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PharmDr. Jana Švejdová

lékárna AESCULAP, Brno

PORADNA

Odpovědi na reálné dotazy pacientů v lékárně

Garant rubriky: PharmDr. Jana Švejdová

UŽÍVÁNÍ PŘIPRAVKU GERIAVIT PHARMATON

Moje 79letá maminka prodělala velice těžkou chřipku, ke které 

se ji přidaly komplikace s diabetem. Je diabetik 2. typu. Nemoc ji 

velice oslabila. Koupila jsem jí na rekonvalescenci Geriavit Phar-

maton. Pozoruji, že jí přípravek opravdu začíná pomáhat. Dopo-

ručené dávkování tohoto přípravku je 12 týdnů. Chci se zeptat, 

zda je možné přípravek užívat i déle, nebo raději udělat pauzu 

a zopakovat zase další cyklus 12 týdnů, a jak dlouhá pauza má 

mezi jednotlivými cykly být. Dále bych se ráda zeptala, zda je 

možné ještě současně s přípravkem užívat např. Betaglukan.

Přípravek Geriavit Pharmaton je multivitamin s extraktem ženše-

nu, používaný zejména při celkové slabosti ve stáří. Funguje doce-

la dobře.

Přípravek je určen pro dlouhodobé užívání, žádné zásadní důvody 

pro přerušování podávání neexistují, léčebný cyklus 8−12 týdnů se za-

kládá na obecném podávání přírodních látek, které by se neměly ani 

při velké bezpečnosti užívat nepřetržitě. Doporučená doba „přestáv-

ky“ je obvykle minimálně 1 týden, poté se přípravek může znovu po-

dávat.

Ke zvýšení imunity doporučujeme v podzimním období nahradit 

Geriavit za betaglukany. Klinickými studiemi ověřený přípravek je Imu-

noglukan cps. 

PORUCHA PAMĚTI VE STÁŘÍ

Moje babička (83 let) trpí stařeckou demencí, která se den ode 

dne zhoršuje. V pořadu Zdravíčko na TvPublic Mgr. Kotlářová mlu-

vila o léku, který obnovuje mozkové synapse a zlepšuje stav de-

mence. Ráda bych se dozvěděla jeho název.

Jednalo se o přípravek GUNA Geriatrics. Je to příravek z řady fyziolo-

gické regulační medicíny, alternativního inovativního přístupu k léčbě 

nemocí. V současné době se dováží pouze na individuální předpis léka-

ře. Seznam proškolených lékařů pracujících s těmito přípravky najdete 

na www.guna.cz. 

SAFRAMYL

Už asi 2 měsíce užívám Saframyl a můžu říci, že jeho pověst sku-

tečně nelže! Okamžitě se mi zlepšila nálada, deprese zmizela, vše 

se zdálo snadné, strachy a úzkosti z noci byly pryč... Od té doby ho 

beru pravidelně, a třebaže mám pocit, že účinky už nejsou tak vý-

razné, můj stav „klidu“ se úspěšně udržuje.

Přesto mě trochu zneklidňuje, že u přípravku nejsou uváděny 

žádné vedlejší účinky ani upozornění, čemu by se pacienti, kteří 

ho berou, měli vyvarovat (např. pití alkoholu). Nevěřím, že přípra-

vek nezatěžuje žádný orgán. Jelikož ale jde o doplněk stravy, a ne 

o lék, není výrobce povinen tyto informace uvádět − jak mi sdě-

lila lékárnice. Mně se nyní např. stává, že mívám nevysvětlitelné 

a bezdůvodné závratě a pocity mdloby, které jsem nikdy v životě 

neměla. Začalo to asi měsíc po tom, co jsem začala brát Saframyl. 

Dávám si každý večer tak 2 dl červeného vína. Ptala jsem se i své-

ho lékaře, ale ani ten mi nedokázal odpovědět. Moc ráda bych se 

tedy na tento problém zeptala, zda může mít souvislost s užívá-

ním saframylu a alkoholu. Také by mě zajímalo, zda saframyl ně-

jak nezatěžuje játra a jak dlouho se vůbec může nepřetržitě uží-

vat. Jinak jsem s ním velice spokojená, po letech vidím svět zas 

normálně, každý den dokážu zažít něco příjemného a nemám pro-

blém sebrat na řešení problémů sílu.
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Extrakt ze šafránu obsahuje poměrně bezpečnou látku safranal, jejíž 

použití bylo schváleno Státním zdravotním ústavem. U doplňků stravy 

se nežádoucí účinky neuvádějí, protože jsou považovány za bezpeč-

né. Nejsou známé žádné nežádoucí účinky ani po dlouhodobém uží-

vání tohoto doplňku stravy, s alkoholem nevznikají nijaké nežádoucí 

interakce. 

