alphega lékárna

MAGAZÍN

březen / duben
2017
ZDARMA
od mého
Alphega lékárníka

Alergie
Není onemocněním dětí.
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Proč bychom jí měli věnovat pozornost?
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ANALERGIN NEO 5 mg
levocetirizini dihydrochloridum 5 mg

K léčbě nosních, očních i ostatních příznaků spojených s alergickými stav
přetrvávající alergická rýma a chronická kopřivka.

www.analergin.cz

Pro dospělé a děti od 6 let. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.
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vy, jako jsou senná rýma,

. Přípravek je volně prodejný v 10 a 20 tabletovém balení.

CZ/ANA/15/0009

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz
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Zmeríme
ˇ ˇ vám

ˇ
CÉVNÍ VEK

a zjistíme, v jaké
Věnujte kondici jsou vaše
cévy
MINUTU
svému zdraví

Seznam lékáren, ve kterých měření probíhá,
a další informace naleznete na www.alphega-lekarna.cz
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Editorial
Nedávno jsem si všimla, že
tak nějak plujeme životem
a nevnímáme nuance každého
dne. Řešíme neřešitelné problémy,
bojíme se udělat byť jediný krok
stranou z cesty našeho „zajetého“
stereotypu a neumíme se dostatečně
soustředit na to, co nám nabízejí naše
smysly. Bezmezně důvěřujeme zraku,
sluch umíme ošálit, chuť si kazíme
špatnou životosprávou, hmat upozaďujeme a čich nás snad jen upozorňuje
na nepříjemné pachy.
Včera jsem ale vstala z postele s myšlenkou, že musím začít více vnímat své
okolí. Svět totiž není složen jen ze starostí, nemocí a práce. Svět je složen
z krátkých šťastných okamžiků, úsměvů, objetí, milých pohledů i vůní. I kdyby
každý ze jmenovaných trval jednu vteřinu, stojí za to si je zapamatovat.
Tak ráno otevřete okno, zaposlouchejte se do zpěvu ptáků a nadechněte se.
Možná i vy ucítíte vůni jara, které po roce opět procitá a dává vzniknout
novým životům, a budete šťastní – bez konkrétního důvodu, bez radosti
nad vyhranými penězi nebo nad zakoupenou dovolenou na Bali.
Buďme šťastní jen tak.

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka

magazín
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Recept

Znáte Ghí?

Vyzkoušejte přepuštěné
máslo i v pečení

RYBÍZOVÉ SUŠENKY S VLOČKAMI

Co budete potřebovat?
250 g ovesných vloček
80 g celozrnné špaldové mouky
150 g ghí (neboli přepuštěného másla)
2 zralé banány
1 vejce
1 hrnek červeného rybízu
karamel s vanilkou – seženete v mlýnku
2 lžičky prášku do pečiva
špetka soli

Ghí
Superpotravina s výraznými
účinky na zdraví je
doporučována ve všech
směrech. A přestože má
stejnou chuť i vůni jako
máslo klasické, v mnohém
je lepší. Má vysoký kouřový
bod (250 °C), nepřepaluje
se, a proto je vhodné
i na smažení, nemusí se
chladit a i přesto vydrží až
rok.
6

V míse rozmačkáme banány společně s přepuštěným
máslem. Přidáme ostatní suroviny kromě červeného rybízu a vše pořádně promícháme. Kuličky rybízu vsypeme
do těsta až nakonec a už jen opatrně promícháme.
Pomocí rukou tvoříme z těsta malé placičky, které
klademe vedle sebe na plech vyložený pečicím papírem.
Pečeme v troubě vyhřáté na 190 stupňů asi 13 minut
do zhnědnutí sušenek. Upečené sušenky necháme vychladnout na mřížce a máme hotovo! Díky přepuštěnému
máslu zůstanou dlouho krásně vláčné a měkké.

Ghí neobsahuje žádné mléčné bílkoviny. To ocení zejména lidé s intolerancí laktózy, kteří si tak mohou
dopřát chuť a vůni másla. Je bohaté
na vitaminy A, D, E a K, díky kyselině
mléčné působí protizánětlivě. Energie
z mastných kyselin pomáhá spalovat
tuky a detoxikovat tělo. A konečně, ghí
působí jako nervové a mozkové tonikum. Omega 6 a omega 3 mastné kyseliny chrání mozek a nervové buňky.

Připravte si domácí ghí
Na přepuštěné máslo budete potřebovat pouze máslo. Dbejte na to,
aby bylo nesolené s co největším
obsahem tuku, nejlépe bio, ale není
podmínkou. Máslo vložte do hrnce
a na mírném plameni nechte rozpustit. Přiveďte k varu. Ve chvíli, kdy
začne bublat, stáhněte plamen na minimum a nechte jen zlehka probub-

České ghí si můžete zakoupit
například v obchodě chefshop.cz.
lávat. Během vaření se začne tvořit
na povrchu pěna ze syrovátky, kterou
průběžně odstraňujte lžící. Zároveň
bude na dně hrnce pomalu vznikat
sraženina bílkoviny. Pokračujte v mírném bublání až do chvíle, kdy docílíte krásné zlaté až zlatohnědé barvy.
Poté dejte hrnec z plamenu pryč, aby
se vám máslo nepřipálilo. Odstraňte
zbylou pěnu a usazené bílkoviny se
zbavte přecezením. Celý proces by
neměl trvat déle než 20 minut, ale záleží na množství másla. Až máslo vychladne, přeceďte přes cedník a skladujte v uzavřené nádobě v chladu.

Lékař radí

Alergie není
onemocněním dětí.
Může propuknout
kdykoli
Kýchání, smrkání, vyrážka, dušnost,
stažení průdušek, pokles krevního tlaku…
To jsou jen některé z projevů alergie, kterou
v dnešní době trpí stále více lidí. Co se
pod pojmem alergie ale vlastně skrývá?
Alergie je chybná, nepřiměřená reakce
imunitního systému na podněty vnějšího
prostředí, které jsou za normálních podmínek neškodné.

I

munitní systém má za úkol nejen obranu organismu
proti infekcím a rozpoznávání a likvidaci starých, či jinak změněných buněk v organismu, ale též toleranci vůči
strukturám tělu vlastním nebo látkám z prostředí, které
organismu neškodí. Pokud je míra této tolerance porušena, organismus reaguje nepřiměřeně a dochází k chybným imunitním reakcím. Jsou-li namířené proti strukturám tělu vlastním, vznikají autoimunitní onemocnění,
jako například revmatoidní artritida, lupénka, celiakie či
roztroušená skleróza.
Jsou-li naopak imunitní reakce namířené proti běžné látce
z vnějšího prostředí, na kterou by organismus nepřiměřeně reagovat neměl, hovoříme o alergii.

Co je antigen?
Antigen je jakákoliv látka, která je schopná vyvolat v těle
imunitní reakci. Alergen je antigen, který v těle způsobí
alergickou reakci, tedy antigen pro zdravou populaci neškodný, ale u člověka se změněnou imunologickou reaktivitou (alergika) vyvolá alergii.
V souvislosti s potravinami je třeba zmínit, že někdy se
potravinová alergie chybně zaměňuje za potravinovou nesnášenlivost (například nesnášenlivost mléčného cukru
laktózy). Rozdíl je v tom, že alergie je vždy vyvolána imunitní reakcí, zatímco nesnášenlivosti vznikají na základě zcela
jiných mechanismů. Za nejčastější potravinové alergeny
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Vyznačuje se čirým výtokem
z nosu, opakovaným kýcháním a otokem nosní sliznice
(ucpaný nos). Příznaky mohou být různě silné, někdy
může být společně s rýmou
přítomen i zánět spojivek.
Alergická rýma se většinou
nevyskytuje u malých dětí,
nejčastěji propuká v pubertě
nebo v rané dospělosti. Rýmu
je vhodné nepodceňovat, protože neléčená alergická rýma
může způsobit vznik astmatu.

jsou pokládány: mléko, vejce, lepek, ořechy, ryby, korýši a sója.
Mléko jako alergen působí zejména
u kojenců a malých dětí, pokud mléko
nesnáší dospělý jedinec, většinou se
nejedná o alergii na mléčnou bílkovinu, ale intoleranci laktózy.
Alergeny mohou být často zkřížené,
znamená to, že například člověk alergický na mléko má alergii i na sóju.
Zkřížené mohou být i alergie na různé
druhy pylů apod.
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Alergická
reakce nikdy nepropuká
při prvním styku
s alergenem! Nejprve
totiž musí dojít k tzv. senzibilizaci. Setká-li se predisponovaný jedinec s alergenem poprvé,
jeho imunitní systém ho nejprve musí
vyhodnotit jako nebezpečný a poté se
připraví na reakci, která nastane až
při dalším, opakovaném styku s ním.

Jaká jsou nejčastější
alergická
onemocnění?
Alergická rýma se vyskytuje odhadem asi u 20 % populace. Může být
sezónní, ale častěji se opakovaně vrací v průběhu roku, nebo je chronická.

