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Doplníme
vaši cestovní
lékárničku
Poraďte se
se svým Alphega lékárníkem.

Nenechte
se zaskočit
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Editorial
Život nám do cesty neustále staví
nějaké překážky. Všichni si myslíme,
nebo spíš doufáme, že právě ten náš
život bude plynout lehce a mírnou
rychlostí. Ale opak je pravdou. Když to
nejméně čekáme, tak rovná cesta vedoucí
krásnou přírodou se mění v nehostinné hory
a my jen strmě stoupáme, padáme a narážíme
na hrboly. Ale na druhou stranu, nebyla by ta monotónní pomalá jízda tak
trochu nuda?
Pojďme ke všem těm hrbolům a nesnázím přistupovat pozitivně. Nechme
život, aby nás zkoušel a naučil nás, co je pro nás důležité. Nenechme naše
problémy a starosti, aby nás zamkly uvnitř nás samých. Pojďme si užívat
všechny ty krásy, které nám svět nabízí. Pojďme tančit, pojďme si povyskočit,
pojďme se usmát. Jen tak…
A abychom se cítili skvěle nejen uvnitř, nezapomeňme pečovat o svůj
zevnějšek. Hlavně teď v létě, kdy nám sluníčko a koupání dávají pěkně zabrat.
Máme pro vás pár tipů, jak na to.
Užijte si léto ve zdraví a s úsměvem na rtech!

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Recept

Marek Rauvolf z Chefparade vykouzlil skvělý
letní salát. Vyzkoušejte ho!
JABLEČNO–CELEROVÝ SALÁT
Léto je tu a s ním se mění i naše chutě. V teplých dnech saháme mnohem častěji
po lehkých, studených pokrmech, které navíc podpoří naši snahu vypadat dobře
v plavkách. Vyzkoušejte salát, v němž se všechny ingredience snoubí v dokonalou
symfonii chutí.
CO BUDETE POTŘEBOVAT?
kuřecí prsa
mladý špenát
řapíkatý celer				
jablka Granny Smith			
citróny
zakysanou smetanu
parmazán Grana padano
olivový olej			
koriandr
sůl a pepř
cukr
Jablka oloupeme, zbavíme jadřince a nakrájíme na malinké kostičky. Řapíkatý celer oškrábeme
a nakrájíme na stejně velké kostičky. Řapíkatého celeru by mělo být přibližně stejné množství jako
jablek. Přidáme citrónovou šťávu, cukr, sůl a kysanou smetanu. Vše promícháme a necháme uležet
v lednici. Nakonec spojíme s listy mladého špenátu.
Parmazán nastrouháme. Připravíme si plech s pečícím papírem a klademe na papír hromádky
z parmazánu, poté dáme do trouby péct do zlatavých chipsů přibližně 5 minut na 180 °C.
Kuřecí prsa okořeníme a zprudka orestujeme na pánvi dozlatova. Vedle v misce si smícháme olivový
olej a nasekaný koriandr. Hotové kuře do směsi vložíme a necháme ho chvíli načerpat chuť. Poté
kuře nakrájíme a položíme na hotový salát. Nakonec přidáme chipsy z parmazánu.

Dobrou chuť!
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Lékárník radí

Kontrolujte si mateřská
znaménka pravidelně
Pigmentové névy, lidově mateřská znaménka, najdeme na kůži
snad u každého z nás. S některými znaménky se narodíme, jiné
se tvoří v průběhu života. Za příčinou zbarvení těchto skvrnek či
uzlíků stojí melanin.

N

a tvorbě mateřských znamének se kromě dědičnosti podílí
i pobyt na sluníčku (sluněním se provokuje tvorba melaninu, jakožto ochrana
kůže před ultrafialovým zářením), dále
pak zánět, hormonální onemocnění
nebo užívání antikoncepce.

Všechna znaménka je
vhodné sledovat
Některá znaménka vystupují z povrchu kůže, a mohou tak být dobře
hmatatelná. Tyto útvary nás často
znervózňují, ale většinou nebývají
nebezpečné. Pozornost bychom měli
věnovat především nenápadným
útvarům v úrovni kůže, které při doteku ani necítíme. Většinou vznikají
nově, obzvláště po slunění v létě.
Zbystřit bychom měli, když znaménko mění barvu, plošně se rozšiřuje,
zdrsňuje se jeho povrch, svědí nebo
krvácí a později se vyvyšuje nad kůži.
Tyto změny jsou varovným signálem,
že se něco děje, a vyžadují návštěvu
u odborníka. Pomocí dermatoskopu (optického zvětšovacího zařízení)
lékař zachytí strukturální a barevné
změny, které by nebyly pouhým okem

Výskyt melanomů stále stoupá
Pokud si necháme měnící se znaménko včas chirurgicky odstranit,
můžeme zabránit melanomu, tedy zhoubnému nádoru kůže. Jeho
riziko spočívá v metastázování do jiných orgánů, jako jsou mozek
a kosti. Stále častěji postihuje mladé lidi, nejvíce jsou ohrožení jedinci
s velice světlou pletí a lidé, kteří se v průběhu života hodně vystavují slunci (zejména v dětství s častým spálením pokožky), a jedinci
s výskytem melanomu v rodině. K nejrizikovější skupině patří lidé
s velkým množstvím znamének (50 až 90 znamének zvyšuje riziko
melanomu až dvojnásobně), dále pak muži kolem 50 let, kteří nejvíce
podceňují prevenci.
patrné. Vyšetření trvá 15 až 20 minut,
doporučuje se každému jedenkrát
za jeden až dva roky.
K preventivním opatřením patří zbytečně se neslunit a vyhýbat se soláriím.
Pro mnohé z nás je nemožné si představit, že bychom měli mít pokožku bílou jako tvaroh. Vždy je ale třeba dbát
určitých zásad bezpečného opalování,
ať už se týkají doby slunění, používání

opalovacích prostředků s ochrannými faktory, hydratace pokožky i celého organismu, užívání antioxidantů
(vitamin C, E, betakaroten, selen),
ochrany očí brýlemi se správným
UV filtrem. Nesmíme zapomínat, že je
nutné se vhodně chránit i při běžném
pohybu venku.
Mgr. Andrea Štenclová
Alphega lékárnice, Vítkov

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Vítkov, náměstí Jana Zajíce 6, Vítkov
Tel.: 556 300 188
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Služby pro zdraví

Kotníkový index

odhalí riziko vzniku kardiovaskulárních
chorob. Nechte si ho změřit v Alphega
Klášterní lékárně

Opavská Klášterní lékárna připravila pro
své pacienty nadstandardní služby. Nejenže
poskytuje vynikající servis při vydávání
léků, ale zaměřuje se také na širokou škálu
služeb souvisejících s prevencí našeho
zdraví.

L

ékárna již dávno není jen místem, kam si chodíme
vyzvednout léky. Stala se místem, kde se nám dostane odborného poradenství a odborných služeb. Základní
službou, kterou poskytují takřka všechny lékárny, je měření krevního tlaku. Kromě toho, že se dozvíte, jaké hodnoty máte, vám v lékárně poskytnou také odborný výklad,
vysvětlí vám, co které číslo znamená, a naučí vás, jak si
můžete tlak změřit sami v pohodlí vašeho domova.
V Alphega Klášterní lékárně však k této základní službě
přidal její majitel PharmDr. Ivan Považský ještě mnohé
další: „Kromě neinvazivních měření nově provádíme také
měření invazivní, která spočívají v odebrání kapky krve
z prstu potřebné pro dané měření. V našem případě se jedná o měření cholesterolu, hladiny cukru a kyseliny močové
v krvi.“
Hodnoty získané měřením cholesterolu, hladiny cukru
a kyseliny močové v krvi jsou velmi důležitými ukazateli
civilizačních chorob, které mohou velmi negativně ovlivnit
naše zdraví. Proto je důležité si tyto hodnoty hlídat, věnovat
se prevenci či zaujmout případná režimová opatření.
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Kotníkový index odhaluje
závažné choroby
Další službou, kterou v Alphega Klášterní lékárně poskytují, je měření tzv. ABI indexu (Ankle Brachial Index). ABI
index neboli česky výpočet kotníkového indexu je poměrem systolického krevního tlaku mezi dolními a horními
končetinami. Měření je prováděno certifikovaným přístrojem „boso ABI-system 100“ a je podobné měření krevního
tlaku. Aby však bylo měření přesné, je nutné, aby byl tlak
změřen na všech končetinách najednou. Pacient proto
musí být při měření ve vodorovné poloze.
ABI index je indikátorem nejen ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), ale také nezávislým ukazatelem
rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. ICHDK postihuje tepny dolních končetin, které se zužují a postupně
může dojít až k jejich uzávěru. Ischemie, česky nedokrevnost, pak vzniká v okamžiku, kdy se tepna uzavře a část
končetiny pod tímto uzávěrem přestává být zásobována
dostatečným množstvím krve, tedy i živinami a kyslíkem.

Kromě služeb, které jsou
v Alphega Klášterní lékárně
poskytovány každodenně,
je pacientům v určitých termínech
nabízena i speciální služba měření
cévního věku. Studie prokázaly možnou
souvislost propuknutí kardiovaskulárních chorob právě s cévním věkem, který
(ač bychom to zřejmě neočekávali) nemusí
být shodný s věkem biologickým. Jsou-li
naše cévy podstatně starší než tělo, je vhodné
začít naše prohřešky vůči životosprávě napravovat. Měření vychází z měření rychlosti tzv. pulsové
vlny, která se připodobňuje vlně zvukové. Čím tužší
jsou cévy, tím rychlejší je pulsová vlna a riziko propuknutí
srdečně-cévních chorob se zvyšuje.
Zjednodušeně lze říci, že čím je ABI
index nižší, tím je riziko kardiovaskulární morbidity a mortality vyšší.
„K poskytování těchto služeb jsme absolvovali všechna potřebná odborná
školení včetně těch certifikovaných Českou lékárnickou komorou. Pacientům
tak poskytujeme i v této oblasti opravdu plnohodnotný, profesionální a odborný servis,“ doplňuje PharmDr. Ivan
Považský.
Všechny zmíněné služby jsou poskytovány v místnosti, která je oddělená
od místa pro výdej léků a byla zřízena

přímo pro měření a konzultace s pacienty. Díky této místnosti jsou zaměstnanci Klášterní lékárny schopni
pacientům zajistit potřebný klid a naprostou diskrétnost.
Výsledkem těchto měření mohou být různá doporučení vedoucí
ke zlepšení stavu onemocnění, nebo
doporučení návštěvy lékaře (pokud
nebyl pacient doposud léčen a jeho
naměřené hodnoty přesahují ty obvyklé neboli fyziologické). „Tyto služby jsou určeny především klientům,
kteří mají zájem ověřit si svůj zdravotní stav a získat informace, které
s daným stavem souvisejí, a to bez
mnohdy dlouhého čekání v ordinacích lékařů,“ doplňuje PharmDr. Ivan
Považský.

Poskytování služeb v Klášterní lékárně vychází z konceptu Walgreens Boots Alliance, která se zasloužila o rozvoj Alphega lékáren a jejímž hlavním
cílem je podporovat činnost nezávislých lékárníků. Tato mezinárodní síť
nezávislých lékárníků se na poskytování odborných služeb a poradenství
zaměřuje dlouhodobě.
Rozvinutý program pacientských služeb je pro Alphega lékárníky hlavním
směrem odlišení se od konkurenčních lékárenských sítí. Právě díky
němu mohou Alphega lékárny nabízet komplexní lékárenské služby také
lokálně. Všechny poskytované služby
jsou spjaty s dlouhodobou strategií
pečovat o zdraví obyvatel v regionech, v nichž se lékárny nacházejí.

