
Na stránkách této přílohy usilu-

jeme o vzdělávání, a to zejména 

tam, kde existuje reálná mož-

nost vyvolat odpovídající zá-

jem široké veřejnosti o vlastní 

zdraví. Cílem tohoto časopisu 

není podpora předepisování, 

prodeje nebo spotřeby léků, je-

jichž profi ly nebo příklady jsou 

zde uvedeny pro výše zmiňova-

nou edukaci.

Podepsané články vyjadřují názory 

autorů. Za články označené jako 

inzerce, komerční prezentace, PR 

a za obsah inzerátů redakce ne-

zodpovídá. Tvrzení v nich obsažená 

se nemusí vždy shodovat s názo-

rem redakce. 
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PTEJTE SE LÉKÁRNÍKA   
PORADÍ VÁM NA

Dlouhodobě užívám analgetika na bolesti zad a kolen.
Po paracetamolu necítím tak velký účinek a po 
ibuprofenu mě zase bolí žaludek. Existuje nějaká 
jiná léčba? 

Ano, existuje. Mohu vám doporučit novinku LENI 

náplasti, reprezentující šetrnou léčbu bolestí pohybové-

ho aparátu, která není zatížena interakcemi a nežádoucí-

mi účinky. Pozitivní efekt je založen na působení extrak-

tů z  léčivých rostlin, přičemž díky okluzivnímu efektu 

působí v místě bolesti protibolestivě. Z účinných látek 

bych za všechny jmenoval extrakt z kořene harpagovníku 

ležatého (tzv. ďáblův dráp). Obsahuje flavonoidy (např. 

harpagosid) s protizánětlivým a analgetickým účinkem, 

tradičně se užívá při zánětech kloubů a při svalových 

bolestech. Jak ukázaly klinické studie, snižuje tento 

extrakt bolestivost u pacientů s osteoartrózou páteře a 

kyčelního či kolenního kloubu. Extrakt je účinný také 

u pacientů s nespecifickými bolestmi bederní páteře. 

Náplasti jsou k dostání ve všech lékárnách anebo na in-

ternetové lékárně www.samoleceni.cz. Uvedenou lokál-

ní terapii je vhodné posílit MD injekcemi, jež zlepšují 

profil kolagenového vlákna, zpevňují tkáně pohybové-

ho aparátu, přispívají k uvolnění a fyziologické funkci 

svalstva v dané oblasti. Odstraňují tak příčinu bolesti.

Tuto kombinovanou terapii poskytuje například 

MUDr. Hana Jarošová, Ph.D., v  centru bezpečné te-

rapie inPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy (recepce@

inpharmclinic.cz, tel.: 241 416 990, 724 521 161). 

Více informací naleznete na webu www.samoleceni.cz a 

www.inpharm.cz 

DOBRÉ RADY Z LÉKÁRNY
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PŘIBALTE SI NA CESTU

Dettol 0,2% antiseptický sprej

• K čištění čerstvých 

drobných ran

a k likvidaci běžných 

bakterií, které infi kují 

drobné rány. 

• V efektivní formě 

ve spreji.

• Neštípe, nebarví, 

nezapáchá, bez jodu.

• Sprej je určený jen na 

vnější použití.

•  Účinná látka 

Benzalkonii chloridum.

in
zerce