Astma je způsobeno stažením
hladkých svalů průdušek, otokem
sliznice dýchacích cest a tvorbou
hustého hlenu. To všechno ztěžuje
dýchání, zejména výdech, při kterém
se objevují pískoty, a chronický kašel.
Neléčené astma může vést i k ohrožení života. Výskyt astmatu se bohužel v posledních letech zvyšuje u dětí
i dospělých, a to zejména ve městech
se znečištěným ovzduším.
Kopřivka je krátkodobé poškození
kůže projevující se zarudnutím a pupínky a může být doprovázeno též
otoky. Pokud je poškození kůže dlouhodobé a chronické, jedná se o atopický ekzém. Ekzém bývá jedním
z prvních projevů alergie u malých
dětí. Kůže je velmi suchá, pokrytá
červenými, silně svědivými pupínky,
puchýřky až šupinami. Škrábáním
se příznaky zhoršují. U dětí začíná
ekzém nejčastěji na tvářích nebo
na bradě, ale může se rozšířit po celém těle. Asi u 10 % pacientů může
atopický ekzém začít až v dospělosti.
Potravinové alergie je někdy složitější diagnostikovat, protože jejich
příznaky jsou velmi pestré a nemusejí týkat jen trávicího traktu (průjem,
zvracení, bolesti břicha), ale mohou

Mezi nejčastější
alergeny patří
pyl, prach,
roztoči, produkty
mazových
a slinných žláz
domácích zvířat,
hmyzí jedy,
léky a některé
potraviny.
se vyskytnout i kožní příznaky (kopřivka, atopický ekzém), nebo reakce
dýchacích cest (rýma). Mechanismus
potravinových alergií navíc nemusí vždy probíhat přes IgE protilátky,
takže jejich hladina nemusí být zvýšená a potravinový alergen se někdy
obtížně hledá. Alergie na bílkovinu
kravského mléka u malých dětí často spontánně vymizí, ale později se
může manifestovat jako jiný typ alergie, například alergická rýma nebo
astma. Potravinové alergie nejsou
vzácné ani u dospělých.
Anafylaktický šok je nejzávažnější
forma alergické reakce, která pacienta bezprostředně ohrožuje na životě.
Projevuje se nejprve kožními projevy
(zarudnutí, svědění), přidává se otok,
dušnost, nevolnost, může být přítomno i zvracení a průjem. Navíc dochází
k prudkému poklesu tlaku, až bezvědomí. Reakce má rychlý průběh
a vyžaduje akutní zásah. Je potřeba

Jak se člověk stane
alergikem?
Alergie je komplexní porucha a za její vznik zodpovídá několik
faktorů:
1) Genetika
Dědičný sklon ke vzniku alergie se nazývá atopie. Atopik je člověk,
který nemusí mít žádné obtíže, ale jeho imunitní systém je v pohotovosti spustit za určitých podmínek alergickou reakci (tzv. časný typ
alergické reakce charakterizovaný zvýšeným množstvím protilátek
typu IgE). Riziko vzniku alergie se zvyšuje s počtem alergiků
u přímých příbuzných v rodině (rodiče a sourozenci). Je-li například
jeden rodič nebo jeden sourozenec v rodině alergik, zvyšuje se riziko
o 30 až 40 %, pokud jsou oba rodiče alergici, může být riziko 60 až
80 %. Na druhé straně i jedinec, jehož příbuzní žádnou alergií netrpí,
může alergií onemocnět (asi v 10 až 15 % případů).
2) Hygienická hypotéza
Jedná se o problém v civilizovaných zemích, kdy díky zvýšení životní
úrovně a hygienických podmínek vyrůstají děti v téměř sterilním
prostředí. Čisté a nezávadné prostředí je žádoucí, nicméně určité
promoření bakteriemi působí jako „trénink“ pro imunitní systém,
který se díky tomu vyvíjí správným směrem. Zásadní je zejména
první rok života dítěte.
3) Znečištění prostředí a cigaretový kouř
4) Stres
Snižuje odolnost organismu obecně.
zaměřit se na udržení životních funkcí
a okamžitě zavolat rychlou záchrannou pomoc.

Diagnostika patří
do rukou odborníka
Diagnóza se provádí na základě vyzpovídání pacienta ohledně jeho obtíží a výskytu alergií v rodině, kožními
testy (aplikace alergenů na kůži a ur-

čení vyvolávajícího alergenu podle
velikosti vytvořeného pupence) a vyšetření krve na IgE protilátky (obvykle
zvýšená hladina).
Alergie se léčí velmi obtížně a ve většině případů je úplně vyléčit nelze.
Proto je důležité snažit se styk s alergenem co nejvíce minimalizovat. Prospěšná je i klimatická léčba na horách
nebo u moře.
MUDr. Kateřina Uxová
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Speciální projekt

Trápí vás rýma déle
než jeden týden?
A není to třeba alergie?
V jarním a letním období nás sluníčko
a teplé počasí přirozeně táhnou ven,
chceme jezdit na výlety, být aktivní
v přírodě, pracovat na zahrádce.
Permanentně ucpaný nos a rýma nám
tedy dokážou pěkně zkazit náladu i plány.

R

ýma je zánětlivé onemocnění nosní sliznice, které
obecně zahrnuje různé příznaky jako ucpaný nos,
smrkání, tečení z nosu, zduření nosohltanu, kýchání a svědění v nose a na patře, ztrátu čichu a podobně. Rýma bývá
také často spojena i s příznaky s nosem zdánlivě nesouvisejícími jako pálení a zarudnutí očí či bolest hlavy, teplota,
celková únava.
Právě podle těchto příznaků, které rýmu doprovázejí, lze
usuzovat na její příčinu. Podle příčiny rozlišujeme především rýmu infekční, tedy běžné nachlazení, a rýmu alergickou.

Infekční rýma
Infekční rýma je v drtivé většině případů způsobena kapénkovou virovou infekcí. Typická inkubační doba infekční
rýmy je jeden až tři dny a její rozvoj je vystupňovaný oslabenou imunitou organismu, například z důvodu prochladnutí či dlouhodobého vystavení se nadměrnému stresu.
Nedojde-li ke komplikacím, odezní infekční rýma běžně
do několika dnů až týdne. Infekční rýma bývá typicky spo-
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jena s celkovými příznaky nachlazení, jako
jsou celková únava organismu, případně zvýšená teplota, či bolesti kloubů a svalů, bolesti hlavy
a celková nevůle. Obvykle pomáhá pár dnů klidu, vyležet
a vypotit se, osvědčené „babské recepty“ a volně prodejné
léky na rýmu a nachlazení.

Alergická rýma
Alergická rýma je způsobena přecitlivělostí a nepřiměřenou odpovědí našeho imunitního systému na tzv. alergeny. Jde o látky, které se běžně vyskytují v okolí člověka a jsou jinak bez problémů snášeny. Typicky se jedná
o pyly, roztoče, částečky prachu, plísní a srsti zvířat. Při
setkání s alergenem přecitlivělý imunitní systém vyvolá
obrannou reakci jiného typu, než je imunitní reakce při
běžné infekci. Ta se projevuje sice také zánětem na nosní
sliznici a zvýšenou sekrecí hlenu, který lze však označit
za vodnatou rýmu, a často z obou nosních dírek najednou.
Alergická rýma bývá typicky spojena také s dalšími
dráždivými příznaky, jako jsou kýchání, svědění v nose
a na patře, časté bývá i současné podráždění očních spojivek, spojené s pálením a zarudnutím očí. Celkové příznaky jako u nachlazení naopak pro alergickou rýmu nejsou
typické. Chybí zde samozřejmě také vazba našich potíží
na osoby v okolí.

Pomoc! Mám sennou rýmu!
Pojem senná rýma bývá často spojován s jarním a letním obdobím, kdy nejen tráva, ale vegetace obecně je
v plném rozpuku. Senná rýma není zcela přesné lidové
označení alergické rýmy, která je důsledkem nepřirozeně

	Kdy bychom měli vyhledat
alergologa?
Přestože základní léky, zejména antihistaminika, lze volně zakoupit,
doporučuje se k alergologovi objednat. Pouze alergolog provádí testy
k určení konkrétního alergenu. Alergolog lépe posoudí stav konkrétního pacienta a určí mu „léčbu na míru“. A konečně alergolog doplní
vyšetření i vůči diagnóze průduškového astmatu (pacienti s alergickou
rýmou mají vysoké riziko vzniku a rozvoje této závažné choroby).

rup nebo roztok, tak i v lokální formě
jako kapky pro nosní a oční aplikaci.

přecitlivělé reakce našeho organismu
na pyly travin a dalších rostlin. Sezonní pylová alergická rýma je nejrozšířenějším typem alergie vůbec. Jen
u nás jí trpí zhruba pětina populace.
Jak se ale se sezónní alergií nejlépe
vypořádat? Léčba sezónní alergické
rýmy spočívá především v tlumení obtěžujících příznaků, jedná se
o tzv. symptomatickou léčbu. Vzhledem k odlišnému typu imunitní reakce organismu na pyly je k tlumení
příznaků alergické rýmy nevhodné
používat běžné léky vhodné pro léčbu
infekční rýmy. Samostatně používané osvědčené kapky do nosu mívají
v případě alergické rýmy pouze omezený efekt, navíc jejich dlouhodobé
používání s sebou nese riziko trvalého poškození nosní sliznice. Pozor
také na přírodní, bylinné přípravky,
tzv. fytopreparáty pro nosní aplikaci.
Nejznámější obsahují například silici
eukalyptu, která má obecně příznivý
účinek na splasknutí zduřelé nosní

sliznice. Nevýhodou použití u alergiků je zvýšené riziko možné alergické
reakce právě na bylinné složky těchto
preparátů.

Mezi nejprodávanější antihistaminika patří léčivé přípravky obsahující
účinné látky cetirizin nebo levocetirizin. Léčba antihistaminiky spočívá jak
ve zmírnění příznaků již probíhající
alergie, ale také jako prevence potíží v rizikovém období. Většina volně
dostupných antihistaminik je dobře
tolerována. I u alergie ale platí, vždy
sledovat stupeň alergických projevů
a při jakýchkoliv pochybnostech raději navštívit lékaře.

Vhodnými léčivými přípravky pro
léčbu sezónní alergické rýmy jsou
tzv. antihistaminika. Antihistaminika
velmi dobře potlačují dráždivé projevy
alergie jako pálení očí, kýchání, svědění na patře, vodnatou rýmu a navíc
potlačují zánět v oblasti nosní sliznice.
Většina těchto léků je dostupná v lékárně bez lékařského předpisu, a to
jak v perorální formě, jako tablety, si-

Léčba alergie se opírá obvykle o tabletová antihistaminika jako levocetirizin. Mohou být užívány „dle potřeby“,
ale i preventivně po celou sezónu.
Další preferovanou skupinou jsou
nosní kortikosteroidy. Dlouhodobou
léčbou je tzv. specifická alergenová
imunoterapie, která má za cíl snížit
až odstranit reaktivitu organismu
na alergen.
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Minimalizujte

alergeny!
M

Alergická rýma trápí až
43 % dospělých v České
republice1. Může zhoršovat
kvalitu života pacientů –
objevují se bolesti hlavy, máme
problém se spánkem, s koncentrací,
pociťujeme nedostatek energie
a můžeme být podráždění1. Proto je důležité
porozumět tomu, jak alergická rýma vzniká a jak se jí
co nejlépe bránit.

nozí alergici se domnívají, že pokud se budou během
pylové sezóny držet převážně uvnitř, podaří se jim tak
vyhnout alergickým příznakům. Pyly se však mohou zachytit
na našem oblečení či vlasech, nebo se mohou dostat do domácnosti skrz otevřené okno či klimatizaci. Pylová zrna se
usazují v prachu, a mohou tak vyvolávat příznaky, jakými
jsou ucpaný nos, kýchání, slzení očí i v bezpečí domova2.

pomáhají blokovat primárně jeden z výše uvedených
spouštěčů – histamin.
Alternativou k antihistaminikům jsou léky z kategorie volně prodejných intranazálních kortikosteroidů. Na českém
trhu se tento rok objevila novinka v této kategorii – nosní
sprej Flixonase.