Navštivte přímo naši Alphega lékárnu:

Klášterní lékárna, Sušilova 1751/1, Opava
Bližší informace včetně rezervace termínu vám sdělíme
také na info@klasternilek.cz
nebo na telefonním čísle 553 615 557
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Lékárník radí

Zdravé vlasy i v létě?

Pozor na
mořskou sůl
Léto je tady a mnoho z nás se chystá
na krásnou dovolenou. Slunce nám
během letních dnů dobíjí „baterky“, ale
na oplátku si i něco bere. Takřka všichni si
chráníme pokožku, ale mysleli jste na to,
že péči potřebují také naše vlasy?

V

ítr, chlorovaná voda, mořská sůl, suchý vzduch. To
vše jsou nepřátelé našich vlasů a my bychom se
jim neměli jen tak poddávat. Když už věnujeme tolik času
již zmiňované péči o pokožku, obětujme ještě nějakou tu
minutku navíc a nenechme léto, aby nám a našim vlasům
připravilo nemilé překvapení.
Ať už vyrážíte na dovolenou, nebo jdete v letních parných
dnech jen do města, nezapomeňte si na hlavu dát klobouk
se širokou krempou. Nejde jen o elegantní doplněk, který sluší snad každé ženě, plní také velmi důležitou funkci
ochrany vlasů proti slunci, které je vysušuje. A abychom
nenechali nic náhodě, ošetřete vlasy ochranným sprejem
proti slunečnímu záření. Jeho mastné částečky se rozptýlí
a ochrání vlasy před třepením.
Milovníci vodních sportů a koupání musejí sáhnout pro
přípravky, které jsou voděodolné. Pokud máte dlouhé vlasy a chystáte se do moře, svažte si je do co nejvýše posazeného drdolu, abyste si je nenamočili, případně vlasy
po koupání vymačkejte. Nikdy nestahujte vlasy do culíku
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Asi nejvíce vlasům škodí
kombinace mokrých vlasů
z moře a přímého slunce,
potažmo neopláchnuté
a rovnou vyfoukané vlasy
od moře.
ještě v okamžiku, kdy jsou mokré od mořské vody. Když je
nenecháte volně proschnout, voda s nečistotami se lehce
zapaří a ještě více vlasy vysuší.
Po každém koupání je tedy nutné, abychom z vlasů mořskou sůl či případně chlor důkladně vypláchli. Pokud jste
u vody celý den, naneste do vlasů po každém osprchování
ochranné spreje.

Dodržujte pitný režim! I naše vlasy
potřebují dostatek vody, aby si v těchto
parných dnech zachovaly svůj lesk.
Na barvu zapomeňte
V případě, že chcete především relaxovat u moře, vyhněte se barvení vlasů. Barvení těsně před dovolenou je
totiž pro vlasy katastrofa. Po každém
barvení či odbarvení, a to i nejšetrnějšími přípravky, jsou vlasy oslabené,
a tím pádem i zranitelnější. Barvené
vlasy v létě potřebují pořádnou dávku ochranné hydratační péče a nemá
smysl se tímto zatěžovat na dovolené.
Navíc se budete slunit a koupat, a to
barvám vůbec nesvědčí. Na slunci poměrně rychle blednou a výsledkem je
pak úplně jiný odstín než ten, který jste
původně toužili mít.
Po návratu z koupání si vlasy umyjte
šamponem, který je vyčistí. Vyzkoušejte speciální hydratující šampony, které vám osvěží nejen vlasy, ale
i pokožku hlavy. Po umytí si dopřejte
vlasové kúry. Někdy stačí do vlasů

vmasírovat jen trochu olivového či kokosového oleje, ale existují i speciální
masky na vlasy, které vlasům dodají
veškeré potřebné vitaminy a bílkoviny.
Po letní dovolené máme velmi často roztřepené konečky, a to mnohdy
i přes naši snahu tomu zabránit. Sluníčko a voda jsou pro vlasy zkrátka velký zápřah. Když se z dovolené vrátíme,
měli bychom navštívit kadeřníka, který
nám zničené konečky zastřihne.

Jak vlasy na slunce
připravit?

pomáhá redukovat činnost mazových
žláz, vitamin B omezuje vypadávání
vlasů, tvorbu lupů a hlavně poskytuje
ochranu před UV zářením. Zinek vlasy posílí a brání jejich vysušení. Vitaminy můžete polykat v kapslích, nebo
do svého každodenního jídelníčku zařaďte více potravin s jejich obsahem.
Během letních měsíců se z vlasů rychleji než obvykle vytrácejí kolagen a keratin. Proto je lepší používat intenzivní
ochranu v podobě nejrůznějších vlasových olejů či dalších bezoplachových
přípravků.
V létě platí pro vlasy stejná pravidla
jako pro pleť: chraňte je před UV zářením kvalitními produkty. Jedině tak
budou vypadat svěže. Vy si užijete svou
dovolenou ve zdraví a návrat do reality
bude mírnější.
Mgr. Martina Štěpková
Alphega lékárnice, Teplice

Pokuste se svým vlasům preventivně
dodávat vitaminy A, B a zinek. Vitamin A

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Centrum, Benešovo náměstí 424/9, Teplice
Tel.: 417 533 560
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Speciální projekt

Vezměte si ze slunce
jen to nejlepší
Sluneční svit je nezbytnou podmínkou lidské
existence a jeho pozitivní účinky na psychiku
jsou rovněž nezpochybnitelné. Expozice
slunečnímu záření v sobě však zároveň nese
riziko vzniku rakoviny kůže.

T

uto hrozbu pomáhají minimalizovat kvalitní a vysoce účinné prostředky sluneční ochrany. Je však
třeba pamatovat na to, že produkt sám o sobě ochranu
nezaručí – je třeba jej aplikovat v dostatečném předstihu,
správným způsobem, opakovaně a v optimálním množství.

Znát svoji kůži
Dermatologové se shodují na tom, že pro volbu správného prostředku sluneční ochrany je klíčové znát co
nejdokonaleji vlastní kůži. Každá kůže má jinou citlivost
na sluneční záření, kterou lze určit pomocí určení fototypu. Celkem jich existuje šest a v našich končinách se nejčastěji vyskytuje fototyp II.
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„Fototyp lze jednoduše určit podle barvy očí, barvy vlasů
a barvy kůže. Například fototyp I má práh zčervenání přibližně 10 minut. Na slunci se vždy spálí a nikdy nezhnědne. Vyšší fototypy než fototyp III se v české populaci příliš
nevyskytují,” uvádí Alena Machovcová, primářka dermatovenerologického oddělení FN Motol.
Na trhu je k dostání celá řada produktů s různou konzistencí a ochranným faktorem. Produktové portfolio značky
Daylong zahrnuje nejen hutnější krémy, které lépe
chrání extrémně citlivou dětskou kůži, ale také lehčí gely vhodné pro mastnější kůži, již zbytečně nezatěžují. Kromě toho lze zvolit locia, která se příjemně
roztírají a kůže je snadno absorbuje. Vhodné je i použití speciálních tyčinek určených k ošetření vysoce

Fototyp I

Fototyp IV

• Velmi světlá, citlivá kůže, pihy,
světlé oči, červené nebo blond
vlasy
• R ychlé zarudnutí, ale žádné
zhnědnutí
• Práh zarudnutí kůže přibližně
10 min.

• Tmavá kůže, tmavé oči,
tmavohnědé nebo černé vlasy
• Z řídka se spálí, rychle
a výrazně zhnědne
• Práh zarudnutí kůže
přibližně 30 – 45 min.

Fototyp II

Fototyp V

• Světlá, citlivá kůže, světlé oči,
světlé vlasy
• R ychlé zarudnutí, ale jen
pomalé zhnědnutí
• Práh zarudnutí kůže přibližně
10 – 20 min.

• Tmavá kůže, tmavé oči, tmavé
vlasy
• Zřídka se spálí, kůže méně
citlivá na sluneční záření
• Práh zarudnutí kůže přibližně
60 min.

Fototyp III

Fototyp VI

• Středně světlá kůže, tmavé
vlasy, tmavé oči
• Někdy se opálí do červena,
zřídka se spálí, jednoduše
a pomalu pigmentuje, jednoduché a pomalé zhnědnutí
• Práh zarudnutí kůže přibližně
30 – 45 min.

• Tmavá kůže, tmavé oči,
tmavé vlasy
• Z řídka se spálí, kůže méně
citlivá na sluneční záření
• Práh zarudnutí kůže přibližně
90 min.

TIP PRO VÁS
Jaký jste fototyp snadno a rychle zjistíte prostřednictvím
jednoduchého testu na www.daylong.cz

exponovaných partií, jako jsou uši,
oční víčka, rty nebo pěšinka ve
vlasech.

SPF. Známe svůj
faktor?

o čas, během kterého kůže vyčerpá
svoji schopnost reagovat na slunce,
aniž by došlo k jejímu začervenání.
V momentě, kdy je erytémová dávka vyčerpaná, se začínají projevovat
první známky spálení. Tento limit se
u jednotlivých fototypů výrazně liší.

Pokud se tedy jedinec řadí mezi majitele kůže odpovídající fototypu II, práh
pro zčervenání se pohybuje mezi
10 a 20 minutami. Krém s faktorem
6 jej ochrání přibližně na jednu hodinu, oproti tomu faktor SPF 25 na více
než 4 hodiny.

Velmi důležitým aspektem je pak
volba ochranného slunečního faktoru. Ke správnému pochopení významu údaje SPF (Sun Protection Factor) na balení jednotlivých produktů
je zapotřebí vysvětlit pojem „minimální erytémová dávka“. Jedná se

Například nejsvětlejší fototyp I má
práh začervenání přibližně 10 minut, zatímco nejtmavší fototyp VI až
90 minut. SPF pak udává násobek
času, o který je přípravek v ideálních podmínkách schopný vyčerpání
minimální erytémové dávky oddálit.

Používat prostředky sluneční ochrany během letní dovolené u moře je
dnes již takřka samozřejmostí, je
však třeba nezapomínat na ochranu ani během pobytu ve městě
a po opalování dopřát sluncem políbené kůži hydrataci.
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Zdraví v rodině

Chystáte se na
exotickou dovolenou?

Nezapomeňte
na lékárničku
Cestování do exotických zemí se stává
stále dostupnějším a destinace jako
Afrika, Jižní Amerika nebo Dálný Východ
se v poslední době těší velké oblibě.
Na každou cestu je potřeba připravit se tak,
abychom se dokázali co nejlépe vyrovnat
s případnými komplikacemi. To se týká
i možných zdravotních obtíží.

O

becně platí: čím exotičtější a méně vyspělá země,
tím důkladnější by měla být příprava naší cestovní
lékárničky. Rozhodující není jenom destinace, ale i délka
pobytu, způsob ubytování a stravování. Jinou lékárničku
budeme potřebovat při pobytu v přírodě, ve městě a lišit
se bude také dle způsobu cestování z místa na místo.

Před každou cestou do exotické destinace je vhodné poradit se s lékařem o povinném a doporučeném očkování,
o lécích, které je třeba mít s sebou a nejsou zrovna běžnou
součástí našich lékárniček a o speciálních doporučeních
týkajících se našeho zdravotního stavu.

Očkování nepodceňujte
Před jakoukoliv cestou je nutné zkontrolovat platnost očkování proti tetanu. Ve většině zemí Afriky a v některých

14

oblastech Jižní Ameriky je povinné očkování proti žluté
zimnici. Pro každou oblast dále existuje řada doporučených očkování. V místech s horšími hygienickými podmínkami je to nejčastěji očkování proti hepatitidě typu A (při
delších pobytech i typu B), břišnímu tyfu (zejména tam,
kde je nedostatek nezávadné pitné vody), vzteklině (při
pobytu v přírodě), meningokokové encefalitidě (hlavně
u mladých lidí při předpokládané zvýšené námaze v některých částech Jižní Ameriky a Číny).
Pro každou zemi ale existují zvláštní doporučení, takže
vždy je dobré konzultovat situaci s lékařem. Velmi důležité je také navštívit lékaře s předstihem a ne na poslední
chvíli. Ideální je šest týdnů před cestou, protože účinnost
očkování nastává až po určité době.

