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Příloha o zdraví a nemoci, prevenci a léčbě, o léčivech a doplňcích stravy...
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Na stránkách této přílohy, i když v příkladech hovoříme
o konkrétních přípravcích, usilujeme o vzdělávání, a to
zejména tam, kde existuje reálná možnost vyvolat odpovídající zájem široké veřejnosti o vlastní zdraví. Cílem
této přílohy není podpora předepisování, prodeje nebo
spotřeby léčivých přípravků, jejichž profily nebo příklady
jsou zde uvedeny pro výše zmiňovanou edukaci.
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NADBYTEČNÁ KILA? MÁME ŘEŠENÍ...
Využijte dvou přípravků XLtoS, které představují ideální kombinaci pro redukci
tuků z jídla - XLtoS calories control a redukci tuků uložených v organismu XLtoS clasic.
Podrobné informace získáte v lékárně.

Žádejte ve vaší lékárně.

IDEÁLNÍ DOLNĚK K MĚSÍČNÍMU PROGRAMU

doplněk stravy

doplněk stravy

EFEKTIVNÍ
MĚSÍČNÍ
PROGRAM
NA HUBNUTÍ

Informační servis zajišťuje: společnost inPHARM, telefon: +420 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz
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ČIPA – Česká iniciativa pro astma
Váš průvodce, rádce
a partner v životě s alergií,
alergickou rýmou,
průduškovým astmatem
KDO JSME?
ČIPA je obecně prospěšná společnost, založená alergology a plicními lékaři v roce 1996.
ČIPA je členem Světové iniciativy pro astma a členem
Evropské federace asociací pacientů s alergií a nemocemi
dýchacích cest.
ČIPA je členem České aliance proti chronickým respiračním nemocněním (ČARO) a hlásí se ke Koalici pro zdraví.
PROČ JSME?
V České republice žije:
O 3,5 až 4 miliony lidí, kteří se narodili s geny pro alergii;
O 3,2 miliónu lidí, u nichž se alergie již projevila;
O 1,6 miliónu lidí, kteří trpí alergickou rýmou;
O 820 tisíc lidí, kteří mají průduškové astma;
O 72 tisíc lidí, kteří trpí těžkou,
obtížně léčitelnou formou astmatu.
Přibližně 100 lidí u nás umírá ročně na astma.
Až u 300 000 dětí a dospělých v ČR není astma
poznáno a není léčeno.
CO CHCEME
– JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE ?
O Zlepšit včasné rozpoznání alergie, alergické rýmy
a astmatu.
O Uplatnit včasnou, účinnou a bezpečnou léčbu
u každého, kdo trpí alergickou rýmou a astmatem.
O Pomáhat astmatikům zmenšit břemeno nemoci
a zlepšit kvalitu života.
O Vzdělávat alergiky a astmatiky, získávat je k aktivní
spoluúčasti na léčbě a radit jim, jak nalézat
i v nemoci správný životní cíl.
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KDO JE ALERGIK?
Alergie se ve své nejtěžší podobě může projevit náhlým
těžkým, život ohrožujícím stavem – alergickým šokem.
Častěji se ale projevuje pestrou škálou příznaků a obtíží, které alergika překvapí ve dne i v noci. Jsou to příznaky:
O kožní – svědění, kopřivka, ekzém;
O oční – překrvení spojivek se slzením a svěděním;
O nosní – svědění v nose, kýchání, vodnatá rýma,
nebo naopak ucpaný, zablokovaný nos;
O dýchací – příznaky dráždivého kašle po námaze nebo
v prašném prostředí nebo záchvaty dusivého nočního kašle
s hvízdavým nebo sípavým dýcháním či záchvaty dušnosti;
častý je pocit tíhy na hrudníku, krátkého dechu, dechové
tísně; alergie se může projevit i křečovitými bolestmi břicha; alergie může být příčinou migrény.
Společným znakem všech příznaků a obtíží
vyvolaných alergií je jejich opakování
O v určitém období;
O v určitém místě a prostředí;
O za určitých stejných nebo podobných podmínek.
Světová zdravotnická organizace a Světová iniciativa
pro astma vyhlašují každé první úterý v květnu
Světový den astmatu.
Heslem roku 2008 je výzva
“MĚJTE SVÉ ASTMA POD KONTROLOU !!!”
CO JE ASTMA ?
Slovo astma v řečtině znamená ztížené dýchání. To vzniká, když se průdušky zúží a působí odpor procházejícímu
vzduchu. Postižený se pak nemůže dostatečně nadechnout,
a ještě hůře se mu vydechuje. Proto je zejména výdech spojen s hvízdavým zvukem. Obtíže překonává nemocný ze začátku zrychleným dýcháním, avšak ani to později nestačí.
Příčinou zúžení je stažení hladkých svalů ve stěně průdušek
a vazký hlen. Pacient touží po vzduchu, musí dýchat vsedě,
často v předklonu, ve snaze získat více vzduchu otevírá okno.
Rychlou pomocí je inhalace úlevového léku, který uvolní stažení svalů.
Spouštěčem astmatického záchvatu je alergie na pyly,
roztoče, zvířecí alergeny, někdy reakce na podráždění studeným vzduchem nebo nadechnutím dráždivých látek.
Podkladem takto vysoké dráždivosti průdušek je alergický
zánět. Nedaří-li se zánět hojit a bránit jeho rozvoji, nastávají v průduškách změny, které je poškozují, zhoršují funkci plic
a působí chronické obtíže.
Prevencí je omezení nebo úplné vyřazení kontaktu
s látkami, jež tyto stavy spouštějí, i s vlivy prostředí, které je
mohou zhoršovat (kouření, škodliviny v ovzduší).
Zánět je možné léčit dlouhodobým preventivním podáváním protizánětlivých léků, a to i v době, kdy je nemocný
bez příznaků.
Cílem je
DOSÁHNOUT KONTROLY NAD ASTMATEM.
více informací na www.samoleceni.cz