Když vdechneme alergeny, naše tělo začne produkovat
ve zvýšené míře šest hlavních spouštěčů alergické reakce (např. histamin, prostaglandiny, leukotrieny, cytokiny,
tryptázu a PAF), které vyvolávají příznaky alergické rýmy.
Pacienti, kteří řeší alergickou rýmu pomocí volně prodejných léků, nejčastěji sahají po lécích ze skupiny antihistaminik. Už samotný název naznačuje, že antihistaminika

Nosní sprej Flixonase obsahuje účinnou látku, která pomáhá blokovat šest hlavních spouštěčů alergické reakce
vyvolávajících alergické symptomy*. Díky tomu dokáže tlumit jak nosní příznaky alergické rýmy (ucpaný nos, kýchání,
vodnatá rýma), tak i oční příznaky (svědění a slzení očí), a to
po dobu 24 hodin. Poraďte se se svým lékárníkem o tom,
který typ léčby je pro váš typ alergie nejvhodnější.
m

1. Průzkum „Consumers insights of allergy sufferers – study for Poland and Czech Republic“, Grupa IQS for GSK, January 2015.
2. AAFA. Tips to control indoor allergens. http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=18&cont=533. Accessed February 23, 2015
3. A
 AFA. Cleaning the right way to remove allergens. http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=18&cont=895. Accessed February 23, 2015
4. Turner PR, Gibson SMS, Reed AR. Leave it at the door. University of Georgia, February 2010.
http://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/hace/HACE-E-81.pdf Accessed February 5, 2015
5. Ogg B. Managing house dust mites. University of Nebraska-Lincoln. http://lancaster.unl.edu/pest/resources/dustmites311.shtml. Accessed February 5, 2015
6. A
 AFA. Dust mites. http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=16&cont=48. Accessed February 5, 2015
7. S
 ublett JL. Effectiveness of air filters and air cleaners in allergic respiratory diseases: a review of the recent
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6 tipů, jak minimalizovat alergeny
při jarním úklidu
Jarní úklid je skvělá příležitost na hloubkovou očistu
vašeho domu či bytu od prachu. Než sáhnete po prachovce, přečtěte si naše tipy, jak správně odstranit prach. Bezhlavý úklid by mohl vaši alergii ještě
zhoršit3.
1. Zdvojené rohože. Věděli jste, že až 85 % alergenů
v domácnosti se nachází do tří metrů od vstupních
dveří? Abyste zabránili roznášení alergenů z vnějšího prostředí dovnitř, umístěte před každé vstupní
dveře dvě rohože – jednu z vnější a druhou z vnitřní
strany dveří. Vnější podložka zachytí první vrstvu nečistot, vnitřní rohožka zachytí to, co zůstalo na obuvi.
Obě rohožky dvakrát týdně důkladně vytřepte4.
2. Postupujte směrem shora dolů. Při úklidu jednotlivých pokojů postupujte směrem shora dolů. Například začněte s úklidem nejvyšší police v pokoji, pak
se přesuňte o úroveň níž. Díky této metodě zachytíte prach, který opadává z prachovky, když utíráte
prach z polic, zavěšených obrazů a nábytku5.
3. Nejprve oprášit, pak vysát. Poslední věc, kterou
chcete, je rozvířit prach po celém pokoji. Proto nejprve odstraňte prach a následně vysajte podlahy
a koberce. Nezapomeňte, že vlhká prachovka zachytí více prachu než suchá5.
4. Méně je více. Dobrá zpráva pro ty, které nebaví vysávání. Podle expertů je lepší hloubkově vysávat
jednou za týden, než kátce několikrát týdně. Neza-

pomeňte kromě koberců a podlahy vysát i čalouněný nábytek, čalouněné čelo postele a matrace. Jsou
to místa, kde se koncentrují roztoči5.
5. Ustelte si. Když vyměňujete těžší zimní povlečení
za lehčí jarní, vyperte povlečení a přehozy při teplotě nad 50 °C a důkladně ho vysušte předtím, než
ho uložíte do skříně. Stejným způsobem postupujte
u dekorativních polštářů a plyšových hraček. Vyperte, nebo odneste do čistírny také závěsy a vytřete
prach ze žaluzií pomocí prachovky z mikrovlákna6.
6. Vyměňte filtr. Jarní úklid je vhodný okamžik k výměně filtrů klimatizace, čističky vzduchu nebo podobných zařízení. Vybírejte filtry, které mají vysoký
MERV rating – ty s hodnotou větší než deset. Čím
vyšší MERV rating, tím menší částice dokáže filtr
zachytit7.
Pravidelný a důkladný úklid vám může při managementu alergické rýmy výrazně pomoci, ale asi se nám
nikdy nepodaří udržet domácnost stoprocentně bez
prachu a pylů. Mějte proto po ruce spolehlivý lék, který vám pomůže od příznaků alergické rýmy.

*Většina běžných volně prodejných léků proti alergii (takzvaných antihistaminik, tedy nejpoužívanějších léčivých přípravků na alergii na základě dat IMS Health Czech
Republic 2015–2016) bojuje primárně s 1 látkou spouštějící příznaky alergie, histaminem. Flixonase jich zvládne 6 = působí proti několika klíčovým zánětlivým mediátorům
(histamin, prostaglandiny, leukotrieny, cytokiny, tryptáza a PAF). Přesný počet zánětlivých mediátorů a působení není znám.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je volně prodejný lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát. Nově jako lék volně dostupný bez lékařského
předpisu. V případě dotazů kontaktujte: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4. Případné nežádoucí účinky hlaste
na: ch.safety@gsk.com. Datum vypracování materiálu: 2/2017.
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Domácí diagnostika
snadno a rychle?
Poradí závěrečný díl seriálu
o testech Veroval
Alergie, problémy s plodností, intolerance na lepek – co mají tato zdánlivě
nesouvisející témata společného? Alergiků, neplodných párů a lidí
trpících celiakií neustále přibývá. Společnost HARTMANN – RICO se snaží
podpořit prevenci těchto problémů pomocí domácích diagnostických
testů Veroval.

N

echcete ztrácet čas dlouhým čekáním v čekárnách
lékařů, ale rádi byste získali rychlou informaci,
zda za vašimi zdravotními potížemi nemůže být alergie?
Toužíte po miminku a potřebujete mít jistotu, že vše funguje, jak má? Často slýcháte o celiakii, trápí vás problémy
s trávením a rádi byste věděli, zdali nepatříte mezi skupinu
lidí s intolerancí na lepek? Pokud jste na některou z otázek
odpověděli kladně, pak je poslední díl o domácích testech
určen právě vám.

Máte podezření na alergii?
Alergií v České republice
trpí každý čtvrtý člověk.
Pokud vás trápí kýchání,
ucpaný nos, aniž byste
byli nachlazení, nebo vás
pálí oči, může jít o stejnou
diagnózu. Na otázku, jestli patříte mezi alergiky i vy, vám během třiceti minut odpoví
domácí test Veroval Zjištění alergie. „Alergické projevy jsou
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velmi časté. Domácí testování nabízí možnost rozpoznání
alergie jako příčiny obtíží a pomáhá nasměrovat pacienta
k lékaři, který navrhne další vyšetřovací a léčebný postup,“
říká doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu
všeobecného lékařství.

Snažíte se o miminko?
Až 10 % párů se v současnosti
bez úspěchu pokouší o miminko
a 25 % párů má problém přivést
na svět druhého potomka. Až
ve třetině případů stojí za neúspěchy mužská neplodnost.
Preventivní prohlídky tento problém neodhalí a ochota
mužů navštěvovat specialistu je velmi malá.
Řešením je domácí diagnostický test Veroval Mužská
plodnost. Díky němu rychle a diskrétně v pohodlí domova
zjistíte, zda je koncentrace spermií ve vašem spermatu
vyšší než 20 milionů na mililitr, což je minimální hranice

Jak se provádí domácí diagnostika
s testy Veroval?
udávaná Světovou zdravotnickou organizací
pro možnost početí dítěte. Pokud test prokáže nižší
koncentraci, je vhodná návštěva specializovaného oddělení, kde sperma
podrobí rozsáhlejším testům a určí
další kroky.

Použití testů je velmi jednoduché. Každá krabička obsahuje vše potřebné nejen pro provedení testu, ale i pro jeho vyhodnocení. Testy se
provádějí buď z krve, moči, vzorku stolice nebo spermatu. Součástí
každého balení je podrobný návod, který vás testováním provede krok
za krokem.

zmírní. I proto je velmi důležité intoleranci včas odhalit a radikálně upravit
jídelníček.