Exotika vyžaduje více léků než
evropské destinace
Při cestování do oblastí s horší dostupností lékařské péče
je dobré přibalit s sebou po poradě s lékařem i vhodná
antibiotika. V exotických zemích hrozí zejména střevní infekce (až 70 % všech cestovních onemocnění).
V oblastech s výskytem malárie (zejména Afrika, severní
státy Jižní Ameriky a Indie) je nutné užívat preventivně
antimalarika, u nichž je třeba přesně dodržovat pokyny
užívání. Ta se zpravidla užívají nejen po celou dobu pobytu v dané oblasti, ale ještě i čtyři týdny po návratu.

Co by v cestovní lékárničce nemělo chybět
• vlastní léky, které pravidelně užíváte
• přípravky na ošetření poranění a první pomoc:
obvazový materiál (pletený obvaz, pružné
obinadlo, sterilní gáza), náplasti různých velikostí,
škrtidlo, trojcípý šátek, dezinfekční roztok,
mast na infikované rány, nůžky, pinzeta, stříkačky
a jehly na jedno použití
• léky proti průjmu a zažívacím obtížím
• dezinfekční přípravky na ruce a prostředky pro
dezinfekci vody na cestách
• léky na zácpu
• léky proti bolesti
• léky na snižování teploty, teploměr

Nezapomeňte
na svůj aktuální
zdravotní stav

• přípravky na zmírnění alergických projevů při poštípání
hmyzem, požahání rostlinami nebo vodními živočichy
• kapky na ošetření očí s dezinfekčním účinkem
• přípravky proti plísňovým onemocněním
• léky na opary rtů
• léky proti cestovní nevolnosti
• léky proti rýmě a bolesti v krku
• antibiotika a antimalarika
• repelenty – pozor, do rizikových oblastí nestačí obvykle
dostupné přípravky, je třeba volit repelenty s vysokým
obsahem DEET (nad 50 %)
• přípravky na ochranu kůže před slunečním zářením
a na ošetření spálené kůže

tromboembolie u rizikových pacientů či léky proti nespavosti při pobytu
v odlišných časových pásmech.

Volba léků týkajících se aktuálního
zdravotního stavu je individuální.
Obecně lze zmínit alespoň prevenci

Dbejte na správné uchovávání léků
v chladu a suchu, nevystavujte je
světlu ani slunečnímu záření. A nezapomeňte, že do některých zemí je

dovoz určitých léků zakázán, nebo je
potřeba je proclít. V těchto případech
je nutné potvrzení z Centra cestovní
medicíny, že léky jsou určené výhradně pro vaši léčbu.
MUDr. Kateřina Uxová

inzerce
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Svědivá pokožka

Popálení sluncem

Poštípání hmyzem
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Lékárník radí

Malárie

aneb Když komáři útočí
Malárie je infekční onemocnění způsobné parazity, které se
vyskytuje převážně v tropech nebo subtropech, nejčastěji
v oblasti subsaharské Afriky. Název malárie pochází
z italštiny a je možné ho přeložit jako špatný vzduch.

N

ež došlo ke zjištění, že za nemoc mohou prvoci
rodu Plasmodium, lidé byli přesvědčení, že infekci
způsobují zapáchající mokřady a bažiny. Na této domněnce bylo pravdivé pouze to, že infekci z člověka na člověka
přenášejí komáři, kterým se v takovémto prostředí dobře
žije.
Onemocněním se jedinec nakazí, pokud se na jeho pokožku přisaje infikovaná samička komára rodu Anopheles.
Ze slinných žláz komára se do krevního oběhu člověka
dostávají infekční stadia parazita. Jakmile se přenesou
do krve, putují do jater, kde dochází v jaterních buňkách
k jejich vývoji a pomnožení. Ve chvíli, kdy se jejich počet
zvýší natolik, že již není jaterní buňka schopná plasmodia absorbovat, buňka praskne a parazité se dostávají
do krve, kde infikují červené krvinky a opět se množí. Jakmile buňky červených krvinek prasknou, dochází k uvolnění plasmodií, která infikují další a další červené krvinky.
Mimo to se z některých forem vytvářejí sexuální stadia
parazita, která po uvolnění do krevního oběhu v krvi kolují, a pokud jsou přeneseny při sání do trávicího traktu
komára, dochází v jeho těle k rozmnožení a vzniku infekční formy parazita. Po přesunu parazitů ze střeva komára
do slinných žláz se nacházíme na začátku cyklu a takový-
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to komár po přisátí na pokožku zdravého člověka může
opět způsobit přenos malárie.
Před nástupem horečky, která je pro malárii typická, se
mohou objevit klasické chřipkové příznaky. Jak bylo zmíněno výše, při infekci dochází k napadení červených krvinek. Jakmile červené krvinky prasknou, uvolní se spolu
s parazity do krve i látky způsobující horečku. Pro jednotlivé druhy malárie je charakteristické, že doba mezi
dvěma výskyty horečky je přibližně stejně dlouhá, a proto
bývá někdy podtyp malárie označován jako třídenní nebo
čtyřdenní. Podle toho, zda dojde k opakování horečky
za 48 nebo 72 hodin.
Klasický malarický záchvat je charakteristický výskytem
zimnice a třesavky, který trvá přibližně hodinu. Poté dochází k nástupu horečky, kdy je možné naměřit až 40 °C.
U dětí můžeme mimo horečky pozorovat i křeče. Fáze
horečky postupně přechází do fáze pocení.
Proto by měl lékař vždy při výskytu horečnatého onemocnění u pacientů, kteří se v nedávné době vrátili z rizikových
oblastí, na možnost malárie pomyslet. Základním laboratorním vyšetřením na odhalení malárie je mikroskopická
kontrola krve. Krev se odebírá z bříška prstu nebo z ušní-

Nejrizikovější jsou africké státy

ho lalůčku. Potvrzením infekce je stav,
kdy laboratoř odhalí výskyt forem parazita v červených krvinkách.

Nejzávažnější je
tropická malárie
Za 90 % úmrtí může varianta malárie
způsobená prvokem Plasmodium
falciparum. Bývá označována jako
tropická či maligní malárie, a pokud
není včas léčena, končí často fatálně.
Jelikož tato verze malárie infikuje
všechny vývojové fáze červených
krvinek, dochází k prudkému zvýšení parazitů v krvi a z tohoto důvodu
i k ohrožení jedince na životě.
Důležitou vlastností tohoto typu parazita je i schopnost modifikace stěny
červené krvinky tak, že krvinky ulpívají na povrchu cév, kde v klidu do-

Podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) se nachází
na světě 91 zemí, kde existuje riziko nakažení malárií. Dle souhrnné zprávy, kterou WHO každý rok publikuje, se v roce 2015 vyskytlo
na světě přes 200 miliónů případů malárie a přes 400 tisíc jedinců této
nemoci podlehlo. Asi 90 % pacientů připadá na africké státy a kolem
7 % na jihovýchodní Asii. Nejvíce nákaz bylo hlášeno z Nigérie, Demokratické republiky Kongo, Indie a Ugandy.
Pro turisty je nejrizikovější cestování na území států subsaharské
Afriky a zemí jihovýchodní Asie, dále do Střední nebo Jižní Ameriky.
Evropské státy se neřadí mezi země ohrožené malárií. Ale vzhledem
k častějším výjezdům Evropanů do rizikových oblastí se i u nás zvyšuje
výskyt tzv. importované malárie, která se projeví až po návratu jedince
do své domoviny. V České republice se diagnostikuje několik desítek
případů onemocnění za rok.

chází k pomnožení původce malárie
namísto toho, aby se takováto krvinka dostala do sleziny a byla zde zničena. Závažná tropická malárie postihuje obvykle mozek, plíce, ledviny,
způsobuje chudokrevnost a rozvrat
vnitřního prostředí. Nepříznivý průběh onemocnění je možné pozorovat
u malých dětí do 5 let věku.

Proti malárii není v současné době
dostupné očkování. Před odjezdem
do malarické oblasti je proto vhodné
zvážit možnost tzv. chemoprofylaxe.
Jedná se o preventivní užívání léčivých přípravků proti malárii, tzv. antimalarik. S užíváním těchto přípravků
se začíná před odjezdem na dovolenou, pokračuje se během pobytu
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a i určitou dobu po návratu domů.
Chemoprofylaxe nezaručí, že by se
člověk nenakazil, ale v případě nákazy může průběh onemocnění zmírnit.
Před předepsáním antimalarika by
měl odborný lékař zkonzultovat s pacientem, zda má chemoprofylaxe
smysl. Jedinec by měl lékaři sdělit,
do jaké oblasti se chystá, jak dlouho se bude v daném místě nacházet,
zdali se jedná spíše o cestu do městských oblastí nebo o pobyt v přírodě.
Lékař přihlédne také k věku, zdravotnímu stavu jedince a rovněž k nežádoucím účinkům antimalarických
přípravků.

Inkubační doba je různá
podle typu původce malárie. Onemocnění se
může projevit po osmi
dnech, ale i po několika
měsících.

V hlavní roli čas
Důležitým předpokladem účinné
léčby je včasná diagnostika a určení
vhodného typu antimalarické léčivé látky. Samozřejmě je rozdíl také
v tom, zdali se pacient stále nachází
v malarické oblasti bez přístupu k lékařské péči, nebo je již zpět v Evropě.
U pacienta, který je léčen na území
České republiky, je snaha o aplikaci
účinného antimalarika, které zajistí
do tří dnů po aplikaci zlepšení zdravotního stavu, snížení horečky a dle
laboratorního nálezu snížení hladiny
parazitů v krvi.
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Cestovatelé musejí být obezřetní
Každý jedinec cestující do rizikové oblasti s výskytem malárie by měl
být poučen o tom, jak se v dané oblasti chovat, aby minimalizoval
riziko nákazy. Cestovatel by měl mít informace o tom, jak se daná
infekce přenáší, jak pozná, že se pravděpodobně nakazil, a jak v těchto případech postupovat. Mezi preventivní opatření řadíme omezení
pobytu venku v čase mezi západem a východem slunce. Je vhodné se
oblékat do kalhot s dlouhými nohavicemi a triček s dlouhými rukávy.
Pokožku, jež je nekryta oděvem, je vhodné ochránit pomocí repelentů.
Pro přespání se doporučuje volit ubytování, kde jsou dostupné postele
s moskytiérami a kde jsou okna chráněna sítěmi.

Pokud člověk cestuje do rizikové oblasti s výskytem malárie, měl by se
před odjezdem vybavit co největším
množstvím informací tak, aby riziko
nákazy snížil na minimum. Lze tedy
jen doporučit návštěvu některého ze
specializovaných center cestovní me-

dicíny nebo infekčního oddělení nemocnice a informovat se o možnosti
očkování a o dalších doporučených
postupech.
PharmDr. Eliška Kouřilová

LETNÍ KŘÍŽOVKOVÝ SPECIÁL
ZAPOMEŇTE NA LETNÍ NUDU!
JAKO KAŽDÝ ROK JSME PRO VÁS I LETOS PŘIPRAVILI
KŘÍŽOVKOVÝ SPECIÁL ALPHEGA MAGAZÍNU.
POJĎTE SI S NÁMI ZASOUTĚŽIT O BÁJEČNÉ CENY!
ZAŠLETE ZNĚNÍ TAJENKY SOUTĚŽNÍCH
RÉBUSŮ NEJPOZDĚJI DO 15. SRPNA NA E-MAIL
KRIZOVKY@ALLIANCE-HEALTHCARE.CZ.
DO PŘEDMĚTU NAPIŠTE
HESLO SOUTĚŽ.

