pre vznik osteoartrózy sú okrem vyššieho veku 

obezita, osteoporóza, stav svalstva v okolí postihnutého kĺbu, typ zamestnania 

chorého a niektoré športy. Odhaduje sa pritom, že v našich zemepisných šír-

kach postihuje osteoartróza až 12 % populácie.

Výživa a regenerácia chrupky
Špecifi cké fyzikálne vlastnosti kĺbovej chrupky – t.j. pevnosť, pružnosť a klz-

kosť – zabezpečuje jej špecifi cké zloženie. Aby bolo možné udržať správnu 

funkciu chrupky, treba, aby mal organizmus dostatok „stavebných“ materiálov 

chrupky. K  tým najdôležitejším patria napr. špecifi cké polysacharidy glukoza-

mín alebo chondroitín. Využívajú sa na tvorbu proteoglykánov, ktoré sú okrem 

kolagénu stavebnou hmotou chrupky.

Ich schopnosť spomaliť progresiu ochorenia sa na základe mnohých lekár-

skych štúdií potvrdila poslednými odporúčaniami odborných reumatologických 

spoločností, a najnovšie štúdie preukazujú, že dokážu chorobné degeneratív-

ne zmeny dokonca do istej miery aj napraviť. Vhodným doplnkom je potom sír-

na slúčenina methylsulfonylmethan (MSM), ktorá slúži chrupke ako zdroj orga-

nicky viazanej síry. Tá je nevyhnutná najmä na tvorbu priečnych väzieb kolagé-

nu a je potrebná na stavbu a funkciu bunkovej steny. Regenerácia chrupky je 

tak jediným prístupom, ktorý rieši príčinu bolesti kĺbov. Vzhľadom na charak-

ter účinku síce chýba okamžitý protibolestivý účinok, dlhodobé výsledky spoje-

né s regeneráciou tkaniva chrupky sú však oveľa cennejšie. Postihnuté kĺby si 

tento prístup rozhodne zaslúžia.
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Bolesti kĺbov nezodpovedajúce fyzickej námahe 
sú najvýraznejším príznakom degeneratívneho po-
stihnutia kĺbovej chrupky. Toto ochorenie sa ozna-
čuje ako osteoartróza (tiež artróza) a s predlžujúcim 
vekom a so starnutím populácie predstavuje stále 
častejší problém.

BOLESTI KĹBOV 

NEMUSIA BYŤ 
SÚČASŤOU 
STARNUTIA
Odborná redakcia
Edukafarm

Podmienky súťaže: Všetky správne odpovede, s príslušným počtom čiarových kódov, budú zaradené do 

zlosovania o ceny. Svoje odpovede môžete zasielať poštou na adresu:  DACOM SLOVAKIA s. r.o., Moravská 

737, 908 48 Kopčany.  Súťaž trvá od 1.10. 2010 do 31.1.2011. Zlosovanie sa uskutoční 21. februára 2011. 

K odpovedi  môžete použiť tento výstrižok, alebo stačí len napísať číslo otázky a písmeno správnej odpo-

vede + priložiť čiarové kódy. Uveďte vždy svoju spiatočnú adresu. Naviac, prvých 10 správnych odpovedí, 

ktorí použijú tento vystrihnutý kupón, budú odmenený darčekom, ktorý poteší.  Privítame aj skúsenosti 

s Colafitom v písomnej forme.

15 rokov Colafitu
Veľká súťaž
1. cena
rekreačný pobyt u mora 
v cene 2 000 €

Áno je to tak, na jeseň roku 2010 uplynie 15 rokov od zahájenia výroby
prípravku na kĺby Colafit a 10 rokov činnosti spoločnosti DACOM SLOVAKIA s.r.o.
Ak máte záujem zúčastniť sa súťaže, tak Vašou úlohou je odpovedať na 2 súťažné
a 2 anketné otázky a k  odpovediam priložiť vystrihnuté čiarové kódy z  týchto 
výrobkov firmy DACOM Pharma s.r.o., (stačí len jedna možnosť a to: a, b, alebo c) ktoré 

