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Skoncujte s bolavým, oteklým nosem
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Trápí vás suchá a svědící kůže?
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Máte ucpaný nos? Špatně se vám dýchá?
Cítíte se jako pod vodou? Sáhněte po:

Sinex VickS Aloe A eUkAlYPTUS
3v1 PRO ÚLEVU OD UCPANÉHO NOSU
1. OD PRVNÍCH MINUT
2. PO

8H

3. OSVĚŽUJÍCÍ VŮNĚ
ALOE A EUKALYPTU

®
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Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Sinex Vicks aloe a eukalyptus 0,5 mg/ml (oxymetazolin), nosní sprej.
CZ/VCK/16/0014a

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

Editorial
Teprve nedávno jsem si uvědomila,
že svět, který kolem sebe vidíme
a který nám poskytuje k životu tak
potřebné zázemí, je vlastně obrovskou
mozaikou milionů miniaturních světů.
Těch, které prožívá každý z nás. Ať už to
jsou světy reálné, nebo ty, které si vytváříme
ve svých myšlenkách a snech, kdy pro nás není
problém toulat se měsíční krajinou či poskakovat v oblacích.
Já miluji můj svět hudby. Zbožňuju ten pocit, když zazní jeden jediný tón, který
mi otevírá nádherně zdobenou a zároveň křehkou bránu, za níž mohu být
svobodná. Skutečně svobodná.
Nic ale není věčné, a tak se i já musím s posledním tónem vrátit do světa
reálného. Ale reálný svět není nic, z čeho bychom měli mít strach, nebo místo,
v němž bychom se měli cítit nepříjemně. Je to místo, kde se potkáváme se
svou rodinou, s přáteli, kde zažíváme krásné chvíle. Avšak je to také místo, kde
musíme být obezřetní. Číhají na nás nejrůznější pokušení i nemoci. Tak s námi
pojďte prolistovat nové číslo magazínu, třeba v něm naleznete recept, jak se
nemocemi nenechat přelstít.

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Recept

Připravte si pokrm plné a barevné chuti podle
Marka Rauvolfa z Chefparade
PIKANTNÍ KUŘE S FENYKLOVÝM SALÁTEM
Také máte občas lednici plnou surovin, ale váš mlsný jazýček si ne a ne vybrat? Pak
vyzkoušejte potraviny, které nekupujeme každý den. Například fenykl v kombinaci
s pomerančem roztančí naše chuťové buňky a indické kuře dokonalost tohoto
pokrmu jen podtrhne.
CO B
UD
P OTŘ E TE
E B OV
AT ?
kuřec
íp

rs a
fenyk
l
pome
ranče
, cit
me d ,
olivov rony, limetk
ý olej
a
ta n d o
or i m
a s al
(popř.
ga r a m a
ma s a
s ůl , p e
la)
př

Kuřecí prsa očistíme, obalíme v koření tandoori masala a dáme je na pečicí papír do pekáče. Pečeme v troubě
rozehřáté na 150 °C asi 20 minut. Po upečení prsa nakrájíme na plátky.
Fenykl zbavíme tvrdého kořene a nakrájíme ho na co nejtenčí plátky. Z pomeranče vykrájíme segmenty.
Ze zbylého pomeranče vymačkáme šťávu. Tu dáme společně s medem, šťávou z limetky a citronů na fenykl.
Vše promícháme a necháme alespoň dvě hodiny odpočinout v lednici.
Salát dáme na talíř, ozdobíme pomerančovými segmenty a položíme na něj plátky kuřecího masa.

Dobrou chuť!
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Lékař radí

Chřipka versus
nachlazení
Název chřipka bývá často synonymem pro všechny akutní záněty
dýchacích cest. Nicméně pravá chřipka je mnohem závažnějším
onemocněním než prostá a většinou bez komplikací probíhající
akutní infekce dýchacích cest, lidově nazývaná nachlazení.

P

ůvodcem akutních respiračních infekcí horních cest
dýchacích může být až přes dvě stě různých druhů
virů, avšak jen tři až čtyři z nich jsou pravé chřipkové viry.
Z ostatních kmenů způsobují akutní infekce dýchacích cest
nejčastěji rhinoviry, coronaviry, adenoviry, viry parainfluenzy a jiné.

měsících. Virům těchto onemocnění se totiž v chladu daří
lépe. Na jejich šíření však mají vliv i další faktory jako častější pobyt v uzavřených a špatně větraných prostorech,
porucha slizniční bariéry horních dýchacích cest (například
vysoušení v silně klimatizovaných místnostech) nebo snad
i vyšší náchylnost lidí k infekcím v zimním počasí (méně
slunečního svitu, vitaminů ve stravě i pohybu na čerstvém
vzduchu).

Pravá chřipka způsobuje
Nachlazení se obvykle vyvíjí
pouze 10 až 20 % všech
akutních respiračních infekcí. několik dnů
Viry všech respiračních onemocnění včetně chřipky se šíří
kapénkovou nákazou a jsou vysoce infekční. Chřipka obvykle probíhá epidemicky v rozmezí šesti až osmi týdnů
a nejčastěji se s ní setkáme v období od prosince do konce března. Ostatní infekce dýchacích cest jsou mnohem
častější a mohou se vyskytnout prakticky kdykoliv, i když
zvýšený výskyt zaznamenáváme většinou v chladnějších

Nejprve dochází k tzv. prodromům, kdy je člověk malátný
a unavený, může mít i lehce zvýšenou teplotu (maximálně
38 °C). Nejběžnějším příznakem je zánět nosohltanu: pálení
v krku, vodnatá rýma, kýchání, ucpaný nos. Pokud zduřelá
sliznice postoupí až do oblasti hlasivek, objeví se chrapot
a někdy i kašel. Bolest hlavy nebývá výrazná, a pokud je
přítomna, většinou v souvislosti s rýmou. Teplota bývá lehce zvýšená pouze v prvních dnech a většinou jen večer. m
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Onemocnění bývá nekomplikované a obvykle člověka nijak
výrazně neomezuje. K úplnému uzdravení dochází po týdnu až deseti dnech, nicméně s ohledem na možné šíření
viru by měl postižený člověk zůstat pokud možno doma
a vyhýbat se kontaktu s jinými lidmi. Komplikace jsou ojedinělé, může dojít k zánětu vedlejších nosních dutin, u malých dětí i k zánětu středního ucha.

Virová onemocnění nelze léčit
antibiotiky
Léčba nachlazení je pouze symptomatická, to znamená, že
léčíme vedlejší nepříjemné příznaky. Důležitý je klidový režim (zejména v prvních dnech), pravidelné doplňování tekutin (ideální jsou teplé nápoje), přísun vitaminu C a dostatek
spánku. Příznaky rýmy lze tlumit nosními kapkami. Dobrý
léčebný i preventivní účinek má roztok mořské vody ve spreji. Kašel tlumíme přípravky proti kašli, zvýšenou teplotu
a bolest nejčastěji paracetamolem. Pomáhají též bylinkové
čaje (např. lípa, dobromysl, plicník lékařský, jitrocel). Doporučit lze i koupel nohou v horké vodě před spaním.

Chřipka je jedno z nejčastěji
se vyskytujících infekčních
onemocnění
Nekomplikovaná chřipka trvá též zhruba sedm až deset
dnů, ale rekonvalescence po prodělané nemoci je mnohem
delší než po běžném nachlazení. Únava, pocit vyčerpání
i kašel mohou přetrvávat i po dobu několika týdnů.
Chřipkové viry dokážou velmi dobře měnit své vlastnosti,
a tím vzdorovat obranným mechanismům infikovaného
organismu. Epidemie chřipky nastává, pokud onemocní
více jak 2 tisíce lidí na 100 tisíc obyvatel.

Akutní respirační infekce může
být vyvolaná i bakteriemi. Nejčastěji se jedná
o streptokoky, které způsobují angínu. I pro lékaře bývá někdy těžké rozhodnout, zda se jedná o virový, či bakteriální
zánět. Toto rozlišení je klíčové, bakteriální infekce se totiž na rozdíl od té virové léčí antibiotiky.
V současné době existují jednoduché diagnostické prostředky, jak od sebe jednotlivá onemocnění odlišit. U bakteriálního zánětu je zvýšená
specifická bílkovina CRP, jejíž přítomnost se dá
zjistit z několika kapek krve odebraných z prstu.

• V průběhu chřipky se často vyskytují abnormality na EKG,
může dojít k zánětům srdečního svalu nebo osrdečníku,
k dekompenzaci ischemické choroby srdeční, až k akutnímu infarktu myokardu.
• Postižení svalů, zejména zádových a lýtkových, se objevuje většinou až po několika dnech.
• Poškození ledvin nebo jater u lidí s chronickým onemocněním těchto orgánů.
• Žaludeční a střevní obtíže: nevolnost, zvracení, průjmy.
• Pokles tlaku, mohou se objevit i závratě, poškození mozku nebo zvýšená krvácivost.
U nekomplikovaných případů se chřipka léčí opět symptomaticky: léky na snižování horečky, analgetiky na bolest,
léky tlumicími suchý kašel. Samozřejmostí je klidový režim na lůžku, dostatek tekutin a vše, co platí při nachlazení.
Na bolesti svalů může pomoci vápník a hořčík.

Chřipka je nebezpečná hlavně kvůli komplikacím, které
jsou, zejména u rizikových skupin pacientů, poměrně časté
a mohou postihovat různé orgánové systémy:

U části pacientů, zejména tam, kde vzhledem k jejich
anamnéze, věku nebo zdravotnímu stavu můžeme předpokládat komplikovaný průběh, se podávají cíleně antivirotika. Běžně však součástí léčby nejsou, navíc musejí
být podána nejpozději do 48 hodin od objevení se prvních
příznaků. Pokud došlo ke komplikaci bakteriální infekcí,
potom jsou na místě antibiotika.

• Komplikace dýchacích cest mohou být buď primární způsobené chřipkovým virem, nebo sekundární způsobené
bakteriální infekcí. Jedná se o záněty průdušek, zápal plic,
u dětí zánět středního ucha.

Z léků snižujících horečku a působících proti bolesti se nejčastěji užívají salicyláty, paracetamol nebo ibuprofen. Salicyláty tlumí bolest a snižují horečku, nejsou však vhodné
pro děti. Paracetamol snižuje horečku, zmírňuje svalové
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	Chřipka se vyznačuje prudkým
a rychlým nástupem tzv. chřipkového
syndromu:

i kloubní bolesti. Na rozdíl od salicylátů nedráždí žaludek. Nesmí se
však překročit dávka 8 tablet denně
(u dlouhodobého užívání maximálně
5) a tablety se nesmějí užívat v kratším odstupu než 4 hodiny. V opačném
případě hrozí vážné poškození ledvin
a jater.

Hlavním účinným
preventivním
prostředkem proti
chřipce je očkování
Účinnost očkování je však bohužel
krátkodobá, neboť viry chřipky se každým rokem mění. K výrobě očkovací
látky se používá vždy aktuální kmen

• celková zchvácenost, únava, malátnost, nechutenství
• zimnice
• vysoké horečky (až 40 °C) trvající 4 - 5 dnů
• silné bolesti hlavy, svalů i kloubů
• s uchý dráždivý kašel, který se objevuje obvykle od druhého dne
nemoci a je velmi vyčerpávající
Příznaky akutního zánětu dýchacích cest (rýma, překrvení sliznice
nosohltanu) jsou spíš mírné.