Soutěžte
a vyhrajte

DÁREK!
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s námi o balíček 5 produktů Fypryst
Doplňte znění tajenky: „Blechy jsou …, proto při použití přípravku proti nim,
je vhodné zvíře následně i odčervit.“

Fypryst je přípravek pro nakapání na kůži pro psy a kočky s účinnou látkou fipronilum. Účinný proti blechám a klíšťatům.
Před použitím přípravku si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Pouze pro zvířata.
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SOUTĚŽTE

VÝ

s námi o balíček s produkty Betaglukan a Glukánek
Doplňte znění tajenky: „Betaglukany prokazatelně patří mezi nejúčinnější přírodní
prostředky …, které máme k dispozici,“ uvádí prof. Dr. Václav Větvička, Ph.D.

Doplňky stravy.

ADAM, ACHIÁŠ, AKTA, ALFA, ALKA, AZYL, BABRAL, BIŽU, BYTNÁ, CELY, CÍSAŘ, CTÍT, ČÁRY, ČIPY, ČIVA, DÉŠT, DLÁTO, DRINK, DRŽÁK, DRŽAVA, DXVI,
EURO, GOLF, GRÁF, GRAND, GUMÁK, IGLÚ, KABÁTY, KALA, KAMIÓN, KAVAL, KÓMA, KONCEPT, KŮRY, LAMY, LÁVA, LÁZEŇ, LEST, LÉTA, LÍNEK, LOKTE, MÁKY, MAST, MENU, MENZA, MÍCHA, MINA, MOLI, MÚZA, NAHÁ, NATÉ, NORA, NOSNÍK, OCKO, ODĚR, OGAM, OPAR, OPARY, OSEL, OTKA, OVIS,
PACKA, PÁLENÉ, PANT, PÁRA, PATROLY, PLÁN, PLICHTA, PLYNY, PÓLO, RARAŠI, RÉBUSY, ROBA, ROMO, RVÁČ, SASANKA, SATIRY, SKAUT, SKLA,
SLOJ, SLUNCE, SMRK, SMYK, STACH, STEH, STEP, STOJAN, STUPA, ŠTYK, TÁBOR, TAKT, TAKTNÍ, TALM, TCHOŘI, TOKY, TOMATA, TREND, TRYSK,
TRYSKA, TUHÝ, ÚDER, UJET, UMŘÍT, ÚMYSLY, ÚSPĚCHY, ÚTOKY, VÍTR, VZMACH, YZOP, ZDĚS, ŽMOCH
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SOUTĚŽTE

VÝ

s námi o domácí tlakoměr Tensoval® duo control
Doplňte znění tajenky: „Mějte svůj tlak pod kontrolou. … zvládnete ovládat
pomocí jednoho tlačítka.“
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s námi o domácí test Veroval® Borélie z klíštěte
Doplňte znění tajenky: „Zjistěte rychle a spolehlivě, zda se v klíštěti objevily bakterie borélie.
Díky … budete znát výsledek do deseti minut.“

ADAM, ACHÁT, ALABAMA, ALDA, ÁMOS, ANOA, AURORA, BARY, BEAT, CEJN, CIRY, ČELO, ČRTA, ČTVRT, DISK, DUBLIN, ESKONT, ETOL, EURO, FARMY,
FIAT, FLOTILA, HMOTA, CHROM, IDEA, IDOL, IGLÚ, IRMA, KALCIUM, KÁMEN, KAŇKA, KARB, KARI, KEČUPY, KLEP, KLUSY, KMET, KOLIZE, KOMA,
KOPÁČ, KRYT, KUFR, KYTICE, KYTY, LEICH, LIAT, LIBIDA, LIFT, LOOK, LSTI, MANAŽER, MAPA, METANY, MÍLE, MINA, MOPY, MÚZY, NEJSPÍŠ, NEMRAV,
NIVA, NOÉMA, NOTÁŘI, NOŽE, OBEC, OBOJKY, OBOR, OMYL, OPÁL, OPIS, OSTNY, PADOL, PARMA, PATÁNI, PINT, PLESY, PORTÝŘI, PŘÍZE, PSTRUH,
RANK, RASA, REAKTOR, RECEPT, RITO, ROJE, ROZOR, SEKTÁŘ, SKLO, SMRŽ, SMUTNO, SOBI, SOJA, SPERMA, SPOJIT, SRPY, STAŘÍ, SUDÉ, SUPOT,
SUTERÉN, ŠAMSTR, ŠERIF, ŠIPKA, ŠPRT, ŠULA, TAPA, TESK, TLAK, TOMA, TOUŠ, TRAMBUS, TRÁN, TRÁVA, TRET, ULOŽENÁ, ÚMRTÍ, UNIE, ÚTOKY,
VAZÁK, VERŠ, VCHÁZETI, VIRY, VOSA, ZETA, ZMIJE, ZMOL, ZOEA, ZUBR, ŽLEB
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s námi o Remescar určený k ošetření
metličkových žilek
Doplňte znění tajenky: „Díky svým aktivním složkám posiluje Remescar metličkové žilky
oslabené žilní tkáně a snižuje cévní zabarvení, čímž dochází k...“

Vodorovně
A. ŠPANĚL.ŘEKA, ASIJSKÝ SOKOL
B. 1. část tajenky
C. ZÁVODNÍK BEZ ŠANCE
D. Z KRATKA TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ, PSYCHOTROPNÍ LÁTKA,
MEZINÁRODNÍ KÓD MONAKA
E. ODVETA, ZN.UNIVERSÁLNÍHO ORCHESTRU, SLOVEN.SE
F. CHILSKÝ OSTROV, CHVĚJIVĚ (HUD.)
G. 2. část tajenky
H. MLÁDĚ ORLA, PŘEVLÉKÁRNA, JEHLIČNATÝ STROM
I. OBRANA PROTI VNĚJŠÍM VIROVÝM ONEMOCNĚNÍM,
ČÁST MADRIDU
J. INIC.KOMENSKÉHO, KRÁTKÝ ČLÁNEK, 3. část tajenky

Svisle
1. NĚKDEJŠÍ ZN.ČEPELEK, KROMĚ, INIC.JANŽUROVÉ
2. AMERICKÝ ATLET, SEMENO
3. ÚŘAD (ZAST.), MEZINÁRODNÍ KÓD LITVY, TLUKOT (BÁSN)
4. JAPON.AUTOMOBILKA, ČOČKA OKA
5. SŮL KYSELINY DUSÍKOVODÍKOVÉ, UKLIDNIT
6. ZMRZLÁ VODA, KNÍŽKA L.VACULÍKA (1970)
7. JEZERO V AUSTRÁLII, ŠUMIVÉ VÍNO, NECHŤ
8. PÉRO, ETIOPSKÁ ŘEKA, NUŽE
9. AKADEMIE VĚD, SNAD
10. TESKNĚ TOUŽIT, NÁZEV HLÁSKY
11. DCERA (ZAST.), ZN.RHENIA
12. OKR. HYGIENICKÁ STANICE, ZKR.ATLETICKÉHO KLUBU
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SOUTĚŽTE

V

s námi o ústní vodu Oralflux

Kosmetický přípravek.

Doplňte znění tajenky: „Oralflux je určen zejména jedincům, u kterých se
objevilo zvýšené riziko...“

Vodorovně
A. OSTROV PAPUI-NOVÉ GUINEI, TURECKÁ JEDN. OBJEMU
B. OKOUZLENÍ, DÁNSKÝ SKLADATEL
C. JAPON.SÍDLO NA OSTROVĚ HONŠÚ, TROJATOMOVÁ MOLEKULA KYSLÍKU
D. JINDY, HLAS KUKAČKY
E. Ú
 ŘAD PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU USA, BOD NA DRÁZE,
KDY JE NEJDÁL OD SLUNCE
F. NÁZEV HLÁSKY R, PŘEDLOŽKA, MEZINÁR.SDRUŽENÍ
LETECKÉ DOPRAVY
G. EINSTEINOVY INICIÁLY, DOMÁCKY EMA, POPLACH, ZN.CHROMU
H. 1. část tajenky
I. DOMÁCKY OLDŘICH, VYSOKÁ BUDOVA
J. OTEC, SVÁTEČNÍ OBLEČENÍ, CIZÍ SMĚNKA
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Svisle
1. DOBRÝ NÁPOJ, ANGLICKY JEDNA, NĚKDEJŠÍ ZN.ČEPELEK
2. KANTORKA (SLANG.), RUDÁ
3. ČÁST NEW YORKU, VRCHOL
4. BRADAVICE, PATŘÍCÍ EMĚ
5. ZKR.ČERVENÉHO KŘÍŽE, CHEM.ZN.HOŘČÍKU
6. VYZAŘOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA
7. BARVIVO / 8. LUČINY
9. AUSTRALSKÝ BOTANIK
10. BOULE, ANGL.VZDUCH, NĚM.DEM.REPUBLIKA (DO R.1990)
11. 2. část tajenky, NÁŠ MALÍŘ
12. ANGL.SPORTOVNÍ HRA, DRUH KOMUNIKACE NA INTERNETU
13. INCIÁLY FOTBALISTY PANENKY, PENDREK, SUROVÁ NAFTA

SOUTĚŽTE
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s námi o želé pro děti Vibovit farma
Doplňte znění tajenky: „Vibovit želé obsahují pro děti prospěšné...“

Doplněk stravy.

ADAGIO, AFTY, AKLÉ, AKTIVA, ALDA, AMUR, APAČ, APLAUS, AVŠAK, BEAT, BIDETY, BIDLO, CÉVA, CRAG, CVOK, DĚVA, DOSLOV, DRNY, DUSOT, EDÉM,
EDIKT, EFEKT, EFOR, EPOS, ÉTER, EXIT, EXTRÉM, FLIRT, FOROTA, FRAKY, FRČET, FUŠER, GALÉRIE, HARPUNY, HRAD, CHYTY, IDOL, JAGUAR, JAGUÁR, JIVE, JMÉNO, KADET, KEUI, KILA, KLAS, KLAUN, KLID, KOALA, KOMA, KOTVA, KOŽOJED, KRITIKA, KROV, KRUHY, KTERÁ, KÚRY, LEGO, LÉNA,
LÉTA, LIDÉ, LÝKA, MALÍČEK, MOŠT, MSTA, MYSLET, NULA, OCAS, ODÉR, OKNA, OPAVA, ORBITA, OSEL, OSUŠIT, OTOV, OŽEH, POVĚRA, PŘELUD, PŘÍZE, PUKLINY, RANK, RÁNO, RUKÁV, RYBKY, SÁDLO, SAMOPAL, SAZE, SESUV, SÍTA, SLÍDA, SMLOUVY, SMYSL, SPOR, SRNA, STEP, STOA, STRK, STUD,
SUDY, SVIT, SYKOT, ŠITÁ, ŠLOH, TESK, TÍHA, TISY, TOPIČ, TOULEC, TRET, TRIK, UFON, URAN, ÚSTA, UŠÁK, ÚTLÝ, UZNAT, VÉVODA, VHOD, VCHOD,
VODÁK, VŘED, ZÁKRYT, ZDOBIT, ZMOL, ŽÍDĚ
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LETNÍ KŘÍŽOVKOVÝ SPECIÁL

JMÉNA VÝHERCŮ BUDOU
ZVEŘEJNĚNA V NÁSLEDUJÍCÍM
ČÍSLE ALPHEGA
MAGAZÍNU.
Pravidla soutěže:
Strana 20, 21, 22-23:
Počet odpovědí se násobí jednou až pěti
šestinami. Vyhrávají soutěžící, jejichž odpověď
přijde v pořadí shodném s jedním z těchto pěti
výsledných čísel.
Strana 24, 25, 26, 27:
Počet odpovědí se násobí jednou až deseti
jedenáctinami. Vyhrávají soutěžící, jejichž
odpověď přijde v pořadí shodném s jedním
z těchto deseti výsledných čísel.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:
Tajenka: „Správnou prevencí lze zabránit
až 80 % úmrtí způsobených vysokým
krevním tlakem. Vyzkoušejte Tensoval
duo control.“
Vladimír K. – Kostelec nad Orlicí
Jitka B. – Teplice
NatalisV
Gratulujeme!
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Tipy
ANTHELIOS
DERMO-PEDIATRICS
GELOVÉ MLÉKO S SPF 50+
Ochranné mléko pro děti s inovativní
technologií Wet Skin, které lze
aplikovat přímo na vlhkou pokožku.
Díky patentovanému filtračnímu
systému XL PTOTECT™ nabízí velmi
vysokou ochranu před UVA a UVB
zářením. Odolné proti písku, vodě
a potu. Testováno pod pediatrickou
kontrolou.