ZVEME VÁS KE SPOLUPRÁCI
1. Váš lékař Vám vypracuje osobní plán léčby, který Vám
bude připomínat, co a jak máte užívat, a bude obsahovat
i rady, jak postupovat, když nastanou obtíže.
2. Sami můžete dohlížet na své astma.
Slouží Vám k tomu:
O domácí měření funkce plic výdechoměrem;
O záznamy Testu kontroly astmatu – jednoduchým způsobem bodování můžete průběžně sledovat, jak na tom jste.
NAŠE NABÍDKA
LVydáváme publikace, které Vám pomohou žít
s astmatem a alergií.
LPořádáme kursy a školení pro Vaše lékaře a ostatní zdravotníky, kteří se starají o nemocné s astmatem a alergií.
LHlídáme pro Vás pylovou sezonu prostřednictvím naší
Pylové informační služby. V době pylové sezony vydáváme
každý týden zprávu o tom, kolik je v ovzduší kolem nás pylových zrn a jaká je předpověď na nejbližší dobu. Dozvíte se
např., že pylová sezona 2008 začala 1. února náporem pylů
olše a lísky, na začátku dubna se už začaly uplatňovat pyly
břízy. Jarní období května a června nám znepříjemní pyly
trav, v létě přijde ke slovu obilí, a pylovou sezonu v září
ukončují plevele a byliny (pelyněk, merlík).
LNepodceňujte alergickou pylovou rýmu. Začne-li
se při ní objevovat dráždivý noční kašel nebo kašel
po námaze, je to často předzvěstí astmatu.
LVydržte v dlouhodobé preventivní léčbě, i když
nemáte příznaky. Tato léčba hojí zánět v dýchacích
cestách.
LNeúspěch léčby může souviset i s Vaší nesprávnou
technikou inhalace léků.
LVydáváme pro Vás časopis Alergie, astma, bronchitida, vedeme pro Vás informační stránky na internetu.
Navštivte nás na www.cipa.cz a poučte se z publikovaných
textů nebo pokládejte otázky členům lektorského sboru ČIPA.
Chtějte víc!
Vaše alergie a astma Vás nemusejí nejen
ohrožovat, ale dokonce ani omezovat ve
Vašich každodenních aktivitách. Normální je
volně dýchat, klidně spát, zvládat běžnou tělesnou zátěž. Jestliže se to nedaří, nespokojte se s tím! Buďme v trvalém kontaktu.

Česká iniciativa pro astma,
Obecně prospěšná společnost.
Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.,
Ředitel ČIPA
Pediatrická klinika
FN Motol, Praha
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Alergická rýma patří k nejčastějším
projevům alergických onemocnění,
velká část populace zná
tuto nemoc z vlastní zkušenosti.
Vždyť některým z projevů alergie
trpí u nás více než třetina obyvatel.
Podle doby a délky trvání
rozlišujeme alergickou rýmu
sezonní a celoroční.
CO JE ALERGIE A CO JI ZPŮSOBUJE?
Alergická rýma je projevem tzv. atopie – poruchy imunitního systému, vedoucí k zánětu v dýchacích cestách. Její
vznik je dán vrozenými dispozicemi a kontaktem
s alergizujícími látkami (tzv. alergeny) v raném dětství. Při
setkání alergika s tzv. spouštěči (např. pyly) se objevují nepříjemné příznaky. Atopie může mít různé projevy; postihne-li průdušky, vzniká astma, při postižení nosní sliznice
alergická rýma. Časté jsou též charakteristické oční příznaky.
Mezi typické příznaky alergické rýmy patří zduření nosní
sliznice, snížení průchodnosti nosu, pocity pálení, svědění
a záchvaty kýchání. Současně se mohou vyskytovat bolesti
hlavy, zhoršení čichu nebo příznaky dráždění spojivek. U sezonní alergické rýmy se nejčastěji objevuje typická vodnatá
sekrece z nosu. Tím se alergická rýma výrazně liší od rýmy infekční, která se může objevovat zejména v jarním období a je
kromě vodnaté až hnisavé sekrece charakterizována zejména postižením nosních dutin. Nejčastějším spouštěčem se