Nebezpečná je kombinace tablet a horkých
nápojů, které obsahují stejnou účinnou látku.
Vždy užívejte pouze jedno nebo druhé!
chřipky, takže je potřeba očkovat
každý rok. Očkování se doporučuje
zejména seniorům nad 65 let, chronicky nemocným a dětem v kolektivu,
které jsou starší 2 let. Očkování je vel-

mi dobře snášeno a není vhodné pouze pro jedince s poruchou imunitního
systému.
MUDr. Kateřina Uxová
inzerce

NOVINKA

SÍLA, KTERÁ VÁS
POSTAVÍ NA NOHY
PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ

PŘIPRAVEN PŮSOBIT

UŽ ZA

10

MINUT*

* Léčivé přípravky jsou připraveny začít působit při příznacích chřipky a nachlazení již za 10 minut. Založeno na absorpci paracetamolu bez hodnocení klinické účinnosti.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky a Theraflu Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek
pro perorální roztok v sáčku jsou léky k vnitrřnímu použití. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2017 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.
V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111. Případné nežádoucí
účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com. Datum vypracování materiálu: 07/2017
CHCSK/CHTHRFL/0007/17
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Speciální projekt

Trápí vás
suchá a svědící
kůže?
Věděli jste, že kůže je největším orgánem
v lidském těle? Nikoho zřejmě nepřekvapí,
že nás dokáže pořádně potrápit. Mezi
nejčastější problémy, které se právě
na kůži projevují, patří bezpochyby suchá
či citlivá kůže nebo atopický ekzém. Tento
jev je natolik rozšířený, že se nám věta
„Mám suchou kůži” zdá spíš jako banální
kosmetická záležitost než závažná zdravotní
komplikace.

N

ejčastějším projevem, který doprovází výskyt
suché kůže, je svědění postižené oblasti. To bývá
většinou zároveň projevem nejnepříjemnějším. Tendence
ulevit si od otravného svědění škrábáním problém ještě
zhoršuje, protože dále narušuje již tak oslabenou kožní
bariéru. Mezi další obtíže patří podrážděná kůže se suchými místy, na kterých se tvoří šupinky či pnutí kůže. Že tyto
symptomy poznáváte? Pak pravděpodobně patříte k celé
řadě těch, které trápí suchá kůže.

Jak nejčastěji řešíme problém
suché kůže
Přestože je na trhu velmi dobře dostupná celá škála speciálních produktů určených na suchou kůži, jen málo lidí
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tyto přípravky používá. Často se tedy spoléháme na běžné
krémy či tělová mléka. Speciální přípravky na suchou kůži
přitom dodávají pokožce potřebnou vláhu a promašťují ji,
a pokud jsou vhodně zvolená, mají také schopnost zklidnit
podráždění. Proto je jejich použití to nejmenší, co můžeme
pro suchou a vypjatou kůži udělat.
Stres, zhoršené klima, nesprávná péče nebo nejrůznější
choroby mohou kůži vysušovat a způsobovat její podráždění a přecitlivělost. Emulze EXCIPIAL U HYDROLOTIO všechny tyto projevy léčí, je to účinná a léty ověřená léčivá emulze
na citlivou nebo mírně podrážděnou kůži. Rychle se vstřebává a hodí se na každodenní používání na celé tělo.
Atopický ekzém se často zaměňuje za vysušenou pokožku, to ale není jeho úplná charakteristika. Ekzematici mají
kůži suchou, až šupinatou,
se známkami zduření a zarudnutí. Velmi trpí svědivostí,
která onemocnění provází,
a mají tendence se škrábat.
Tomu je ale třeba zabránit.
Škrábání totiž celý problém
jen zhoršuje, a pacient se tak
ocitá v začarovaném kruhu.

Mazat, mazat, mazat
To je hlavní zásada, na kterou bychom měli při péči o suchou kůži
pamatovat. Vhodné jsou mastnější krémy, které umožňují udržet
vodu v kůži a zabraňují jejím ztrátám a částečně nahrazují porušenou
kožní bariéru. Na suchou kůži jsou nejvhodnější produkty obsahující
více tuku než vody. Vitaminy a další účinné látky v nich dodají pokožce potřebnou vzpruhu, a pomáhají tak minimalizovat pocit sucha.
Přídavné látky jako kyselina mléčná, glycerin či urea udržují v kůži
vlhkost. Urea neboli močovina je navíc přirozenou součástí kůže.

Co má vliv na vznik
onemocnění?

Máte podezření,
že vaše dítě
trpí atopickým
ekzémem?
Atopický ekzém je nepříjemné kožní
onemocnění, které vyžaduje pečlivé
a pravidelné ošetřování a hlavně trpělivost. U dětí se vyskytuje poměrně
často. Celých 85 % onemocnění probíhá do pátého roku věku, 60 % dokonce do jednoho roku od narození.
Není ale třeba podléhat panice - až
na výjimky totiž zmizí do puberty. Myslete však na to, že jednou postižená
kůže vyžaduje pozornost a zvláštní
péči po celý život. Děti, které jím trpí,
bývají nervózní a podrážděné, protože pnutí a svědění jim nedovolí užívat
si hry a učení. Do velké míry ale lze
jeho průběh ovlivnit, pokud poznáme
jeho příčinu a budeme pamatovat
na důležité rady a doporučení.

Roli může hrát celá řada faktorů.
Někdy se zmiňuje vliv dědičnosti, ta
ale může být pouze jedním z činitelů podmiňující propuknutí ekzému
a nepovažuje se za stěžejní. Onemocnění se často vyskytuje společně
s alergickou reakcí na pyly nebo potraviny, nebo také s astmatem.
EXCIPIAL U LIPOLOTIO je účinná a léty
ověřená léčivá emulze na suchou
kůži. Léčí svrbivé projevy, je vhodná
na atopický ekzém a psoriázu. Rychle
se vstřebává a hodí se na každodenní
používání na celé tělo. Lotio nahra-

zuje
chybějící
hydratační
faktor v kůži
– ureu a tuky,
jejichž
nedostatek je jednou
z příčin vzniku
atopického ekzému a všech
typů
xeróz
(suché a citlivé
pokožky).
Kožní
emulze
Excipial U Lipolotio obsahuje
4 % účinné látky urea, která patří mezi přirozené zvlhčující faktory,
pomáhá zvyšovat obsah vody v kůži
a stabilizuje její ochrannou funkci.

Tip pro vás
Hydratační přípravky aplikujte na vlhkou kůži lehce osušenou ručníkem, lépe se vstřebají.

Produkty Excipial poskytují švýcarskou kvalitu za českou cenu. K dostání jen
v lékárnách. Více na www.excipial.cz.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. EXCIPIAL U HYDROLOTIO a EXCIPIAL U LIPOLOTIO jsou léky
k zevnímu použití. Obsahují ureu.

9

Lékárník radí

Podzim je tu.

Zaměřme se
na posílení imunity
Imunitní systém člověka pomáhá udržovat
integritu vnitřního prostředí organismu.
Mezi jeho další významné funkce patří
obranyschopnost proti bakteriím a virům.
Zároveň imunitní systém přispívá
k odstraňování starých nebo nefunkčních
buněk a zajišťuje toleranci vůči zdravým
částem našeho organismu. Pro imunitní
systém je důležitá správná funkce kostní
dřeně, brzlíku, lymfatického oběhu a sleziny.

I

munita se dělí na specifickou a nespecifickou. Nespecifická imunita je vývojově starší a má rychlejší nástup
v případě infekce. Specifická imunita je vývojově mladší
a účinkuje s určitým časovým prodlením. Do specifické
imunity patří B- a T-lymfocyty a jednotlivé skupiny protilátek. Výhodou specifické imunity je fakt, že má tzv. imunologickou paměť. Pokud se náš organismus již v minulosti
setkal s cizorodou částicí, zástupci specifické imunity jsou
schopni si to zapamatovat a při opětovném kontaktu ji zneškodnit. Této vlastnosti se využívá při očkování.

Posílení nebo snaha o aktivaci imunitního systému formou
samoléčby jsou možné hlavně
u méně závažných stavů.
čům, prachu, hmyzu nebo plísním a bakteriím. Alergickou
reakci může u člověka spustit i podání léčivého přípravku. Projevy alergie mohou být buď místní, nebo celkové.
U místních projevů můžeme pozorovat zarudnutí, svědění
a otoky na kůži, vodnatou rýmu, kýchání či významnější
dýchací obtíže. Celková alergická reakce projevující se
anafylaktickým šokem je mnohem závažnější a ohrožuje
pacienta na životě. V takovémto případě je nutná rychlá
pomoc a přivolání záchranné služby.

Nesprávně fungující imunitní
systém se projeví

Mezi další onemocnění imunitního systému patří tzv. imunodeficity. U primárních imunodeficitů jde o vrozené postižení, kdy nedochází ke správné funkci u B-lymfocytů,
T-lymfocytů, komplementu nebo dalších částí tohoto systému. Sekundární imunodeficity jsou onemocnění získaná
během života (například infekce HIV). Na jiném principu
jsou založena autoimunitní onemocnění. U těchto stavů
lidský organismus útočně reaguje na svoji vlastní část
a dochází ke vzniku protilátky proti vlastním buňkám. Mezi
autoimunitní onemocnění řadíme revmatoidní artritidu,
ulcerózní kolitidu, lupénku a jiné.

Pokud lidský organismus přehnaně reaguje na určitou látku z prostředí, mluvíme o alergii či alergické reakci. Konkrétně se nejčastěji jedná o přecitlivělost vůči pylu, rozto-

Ovlivněním především nespecifické imunity se snažíme
zamezit opakovanému výskytu infekcí a nastartovat imunitní systém. Autoimunitní onemocnění nebo tzv. imuno-

10

Nezapomeňte na probiotika

d eficientní
s t a v y
patří do rukou odborného
lékaře a takovéto
nemoci si vyžádají vyšetření na specializovaném pracovišti a dlouhodobou spolupráci mezi
lékařem a pacientem.
U samoléčby spadá většina dostupných preparátů do kategorie doplňků stravy. Jedná se o přírodní látky
získané z hlívy ústřičné, zázvoru lékařského, lichořeřišnice, třapatky
nachové nebo ženšenu. Při infekčních onemocněních dýchacích cest
je vhodné užívat včelí produkty v čele
s propolisem pro jeho protizánětlivé
účinky. Selen, zinek, vitaminy C, D a E
jsou používány pro celkové zlepšení
obranyschopnosti pro jejich antioxidační a imunomodulační vlastnosti.