Abychom vám mohli poradit ohledně vašich problémů se závratěmi, 

potřebovali bychom další údaje o vás, jako je věk, krevní tlak, hmotnost, 

léky, které užíváte atd. Může se jednat o trvale nízký krevní tlak, ale může 

jít i o tzv. kolísavý krevní tlak. K tomuto je pak potřeba složitější vyšetře-

ní − kontinuální monitorování krevního tlaku (tzv. Holter), které vám mů-

že doporučit váš lékař. Proto vám doporučujeme, abyste hledala řešení 

tohoto problému tímto směrem, souvislost s užívání Saframylu je málo 

pravděpodobná.

ZRAK

V loňském roce, ve věku 62 let, jsem podstoupila operaci šedé-

ho zákalu a implantaci čoček Restor do obou očí. Dioptrie mi byly 

sníženy z −4,5 na −2,5. Přesto, že operace proběhla bez kompli-

kací, mám nepříjemný pocit a ten se projevuje promítáním tma-

vých pohyblivých malých „pavučinek“, zvláště za světla, a navíc 

mě při práci na PC nebo čtení oči řežou a bolí. Chodím pravidelně 

na kontrolu k očnímu lékaři, protože mi měří oční tlak a předepi-

suje kapky Travatan, které si musím denně kapat do očí. Lékař tvr-

dí, že to není nic závažného. Ale přesto mám obavy, aby to nemě-

lo vliv na zhoršení mého zraku. Obracím se na vás s dotazem, zda 

je tento jev v pořádku a jestli mi hrozí zhoršení zraku i přesto, že 

mám umělé čočky.

Vámi zmiňované příznaky odpovídají bohužel vedlejším účinkům 

způsobeným používáním přípravku Travatan. Závažnost nežádoucího 

účinku musí posoudit lékař na základě vašich informací. Jeho povin-

ností je hlásit závažné nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontro-

lu léčiv. 

Částečně můžete zmírnit tyto vedlejší účinky pomocí tzv. umělých slz 

− např. Refresh, Hylo-comod, Vismed light.

VÝTOK Z PRSU 

Mám tmavě hnědý až zelený výtok z pravého prsu, dle lékaře to 

není nic vážného, dnes po měsíci a půl je výtok již na ústupu, uží-

vám přípravek Phytolacca decandra, zvolila jsem dobře?

Kromě fyziologických stavů (těhotenství a kojení) může docházet ob-

čas k výtoku z bradavky, buď oboustrannému, nebo jednostrannému. 

Sekret může být čirý (vodový), bělavý, žlutavě, jantarově či zelenavě 

zbravený, může mít v sobě příměs hnisu nebo krve. 

Jen mírně zbarvené výtoky většinou neznamenají závažnější problém, 

mohou souviset s cystickým postižením prsů. Specializované vyšetření je 

však vhodné. Výtok s příměsí hnisu nebo krve je již varovným znamením. 

Nemusí jít o nádorové onemocnění, často jde o určité postižení vývodů, ale 

přesto takový nález vyžaduje vždy neodkladné vyšetření specialistou. Vývo-

dy mléčných žláz mají určitou schopnost samočištění, jehož produktem toto 

malé množství nezbarveného sekretu bývá a je fyziologicky relevantní.

CHOLESTEROL

Prosím o radu, zda lze snižovat hladinu cholesterolu přírodními 

produkty. Již druhým rokem má hladina cholesterolu kolísá. V sou-

časné době mám 7,8. Již jsem vyzkoušela dva druhy léků, ale necítím 

se při jejich užívání dobře. Je mi 57 roků, nemám výraznou nadváhu 

(163 cm/64−65kg). Mám brániční kýlu a trpím na záněty ledvin.

Z alternativních přístupů se jako nejpříznivější jeví podávání nenasy-

cených mastných kyselin (omega-3 nenasycené mastné kyseliny), u kte-

rých bylo v nedávno zveřejněné studii GISSI-HF prokázáno dokonce 

vyšší snížení cholesterolu než při užívání statinu. Nenasycené mastné 

kyseliny by se však měly podávat v dávkách vyšších, než obvykle do-

poručují výrobci, v uvedených klinických studiích se množství blíží až 

2 g denně. Za vhodné by bylo možné považovat dávku odpovídající 1 g 

omega-3 nenasycených mastných kyselin denně. Důležité je znát přes-

né složení, poměr DHA a EPA, popř. zdroj − surovinu pro NMK. Z příprav-

ků doporučujeme OmegaDefend, Maxicor, Triomar.
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