zonní alergické rýmy jsou pyly některých rostlin včetně trav
(odtud označení „senná rýma“). V našich klimatických podmínkách jsou tři hlavní pylová období: jarní, kdy kvetou
stromy, letní s kvetoucími trávami a podzimní, kdy kvetou
plevele.
Celoroční alergická rýma má naproti tomu, jak vyplývá
již z názvu, chronický průběh, je pro ni charakteristická zvýšená nosní obstrukce v důsledku otoku nosní sliznice (sekrece je méně výrazná, postižení často mluví o tzv. „zadní rýmě“) a za její rozvoj jsou zodpovědné alergeny zevního
prostředí, které se vyskytují po celý rok (produkty roztočů,
bakterií nebo plísní, peří, srst zvířat a jiné).
JAK NA ALERGICKOU RÝMU?
Pokud se u vás vyskytnou příznaky typické pro některou
z alergických chorob, měli byste se poradit s lékařem.
Základem léčby je vyhnout se kontaktu s alergenem, což je
často velmi obtížné. Další možností je tzv. specifická imunoterapie, jejíž podstatou je přivykání organismu na alergen.
Dále jsou k dispozici dvě skupiny léků určených k léčbě alergické rýmy:
Ë léky snižující zvýšenou dráždivost organismu, zklidňující dlouhodobě probíhající zánětlivou alergickou reakci –
antialergika;
Ë léky působící na vzniklé projevy rýmy.
Tyto léky významně napomáhají k usnadnění běžného
každodenního života alergických pacientů. Je možné je po-

užívat při mírnějších projevech alergických onemocnění, náhodném nebo krátkodobém kontaktu s alergenem (např.
cestování), nebo jako pomocné prostředky při vrcholné zátěži alergeny v hlavní sezoně výskytu alergenu. K lékům používaným ke krátkodobé léčbě příznaků alergické rýmy
(ale i rýmy doprovázející nachlazení) patří Rhino-stas
Galmed v dávkovacím nosním spreji (0,1%), umožňujícím
přesné dávkování. Účinná látka obsažená ve spreji (xylometazolin) způsobuje zúžení cév v nosní sliznici, tím snižuje zduření
sliznice a umožňuje opětné volné dýchání. Zmírňuje se též vodnatá sekrece nosní sliznice.
Tento přípravek je volně
prodejný v lékárnách
a před jeho použitím
je vhodné si pozorně
pročíst příbalovou informaci.
Jedná se o účinný lék,
proto dodržujte zejména
pokyny pro správné
dávkování a doporučenou
délku používaní přípravku.

léčivý prostředek

Alergie a my

Článek zpracován
odbornou redakcí
EDUKAFARM
MUDr. Vladimír Végh

Nemoci dásní

PŮVOD ONEMOCNĚNÍ
Zubní kazy i záněty dásní jsou zapříčiněny především
špatnou hygienou. Většina lidí nedodržuje správné hygienické postupy, které jsou pro účinné odstraňování plaku nezbytné. Zubní plak obsahuje velké množství bakterií, jež produkují toxiny a tím dráždí dásně. Prvními příznaky
porušených dásní jsou zarudnutí a otoky, a zvláště při čištění
zubů dochází ke krvácení. Není-li stav léčen, postupem času
dochází k obnažování zubních krčků a charakteristická je pachuť v ústech doprovázená zápachem. Je třeba zdůraznit, že
obě onemocnění jsou provázána a gingivitida může časem

přecházet v parodontitidu. Parodontitida pak už nepostihuje
pouze dáseň, ale dochází k úbytku kosti zubních lůžek a poškození zubních kořenů. Chronickým projevem je v konečném stadiu ztráta zubu.
MOŽNÁ POMOC
V tomto případě platí snad více než u jiných onemocnění
– prevence především. Na prvním místě stojí důsledná ústní
hygiena, včetně používání dentálních nití, mezizubních kartáčků či ústních vod. Pro rozpoznání prvotních příznaků jsou
důležité pravidelné preventivní návštěvy stomatologa.
Odborná veřejnost se nově začíná zajímat o tzv. kyselinu
hyaluronovou, která představuje jednu ze základních stavebních složek tkáně. V různých klinických studiích se uvádí
nedostatek této kyseliny v poškozené tkáni, což je způsobeno právě nepříznivými vlivy bakterií z plaku. To vede k ochabování tkáně dásní a vzniku otoků a zánětů.
Kyselina hyaluronová je základní složkou mezibuněčné
hmoty, má mimořádnou schopnost vázat na sebe vodu a díky tomu výrazně reguluje hydrataci tkání a působí jako bariéra proti vstupu mikroorganismů.
více informací na www.samoleceni.cz

