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1. Otáčajte uzáverom v smere hodinových ručičiek až do maximálnej možnej pozície. V tejto pozícii dôjde k prepadu prášku z uzáveru do tekutiny pod uzáverom.
2. Potrepte dobre fľaštičkou (so stále priskrutkovaným uzáverom) kvôli dobrému rozpusteniu.
3. Odskrutkujte uzáver a vypite obsah fľaštičky.

Výrobca: in PHARM s. r. o., V Lipkách 647, 154 000 Praha 5, (vyrába u zmluvného výrobcu Taliansko)
Dovozca/informačný servis: inPHARM s. r. o., tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm.sk, www.inpharm.sk
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VAŠE RUKY SÚ ŽIVOT

EURÓPSKY DEŇ ZÁCHRANY ŽIVOTA
VYTVORILI SME REKORD V POČTE SIMULOVANÝCH RESUSCITÁCIÍ ZÁCHRANY ŽIVOTA
Každoročne sa náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne 350 000 Európanov, 100 000
z nich by mohlo žiť, keby sme im vedeli poskytnúť
prvú pomoc. Každý deň počas roka zbytočne zomrie
tisíc ľudí. Práve preto sa stal 16. október Európskym
dňom záchrany života. V tomto roku sa druhýkrát
k európskej iniciatíve pripojilo aj Slovensko.
V šiestich mestách na Slovensku sa v tento deň konali podujatia, kde sa
verejnosť mohla oboznámiť s jednoduchými resuscitačnými postupmi a
pripraviť sa na moment, kedy ich ruky môžu zachrániť život!
V Bratislave sa dokonca podarilo vytvoriť nový slovenský rekord v počte simulovaných resuscitácií počas jednej hodiny, ktorý je zapísaný
v knihe rekordov Slovenska. Na jednom mieste počas jednej hodiny
na Hviezdoslavovom námestí resuscitovalo až 344 ľudí! Celé podujatie
prebiehalo pod dozorom Igora Svitoka zo Slovenských rekordov.
Okrem Bratislavy sa akcia konala aj v Nitre, v Banskej Bystrice, Žiline, Košiciach a v Trenčíne. Organizátorom Európskeho dňa záchrany
života je Slovenská resuscitačná rada. Záštitu nad Európskym dňom
záchrany života prevzal primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal.

Pri resuscitácii nemôžete urobiť nič zle.
Jediná vec, ktorá môže byť zlá,
je neurobiť nič.
K náhlemu zastaveniu srdca dochádza najčastejšie doma (zhruba v 70 %
prípadov), kde sú jedinými svedkami udalosti členovia rodiny. Pokiaľ
vedia ako resuscitovať, zvýši sa percento prežitia ich blízkych
dvoj- až trojnásobne. Dnes je však kardiopulmonálna resuscitá-
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cia (KPR) poskytovaná iba pri jednom z piatich náhlych zastavení
obehu. To je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti prežije menej ako
1 z 10 takýchto pacientov. Práve preto je hlavným cieľom Slovenskej
resuscitačnej rady (SRR), ktorá je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady (ERC) za Slovenskú republiku, naučiť verejnosť základné postupy resuscitácie. „Máme za sebou približne jeden a pol
roka aktivity od založenia združenia, rozbehli sme a naďalej rozvíjame široké spektrum aktivít zameraných na odbornú i laickú verejnosť
s cieľom zvýšiť povedomie a kvalitu v poskytovaní neodkladnej podpory
životných funkcií. V celej Európe ešte stále umiera ročne 350 000 až
700 000 ľudí na náhle zlyhanie obehu, ktorí by v prípade poskytnutia
rýchlej a správnej pomoci už na mieste nehody mohli prežiť. Je to, ako
iste uznáte, obrovské číslo, a preto je potrebné o tejto téme hovoriť,
informovať a vzdelávať širokú verejnosť s cieľom zvrátiť tento stav,“ vysvetľuje predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl.
Počas Európskeho dňa záchrany života profesionáli bežným ľuďom
ukazovali správne laické postupy na figurínach, verejnosť mohla tieto
postupy vyskúšať, nacvičiť a aj otestovať. Podujatie nebolo iba prezentáciou technických pokrokov a prístrojov, ale ľudí a ich postoja a rúk,
ktoré sú najdôležitejším prostriedkom na skorú záchranu, keďže o prežití sa rozhoduje bezprostredne po kritickej nehode. Prvá pomoc
nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, ale o vôli. Niekoľko
jednoduchých úkonov môže zachrániť životy.

Akciu podporili aj známe tváre
Európsky deň záchrany života podporili aj viaceré známe tváre zo slovenského šoubiznisu – moderátorky Adela Banášová a Barbora Rakovská, MISS Slovensko 2015 Lujza Straková, moderátor Branislav „Bruno“ Ciberej či spevák Samuel Tomeček.

Slovensko v číslach
V minulom roku bolo celkovo na Slovensku 2 947 prípadov ľudí, ktorí potrebovali kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR). Len 9,43 % sa podarilo
zachrániť. V tomto roku je percento úspešnosti zatiaľ 9 %.
Obdobie 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Štatistický výstup Kraj
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DLS - KPR riadená operátorom
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2947
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48,25 %

do nemocnice ZZS previezla
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9,43 %

Štatistický výstup Kraj
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DLS - KPR riadená operátorom
ZZS po telefóne

230

249
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229
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po príchode ZZS pokračuje
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84
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129

211

171

1033

49,38 %

do nemocnice ZZS previezla
zachránených

21

15

15

12

20

21

48

36

188

9%

Obdobie 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015

Vysvetlivky k tabuľkám: DLS - dispatch life support (operátor tiesňovej linky radí po telefóne volajúcemu, ako to má robiť a zostáva s volajúcim ako
podpora na linke do príchodu záchranárov), KPR - kardiopulmonálna resuscitácia, ZZS - záchranná zdravotná služba

života (European Cardiac Arrest Awareness Week) s cieľom zvýšiť
povedomie a vzdelanie verejnosti, ako aj lekárov a zdravotníckych
pracovníkov v problematike KPR.

Slovenská resuscitačná rada

Európa v číslach
Podľa Európskej resuscitačnej rady by viac ľudí vzdelaných v resuscitácii mohlo ročne zachrániť v Európe 100 000 životov. Miera
poskytovania KPR náhodnými svedkami sa v jednotlivých krajinách
Európy značne líši, od 12 % v španielskej Andalúzii, 15 % v Nemecku
až po 48 % na Slovensku, 61 % v Holandsku a 59 % vo Švédsku. Preto
je aj miera prežívania osôb so zastavením obehu rozdielna podľa jednotlivých krajín. V niektorých krajinách je to 6 %, zatiaľ čo v Nórsku a
Holandsku, ktoré majú v KPR vynikajúce výsledky, miera prežívania
dosahuje až 40 %. Podľa odborníkov by viac ľudí trénovaných
v KPR (napríklad všetci príbuzní vysokorizikových pacientov
s kardiovaskulárnymi ochoreniami, alebo rodiny pacientov, ktorí už zastavenie obehu, alebo infarkt prežili), dokázalo účinne
predísť až 50 % úmrtí po náhlom zastavení obehu.
Kampaň Európskej resuscitačnej rady na záchranu života „Restart a
Heart“ nadväzuje na deklaráciu Európskeho parlamentu z júna 2012,
ktorá vyzýva členské štáty k zavedeniu Európskeho týždňa záchrany

Hlavným poslaním združenia je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú.
Slovenská resuscitačná rada je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council –
ERC) pre Slovenskú republiku.
Podieľa sa na zvyšovaní povedomia verejnosti o neodkladnej resuscitácii na Slovensku v súlade s odporučeniami Európskej resuscitačnej rady.

Na podujatí sa zúčastnili nasledovné
záchranné zložky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenský Červený kríž
Horská záchranná služba
Záchranná služba Falck
Rýchla zdravotnícka pomoc
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby Slovenskej republiky
DFNsP
Hasičský a záchranný zbor
3

AKO SI NEPOKAZIŤ
VIANOČNÉ SVIATKY
Odborná redakcia Edukafarm

Črevný diskomfort a prechladnutie
sú najčastejšou „komplikáciou“
prázdnin a dovoleniek. Nebýva to
inak ani počas vianočných sviatkov. Črevné problémy zvyčajne vyvolávajú diétne chyby alebo črevné infekcie z kontaminovaných
potravín.
Typické vianočné črevné problémy majú zvyčajne prechodný charakter a nevyžadujú si
špecifickú antimikrobiálnu liečbu. Bežný črevný diskomfort a hnačku tak relatívne dobre
zvládneme diétou a bežnými prostriedkami
z lekárne.
Netreba zabúdať aj na zabezpečenie dostatočného prívodu tekutín, čo je veľmi dôležité,
hlavne u malých detí, aby nedošlo k dehydratácii.

Látky pohlcujúce plyny a
toxické látky z tráviaceho
systému
Pri hnačkách vyvolaných diétnou chybou sú
vhodnou voľbou črevné adsorbenciá. Tieto látky viažu na svoj povrch rôzne toxíny a baktérie
z črevného obsahu, a zmierňujú tak dráždenie
črevnej steny. Na trhu sú v podstate dva typy
prípravkov: aktívne uhlie a diosmektit (prírodný čistený íl). Tieto látky majú však jednu
nevýhodu – nie veľmi dobrú chuť, čo prináša
problém pri ich užívaní, hlavne u malých detí.