DERCOS MICRO PEEL
PEELINGOVÝ ŠAMPON PROTI LUPŮM
Micro Peel je inovativní peelingový
šampon, který účinně působí proti
mastným lupům a šupinkám, které
zůstávají přilepené k pokožce.
Má inovativní složení bez silikonů:
kyselinu salicylovou (pro odstranění
odumřelých buněk), Piroctone
Olamine (pro zklidnění svědění)
a glycerin (pro jemnou hydrataci).

ANALERGIN NEO 5 mg
K LÉČBĚ PŘÍZNAKŮ ALERGIE
Analergin Neo 5 mg se užívá k léčbě nosních, očních
i ostatních příznaků spojených s alergickými stavy, jako
jsou senná rýma, přetrvávající alergická rýma a chronická
kopřivka. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od 6 let.

Lék k vnitřnímu užití s účinnou
látkou levocetirizin.
Před použitím si pozorně
přečtěte příbalový leták.
Přípravek je volně prodejný
v 10 a 20tabletovém balení.
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Speciální projekt

Klíšťata a blechy
Jak s nimi zatočit?

Prevence zaklíštění i zablešení musí být systematická. Používají se k ní ektoparazitika,
léčiva proti vnějším cizopasníkům, parazitům zdržujícím se na povrchu těla hostitele
nebo v jeho kůži, cizopasnému hmyzu a parazitickým roztočům. Mají obvykle
formu sprejů, pipet – spot onů anebo speciálních obojků napuštěných insekticidním
prostředkem. Jejich účinnými složkami jsou nejčastěji insekticidy, hormony anebo
látky přírodní, například éterické oleje.

B

iologické přípravky, jejichž
účinnou složkou jsou přírodní
éterické oleje, působí fyzikálně. Jejich
předností je, že nejsou toxické, nevzniká
na ně rezistence a nemají žádný negativní vliv ani na člověka, ani na životní
prostředí.
Účinnou složkou přírodních prostředků
jsou nejedovaté přírodní látky rostlinného původu, éterické oleje (silice), například citronelový (voňatkový, cymbopogonový). Ten hubí vnější cizopasníky
fyzikálně. Jejich největší výhodou je,
že jsou pro psa a ostatní savce včetně
člověka absolutně nejedovaté a nekontaminují životní prostředí. Cizopasníky
odpuzují éterické oleje svojí vůní, a nedají-li se, usmrtí je vysušením, totální
dehydratací.
Jejich molekuly odpařující se z povrchu
těla psa pronikají vzdušnicemi nebo celým povrchem těla do organismů hmyzu (blech, vší, všenek aj.) i roztočů (klíšťat, cheiletiel atd.), a protože mají silnou
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afinitu k vodě, vážou na sebe její
molekuly a vysušují je zevnitř. Jde
to tím snáz, že v těle těchto živočichů jsou zásoby vody minimální,
a jak její hladina klesne pod určitou
mez, k čemuž dochází relativně
velice rychle, ustávají základní
fyziologické pochody a parazité
hynou.
Psům tyto látky absolutně neškodí, nevadí jim ani jejich někdy dost
pronikavá vůně. Nemají negativní
vliv na člověka a nikterak nekontaminují životní prostředí. Pokud
se hladová klíšťata přece jen přichytí
v prostředí pro ně životu nebezpečném,
uhynou stejně jako další vnější parazité
(blechy, vši, všenky či roztoči) v závislosti na své velikosti a dalších okolnostech,
zejména délce doby, která uplynula
od poslední aplikace přípravku, nejpozději za 6 až 8 hodin, tj. dostatečně včas
na to, aby se do těla psa nedostalo při
příjmu krve parazitem takové množství
původců choroby, které by dokázalo vy-

volat onemocnění. Vysušení cizopasníci
se navíc z těla psa dají lehce odstranit
a případný zbytek ústního ústrojí klíšťat,
který může zůstat uvízlý v kůži, se záhy
spontánně vydrolí.
RNDr. Ivan Stuchlý, Svět psů, 4/2016,
s. 50-51, redakčně upraveno
Fytoobojek. Složení: 3,5 g/kg geraniol. Používejte biocidní
přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje
na obalu a připojené informace o přípravku.

Placená inzerce

Pylová alergická
rýma a možnosti
jejího šíření
S příchodem teplého počasí se sice
výrazně snižuje riziko nachlazení,
ale na druhou stranu začíná
nepříjemné období alergické rýmy.
Ve středoevropských podmínkách
alergiky ovlivňuje postupně navazující
vegetace zejména tří typů vegetace.

K

vět stromů typu bříza máme už
za sebou a vzhledem k chladnému jaru proběhla jejich pylová sezona vcelku nevýrazně a pro mnohé
pacienty nezvykle bez větších potíží.
Aktuálně v průběhu května nastoupila sezona travin, kde bohužel nelze
vzhledem k obecně stabilnějšímu počasí očekávat meziročně větší rozdíly
v pylové zátěži, a tedy nějakou případnou úlevu v alergických projevech.
Třetím dominantním pylovým faktorem, který ale výrazněji obtěžuje jen
menší procento naší populace, jsou
plevele jako pelyněk a ambrozie. Je-

jich čas nastává až koncem července
a v srpnu, kdy potíže způsobené alergií na pyly travin naopak odeznívají.
Alergická rýma je oproti jiným diagnózám zdánlivě banální onemocnění. Ale jen alergik ví, jak ho příznaky
alergického zánětu, jako ucpaný nos,
smrkání, zduření nosohltanu, kýchání, svědění v nose a na patře, ale
i slzení a dráždění očí nebo bolesti
hlavy, dokážou potrápit a vyčerpávají
po fyzické i psychické stránce. Aktivní alergická rýma má vliv mimo jiné
na soustředění a schopnost učit se.

Má negativní důsledky také na kvalitu výkonu odvedeného v zaměstnání
nebo ve škole. Přitom existují účinná
a dobře dostupná řešení tohoto problému.

Jak si pomoci při
alergické rýmě?
Většina alergiků bohužel nevystačí
s preventivními opatřeními vůči pylové zátěži nebo s případnou nelékovou intervencí. K dispozici je naštěstí
široké spektrum účinných léků. Na-
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řidiči). Důkazem je i možnost podávat tabletový loratadin v plné dávce
dětem již od 2 let věku (při hmotnosti
nad 30 kg).

Kdy navštívit lékaře?

víc většina těchto léků je vzhledem
k dobrému efektu a obecně vysoké
bezpečnosti k dispozici i bez lékařského receptu, tj. s možností zakoupit
je volně v lékárně.
Jako lék první volby při alergické
rýmě se obvykle nasazuje H1-antihistaminikum. Jde o lék, který po
aplikaci přechodně blokuje působení
tzv. histaminu. Histamin je vysoce biologicky aktivní látka, která se uvolňuje
na sliznicích orgánů postižených alergickou reakcí (např. na sliznicích nosu)
a vyvolává zde zánětlivou reakci s odpovídajícími důsledky (např. rýmu).
Histamin je látka natolik významná,
že potlačení její role při alergické reakci vede obvykle k ústupu projevů
alergie. H1-antihistaminikum lze použít léčebně, tj. k utlumení již probíhající alergické reakce a navození úlevy
od příznaků alergie, ale i profylakticky, tj. preventivně k předcházení vzniku potíží při kontaktu s alergenem.
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H1- a n t i histaminika
jsou k dispozici
v různých lékových formách. Obecně jde o formy celkové,
jako tablety, roztoky, sirupy
a injekce, a formy lokální, jako
gel na kůži, oční kapky a nosní spreje. Tabletové formy jsou nejoblíbenější, protože působí na alergické potíže
celkově (nejenom na úrovni nosní
sliznice), jejich aplikace je velmi jednoduchá a navíc při poměrně rychlém
nástupu působení mají dlouhodobý
účinek (v praxi obvykle celodenní). Při
výběru konkrétního léku je vhodné
zohlednit nejen požadavek na maximální účinek (z hlediska síly působení, délky působení a rychlosti nástupu
působení), ale i riziko potenciálních
nežádoucích reakcí (u citlivých pacientů se někdy objevuje sedativní působení s důsledky jako ospalost, únava, narušení pozornosti atd.).
Mezi nejpoužívanější volně prodejná tabletová H1-antihistaminika
novějších generací patří molekula
loratadin. Bezpečnostní potenciál loratadinu je možno označit jako „zlatý
standard“. Je to dáno nejenom zkušenostmi z praxe, ale i z klinických studií zaměřených na problematiku případných nežádoucích účinků obecně
i mezi z hlediska sedace rizikovými
skupinami pacientů (studenti, piloti,

Přestože základní léky, jako tabletová
H1-antihistaminika, lze volně zakoupit a při nekomplikované alergické
rýmě mají dostatečný efekt a účinně
zbavují pacienta potíží, doporučuje
se perspektivně cestou přes praktického lékaře objednat na alergologické vyšetření. Při komplikacích,
nedostatečném efektu zakoupených
léků nebo jejich netoleranci je v silách
vašeho praktického lékaře zajistit
akutně základní posouzení vašeho
stavu i účinnou léčbu v době potíží.
Alergologické vyšetření tedy obvykle
stačí objednat neakutně po skončení
pylové sezony.
Návaznost alergologa je důležitá
k provedení testů určujících konkrétní
alergen(y) způsobující potíže. Objektivizace alergenu dává možnost určité
prevence a zejména je podmínkou
pro indikaci tzv. specifické alergenové imunoterapie, tj. léčby, která má
za cíl snížit až odstranit reaktivitu organismu na daný alergen. Léčba je to
sice dlouhodobá a s relativně pomalým nástupem efektu, ale řeší alergii
na úrovni její příčiny a může ji někdy
až „vyléčit“. Dále alergolog posoudí
stav pacienta komplexně a určí mu
„léčbu na míru“. Velmi významnou
součástí vyšetření je posouzení rizika
nebo dokonce počínající aktivity průduškového astmatu, protože pacienti
s alergickou rýmou mají obecně vysoké riziko vzniku a rozvoje této závažné choroby.
Loratadin je lék k vnitřnímu užití, obsahuje loratadinum 10 mg.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták. Přípravek
je volně prodejný v 7 a 30tabletovém balení.

Loratadin-ratiopharm®

ALERGIE VÁS
NEZASTAVÍ

NOVINKA

Loratadin-ratiopharm®10 mg

VOLNĚ PRODEJNÉ

Loratadinum

K léčbě příznaků alergické rýmy, jako je kýchání, výtok z nosu,
svědění v nose, svědění, pálení očí a chronické kopřivky.
Bez sedativních účinků.