Pro aktivaci imunitního systému jsou rovněž využívána probiotika.
Jsou to živé mikroorganismy používané v prevenci střevních onemocnění nebo infekcí dýchacích cest. Probiotika je rovněž vhodné
užívat při antibiotické terapii pro zamezení střevních obtíží, které
mohou tuto léčbu provázet.
Mezi často využívané léky patří přípravky s tzv. betaglukany. Na základě
chemického složení je řadíme mezi
polysacharidy. Betaglukany získáváme například z hlívy ústřičné. Jedná se o houbu rostoucí na kmenech
listnatých stromů. Užívání přípravku
vede k aktivaci imunitního systému
a jeho užívání je vhodné například
v období chřipek. Při výběru přípravku je důležité zkontrolovat, zda
přípravek obsahuje čistý extrakt betaglukanů, nebo zda se jedná pouze
o usušený prášek z dané houby.
Při častém opakování infekce dýchacích nebo močových cest může lékař
předepsat přípravky ze skupiny bakteriálních lyzátů. Jedná se o příprav-

ky obsahující usmrcené bakterie, jejichž živé formy způsobují tyto záněty.
Usmrcené bakterie nejsou schopny
zánět vyvolat, ale slouží k stimulaci
imunitního systému.
Podzim kromě nižších teplot přináší i větší nápor na náš organismus.
K jeho zvládnutí mohou pomoci kromě aktivního životního stylu, dostatku spánku a omezení stresu některá
z výše uvedených možností na podporu imunity. Osoby s rizikovými
chronickými onemocněními mohou
před nástupem chřipkové sezóny využít možnost očkování.
PharmDr. Eliška Kouřilová
PharmDr. Jan Kouřil
inzerce

CHRÁNÍ TO
NEJCENNĚJŠÍ
doplněk stravy

NOVINKA
S příchutí
pomeranče

Obsahuje beta-glukany z hlívy
y
ústřičné, nukleotidy a vitamin
min C,
který přispívá:
stému
- k normální funkci imunitního systému
ní
- ke snížení míry únavy a vyčerpání
www.omega-pharma.cz

Sirup 330 g

Sirup 150 g / 330 g

Cucavé tablety 30 ks

Cucavé tablety 30 ks / 90 ks
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Rýma.

Skoncujte s bolavým,
oteklým nosem
Rýma se sice z odborného hlediska jeví
jako banální onemocnění, ale v běžném
životě je to pěkně nepříjemná záležitost.
Nos odřený od kapesníku, jídlo, které
kvůli ucpanému nosu ztratilo veškerou
chuť a neustále směšně pootevřená ústa,
abychom vůbec mohli dýchat.

T

yto příznaky nás přepadnou kdykoli a někdy i několikrát ročně. Ujasněme si ale, že rýma bývá spíše
obecným příznakem onemocnění horních cest dýchacích,
při kterém dochází ke zduření nosní sliznice, případně produkci vodnatého, hlenovitého až hnisavého sekretu.
Rýma je infekční stav, který je vysoce přenosný běžným
smrkáním, kýcháním, kašlem i obyčejným mluvením.
Infekce se šíří vzduchem a samozřejmě i kontaktem. Zásadním rozlišovacím kritériem rýmy je její možná příčina.
Rozlišujeme tak rýmu alergickou a nealergickou. Jakmile
dokážeme jasně určit, která z příčin naši rýmu způsobuje,
lékař nám může stanovit vhodnou terapii či léčbu.

Není rýma jako rýma
Zaměřme se na nealergickou rýmu, někdy také označovanou jako „sezónní“. Nejčastěji se jedná o zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích virového původu, tzv. rinitidy. Rozhodujícím kritériem při léčbě rinitidy je délka jejího
trvání. Krátkodobě trvající rýma zpravidla trvá maximálně
čtrnáct dnů. Pokud rýma neustupuje ani po těchto čtrnácti
dnech léčby, označujeme ji jako rýmu chronickou a je vhodné odborné vyšetření.
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K častým doprovodným
projevům rýmy patří mírná
bolest hlavy, pálení očí nebo
světloplachost.
Oproti rýmě sezónní se nástup akutní rýmy obvykle projevuje nepříjemným pálením a suchostí v nose a nosohltanu. Ta se po 24 hodinách obvykle rozvine do stadia
s vodnatou až hlenovitou sekrecí. Akutní rýma však
nemá příliš závažný charakter, proto je nejčastěji doporučována úlevová léčba pomocí nosních kapek a sprejů,
které zužují cévy, čímž pomáhají oteklým nosním sliznicím splasknout.
Zásadní při léčbě rýmy úlevovými nosními přípravky je
dodržování maximální doporučené doby jejich používání,
která se pohybuje v rozmezí sedmi až deseti dnů. Dlouhodobé užívání nosních kapek a sprejů totiž může při vysazení těchto kapek způsobovat neprůchodnost nosu. Jedná
se o jakousi formu závislosti nosní sliznice na účinné látce,
kterou kapky obsahují. Tato závislost se označuje jako sanorinismus.

Solné roztoky se těší
stále větší oblibě
Vhodnou alternativou ke sprejům jsou solné roztoky. Ale
pozor, rozlišujeme dva druhy roztoků – izotonický a hyper-

tonický. K odstranění otoků a zduření
nosní sliznice je vhodné použití hypertonických roztoků minerálních solí,
které mají na základě svých fyzikálních vlastností schopnost odstraňovat otok a zduření nosní sliznice, čímž
uvolňují horní cesty dýchací. Vzhledem k absenci farmakologicky účinné
látky jsou vhodné i pro dlouhodobější používání. Tyto roztoky jsou někdy
obohacené jinými prvky, jako je měď,
mangan nebo aloe vera, a jsou také
doporučovanou alternativou při léčbě
rýmy u těhotných žen a malých dětí.

Existují také přípravky, které
navíc obsahují pseudo-efedrin,
jenž zajistí splasknutí nosní
dutiny, a uvolní tak ucpaný nos.
Podstatné však je, že sice ulevuje od projevů rýmy, avšak neléčí
ani podstatu, ani neurychlují
uzdravení. Při užívaní těchto léků
se vždy nejdřív poraďte s vaším
lékárníkem či lékařem. U některých pacientů tyto léky můžou
spíše uškodit než ulevit.

Izotonické roztoky se používají zpravidla k prevenci. Dokážou totiž zvlhčit
a pročistit nosní sliznice. Takto posílená nosní sliznice se pak lépe vyrovnává s útoky virů vyvolávajících infekční
onemocnění horních cest dýchacích.
Jestliže je rýma doprovázena bolestmi
hlavy, je možné užívat léky na bázi paracetamolu či ibuprofenu, které celkově zmírní bolest a působí protizánětlivé.
Celkově pak platí pravidlo, že při „nemoci“ bychom měli zvýšit příjem tekutin, vitaminu C, B a zinku, který posílí
náš imunitní systém. Dále můžeme
léčbu podpořit bylinkami. Zázvorový
kořen silně prohřívá, odhleňuje a má
protizánětlivé účinky. Kdo preferuje
alternativnější léčbu, může sáhnout
po homeopatikách. Doporučuji užívat
přípravek Coryzalia, a to každou hodinku jednu tabletu. Dále se dá užívat
i Nux Vomica či Mercurius Solubilis
9CH, pět granulí každou hodinu.

TIP!
PŘIPRAVTE SI ČAJ PROTI
RÝMĚ!
Nastrouhejte čerstvý zázvor,
přidejte citron, med
a 3 hřebíčky.
Vše přelijte 250 ml vroucí
vody, nechte vylouhovat a pijte
po doušcích.

Ovšem ta nejdůležitější rada je patrně
ta nejjednodušší – důsledně se vyhýbejte všem nakaženým. A pokud to
opravdu není možné, dodržujte alespoň dostačenou hygienu rukou.
Mgr. Martina Štěpková
Alphega lékárnice, Teplice

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

inzerce

www.otrivin.cz
www.o
www
otrivin cz
o
pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Před použitím
p
Otrivin® Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem,
roztok je lék k použití do nosu. Obsahuje xylometazolini
hydroch
hydrochloridum.
V přípa
případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline
Consum
Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova
1734/2c,
1734/2 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420
222 001
00 111.
Případné
Případn nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.
com.Ochranné
com.Oc
známky jsou vlastněné nebo licencované
skupinou
skupin společností GSK. ©2017 skupina společností GSK
nebo poskytovatel
píslušné licence.
p
Datum vypracování materiálu: 07/2017
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Zdraví v rodině

Bakterie a viry.

Kdo z nich nám ubližuje více?
Bakterie a viry u nás patří k nejčastějším
původcům infekčních onemocnění. Mohou
způsobovat banální infekce i těžké, život
ohrožující stavy. Jejich přenos se uskutečňuje
buď přímo - kontaktem s nemocným, nebo
nepřímo - kontaminovaným aerosolem,
prachem, vodou, potravinami nebo neživými
předměty.

R

ůzné druhy infekcí mají velmi často podobné příznaky a někdy bývá těžké i pro lékaře určit jejich původce – zda je jím bakterie, nebo vir. A proč je toto odlišení
tak důležitě? Právě podle původce se totiž stanovuje léčba.
Existují však i takové infekce, jejichž příznaky jsou tak typické, že jejich původce se dá určit téměř s jistotou.

Bakterie dokážou přežít
i v extrémních podmínkách
Bakterie jsou jednobuněčné, velmi odolné mikroorganismy, které jsou nejrozšířenějšími organismy na světě. Zdaleka ne všechny vyvolávají onemocnění. Ba právě naopak.
Většina z nich je neškodná, nebo dokonce zdraví prospěšná. Jen lidský organismus obsahuje řádově biliony bakterií,
jejichž hmotnost by po zvážení přesáhla jeden kilogram.
Tyto bakterie plní nejrůznější, většinou zdraví prospěšné
funkce (např. posilují přirozenou obranyschopnost). Jiné
druhy bakterií se s úspěchem využívají i v různých odvětvích průmyslu (potravinářství – výroba mléčných výrobků,
chemický průmysl aj.).
Bohužel existují i bakterie zdraví škodlivé, které způsobují řadu infekčních onemocnění. Patogenní bakterie mů-
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Infekci může přenášet
také hmyz.
 nejčastějším původcům
K
bakteriálních infekcí u nás
patří:
• STREPTOKOKY: způsobují například záněty
hltanu, angíny, spálu, ale i záněty středouší, zápal
plic, kožní infekce, infekce močových cest aj.
• STAFYLOKOKY: kožní infekce, infekce dýchacích
cest (většinou po předchozím postižení jiným
infekčním činitelem), záněty prsu u kojících žen,
záněty kloubů, mohou způsobit i septické, život
ohrožující stavy
• K dalším bakteriálním onemocněním patří
například: tuberkulóza, cholera, záškrt, tetanus,
černý kašel, syfilis, kapavka, mor, některé záněty
mozkových blan, tyfus

žeme rozdělit na obligátní, které nemoc způsobují vždy,
a na oportunistické, které jsou běžnou součástí mikroflóry
organismu a nemoc způsobují jen za určitých okolností
(např. zlatý stafylokok vyvolávající úporné a špatně léčitelné infekce). Patogenní bakterie narušují hostitelský organismus buď zplodinami svého metabolismu, nebo mecha-

Existuje mnoho
druhů antibiotik. Dělí
se například
podle mechanismu působení na bakteriální
buňku.
Některá
zabraňují tvorbě buněčné stěny, jiná syntéze bílkovin. Podle toho,
zda působí jen na určitou
skupinu bakterií nebo jich ničí
více, se dělí na úzko- nebo širokospektrá. Širokospektrá antibiotika však
ničí i zdraví prospěšné bakterie, proto je
vhodné antibiotickou léčbu doplňovat
o probiotika.
nicky. Příznaky onemocnění jsou však
často způsobeny též imunitní reakcí
organismu.
Bakterie lze pozorovat přímo pod mikroskopem. Jejich velikost se pohybuje
od několika desetin do desítek mikrometrů. Většina bakterií má na svém
povrchu buněčnou stěnu a za příznivých podmínek se množí dělením.
Některé mají schopnost sporulace,
tedy vytváření zvláštních buněk, které dokážou přežít i v extrémních podmínkách (např. bakterie, která přenáší
tetanus, dokáže přežít roky v půdě).