Črevná mikroflóra zohráva
dôležitú úlohu pri trávení
potravy

4

Hnačka je charakterizovaná podráždením
čreva, zápalom a narušením sliznice čreva,
čo je spojené so zníženou tvorbou enzýmu
štiepiaceho laktózu. Preto v čase hnačky tráviaci trakt nedokáže tráviť mliečne výrobky.
V dôsledku hnačky dochádza tiež k úbytku prirodzenej črevnej mikroflóry, čo vedie
k problémom s trávením potravy. Preto je najdôležitejším opatrením pri črevnom diskomforte a hnačke správna diéta. Strava bez mliečnych výrobkov (mlieko, jogurty, smotana),
strukovín, čerstvého pečiva, údenín, zeleniny,
ktorá zvykne nafukovať (kapusta, ružičkový
kel). Nakoľko diéta neumožňuje konzumáciu
potravín, v ktorých sa nachádzajú pre trávenie prospešné baktérie, je vhodná ich suplementácia prípravkami, ktoré môžeme kúpiť
v lekárni. Aby sa tieto baktérie dostali do čreva v dostatočnom množstve, treba venovať

pozornosť ochrane týchto živých baktérií,
užívaných cez ústa, pred pôsobením žalúdočnej kyseliny. U dospelých je zvyčajným
riešením použitie špeciálnej kapsuly, v ktorej
sú užitočné baktérie chránené. Tá sa rozpustí
až po prechode kyslým prostredím žalúdka.
Najvhodnejšie riešenie pre deti nám však
pripravila samotná príroda. Určité druhy uži-ú
točných baktérií vytvárajú tzv. spóry, ktoré sú
ua
veľmi odolné voči kyselinám, teplote, suchu
e
ezďalším vplyvom. Ich vlastné „puzdro“ ich bezdku.
pečne chráni pred kyselinou v našom žalúdku.
druK najčastejšie využívaným patria baktérie dručovačo
hu Bacillus coagulans, niekedy tiež označovaetto sa
sa
né aj ako Lactobacillus sporogenes, preto
dajú pridať aj do tekutej formy prípravku,, vhodvh
né aj pre malé deti.

Čučoriedky – osvedčený
ný
ľudový prostriedok
Čučoriedky sú vyhľadávaným ovocím v horských oblastiach pre svoju výbornú chuť, ale
sú aj osvedčeným ľudovým prostriedkom pri
črevnom diskomforte. Obsahujú zmes prírodných látok, ako sú triesloviny, glykozidy,
organické kyseliny, cukry, antioxidanty, rôzne vitamíny a minerály. Dôležitou zložkou sú
triesloviny, ktoré pomáhajú znižovať dráždivosť a zápal črevnej sliznice, a zároveň dokážu viazať a odvádzať z organizmu škodlivé látky. Pri hnačke a črevnom diskomforte
dochádza k vyplavovaniu vitamínov, preto je
dôležité ich dopĺňať. Ide hlavne o vitamín K,
ktorý je potrebný pri zrážavosti krvi a vitamíny
skupiny B, ktoré napomáhajú pri rekonvalescencii črevnej sliznice, nechutenstve a únave.

Podpora protiinfekčnej
imunity
Častokrát črevný diskomfort vzniká po konzumácii infikovanej potraviny vírusmi alebo baktériami, ale môžu sa vyskytnúť aj pri chrípke.
V prípade, že ide o vírusové alebo bakteriálne ochorenie, je vhodné okrem symptomatickej liečby použiť prípravky podporujúce imunitný systém, ktorý dokáže bojovať
s mikroorganizmami spôsobujúcimi chorobu. Tieto účinky môžeme dosiahnuť rôznymi prírodnými prostriedkami. Pri infekčných
ochoreniach je dôležité nasadiť komplexnú
liečbu pokrývajúcu príčinu a symptómy choroby, aby nenastali zbytočné komplikácie.
Ak však zdravotné problémy neustupujú do
3 dní, je potrebné vyhľadať lekára.

MÁTE VY ALEBO VAŠE DIEŤA
TRÁVIACE ŤAŽKOSTI?

CHYSTÁTE SA CESTOVAŤ?

výživový doplnok
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PRECHÁDZATE VY ALEBO
VAŠE DIEŤA OBDOBÍM
REKONVALESCENCIE?

Vhod

TRÁPI VÁS ALEBO
VAŠE DIEŤA ČREVNÝ
DISKOMFORT?

6 . m e si

Charakteristika: Enterina obsahuje špecificky vybraný probiotický bakteriálny kmeň Bacillus coagulans, doplnený prebiotikom arabinogalaktánom (látka podporujúca rast
a aktivitu probiotík v čreve), vitamíny skupiny B, K a extrakt z plodov čučoriedky. Spóry probiotických baktérií sú odolné voči žalúdočnej šťave i žlčovým kyselinám. Probiotické baktérie vykazujú zvýšenú priľnavosť k bunkám čreva. Prípravok ENTERINA ma jedinečnú liekovú formu, určenú špeciálne pre deti: obsahuje 8 fľaštičiek určených na prípravu
perorálneho roztoku v čase potreby. Probiotiká, čučoriedkový extrakt a vitamíny sa nachádzajú oddelene v suchej forme v uzávere fľaštičky, roztok fruktózy, inulínu a koncentrovaná šťava z plodov čučoriedok tvorí obsah samotnej fľaštičky. K premiešaniu dochádza až tesne pred podaním dieťaťu. Táto jednorazová lieková forma je komfortná pre
rodičov aj deti. Zaisťuje potrebnú dlhodobú stabilitu probiotík, tiež bezpečnosť pre pacienta, pretože je eliminovaná možnosť kontaminácie roztoku pri opakovanom používaní.
ENTERINA TAK PRINÁŠA NOVU LIEKOVÚ APLIKAČNÚ FORMU PROBIOTÍK A ŠPECIFICKÝ PROBIOTICKÝ KMEŇ, ZAMERANÝ PRÁVE NA POTREBY NAJMENŠÍCH PACIENTOV.

Informačný servis: inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk
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1. Otáčajte uzáverom v smere hodinových ručičiek až do maximálnej možnej pozície. V tejto pozícii dôjde k prepadu prášku z uzáveru do tekutiny pod uzáverom.
2. Potrepte dobre fľaštičkou (so stále priskrutkovaným uzáverom) kvôli dobrému rozpusteniu.
5
3. Odskrutkujte uzáver a vypite obsah fľaštičky.

NEBEZPEČNÉ KOMPLIKÁCIE

CUKROVKY

Odborná redakcia Edukafarm

Aj keď je cukrovka (diabetes mellitus)
ochorenie známe už od staroveku – prvú
zmienku o ňom máme z egyptských papyrusov starších ako 3 500 rokov, dnes jej výskyt enormne stúpa.
Na Slovensku dnes žije približne 400 000 diabetikov, pričom zhruba 100 000 ľudí o svojej chorobe nevie. Cukrovka je považovaná za tzv. civilizačné ochorenie, pretože
okrem genetických vplyvov k jej vzniku prispievajú faktory
nezdravého životného štýlu, nevhodnej výživy, nedostatku pohybu a stresu.
Diabetes mellitus je ochorenie, pri ktorom je v tele narušená regulácia krvnej glukózy – základnej energetickej
látky organizmu – prostredníctvom hormónu inzulínu.
Môže to byť spôsobené buď jeho nedostatočnou tvorbou
v slinivke (diabetes mellitus I. typu) alebo nedostatočnou citlivosťou na inzulín (diabetes mellitus II. typu).
V oboch prípadoch však dochádza k nedostatočnému
vstupu potrebnej glukózy do buniek a k jej hromadeniu
v krvi. Moderná liečba dokáže dnes hladinu krvnej glukózy „napraviť“, avšak jej výsledná účinnosť je úzko spätá
s režimovými opatreniami, ktoré by mal pacient dodržiavať. Pri nedostatočne nastavenej liečbe dochádza
k výkyvom hladiny glukózy, pričom v priebehu „špičiek“
dochádza k poškodzovaniu ciev, nervových tkanív, obličiek a ďalších orgánov, čo je príčinou častých závažných
komplikácií cukrovky aj u liečených pacientov. Aké najčastejšie riziká im hrozia?

Poškodenie zraku
Diabetická retinopatia vzniká v dôsledku poškodenia
drobných ciev v sietnici oka. Spočiatku bez známok
zhoršovania videnia a bezbolestne dochádza k degenerácii svetlocitlivých buniek očnej sietnice. Obvykle až
po zasiahnutí žltej očnej škvrny – miesta najostrejšieinzercia

Počúvajte svoje

Ureagamma®
masť určená na ošetrenie nôh
• obsahuje 10 % urey
• na suchú, zhrubnutú a popraskanú
pokožku nôh
• aj pre pacientov s cukrovkou,
neurodermatitídou a ichtyózou
• bez parfumov a konzervačných látok
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www.diabetik.sk

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk
UGINZ0915

Novinky
ho videnia – začnú pacienti pociťovať prvé
príznaky zhoršeného videnia, avšak liečba
v týchto štádiách je už komplikovanejšia
a menej účinná. Z toho dôvodu majú pre
diabetikov veľký význam preventívne vyšetrenia očí, pretože riziko oslepnutia je
u diabetikov približne 10–20-krát vyššie ako
u nediabetikov.

Poškodenia obličiek
Diabetická nefropatia je opäť ochorenie
vznikajúce na podklade poškodenia drobných ciev v tkanivách – v tomto prípade
v tkanivách obličiek. Zvýšená hladina glukózy
v krvi poškodzuje v obličkách základné filtračné jednotky, v ktorých sa krv filtruje, očisťuje
od splodín látkovej premeny. Ochorenie sa
opäť vyvíja dlho a prakticky bez príznakov,
avšak môže viesť až k úplnému zlyhaniu
obličiek a k potrebe dialyzačnej alebo transplantačnej liečby. Klinické príznaky sú nešpecifické – pacienti sa spočiatku môžu sťažovať
na zvýšenú únavu, opuchy dolných končatín
či viečok, neskôr môže stúpať krvný tlak. Laboratórne je však možné preukázať zvýšené
vylučovanie bielkovín – predovšetkým albumínu (albuminúria). Opäť sú preto veľmi dôležité preventívne vyšetrenia, ktoré v prípade
nepriaznivých výsledkov môžu poukázať na
potrebu úpravy liečebného režimu.