30 TABLETOVÉ BALENÍ

Pro dospělé, mladistvé a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg.
Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loratadinum 10 mg. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták. Přípravek je volně prodejný v 7 a 30 tabletovém balení.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz 33
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Zdraví v rodině

Také rty potřebují
během slunečných
dnů naši péči
Opar, latinsky herpes, je infekční,
celosvětově velmi rozšířené onemocnění
vyvolané virem Herpes simplex. Existují
dva typy Herpes simplex virů. Typ HSV 1
způsobuje opar nejčastěji rtů a přenáší
se při líbání, dotykem či používáním
společných ručníků.

T

yp HSV 2 je původcem genitálních oparů a přenáší se
zejména pohlavním stykem. Za určitých podmínek
může typ HSV 1 vyvolat opar na genitálu a naopak HSV 2
může způsobit opar na rtu, není to však zas až tak časté.
Všechny herpetické infekce se vyznačují jednou zvláštností: k tomu, aby onemocnění propuklo, musí nejprve dojít
k tzv. primoinfekci. Ta probíhá často bezpříznakově, jindy připomíná chřipkové onemocnění, někdy s výsevem puchýřků či oparů. U viru HSV 1 dochází k primoinfekci většinou
již v batolecím věku. Po vyléčení infekce příznaky zmizí, ale
virus v těle zůstává. Má vysokou afinitu k nervovému systému a přežívá ve shluku buněk periferních nervů. Navenek
se nijak neprojevuje, této fázi říkáme latentní. Aktivuje se,
je-li tělo vystaveno stresu nebo dojde-li ke snížené obranyschopnosti organismu. Pak vzniká tzv. sekundární infekce
organismu, která se projevuje oparem.
Ještě před výsevem je postižené místo citlivé, obvykle svědí, můžeme mít pocit zduřelého místa, i když navenek se
ještě opar nijak neprojevuje. Zhruba do 24 hodin se objeví
puchýřek naplněný čirou tekutinou, který většinou svědí,
pálí a bolí. Po několika dnech se tekutina zakalí a puchýřek
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	Spouštěči vzniku oparu
mohou být různí
• nadměrná fyzická zátěž nebo psychický stres
• vysoké teploty
• nemoc
• menstruace
• nadměrné nebo nárazové prudké slunění
praskne. Postupně začne zasychat a vytvoří se stroupek,
který časem odpadne. Celý proces trvá zhruba týden až
deset dnů.

Pokud trpíte na opary, nevystavujte
se přímému a prudkému slunci
a používejte při pobytu na slunci
balzám s ochranným UV filtrem.

Opar se často zahojí sám od sebe
Pro urychlení léčby a lepší hojení lze použít antivirový
přípravek acyclovir v mastičce, který je volně prodejný,
nicméně přípravek je účinný pouze v počátečních fázích
oparu.
Pokud se již puchýřky vytvoří, lze jej vysušovat pomocí antispetického roztoku nebo pastou s antiseptikem.
Osvědčený je také například tea tree oil. Opar na rtu ob-

5 tipů jak chránit rty před
popraskáním
Vedle oparů může naše rty pěkně potrápit také počasí. Je-li příliš horko,
nebo naopak příliš velká zima, rty máme velmi často suché a popraskané. Pokud však tento problém trvá dlouho a nezávisí na vlivu počasí,
mohou popraskané rty napovídat, že s organismem není vše v pořádku.
Značí například nedostatek vitaminu B, zinku, železa nebo nedostatečnou hydrataci.

vykle riziko nepředstavuje, ale velké opatrnosti je třeba u jedinců se
sníženou nebo změněnou imunitou
(např. onkologicky nemocní, atopici).
V tomto případě by se léčby oparu
měl vždy ujmout lékař.
Vždy je dobré dělat vše proto, abychom opar nedostali. Primoinfekci se
dá zabránit jen těžko, ale pro prevenci
vzniku vlastního oparu určitá opatření podniknout lze. Onemocnění se
přenáší kontaktem, proto je dobré
vyhnout se styku s infikovaným jedincem, tedy omezit nejen přímý kontakt
(líbání, dotyk), ale i nepřímý (používání stejných příborů, nádobí, ručníků
apod.). Nejvyšší riziko infekce hrozí
od objevení se obtíží do vzniku krusty.
Onemocnění se snažte vyhýbat posilováním imunitního systému správnou životosprávou – soustřeďte se
na zdravou a vyváženou stravu, pohyb, nekuřte, omezte alkohol, dopřejte si dostatek spánku a zajistěte svému tělu dostatečný přísun vitaminů
B12, C, E a zinku. Preventivně působí
také potraviny s obsahem amino-

• Při nepříznivém počasí chraňte rty balzámem na rty, ideálně
s ochranným UV filtrem proti slunečním paprskům. Lze použít též
panthenol urychlující hojení nebo bisabol, jenž působí protizánětlivě,
případně vazelínu.
• Rty neolizujte, tím se stav ještě zhorší.
• Pokud máte suché rty nezávisle na počasí, změňte životosprávu.
Dodržujte pitný režim. Omezte alkohol a slané pochutiny (chipsy,
solené oříšky, tyčinky apod.) a naopak jezte více ovoce a zeleniny,
luštěnin, ořechů, celozrnných obilnin, vajec a ryb.
• Užívejte vitaminy skupiny B, případně kombinaci vitaminů
s minerály a stopovými prvky, které vám doporučí v lékárně.
• Pokud suché rty přetrvávají i nadále, navštivte lékaře a nechte se
prohlédnut, neboť může jít o příznak zánětu v těle, cukrovky
či Crohnovy choroby.
kyseliny lysin - vejce, ryby, krevety,
mušle, fazole, čočka, hovězí maso.
Pokud opary trpíte, snažte se vyhnout
potravinám s obsahem aminokyseliny arginin, která může naopak virus
oparu aktivovat. Arginin je obsažen
zejména v čokoládě, pivu, cole, v semínkách a ořechách, obsahuje ho
i hrách a želatina.

Pokud opar máte,
buďte ke svému okolí
ohleduplní
Základem jsou správné hygienické
návyky. Po styku s infekčním místem

si vždy umyjte ruce. Puchýřky nepropichujte ani nemačkejte. Strup nestrhávejte. Používejte pouze své vlastní
nádobí, skleničky, příbory, ručníky
apod.
Buďte pozorní při jakékoliv činnosti kolem postiženého místa - líčení,
holení apod. Pokud nosíte kontaktní
čočky, nevlhčete je slinami, abyste
si infekci nezanesli do oka. Pořiďte
si nový zubní kartáček, virus v něm
může přežívat a při vytlačování zubní
pasty se dotykem s vaším kartáčkem
mohou nakazit i další členové vaší domácnosti.
MUDr. Kateřina Uxová
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Oteklé nohy?
Tělo vám tak může
signalizovat vážný
zdravotní problém

Svádíme je na teplo, dlouhé sezení, stání
nebo těsné oblečení, hormony. Ano, všechny
tyto okolnosti mohou vyvolat mírné otoky
nohou a pocit tíže v nich. Proč otoky vznikají
a kdy bychom měli zpozornět?

O

toky vznikají, když uniká tekutina z cév do jejich
okolí. Normálně drží vodu uvnitř cév, zejména uvnitř
tenkých vlásečnic, jejichž stěnu tvoří jen jedna vrstva buněk, tzv. onkotický tlak. To je schopnost krevních bílkovin
„poutat“ vodu v cévách. Když však tuto sílu překoná tlak
uvnitř cév, voda uniká. Při dlouhém stání to je tzv. hydrostatický tlak, tedy v podstatě gravitace, při velké hypertenzi
tlak proudu krve v arteriích, který se přenáší až do kapilár,
při uzávěru žíly jde o tlak hromadící se krve pod uzávěrem.
Zdravé cévy ve zdravém organismu vodu nepropouštějí. Výjimkou může být dlouhodobá nepohyblivost se svěšenýma nohama a pokrčenými koleny, kdy je zpomalený
návrat krve k srdci a krev v žilách stagnuje. „Bezpečné“
otoky bývají maximálně kolem kotníků (vleže kolem křížo-
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Příčinou není jen nesprávná
životospráva či nedostatek
pohybu, podstatnou roli hraje
také dědičnost.

se vrací k srdci. Na povrchu
končetin pak jsou
viditelné cévy, lidově
křečové žíly (varixy) a nohy
otékají.

vé oblasti) a nejsou provázené vzestupem hmotnosti, ani bolestí. V průběhu
menstruačního cyklu se mohou objevit otoky zpravidla na konci luteální
fáze, tedy několik dní před menstruací. Jde o nahromadění 0,5 až 1,5 litru
(kg) vody.

Příčiny otoků aneb
Kdy se svěřit lékaři
ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST. Žíly dolních končetin jsou vybaveny mechanismem, díky němuž se vrací krev
k srdci i proti zemské gravitaci směrem vzhůru. Uvnitř žil jsou chlopně,
které brání, aby krev „padala“ dolů,
ale naopak činností okolního svalstva
je vytlačována výše. Ochabnutí žilní
stěny a chlopní způsobí, že se krev
v rozšířených žilách hromadí, pomalu

U mnohých žen dojde k rozvoji nebo
zhoršení v graviditě, a to jak vlivem
hormonů, tak z tlaku zvětšující se
dělohy. Varixy nejsou jen kosmetický
problém, mohou být i místem zánětu
(tromboflebitis – objeví se zarudnutí
a bolest, případně zvýšená teplota),
což je důvodem k okamžité návštěvě
lékaře. Mohou být příčinou poruch
výživy kůže v místě stagnující odkysličené a na živiny chudé krve, což
vede ke vzniku bércových vředů. Varixy, pokud nejde o ojedinělou drobnou modrou žilku prosvítající kůží, by
měl vidět lékař – flebolog, aby doporučil vhodnou léčbu. Nemusí jít vždy
o operaci.
ŽILNÍ TROMBÓZA. Strašák žen užívajících hormonální antikoncepci má
v naprosté většině případů jiné příčiny
a hormony jsou tou poslední kapkou,
kterou se naplní riziko trombofilního
stavu. Když se žíla ucpe krevní sraženinou, objeví se bolestivý otok jen

na postižené končetině. Noha je chladnější, těžká a bolí. Nejvýraznějším rizikem vzniku trombózy jsou vrozené
dispozice (výskyt trombózy u pokrevních příbuzných), nepohyblivost, stav
po operaci nebo úrazu, užívání některých léků, onkologické onemocnění,
gravidita (desetkrát rizikovější než
užívání antikoncepce), dehydratace
a další.
PREEKLAMPSIE (POZDNÍ GESTÓZA). Jde o závažnou komplikaci ve třetím trimestru gravidity. Projevuje se
příznaky, které svědčí o změnách v oblasti cév a ledvin. K prvním pozorovaným příznakům patří především otoky
nohou, současně se zvyšuje krevní
tlak a objevuje se bílkovina v moči.
Otoky jsou příznakem preeklampsie,
přetrvávají-li na dolních končetinách
po nočním klidu nebo postihují-li i břicho, horní končetiny a obličej.
Na tyto příznaky mohou navázat další
potíže: bolesti hlavy, nevolnost, nucení
na zvracení, zvracení, bolesti v nadbřišku, neklid či zaujatost, poruchy
vidění, zejména nejasné vidění, zúžení
zorného pole a tmavé skvrny v zorném
poli. Takový stav je již velmi závažný.
U těhotných s preeklampsií se častěji může předčasně odloučit placenta
a objevit se poruchy krevní srážlivosti. Těžké formy preeklampsie ovlivní
vývoj plodu: nejprve způsobí poruchu
funkce placenty, ta se hůře prokrvuje,
dítě je méně zásobeno kyslíkem a živinami, častěji má nižší hmotnost.
ONEMOCNĚNÍ LEDVIN. Většina chorob, které provází poškození ledvinných funkcí, se projeví otoky různého
stupně. V počátcích jsou oteklé kotníky
a s postupem času otoky postihují celé
dolní končetiny, objevuje se i tekutina
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	Matka s preeklampsií musí být
pečlivě sledována v poradně pro
riziková těhotenství

v břišní dutině a otoky mohou postihnout horní končetiny i obličej. Typickými „ledvinnými“ otoky jsou otoky
kolem očí a otoky očních víček.
Charakteristické je, že otoky nemizejí,
jen se přesouvají: ráno je nejoteklejší
nejníže uložená část těla ve spánku.
Náhlý přírůstek tří a více kilogramů
bez adekvátního vysvětlení je důvodem k vyšetření moče, kde se velmi
často najde bílkovina, někdy i erytrocyty. Neléčená ledvinná onemocnění
mohou končit ledvinným selháním,
vyžadujícím náhradu ledvinné funkce dialýzou nebo transplantaci ledvin.
Proto by měla být příčina zřetelných
otoků vždy zjištěna a léčena.
ONEMOCNĚNÍ SRDCE. Také pravostranné chronické srdeční selhání
(z jakékoli příčiny) bývá provázeno
otoky. Při tomto onemocnění srdce
nestačí přečerpat dostatečné množství krve z velkého oběhu do plic, tak-
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Provádějí se opakovaná ultrazvuková vyšetření plodu, jedině ta dokážou
odhalit dobu, kdy je dítě špatně zásobeno okysličenou krví s potřebnými
živinami a kdy začíná strádat. Při těžších formách preeklampsie, zejména při nadměrném vzestupu krevního tlaku matky, je nutná hospitalizace. Z důvodů ohrožení zdraví matky a často i zdraví dítěte se těhotenství
většinou ukončuje císařským řezem. V konečném stadiu může preeklampsie vyústit v eklampsii, což je záchvat křečí s následným stavem
hlubokého bezvědomí.