Bakteriální nákazy
léčíme antibiotiky
Antibiotika působí selektivně, to znamená, že poškozují daný mikroorganismus, aniž by významně poškozovala zdraví pacienta. Antibiotika
působí buď bakteriostaticky, tj. potlačují rozmnožování, nebo baktericidně,
tj. zabíjejí příslušný bakteriální kmen.

K tomu, aby léčba antibiotiky fungovala, je nutné zjistit původce onemocnění a nasadit přípravek šitý na míru
patogennímu původci. Dále je nutné
antibiotika užívat s co největší přesností podle předepsaného dávkování
a vždy doužívat celé balení. Lidé mají
tendence s užíváním přestat, jakmile
dojde ke zlepšení stavu. Bohužel v tom
případě antibiotikum všechny bakterie
nezničí a ty, které přežijí, si následně
na dané antibiotikum vytvoří rezistenci.
Taková onemocnění jsou potom zvlášť
úporná a velmi obtížně se léčí.

Viry. Na cestě mezi
živými a neživými
organismy
Viry jsou mnohem menší než bakterie
a nelze je pozorovat ani běžným mikroskopem. Viry nejsou totiž schopné samostatné existence. Virus sám
o sobě buňkou není, nemá žádnou

	
Nejčastější
onemocnění
způsobená
viry:
• záněty horních cest dýchacích
(nachlazení)
• chřipka
• průjmová onemocnění
a záněty žaludku
• mononukleóza
• klíšťový zánět mozkových
blan
• plané neštovice a pásový opar
• žloutenka
• zarděnky, spalničky, příušnice
• HIV syndrom, AIDS
• žlutá zimnice, ebola, horečka
dengue (v tropických
oblastech)
• vzteklina

metabolickou aktivitu a ke svému
životu i k množení potřebuje hostitelskou buňku. Cizopasí tedy uvnitř těla
buněk a po napadení virem zpracovává hostitelská buňka genetickou informaci jako svoji vlastní. Viry nerostou,
nemetabolizují a nemnoží se, ale jsou
pomnožovány hostitelskou buňkou.
Při napadení organismu virem dochází k replikaci viru uvnitř buněk.
Viry mohou být buď cytopatogenní,
to znamená, že hostitelská buňka se
rozpadne, nebo necytopatogenní, kdy
virus sice hostitelskou buňku nezničí,
ale buňka je po napadení virem zlikvidována imunitním systémem. Někdy
může imunitní reakcí hostitele dojít
i k poškození celých tkání.
m
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Viry způsobují velké množství významných infekčních chorob.
	
Očkovací látky (vakcíny)
se liší podle druhu
• Oslabená (atenuovaná) vakcína obsahuje oslabené živé mikroorganismy, u kterých je schopnost vyvolat infekci výrazně oslabena. Tento typ
vakcíny navozuje velmi dobrou imunitní odpověď,
je však přísně kontraindikován u jedinců s oslabenou obranyschopností (spalničky, zarděnky,
příušnice, dětská obrna, tuberkulóza, žlutá
zimnice).
• Inaktivovaná vakcína obsahuje usmrcené
patogeny. Je méně účinná a většinou je třeba
podat s odstupem času dvě až tři dávky
(hepatitida A).
•T
 oxoidová vakcína obsahuje bakteriální toxiny
s potlačenou schopností vyvolat infekci, ale
stimulující imunitní systém (tetanus).
•S
 ubjednotková vakcína je charakteristická tím,
že patogenní agens se usmrtí a separuje na jednotlivé fragmenty (hapatitida B).
•M
 odernější jsou vakcíny polysacharidové, konjugované nebo rekombinantní tvořené na principu
genetického inženýrství.
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Na virové infekce antibiotika nepůsobí. Virové nákazy se
většinou léčí pouze symptomaticky, tj. léčbou příznaků onemocnění, ale ne příčiny. Cílená protivirová léčba je možná
jen u některých virů, navíc se musí podat brzy po propuknutí infekce a bývá velmi nákladná, takže antivirotika se
užívají jen v přísně indikovaných případech. Mnohá virová
onemocnění však bohužel stále vyléčit neumíme.

Nejúčinnější prevence proti
bakteriím a virům? Očkování
Očkování využívá imunitní paměť, která je jednou z charakteristik specifické, získané imunity. Po setkání s cizorodou škodlivou látkou si imunitní systém tuto látku
zapamatuje a při opakovaném setkání je jeho reakce
rychlejší, cílenější a účinnější. Při očkování se do zdravého organismu záměrně vpraví mikroorganismus nebo
jeho fragment za účelem vyvolat imunitní reakci, která
bude zapamatována.
Očkování je vysoce účinné. Největším úspěchem byla
celosvětová eradikace viru pravých neštovic. V Československu se od roku 1960 díky plošnému zavedení očkování proti dětské obrně nevyskytnul jediný případ této
nemoci. Díky očkování došlo i k významnému snížení nemocí, jako jsou spalničky, záškrt, tetanus, tuberkulóza,
zarděnky či příušnice.
MUDr. Kateřina Uxová

Jeden za všechny, všichni proti chřipce,
kašli a ucpanému nosu.

SUCHÝ KAŠEL?

VLHKÝ KAŠEL?
Ambrobene

Stoptussin

5v1 proti vlhkému kašli:
1. rychle a účinně rozpouští hlen;
2. usnadňuje vykašlávání;
3. zklidňuje podrážděné průdušky;
4. zvyšuje imunitu dýchacích cest;
5. podporuje průnik antibiotik.

Jediný se silou dvou účinných látek – zastaví
dráždivý kašel, obnovuje ochranný film na
sliznici dýchacích cest, čímž chrání před
dráždivým kašlem a následně ředí hlen a tím
napomáhá vykašlávání.

UCPANÝ NOS?

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ?

Sinex Vicks

Vicks SymptoMed Complete

3v1 pro úlevu od ucpaného nosu. Uvolňuje nos OD
PRVNÍCH MINUT. Účinek přetrvává PO 8H. Navíc
s OSVĚŽUJÍCÍ VŮNÍ mentolu a eukalyptu.

Jediný horký nápoj na trhu, který ulevuje od 6
příznaků (teplota, bolest svalů a kloubů, bolest
v krku, rýma a ucpaný nos, kašel) chřipky
a nachlazení a čistí dýchací cesty.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
SINEX VICKS aloe a eukalyptus 0,5 mg/ ml (oxymetazolin), nosní sprej.
VICKS SYMPTOMED COMPLETE citron: lék k vnitřnímu užití 1.SPC: Guaifenesin ulehčuje odstraňování hlenu a snižuje podráždění bronchiální tkáně.
STOPTUSSIN kapky: léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou butamirati citras a guaifenesinum.
AMBROBENE 15 mg/ 5ml sirup: přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum.

CZ/VCK/17/0024

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

Pohyb
potřebujeme,
vždy ale s mírou
Pohyb je základním projevem života.
Jsou s ním spojeny jak příjemné prožitky,
ve smyslu radosti nebo uvolnění, tak ty
negativní – únava, bolest, frustrace. Obojí
má nesporný význam. Překonáváním zátěže
stoupá naše odolnost, vůle i trpělivost.
Přirozená pohybová aktivita příznivě
ovlivňuje nejen zdravý vývoj člověka,
ale současně je i ochranou proti vzniku
civilizačních chorob.

O

d prvopočátku vývoje člověka pro nás měl pohyb nenahraditelný význam. Bez aktivity a fyzické zdatnosti
by člověk nemohl přežít. Není-li člověk dostatečně aktivní
v dnešní době, zvyšuje se u něj pravděpodobnost úmrtí na některou z chorob, která s nedostatkem pohybu úzce
souvisí.

Pohyb je nepostradatelný pro
správný vývoj a funkce lidských
orgánů
Fyzickou aktivitou se zlepšuje činnost srdce a krevního oběhu, zvyšuje se kapacita plic. Pohyb dále redukuje tukovou
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tkáň a snižuje hladinu cholesterolu, což má dopad na nižší
riziko aterosklerózy, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Pohyb napomáhá snižovat krevní tlak, tvořit
svalovou hmotu a formovat tělesné proporce, rovněž přispívá ke správné pevnosti a pružnosti kostí. Pravidelným
cvičením lépe odoláváme nemocem, třeba chřipce nebo
rýmě. Fyzická aktivita snižuje riziko vzniku rakoviny (zejména tlustého střeva a konečníku, prsu, dělohy, ale i nádorů plic). Dále představuje prevenci osteoporózy, diabetu
II. typu či potíží s trávicím systémem (zácpa, hemoroidy).
V neposlední řadě prodlužuje délku aktivního života.

Pohybová aktivita nás pomáhá
udržet v dobré tělesné i duševní
kondici.
Nedostatek pohybu je základní příčinou stresu. Trénovaní
jedinci ve stresových situacích dosáhli lepších výsledků a dopad zátěže byl menší. Pravidelnou fyzickou zátěží se utužuje
tělo, zlepšuje se kondice pro intelektuální práci a člověk se
dostává do harmonie, která je opakem stresu.
Motivací k fyzické aktivitě jistě patří i to, že přináší odreagování od pracovních nebo osobních problémů nebo zmenšuje
fyzické i psychické napětí. Vede ke zlepšení dýchání a prokrvení organismu, čímž sníží pocit únavy. Podporuje kamarádské vztahy, zvyšuje odpovědnost za sebe sama a zdokonalením postavy zvyšuje i sebevědomí.

V posledních letech dochází
k nárůstu výskytu obezity. Je
to podmíněno mnoha faktory,
ale bylo zjištěno, že energetický
příjem z potravy sice klesá, ale
podstatně více klesá energetický
výdej pohybem. Tímto význam
pohybové aktivity ještě narůstá.

Sportování může vést
k nadměrnému
přetěžování kloubů
a k narušování kloubní
chrupavky.
Pohyb může mít nejrůznější podoby,
důležité je, abychom byli zdraví, aby
v nás vyvolal pocit radosti, spokojenosti
a štěstí. Kolektivní sporty (fotbal, volejbal, házená) učí týmovému přístupu,
důležitosti souhry, a tím nás učí i spolehlivosti a soustředěnosti. Individuální
sporty (tenis, atletika, gymnastika) v jedinci rozvíjejí odpovědnost za sebe samého jak po fyzické, tak i po psychické
stránce, čímž nás vedou k překonávání
překážek. Kondičním cvičením (cvičení

v posilovně, běh) si udržíme dobrou Dlouhodobé nadměrné fyzické cvičetělesnou a duševní zdatnost a formuje- ní má dopad především na naše cévy
a srdce, zapříčinit může také bolesti
me si postavu.
kloubů a svalů.