ZIMNÉ INŠPIRÁCIE

V LEKÁRNI
PODKOVIČNÍK MIX
Špeciálna zmes 4 druhov
štandartizovaných výťažkov húb.
Pomáha pri civilizačných
ých
c
ochoreniach, onkologických
stavoch, chemoterapii
a ožarovaní. Stimuluje
správne fungovanie
imunitného systému.
Harmonizuje vysokú
hladinu cholesterolu,
triglyceridov, glykémie
a krvného tlaku.

www.provitex.sk

VITABERIN

Poškodenie nervov

Diabetická noha je súbor príznakov prejavujúci sa infekciami, vznikom ťažko sa hojacich vredov alebo deštrukciou tkaniva nohy.
Hlavnou príčinou je kombinácia vyššie uvedenej neuropatie s poruchou prekrvenia dolných končatín (ischemická choroba), ktorá
ovplyvňuje vyživovanie a schopnosť hojenia
povrchových poranení kože. Ošetrovanie aj
drobných defektov, ktoré vzniknú napr. práve v dôsledku neuropaticky zníženej citlivosti na bolesť, sa stáva veľmi komplikovaným
a môže viesť až k amputácii končatiny. Toto
riziko je u diabetikov 15- až 40-krát vyššie
ako u zdravých ľudí. Veľký význam má preto
priebežná starostlivosť o kožu, predchádzanie poraneniam, denné umývanie a natieranie nôh krémom s obsahom urey.

www.vitaberin.com

Výživový doplnok VITABERIN obsahuje prírodnú
látku berberin, ktorá normalizuje funkčnosť črevného
traktu a črevnej flóry a celkovo zvyšuje vitalitu
organizmu. Približne 70 % z našej imunity sídli
v črevách. Črevná sliznica je odrazom nášho zdravia.

Prvým prejavom postihnutia nervových vlákien – tzv. diabetickej neuropatie – je necitlivosť kože na podnety, alebo chorý cíti
niečo úplne odlišné, ako by mal (napr. zimu
namiesto tepla), časté je nočné tŕpnutie nôh.
Obvykle začína na dolných končatinách,
neskoršie postihuje horné končatiny, ale postihnuté môžu byť aj nervy v ďalších oblastiach, vrátane tzv. vegetatívneho nervstva,
s rôznymi príznakmi (potenie, zápcha, hnačky a pod.). Nebezpečenstvo je predovšetkým
v zníženej schopnosti vnímať bolesť. V dôsledku nespozorovania zranenia často dochádza k ťažkému poškodeniu končatiny,
ktoré sa navyše u diabetikov ťažko hoja.

Syndróm
„diabetickej nohy“

v lekárni

VITABERIN krém s obsahom berberinu
napomáha utíšiť a upokojiť podráždenú pokožku pri
imunologickom (psoriáza) a infekčnom (baktérie,
kvasinky) zápale.
VITABERIN výživový doplnok nie je určený ako náhrada
pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pokiaľ ste
tehotná, pred užívaním akéhokoľvek výživového doplnku
sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

MLADOSŤ ZVNÚTRA
Neskrývajte vrásky! Odstráňte ich prípravkom

Beauty Kolagén pre ženy!

• pomáha hydratovať pokožku a zvyšuje jej lesk
• znižuje výskyt jemných vrások
• zlepšuje pružnosť kože
• podporuje zdravý vzhľad vlasov a nechtov
www.stada.sk
Beauty Kolagén pre ženy
je výživový doplnok
a neslúži ako náhrada
rozmanitej stravy.

Komplexné riešenie
riešen pre
naše
š deti
d ti s unikátnym
ikát
propolisom E.P.I.D.
výživové doplnky

• pre správnu imunitu:
(PREVAPIS JUNIOR VRECKÁ alebo SIRUP)
• úľava pre hrdlo:
(PREVAPIS JUNIOR SPREJ alebo TABLETY)
• balzamický efekt na dýchacie cesty:
(PREVAPIS JUNIOR TUS)
www.prevapis.sk

STADA PHARMA Slovakia s.r.o., Digital Park III,
Einsteinova 19, 850 01 Bratislava
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OD DUŠE MÔŽE ochorieť i telo
PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm

Navzdory všetkým technickým a civilizačným výdobytkom sa zdá, že náš život je stále zložitejší. Problémy
si vyžadujú stále zložitejšie a komplexnejšie riešenia,
nároky na kvalifikáciu a pracovné nasadenie sa stále
zvyšujú, skracuje sa čas na relaxáciu.
Stále viac poznatkov ukazuje, že navzdory inak stále sa zlepšujúcej
zdravotnej starostlivosti, hore uvedené faktory môžu mať spätne na
naše zdravie negatívny vplyv. Jedným z hlavných „nepriateľov“ nášho
tela je stres, a to hlavne stres psychický. Zatiaľ čo „fyzická“ záťaž predstavuje evolučne starý typ stresu, s ktorým sa naše telo dokáže dobre vysporiadať, pretože relatívne rýchlo odznieva, dlhodobý psychický
stres predstavuje relatívne novší problém, s ktorým si telo nevie celkom rady. Dlhodobé „pohotovostné“ nastavenie bez reakčnej „fyzickej“
odozvy typu „bojuj, alebo utekaj“ môže mať mnohé závažné zdravotné
následky.

Stres a naše zdravie
Zvýšené psychické napätie sa prejavuje úzkosťou, podráždením, nespavosťou a celkovou nespokojnosťou. K týmto príznakom sa však
následne môžu pridávať aj telesné ťažkosti. Je zaujímavé, že už
v ľudovej slovesnosti má celý rad „duševných“ ťažkostí svoj „telesný“
obraz. Ak nás niekto naštve, hovoríme, že nám „pohol žlčou“, ak sme
vzrušení, máme „motýle v bruchu“, ak sa o nás niekto nezaujíma, „kašle
inzercia
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na nás“, ak sa sklameme v láske, máme „zlomené srdce“. Tieto metafory
pritom často nie sú len tak náhodné, ale sú výsledkom dlhodobých skúseností predchádzajúcich generácií. Potvrdzuje to aj moderná medicína,
ktorá ukazuje, že duševný stav môže mať dôležitý vplyv napr. na držanie
tela a následné bolesti chrbtice, na funkciu tráviacej sústavy a následné žalúdočné vredy alebo syndróm dráždivého tračníku, či na imunitný
systém a následnú celkovú chorobnosť. Podrobne si tieto vzťahy začína
všímať nový odbor medicíny, nazývaný psychosomatická medicína.

Čo je psychosomatická medicína?
Pôvod slova „psychosomatický“ je jednoduchý – pochádza z gréckeho označenia „psyché“ pre dušu a „soma“ pre ľudské telo. V medicíne bývala často duša (psyché) vnímaná ako protiklad tela (soma),
avšak psychosomatická medicína sa snaží u týchto dvoch pojmov nájsť
dôležité tenké prepojenia, ktoré potom môže využiť pre terapeutické účely. Úspech často nachádzajú terapeutické postupy, ktoré síce
nemusia byť exaktne popísané, ako sú napr. homeopatické postupy,
psychoterapia, akupunktúra či akupresúra. Odbúranie stresu, zmena
životného štýlu i celkového pohľadu na svet tak môže v mnohých prípadoch viesť k vyriešeniu problémov, ktoré v klasickej medicíne zostávajú
bez uspokojivého riešenia. Známe staré latinské príslovie: „Mens sana
in corpore sano“ (V zdravom tele zdravý duch) tak možno v mnohých
prípadoch otočiť a „zdravé telo“ začneme nachádzať predovšetkým
v „zdravej duši“.

KAŠEĽ AKO CHOROBA ALEBO PRÍZNAK
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Aj keď kašeľ pozná každý z nás,
treba si uvedomiť, že môže byť tiež
prvou známkou závažného postihnutia (napr. nádorové ochorenie
pľúc alebo hrtanu), a preto sa nesmie podceňovať. Pri rozhodovaní
o jeho liečbe má významnú úlohu
jeho doba trvania a charakter.
Podľa trvania ho delíme na akútny a chronický
(dlhší ako 3 týždne). Významným faktorom,
ktorý treba hodnotiť, je tvorba hlienu v dýchacích cestách. V tomto zmysle sa preto
kašeľ delí na produktívny (tiež s „ expektoráciou“) a neproduktívny (tiež „suchý“).
Neproduktívny kašeľ je dráždivý, pacienta veľmi vyčerpáva, a preto sa ho obvykle snažíme
tlmiť pomocou látok označovaných ako antitusiká. V porovnaní s tým produktívny kašeľ je
vlhký a charakterizuje ho vykašliavanie spúta.
Vzhľadom na to, že spútum býva často husté
a prilipne ku sliznici dýchacích ciest, je potom
vykašliavanie zložité a dýchacie cesty sa čistia nedostatočne. Hlien pritom v zdravých dýchacích cestách plní užitočnú, očistnú úlohu.
Tvorí sa v žliazkach sliznice dýchacích ciest,

nabaľuje na seba nečistoty a prostredníctvom
prítomných riasiniek sa odtiaľ odstraňuje (dostáva sa do hltana, odkiaľ ho nepozorovane
prehĺtame). Pri infekciách dýchacích ciest sa
však hlien stáva záťažou, je živnou pôdou pre
baktérie, znižuje priechodnosť dýchacích ciest.
Ak je samočistiaca schopnosť pľúc narušená,
treba sa snažiť o jej obnovenie podporou vykašliavania.
Na uľahčenie vykašliavania hlienu z dýchacích
ciest sa používajú lieky zo skupiny mukolytík
– expektorancií. Ich účinok spočíva v znižovaní viskozity hlienu jeho štiepením na menšie časti (tzv. depolymerácia) a v povzbudení
činnosti riasinkového epitelu dýchacích ciest.
Vzhľadom na svoj mechanizmus účinku by sa
tieto látky nemali nikdy kombinovať spoločne
s vyššie spomenutými antitusikami.