Zdravotnické prostředky řady Gengigel obsahují kyselinu hyaluronovou v různých koncentracích pro preventivní i intenzivní péči, výrazně podporují hojení, tlumí projevy zánětu
a mírní krvácení dásní. Přípravky řady Gengigel jsou vhodné
také jako účinná pomoc při mechanických poraněních tkáně
– drobném poranění dásně, vytržení zubů, odřeninách v důsledku přítomnosti zubních protéz (korunek, můstků, umělého chrupu). Speciálně pro děti je určen Gengigel Baby,
vhodný při prořezávání zoubků a nošení rovnátek. Může být
užit bez omezení u všech pacientů – dětí, těhotných žen
i diabetiků. V současné době je možné si opatřit přípravky řady Gengigel ve všech lékárnách, a to ve formě gelu, baby gelu, roztoku či spreje.
Článek zpracován odbornou redakcí EDUKAFARM
(Mgr. Zuzana Bobrovová)
zdravotnické prostředky

Po zubním kazu je druhou nejčastější
chorobou dutiny ústní zánět dásně –
gingivitida. Pokročilejší stadium
tohoto onemocnění je parodontitida,
zánět závěsného zubního aparátu,
což je vazivová tkáň fixující zub v čelisti.
Jde o velmi běžná onemocnění,
která se vyskytují u velké části populace
a v konečném chronickém stadiu
se výrazně podílejí na ztrátě zubů
(parodontóze).
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Hrozba
jménem žloutenka
Žloutenka neboli hepatitida
(virový zánět jater) je infekční virové
onemocnění jater. Podle typu viru
se hepatitida dělí na několik typů – A, B,
C, D, E, F atd. Lidový název pro hepatitidu zní žloutenka, a to proto, že častým
a nejzřetelnějším příznakem poruchy
jaterní funkce bývá žloutnutí kůže nebo
očního bělma, sliznic i ostatních tkání.
To je způsobeno zvýšenou koncentrací
žlučového barviva bilirubinu v krvi.
Žloutenky mohou mít velmi nepříznivý
vliv na naše zdraví. V současné době
existuje očkování proti dvěma
nejčastějším typům – A a B.

www.zloutenky.cz

Jedinou účinnou
ochranou je očkování.
Nákaza žloutenkou typu A
nebo B může vést
k vážným a trvalým
zdravotním následkům,
nebo může končit i smrtí.
Opravdu chcete riskovat
své zdraví?

NÁKAZA VIROVOU HEPATITIDOU
Zdroje nákazy hepatitidou mohou být různé, stejně jako jejich následky. Vstupní branou viru hepatitidy typu A
jsou nějčastěji ústa. Mezi nejčastější případy přenosu viru
patří nákaza při kontaktu s kontaminovanými potravinami, vodou nebo s nakaženým člověkem. Není přitom důležité, zda si člověk virus na konzumované potraviny přenese sám, nebo zda jsou zdrojem viru samotné potraviny. Pro
přenos viru hepatitidy typu B je nutné drobné poranění
kůže nebo sliznic, kterým se může virus dostat do těla prostřednictvím infikované tělní tekutiny (krve, spermatu nebo poševního sekretu). K nákaze přitom stačí i kontakt se
zaschlou krví, která se může nacházet na nejrůznějších
předmětech, jako jsou např odhozené injekční stříkačky
narkomanů. Virus hepatitidy typu B je totiž stokrát nakažlivější než virus HIV.
Zákeřnost žloutenky tedy spočívá především v tom, že
se s ní můžeme setkat kdykoli, při zcela běžných každodenních činnostech. Nikdy nemůžeme vědět, kdy a kde se
nakazíme...