Přemíra pohybu je
pro člověka stejně
nezdravá jako sedavý způsob života

Abychom předešli nebo zmírnili svalovou bolest po fyzické námaze, je třeba
dodržet několik zásad. Před samotným
cvičením je dobré se zahřát, dodržovat
po celý den pitný režim, dbát na správnou životosprávu, doplňovat minerály
a vitaminy, po cvičení se protáhnout
Ne všechny pohybové činnosti jsou nebo si dopřát masáž, saunu a samovhodné pro každého. Volíme je s ohle- zřejmě cvičit pravidelně.
dem na věk, zdravotní stav a aktuální
výkonnost. Sportovní aktivity se podílejí na odstranění pracovní, ale i duševní únavy. Pravidelný pohyb neznamená
každodenní cvičení do vyčerpání sil, Specifickou skupinu lidí, kteří by určitě
ale měl by nám přinášet potěšení, být měli dbát na pohybovou aktivitu, jsou
příjemným koníčkem. Stačí 10 minut diabetici. Fyzická zátěž je prospěšná jak
pohybové aktivity denně nebo 20 až pro kondici, tak pro kompenzaci a pre30 minut třikrát týdně.
venci (nejen) diabetu, předchází vzniku

Pohyb s diabetem
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Tejpování

ko m plikacím
této
nemoci.
O vhodnosti zvolené
pohybové aktivity by se tato skupina
pacientů měla vždy poradit se svým
ošetřujícím lékařem. Obecně se jim doporučuje chůze (2 až 5 km/h), jízda na kole
(10 km/h), jóga, lehčí forma aerobiku
nebo bruslení. Jako posilovací cvičení je
vhodné cvičit s vlastní váhou nebo lehčími činkami.
Pro vzestup hladiny cukru v krvi nejsou pro diabetiky vhodné adrenalinové sporty, nedoporučuje se posilovat
s těžkými břemeny nebo pěstovat bojové sporty. Dále pro diabetiky platí absolutní zákaz sportování, když hladina
glykémie dosáhne kritických hodnot
(pod 4 mmol/l, nad 15 mmol/l), nebo
když se necítí zcela zdrávi. Velkou roli
zde hraje vhodná výživa, která se vždy
odvíjí od hodnot glykémie.

Sport s sebou přináší i riziko zranění
Zdánlivě banální otok kolene může být
varováním, které se může podepsat
na chrupavce. Mechanické opotřebování kloubní chrupavky, které souvisí
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Tejpování je fyzioterapeutickou metodou, při které se na tělo aplikují
elastické pásky (tejpy). Tejpy se přilepí přímo na tělo v místech problému, jsou voděodolné. Mají tloušťku kůže a jsou velmi pružné, což
zabezpečí plný rozsah pohybu, takže nás vůbec neomezují. Na těle
vydrží přibližně týden, poté se mění za nové. Tejpováním se sníží
otok, stabilizují se klouby a podpoří vazy a svaly, zmírní se bolest,
pomáhá řešit lymfedém a jizvy. Sportovci ho využívají zejména
k uvolnění přetížených svalů, ke zpevnění poraněných kloubů nebo
před plánovanou větší námahou.
s jejím dlouhodobým přetěžováním,
může nakonec vést až k artróze. Ta
může postihovat jeden nebo více kloubů. Přestože je artróza vnímána jako
nemoc starších lidí, ve skutečnosti se
už objevuje ve stále nižších věkových
kategoriích, především kvůli přetěžování kloubů při sportování.
Velmi důležitá je prevence vzniku
onemocnění – udržovat si optimální
váhu, snažit se vyhnout jednostrannému přetěžování při sportu, používat správnou obuv, techniku cvičení
a dbát na bezpečnost (eliminovat riziko úrazu).
Artrózu zatím není možné úplně vyléčit, nejzazší možností je výměna

kloubu. Léčba je založena na dlouhodobém potlačování bolesti se snahou
o zachování funkce kloubů a na jejich
rehabilitaci. Na zpomalení či zastavení
úbytku kloubní chrupavky se podávají
léky ze skupiny tzv. pomalu působících
léků, kam se řadí látky vyskytující se
v chrupavce - chondroitin, glukosamin nebo kyselina hyaluronová; dále
pak výtažky z rebarbory, avokádového
a sójového oleje. Tyto výtažky stimulují
tvorbu kolagenu a působí protizánětlivě. V doplňcích stravy najdeme kromě
zmiňovaných látek kolagen, želatinu,
MSM (methylsulfonylmetan), vitaminy
a minerály (vitamin C, mangan), bylinné
složky (aescin, boswellové kyseliny).
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

Tipy
MICELÁRNÍ VODA ULTRA
PRO VELMI CITLIVOU AŽ REAKTIVNÍ PLEŤ
Nová generace micelárních vod
s glyco-micelární technologií, inspirovanou
dvoufázovými odličovadly. Obsahují
magnetické micely a jemné čisticí složky pro
zachycení jak viditelných, tak i neviditelných
nečistot na povrchu pleti. Při použití není
třeba pleť třít. Byly stvořeny v souladu
s přísnou formulační chartou pro vysokou
míru tolerance i pro reaktivní pleť.
Bez parfému. Hypoalergenní.

SLOW ÂGE
DENNÍ KRÉM PRO NORMÁLNÍ AŽ SUCHOU PLEŤ
Denní péče s SPF 30, která má
za cíl bojovat s negativními
vnitřními i vnějšími vlivy na pleť
a zpomalovat stárnutí v každém
věku. Chrání pleť a posiluje
odolnost vůči stárnutí a zároveň
koriguje jeho známky – vrásky,
pigmentové skvrny a ztrátu
pružnosti. Obsahuje kombinaci
aktivních látek inspirovanou přírodou (antioxidační
Baicalin a posilující Bifidus, vyhlazující LHA) a má
výživnou bohatou a komfortní texturu.

BIODEUR
PRO SVĚŽEST VAŠICH NOHOU
Vyzkoušejte biologický přípravek
Biodeur, který vám pomůže s péčí
o nehty a pokožku na nohách, která
má sklony k plísním. Díky obsahu
houby Pythium oligandrum zabraňuje
Biodeur rovněž zvýšené potivosti
a zápachu nohou. Vyzkoušejte tento
mikrobiální deodorant a užívejte si
svěžest svých chodidel.

GYNELLA GIRL
INTIMATE WASH
ČISTOTA, SVĚŽEST A PREVENCE
VAGINÁLNÍCH INFEKCÍ
Gynella Girl Intimate
Wash je mycí
přípravek určený
pro intimní hygienu
dívek od 3 let věku.
Je vhodný pro
každodenní použití
a je velice šetrný
k dívčí pokožce
i intimním partiím.
Přípravek obsahuje
extrakt šalvěje, bisabolol a alantoin, které mají
zklidňující účinky. Intimní mycí gel je vhodným
prostředkem, jak naučit dívky správným
návykům v oblasti intimní hygieny již od raného
věku.
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Ghí

aneb Není máslo
jako máslo
G
Když jsem byla malá, babička mi
polévala švestkové knedlíky, sypané
tvarohem a cukrem, zvláštní žlutavou
tekutinou, které říkala šmolc. Jednalo
se o přepuštěné máslo, které v dobách
bez lednic díky přepuštění déle vydrželo.
Seznamte se s přepuštěným máslem,
ghí a nebo šmolcem důkladněji.

hí je zbaveno odpařené vody a odděleno od mléčné
bílkoviny, takže zbývá prakticky jen máselný tuk, který se takřka nekazí. Díky tomuto výrobnímu procesu je ghí
vhodné i pro osoby, které jsou alergické na mléčnou bílkovinu a pro všechny, kteří nejedí mléčné výrobky, ale chtějí si
vychutnat jedinečnou chuť másla. Ghí obsahuje stejné živiny
jako pravé máslo, tedy kyselinu máselnou, vitaminy A, E, niacin a minerály sodíku, vápník, fosfor, hořčík či železo.

Přepuštěním získává máslo
jedinečnou oříškovou chuť.
Přepuštěné máslo ghí se používá na vaření, všude tam,
kam běžně přidáváme máslo. Například zelenina získává při restování na přepuštěném másle skvělou chuť. Ghí
je vhodné také na smažení, protože má zvýšený zápalný
bod a snese i teploty kolem 250 stupňů Celsia. Své místo
má také při dochucování a zjemnění pokrmů, je vhodné
do omáček i na jíšku, na polévání brambor, ovocných knedlíků anebo ho můžeme jen tak namazat na chleba.

Ghí jako lék
V indické ajurvédské medicíně se ghí již po mnohá staletí
používá k léčení. Používáno je zejména jako nosič léčivých
bylin, protože jako masťový základ podpoří vstřebání účinných látek hluboko do tkání. Rovněž má hojivé, zvláčňující

22

RECEPT S GHÍ
Vyzkoušejte jedinečně jemnou chuť ghí při běžném vaření.
Pro inspiraci jsme pro vás našli recept na skvělé kuře s rajčaty.

Léčebně se
doporučuje užívat
1 lžičku ghí denně.
a regenerační účinky, proto se ve své
čisté podobě používá na spálenou či
suchou pokožku. Indické maminky
používají ghí na mazání citlivé pokožky
miminek. Dále se ghí využívá k uvolnění bolesti ucha, a to namazáním jeho
okolí i vnitřku.
Ghí má také detoxikační účinky, vychytává volné radikály, snižuje cholesterol
a napomáhá trávení. Je také vynikající
na bolesti kloubů, revmatické bolesti
a ztuhlé svaly. Tady se ale doporučuje
používat ghí staré alespoň 100 let. Takové se v Indii dá opravdu sehnat, ale
je velmi drahé a je považováno za zázračný lék.