Ambroxol – účinné expektorans
Osvedčeným liekom zo skupiny mukolytík –
expektorancií je ambroxol, ktorý je na našom
trhu zastúpený v mnohých voľne predajných
liečivých prípravkoch, o.i. tiež napr. vo forme

šumivých tabliet rozpustných vo vode, tabliet
a roztoku. Z chemického hľadiska spomeňme,
že ide o látku odvodenú od bromhexínu, ktorý
zaiste mnohí z nás dôverne poznajú ako kvapky proti kašľu. Okrem vyššie opísaného účinku
ambroxol podporuje aj tvorbu a uvoľňovanie
slizničných protilátok prieduškového sekrétu.
Vyznačuje sa aj antioxidačnými a protizápalovými účinkami.
Ambroxol uľahčuje prestup niektorých antibiotík do pľúcneho sekrétu, čím zrýchľuje
uzdravenie pacienta a zabraňuje vzniku
sekundárnych infekcií.
Účinnosť i bezpečnosť ambroxolu boli overené v mnohých klinických štúdiách u pacientov
s kašľom pri zápale priedušiek alebo napr. aj u
chorých s chronickou obštrukčnou chorobnou
pľúc (tzv. CHOCHP), u ktorých jeho podávanie
sprevádzalo aj lepšie okysličenie tepnovej krvi.
Aj keď sa nikdy nezistil jeho negatívny vplyv na
vyvíjajúci sa ľudský plod, vzhľadom na opatrnosť
sa neodporúča podávať ho počas tehotenstva.
Na záver možno konštatovať, že ambroxol je
vhodný u väčšiny chorých s vlhkým kašľom,
pričom ho možno dostať bez lekárskeho predpisu v ktorejkoľvek lekárni.

inzercia

Účinná úľava od vlhkého kašľa!

pre deti od 2 rokov
a dospelý
ých

pre deti od 12 roko
kov
a dospelýcch

Dvojitý mechanizmus účinku

Flavamed® šumivé tablety: jedna tableta obsahuje 60 mg ambroxoliumchloridu. Flavamed® forte perorálny roztok: 5 ml obsahuje 30 mg ambroxoliumchloridu. Indikácie: Mukolytická lieèba kaš¾a s tvorbou hlienu, ktorý sprevádza akútne a chronické bronchopulmonálne ochorenia. Kontraindikácie: alergia na ambroxol alebo ktorúko¾vek inú z pomocných látok. Dávkovanie: Flavamed® šumivé tablety - pre deti od 12 rokov a
dospelých. Flavamed® forte perorálny roztok - pre deti od 2 rokov a dospelých. Upozornenie na niektoré pomocné látky: Flavamed® šumivé tablety – laktóza, sodík, sorbitol, Flavamed® forte perorálny roztok - sorbitol,
Flavamed® UÞVAJTEÒPOāASÒTEHOTENSTVAÒAÒDOJāENIAÒIBAÒNAÒJEDNOZNAāNČÒPOKYNÒVÛHOÒLEKRAÒ&LAVAMED®ÒSAÒBEZÒRADYÒLEKRAÒNEMÒUÞVAÝÒDLHÛIEÒAKOÒÒ ÒÒDNÒDržiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko.
Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Spôsob výdaja liekov:ÒBEZÒLEKRSKEHOÒPREDPISUÒ,IEKYÒNAÒVNTORNÒPOUÞITIEÒPosledná revízia textu: Flavamed® šumivé tablety 4/2010,
Flavamed® forte perorálny roztok 4/2014. Dátum výroby materiálu: november 2015

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: bratislava@bcsk.sk
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y sskvapaľňuje hustý hlien v prieduškách
uľahčuje jeho vykašliavanie
yu

inzercia

BRUŠNÁ KOLIKA

Bublinky
sú Zábava

U DETÍ – MOŽNOSTI TERAPIE
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

klinické štúdie preukázali
zlepšenie detskej koliky1
jednoduché podávanie

Brušná kolika u detí je vážny, nielen
zdravotný, ale aj psychicky stresujúci problém, nielen pre dieťa,
ale aj pre rodiča. Je to najčastejší
problém konzultácie rodiča s lekárom alebo lekárnikom. Toto ochorenie sa definuje ako nekontrolovateľný plač, ktorý sa vyskytuje
u inak u zdravého dieťaťa mladšieho ako 3 mesiace, ktoré plače viac
ako 3 hodiny denne a viac ako tri dni
v týždni a toto celé trvá viac ako tri
týždne. Príčina vzniku bolesti brucha nie je úplne objasnená a terapia sa opiera o niekoľko hypotéz jej
vzniku.

neobsahuje cukor,
alkohol, farbivá

1. Infacol Website. FAQ’s. Available at: http://www.infacol.co.uk/answers-to-common-colic-questions. Last accessed: 30.4.2015.
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Actavis s.r.o., Westend Gate, Dúbravská cesta 6313/14
841 04 Bratislava, Slovakia
t +421 2 32 55 38 00 @ slovakia@actavis.sk
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Písomná informácia pre používateľa
Infacol
perorálna suspenzia, simethiconum
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás a vaše dieťa
dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná
sestra. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa
na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek
vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie,
musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Infacol a na čo sa používa, 2. Čo potrebujete vedieť
predtým, ako užijete Infacol, 3. Ako užívať Infacol, 4. Možné vedľajšie účinky, 5. Ako uchovávať Infacol, 6. Obsah balenia a ďalšie informácie. 1. Čo je
Infacol a na čo sa používa Liek pre vaše dieťa sa nazýva Infacol. Je to antiﬂatulens, čo znamená, že pomáha uvoľňovať vzduch a plyny, ktoré sa tvoria
v brušku dieťaťa. Liek sa môže podávať už novorodencom. Kolikové bolesti sú spojené so vznikom malých vzduchových bubliniek v brušku dieťaťa. Liečivo
simetikón napomáha spájaniu malých vzduchových bubliniek do väčších, ktoré sa z tela uvoľňujú vo forme vetrov. 2. Čo potrebujete vedieť predtým,
ako užijete Infacol Neužívajte Infacol – ak si myslíte, že vaše dieťa môže byť alergické na simetikón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6). Nepodávajte Infacol a nechajte si poradiť od lekára, ak je vaše dieťa liečené na ochorenie štítnej žľazy. Buďte zvlášť opatrný pri
užívaní Infacolu Nie sú zvláštne obmedzenia. Upozornenia a opatrenia Predtým, ako začnete užívať Infacol obráťte sa na svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnú sestru. Iné lieky a Infacol Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi. Ak je vaše dieťa liečené levotyroxínom na ochorenia štítnej žľazy, užívanie Infacolu môže znížiť vstrebané množstvo tohto lieku
a tak oslabiť účinok liečby. Infacol a jedlo, nápoje a alkohol Liek sa podáva pred jedlom. Tehotenstvo a dojčenie Liek je určený pre malé deti,
tehotenstvo a dojčenie je neaplikovateľné. Vedenie vozidiel a obsluha strojov Liek je určený pre malé deti, vedenie vozidiel a obsluha strojov je
neaplikovateľné. Infacol obsahuje metylparabén a propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené). 3. Ako užívať Infacol
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná
sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry. Dávkovanie Zvyčajná dávka je jedno plné kvapkadlo (0,5
ml), podávané pred každým jedlom. Ak po 3 až 4 dňoch má vaše dieťa ešte stále koliku, môžete dávku zdvojnásobiť na dve plné kvapkadlá (1 ml).
Môže to byť obzvlášť užitočné pred večerným jedlom. Najlepšie výsledky liečby sa dosiahnu, ak sa liek podáva niekoľko dní, pretože zlepšenie príznakov
nastáva postupne. Ďalšie užívanie lieku predchádza tvorbe vetrov. Infacol sa môže deťom podávať niekoľko týždňov. Ak napriek zvýšeniu dávky na 2
kvapkadlá nenastane zlepšenie alebo sa zdá, že sa stav dieťaťa zhoršuje, vyhľadajte lekára. Podávanie – mierne pretrepte fľašku, – dvojnásobným
stlačením hornej časti kvapkadla ho naplňte, prebytok Infacolu na vonkajšej časti nechajte odkvapkať späť do fľaše, – dávku podajte stlačením hornej
časti kvapkadla a uvoľnením na zadnú časť jazyka vášho dieťaťa. Nepoužívajte kvapkadlo na podávanie iných liekov. Kvapkadlo je určené len pre Infacol.
Ak užijete viac Infacolu, ako máte Ak vaše dieťa (alebo dospelý) náhodne prehltne veľké množstvo Infacolu (napríklad celý objem plnej fľaše), je
veľmi nepravdepodobné, že by došlo k nejakému ublíženiu. Ak sa však takýto človek necíti dobre, má vyhľadať lekársku pomoc. Ak zabudnete užiť
Infacol Neobávajte sa, ak ste svojmu dieťaťu nepodali jednu alebo viac dávok. Podajte jednoducho najbližšiu dávku s nasledujúcim jedlom. Neobávajte
sa, ak ste svojmu dieťaťu nepodali jednu alebo viac dávok. Podajte jednoducho najbližšiu dávku s nasledujúcim jedlom. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky
týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry. 4. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj Infacol
môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Simetikón, liečivo v Infacole, sa nevstrebáva do tela dieťaťa a je veľmi nepravdepodobné,
že by škodil vášmu dieťaťu. Vznik akýchkoľvek nežiaducich účinkov po užití Infacolu je veľmi nepravdepodobný. Metyl- a propyl- parabény (E218 a E216),
ktoré Infacol tiež obsahuje môžu vyvolať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené). Hlásenie vedľajších účinkov Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek
vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti
liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.
sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto
lieku. 5. Ako uchovávať Infacol Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte Infacol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a fľaši po písmenách EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Po prvom otvorení liek neužívajte dlhšie ako 28 dní.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Infacol obsahuje – Liečivo je simetikón v koncentrácii 40 mg/ml. – Ďalšie zložky sú dihydrát sodnej
soli sacharínu, hypromelóza, pomarančová aróma, metylparabén (E218), propylparabén (E216) a čistená voda. Ako vyzerá Infacol a obsah balenia
Infacol je skoro biela suspenzia (tekutina) pomarančovej chuti. Každá plná fľaška obsahuje 50 ml Infacolu, čo postačuje až na 100 dávok.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Forest Laboratories UK Limited, Riverbridge House, Anchor Boulevard, Crossways Business Park, Dartford,
Kent DA2 6SL, Veľká Británia
Výrobcovia: Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgicko
Laleham Health and Beauty Ltd, Sycamore Park, Mill Lane, Alton, Hampshire, GU34 2PR, Veľká Británia
Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v 11/2014.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte poučenia o správnom použití lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov
liekov, ktorá je pribalená k lieku alebo sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Jedna z hypotéz vysvetľuje vznik tohto stavu
abnormálnym pohybom čriev, ktorý aktivuje dráhy vnútorných orgánov a čriev a tieto
zvýšené signály spôsobujú bolesť. Ďalšia
z hypotéz sa opiera o kvalitatívne a kvantitatívne množstvo baktérií, ktoré sa nachádzajú
v čreve. Pri zvýšenom zastúpení koliformných
baktérií a pri zníženom počte laktobacilov sú
ovplyvnené motorické funkcie čriev a produkcia plynov, a tento stav prispieva ku vzniku
nepríjemných bolestivých stavov, hlavne v oblasti brušnej dutiny. Treťou najčastejšie skloňovanou hypotézou výskytu neutíchajúceho
plaču u detí, je nadmerná tvorba črevných plynov, ktoré vznikajú na fyziologickom podklade,
ale vyvolávajú bolesť brucha.
Dostupné možnosti terapie sledovali mnohé
klinické štúdie a porovnávania. Na základe výsledkov z týchto štúdií nie je však jednoduché
jednoznačne určiť správny terapeutický postup, ktorý by zabezpečoval zníženie výskytu
symptómov.
Jedným z liečebných opatrení je zmena stravovania, ktorá je založená na fakte, že črevná
kolika je spôsobená zvýšenou produkciou plynov v detskom čreve z dôvodu zlého trávenia
mliečnych proteínov v kravskom mlieku. Ako
riešenie problému sa môže zdať využitie sójových mliek, ktoré majú benefičný efekt na
zníženie kolikových stavov u detí, ale treba
s touto stravou začínať opatrne so zreteľom
na možnú alergiu na sójové bielkoviny. Ak nie
je dieťa vyživované sušeným mliekom, ale je
stále dojčené, zmena stravovania, by mala