Trombózu je nutné bezodkladně léčit, než
způsobí plicní tromboembolii, která je
ve vysokém procentu stále smrtelná
(syndrom turistické třídy).
že ze stagnující krve uniká tekutina
do okolního vaziva a působí celkové
otoky. Stejně jako u onemocnění ledvin se otoky objeví nejprve v nejníže
uložené části těla a neléčené srdeční
selhání může být příčinou až dramatických otoků. Dříve než otoky se
může objevit „nevysvětlitelný“ pří-

růstek hmotnosti. Srdeční selhání je
v současnosti léčitelné onemocnění,
jehož výskyt se se stárnutím populace a úspěšnou léčbou akutních srdečních onemocnění (například infarktu)
neustále zvyšuje.
MUDr. Marta Šimůnková

Vaše
trávení
jako
nové.
Rychlá a účinná
obnova střevní
mikroﬂóry při:
l
l
l
l

průjmu
zácpě
křečích
nadýmání

Lék na vnitřní užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový
příba
leták.
Více informací naleznete na www.hylak.cz.
CZ/HFT/16/0009

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8,
www.teva.cz
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Antikoncepce.
Jaké možnosti
nám nabízí
moderní svět?
V
Zabránění početí je aktuální již
od starověku. Ženy se vždy snažily
pomocí dostupných prostředků zabránit
nechtěnému otěhotnění. Staré Egypťanky
například používaly krokodýlí trus, v Indii
zase ženy používaly trus sloní.

podstatě šlo o velmi účinnou metodu, protože při používání trusu se v děloze vytvářelo kyselé prostředí,
ve kterém spermie spolehlivě hynuly. Později užívaly Egypťanky tampony napuštěné akátovým výtažkem nebo čípky
s granátovým jablkem, které obsahují přírodní hormon estrogen. Tyto metody pak převzal i antický svět, zde navíc ženy
užívaly jakési nitroděložní tělísko ze slonoviny a tampony
s cedrovou pryskyřicí nebo citronovou šťávou.
V dnešní době existuje mnoho druhů antikoncepce, a to jak
těch spolehlivých, tak těch méně spolehlivých. Mezi ty méně
spolehlivé, které přesto ale poměrně často používáme,
patří:
• METODA PLODNÝCH A NEPLODNÝCH DNŮ - Vajíčko
je po ovulaci schopné oplodnění jen 24 hodin a spermie
v těle ženy přežívají 3 dny. Takže 3 dny před ovulací a 3 dny
po ovulaci se nedoporučuje pohlavní styk.
• METODA KONTROLY DĚLOŽNÍHO HLENU - Během
ovulace má děložní hlen charakteristickou konzistenci. Ta
usnadní pohyb a přežití spermií. Vzhled děložního hlenu
v tomto období je hustý, hrudkovitý až krémovitý. Nejplodnější období se vyznačuje čirým, tekutým hlenem. V ostatním období není v pochvě prakticky žádný hlen.
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ginálními léky. Velkým bonusem lokální
nehormonální antikoncepce je antibakteriální a antivirový účinek. To znamená,
že přípravek chrání i před přenosnými
pohlavními nemocemi. Výhodou také je,
že neničí laktobacily, které zajišťují přirozenou ochranu pochvy.
Lokální forma antikoncepce ve formě
globulí nebo gelu je vhodná pro všechny,
kteří nechtějí nebo nemohou používat
hormonální antikoncepci, pro ženy s občasným pohlavním stykem, pro diabetičky, kojící matky a také pro ženy, které
si zapomněly vzít hormonální tabletu.

Antikoncepci vybírejte dobře! Ta
hormonální není pro každou ženu.
• METODA SEXUÁLNÍ ABSTINENCE
- Sex se provozuje pouze v neplodných dnech ženy. Plodné dny jsou
3 dny před ovulací a 1 den po ovulaci.
• PŘERUŠOVANÝ POHLAVNÍ STYK
- Pohlavní styk se přeruší před ejakulací tak, aby došlo k výronu semene
mimo pochvu ženy. Tato metoda patří
k nejstarším antikoncepčním metodám vůbec. U nás v Čechách je velmi rozšířená, zejména u bezdětných
párů.
•M
 ETODA MĚŘENÍ BAZÁLNÍ TEPLOTY - Je založena na faktu, že v období ovulace je tělesná teplota o několik desetin stupně vyšší než obvykle.
Měření teploty se provádí vždy ráno
po probuzení v pochvě nebo konečníku. Výsledky pak nebývají ovlivněny různými okolnostmi, jako je režim
dne, teplé nápoje a přijaté potraviny.
Problémem však je, že zvýšení bazální teploty nastává většinou s mírným

zpožděním po začátku ovulace. Proto
se doporučuje kombinovat tuto metodu třeba ještě s metodou kontroly
děložního hlenu.

Spolehlivost ruku
v ruce s hormony
Podstata LOKÁLNÍ NEHORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE spočívá ve spermicidním účinku, kdy aktivní látka
této antikoncepce zničí bičíky spermií.
Spolehlivost lokální antikoncepce je
97,6 %, to znamená, že je to druhá nejspolehlivější metoda po hormonální
antikoncepci. Aby byla její spolehlivost
zaručena, je třeba dodržet správný postup. Přípravek je nutné aplikovat před
každým pohlavním stykem. Dvě hodiny před pohlavním stykem a po něm
se nesmí používat mýdlo ani přípravky na intimní hygienu s kyselým pH.
Tato antikoncepce se nesmí používat
v době, kdy je žena léčena lokálními va-

Nejčastější a nejspolehlivější antikoncepční metodou je HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE. Dnešní přípravky hormonální antikoncepce jsou nízkodávkové,
jejich užívání je velmi jednoduché, nemají
vliv na sex. Mohou mít ale některé nepříjemné nežádoucí účinky, jako je zadržování vody v organismu, riziko vzniku
křečových žil či vytváření krevních sraženin. Při užívání hormonální antikoncepce
se také snižuje hladina kyseliny listové
a B vitaminů, proto je velmi vhodné tyto
přípravky k antikoncepci přidávat. Antikoncepce může mít také fotosenzibilní
účinky, takže v létě je potřeba důkladně
se chránit před slunečními paprsky.

Pozor na dlouhodobé
užívání
Bohužel se také zjišťuje, že při dlouhodobém užívání u velmi mladých děvčat
může způsobit jejich následnou poruchu plodnosti. Mozkové hormonální
regulační mechanismy totiž fungují
tak, že pokud je v těle dostatek pohlavních hormonů, pak se vlastní hormony
ve vaječnících přestanou tvořit. Trvá pak
někdy velmi dlouhou dobu, než se produkce vlastních hormonů obnoví. Proto
je potřeba po vysazení antikoncepce
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před plánovaným otěhotněním zajistit dostatečný přísun kyseliny listové
a B vitaminů a provést důkladnou detoxikaci jater.
Hormonální antikoncepce není vhodná pro ženy s nádorovým onemocněním, s prodělanou embolií či žilní
trombózou. Neměly by ji také užívat
ženy s vysokým krevním tlakem, jaterním onemocněním a vyšší krevní
srážlivostí.
Další antikoncepční metodou jsou
HORMONÁLNÍ NÁPLASTI. Z těchto náplastí se postupně uvolňuje hormon gestagen, který ovlivňuje kvalitu hlenu děložního hrdla. Spermie
pak nemohou pronikat do dělohy, je
jim zabráněno v cestě k oplodněnému vajíčku. V tomto případě hormony pronikají přímo do kůže a neprocházejí trávicím traktem, čímž méně
zatěžují játra. Výhodou také je, že se
náplast aplikuje pouze jednou týdně
po dobu tří týdnů v měsíci. Nevýhodou je pak možnost odlepení náplasti
nebo možná alergická reakce.
ANTIKONCEPČNÍ INJEKCE ženu
chrání obvykle tři měsíce, potom se
musí zopakovat. Injekce hormonu
progesteronu je aplikována ženě
do hýžďového svalu. K ovulaci dochází, ale změny v organismu ženy nedovolí uchycení vajíčka. Tyto injekce
nejsou vhodné pro velmi mladé ženy,
protože mohou negativně ovlivnit
tvorbu kostní hmoty. Také není určena pro ženy plánující těhotenství. Naopak se doporučuje ženám, které ze
zdravotních důvodů nemohou užívat
estrogen (mají například endometriózu). Je vhodná i pro ženy s cévními
chorobami a pro kojící ženy.
Nejnovější antikoncepční metodou je
POSTKOITÁLNÍ ANTIKONCEPCE,
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 ormonální antikoncepce se rozděluje
H
podle množství hormonů v jednotlivé
pilulce:
• jednofázová - hladina estrogenu a gestagenu se v průběhu cyklu
nemění
• dvoufázová - hladina estrogenu je stále stejná, mění se jen hladina
gestagenu
• třífázová - v průběhu cyklu se mění hladina estrogenu i gestagenu;
tato antikoncepce je nejvhodnější, protože se snaží ze všech tří typů
nejvíce zachovat pravidelnost menstruace

která je založena na zabránění otěhotnění i po nechráněném pohlavním
styku. Je však velmi důležité, aby tableta byla použita do doby, než dojde
k uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní sliznici. Uvádí se 72 hodin, ale přípravek je potřeba užít co nejdříve, zvyšuje se pak antikoncepční účinnost.
Tato metoda se využívá při selhání
ostatních antikoncepčních metod.
V tabletce je velmi vysoká hladina
hormonů, ale tato metoda nemá vyložená rizika. Nicméně velký hormonální náraz obvykle vede k narušení
pravidelného cyklu, nepravidelnému

a často i výraznému krvácení. Vysoké
dávky hormonů mohou také vyvolat
nevolnost a zvracení.
Výběr antikoncepční metody je na každé ženě. Pozor by si ale měla dát
hlavně mladá děvčata, a pokud možno, začít užívat hormonální antikoncepci až po důkladném zvážení. Pokud mají jen náhodný pohlavní styk,
je lepší volit metodu lokální antikoncepce, která je ze zdravotního hlediska nejbezpečnější a bez nežádoucích
účinků.
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

ANALERGIN NEO 5 mg
levocetirizini dihydrochloridum 5 mg

K léčbě nosních, očních i ostatních příznaků spojených
s alergickými stavy, jako jsou senná rýma, přetrvávající
alergická rýma a chronická kopřivka.
www.analergin.cz
Pro dospělé a děti od 6 let. Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.
Přípravek je volně prodejný v 10 a 20 tabletovém balení.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz
CZ/ANA/16/0005
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Lékárník radí

Sůl:

Přírodní zázrak
do kuchyně,
koupelny i jako lék
Sůl je pro člověka velmi důležitá. Nelze si
bez ní představit dýchání, činnost srdce,
svalů a nervové soustavy. Ceněna byla
i v minulosti a říkalo se jí bílé zlato.