Ghí si můžete koupit,
nebo sami vyrobit
Ghí se doporučuje připravovat alespoň
z 1 kg másla, z něhož získáme přibližně 1 litr ghí. V hrnci se silným, pokud
možno světlým, dnem rozpustíme
máslo. Na co nejmírnějším ohni (pod

CO BUDETE POTŘEBOVAT:
800 g kuřecích stehen / 150 g konzervovaných rajčat
2 cibule / 4 g sekaných rajčat / 2 lžíce ghí / 1 lžička kurkumy
1 lžička fenyklových semínek / 2 lžíce koření garam masala
sůl / citronová kůra a šťáva / strouhaný kokos
koriandr / rýže
NA MARINÁDU:
150 g bílého smetanového jogurtu
2 stroužky česneku / 1 lžička zázvoru
1 lžíce černého pepře
Nejprve si připravíme marinádu – promícháme drcený česnek, pepř,
zázvor a jogurt. Kuře rozčtvrtíme, naložíme do marinády a necháme
alespoň 2 hodiny odležet v ledničce.
Cibuli nakrájíme na proužky a dozlatova orestujeme na rozehřátém
ghí. Přidáme kurkumu, fenykl a směs garam masala. Vaříme, dokud
nevznikne soté. Přidáme konzervovaná rajčata, přelijeme 250 ml
vody a vaříme asi 5 minut. Přidáme kuře a za mírné teploty vaříme
asi 25 minut. Občas promícháme a podle potřeby přidáváme vodu.
Rajčata nakrájíme na kousky a společně s citronovou kůrou a šťávou
je vmícháme ke kuřeti a osolíme. Podáváme sypané kokosem a lístky koriandru. Jako přílohu doporučujeme rýži.
hrnec je dobré dát silnou kovovou
plotýnku) máslo vaříme tak, aby příliš
nepěnilo. Během první půlhodiny sbíráme pěnu, která se vytváří na povrchu. Dalších pět až osm hodin necháme ghí na co nejmírnějším ohni (čím
déle, tím bude lepší). Poté přecedíme

přes čisté plátno a přelijeme do suché
a čisté nádoby. Když celý postup třikrát
zopakujeme, vydrží nám ghí ve výborném stavu i déle než rok.
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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Poskytujeme
odborné poradenství
a nadstandardní
služby pro vaše
zdraví
LÉKOVÉ INTERAKCE

• Poradíme, jak správně užívat léky, aby
se navzájem neměnila jejich účinnost
a nevyvolávaly nežádoucí reakce

CÉVNÍ VĚK

• Pomůžeme vám přestat kouřit
• Vytvoříme vám osobní plán
• Zajistíme komplexní přístup včetně
spolupráce s lékařem

KREVNÍ TLAK

• Zjistíme, v jaké kondici jsou
vaše cévy
• Změříme vám cévní věk
• Zkonzultujeme s vámi váš
zdravotní stav

• Změříme vám krevní tlak
• Vysvětlíme vám, co naměřené
hodnoty znamenají
• Naučíme vás měřit si krevní tlak správně

DIABETES

SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY

• Pečujeme o diabetické pacienty
• Doporučíme vhodnou
životosprávu
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ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

• Víme, jak můžete zlepšit svůj životní styl
• Pomůžeme vám zbavit se nadbytečných kil
• Poradíme, kde a jak začít

Platí ve vybraných Alphega lékárnách.
Informujte se ve své Alphega lékárně, které z nabízených nebo dalších služeb poskytuje.

Speciální projekt

Řekněte infekci močových
cest sbohem

P

okud je močení spojené s pálením a řezáním s rychle
se zhoršující bolestí, pohoda je ta tam. Je to tak - teplo,
voda a pohyb jsou sice ty pravé odpočinkové ingredience, ale
bohužel nám můžou zadělat i na nepříjemnou infekci močového měchýře.
Dle statistik je jedna ze tří žen do 24 let léčena pro infekci močových cest a více než polovina žen prodělá alespoň jednu
epizodu v průběhu svého života. Mnohé z nás po opakovaných
infekcích rezignují a raději se začnou vyhýbat aktivitám, které
zdánlivě podněcují tyto problémy.
Málokterá z nás ale ví, že tou pravou příčinou infekce (až v 80 %)
jsou mnohonásobně pomnožené bakterie ve střevech (hlavně E. Coli). Tato bakterie je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je pro správný průběh
trávicích procesů ve střevě nezbytná. Pokud se ale ve střevě
přemnoží a dostane do našeho močového ústrojí, způsobuje
nemalé problémy.

Řešením může být zdravotnický
prostředek na přírodní bázi
UTIPRO PLUS®
Tato novinka s unikátním, dvojím mechanismem účinku působí jak ve střevě, tak v močovém měchýři. Ve střevě působí
xyloglukan a želatina, které po požití procházejí kyselým pro-

Zdravotnický prostředek.

Teplé dny ještě nekončí a my si nadále můžeme naplno užívat naše oblíbené
aktivity, jako jsou cestování, plavání, kolo, výšlapy a mnoho dalších. Pečlivě
plánujeme rodinné, partnerské nebo dámské jízdy, zahrnující vše od horského
kola přes osvěžení v přehradě až po večerní opékání. Víkend našlapaný zábavou
je v plném proudu, když tu se dostaví náhlé známé nutkání dojít si na toaletu.

středím žaludku v nezměněné podobě a vytvářejí
na epiteliálních buňkách
střevní sliznice biofilm. Působí mechanicky a brání
přilnutí, rozmnožení a migraci (přesunu) uropatogenních kmenů bakterie E. Coli
do močového traktu.
Xyloglukan má podobné složení jako přirozený střevní hlen,
a proto se i stejně chová. Nezabraňuje tudíž ani průchodu živin, vody nebo léků střevem, ani jejich vstřebávání. Zároveň
obnovuje přirozenou funkci střevního epitelu (povrchu). Druhý účinek UTIPRO PLUS® je v močovém měchýři a je založen
na vlastnostech květů ibišku a propolisu. Obě přírodní látky
jsou bohaté na organické kyseliny, které snižují hodnotu pH
moči, a tím vytvářejí pro bakterii nevhodné prostředí.
UTIPRO PLUS® neobsahuje ani D-manózu, ani brusinky, funguje na přírodní bázi a jeho účinek je potvrzen klinickými studiemi. U nekomplikovaného akutního problému (bez horeček,
výrazného zápachu moči či při přítomnosti krve v moči) je klinickými studiemi doporučeno užívat 2 kapsle denně po dobu
5 dnů. UTIPRO PLUS® má potvrzené výsledky z klinických studií i v případě opakujícího se onemocnění, kde se jako prevence doporučuje užívat 1 kapsle denně po dobu 15 dní. Užívání
je možné opakovat. UTIPRO PLUS® je novinkou na trhu, takže
stojí za to ho vyzkoušet.
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Zdravé střevo

ocení náš mozek i nervy
Každý z nás má ve svém těle nájemníky
– mikroby, kterých je dokonce desetkrát
více než našich vlastních buněk. Zhruba sto
milionů těchto neviditelných tvorečků žije
v našich útrobách i na povrchu těla, na kůži.
Největší část těchto mikrobů však žije
ve střevě.

S

třevo je největším orgánem našeho imunitního systému. Vyrábí důležité enzymy, vitaminy B
a K a nervové přenašeče. A za pomoci střevních bakterií
se zde tvoří celých 80 až 90 % hormonu štěstí serotoninu.
Proto je přítomnost mikrobů ve střevě velmi důležitá, mají
své jedinečné úkoly. Podporují trávení a vstřebávání živin,
vytvářejí ochrannou bariéru, která brání před vniknutím
vetřelců, jako jsou patogenní bakterie a paraziti, mají detoxikační funkci (zneškodňují cizorodé látky, které se dostanou do střeva) a pomáhají tlumit zánětlivé projevy.

Vše souvisí se vším
Naše střevo dokáže ovlivnit i mozkovou činnost. Ptáte se,
jak je to možné? Díky nervus vagus, tedy bloudivému nervu, který naše střevo přímo propojuje s mozkem. Ve střevě se tvoří látky, které regulují mozkovou činnost, a střevní mikroflóra tak dokáže ovlivnit i naši duševní pohodu.
Mezi zmíněné látky patří například mozkový neutrofický
faktor, který se podílí na tvorbě a ochraně mozkových buněk (jeho sníženou hladinu mají pacienti s Alzheimerovou
chorobou, epilepsií, anorexií či depresemi), dále je to kyselina GABA, která brání přenosu vzruchů, čímž uklidňuje
nervovou soustavu, a v neposlední řadě také glutamát
zajišťující správnou funkci paměti, soustředění a úsudku.
Náš mikrobion je ale v současné době velmi ohrožen. A to
především stravou. Ta nevhodná pro naše střeva obsa-
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huje rafinované cukry, fruktózu a lepek. Právě tyto látky
totiž ovlivňují propustnost střev a narušují přirozenou
střevní mikroflóru.
Negativně na naši přátelskou mikroflóru působí také antibiotika, hormonální antikoncepce, nesteroidní protizánětlivé látky či chemické látky v životním prostředí, jako
jsou například BPA bisfenol z plastů, chlor ve vodě, těžké
kovy, geneticky upravené potraviny nebo herbicidy.

Jak si zajistíme správnou
střevní mikroflóru?
Volte potraviny bohaté na přátelské mléčné bakterie (laktobacily) zakysané mléčné výrobky, jogurty, kvašené zelí
a kvašenou zeleninu, kombuchu, tempeh, kimči, kyselé
okurky. Jezte co nejméně sacharidů a do potravy přidávejte kvalitní oleje a tuky – panenský olivový olej, kokosový olej, přepuštěné máslo ghí. Dávejte si kávu, čokoládu
a čaj – obsahují užitečné látky polyfenoly s antioxidačním
účinkem. Vybírejte si potraviny bohaté na prebiotika (jsou
potravou pro lactobacily), jako je vláknina v ovoci a zelenině, pampeliškové listy, chřest, pórek a česnek. Užívejte
kvalitní a stabilní přípravky z lékárny s obsahem probiotik a prebiotik.

Jak v lékárně vybrat správná probiotika?
Nabídka probiotik v lékárnách je velmi široká. Vždy je třeba dát pozor na obsah jednotlivých
laktobacilů a jejich stabilitu. Měly by obsahovat zejména tyto druhy:

LACTOBACILLUS PLANTARUM
• je přirozeně obsažen v kvašené
zelenině a kimči
• dokáže dlouho přežívat v kyselém prostředí našeho žaludku
• přispívá ke správnému fungování
imunity, tlumí zánět ve střevě
• chrání sliznici našeho střeva
• je velice účinný při prevenci
a léčbě potravinových
intolerancí
LACTOBACILLUS
ACIDOPHILLUS
• je obsažen v kysaných mléčných
výrobcích, jako je kefír a jogurt
• ženám pomáhá proti infekcím
obávanou Candidou albicans

• má příznivý vliv na hladinu cholesterolu
• produkuje bakteriociny, které
hubí škodlivé bakterie
• v yrábí enzym laktázu,
potřebný k trávení laktózy
• v yrábí vitamin K, který je důležitý
při srážení krve
LACTOBACILLUS BREVIS
• v yskytuje se v kysaném zelí
a kvašené zelenině
• posiluje buněčnou imunitu
• používá se při léčbě bakteriálních
vaginóz
• z vyšuje hladinu mozkového
neurotrofického faktoru, který
ochraňuje mozkové buňky

BIFIDOBACTERIUM LACTIS
• v zakysaných mléčných
produktech
• zlepšuje trávení
• brzdí rozmnožování patogenních kmenů, jako je například
salmonela
• výrazně posiluje imunitu
BIFIDOBACTERIUM LONGUM
• jedna z prvních bakterií, která
osídluje střevo novorozenců
• snižuje nesnášenlivost laktózy
a potravin obecně
• působí preventivně proti průjmům
• preventivně působí proti rakovině
tlustého střeva a konečníku m

inzerce

MPLEXN
KO
Í

L É Č BA
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SACCHAROMYCES BOULARDII