obsahujú kolagén, a sú to: 

a) 1 ks čiarového kódu z výrobku Colafit 60 kociek , alebo Artrofit 60 kap., alebo Colacal 
60 kap., Colafit + MSM 60 kap., Colafit Slim s chitosanom 60 kap.
b) 2 ks čiarového kódu z Colafit 30 kociek

c) 4 ks čiarového kódu z výrobku Colafit 15 kociek  

2. Čo obsahuje Colafit? 
a) glukosamin

b) kolagén

c) želatinu

d) chondroitin

4. Ako dlho užívate Colafit?
a) kúpil som si ho prvý raz

b) 0 - 1 rok

c) 1 - 3 rokov

d) 3 a viac rokov

3. Kde ste sa dozvedeli
o Colafite?
a) z časopisu

b) v lekárni

c) od príbuzného

d) iné

Meno a Priezvisko:

Adresa:                                                                                

PSČ:                                                              Rok narodenia:

Odpovedný ústrižok - krížkom označte, prosím, správnu odpoved

Otázka číslo 1 a b c d

Otázka číslo 2 a b c d

Otázka číslo 3 a b c d

Otázka číslo 4 a b c d

DACOM SLOVAKIA s.r.o., Moravská 737, 908 48 Kopčany

1. Colafit je určený:
a) na kosti

b) na kĺby

c) posilňuje srdce

d) zlepšuje pamäť 

obrázky sú iba ilustračné

1.cena:  rekreačný pobyt u mora pre 2 osoby v cene  2 000 € 
2.cena:  týždenný pobyt v kúpeľoch pre dve osoby 
3.cena: mobilný telefón, + 1 ks Colafit 60 koc., a 1 ks Artrofit,  
4.cena: zlatý retiazok, + 1 ks Colafit 60 koc, a 1 ks Artrofit
5.cena : 100  €, + 1 ks Colafit 30 koc.,a 1 ks Colacal 
6.-10. cena: sadu výrobkov obsahujúcich kolagén:
Colafit 60 kociek, Artrofit, Colafit + MSM, Colacal, Colafit Slim
s Chitosanom, tričko s logem Colafit + reklamné predmety  
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Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizá-

cie  (WHO) však tento počet bude stále narastať a v 

roku 2030 na tieto choroby zomrie ročne až 23,6 mili-

ónov osôb. Táto nepríjemná skutočnosť je napokon 

aj dôvodom, prečo Svetová federácia srdca pod patro-

nátom Svetovej zdravotníckej organizácie a  UNESCO 

tento rok už desiaty raz vyhlasuje Svetový deň srdca 

(Heart Day) – v tomto roku je to 26. september (http://.

world-heart-federation.org). Cieľom akcie je nielen 

upozorniť na tieto smutné čísla, ale predovšetkým pri-

pomenúť širokej verejnosti, čo každý z nás môže, prí-

padne čo by mal urobiť pre svoje srdce. 

Ide o desať jednoduchých rád:

1.  Jesť dostatok ovocia a  zeleniny (5-krát denne!) 

a snažiť sa vyhnúť nasýteným mastným kyselinám 

a potravinám s veľkým množstvom soli.

2. Každý deň aktívne cvičiť najmenej počas 30 minút.

3.  Nefajčiť – riziko ischemickej choroby srdca sa zníži 

o polovicu po jednom roku od zanechania fajčenia!

4.  Snažiť sa dosiahnuť optimálnu telesnú hmotnosť – chud-

nutie takisto prispieva ku zníženiu krvného tlaku, ktorý je 

jedným z najdôležitejších rizikových faktorov mŕtvice.

5.  Preventívna návšteva lekára alebo niektorých vybra-

ných lekární môže včas upozorniť na vyššie hodnoty 

krvného tlaku, cholesterolu, hladiny glukózy alebo na 

vyššiu hodnotu body mass indexu, na pomer waste

/hip (t.j. pomer najužšieho miesta drieku v porovnaní 

s najširším miestom na drieku od pupka nižšie). Orien-

tačné stanovenie kardiovaskulárneho rizika uľahčí pri-

pravenie plánu, ako ho znížiť. V tomto zmysle je zais-

te užitočné i domáce, a dnes tak moderné, meranie 

krvného tlaku – veľmi sa využívajú tonometre, napr. 

značky Omron od spoločnosti Celimed.

