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Paní primářko, v  léčbě kloubních obtíží a  bolestí zad používáte 
Guna-MD injekce. Popsala byste jejich mechanismus účinku?

Guna-MD injekce obsahují kolagen s fytofarmaky. Při jejich užití se 

zlepšuje profi l kolagenového vlákna, zpevňují se tkáně pohybového apa-

rátu, přispívají k uvolnění a fyziologické funkci svalstva v dané oblasti 

a tak odstraňují příčinu bolesti.

Máte zkušenosti s léčbou více než 3000 pacientů těmito injekcemi. 
O jaká onemocnění šlo a jaký přínos pro pacienty terapie měla?

Nejvíce pacientů je odléčeno s bolestmi dolních zad, kde dochází k vý-

razné redukci bolesti, zlepšení chůze, zlepšení rozsahu pohybu v páteři, 

návratu do zaměstnání z pracovní neschopnosti, zlepšení kvality života. 

Mezi další nemoci s výraznou redukcí bolesti patří bolesti horní části zad, 

hlavy, artrózy kolene I–II. stupně, artrózy kyčelního kloubu I–II. stupně,  

u vyššího stupně artrózy se např. odloží datum operace. Úspěch je i při 

léčbě bolestí ramenního kloubu a bolestí malých kloubů ruky. Také při 

fi bromyalgii došlo ke snížení potíží nemocných, zde je však nutné stejně 

jako při výhřezu ploténky dlouhodobé podávání Guna-MD injekcí.

Kombinujete Guna-MD injekce s nějakou další terapií?  
Začala jsem doporučovat novinku LENI náplasti, obsahující extrak-

ty z  léčivých rostlin. Působí díky okluzivnímu efektu protibolestivě. 

Z účinných látek bych za všechny jmenovala extrakt z kořene harpagov-

níku ležatého. Obsahuje fl avonoidy s  protizánětlivým a  analgetickým 

účinkem, tradičně se užívá při zánětech kloubů a při svalových boles-

tech. Jak ukázaly klinické studie, snižuje tento extrakt bolestivost u pa-

cientů s osteoartrózou páteře, kyčelního či kolenního kloubu. Náplasti 

jsou k dostání ve všech lékárnách anebo na  internetové lékárně www.

samoleceni.cz, takže s jejich dostupností není problém.   

Mohou se na vás zájemci o tuto léčbu obrátit? 
Ano, zde je kontakt: inPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy (recep-

ce@inpharmclinic.cz, tel.: 241 416 990, 724 521 161).
Rozhovor vedl PharmDr. Zdeněk Procházka, šéfredaktor
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