STREPTOCOCCUS SALIVARIUS

BACILLUS COAGULANS

• patří mezi nejznámější pivní
kvasinky
• má schopnost vázat na sebe
škodlivé bakterie či toxiny, a tím
zabránit jejich průniku do organismu, podílí se tedy na zlepšování lidské imunity a zabraňuje
onemocněním trávicího traktu,
např. průjmu
• podporuje růst laktobacilů
a bifidobakterií
• dokáže odolat působení
antibiotik
• probiotikum Saccharomyces
boulardii je vhodné užívat preventivně před odjezdem na exotickou dovolenou, kde hrozí
zvýšené riziko průjmů

• je přirozenou součástí mikroflóry
ústní dutiny u 5 % populace
• v ytváří antibiotické látky, které
dokážou zabít škodlivé mikroorganismy (Streptococcus pyogenes – původce respiračních
onemocnění, Streptococcus
pneumoniae – původce zánětu
středouší, Haemophillus –
původce krčních infekcí)
• je obsažen v unikátním preparátu
Bactoral
• užívá se při akutních potížích
i jako prevence ušních zánětů,
respiračních infekcí, při zápachu
z úst, při výskytu bakterií zubního plaku

• patří mezi prospěšné bakterie,
tzv. probiotika
• díky své schopnosti produkovat
výtrusy (spory), je známý také
jako Lactobacillus sporogenes
• ve střevě vytváří kyselinu
mléčnou a antibakteriální látku
zvanou coagulin, která ničí patogenní bakterie

Bez látek obsažených v mateřském mléce, které jsou potřebné
k nastartování imunity, bychom v prvních dnech života nebyli
schopní přežít.
Laktobacily by měly užívat také malé
děti, hlavně ty, které nebyly kojeny
a narodily se císařským řezem. Velmi vhodné jsou i pro děti, které byly
v raném věku často léčeny antibiotiky. Doporučují se zejména ty, které
obsahují Bifidobacterium longum.
Velmi důležitým laktobacilem je také
unikátní Lactobacillus reuteri.
Kmen této bakterie má lidský původ,
byl totiž izolován z mateřského mléka
peruánských žen. Lactobacillus reuteri Protectis jako jediná z mléčných
bakterií rodu Lactobacillus produkuje
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a vylučuje reuterin – látku s antimikrobiálním působením, která brání
rozvoji škodlivých mikroorganismů
v zažívacím traktu. Na běžnou střevní
mikroflóru ovšem nepůsobí.
Zařaďte laktobacily do svého jídelníčku a dodejte je tělu i formou po-

travinových doplňků. Budete se cítit
výborně a nervy i imunitu budete mít
v pohodě.
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

ZVLÁČŇUJÍCÍ
ZKLIDŇUJÍCÍ
BALSÁM

SpoLeČně S LÁSKypLným DoteKem roDIČe
zvláčňuje pokožku dítěte a díky aromatickému složení
mu přináší pocit zklidnění, pohodlí a relaxace.
Speciálně vyvinutý pro děti od 6 měsíců
Aromatické složení s vůní rozmarýnu, levandule
a přírodních složek včetně extraktu z Aloe Vera
92 % maminek uvádí, že BabyBalsam od VICKS přináší pocit zklidnění1

UČIŇTE SPOLEČNÉ MOMENTY S VAŠIMI NEJMENŠÍMI
JEŠTĚ PROSPĚŠNĚJŠÍMI S BABYBALSAMEM OD VICKS.

®

Přípravek renomované značky VICKS, která je používána rodinami již po generace.
BabyBalsam od VICKS je kosmetický přípravek.
1
P&G interní studie 2016 – 200 maminek v Německu
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Kazuistika PharmDr. Čapkové:

Pan G. už si nemusí
píchat inzulín ani mít
vývod
V roce 2014 jsem začínala s parazitárními
zátěžemi jako primární příčinou zdravotních
obtíží, nyní s postupem doby a všemi
dalšími zkušenostmi vím, že je ještě něco
v předpříčině, a to naše naladění, naše vnitřní
energie, stav mysli, psychika. To nám dává
sílu „bojovat“ s našimi vnitřními parazity.

P

an G. za mnou přišel v červnu roku 2014. Pamatuji si,
že to byl čtvrtek, protože mi říkal, že v pondělí má nastoupit do nemocnice, kde mu měli dělat vývod z močových
cest kvůli neustálým zánětům, pálení, řezání, částečně i krvi
v moči. Rok podávání antibiotik pouze s krátkými přestávkami poznamenal jeho imunitní systém.
Pan G. měl dále diabetes, amputovali mu jednu nohu a lékaři
měli podezření na Parkinsona. Na všechny své choroby bral
léky, píchal si inzulín. Jeho psychický stav byl velmi špatný,
na první pohled zničený člověk, který se bál nastoupit do nemocnice.
Navrhla jsem panu G., aby operaci odložil a zkusil alternativní cestu, detoxikaci organismu, jak přírodními bylinkami, tak
fyzikou - frekvencemi. Pan G. byl elektrikář, fyzice věřil, a tak
jsme se do toho pustili.
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Běh na dlouhou trať
doprovázený trpělivostí
a dodržováním správného
režimu očisty
Lékařská zpráva pana G. říkala, že je v močových cestách
Klebsiela a Enterocok. Pro zmírnění svých problémů bral
Vesicare, Apo-feno, Tanyz, Xyzal, Lagosu, Nolpazu, Novomix 30. Hned jsem si uvědomila, že jeho organismus je
velmi překyselený, a to kvůli cukrovce a užívaným lékům,
které tělo při svém metabolismu překyselují.

Terapii jsem začala měřením patogenů – plísní, toxinů či
odpadů v těle. A bylo jich skutečně mnoho. V dalším rozmezí frekvencí jsem pokračovala viry, bakteriemi, prvoky,
motolicí atd. Vzhledem k tomu, že takto odpady „zanesený organismus“, zahuštěná lymfa i krevní oběh nevykážou
všechny patogeny hned při prvním měření, bylo potřeba
měření neustále opakovat.
Naměřili jsme například Escherichia coli, která způsobovala
problémy v močových cestách, nebo prvoka Trichomonas vaginalis, který může způsobovat třesy, o nichž pan G. hovořil,
a který při dlouhodobém zatížení organismu napadá nervový
systém a navíc na něj vůbec neúčinkují antibiotika. Dále jsme
naměřili chlamydie způsobující problémy močových cest, záněty prostaty, napadající výstelky krevních cév, imunitní systém či způsobující záněty kloubů. Dále jsme naměřili Cysticercus taenia solium, bakterii nocardii, EBV, Clostridie, Coxsackcie
viry, měchovce – ancylostoma nebo zlatého staphylokoka.

reálná možnost snižování cukru
díky vyhubení některých patogenů. V červenci už si ale píchal pouze 10 jednotek inzulínu.

Pan G. mě navštěvoval
v týdenních či čtrnáctidenních intervalech,
absolvoval celkem
12 návštěv.
Panu G. jsem na plazmovém generátoru pustila frekvence na čištění lymfy.
Ta se rozhýbala, toxiny v ní obsažené
mohly odejít z těla a organismus mohl
přijmout další odpady z mezibuněčných prostor. Po tomto přibližně hodinovém sezení jsem panu G. pustila
ještě tzv. Beckův krevní čistič na pročišťování krve. Díky němu nebyly červené krvinky shluklé a mohly se v krvi
lépe pohybovat. Na zapper, u kterého
se drží v každé ruce jedna elektroda,
jsem nastavila přímé frekvence naměřené bezprostředně při návštěvě. Doma měl pan G. užívat tinkturu
z ořešáku dle receptury H. Clark.
Další návštěva se konala hned druhý
den a naměřila jsem při ní motolice.
Eurytrema pancreaticum – slinivková
motolice okupuje Langerhansovy ost-

Při léčbě močových cest jsme museli
zvládnout ještě schistozomy, hlavně
krevničku močovou, kvůli které se
v moči může občas objevit krev. Dále
jsme plazmovali oba zjištěné echinorůvky na sli- koky – frekvence 460 a 465 kHz.
nivce a nutí nás
jíst sladké. Dále Pomalu se vše začalo zlepšovat. ImuFasciolapsis busci, Fas- nitní systém se nastartoval a začal
ciola hepatica, Opistorchis mnohem lépe pracovat. Díky tomu
felineus, Clonorchis sinensis v růz- se zlepšoval i psychický stav pana G.
ných vývojových stadiích. Naměřili Při poslední návštěvě si pan G. píchal
jsme také Proteus vulgaris, mirabilis, 8 až 10 jednotek inzulínu, močové cesBalantinium coli, vlasovce, roupy, lar- ty ještě nebyly úplně čisté, ale již nevy škrkavek.
bral antibiotika, krev v moči nebyla,
pálení a řezání se mnohem zlepšily.

Panu G. jsem
neustále dodávala
sílu a optimismus

Neustále jsme čistili frekvencemi
lymfu a krev a na zapper dávali přímé
naměřené aktuální frekvence patogenů. Velmi důležité bylo dočišťování přírodními bylinkami, které pan G. trochu
podceňoval. Zpočátku mi nevěřil, že
si má nutně před píchnutím inzulínu
měřit cukr glukometrem, protože je

Dnes je pan G. velmi spokojen, na cukrovku užívá jen léky, Stadamet, inzulín
už si píchat nemusí. Močové cesty jsou
čisté celé 2,5 roku, nyní se právě chystá opět na rozšiřování močové trubice,
po určité době se mu zužuje, ale rozhodně si chválí, že nemá vývod a nemusí brát antibiotika. Pan G. vypadá
skvěle. Již není troskou, která ke mně
přišla. Nyní úplně září.
PharmDr. Miroslava Čapková
Alphega lékárnice, Litoměřice

Konec procesu plazmování neznamená konec celé očisty těla.
Imunitní systém ještě několik následujících týdnů neustále
posiluje. Celý detoxikační program trvá u každého člověka
jinak dlouho.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Orchidej, Želetická 19, Litoměřice
Tel.: 416 531 898

31

Soutěž
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Soutěžte s námi o kosmetický přípravek Excipial Kids lotion 150 ml. Vyluštěte osmisměrku a znění
tajenky nám zašlete nejpozději do 15. října na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz. Do předmětu napište heslo SOUTĚŽ.
Doplňte znění tajenky: „Excipial Kids jsou švýcarské kosmetické přípravky…“

AFTY, ANOA, ATOM, ČAREK, ČEPY, ČINELA, DĚTI, DUDO, EDEN, EREB, ESEJ, FOUS, FREE, HÁDĚ, HONVÉDI, HRAD, CHŮDY, IDEA, JUNÁK,
KÁČE, KEUI, KLAMY, KLIKAŘ, KLIMA, KLUB, KONTA, KOUŘ, KRÉM, KTERÁ, LAMA, LÁVA, LEICH, LETORA, LÉZE, MARS, METÁL, MÍLE,
MLSOUN, MNICH, MÓDA, MOLL, MRNĚ, NEÚSPĚCH, OBLAK, OBUV, OČKA, ODVDĚK, OHBÍ, OKNO, OSADY, OSMINA, PAŘIČ, PEPŘ, PIHA,
PLEVY, PLTĚ, PSÍK, PUDRY, PŮDY, RADA, RAMPY, REVMA, RÓBY, ŘVÁČ, SESLE, SLEPEC, SLET, SONG, SPÁR, SRNY, STŘEDA, SVAL,
ŠOPA, TKANICE, TÝDENÍK, UJÍT, VCHOD, VIDĚT, VNAD, VTIP, VYSÍLAČ, ZÁDUCH, ZBĚH, ZENIT, ZÍVÁNÍ, ZNOJ, ZOEA, ŽALÝ
Počet zaslaných odpovědí se násobí jednou až deseti jedenáctinami. Vyhrávají soutěžící, jejichž odpověď přijde v pořadí shodném s jedním z těchto
deseti výsledných čísel.
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LETNÍ KŘÍŽOVKOVÝ SPECIÁL
VÝHERCI Z MINULÉHO
ČÍSLA:
Křížovka Fypryst
„Blechy jsou přenašeči tasemnice, proto
při používání přípravku proti nim, je
vhodné zvíře následně i odčervit.“
Lenka T. – Kostomlaty nad Labem
Františka H. – Vsetín
Pavel J. – Jablonec nad Nisou
Vojta Š.
Marie K. – Rosice

Osmisměrka Betaglukan
a Glukánek
„Betaglukany prokazatelně
patří mezi nejúčinnější přírodní
prostředky na podporu imunity,
které máme k dispozici,“ uvádí
prof. Dr. Václav Větvička, Ph.D.