PŘÍZNAKY
Inkubační doba hepatitidy – tedy čas mezi nákazou
a projevem příznaků – se pohybuje podle typu hepatitidy
od 15 dnů (typ A) až do 180 dnů (typ B). Poté propukne
první, nespecifická fáze onemocnění, u které hrozí riziko
záměny za obyčejnou chřipku. Projeví se únavou, malátností, slabostí, bolestí kloubů a zvýšenými teplotami. Jen
menší část nemocných zpozoruje tmavou moč, světlou
stolici a poté vznikající žloutenku.
Některé typy hepatitid mohou přejít do chronické fáze,
která bývá spojena s trvalým poškozením jaterní funkce,
cirhózou, nebo dokonce karcinomem jater (až 80 % případů primárního zhoubného nádoru jater je způsobeno hepatitidou). V některých případech (především u dětí) se
příznaky nemoci naopak neobjeví. Tito lidé tak mohou hepatitidu přenášet, aniž by o tom věděli.
NEJLEPŠÍ OBRANOU JE PREVENCE
Ani dodržováním základních pravidel – vyhýbaním se
rizikovým aktivitám, mytím rukou před jídlem a po použití WC, konzumací nezávadných potravin a vody – se riziku infekce hepatitidou typu A a B zcela nevyhneme. Mýt
si ruce opravdu nestačí! Jedinou účinnou ochranou je
v dnešní době očkování. Jelikož neexistuje léčba příčiny této nemoci, je očkování ideální možností boje proti hepatitidám typu A a B. Povinné plošné očkování dětí od roku
2001 zahrnuje ochranu pouze proti hepatitidě typu B.
V rámci jarní preventivní vakcinační kampaně mohou
rodiče nechat své děti očkovat vakcínou proti hepatitidě
typu A Havrix Junior, a zajistit jim tak kompletní ochranu
proti hepatitidám typu A a B. Až do 31. května poskytuje
výrobce na vakcínu Havrix Junior slevu 20 %. Cena jedné
dávky vakcíny se v lékárnách pohybuje okolo 730 Kč.
Kompletní očkovací schéma se skládá ze dvou dávek,
z nichž druhá se aplikuje 6–12 měsíců po první. Ochrana
nastupuje 2–4 týdny po první dávce a je dlouhodobá.
Jednoduché a pohodlné řešení nabízí kombinovaná
očkovací látka proti hepatitidám typu A a B, Twinrix, podávaná v trojdávkovém schématu 0., 1. a 6. měsíc. Lze se
nechat očkovat v jakémkoli věku, pro děti od jednoho do
15 let je určena vakcína Twinrix Paediatric, pro dospělé pak
Twinrix Adult. Ochrana je také dlouhodobá, další přeočkování u imunokompetentních osob již není doporučováno.
Pozn. odborné redakce: Vakcíny Havrix 720 Junior
Monodose, Twinrix Adult a Twinrix Paediatrix jsou pouze
na lékařský předpis. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Více na www.zloutenky.cz.

TW01010408

Vakcíny Twinrix Adult a Twinrix Paediatric jsou vázány
na lékařský předpis.
Pečlivě si přečtěte příbalový leták.
GlaxoSmithKline s.r.o.
Na Pankráci 17/1685 • 140 21 Praha 4
tel.: 222 001 111 • fax: 222 001 444 • www.gsk.cz

Článek zpracován odbornou redakcí EDUKAFARM
Mgr. Zuzana Bobrovová
více informací na www.samoleceni.cz
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Pilný ekosystém
v našem těle

Bakterie vytvořily ve střevě důmyslný ekosystém, který
nazýváme „střevní mikroflóra“. Zabezpečují správné trávení,
na oplátku jim organismus poskytuje vhodné životní podmínky. Výrazné změny životního stylu v průběhu posledních
desetiletí však mají nepochybný dopad i na tuto oblast.
Podle některých odhadů je množství bakterií, které přicházejí do trávicího ústrojí, mnohonásobně (v řádech několika
tisíců) nižší než v dřívějších dobách. A k jejich dalšímu potlačení vede používaní antibiotik.
Ve sterilních podmínkách se nachází jen dítě těsně před
porodem. Už v průběhu porodu se tvoří první kolonie bakterií. U kojenců jsou to většinou bifidobakterie. Při přechodu
na pevnou stravu se zastoupení mění a zvyšuje se podíl laktobacilů.
PROBIOTICKÉ BAKTERIE VE STŘEVĚ
Probiotické bakterie produkují antimikrobiální metabolity, které působí snížení počtu patogenních bakterií a jejich