nastať u matky. Z diétnych opatrení pre matku
vyplýva vylúčiť zo svojho jedálnička mliečne
výrobky kravského mlieka a aj iné potraviny
s potenciálnym spúšťacím mechanizmom.
Benefičný efekt má podávanie feniklových
čajov a extraktov. Feniklový čaj alebo zmes
rastlín s feniklom sa odporúča piť aj dojčiacej matke. Z analýz vyplýva efekt dodávania
probiotík hlavne s obsahom kmeňa Lactobacillus reuteri, ktoré v priebehu 7 dní znížilo
u viac ako polovice detí bolestivé stavy.
Jediným liečivom, ktoré znižuje obsah vytvorených plynov v čreve, je simetikón. Simetikón je
perorálne aplikované liečivo s antifl atulačným
účinkom, znižujúce meteorizmus, diskomfort a
bolesť v gastrointestinálnom trakte spôsobené
vytvárajúcimi sa tráviacimi plynmi. Toto liečivo
sa odporúča podávať v dávke 20 mg pred každým dojčením, buď do dojčenskej fľaše, alebo
priamo do úst dieťaťa priamo pred dojčením.
V prípade potreby je možné dávku zvýšiť na
40 mg. Najlepšie výsledky liečby sa dosiahnu,
ak sa liek podáva niekoľ ko dní, pretože zlepšenie príznakov nastáva postupne. Ďalšie užívanie lieku predchádza tvorbe vetrov. Simetikón sa môže deťom podávať niekoľ ko týždňov.
Táto účinná látka mení elasticitu bublín prichytených na slizniciach gastrointestinálneho
traktu a bubliny plynu sa tak rozpadajú alebo
spájajú a v takejto forme sa plyn ľahšie uvoľ ňuje grganím alebo prirodzenou cestou pre črevné plyny. Nie sú známe žiadne kontraindikácie
pre používanie tohto liečiva okrem precitlivenosti na konkrétne liečivo alebo na niektorú
z pomocných látok.
Hoci majú klinické štúdie a pozorovania vzniku
a výskytu brušnej kolitídy u detí rozsiahle limitácie, ako napríklad vek alebo spôsob hodnotenia, v našich podmienkach okrem všetkým
diétnych a sociálnych odporúčaní, ostáva ako
jediná medikamentózna liečba detských kolík
liečivo simetikón. Farmakologický profi l tohto
liečiva umožňuje jeho kombináciu s ostatnými
diétnymi postupmi a aj kombinovanie s feniklovým výťažkom.
Hoci brušná kolika nie je považovaná za závažné ochorenie, pri dlhodobom trvaní bolestí brucha treba navštíviť pediatra a zdravotný
stav dieťaťa s ním konzultovať.

SLANÁ VODA:
POHODLIE PRE NÁŠ NOS
Odborná redakcia Edukafarm

Pre zdravie nosovej sliznice prirodzene urobíme najlepšie, ak budeme dýchať čistý vzduch.
To však nie je vždy dosť dobre možné. Súčasne medzi nami pribúda tých, ktorí trpia najrôznejšou formou alergie a prakticky každý z nás
je počas roka zasiahnutý prinajmenšom nádchou z prechladnutia.
Stále väčšej obľube sa pri snahe o odstraňovanie ťažkostí spojených s narušením nosovej sliznice stretávame s využitím salinických

roztokov, najčastejšie vo forme spreja. Ide o
roztoky soli s viac alebo menej vyjadrenou
tonicitou (izotonické alebo hypertonické), prípadne aj s odlišným zložením (obsah minerálov a pod.). Ide o postup, ktorý sa využíval po
stáročia v rámci tradičnej európskej i ajurvédskej medicíny, a to bez základnej vedomosti
mechanizmu, akým sa úľava dosahuje. Až približne v posledných 20. rokoch sa táto metóda
dostáva opäť do popredia záujmu najmä pre
svoju relatívnu finančnú nenáročnosť, bezpečnosť a zároveň pre dosahovaný klinický
účinok. Najmä v zahraničnej literatúre sa tak
dnes stretávame s radom publikácií zaoberajúcich sa hodnotením týchto roztokov a ich
možným zaradením do štandardných terapeutických postupov nielen pri alergickej nádche,
ale i pri infekčnej nádche a zápaloch nosových
dutín.
Princíp pôsobenia týchto prípravkov je pritom
veľmi jednoduchý. Pri hypertonických roztokoch sa uplatňuje tzv. osmóza, teda proces, pri
ktorom sa molekuly rozpúšťadla zo zriedenejšieho roztoku alebo čistého rozpúšťadla voľne
prelínajú do koncentrovanejšieho roztoku cez
polopriepustnú membránu. Ak teda máme
upchatý nos, dochádza na základe vzniknutého osmotického gradientu k odstráneniu tekutiny hromadenej v podslizničnom väzive, čím
sa zníži opuch sliznice, čo vnímame ako pocit
„uvoľnenia nosa“. K analogickým zmenám dochádza aj v oblasti vyústenia nosových dutín,
čo napomáha prirodzenej drenáži v nich nahromadeného sekrétu.

Izotonické salinické roztoky slúžia predovšetkým na zvlhčenie nosovej sliznice a na zjemnenie nosového sekrétu, a teda aj na uľahčenie jeho odstránenia smrkaním. Doslovne
preložené výraz „izotonický“ znamená „s rovnakým napätím“.
Hypertonické roztoky môžu síce vďaka svojej
vyššej koncentrácii soli výraznejšie napomáhať pri opuchu nosovej sliznice, a teda podporovať priechodnosť nosa.
Obvyklou výhodou dostupných zdravotníckych prostriedkov s obsahom soľného roztoku
pre nosovú aplikáciu je neprítomnosť konzervačných látok (pozn.: treba overiť pri konkrétnom prípravku), možnosť dlhodobého podávania, priaznivý bezpečnostný profil (možnosť
podávania počas tehotenstva i dojčenia, u detí
i seniorov a pod.), a neprítomnosť interakcií
s liečivými prípravkami.
inzercia

Šetrne uvoľní
upchatý nos
Zdravotnícka pomôcka

Nosová sliznica je veľmi citlivá
voči zmenám vonkajšieho prostredia. Na jednej strane, predstavuje ochrannú bariéru ľudského
tela pred infekciou, na druhej
strane, je však ona samotná cieľom najrôznejších mikroorganizmov, najčastejšie vírusov, ktoré
ju môžu poškodiť. Vystavená je aj
pôsobeniu najrôznejších nečistôt rozptýlených vo vdychovanom
vzduchu alergénmi počínajúc a
priemyslovými splodinami končiac. Našťastie je voči týmto vplyvom veľmi dobre vybavená. Okrem
schopnosti veľmi rýchlej obnovy na tento účel slúži prítomnosť
jemných riasiniek na povrchu buniek pokrytých tenkou vrstvičkou
hlienu. Väčšie nečistoty tu priľnú
a synchronizovaným pohybom riasiniek sa posúvajú do nosohltanu,
kde ich úplne nepozorovane prehltávame.