Trpíte celiakií? Zahajte
dietu včas
Víte, že je v České republice až 50 tisíc
lidí, kteří trpí takzvanou celiakií, tedy
chronickým onemocněním sliznice
tenkého střeva? Celiakie postihuje lidi
bez ohledu na pohlaví či věk a nejčastěji se projevuje žaludečními a střevními obtížemi, například nadýmáním
a průjmem, které přicházejí bez jasné

příčiny. V současné době není k dispozici žádná jiná forma léčby než bezlepková dieta. U většiny postižených
je možná úplná regenerace původní
funkce střev a symptomy se po nějaké době od zahájení vhodné diety

Rychlý test Veroval Nesnášenlivost
lepku odhalí případnou intoleranci z kapky krve s přesností více než
98 %. Vyhodnocení testu navíc trvá
pouze deset minut. To vše v pohodlí
domova.
Více se o domácích testech z produktové řady Veroval
dozvíte na stránkách společnosti HARTMANN – RICO
nebo na webu www.veroval.cz. Názorná videa s návodem k jednotlivým testům naleznete také na kanálu
Youtube.

inzerce

Veroval®

DOMÁCÍ TEST

Kýcháte? Svědí vás nos?
S domácím testem Veroval® Zjištění alergie
z kapičky krve spolehlivě zjistíte, zda máte
alergii na kočičí srst, travní pyly
nebo roztoče
30

min.

Přesnost

> 94 %

www.veroval.cz
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Lékárník radí

Vláknina v naší stravě:

Proč bychom jí měli věnovat
pozornost?

Vláknina, jako neoddělitelná součást stravy, se jistě již vryla
do podvědomí mnohých z nás. Slyšíme o ní v různých souvislostech,
svůj význam má například jako důležitá součást prevence nádorového
onemocnění zažívacího traktu, základ některých redukčních diet,
regulátor vyprazdňování nebo dokonce složka kojenecké výživy bránící
ublinkávání dětí. Ale co to vlastně vláknina je? Existuje více druhů
a mají všechny stejné účinky? Jak ji máme do sebe dostat? Kde je jí
nejvíc?

V

láknina patří mezi obtížně stravitelnou součást našeho jídelníčku. Je obsažena hlavně v ovoci a zelenině, zejména ve slupkách, v dužině a dále v obalech různých
semen, obilovin a v luštěninách. Prochází zažívacím traktem a organismus z ní čerpá minimum energie. Přesto hraje v lidské výživě nezastupitelnou roli. Obecně se dá říci, že
jakákoliv vláknina ve styku s tekutinou bobtná a tato vlastnost určuje i její další účinky. Změkčuje stolici a zvětšuje její
objem, chrání střevní sliznici, brání zácpě a předchází komplikacím hemoroidů.

Pro jednoduchost můžeme vlákniny rozdělit do dvou hlavních skupin, na rozpustné a nerozpustné. Vlákniny rozpustné mají velice silnou schopnost absorbovat vodu, a tím
zvětšovat svůj objem. Jsou „živnou půdou“ pro bakterie
trávicího traktu, a proto jsou někdy nazývány jako prebiotika. Ve střevech fermentují, a tím se stávají částečně stravitelné. Mezi rozpustné vlákniny patří zejména galaktomanan a psyllium.
Oproti tomu vlákniny nerozpustné jsou zcela nestravitelné,
protože ve střevech nefermentují. Tím, že zvětšují objem
stolice, působí na střevní stěnu a stimulují pohyby zažívacího traktu. Zkracují tedy dobu, po kterou ve střevech zůstá-
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vají zbytky potravy. Nerozpustné vlákniny jsou například
celulosa, eventuálně hemicelulosa, lignin, inulin, arabská
guma či oligofruktosa.
Nejdůležitějším rozdílem mezi dvěma uvedenými kategoriemi je jejich rozpustnost ve vodě, která podmiňuje celou
řadu dalších efektů. Rozpustná vláknina výrazně zpomalí
vyprazdňování žaludku, omezí vstřebávání cukrů z potravy,
čímž také zvyšuje pocit sytosti. Brání zpětnému vychytávání cholesterolu a vstřebávání tuků ze střeva a je schopna
absorbovat různé toxické látky uvolněné střevními bakteriemi. Tím se stává vhodným doplněním stravy nejen pro
pacienty, kteří chtějí předejít zažívacím problémům, ale
také pro ty, kteří trpí cukrovkou, poruchou metabolismu
tuků (např. zvýšená hladina cholesterolu v krvi) a obezitou.

Jak si připravit stravu
plnou vlákniny?
Abychom konzumovali dostatek vlákniny, nestačí jen občas sníst jablko nebo okurku. Měli bychom nakupovat a připravovat jídla tak, aby všechna nějakou vlákninu obsahovala. Uvedu pár příkladů:

Dostatečná
konzumace vlákniny
snižuje pravděpodobnost onemocnění
rakovinou tlustého
střeva.
1. Omáčku zahustěte rozmixovanou
vařenou zeleninou místo jíšky.
2. Do moučníku přidejte neloupané nebo sušené ovoce, ořechy či
semínka.
3. Brambory, cukety a dýně vařte,
grilujte nebo pečte i se slupkou.
4. Do karbanátků namelte i kapustu
nebo brokolici.
5. Chleba s „něčím“ si posypte kromě
soli lněným semínkem.
6. Pečivo si vyberte celozrnné (pozor
nepleťte si ho s „tmavým“ pečivem,
které je často jen obarvené) nebo
s vyšším podílem žitné mouky.
7. M
 armeládu udělejte z neloupaného
ovoce.
8. Č
 ást mouky v pekařských výrobcích nahraďte strouhanou mrkví
nebo cuketou.

	Nejdůležitějšími zdroji vlákniny v naší
stravě jsou:
• obiloviny (hlavně oves, žito a ječmen) a jejich obaly (otruby)
• ovoce (zejména jablka, hrušky, švestky, banány a bobuloviny)
• zelenina (kořenová zelenina, květák, brokolice)
• luštěniny • ořechy a semena • brambory
9. Do polévky zavařte kroupy.
10. R
 ybu si opečte v sezamové krustě.
11. M
 ouku na trojobal nebo těstíčko nahraďte mletým hrachem
(vynikající!).
Vlákninu můžeme konzumovat
také ve formě různých doplňků
stravy nebo dietetik. Na trhu je
nepřeberné množství různých variant, nejčastěji v sypké formě, ale
i v různých tobolkách apod. Pokud
se rozhodneme pro tento způsob
doplnění vlákniny, je dobré uvědomit si pár faktů.

Ptejte se na složení – zejména se
zajímejte o druh obsažené vlákniny
(rozpustná – nerozpustná). Pro optimální efekt je důležité vypít zároveň
s vlákninou dostatečné množství
vody, aby byl výsledek co nejlepší. Užíváte-li přípravek s obsahem rozpustných vláknin, uvědomte si, že mají
vysokou absorpční schopnost. Berte
je tedy alespoň s dvouhodinovým odstupem od vámi užívaných léků.
Mgr. Leona Štěpková
Alphega lékárnice
Hostomice nad Bílinou

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:

Lékárna Medea, Vrbenského 165, Hostomice nad Bílinou
Tel.: 417 825 212
inzerce

Cordyceps sinensis + Ženšen pravý

30% EXtractum

Odhalte Tajemství výdrže
•
•
•
•

zvyšuje koncentraci
působí antistresově
snižuje únavu a povzbuzuje
při oslabení těla
podporuje fyzickou aktivitu.

Jedna tobolka CORDYSHENU dodá tělu vysoké množství účinných látek
(90 mg polysacharidů) ve vysoké kvalitě (100 % čisté houby).

doplněk stravy

díky synergicky účinnému spojení Cordycepsu a Ženšenu pravého, který:
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Revoluční NOVINKA k dostání v Alphega lékárnách.

Zdraví v rodině

Ostropestřec mariánský:

Dopřejte játrům odpočinek
a detoxikaci

Má vlastnosti jako snad žádná jiná rostlinka a ceníme si ho především
kvůli schopnosti regenerovat jaterní buňky. Jeho vynikající účinky znali
lidé již v antice.

J

átra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů našeho těla.
Mají totiž na starost důležité procesy – zajišťují očistu
těla od škodlivin, podílejí se na krvetvorbě, vyrábějí enzymy
a hormony atd. Proto se musíme o játra dobře starat. Játra
trpí špatnou stravou (především takovou, která má vysoký
obsah nasycených tuků), dusičnany, alkoholem či syntetickými léky.
Velkým pomocníkem nám může být i ostropestřec mariánský, účinný antioxidant, který zpomaluje stárnutí a brání
rozvinutí civilizačních chorob. Ostropestřec obsahuje silymarin, který je silnějším antioxidantem než vitaminy C a E.
Silymarin zvyšuje odolnost buněčné membrány, kterou pak
nemohou pronikat toxiny a nejrůznější virové látky, podpo-

ruje proteinovou syntézu, která je spojená s regeneračními
účinky na jaterní buňky.
Kromě pozitivního účinku na játra je ostropestřec vhodný
také v případě, že se potýkáte s poruchami krevního oběhu či s nízkým tlakem. Příznivě ovlivňuje nemoci srdečního
systému, pomáhá při migrénách a závratích. Ostropestřec
posiluje celý náš organismus a pomáhá v boji s alergiemi.
Ostropestřec je právem považován za jednu z nejkrásnějších rostlin. Dosahuje poměrně vysokého vzrůstu a uchvacuje nás svými fialovými bodlákovými květy. Pochází
ze Středomoří a u nás se výhradně pěstuje. Jeho vzrůst
a trny ocení především zahrádkáři, kteří ostropestřec často využívají jako přírodní bariéru či plot.		
					
-auinzerce

Přírodní kombinace pro JÁTRA a DETOXIKACI
Problematika cholesterolu a krevních tuků obecně
je poměrně složitá a existují lékaři specializovaní
na tuto oblast. Setkat se s nimi můžete v tzv. lipidových poradnách.

Ostropestřec mariánský
99
přispívá k ochraně
a detoxikaci jater
99
podporuje trávení
Reishi

99
přispívá k přirozené

obranyschopnosti
organizmu
99
přispívá k udržení zdravé
oběhové soustavy
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Doplněk stravy

Vyrábí: TEREZIA COMPANY s.r.o. | Žádejte v lékárnách nebo na bezplatné lince 800 72 72 72 | www.terezia.eu

Tipy

VICHY IDÉALIA PEELING
ROZJASŇUJÍCÍ NOČNÍ PEELINGOVÁ PÉČE
Noční obnovující péče vhodná pro
citlivou pleť. Odstraňuje přebytek
kožních buněk z povrchu pleti
a pracuje, zatímco spíte. Pomáhá
obnovovat vzhled, vyhlazovat
vrásky a sjednocovat odstín pleti.
Peeling je obohacený 4% kyselinou
glykolovou a poskytuje pleti jemnou
exfoliaci.