toxicky působících produktů. Mají schopnosti přilnout na
sliznici trávicího ústrojí a bránit tak uchycení a množení patogenních mikroorganismů ve střevě. Probiotické bakterie
také produkují některé vitaminy a trávicí enzymy, rozkládají
laktózu a podporují střevní peristaltiku.
Významné je působení probiotických bakterií ve střevě
jako stimulátorů imunitního systému. Střevo je orgán,
v němž dochází v podstatě k nejintenzivnějšímu kontaktu
našeho těla s vnějšími faktory, a patří proto k nejdůležitějším
imunitním orgánům. Jestliže je rovnováha tohoto systému
narušena, dostaví se zdravotní komplikace. Důsledkem narušené střevní mikroflóry bývají často každodenní obtíže objevující se bez zjevné příčiny. Člověk si rychle všimne pocitů
plnosti, průjmu či zácpy, nadýmání, nepravidelné stolice
a řady dalších trávících obtíží. Méně zřetelné je pak snížení
imunity nebo odolnosti vůči nádorovým onemocněním.
UDRŽENÍ POPULACE
PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ
Přirozeným způsobem se probiotické bakterie dostávají
do našeho trávícího ústrojí s potravinami vzniklými mléčným kvašením. Konzumace jogurtů, kvašených mléčných
nápojů nebo kysaného zelí má určitě význam v rámci celkové prevence. Ne každý je však má v oblibě, obtížné může být
i sladění jejich pravidelné konzumace se zaběhlým životním
stylem. Problematické to může být též u menších dětí, které
často bezdůvodně odmítají určitý typ potravin.
V takovém případě je vhodné obnovení této mikroflóry
podáváním tzv. probiotik.
Mezi probiotika řadíme živé
bakteriální kultury nepatogenních mikroorganismů a produkty mléčného kvašení, které
růst fyziologické flóry ve střevě
usnadňují. Usazení probiotických bakterií můžeme ulehčit
poskytnutím vhodného substrátu, na kterém se bakterie
mohou zachytit a mohou se jím
živit. Jedná se o takzvané prebiotické látky – prebiotika.
Nejčastěji jsou to nevstřebatelné balastní látky, které probiotické bakterie štěpí až v tlustém
střevě. Příkladem může být například nevstřebatelný cukr
inulin.
Článek zpracován
odbornou redakcí
EDUKAFARM

více informací na www.samoleceni.cz

Probian
Charakteristika
Probian jsou tablety obsahující koncentrovaná přírodní
probiotika, s vyváženým složením probiotikých bakterií
a prebiotických látek. Tyto přátelské bakterie vytvářejí
vhodnou střevní mikroflóru, rychle a účinně obnovují její
rovnováhu a pomáhají k dobrému zažívání. Zabraňují množení nepřátelských bakterií a významně posilují imunitu
organismu. Přípravek se používá při problémech trávení
způsobených narušením přirozené mikroflóry střeva po antibiotické léčbě, při déle trvající nevhodné skladbě stravy
nebo v důsledku patogenních bakterií (infekční/
cestovatelské průjmy)
Složení
Probian obsahuje 20 miliard probiotických bakterií
v denní dávce (10 miliard účinných bakterií v jedné tobolce ) – Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus
a Bifidobacterium longum. Přípravky pro děti jsou ve dvou
variantách a obsahují specifický kmen bakterií
Bifidobacterium infantis, vhodný právě pro děti. Probian
Děti ( od 3 let věku) obsahuje v denní dávce 5 miliard probiotických bakterií. Probian Mimi ( od 4 měsíců věku) obsahuje v denní dávce 3 miliardy probiotických bakterií.
Prebiotickou složku tvoří inulin (250 mg/150 mg).
Použití a dávkování
Dospělí užívají 1 tobolku přípravku Probian jednou až
dvakrát denně při jídle. Aby se mohl vliv podávaných probiotik projevit naplno, měl by být jejich příjem pravidelný,
dlouhodobý a v doporučených dávkách.
Pro děti od 3 let je určen přípravek Probian Děti. Jedná
se o oblíbené žvýkací tablety s jahodovou příchutí, které
obsahují 5 miliard probiotických bakterií a prebiotické látky. Užívá se opět 1 tableta jednou až dvakrát denně při jídle.
Speciálně pro mladší děti, již od 4. měsíce, je vyvinut
přípravek Probian Mimi. Jedná se o lehce rozpustný prášek,
který lze přimíchat do kaše, přesnídávky, vody nebo mléčné výživy.

doplněk stravy

Nablýskaný svět reklamy se zdá být
posedlý bojem proti bakteriím,
a přitom nejvíce bakterií si neustále
nosíme se sebou. Přirozeným
vývojem člověka a jeho adaptací
na vnější prostředí se mezi bakteriemi
a člověkem vytvořily velmi užitečné
pevné vztahy, bez kterých
se lidské tělo obejde jen ztěží.

Profil
doplňku stravy
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Koupíte v lékárně