P

rvní lidské osady na břehu moře získávaly sůl odpařováním mořské vody. Jako první začali konzervovat
potraviny naložením do soli staří Egypťané. Sůl byla také základní látkou používanou pro mumifikaci.
Sůl je chemickou sloučeninou chloru a sodíku. Sodík se podílí na dýchání a trávení, bez chloru nemohou fungovat svaly,
srdce či nervový systém. Při nedostatku soli ztrácíme energii
a bez soli nedokáže naše tělo zadržet vodu. Dospělý člověk
má v těle asi 250 g soli, kterou neustále ztrácí pocením, slzami a močí. Sůl je tedy třeba doplňovat, ale potřebné množství
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není veliké a nesmí se to s ním přehánět. Pro dospělé se doporučuje denní příjem soli kolem 5 až 6 gramů. Větší množství soli má nepříznivý vliv na krevní tlak, srdce a cévy.

Druhů soli je nepřeberné množství
KAMENNÁ SŮL pochází z podzemních dolů, kde se nachází jako hornina smíchaná s hlínou. Pro lidskou konzumaci je
třeba ji čistit, rafinovat. Je bohužel zbavena minerálních látek,
které jsou pro lidské tělo velmi důležité. V poslední době se
obohacuje jodem, který příznivě působí na štítnou žlázu.
MOŘSKÁ SŮL se získává odpařením slané mořské vody
v mořských lagunách za působení větru a slunce. Tento systém se využívá například ve Středomoří a v Indii. Její výroba
se opět neobejde bez čištění, protože moře jsou stále více
znečištěná.
SOLNÝ KVĚT je raritní, velmi drahá sůl, která je nazývána
královnou solí. Získává se ve Francii v okolí Bretaně. Solný
květ pochází z první krystalizace mořské vody. Když sůl dosáhne určité koncentrace, vytváří se na povrchu vody lehké
krystaly plovoucí v tenkých vrstvičkách. Ty se pak sbírají nástroji ve tvaru mřížky a suší se na slunci.
HIMÁLAJSKÁ HORSKÁ SŮL je krystalická sůl vytěžená
z jednoho z nejstarších přírodních zdrojů na zemi, z jihozá-

padních fosilií Himálají. Tato sůl je stará
asi 540 milionů let a je jedinečně čistá.
Je ručně těžena, omývána a sušena
na slunci. Na stolní sůl se používá jen ta
nejlepší kvalita, které odpovídá jen asi
10 % vytěžené soli.

Sůl, která je bohatá
na minerály
a stopové prvky, má
výrazné antiseptické,
detoxikační vlastnosti.
Tato přírodní sůl je bohatá na esenciální minerály v podobě, která je velmi
snadno vstřebatelná lidskými buňkami. A to proto, že se jedná o sůl v podobě krystalické nikoliv kamenné. Krystaly vznikaly po miliony let obrovským
tlakem na sobě ležících hornin, a proto
jsou minerály a částečky v této soli tak
malé a pro tělesné buňky jednoduše
vstřebatelné.
Draslík a sodík z himálajské soli regulují trávicí systém, jod hormonální
systém - zejména štítnou žlázu, brom
má uklidňující účinek na nervový systém, vápník hraje důležitou roli při srážení krve, osteoporóze a při hojení ran.
Selen posiluje imunitu a chrání před
rakovinou, železo je prevencí chudokrevnosti. Zinek podporuje imunitu
a působí preventivně proti nádorům.
Kromě zmíněných solí známe ještě její
speciální druhy. Černá sůl je jen málo
rafinovaná. Je to kamenná sůl ze severu Indie a má velmi zvláštní chuť připomínající vajíčka. Proto se také velmi
hodí na vaječné pokrmy. Gomasio je
směs soli a semínek černého sezamu, typická pro japonskou kuchyni.
Pražená sezamová semínka dávají

Solné koupele
LEVANDULOVÁ SŮL RUDOLFA II.
250 g soli z Mrtvého moře, 6 kapek levandulového oleje,
15 g sušené levandule
Všechny suroviny smícháme a dávkujeme 50 až 100 g soli na jednu
vanovou koupel. Tato koupel vás nádherně zrelaxuje a velmi dobře
se po ní usíná.

DETOXIKAČNÍ SŮL S PLÁTKY RŮŽÍ
100 g mořské soli, 200 g síranu horečnatého, 6 kapek růžového
oleje, 5 g růžových plátků
Všechny suroviny smícháme a dávkujeme 50 až 100 g soli na jednu
vanovou koupel. V koupeli setrváme 15 minut, pak se osušíme a již
jsme v klidu. Ráno po večerní koupeli se osprchujeme a namažeme
pleťovým mlékem. Koupel můžeme opakovat jednou až dvakrát týdně.
Spolehlivě odstraní toxiny z vašeho těla.
soli tmavou barvu. Bylinná sůl je směs
soli s různými aromatickými bylinami
a kořením.

Sůl jako lék
Při nachlazení, onemocnění průdušek,
angíně, zánětu dutin či hnisavé rýmě se
doporučuje solná inhalace (na litr vody
přidáme 4 až 5 lžic mořské soli a vaříme 5 až 7 minut na mírném ohni). Inhalace se provádí nosem a výdech ústy,
při onemocnění průdušek je postup
inhalace opačný. Provádí se dvakrát
denně po dobu 15 minut.
Pokud trpíte bolestí v krku, vyzkoušejte teplou slanou vodu se solí. Nalijte

do šálku 1/3 teplé vody, přidejte dvě
polévkové lžíce soli, dobře promíchejte
a směs vykloktejte. Kloktání směsi se
doporučuje alespoň čtyřikrát denně,
čím déle budeme kloktadlo používat,
tím lépe. Vždy bychom se ale měli poradit se svým lékařem, abychom se
ujistili, zda nemáme v krku například
bakterii streptokoka, která se nejčastěji léčí antibiotiky.
Sůl se také používá ve velkém množství kosmetických prostředků. Je součástí zubních past, peelingových krémů a aromatických koupelí.
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
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Rostlina

Máta peprná:
Zdraví, které voní

Charakteristická vůně plná svěžesti nám
připomíná léto. Máta se totiž stala velmi
častou surovinou pro výrobu chutney
k jehněčímu grilovanému masu a je rovněž
základem oblíbeného letního drinku mojita.
Její síla však sahá mnohem dále než jen
k uspokojení našich chuťových buněk.

M

átu uctívali už v pradávném arabském světě. Měla
kultovní význam a byla symbolem lásky a přátelství. Arabové ji také velmi často nosili v kapsách, protože její
vůně odháněla mouchy a hmyz. Ceněna byla ale především
pro to, stejně jako dnes, že uměla povzbudit organismus
a ulevit při žaludečních a trávicích obtížích.
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Máta peprná je známá po celém světě a není náročné ji
vypěstovat. Používáme ji jako koření i jako léčivku, a to
celkem běžně. Má čtyřhrannou lodyhu, zašpičatělé listy
a drobné fialové květy. Pokud ale chceme plně využít její
léčivé účinky, musíme ji sklízet v létě ještě před tím, než
rozkvete.
Sebraná rostlinka se potom suší ve stínu, a pokud je to jen
trochu možné, tak rychle. Kdybychom totiž mátu sušili pomalu, rostlinka by nám zhnědla. Suché listy se doporučuje
uchovávat v dobře utěsněných nádobách.
To nejcennější, co nám může máta peprná nabídnout, je
prchavý olej, který obsahuje. Mátový olej se skládá z více
než čtyřiceti složek, ale pro nás jsou nejdůležitější mentol
(až 55 procent oleje), menton (až 30 procent oleje) a mentylacetát (až 10 procent oleje). Máta peprná obsahuje mnohem více mentolu než kterýkoli jiný druh máty.

Sbohem žaludečním
obtížím
Mátový olej dokáže zvláčňovat svalovinu zažívacích cest, a pomáhá tak uvolňovat střevní křeče a plyny. Tyto účinky
jsou ceněny především u jedinců, kteří
trpí syndromem dráždivého tračníku.
Ten se projevuje hlavně bolestmi břicha, střídáním zácpy a průjmu a poruchou trávení. Pozitivně působí také při
léčbě žlučových kamenů, prý je dokáže
i rozpustit. U problematiky žlučových
kamenů bychom užívání máty ale měli
vždy zkonzultovat s lékařem.
Všechny tyto schopnosti máty způsobuje mentol. Ten totiž podporuje trávení, stimuluje odtok žluče a trávicích
šťáv. Mentol ale umí také znecitlivovat
a vyvolávat pocit chladu. Proto je máta
vhodná rovněž k výplachům či kloktání
při bolestech zubů či dásní.
Mátový čaj i olej působí jako mírné
anestetikum a pomáhají uklidnit nevolnost či mořskou nemoc a na druhé
straně také podporují chuť k jídlu.
Mátu lze ale užívat také zevně. Pokud
si mátový olej vetřete do kůže, vaše
svaly pocítí naprosté uvolnění. Mátový
olej totiž pomocí nervů přenáší pocit
chladu a tlumí nervy, které přenášejí
bolest. Vhodná je také k léčbě ekzémů,
při kopřivkách, vyrážkách a svědění
pokožky. Mátu ocení také pohmožděná
a revmatismem postižená místa.
U máty nebyly prokázány žádné vedlejší účinky a ve formě čajové směsi
ji můžeme užívat dlouhodobě. Pokud
mátu užíváme samostatně, je vhodné
léčebnou kúru vždy po deseti dnech
přibližně na jeden týden přerušit. Pozor
si musejí dát také kojící matky, protože
máta může snižovat produkci mateřského mléka.

Vyzkoušejte mátovou koupel
Povařte 200 gramů máty ve 3 litrech vody.
Směs přeceďte a přidejte do připravené koupele. Taková lázeň vám
pomůže od svalových křečí, posílí nervy a osvěží pleť.

Trápí-li vás nepříjemný zápach z úst, kápněte si kapku mátového oleje přímo na jazyk.
Každé semeno dá
vzniknout jiné rostlině
Kromě skvělých léčebných účinků
skrývá máta ještě jednu zajímavost.
A to fakt, že pokud vyroste ze semene,

zpravidla má úplně jiné vlastnosti než
původní rostlina. Z tohoto důvodu se
máta většinou množí vegetativně dělením trsů či řízkováním.
-au

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Mentha piperita
Čeleď: hluchavkovité
Kde roste: Máta peprná byla zkřížena zřejmě v západní Evropě, odkud
se rozšířila takřka do celého světa. Má ráda chráněná, slunná místa
a nevápnitou, humózní půdu. Její kořeny jsou poměrně agresivní, a tak
potřebuje více vláhy. Půdu umí vyčerpat poměrně rychle. U nás se většinou pěstuje na zahrádkách či v květináčích, jen zřídkakdy ji můžeme
vidět volně v přírodě.
Které části se používají: listy před rozkvětem, nať s mladými
kvetoucími vršky
Co obsahuje: mentol, menton, mentylacetát, mentofuran, terpeny
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