Pomáha pri liečbe nádchy
a prechladnutia
100% prírodná morská voda
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KEĎ KĹBY BOLIA
Odborná redakcia Edukafarm

Bolesti kĺbov spôsobené artrózou
patria k najčastejším ťažkostiam,
kvôli ktorým vyhľadávame pomoc
svojho ošetrujúceho lekára; postihujú viac ako polovicu osôb starších ako 65 rokov. Hoci presná príčina vzniku primárnej formy tohto
ochorenia nie je i napriek intenzívnemu výskumu úplne objasnená,
je zrejmé, že sa na rozvoji s najväčšou pravdepodobnosťou podieľajú
rôzne mechanické a biochemické
faktory, ktoré súvisia s genetickou
predispozíciou, t.j. s tým, čo nám
do vienka vložili naši rodičia.
Sprievodným znakom tohto ochorenia
je poškodenie či dokonca strata kĺbovej chrupky, druhotne sa potom objavujú
zmeny aj v priľahlom kostnom tkanive,
kĺbových väzoch a v kĺbovom puzdre.
Všetky tieto zmeny sa v konečnom dôsledku podieľajú na zníženej pohyblivosti
postihnutého kĺbu a zároveň prispievajú aj
k ich do istej miery vyjadrenej bolestivosti
(najčastejšie sú postihnuté kolenné a bedrové kĺby, bežne však artróza postihuje
chrbticu, drobné kĺby ruky a pod.).
Aj napriek maximálnemu úsiliu, bohužiaľ,
súčasná medicína nie je schopná plne obnoviť pôvodnú kondíciu chrupky. Je však
schopná jej priebeh výrazne spomaliť a
pomôcť pri ťažkostiach. Dôležitá je nefarmakologická liečba spočívajúca najmä
v redukcii hmotnosti a rehabilitačných cvičeniach a pod. Od bolesti výborne pomáhajú analgetiká podávané celkovo i lokálne (vrátane kapsaicínu z chilli papričiek,
hrejivých náplastí a pod.). Stále väčšej
obľ ube sa však tešia a veľ ký boom v posledných rokoch zažívajú látky zaradené
medzi tzv. pomaly pôsobiace liečivá pri
osteoartróze alebo chondroprotektíva či
SYSADOÁ (Symptomatically Slowly-Acting Drugs in OsteoArthritis) zahŕňajúce
jednak prekurzory bežných stavebných
kameňov mezibunkovej hmoty chrupky
(chondroitín sulfát, glukozamín, kyselina
hyalurónová) alebo látky ovplyvňujúce intenzitu prítomnej zápalovej reakcie, odbúravanie kolagénu a pod. Výhodou týchto
látok je nízky výskyt nežiaducich účinkov
aj pri dlhodobom užívaní, na druhej strane,
ich účinok sa však dostavuje až s odstu-
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pom niekoľ kých týždňov – zvyčajne však
následne pretrváva aj niekoľ ko mesiacov.
Rozhodne však neplatí, že sú všetky prípravky s obsahom SYSADOÁ rovnocenné.
Glukozamín je základnou súčasťou kĺbových chrupiek, stimuluje bunky chrupky
k produkcii hlavnej bielkoviny medzibunkového tkaniva, kolagénu. Je významnou
súčasťou kĺbového maziva, ktoré je nevyhnutné na zamedzenie trenia kĺbových
hlavíc navzájom a zároveň zabezpečuje
výživu chrupky. Chondroitín sulfát nielen,
že hrá dôležitú úlohu pri obnove a tvorbe
chrupky, ale zabezpečuje aj jej elasticitu
a zmenšuje aj prítomný zápal; podobne
pôsobí aj kyselina hyalurónová. Často sa
tieto látky kombinujú s metylsulfonylmetánom (MSM) pôsobiacim protizápalovo
a zároveň aj antioxidačne, alebo samotným kolagénom, pričom jeho tvorba sa
nezaobíde bez vitamínu C.
Všeobecne je však dôležité pri voľ be konkrétneho prípravku prihliadať nielen na
látky v zložení uvedené na obale, ale aj
na renomé ich výrobcu (ukázalo sa, že nie
vždy je skutočný obsah v súlade s uvádzaným množstvom), a tiež treba venovať
pozornosť tomu, či nie sú uvedené syntetické látky alebo látky prírodného pôvodu,
u ktorých je predpoklad vyššej kompatibility,
a teda aj účinnosti.

PROPOLIS E.P.I.D.
AKO PRÍRODNÉ ANTIBIOTIKUM
Kde sa propolis berie,
aké má zloženie?

diatri ho označujú za prírodné antibiotikum,
na ktoré nebola doposiaľ zaznamenaná rezistencia. Jeho využitie v pediatrii môže znížiť
odolnosť (rezistenciu) patogénnych baktérií
na klasické antibiotiká, ktorá dnes vzniká
vďaka ich častokrát zbytočnému užívaniu,
čo môže viesť k neúspechu liečby závažných
mikrobiálnych infekcií. Preto na význame nadobúdajú tradíciou preverené prírodné látky
s imunomodulačným, antibakteriálnym a antivírusovým pôsobením a s ochranným pôsobením na sliznice respiračného traktu.

Včely, ktoré sú vo včelstve určené na produkciu propolisu, zbierajú na púčikoch kríkov a
stromov lepkavú živicovú substanciu, ktorú
následne miešajú s voskom, a pôsobením
včelích enzýmov obsiahnutých v slinách vzniká propolis. Včely ho využívajú ako stavebný
a ochranný materiál, ktorý „očisťuje“ ich prostredie – predovšetkým pôsobí antisepticky,
ničí patogénne mikroorganizmy a chráni tým
aj včelstvá pred infekčnými chorobami.

Aké má propolis účinky?
Propolis má širokospektrálne účinky protivírusové, protibakteriálne, protiplesňové
(antimykotické), protizápalové a antioxidačné. Tradične sa propolis používal pri bakteriálnych infekciách podobne ako antibiotiká,
keďže má preukázaný protibakteriálny mechanizmus účinku.

Prečo sa propolis doteraz
vo väčšej miere nepoužíva
napríklad u detí, keď
podporuje imunitu,
pôsobí protivírusovo
a protibakteriálne?
Využitie propolisu napríklad v prípade respiračných infekcií u detí brzdil jeho alergénny
potenciál. Avšak len nedávno talianska firma
Specchiasol vyvinula jedinečný biotechnologický postup, ktorý eliminuje alergénnu frakciu propolisu, pričom sú zachované látky zaisťujúce jeho prospešné účinky. Na tento krok
nadväzuje zníženie obsahu voskov, mastných
kyselín, triglyceridov a prímesí peľov. Všetky
tieto kroky vedú k uvoľneniu aktívnych účinných látok z väzby na vosky, a tým ich lepšiu
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Etanolový extrakt
propolisu vo vode

Dá sa propolis E.P.I.D.
kombinovať s inými
účinným látkam, ktoré
tiež podporujú imunitu?
vstrebateľnosť (dostupnosť) a využiteľnosť
v organizme. Výsledný nealergénny propolis vo forme prášku je označený skratkou E.P.I.D. (Extrakt Propolisu Izolovaný
Disperzný). Uvedený biotechnologický
postup bol patentovaný pod názvom „Process for obtaining non-Allergic propolis“
(Postup pre získanie nealergénneho propolisu, patent č. WO 2011114291 A1). Veľkou výhodou konečného práškového propolisu je fakt, že je veľmi dobre rozpustný vo
vode na rozdiel od surového propolisu. Neobsahuje alkohol, ako ho obsahujú bežne dostupné alkoholové propolisové extrakty, preto
je vhodný pre deti.

Aké je využitie propolisu
E.P.I.D. v pediatrii?
Propolis E.P.I.D. je využiteľný nielen u dospelých, ale predovšetkým u detí. Talianski pe-

Propolis E.P.I.D. vo vode

Propolis E.P.I.D. sa dá vhodne kombinovať
s prírodnými látkami, ktoré pôsobia lokálne
na sliznice dýchacích ciest protizápalovo,
hojivo a protibolestivo, napr. pri bolestiach
hrdla, pri kašli, a tak sa ešte umocňuje protiinfekčné pôsobenie propolisu. Talianska
firma Specchiasol pripravila viaceré cielené kombinácie propolisu E.P.I.D. s rastlinnými extraktmi, čím prináša pre prevenciu
a liečbu infekcií dýchacích ciest unikátne prípravky PREVAPIS JUNIOR s komplexným
pôsobením, ktoré sú vhodné aj pre deti od
3 rokov. Práve u malých detí je vhodné prirodzeným spôsobom podporovať imunitný
systém, aby sa vyhli bakteriálnym infekciám
a užívaniu antibiotík.

Existuje klinická štúdia,
ktorá preukazuje pozitívny
efekt propolisu u detí?
Príkladom môže byť kombinácia použitá
v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, v ktorej bol pre
zosilnenie imunostimulačného pôsobenia
propolis kombinovaný s extraktom z echinacey a s vitamínom C. Do štúdie bolo zaradených 430 detí vo veku 1-5 rokov. Výsledky
ukázali, že 12-týždňové preventívne podávanie opísanej kombinácie významne znížilo
výskyt respiračných infekcií v zimnej sezóne
(o 50 % oproti placebu), a pokiaľ sa vyskytli, počet dní s chorobou sa znížil (o 59 %).
Propolisový prípravok skrátil aj výskyt zápalov stredného ucha (o 68 %) a zníženie
spotreby antibiotík (o 50 %). Deti liečbu veľmi
dobre tolerovali.

www.prevapis.sk
k

Komplexné riešenie
pre naše deti
S unikátnym
propolisom E.P.I.D.

pre správnu imunitu:
PREVAPIS JUNIOR VRECKÁ, PREVAPIS JUNIOR SIRUP
úľava pre hrdlo:
PREVAPIS JUNIOR ÚSTNY SPREJ, PREVAPIS JUNIOR TABLETY
balzamický efekt na dýchacie cesty:
PREVAPIS JUNIOR SIRUP TUS
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SUCHÝ KAŠEĽ?