Bolest je samozřejmě potřeba odstranit příčinnou léčbou,
v některých případech však příčina není zcela známa nebo
není ovlivnitelná, jindy může být potřebné překlenout období do účinného zákroku. Bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, migrény, bolestivá menstruace – to všechno jsou
v běžném životě poměrně často se vyskytující nepříjemné
stavy, které nepříznivě ovlivňují jak naši výkonnost, tak
psychický stav a celkovou pohodu. V těchto případech
mají nezastupitelné místo léky proti bolesti – analgetika.
JAKÉ MÁME MOŽNOSTI?
Optimální přípravek proti bolesti by měl mít rychlý nástup účinku, relativně dlouhé působení a minimum nežádoucích účinků, jakými jsou např. ovlivnění pozornosti
a nepříznivé působení na žaludek. Příkladem léčiva, které
kombinuje výše uvedené vlastnosti, je přípravek Nalgesin S.
Používá se především pro léčbu mírné až středně silné bolesti. Má relativně delší působení (8–10 hodin). Je určen
k úlevě od bolesti pohybového ústrojí, bolesti po operaci
a po úrazech, dále při bolestech kloubů a svalů, po zubních
výkonech a při bolesti zubů. Velmi vhodný je též při bolestech hlavy a migrénách, při bolestivé menstruaci. U infekčních onemocnění je tento přípravek podáván jako doplňková léčba potlačující bolest, zánět a horečku. Přípravek
obsahuje sodnou sůl naproxenu a mohou ho používat
mladiství a dospělí, není však vhodný v těhotenství.

léčivý
přípra
vek p
ro

Výtok z pochvy, svědění a bolesti
v pochvě jsou nepříjemnými problémy,
se kterými se alespoň jednou setkalo
mnoho žen. Za většinou případů stojí
poměrně rozšířený, i když nenápadný
nepřítel – kvasinka Candida albicans.
Tyto kvasinky se v pochvě vyskytují normálně, přičemž
jejich počet je přirozenými mechanismy regulován. Při narušení těchto mechanismů však dochází k jejich přemnožení a k výše zmíněným příznakům. Zdravá vaginální sliznice
je osídlena ochrannými bakteriemi mléčného kvašení
rodu Lactobacillus, které vytvářejí kyselinu mléčnou a zabraňují tak nadměrnému množení kvasinek. Jejich činnost
však může narušit vícero faktorů, jako např. antibiotika, antikoncepce, oslabení imunity, nevhodné oblečení, a také
časté střídání sexuálních partnerů.

Vaginální gel pomáhá udržovat přirozené mikrobiální prostředí poševní sliznice a zachovává její
přirozenou míru vlhkosti. Preventivně se používá
k zabránění vzniku vaginálních problémů před
návštěvou bazénů a veřejných koupališť a po ní.
Je účinný při léčení zánětů pochvy bakteriálního
původu a při poševních mykózách. Odstraňuje
nespecifické vaginální obtíže, vyplývající z ovlivnění vaginální mikroflóry, způsobeného např.
změnou prostředí, změněnou kvalitou vody nebo
změnou mycího přípravku používaného při denní
intimní hygieně, a také při změně sexuálního partnera. Lze jej použít i jako lubrikační gel.
Je nemastný, nedráždivý
a nezanechává skvrny.
www.muller-pharma.cz
Doporučená cena
v lékárně: 184 Kč

Trápí vás občas alergie?
Vyzkoušejte Analergin v 7tabletovém balení,
který účinně zabraňuje alergickým projevům
(senná rýma, zánět očních spojivek, vyrážka
spojená se svěděním). Učinná látka cetirizin
má prodloužený účinek, a proto je možné přípravek u dospělých a větších dětí podávat v jedné denní dávce. Zároveň má nízký sedativní
účinek v terapeutických dávkách. Přípravek je
vhodný pro děti od 6 let a dospělé.
Doporučená cena v lékárně: 59 Kč.
Volně prodejný lék.

MOŽNOSTI LÉČBY
Možnost spontánního vyléčení je u kvasinkové infekce nízká. Žena by proto měla vyhledat zdravotnickou pomoc.
Nejčastěji se využívají lokální léky, působící přímo proti plísňovým infekcím – antimykotika. Při neúspěchu lze volit
systémovou léčbu v tabletách. Tyto látky mohou vést k vymizení akutních příznaků, pokud však zůstává ochranná bariéra
v pochvě narušená, infekce se může velmi často opakovat.
VÝZNAMNÁ ÚLOHA PREVENCE
Velmi důležitým faktorem je obnovení ochranné mikrobiální bariéry v pochvě. Přípravek FERMALAC® VAGINAL obsahuje koncentrovanou stabilizovanou kulturu mléčných bakterií, které se normálně nacházejí v pochvě. Je určen
k obnově poševní flóry, narušené předchozí léčbou poševní infekce, a jako prevence vhodná u žen s opakovanými infekcemi pochvy.