NO

VIN
KA

!

Aplikuje se každý večer po odlíčení
(a před aplikací noční péče) pomocí
vatového tampónku, aniž by se
oplachoval.

TENSOVAL® DUO CONTROL

CRP TEST

ZMĚŘTE SI KREVNÍ TLAK V POHODLÍ DOMOVA

POTŘEBUJETE K LÉČENÍ ANTIBIOTIKA?

Tensoval® duo control je
jediný klinicky testovaný
tlakoměr na trhu kombinující dvě metody
měření, díky kterým
poskytuje naprosto přesné
výsledky, jako lékařské tlakoměry.
Díky této technologii je vhodný i pro
měření tlaku u osob se srdeční arytmií.
Na tlakoměr je poskytována rozšířená pětiletá záruka.

CRP test odhalí, zda se jedná
o virovou či bakteriální infekci,
a to bez návštěvy lékaře.
Test tak odpoví na otázku
potenciální potřeby antibiotik.
Otestování v domácích
podmínkách snižuje riziko
sekundární nákazy v čekárně
a zabere jen pár minut.
Zdravotnický prostředek.

JUNIOR-ANGIN PASTILKY A SIRUP
NA BOLEST V KRKU U DĚTÍ

PR

OD

Ě TI

Speciálně vyvinuté pastilky pro děti od 4 let na bolest v krku s výtažkem
z lišejníku a dexpanthenolem s jemnou jahodovou příchutí. Pro zklidnění bolesti
v krku a suchého kašle pro ty nejmenší od 1 roku vyzkoušejte Junior-angin sirup
s třešňovou příchutí bez cukru, bez alkoholu, bez barviv, bez lepku, bez laktózy.

Junior-angin pastilky a Junior-angin sirup
jsou zdravotnické prostředky.

19

Zdraví v rodině

Nepříjemné mykózy:
Nenechte je propuknout
Jako mykózu popisujeme infekci
způsobenou mikroskopickými houbami,
mezi něž patří především kvasinky
a plísně. Mezi typické projevy mykotických
onemocnění patří zarudnutí, svědění, pálení
či olupování kůže postiženého místa.

O

nemocnění lze rozdělit na povrchové mykózy řešené zpravidla formou samoléčení či systémová
mykotická onemocnění, jejichž léčba bývá náročná a patří do rukou lékaře. Povrchové infekce patří mezi často řešený problém. Nejvíce se projevují v místech, kde dochází
k zapaření, dále na nehtech nebo se setkáváme s vaginální mykózou.

Mykózy nehtů a pokožky
Jak již bylo zmíněno, místa na těle, kde dochází k překryvu kůže, vyššímu pocení a zapaření, jsou ideální k propuknutí mykózy. Obvykle k tomu dochází v meziprstí
dolních či horních končetin, v oblasti třísel, podpaží nebo
u obézních pacientů pod prsy. Pokožka bývá zarudlá, svědí a může mokvat. K léčbě lze využít celou řadu přípravků
s obsahem antimykotické látky ve formě krému, kožního
roztoku či spreje. Při léčbě je nutné dbát rady lékaře či
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lékárníka a preventivně pokračovat nejméně dva týdny
po zhojení v aplikaci přípravku, aby se zabránilo opětovnému postižení.
Kromě kůže mohou mykotické infekce postihnout i nehty
rukou a nohou. U daného nehtu pak dochází k ztluštění,
změně barvy či dokonce k oddělení nehtu od nehtové ploténky. Mohou být obdobně jako u onemocnění kůže způsobeny nošením nevhodné neprodyšné obuvi nebo chozením bos v místech, kde je jednodušší přenos původce
mykózy (plavecké bazény či hromadné šatny). Postižení
nehtů se často vyskytuje u diabetiků, kteří mají vlivem
onemocnění vyšší obsah cukru v krvi a dochází u nich
k horšímu prokrvení končetin. Nutná je opět pravidelná
a důsledná léčba po delší dobu. Dále je vhodné i vyčistit
obuv, která může mít podíl na propuknutí infekce.

Vaginální kvasinkové infekce
Za normálních podmínek je v pochvě kyselé pH dané výskytem mléčných bakterií rodu Laktobacillus. Toto kyselé
pH má spolu se zdravou mikroflórou pozitivní vliv na zabránění vaginální infekce. V případě negativního ovlivnění
této rovnováhy může dojít k pomnožení patogenů. Infekce
kvasinkami, odborně označované podle původce onemocnění jako kandidóza, vede ke svědění, pálení a k poševním výtokům tvarohovité konzistence. Žena může během infekce pociťovat nepříjemné bolesti při močení nebo
při pohlavním styku.

Příčinou propuknutí infekce bývá
podávání širokospektrých antibiotik, oslabení imunity nebo hormonální změny v těhotenství či
při používání hormonální antikoncepce. Infekci také může způsobit
nedostatečná hygiena, používání
nevhodných parfémovaných mýdel
či spodního prádla z neprodyšných
materiálů.
Jako prevenci kvasinkové infekce
mohou ženy pravidelně užívat probiotika, která napomáhají udržovat
správné pH v pochvě a zároveň zamezují růstu patogenů. Pro intimní
hygienu je možné volit speciální mýdla s kyselým pH.
K léčbě kvasinkových infekcí se
zpravidla používají látky ze skupiny
antimykotik (klotrimazol, ekonazol atd.). Jsou dostupné ve formě
krémů, vaginálních tablet a globulí,
které se zavádějí do pochvy vždy
večer. Tato terapie trvá obvykle
tři až šest dní. Obecným doporučením je nenosit upnuté kalhoty
a vyhnout se zvýšené konzumaci
sladkých jídel.

Systémové mykózy
Velmi závažný zdravotní stav způsobují systémová mykotická onemocnění, kdy patogen proniká hluboko k jednotlivým vnitřním orgánům.
Postihují menší množství pacientů, zvláště těch s oslabeným imunitním
systémem (starší lidé, pacienti s AIDS). Často bývá zasažen dýchací
systém, ale infekce se může projevit i na jiných místech. Léčba musí být
specifická vůči patogenu, který onemocnění vyvolává.

Kvasinkové
onemocnění úst
U pacientů s astmatem, kteří jsou léčeni inhalačními kortikosteroidy, se
můžeme setkat s tzv. ústní kandidózou vyvolanou kvasinkou Candida albicans projevující se bílým povlakem
na povrchu jazyka. Proto je vhodné
vždy po inhalaci vypláchnout ústa,
a zbavit se tak léčivého přípravku,
který ulpěl v dutině ústní. Výplach
ústní vodou s obsahem dezinfekční
složky napomáhá předcházení onemocnění. Léčba již vzniklé infekce
probíhá pomocí ústních vod, kloktadel či pastilek s obsahem antiseptika
či přímo antimykotické látky.

Lokální mykózy na rozdíl od těch
systémových nepatří mezi závažné
zdravotní problémy pro jinak zdravé
jedince. Jedná se však o nepříjemné onemocnění, které se v některých případech obtížně léčí a může
se opětovně vracet. Velmi důležitá
je včasná a dostatečně dlouhá léčba, kterou není dobré z důvodu navrácení předčasně ukončit. Obézní
pacienti a diabetici by měli zvláště
dávat pozor na kvalitu své pokožky,
správnou hygienu, vhodné oblečení
i obuv a nenechat jakékoli kožní onemocnění propuknout do výraznějších
rozměrů.
PharmDr. Eliška Kouřilová
inzerce

ProTože SeBedŮVĚra Je VIdĚT

Senzitivní

Antibakteriální

Hydratující

Zklidňující

Antimykotický

Pro každou ženu, Pro každý den
* Dle počtu prodaných kusů leden–prosinec 2015 v ČR i v SR, segment hypermarketů,
supermarketů a drogerií spolupracujících řetězců.
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www.lactacyd.cz

Speciální projekt

Bolest v krku u dětí
aneb Jak ulevit nemocnému dítěti
i pečující mamince
Bolest v krku postihuje děti výrazně častěji
než dospělé, až osmkrát ročně. Důvodů je
hned několik. Viry vyvolávající nachlazení
provázené bolestí v krku se snáze uchytí
na sliznicích dítěte, jež dosud nemá plně zralý
imunitní systém. Děti jsou rovněž vystaveny
zvýšenému riziku přenosu infekce, protože si
často vkládají hračky či ruce do úst.

N

ejčastější příčinou bolesti v krku jsou viry a bakterie. Jejich přítomnost v dutině ústní a krku spustí okamžitou obrannou reakci našeho těla. Tento boj je
provázen bolestí, zánětem, překrvením, vznikem otoku
na postiženém místě. Špatně se nám polyká, v krku nás
škrábe, je zarudlý, pálí a bolí.

Co je specifické pro bolest
v krku u dětí?
Dětská sliznice v krku je velmi citlivá. U malých dětí mladších dvou let může bolest v krku vzniknout nejen kvůli infekci, ale i pouhým pobytem venku na studeném vzduchu
nebo na suchém vzduchu v interiéru. Bolest v krku je zejména u malých dětí provázena často suchým dráždivým
kašlem způsobeným podrážděním sliznic.