6.  Obmedzenie množstva alkoholických nápojov, lebo 

jeho nadmerný príjem zvyšuje krvný tlak, a  môže 

mať i nepriaznivý vplyv na telesnú hmotnosť.

7.  Preferovať nezafajčené priestory – ide predovšetkým 

o priestory v zamestnaní, čo je zaiste aktuálny prob-

lém u  osôb, ktoré pracujú v reštauračných zariade-

niach, ale aj inde.

8.  Podľa možnosti zaviesť pohyb aj do pracovného procesu 

– uprednostniť schody pred výťahom, robiť aspoň 

5 minútové prestávky na oddych, kratšiu prechádz-

ku počas prestávky na obed a pod. 

9.  Konzumácia zdravých potravín. Na tomto mieste pripo-

meňme i možné užívanie niektorých výživových doplnkov. 

10. Vyhýbať sa stresu.

inzercia

SLOVÁCI SA MÁLO 
STARAJÚ O SVOJE SRDCE

Ochorenie srdca a cievneho systému predstavuje jedno z najvýznamnej-
ších ochorení vo vyspelých, ale aj rozvojových krajinách. V celosvetovom 
rozsahu sú dokonca hlavnou príčinou úmrtí, pričom každoročne ide o viac 
ako sedemnásť miliónov – najčastejšie ide o  infarkt myokardu a cievnu 
mozgovú príhodu.

S technológiou                                           

inteligentne volí nafukovanie manžety
podľa aktuálneho krvného tlaku

• s jednou manžetou pre normálnu aj silnú pažu
• vyhodnotenie nepravidelného pulzu
• jednoduchá obsluha
• klinicky overené (BHS A/A)
• odolnosť proti arytmiám (4 pulzy)
• jednoduché čítanie nameraných výsledkov
• pre domáce aj lekárske použitie

V predaji v lekárňach a zdravotníckych potrebách

OMRON  - japonská spoločnosť s vedúcim postavením 
 na svetovom trhu meračov krvného tlaku.
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LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ

VÍŤA Z  2 009 

OTC

Tlakomery OMRON
odporúča 93,5%
lekárnikov*

Obchodné zastúpenie pre SR:
CELIMED s.r.o., Bratislava, www.krvnytlak.sk* zdroj: Edukafarm

Merač krvného tlaku na pažu
M6 Comfort

omron_inz_210x100_2.indd   1 9/7/10   2:06 PM

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 
Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
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Chrípka je infekčné ochorenie predovšetkým dýchacieho 

ústrojenstva, ale prejavuje sa aj v iných častiach tela. 

Začína náhle zimnicou a  teplotou, ktorá rýchlo vystú-

pi až na 39 – 40° C. Typickými prejavmi sú silné bo-

lesti svalov celého tela. Od začiatku choroby sa človek 

cíti slabý a vyčerpaný. Súčasne sa pridružujú silné bo-

lesti hlavy, často so svetloplachosťou a bolesťami očí.

Liečime len príznaky 
ochorenia
Pretože ochorenie vzniká v  dôsledku vírusovej infekcie, 

ktorú zatiaľ nevieme ovplyvniť, zameriava sa liečba 

predovšetkým na odstránenie príznakov prostredníc-

tvom liečivých látok, ktoré sú vhodné pri akútnych ťaž-

kostiach spojených s  prechladnutím. K  typickým prí-

znakom patrí upchatý nos a dutiny, bolesť v hrdle i bolesť 

hlavy a kĺbov a zvýšená teplota. Na liečbu sa používa-

jú prípravky zo skupín analgetík a antipyretík. Antibio-

tiká lekár predpíše len v prípade, keď dôjde k bakteri-

álnym komplikáciám.