Lekárnici odporúčajú Ditustat
Odborná redakcia Edukafarm

Požiadavka „niečo na kašeľ“ patrí v lekárňach určite k najčastejším,
ale jej správne vyriešenie nie je až tak celkom triviálne, ako sa
môže zdať.
Kašeľ sám osebe nie je žiadnou chorobou, je to len príznak vyvolaný inými príčinami. V zásade
je kašeľ ochranným reflexom, ktorý zabezpečuje čistotu dýchacích ciest. Ide teda o normálny
fyziologický jav, ktorý má svoju nezastupiteľnú funkciu, napr. pri vniknutí cudzích telies do
dýchacích ciest alebo pri chorobách, ktoré vedu k tvorbe hlienu v dýchacích cestách. Na
druhej strane, nie vždy je však táto ochranná funkcia zachovaná. Nadmerný a dlhodobý kašeľ

Názov prípravku (účinná látka)
DITUSTAT (dropropizinum)
STOPEX (dextromethorfani hydrobromidum m.)
SINECOD (butamirati dihydrogencitras)

Trieda
LP

Počet (%)
24,5

LP

17,1

LP

16,3

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
(dextromethorfani hydrobromidum m.)
STOPTUSSIN (guajfenesinum, butamirati citras)

LP
LP

PLEUMOLYSIN (aconiti tinct., saponinum quillaiae, thymi extr.
ﬂuidum, codeini phosphas,aurantii dulcis pericarpii tinct.)
PAXELADINE (oxeladini hydrogencitras)

LP
LP

10,9
7,5
6,5
5,7

stráca svoju očistnú funkciu a naopak, výrazným namáhaním môže až poškodzovať sliznice
dýchacích ciest. Navyše je veľmi obťažujúci a vysiľujúci, či už v priebehu dňa alebo počas

Ide o tradičný liečivý prípravok, ktorý obsahuje účinná látku dropropizín. Je to tzv.

spánku.

nekodeínové antitusikum, ktoré účinne tlmí centrum kašľa v mozgu, avšak netlmí centrum
dýchania. Uplatnenie tak nachádza pri dráždivom neproduktívnom kašli pri zápaloch

Voľba lieku preto musí vždy vychádzať z aktuálneho charakteru kašľa. Pokiaľ sa vyskytne

hrtana, pri akútnych i chronických zápaloch dýchacích ciest, pneumotoraxe a pri krvácaní

akútny kašeľ sprevádzajúci ochorenia dýchacích ciest, je namieste jeho podpora, pretože

z dýchacích ciest rôzneho pôvodu. Jeho súčasný antihistamínový účinok môže priaznivo

prispieva k očiste dýchacích ciest. Vtedy volíme lieky, ktoré znižujú „hustosť“ (viskozitu)

ovplyvniť aj kašeľ alergického pôvodu.

hlienov a vedú k zvýšenej produkcii riedkeho sekrétu dýchacích ciest, ktorý sa ľahko
vykašliava a uľahčuje odstraňovanie patogénov z dýchacích ciest — tzv. mukolytiká alebo

V prípravku DITUSTAT je navyše dropropizín doplnený silicami z anízu a mäty piepornej,

expektoranciá. Ak však už kašeľ trvá dlho, je spôsobený len podráždením sliznice dýchacích

ktoré podporuje expektoračný — odkašliavajúci — účinok prípravku. Veľká výhoda tohto

ciest (neodkašliavame, máme tzv. suchý kašeľ), je naopak vhodné tento reflex tlmiť. V tomto

lieku spočíva v jeho vysokej bezpečnosti. Na rozdiel od ostatných antitusík kodeínového

prípade sú vhodné lieky tlmiace nadmerný kašľací reflex — tzv. antitusiká.

typu pri tejto látke nebolo popísané žiadne riziko vzniku závislosti, a určený je preto ako pre
dospelých, tak — ako jeden z mála — aj pre deti už od 6 mesiacov veku. Vo forme kvapiek je

Proti suchému kašľu Ditustat

výhodný relatívne malý podávaný objem (najmenšie deti užívajú napr. len 6 kvapiek v jednej

V prípade suchého kašľa je v slovenských lekárňach najčastejšie odporúčaný liek DITUSTAT.

dávke), čo uľahčuje spoluprácu s detskými pacientmi.

Nekodeínové antitusikum so silným antitusickým
a antihistamínovým účinkom, ktorý môže priaznivo
ovplyvniť i kašeľ alergického pôvodu.

DITUSTAT
GTO POR 1X25 ML

DITUSTAT
GTO POR 1X50 ML

Ditustat je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte príbalový leták.
O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
SK/OTC/15/0238

Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,
www.teva.sk
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ZAVŠIVENIE – lekárnici

odporúčajú PARANIT
Odborná redakcia Edukafarm

Názov prípravku (účinná látka) Trieda Počet (%)

PARANIT
HEDRIN
VŠIVEN
PARASIDOSE
DIFFUSIL H / CARE
NEEMOXAN KONDICIONÉR NA VŠI
PEDICUL HERMAL

ZP

34,4

K
K
K
ZP/K
K
ZP

17,7
16,7
13,9
5,8
4,1
2,0

Zavšivenie detskej populácie, najmä v predškolských

zbytočná – vši bude možno lepšie vidieť, ale určite ich takto

a školských kolektívoch, zostáva i v súčasnosti častým

neodstránime. Základným opatrením by preto malo byť ošetrenie

PARANIT farmaceutickej spoločnosti Omega Pharma a ich účinnosť
potvrdzujú aj skúsenosti zo slovenských lekární – v roku 2014 sa

problémom.

vhodným prípravkom, ktorý vedie k ich usmrteniu a následné

tento rad prípravkov stal podľa prieskumu Lekárnici odporúčajú u

odstránenie mŕtvych jedincov a hníd. Aký prípravok však zvoliť?

lekárnikov voľbou číslo 1.

Aj keď slovenské pomenovania voš detská naznačuje, že sa tento
problém týka predovšetkým detí, tento parazit môže napadmúť

Najčastejšie odporúčaný je PARANIT

Dôležitá je tiež prevencia

všetky vekové kategórie a často „zavšivaví“ celú rodinu. Tento parazit

Na likvidáciu vší sa využíva viacero princípov. Skúsenosti však

Okrem umývania vlasov treba venovať pozornosť aj osobnej

sa prenáša najčastejšie priamym kontaktom medzi deťmi, menej

ukazujú, vo všetkých rozvinutých krajinách sveta sa zvyšuje výskyt

a posteľnej bielizni, ktorú treba vyprať pri vysokých teplotách,

často nepriamo, napr. hrebeňom, čiapkou, u kaderníka a pod. Jej

vši detskej v dôsledku jej rezistencie k odvšivovacím prípravkom

dôkladne vysušiť a vyžehliť. Odevy a predmety osobnej hygieny,

život nie je spätý s nevhodnými hygienickými podmienkami, a tak

na báze chemických insekticídov. Prednosť preto dostávajú

ktoré nie je možné ošetriť vyššími teplotami, by sa mali ošetriť

sa vyskytuje vo všetkých sociálnych vrstvách a často tak vyvoláva

prípravky založené na fyzikálnom mechanizme. Ich účinok spočíva

vhodným dezinfekčným prostriedkom. Svoje miesto tu tiež majú

nechápajúce prekvapenie úzkostlivo „čistotných“ rodičov.

na pôsobení vybraných druhov olejov a pomocných látok, ktoré

prípravky z radu PARANIT. Spoločnosť Omega Pharma ako jediný

„zalepia“ dýchací systém vši, a dochádza tak k jej rýchlemu úhynu.

výrobca na slovenskom trhu ponúka bezzápachový „repelent“

Tento malý hmyz žije v blízkosti vlasových korienkov, kde sa živí

Vzhľadom k tomuto typu pôsobenia sa nemôže u vší vyvinúť

proti všiam – prípravok PARANIT Preventívny sprej, ktorý poskytuje

cicaním krvi z podkožných kapilár. Tieto miesta prakticky neopúšťa,

rezistencia a prípravky zostávajú dlhodobo účinné. Práve tento

klinicky preukázanú okamžitú a dlhotrvajúcu ochranu počas až 24

preto je tradovaná „hrozba“ ostrihania dohola prakticky celkom

princíp v boji s všami využíva rad odvšivovacích prípravkov

hodín.

ÓP
UR S

M
IA

V BOJI

1

PR

KA

E

inzercia

Š
OTI V

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE BOLESTI

POHYBOVÉHO APARÁTU

Rozhovor s MUDr. Dagmar Šefčíkovou z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Psychiatrickej nemocnice
Ph. Pinela v Pezinku a súkromného centra Sempersa s.r.o. v Bratislave.
Pani doktorka, na rehabilitáciu
k Vám prichádzajú pacienti
s rôznymi diagnózami a s rôznym
stavom poškodenia pohybového
aparátu. Mohli by ste nám priblížiť, aké postupy liečby využívate
u svojich pacientov?
Využívame komplexnú ponuku nášho odboru FBLR (fyziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie) – fyzikálnu terapiu, pozitívnu
a negatívnu termoterapiu, mechanoterapiu,
LTV – liečebný telocvik, manuálnu liečbu,
hydroterapiu, ktorými sa snažíme podporiť,
obnoviť, resp. kompenzovať danú poruchu,
postihnutie, alebo aspoň uľaviť od bolesti –
čo patrí medzi najdôležitejšie úlohy nášho
odboru, aj medicíny ako takej.