Jak pro dítě dobře vybrat
ze široké nabídky přípravků
na bolest v krku?
Vhodný je přípravek, který je vyvinutý speciálně pro děti
a respektuje jejich specifika, např. citlivější sliznice, pro-
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věřené použití
již u těch nejmenších, vhodné složení šetrných účinných
látek, eliminace
barviv, alkoholu,
cukru či lepku. Dále
zvolte lékovou formu,
kterou dítě dokáže bez
potíží užít. Vhodné jsou kulaté
pastilky, které se dětem dobře cucají, nebo sirup pro ty
nejmenší, kteří ještě pastilku vycucat neumějí.
Mezi mnoha přípravky na bolest v krku pro dospělé najdete v lékárně přípravek Junior-angin ve formě pastilek
i sirupu. Junior-angin pastilky* s jemnou jahodovou
příchutí jsou určeny pro děti od 4 let. Obsahují výtažek
z lišejníku pro zklidnění bolesti v krku a dexpanthenol
pro ochranu a zhojení podrážděné sliznice dutiny ústní
a krku. Lišejník se rozprostře jako balzám na sliznicích
a zklidňuje je. Dexpanthenol je znám a široce používán
pro své hojivé účinky.
Junior-angin sirup* je vhodný pro děti už od 1 roku
věku. Aktivními složkami jsou bylinné výtažky z lišejníku a slézu. Zklidňují bolest v krku i suchý dráždivý kašel.
Sléz se v minulosti používal nejen pro zklidnění sliznic
v ústní dutině a krku, ale i na zklidnění podráždění v trávicím traktu hlavně v žaludku. Proto je Junior-angin sirup
vhodný i pro děti s velmi citlivým žaludkem. Ochranná
dvojitá vrstva, kterou lišejník a sléz na sliznici vytvářejí,
napomáhá rychlejšímu zotavení a přirozené odolnosti.
Junior-angin sirup neobsahuje cukr, lepek, laktózu,
umělá barviva ani alkohol.

*Junior-angin pastilky a Junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky.

Speciální projekt

Vysoký tlak
a jak na něj vyzrát
Víte, proč je vysoký krevní tlak tak
nebezpečný? Protože nebolí! Přitom může
být a často i je příčinou mnoha zdravotních
problémů. Nejlepším způsobem, jak se jeho
rizikům vyhnout, je prevence. Přinášíme
několik tipů, jak mít svůj tlak pod kontrolou.

V

ysoký krevní tlak není nemocí sám o sobě, ale je
příznakem, který doprovází jiná onemocnění, například srdeční infarkt či mozkovou mrtvici. Až 95 % případů
hypertenze vzniká v důsledku dědičných dispozic a vnějších faktorů jako nadváha, alkohol, kouření, nadužívání
soli nebo stres. Při léčbě je třeba dodržovat lékařem předepsanou medikaci, léky ale nejsou vše.

Obohaťte svůj jídelníček
K udržení zdravé výše tlaku pomáhají například česnek,
cibule, červená řepa, grapefruity, banány, celer, okurková
šťáva, jablka nebo obilné vločky. Omezte sůl a nahrazujte
ji bylinkami a kořením. Živočišné tuky nahraďte tuky rostlinnými nebo rybím olejem. Dopřejte si denně maximálně
jeden šálek kávy či černého čaje a omezte alkohol.

Zpomalte svůj životní styl
Ruku v ruce s úpravou stravy jde změna životního stylu. Neustálý stres a nedostatek pohybu neprospívají ani
tělu, ani psychice. Co občas vyrazit do práce pěšky nebo
na kole, o víkendu místo filmu vyrazit do přírody a během
práce si co dvě hodiny udělat kratší přestávku a protáhnout tělo na vzduchu? Vaše srdce vám poděkuje a třeba
shodíte i nadbytečná kila.

Mějte tlak pod kontrolou
Mnozí lidé o své nemoci nevědí, neboť potíže se často
vyskytují až v pokročilém stadiu. Je proto důležité tlak

Nespokojte se s tím, že
nepociťujete obtíže –
krevní tlak nebolí.
	7 zlatých pravidel
pro měření krevního tlaku
1. Krevní tlak si měřte pravidelně a ve stejnou
dobu (nejlépe ráno a večer).
2. H
 odinu před měřením nekuřte a nepijte kávu.
3. P
 řed prvním měřením si přečtěte návod
k použití.
4. Při měření zápěstním tlakoměrem držte zápěstí
ve výšce srdce.
5. Během měření se nehýbejte, nemluvte a klidně
dýchejte.
6. Mezi měřeními dodržujte pauzu 5 až 10 minut.
7. Naměřené hodnoty si zapište.

pravidelně kontrolovat. Kvůli měření však nemusíte hned
k lékaři. Na trhu je řada tlakoměrů, na jejichž výsledky se
můžete spolehnout, jako jsou například měřicí přístroje
značky Tensoval od HARTMANNu. Pažní tlakoměr Tensoval® duo control nabízí unikátní technologii dvojího měření, která podává výsledky přesné jako u lékaře. Spolehlivě
ale měří i dva nižší modely Tensoval® comfort a Tensoval®
comfort classic nebo zápěstní Tensoval® mobil, který využijete při sportu a na cestách.
Více informací naleznete na www.tlakomery.cz.
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Lékárník radí

Nebezpečné plísně
kolem nás.
Nepodceňujme je
V poslední době stoupá počet lidí nakažených
plísněmi. Tento nárůst může být způsoben také
konzumací nekvalitních potravin. Látky, které plísně
produkují, se nazývají mykotoxiny a patří mezi nejjedovatější
látky pro naše tělo. Už i jediný malý zplesnivělý kousek ovoce či
zeleniny může znehodnotit celou várku marmelády nebo ovocného džusu.

P

lísně se bohužel nacházejí také v pečivu, chlebu, rýži,
luštěninách, těstovinách, kávě, čokoládě, ořeších.
Dělá jim dobře cukr a sladké, to je vlastně jejich potrava.
Živí se také vitaminy a mohou způsobovat až závažné avitaminózy. Při způsobu našeho stravování se jim tak patrně
nevyhneme.

Jaké známe plísně a mykotoxiny?
CANDIDA ALBICANS
Tato plíseň způsobuje u lidí ústní a genitální infekce. Při infekci se do těla přenáší jednobuněčná forma, která se vlivem prostředí, zejména kyselého pH, může změnit na invazivní mnohobuněčnou vláknitou formu. Může pak vyvolat
gynekologické, bílé, svědivé výtoky, záněty dělohy a močového měchýře, poruchy menstruace a bolavé koutky. U dětí,
jedinců s oslabenou imunitou a pacientů se zubními náhradami vyvolává ústní moučnivku, která vypadá jako bělavé
povláčky na ústní sliznici a jazyku.
AFLATOXIN
Nachází se v ořeších, kávě, čokoládě, rýži, těstovinách
a v pečivu. Ničí jaterní buňky a po delší době může způsobit
i cirhózu jater.
ZEARALENON
Jedná se o toxin plísní, které se běžně nacházejí v kukuřici,
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těstovinách a v rýži. Může v našem těle způsobit zvýšení
hladiny hormonu estrogenu a ovlivnit stav dělohy. U mladých dívek vyvolá předčasné dospívání, může vyvolat cysty
na vaječnících a neplodnost.
NÁMELOVÁ PLÍSEŇ
Parazituje na obilovinách a způsobuje podivné psychické
chování zejména v kombinaci s alkoholem. Lidé, kteří námel požijí, mají hrubé chování, jsou naprosto bez emocí,
mohou dostat i epileptické záchvaty. Zde pomůže nasadit dietu s vyloučením obilovin, alkoholu a nevařených
cereálií.
KYSELINA KOJICKÁ
Zodpovídá za hromadění metylalkoholu v těle a brání jeho
detoxikaci v játrech. Následkem toho pak může být poškozena slinivka, která může být napadena i motolicemi,
přestává být funkční a následně se může rozvinout diabetes. Kyselina kojická se může vyskytovat v bramborách
a v kávě. Proto je důležité nejíst slupky od brambor a brambory před vařením důkladně vykrájet.
PATULIN
Jedná se o toxin, který produkují některé plísně rostoucí
zejména na poškozeném ovoci (jablka, hrušky, hroznové
víno). Poškozuje sliznici žaludku, dráždí trávicí trakt a způsobuje krvácení.

Vyzkoušejte
protiplísňovou dietu

Plísně se tedy vyskytují opravdu prakticky v každé potravině. Jak z této zapeklité situace ven? Spolehlivou pomocí je obyčejný práškový vitamin C,
který plísně a mykotoxiny spolehlivě
ničí. A tak při vaření těstovin, luštěnin,
rýže či brambor stačí přidat do vody
špetku vitaminu C. Vitamin C můžeme přidat i do těsta na domácí těstoviny, kváskový chléb či do medu. Med
jednoduše rozpustíme ve vodní lázni
a práškový vitamin C do něj důkladně
vmícháme.
Pokud je naše tělo plísněmi a mykotoxiny již zasaženo, což poznáme podle příznaků, nebo na základě výsledků měření na diagnostickém přístroji
F-SCAN, pak je třeba se jich urychleně zbavit.

je také třeba omezit sladké a přidat
citronovou šťávu s vodou.

Pro odvážlivé, kteří chtějí mít léčbu
rychle za sebou, se nabízí velmi spolehlivá protiplísňová týdenní dieta.
Ta spočívá v důsledném vynechání
cukrů, kvasnic a alkoholu. To znamená, že vynecháme veškeré sladké –
i ovoce, kynuté pečivo a všechny alkoholické nápoje. Místo pečiva můžeme
jíst křehké plátky, které neobsahují
droždí. Denně k tomu vypijeme dva
litry vody s jedním vymačkaným citronem. Pokud vše opravdu dodržíme,
po týdnu by měly být všechny škodlivé látky z našeho těla pryč.
Existují i jiné metody, kdy ale léčba
trvá poněkud déle. Můžeme zvolit léčbu bylinnou, kdy popíjíme čaj
z protiplísňových bylinek, jako jsou
měsíček, list ořešáku, lichořeřišnice,
čaj Pu-erh, medvědí česnek. K tomu

Kdo nemá rád čaje, může užívat přírodní protiplísňové tablety, které obsahují extrakt z česneku, grepu a živé
kultury laktobacilů. Doba užívání je
jeden měsíc. Protiplísňové účinky má
také orientální mumio, které se dá
sehnat již i u nás ve formě tablet. Užívá se třikrát po sobě deset dní s pětidenní přestávkou.
Další možností je léčba homeopatická. U nehtů napadených plísní užíváme dvakrát denně pět granulí Silicea
15 CH do té doby, než nehty odrostou.
Při zaplísnění střev a kůže užíváme
Borax 15 CH dvakrát denně pět granulí a současně Petroleum 9 CH dvakrát denně pět granulí.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469

inzerce

unikátní přípravky pro hladkou pokožku bez strií
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*Zdroje: AMAR (prodeje z lékáren v ČR, 2005-2010) a IMS data (prodeje z lékáren v ČR, 2011-2015)

efektivně zabraňují
vzniku strií a působí
na strie již vzniklé
vysoký obsah účinných
látek (kys. hyaluronová,
elastin, D-panthenol,
vitamin E, pupečník
a kozinec)
zvyšují pružnost
pokožky a omezují
svědění napínané
kůže
nyní také ve formě
lehkého oleje
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Zdraví v rodině

Diagnóza FH
Kdo jsme a co děláme?
Každý dvoustý až dvoustý padesátý z nás dostal do vínku
mutaci genů, která způsobí, že se z krve neodplavuje
„zlý“ LDL cholesterol tak, jak by měl. Jeho nadbytek
v krvi pak poškozuje cévní stěnu a vede k ateroskleróze.
Důsledkem může být náhlý srdeční infarkt nebo
mozková mrtvice.