Bolesť v  hrdle je často sprievodným javom katarov 

horných dýchacích ciest. Na odstránenie tejto bolesti 

sa používajú tzv. lokálne antiseptiká, často v kombinácii 

s lokálnymi anestetikami, ktoré spôsobujú miestne zne-

citlivenie a významne tak tlmia bolesť v hrdle. Najrozší-

renejšou formou prípravkov na bolesť v hrdle sú pastil-

ky – cmúľacie tabletky (napr. Coldrex Proti bolesti v krku). 

Ďalšie formy prípravkov sú spreje alebo kloktadlá.

Odborná redakcia 
Edukafarm

Pod pojmom prechladnutie si obyčajne predstavíme bolesť v hrdle alebo 
pálenie v nose spojené s nádchou, celkovou únavou a zvýšenou teplotou 
alebo dokonca horúčkou. Bežným pôvodcom tohto stavu sú vírusy, ktoré 
sú však odlišné od vírusov chrípky.

AKO BOJOVAŤ 

S PRECHLADNUTÍM?
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Ako sme už vyššie spomenuli, často sa u pacienta pridruží aj pocit plného nosa, 

nádcha a kašeľ. I na tieto príznaky treba myslieť a nezabúdať tak na vhodné prí-

pravky s  obsahom látok spôsobujúcich zmenšenie opuchnutej nosovej sliznice 

v prípade nádchy alebo látok tlmiacich kašeľ (antitusiká), alebo naopak, látok uľah-

čujúcich vykašliavanie (expektoranciá). V niektorých prípadoch prípravky s primár-

ne antipyretickým účinkom obsahujú i látky podporujúce odkašliavanie (napr. Col-

drex tabletky a i.)

Bolesť hlavy, bolesti svalov a  kĺbov a  zvýšená teplota – i  proti týmto prí-

znakom bojujeme pomocou látok zo skupiny analgetík-antipyretík. Účinnými látka-

mi v týchto skupinách sú ibuprofén, paracetamol a kyselina acetylsalicylová. Veľ-

mi užitočná môže byť i kombinácia paracetamolu, vitamínu C a fenylefrínu (napr. 

Coldrex Horúci nápoj), ktorá pôsobí nielen proti horúčke, ale súčasne dodáva náš-

mu telu vitamín C, ktorý je dôležitý pre našu obranyschopnosť a fenylefrín, ktorý 

pomáha znížiť prekrvenie v nose alebo hrdle, čím nielen naďalej znižuje bolesť, ale 

súčasne uľahčuje i dýchanie.

Na liečbu horúčky a bolesti u detí sú potom vhodné prípravky vyvinuté špeciálne 

pre deti. Tieto prípravky majú nižší obsah účinných látok a vyskytujú sa najviac vo 

forme sirupov, pretože táto lieková forma je pre malé deti najprijateľnejšia.

Čo možno odporučiť?
Okrem liečby špecifi cky zameranej na vyššie uvedené ťažkosti, ktoré ochorenie 

spôsobuje, by sme mali dodržiavať niektoré všeobecné odporúčania: dbať na do-

statočný príjem tekutín, dopĺňať vitamíny a minerály, jesť veľa ovocia a zeleniny. 

Nielen za účelom dopĺňania tekutín, ale rovnako tiež za účelom zmiernenia prejavov 

ochorení ( kašeľ, priedušky) sú veľmi vhodné bylinné čaje, napr. s obsahom echina-

cey a pod. (napr. čaje Herbex a i.).

Pred použitím každého prípravku, ktorý si v  lekárni kúpime, by sme si mali prečítať 

príbalový leták a  informovať sa o  správnom dávkovaní a prípadných nežiaducich 

účinkoch. Veď každý liek, ktorý sa v medicíne používa, môže mať nejaký nežiadu-

ci účinok. To neznamená, že nás ohrozuje, ale mali by sme byť informovaní o mož-

ných rizikách.