Využívate vo svojej praxi aj nejaké novšie postupy, ktoré môžu
pacientom skrátiť dobu rehabilitácie?
V súčasnosti sa do popredia dostáva možnosť podporiť regeneračné a reparačné
procesy organizmu využitím obstrekov
kolagénovými GUNA MD injekciami a tiež
lokálne aplikovanými prípravkami na báze
fytoterapie, vo forme náplastí a gélov.
Guna MD injekcie obsahujú kvalitný, špecifi cky upravený bravčový kolagén, spracovaný vysoko sofi stikovaným systémom výroby, podporený funkciou pomocných látok
rastlinného a minerálneho pôvodu, ktoré
zabezpečia „správnu cestu“ aplikovaného

kolagénu na miesto určenia. Ide o komplexný mechanizmus účinku kolagénu v zmysle zlepšenia morfologického a funkčného
profi lu kolagénových vlákien vo všetkých
štruktúrach, ktoré ho obsahujú. Dodaný
kolagén v organizme – nahrádza chýbajúci,
resp. defektný kolagén, pričom posilňuje a
ochraňuje chrupky, väzy, šľachy a kĺbové
puzdrá. Má štrukturálny účinok, preto dokáže spevňovať ochabnuté a hypermobilné
kĺbové systémy, a tiež účinok lubrikačný
(kĺzavý). Zlepšuje sa tým pohyblivosť kĺbov
a znižuje bolestivosť. Rastlinné a minerálne
zložky v injekciách dopĺňajú účinok kolagénu svojím protizápalovým a protibolestivým
účinkom.
Som veľmi vďačná za túto možnosť liečby,
ktorá mi dáva možnosť zlepšiť a zrýchliť
proces liečby mojich pacientov.

Spomenuli ste kolagénové MD injekcie. Pre koho sú vhodné, existuje pre ich použitie nejaké obmedzenie?
Vzhľadom k tomu, že ku mne prichádzajú
pacienti vo veľkej miere od iných odborných lekárov, často polymorbídni (s rôznymi
ochoreniami) s nastavenou farmakologickou liečbou, ktorá je zaťažená aj vedľajšími
nežiaducimi účinkami, uprednostňujem cielenú lokálnu terapiu pohybového aparátu,
ktorá postupne navodí proces zlepšenia,
bez nežiaducej záťaže organizmu pacienta,
preto je vhodná pre všetkých.

Pri akých diagnózach alebo zdravotných problémoch sa Vám kolagénové MD injekcie osvedčili?
Výborný efekt vidím pri liečbe bolestivých
úponov šliach z preťaženia (napr. tenisový
lakeť), alebo úrazu (napr. podvrtnutie členku
nohy), pri poškodeniach kĺbových puzdier, ale
aj na ošetrenie TrP – trigger pointov (spúšťacie
body bolesti) v zatvrdnutých svaloch, často
v oblasti trapézov, sedacích svalov a pod.
Vďaka aplikácii GUNA MD injekcií sa nám tiež
podarilo zlepšiť a udržať rozsahové pomery
hybnosti kĺbov po opakovaných vykĺbeniach,
kde sme s inou formou liečby neboli úspešní.
Väčšinou išlo o mladých športovo aktívnych
ľudí, kde pokračujeme v aplikácii GUNA MD
injekcií aj naďalej, s postupným predlžovaním
intervalov podania. Osvedčili sa mi však aj
u starších pacientov trpiacich na degeneratívne
artrotické stavy (napr. artróza kolena, bedrového kĺbu, chrbtice) a zápalové ochorenia kĺbov.
Často podávam kombináciu tzv. kĺbových
GUNA MD injekcií s tkanivovými GUNA MD
injekciami, ktoré podporujú regeneráciu mäkkých tkanív, účinkujú antioxidačne, chránia
tak tkanivá pred poškodením voľnými radikálmi. Obstreky robím vo forme kúry 10 injekcií 1 – 2-krát týždenne. Ide o možnosť liečby, ktorá nie je finančne náročná vzhľadom
k prínosu pre pacienta. Odporúčam vyskúšať
a využiť ako jednu z možností liečby.
Za rozhovor ďakuje
Odborná redakcia Edukafarm.
inzercia

GUNA MD – injekcie
ŠETRNÁ LIEýBA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
Prípravky:
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, kĎbov a chrbtice
Spomalenie degenerácie kĎbov
a pridružených tkanív
Nežiaduce úþinky neboli pozorované
Bez liekových interakcií
www.inpharm.sk

zdravotnícky prostriedok

Zloženie: kolagén, ktorý pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva. Látky rastlinného a minerálneho pôvodu, ktoré napomáhajú transportu kolagénu do cieĴového tkaniva.
Dostupnoső: vo všetkých lekárļach bez lekárskeho predpisu, alebo u lekára aplikujúceho MD injekcie. Zoznam lekárov nájdete na www.inpharm.sk.
InformaĀný servis: spoloĀnoső inPHARM, tel.: +421 2 44 630 402,
inpharm@inpharm.sk.

Znenie tajničky: Slovo má ľahkosť vetra a...............................................................................................................................................................................(riešenie tajničky)
Správnu odpoveď tajničky spolu s vystrihnutým kupónom posielajte do 5. 1. 2016 na adresu: Edukafarm s.r.o. o.z., VIENNA GATE, Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava

Cena do súťaže:
Komplexný liečebný pobyt v hodnote
828 € zahŕňa:
– pobyt pre 2 osoby na 6 nocí s plnou
penziou v KH Krym
– vstupné a výstupné lekárske
vyšetrenie
– 3 x denne procedúry
(individuálne zostavený liečebný
program, na základe odporúčania
lekára)
– 5 % zľava pri dokúpení vybraných
procedúr
– 1 x denne 1 hodinu vonkajší bazén
Grand
– 1 x denne vnútorný bazén, sauna
– 1 x whirlpool / 6 nocí, voľný vstup
do fitness / telocvičňa Krym
Zdroj: www.krizovky.sk

pó
Ku
n
3/

2
1/

15
20

20

Riešenie tajničky z minulého čísla:
Pravda je vzácna. Buď sa hovoriť nesmie, alebo nemôže.
Výherca tajničky z minulého čísla 2/2015:
Blažena Kováčová, Martin
Blahoželáme!
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Pri bolestiach
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Pycnogenol®
z borovice prímorskej

ý a nti ox

Liecba bolesti pohybového aparátu
s postupným uvolnovaním
Leni COMPLEXTM náplasti s:
harpagofytom ležatým
Pycnogenolom®
eukalyptom
Ú¾ava od bolesti pohybového aparátu a kåbov.
Postupné uvo¾òovanie prírodných látok, ktoré obsahuje.
Originálna forma v náplastiach obsahuje výÝažky z rastlín,
ako sú harpagofyt ležatý, pycnogenol a eukalyptus.

Spôsob použitia: náplasÝ treba nechaÝ pôsobiÝ 24 hodín a iba potom
ju vymeniÝ za novú. Nespôsobuje škvrny a nezanecháva mastnú pokožku.
SPÔSOB POUŽITIA

Otvorte obal na vyznaĀenom
mieste a vyberte náplaső.

Odstráěte z náplasti
ochrannú plastovú fóliu.

Aplikujte náplasĨ
na postihnuté miesto.

Zatvorte uzáver vnútorného obalu
obsahujúceho čalšie náplasti.

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ
Dostupnoső: vo všetkých lekáròach bez lekárskeho predpisu

Vhodné
né
aĨ
kombinovaĨ
s

Leni
COMPLEX
COMPLE
EX

TM

GÉL
G
ÉL

InformaĀný servis:
inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402,
e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk
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ZĽAVY
AKCIA PLATÍ DO 31. 12. 2015
cena za 1 ks

cena za 1 ks

6,51

5,51

5,55 €

4,70 €
39,17 /l

5,58

Kašeľ

5,10 €

MUCOSOLVAN

51,00 /l

sirup 30 mg/5 ml 1x100 ml*

MUCOSOLVAN
JUNIOR sirup15 mg/5 ml 1x100 ml*

Zápal a bolesť hrdla

Obsahuje ambroxoliumchlorid
Liek na vnútorné použitie

TANTUM VERDE
Mint pastilky 20x3 mg*

4,86 

TANTUM VERDE
0,15% SOL ORA 120 ml *

4,20 €

85,50 

Zľava platí pre celý rad Tantum Verde.
Obsahuje benzydamín
Liek na vnútorné použitie

42,00 /l

71,90 €

cena za 1 ks

8,17
10,30 

7,25 €

8,25 €
www.partner.sk

33,00 /l

Chrípka a nachladnutie

COLDREX MAXGRIP

Tlakomer
Ochranný krém

SUDOCREM
Pre každodennú
ochranu pokožky 1x250 g

TLAKOMER OMRON
M6 Comfort s 360° presnosťou Intelli manžety
+ adaptér ZDARMA

Citrón 1x10 vrecúšok*
Lesné ovocie 1x10 vrecúšok*
Liek na vnútorné použitie

Znížená cena platí aj pre ďalšie balenia
z radu SUDOCREM 60g, 125g a 400g

Výživový doplnok – kĺbová výživa
Zápal, bolesť, horúčka

NALGESIN S
tbl flm 275 mg, 1x20 tbl.*
ZĽAVA AJ NA NALGESIN® S
275 mg x 30 tbl.*v cene po zľave: 6,90 €
Obsahuje naproxén sodný
Liek na vnútorné použitie

6,29

COLAFIT
KOCKY 1x60 ks

16,07

14,20 €

5,05 €
Dátum vypracovania: 30.
30 10.
10 2015
* Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov
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