T

oto onemocnění se jmenuje familiární hypercholesterolemie (FH) a jeho projevem je, že postiženým
jedincům se ukládá škodlivý LDL cholesterol v cévách už
od raného dětství a riziko náhlých příhod se významně
zvyšuje. Mohou navíc udeřit v době, kdy by je nikdo nečekal: mezi 35. a 60. rokem věku. „Familiární“ v názvu choroby znamená, že porucha genů se dědí a v každé rodině
bývá postiženo hned několik členů.

Nemocní s FH jsou odkázáni na celoživotní užívání léků
na snižování cholesterolu a musejí také důsledně upravit
jídelníček. Přínos léčby je ale pro jejich další budoucnost
zásadní.
Od roku 2014 mají lidé s FH svou pacientskou organizaci
Diagnóza FH. „Vysoký cholesterol nás nebolí a tělesně neomezuje, většina z nás se proto ani necítí jako pacienti. Ale
léčit se musíme celý život. Proto vznikl spolek, která má být
oporou v mnoha ohledech,“ říká předsedkyně Diagnózy FH
a pacientka Zdeňka Cimická. „S kolegy pracuje na tom, aby
každý zájemce s FH mohl získat spolehlivé informace o zdravotnické legislativě, o moderní léčbě FH a její dostupnosti,
o tom, jak vést životosprávu. Cílem je i to, aby se s chorobou
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seznámila také široká veřejnost, aby se lidé více zajímali
o zdraví svých cév a znali reálná rizika.“
Spolek připravuje letáky a brožurky, které dává k dispozici v ordinacích, spolupracuje s médii, několikrát ročně
vydává tištěný Zpravodaj FH, udržuje webové stránky
a facebook a letos plánuje sérii regionálních vzdělávacích
seminářů pro své členy, jichž je už více než 150.

Na vzdělávacích aktivitách
spolku se podílejí zkušení lékaři
– specialisté a nutriční terapeuti
– odborníci na výživu.
Ač spolek funguje teprve dva roky, už má za sebou i dvě
velké akce. První z nich, Týden FH, proběhla v září 2016.
Spočívala v měření cholesterolu u cca 400 zaměstnanců
různých firem v Praze. Nechyběly konzultace výsledků

Přidejte se
k nám!
s lékařem a nutričními terapeutkami a přednášky o výživě a prevenci
srdečních příhod. Týden FH se mohl
konat i díky finanční pomoci společnosti Alliance Healthcare, která
podporuje Alphega lékárny. Druhý
ročník Týdne FH v září 2017 navštíví
i další města České republiky.
Druhá velká akce spolku proběhla letos v lednu – benefiční taneční
galavečer ve Slovanském domě
v Praze. Ten ukázal, že společenský
tanec je nejen příjemný, ale i zdravý
pohyb a opět připomněl veřejnosti
problematiku vysokého cholesterolu. „Částku vybranou na vstupném
použijeme na realizaci Týdne FH
2017,“ přislíbila Zdeňka Cimická.

Máte vy sami nebo někdo z vaší rodiny FH a chcete se stát členy spolku
Diagnóza FH? Není nic snazšího, členství je bezplatné a přihlášku můžete
snadno a rychle vyplnit elektronicky na www.diagnozafh.cz

Vyskytly se ve vaší rodině případy
časného srdečního infarktu nebo
mozkové mrtvice (ve věku do 50 až 60
let)? Máte vy sami nebo vaši příbuzní
vysoký cholesterol (hodnoty celkového cholesterolu vyšší než 8 mmol/l)?
Pokud si na některou z otázek odpovíte ano, navštivte svého praktického lékaře, nebo internistu, který vás
podrobněji vyšetří a v případě podezření vás odešle do jednoho z více
než šedesáti specializovaných center
v České republice.

Můžete se ale také obrátit právě na pacientskou organizaci Diagnóza FH, která vám poradí, co dál
(www.diagnozafh.cz).
Diagnóza FH dlouhodobě spolupracuje s Českou společností pro aterosklerózu (www.athero.cz) a Sekcí výživy
a nutriční péče (www.sekce-vnp.cz).
Připraveno ve spolupráci
s Českou společností
pro aterosklerózu
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Lékárník radí

Zápach z úst může
zapříčinit špatná hygiena
i onemocnění jater
Nechcete mluvit, pokud je váš komunikační
partner příliš blízko? Dáváte si raději ruku
před pusu a máte vždy po ruce bonbony
nebo žvýkačky? Zápach z úst bychom
neměli přehlížet. Žvýkačka je jen první
pomoc, s léčbou příčiny zápachu nám
nepomůže.

Z

Sucho
v ústech
Zápach z úst může být spojený s častým pocitem
sucha v ústech. Ten je zapříčiněn nedostatečnou
tvorbou slin, které tak nemohou odstraňovat bakterie nahromaděné v ústech, a tvoří se zápach.

Nedostatek slin může být způsoben dehydratací,
dysfunkcí slinné žlázy nebo může být nežádoucím
ápach z úst může mít mnoho příčin. Za ty banální
účinkem některých užívaných léků.
a zároveň nejčastější můžeme považovat nedostačenou hygienu, pravidelné kouření či konzumaci některých
potravin. Zápach i kazivost zubů může způsobit jakýkoli
zánětlivý proces typu zánět zubů nebo jakýkoliv jiný zánět Pokud se chcete ujistit vy sami, že vaše dutina ústní je
v dutině ústní.
v pořádku, zkuste si malý test. Olízněte si vnitřní stranu zápěstí zadní částí jazyka. Počkejte několik vteřin, než slina
Mezi další spouštěče patří užití některých antibiotik, léků zaschne, a poté si k zápěstí přičichněte. Pokud zápěstí zana vysoký krevní tlak, antidepresiv či antihistaminik. Zá- páchá, pravděpodobně bude zapáchat i váš dech.
pach mohou v neposlední řadě způsobit také hormonální
změny v těle. Se zápachem, který je cítit po čpavku, mohou
bojovat pacienti, kteří se léčí s diabetem.
Primárně se zápachu zbavíme správnou hygienou dutiny
Tento příznak však může být způsoben i vážnějšími zdra- ústní, důležité je si pravidelně čistit zuby a používat mezivotními komplikacemi. Zpravidla se může jednat o one- zubní kartáčky či dentální nit, aby se zbytky jídla neukládaly
mocnění trávicího ústrojí (reflexní choroba jícnu apod.), v mezizubních prostorech, kde se množí bakterie.
infekci dýchacího ústrojí, zánět vedlejších nosních dutin,
selhání jater či ledvin.
Kromě pravidelného čištění zubů je rovněž podstatné nezapomínat na každodenní čistění jazyka, kde se usazuje
Navíc poměrně častým problémem bývá fakt, že postižený velké množství bakterií z potravin i z okolního prostředí.
o zápachu sám neví. Ačkoli se jedná o citlivé téma, v pří- Jazyk bychom si měli čistit speciálními pomůckami. V lépadě, že si zápachu povšimneme, měli bychom o něm do- kárnách jsou k dostání nejrůznější škrabky či kartáčky,
tyčnému říct pro případ, že by zápach indikoval vážnější které jsou při odstraňování plaku a bakterií velmi účinné.
chorobu.
Při samotném čištění je pak nutné dbát na to, aby čiště-

Jak se zápachu z úst zbavit?
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Co zápach z úst
způsobuje?
Káva, alkohol, cibule, česnek,
limonády, silně kořeněná jídla,
kouření. Vypláchněte si po jejich
konzumaci ústa vodou!

Díky čištění jazyka si upevníme své zdraví
a navíc bude mít námi konzumované jídlo
jemnější chuť.
ní probíhalo směrem zezadu dopředu, a trvat by mělo dvě až tři minuty.
Na závěr čištění bychom měli použít
ještě ústní vodu.
Nepodceňujte ani pravidelné návštěvy
zubního lékaře. Právě on může váš
problém se zápachem zachytit jako
první, a pokud se neprokáže příčina v dutině ústní, doporučí návštěvu
praktického lékaře. Také v okamžiku,
kdy se zápachu nemůžete delší dobu
zbavit, navštivte lékaře, který se příči-

nu vašich obtíží pokusí co nejrychleji
nalézt.

Vyzkoušejte chlorofyl

mi pastami, které obsahují chlorofyl.
Právě chlorofyl (zelené barvivo rostlin
a stromů) má silné neutralizační pachové účinky. Dokáže totiž snížit aktivitu některých enzymů, které se podílejí
na rozkladu bílkovin, při němž se zápach vytváří.
Užívat můžeme také nejrůznější enzymatické prostředky, jako jsou například mladý ječmen nebo sladkovodní
řasy, které pomáhají vstřebat živiny.

Proti zápachu můžeme bojovat také
potravinovými doplňky nebo zubní-

Kateřina Dědková, Dis., Vsetín

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Medicentrum, Smetanova 902, Vsetín
Tel.: 571 410 263

inzerce

SILYMARINDUO
OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ
ŠIŠÁK BAJKALSKÝ

2-násobná síla

PRO ZDRAVÁ JÁTRA1
Detoxikuje játra1, chrání před znečištěním1,
podporuje trávení a očistu těla1
DUO SÍLA - DVĚ byliny
(1ostropestřec, šišák) pro vyšší účinnost
Vysoké množství účinných látek – 250 mg
Unikátní galenická úprava – pro maximální
vstřebatelnost a tudíž mnohem vyšší účinnost.