inzercia
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REZERVÁCIE  |  tel.: 031 552 24 42  |  mobil: 0917 61 61 61

your   relax hotel

1. CENA
poukaz pre 2 osoby

NaturMed Super pobyt 

– 5 dní s raňajkami 

– 9 procedúr / 4 noci

2. CENA 
2 poukazy pre 4 osoby

DAY SPA THAI 

– celodenný vstup do wellness centra

– „THAI PARADISE“ balík procedúr, 120 minút

– večera formou švédskych stolov

3. CENA 
1 poukaz pre 2 osoby

VSTUP do wellness centra 

– vstup do wellness centra, 3 hodiny

– klasická masáž časť tela, 20 minút

Správnu odpoveď tajničky s vystrihnutým kupónom posielajte do 29. 10. 2010 na adresu: Edukafarm s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava

Výhercovia tajničky z čísla 2/2010: 1. Anna Gembická, Zacharovce, 2. Božena Ondrejčíková, Vlachovo 

Výhercom blahoželáme!

020

Výherc

Výherc

3. časť
tajničky letectvo švajčiarske

sídlo
rakúske
mesto

MPZ
Slovenska

pracovisko
v bani

súbor 

nádob
žiaruvzdorné
stavivo pecí

horská
mačkovitá

šelma

1. časť
tajničky

rakúska 

rieka

kráčať,
po anglicky

druhovo,
typovo

vždy,
po anglicky

oživoval

automobil

čiara,
po latinsky

lomoz
(hovor.)

základ (lat.)

indikačné
farbivo

v kyselinách

kto niečo
dáva

okraj úst

non testatum
(skr.)

povel
na zastavenie

vidina

knock out
(skr.)

prúd,
po anglicky

2. časť
tajničky čaro (poet.)

ľad,
po nemecky

mastič

České dráhy
(skr.)

krátka
komická
scénka

močovodnosť
(lek.)

piesok,
po anglicky

zápasník
s býkmi

POMÔCKY:
LAKMUS, 
OISA, 
KREMS, 
LENK, 
EVER

Kupón č. 3



SAFRAN Positive Libido je prírodný pomocník v boji so zníženým libidom 
a nedostatočnou erekciou. Výživový doplnok SAFRAN Positive Libido ob-
sahuje niekoľko aktívnych prírodných extraktov (maka, citrón, kayenské 
korenie-chilli, Satiereal® – patentovaný extrakt z blizien šafranu). Tieto ex-
trakty vzájomne podporujú svoje efekty na zvýšenie libida, zlepšenie erek-
tilných funkcií a celkovej vitality muža. Tieto pozitívne efekty boli overené  
v rade klinických štúdií (pozri ďalej).

SAFRAN Positive Libido

Výživový doplnok SAFRAN Positive Libido obsahuje 

niekoľko aktívnych prírodných extraktov, ktoré majú vo 

vzájomnej synergii pozitívny efekt na zvýšenie libida, 

erekcie, zlepšujú psychickú pohodu a celkovú vitalitu 

muža. Prípravok sa veľmi dobre znáša. V súvislosti 

s  jeho užívaním neboli pozorované žiadne závažné 

nežiaduce účinky. 

1 tabletka obsahuje: 100 mg extraktu z rastli-

ny maka, 50 mg extraktu z citróna (z toho 17,5 mg 

bio fl avonoidov), 40 mg chilli (kayenské korenie), 

5 mg Satiereal® – patentovaný extrakt z blizien šafra-

nu (z toho 20 μg aktívnej látky safranalu).

Dávkovanie: dospelý užíva 1 tabletku denne pred 

jedlom dlhodobo v rovnaký čas a/alebo jednorazovo 

4 tabletky 1 – 4 hodiny pred pohlavným stykom. 

Upozornenie: Neprekračujte odporúčanú dennú 

dávku. Výživový doplnok sa musí uschovávať mimo 

dosahu detí. Výživové doplnky sa nesmú používať ako 

náhrada pestrej stravy.

Klinické štúdie
�  Sumalatha K, Saravana Kumar A, Mohana Lakshmi S, et al. Re-

view of natural aphrodisiac potentials to treat sexual dysfunction. 

Int J Pharm Ther 2010;1:10-18.

�  González-Molina E, Domínguez-Perles R, Moreno DA, García-Vi-

guera C. Natural bioactive compounds of Citrus limon for food 
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