Jana V. – Opočno
Luboš P. – Ždírec nad Doubravou
Martina K. – Lanškroun
Pavel T. – Brno
Jan B. – Kladno

Křížovka Tensoval®
duo control
„Mějte svůj tlak pod kontrolou. Tensoval
zvládnete ovládat pomocí jednoho
tlačítka.“
Alena Š.
Helena P. – Markvartovice
Yvona Č. – Praha
Lenka T. – Prostějov
Bohumila M. – Volary

Osmisměrka Veroval®
Borélie z klíštěte
„Zjistěte rychle a spolehlivě, zda se
v klíštěti objevily bakterie borélie.
Díky Veroval borelie budete znát
výsledek do deseti minut.“

Marie J. – Janovice nad Úhlavou
Marie D. – Pardubice
Vlasta H. – Svitavy
Hana P. – Chotěboř
Petra F. – Klenčí pod Čerchovem
Pavel M. – Kadaň
Iveta H.
Michaela B. – Brumov-Bylnice
Nada
Marcela L. – Frenštát pod Radhoštěm

Křížovka Remescar
„Díky svým aktivním složkám posiluje
Remescar metličkové žilky oslabené žilní
tkáně a snižuje cévní zabarvení, čímž
dochází k vymizení metličkových žilek.“
Dáša Z. – Slavkov u Brna
František L. – Náměšť na Hané
Jana S.
Naděžda J. – Chomutov
Milada H. – Pelhřimov
Alena Č. – Ostrava-Poruba
Karla H. – Louny
Martin P. – Nový Bydžov
Věra B. – Příbram
Lucka P. – Litoměřice
Marie K. – Rosice

Křížovka Orlaflux
„Oralflux je určen zejména jedincům,
u kterých se objevilo zvýšené riziko
vzniku zubního kazu.“
Roman K. – Brno
Jaromíra P. – Kroměříž
zdena.bph
Marcela V. – Chotěboř
Jana M. – Pardubice
Milena P. – Chomutov
Jiří V. – Praha
Jan Č. – Praha
Václav K. – Křenovice
Vlasta V. – Brumov-Bylnice

Osmisměrka Vibovit
farma
„Vibovit želé obsahují pro děti
prospěšné vitaminy a minerální látky.“

hasonova.ma
vladimirakolarikova
Marie Č. – Česká Třebová
Leona R. – Most
Marie V. – Hořice
Martina Z. – Česká Třebová
Leona B. – Nové Město na Moravě
Zdenka N. – Lipník nad Bečvou
Jitka N. – Jihlava
Blanka Š. - Vsetín

Všem

výhercům

gratulujeme
33

Speciální projekt

Jak předcházet
vaginálním infekcím
u žen i dívek?
Vaginální infekce mohou každé ženě, ale i dívce pořádně
znepříjemnit život. Každá z vás se s ní určitě již někdy
setkala a hledala, jak tuto situaci co nejdříve vyřešit. Naštěstí
existují možnosti, jak můžete těmto problémům předcházet.
Co vše byste měli vědět o této problematice, nám objasnila
gynekoložka MUDr. Klára Braunová.

V

aginální infekce u žen znamená
narušení rovnováhy v pochvě
a vzniká nejčastěji přenosem při pohlavním styku, zatékáním infikované moči nebo nesprávnou hygienou
po použití toalety. Mykózy se také
mohou častěji vyskytovat u pacientek
s neléčeným diabetem, při častém
užívání antibiotik nebo kortikosteroidů.
„Zánět pochvy, odborně nazýván kolpitis, vaginitis, má za následek změnu
kyselého poševního prostředí, které
je typické u dospělé ženy. Kyselost
pochvy ovlivňují hormonální změny
a lactobacilus, který svou přítomností v pochvě zajišťuje kyselé prostředí
tvorbou kyseliny mléčné rozkladem
glykogenu.
Zánět může být způsoben bakteriemi (včetně gonokoků způsobujících
kapavku), prvoky (Trichomonas vaginalis), plísněmi (mykotický zánět, mykóza) nebo narušením poševní mikrobiální flóry (vaginoza),“ vysvětluje paní
MUDr. Klára Braunová.
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Nejčastějšími projevy
vaginální infekce
jsou výtok, pálení,
svědění, bolesti
v podbřišku, potíže při
močení či bolestivý
pohlavní styk.
K podpoře léčby vaginálních infekcí je
určen zcela nový produkt GYNELLA
Silver Gel. Jedná se o zdravotnický prostředek k podpoře léčby bakteriálních,
plísňových a virových infekcí. Obsahuje
TIAB (ionty stříbra a oxid titaničitý), jehož funkcí je vyvářet ochrannou bariéru, která izoluje a chrání poškozenou
tkáň a vytváří co nejlepší podmínky
k prevenci recidivy vaginálních infekcí.
U dívek je vaginální infekce nejčastěji
způsobena nesprávnou hygienou, kdy
se dívky utírají zezadu dopředu, a tím
zanášejí bakterie z oblasti konečníku

směrem k pochvě. Další zdroj vaginální infekce u dívek může vzniknout
masturbací a zaváděním cizích předmětů do pochvy. V neposlední řadě
není výjimečný ani hematogenní přenos, tzn. krví, kdy má dívka angínu
nebo jiný infekt v orofaciální oblasti
a krví se bakterie rozšíří i do pochvy.
Pro toto období jinak nejsou mykotické
infekce typické.
Abychom předcházeli vzniku vaginální
infekce, je nutné dbát na pravidelnou
intimní hygienu a používat speciální
hypoalergenní přípravky s optimálním
pH. Ženy a dívky by se měly vyvarovat
parfémovaných mýdel, parfémovaných vložek či parfémovaného toaletního papíru. Měly by omezit počet
sexuálních partnerů a nezapomínat
na hygienu po pohlavním styku. Po plavání mokré plavky ihned převléci, nenosit těsné oblečení, dbát na pravidelnou výměnu menstruačních vložek
a tamponů, a tím se vyvarovat nepříjemným pocitům spojeným s vaginální
infekcí. Pravidelná intimní hygiena je
základní prevencí.
Přípravky GYNELLA jsou speciálně
vyvinuty pro intimní hygienu žen a dívek od 3 let. Řada produktů GYNELLA
obsahuje GYNELLA Intimate Wash,
mycí gel pro pravidelnou intimní hygienu ženy, GYNELLA Intimate Foam,
jemnou sprchovou pěnu k mytí i holení intimních partií a GYNELLA Girl
Intimate Wash, intimní mycí gel pro dívky již od 3 let.

Rostlina

Tulsi:

Královská ajurvédská
bylina

Víte, že indické ženy skoro netrpí rakovinou?
Podle výzkumů je to proto, že pijí ve velkém
množství zelený čaj smíchaný s bazalkou
svatou, indicky tulsi.

T

ulsi je jednou z nejposvátnějších a nejoblíbenějších
bylin Orientu. Je zasvěcená hinduistickému bohu
Višnuovi. Její lístečky mají velmi příjemnou nasládlou chuť
a používají se jednak na vaření čaje, jednak jako ochucovadlo mnoha různých jídel.

V Indii se tulsi používá
v lékařství již tři tisíce let
Je řazena mezi byliny, které pomáhají udržovat rovnováhu
tělesných center – čaker. Čaj z bazalky svaté přináší podle
indické ajurvédy lásku, soucit, čistotu, čistí auru a zvyšuje
životní sílu – pránu.
Z listů se vaří nálev, používá se při běžném nachlazení,
zahlenění průdušek, chřipce, vysokých teplotách. Zde se
využívají antiseptické a antibakteriální účinky této byliny.
Jejími nositeli jsou silice karvakrol, eugenol a linalol. Bazalka účinkuje i proti takovým obávaným bakteriím, jako
je Escherichia coli, která může vyvolat močové infekce
a průjmy.
Nálev z bazalky se pije také při žaludečních, žlučníkových
potížích a při zvracení. Velmi dobře pomáhá při plynatosti,
střevních křečích a žaludečních vředech.
Používání bazalky svaté je předmětem mnoha studií. Bylo
prokázáno, že má účinky antioxidační, chrání nervové
buňky, ochraňuje před negativním vlivem radioaktivního
záření. Preventivní užívání bazalky může zabránit poškození mozku a ochránit před mozkovou mrtvicí. Alkoholové extrakty bazalky mají protistresové účinky, prokázalo

Bazalku se z důvodu nedostatku
studií nedoporučuje užívat
v těhotenství a vzhledem k tomu,
že může nepříznivě ovlivnit
plodnost, nedoporučuje se ani ženám, které těhotenství plánují.
se, že snižují hladinu stresového hormonu kortikosteronu.
Bazalku je možno kombinovat s ostatními mozkovými stimulanty, jako je rozmarýn, bakopa drobnolistá - Brahmi
a jinan dvoulaločný. Tato kombinace pomáhá ženám v klimakteriu proti depresím a špatné náladě a zlepšuje paměť
ve vyšším věku.
Bazalka svatá představuje příjemnou alternativu zejména
pro starší pacienty, kdy svými účinky ovlivňuje velké množství zdravotních potíží. Pomáhá při posílení paměti, ochraně nervových buněk a rovněž má protistresové účinky. Výborně zabírá také při různých respiračních onemocněních,
a tak popíjení bazalkového čaje, který se vyrábí i v různých
kombinacích například ze zeleným čajem, moringou, citronovou trávou nebo plátky růží, mohu jen doporučit.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Přijďte se poradit přímo do naší
Alphega lékárny: U Svatého Mikuláše

Beneše z Loun 321, Louny, Tel.: 415 653 469
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