VÝHODNÁ BALENÍ s 50% tobolek ZDARMA.

Doplněk stravy k dostání v Alphega lékárnách.
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Lékař radí

Syndrom
karpálního tunelu.

Bolest zapříčiněná přepětím
Noční ztuhlost a bolest ruky, která
postiženého budí ze spánku, nutí ho ruku
protřepat a svěsit, to jsou typické příznaky
syndromu karpálního tunelu. To znamená,
že kůstky, vazy a šlachy utlačují nerv, který
vede do dlaně. Postihuje až 10 % lidí po čtvrté
dekádě.

D

ství, užívání hormonální antikoncepce, přechod), metabolických změn u cukrovky či cévních onemocnění. Syndrom
karpálního tunelu se vyskytuje častěji u žen (dva až čtyřikrát) a mohou k němu vést též vrozené dispozice (užší
karpální tunel, anatomické poměry zápěstí). Také některá
zaměstnání, zejména ta spojená s namáháním rukou (práce s vibrujícími přístroji, psaní na stroji, klávesnici, práce
s počítačem, těžká manuální práce), urychlují vznik onemocnění.

Diagnostika syndromu karpálního tunelu se opírá o elekal by se přirovnat k úžince (mezi kůstkami zápěstí), tromyografické vyšetření (EMG), které útlak nervu jedkterá je přemostěna vazem. Tak vzniká tunýlek, kudy noznačně prokáže. Bez tohoto vyšetření nelze doporučit
vedou šlachy ke svalům ruky a prstů a tzv. nervus media- operaci.
nus (středový nerv) se sítí jemných cévek, které ho vyživují.
Ten zprostředkovává citlivost a pohyblivost palce, ukazováčku, prostředníčku, části prsteníčku a přilehlé části dlaně.
Karpální tunel je uložen asi dva centimetry nad zápěstní rýhou směrem do dlaně.
Potíže vzniknou, když se tunýlek zúží a cévami nemůže
protékat dost krve, které nerv vyživují. V nervu dochází
ke změnám, zpočátku přechodným, později již trvalým, což
se projeví i na omezené funkci ruky. Prsty se stávají méně
citlivé, vázne úchop palcem, je narušena schopnost jemných přesných pohybů, zhoršují se bolesti. Postupně dochází k zániku nervových vláken a k oslabení svalů ruky. V této
fázi ustupují bolesti, ale je vážně porušena funkce ruky.

Prevencí může být správná poloha ruky při práci s počítačem,
časté přestávky v práci, strečink
a uvolňující cviky ruky.

Léčba spočívá v počátečních stadiích ve fyzioterapii (cvičení, vodoléčba, nošení ortézy), podávání léků, včetně vitaminů řady B, režimových opatřeních (vyloučení námahy, nekouření). Při stupňujících se bolestech lze provést obstřik.
Při progresi onemocnění, nebo v případě diagnostiky v pokročilejším stadiu je jedinou správnou léčbou operace
(přetětí vazu nad karpálním tunelem), po níž musí následovat odborně vedená rehabilitace. Operace ihned uleví
K zúžení tunýlku vede mnoho příčin. Mohou to být násled- od nočních bolestí, funkce oslabených svalů se obnovuje
ky zlomenin, dlouhodobých otoků, artrózy malých kloubů pomaleji. Proto je velmi důležitá pečlivá, soustavná a dloumezi zápěstními kůstkami, hormonálních změn (těhoten- hodobá rehabilitace.

Proč se zužuje?
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 říznaky syndromu
P
karpálního tunelu
• brnění až bolestivost palce, ukazováčku, prostředníčku, části
prsteníčku a dlaně ruky
• potíže jsou horší v noci, po výraznější zátěži, dlouhodobém ohnutí
• potíže budí postiženého i několikrát během noci, úlevu přinese
protřepání a svěšení ruky
• ráno po probuzení je ruka neobratná, jakoby „mrtvá“, ztuhlá
• během dne je slabší a „nešikovná“, vypadávají z ní předměty
• potíže se postupně zhoršují
• častěji bývá postižena u praváků pravá ruka, u leváků levá;
oboustranné onemocnění není výjimečné

Pozor na poruchu
páteře
Všechny příznaky karpálního tunelu
mohou být způsobeny taktéž poruchou páteře v oblasti přechodu mezi

pohyblivou krční páteří a relativně pevnou hrudní. Postižení páteře
této oblasti může ovlivnit jak otok
v oblasti zápěstí, tak cévní zásobení
nervu. Tedy i „pravý“ syndrom karpálního tunelu může být způsoben

blokádou přechodu krční a hrudní
páteře (C7-Th1). Bez vyšetření této
oblasti (lékařem-fyzioterapeutem, neurologem) by neměla být doporučena
operace.
MUDr. Marta Šimůnková
inzerce
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Soutěž

8miSMĚRKA

5 xRA!!

VÝH

Soutěžte s námi o Inofolic Combi a Folandrol, doplňky stravy určené pro páry, které se snaží
o početí potomka. Vyluštěte osmisměrku a znění tajenky nám zašlete nejpozději do 15. dubna
na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz. Do předmětu napište heslo SOUTĚŽ.
Doplňte znění tajenky: „Pro páry, které se snaží o početí potomka, jsou doporučovány doplňky stravy
s obsahem…“
VÝHERCI Z MINULÉHO
ČÍSLA:
Křížovka XL-S MEDICAL
„S XL-S Medical můžete
po Vánocích zhubnout až třikrát
více kilogramů než samotnou
dietou.“

Doplňky stravy.

Marie F. – Otrokovice,
Hedvika F. – Rakovník,
Ivana S. – Brno,
Jitka P. – Česká Třebová,
Jana V. – Kynšperk nad Ohří
Osmisměrka
MÖLLER’S RYBÍ OLEJ
„Möller's - rybí olej z Norska.“
Alena E. – Velké Hamry,
Jan W. – Hlučín-Bobrovníky,
mach.vladimir1,
Miroslav P. – Chotěboř,
Hana O. – Opava
Gratulujeme!

BASE, CAEN, DRYÁK, FIAT, HANÁ, HNÁT, HNIS, HŘIB, CHAOS, CHATY, IONT, KLÁDY, KŘÁP, LANOLIN, LEST, MÁTI, MATY, MODŘ, NÁLETY,
NEON, NEOTESA, OHLED, OHYB, PALA, PRÁH, PŘEZKY, ROTÁTOR, RÝČE, SAKR, SANSKRT, SKIN, SOBO, STOA, TCHÁN, TCHOŘ, UČEBNA,
UHLÍ, ÚJMA, ÚSTA, UZNAT, VČELAŘ, YSATY, ZÁŘE, ŽÁNR

Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až pěti šestinami. Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď přijde do redakce v pořadí shodném s jedním
z těchto pěti výsledných čísel.

32

Rostlina

Získejte po zimě ztracenou
vitalitu zpět! Pomůže vám

česnek medvědí

Jaro je tu! Ptáte se, jak jsme to poznali? Pak
se kolem rozhlédněte, a pokud v přírodě
uvidíte alespoň jeden česnek medvědí,
můžete jaro s úsměvem přivítat. Právě tato
neuvěřitelně zdravá aromatická rostlinka
je jedním z prvních poslíčků hřejivých
slunečních paprsků.

Č

esnek medvědí se podobá konvalince. Splést bychom si je ale neměli, protože česnek medvědí oplývá onou typickou vůní. Vůni způsobuje přítomnost alliinu.
Alliin však není ničím příliš výjimečný. Své nenapodobitelné schopnosti získává až v okamžiku, kdy porušíme buňky
a začne se uvolňovat enzym, který alliin mění na allicin.
Proto je vhodné listy česneku nakrájet či rozmixovat.
Allicin má pozitivní účinky při chřipce, nachlazení nebo respiračních potížích. Je rovněž skvělý v boji proti bakteriím,
mykózám a plísním. Jeho užívání se tedy doporučuje při
trávicích problémech a průjmech. Dále předchází vzniku
oparu a podporuje hojení ran. Česnek medvědí působí pozitivně také na krevní tlak či hladinu cukru a cholesterolu
v krvi a je výtečnou prevencí kardiovaskulárních onemocnění.
Zmínit bychom měli také jeho antioxidační účinky. V každých 100 gramech česneku medvědího je až na 150 miligramů vitaminu C, který podporuje náš imunitní systém,
stimuluje tvorbu bílých krvinek a podílí se na tvorbě kolagenu zajišťujícího pružnost kostí, kloubů a zubů.
Poučky o tom, jak by se česnek medvědí měl uchovávat,
skladovat či sušit, nejsou vůbec důležité. Česnek medvědí
by se totiž měl konzumovat zásadně čerstvý, jakýmkoli su-

Česnek medvědí své jméno získal díky
tomu, že ho medvědi po dlouhém zimním
spánku s oblibou jedí. Pomáhá totiž jejich
organismu nabýt energii a vitalitu.
šením a dlouhodobým uchováváním totiž ztrácí svoje pozitivní účinky. Skvělé je z česneku medvědího připravit pesto
dochucené například parmezánem. V pestu je česnek stále
čerstvý a díky oleji nám v ledničce vydrží až měsíc.

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Allium ursinum
Čeleď: Amarylkovité
Kde roste: Česnek medvědí se vyskytuje převážně
na evropském kontinentu. Můžeme ho poměrně
snadno nalézt i v České republice, a to především
na Moravě a severovýchodě Čech. Má rád vlhká místa bohatá na živiny. Často ho tedy objevíme v nížinných lesích a luzích.
Které části se používají: listy, nať, cibule
Co obsahuje: vitamin C, fytoncidy, hořčiny, silice
(allicin), minerální látky
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Léčba suchého a dráždivého kašle

Novinka
Léčba suchého a dráždivého kašle
Pro děti od narození* a dospělé
Vhodný i pro těhotné a kojící ženy
Neobsahuje alkohol

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem
neproduktivního kašle. K vnitřnímu užití. *U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.
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