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Chřipka je virová, vysoce nakažlivá 

choroba s inkubační dobou 0,5–3 dny,    

přenosná vzdušným aerosolem nebo 

kontaktem s hladkými povrchy a ná-

slednou transmisí kontaminovanýma 

rukama do nosu nebo úst, s epidemic-

kým až pandemickým šířením. Obvykle 

propuká náhle z pocitu plného zdraví, 

bývá provázená febrilií (až 40°C), třesav-

kou, myalgií, artralgií, cefaleou, bolestí 

na hrudníku, úporným neproduktivním 

kašlem, schváceností a nezřídka nau-

zeou, zvracením nebo průjmem, avšak 

bez vodnaté sekrece z nosu. Běžná do-

spělá populace se s chřipkou vyrovná 

během 5 – 7 dnů; riziková je pro staré, 

kachektické a transplantované paci-

enty a jedince s komorbiditami, neboť 

ty může fatálně ohrozit komplikacemi 

– pneumonií a endokarditidou. Řádná 

rekonvalescence trvá 2 – 3 týdny.

Nachlazením rozumíme benigní 

syndrom s pozvolným několikadenním 

rozvojem symptomů (rýma, bolesti 

v krku, chrapot, únava, slzení očí, u dětí 

subfebrilie až horečka), vyvolaný nej-

častěji rhinoviry, trvající cca 3 - 5 dnů.  

Potřeba rekonvalescence je individu-

ální. K možným komplikacím řadíme 

sinusitidu, otitidu a bronchitidu.   

Ze zkušeností vyplynulo, že 65 % 

nemocných v léčbě příznaků chřipky 

a nachlazení preferuje multisymptoma-

tické přípravky.1 Jedním z nich je Cold-

rex horký nápoj s novou příchutí „cit-

ron s medem“. Obsahuje paracetamol 

(tlumí bolest a snižuje horečku), fenylef-

rin (dekongesce nosní sliznice) a kyseli-

nu askorbovou (imunostimulans).  

Paracetamol (syn. acetaminofen) 

je metabolitem fenacetinu, v terapeu-

tických dávkách bez škodlivého vlivu 

na ledvinný a jaterní parenchym. Do te-

rapie byl zaveden zásluhou chemiků 

Flinna a Brodieho a fi rmy Sterling-Win-

throp r. 1953.2 Patří k nejužívanějším 

analgetikům-antipyretikům.3 Rychle 

se vstřebává z trávicího traktu a maxi-

málních hladin v plazmě dosahuje již 

za 30 – 60 min.4 Častým jevem je jeho 

poddávkování a přehnané obavy z he-

patotoxicity. Analgeticky účinná dáv-

ka se u dospělého člověka pohybuje 

podle tělesné váhy mezi 750-1000 mg 

s minimálně čtyřhodinovým intervalem 

opakování.5,6              

Kromě vyvážené stravy s dostat-

kem vitaminu C, vhodné životosprávy 

a minimalizace stresové zátěže je účin-

nou profylaxí chřipky též jednorázová 

protivirová respirační maska ACTI 

PROTECT zachycující viry po dobu až 

24 hodin. Díky ochranné vrstvě virucoat 

tato rouška prokazatelně usmrcuje až 

99,99 % virů typu H1N1 a efektivně chrá-

ní i před dalšími typy chřipkových virů.    
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    Chřipka (infl uenza) a na-

chlazení („common cold“) 

patří k onemocněním s typic-

ky sezónním výskytem. Liší se 

progresí nástupu příznaků, je-

jich intenzitou či charakterem 

a dobou nutnou k rekonvales-

cenci, přičemž lze vysledovat 

trend řešit obě nozologické 

jednotky samoléčením. 

Více informací na www.edukafarm.cz