Před užitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

Gengigel 20 ml
Kyselina hyaluronová, ústní gel
Až 90 % populace ve věku 35–54 let trpí některou z forem onemocnění dásní. Nejčastěji jde
o krvácející a oteklé dásně, které se postupně
odchlipují a tím se zvyšuje riziko ztráty zubů.
Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí
dásní a její nedostatek výrazně ovlivňuje zmíněné problémy. Gengigel je speciální zdravotnický
prostředek s obsahem kyseliny hyaluronové,
který napomáhá k celkové regeneraci dásní. Žádejte u vašeho stomatologa či v lékárně.
K dostání i ve formě
ústní vody a spreje,
popř. pro ty nejmenší –
při prořezávání zoubků –
Gengigel Baby.
Doporučená cena
v lékárně: 330 Kč

perorá
lní uži
tí
léčivý přípravek
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k vaginální ap

PŘED UŽITÍM SI PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI
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Vaginální gel s olejem
čajovníku australského,
5 × 7,5 g, vaginální gel

zdravotnický prostředek

Neexistuje snad člověk,
který by se v průběhu svého života
nesetkal s bolestí. Bolest je přirozeným
ochranným mechanismem, který nám
sděluje, že v našem těle není něco
v pořádku.

Přirozená
biologická
prevence
a léčba
vaginálních
infekcí

více informací na www.samoleceni.cz

zdravotnický prostředek

Účinná
a bezpečná
úleva
od bolesti
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Nové možnosti
v odvykání kouření
Kouření, pro život nedobré koření...
Každým rokem v České republice umírá
přibližně 100 000 obyvatel. Jednu pětinu
je přitom nutné přičítat na vrub kouření.
Podstatné je v této statistice dále výrazné
zkrácení průměrné délky života kuřáků.
Odpovědnost za to nesou především
srdeční a cévní či nádorová onemocnění,
u nichž je právě kouření jedním
z nejpodstatnějších rizikových faktorů.
Odstranění tohoto faktoru může zároveň
přinést řadu příznivých účinků:
odstranění chronického kašle a dušnosti,
zlepšení stavu pleti a chrupu, zlepšení
kondice a sexuální výkonnosti, zvýšení
odolnosti vůči infekcím a prodloužení
života. Proč tedy v dnešní populaci
nad 15 let zůstává přibližně
30 % kuřáků?
VÍTĚZSTVÍ NAD CIGARETOU
– RADA ODBORNÍKA
NAD ZLATO
Přestat s kouřením chtějí – nebo o tom alespoň uvažují
– přibližně dvě třetiny kuřáků. Jenže zdaleka ne každému se
podaří nad silnou závislostí vyvolanou kouřením
zvítězit; úspěch bývá bez odborné pomoci dopřán
pouze dvěma procentům. Nejde zde totiž pouze
o odstranění závislosti na nikotinu, ale také o naučení se jiným společenským stereotypům. Pro pacienta je nutné vyvarovat se situací, které si bez cigarety neumí představit. A jelikož je léčba kuřácké
závislosti velice komplexní záležitostí, neměl by se
pacient o svém problému bát otevřeně hovořit. Na
webové adrese www.odvykani-koureni.cz může kuřák získat cenné informace a rady, např.
v internetové poradně specializovaného lékaře.
Informace získá též na telefonní lince 844 600 500.

POMOCI MOHOU LÉKY
Jak jsme již zmínili výše, pro úspěšné skoncování s kouřením je třeba především, aby byl kuřák dostatečně motivovaný a opravdu chtěl sám přestat kouřit. Proto je dobré podělit se o svůj záměr s nejbližším okolím, které je v odvykání
oporou.
Existují však i pomocníci, kteří odvykání dokážou významně usnadnit. Mohou to být volně prodejné přípravky
s obsahem nikotinu ve formě náplastí, inhalátoru, žvýkaček
či sublinguálních tablet, jejichž hlavním cílem je omezit
vznik abstinenčních příznaků. O něco příznivější léčebné výsledky jsou např. s bupropionem, jehož užití je vázáno na lékařský předpis. Jestliže má kuřák za sebou již více neúspěšných pokusů s odvykáním kouření, doporučuje se přistoupit
k dalšímu pokusu za pomoci lékaře a léků, které má
k dispozici.
NOVINKY, ANEB O ČEM SE MLUVÍ
Velice slibnou novinkou na českém farmaceutickém trhu je molekula vareniklinu (pozn. odborné redakce: je dostupná ve formě tablet jako přípravek Champix na předpis
kteréhokoli lékaře).
Vareniklin je látka, jež se naváže se na místa v mozku, na která se normálně váže nikotin z cigarety. Kuřákovi

DLOUHODOBÁ LÉČBA
JE NEZBYTNOSTÍ
Obtížnost zvládnutí nikotinové abstinence při
odvykání kouření spočívá především v tom, že některé abstinenční příznaky – jako nespavost, nervozita nebo deprese – odezní až po čtyřech týdnech,
jiné – jako nutkání kouřit nebo zvýšená chuť k jídlu
– až po více než deseti týdnech. Proto je naprosto
nezbytné, aby léčba trvala alespoň tři měsíce.
Taková léčba pak mnohonásobně zvyšuje šanci odvykajícího kuřáka na celoživotní abstinenci.
Omezování kouření dnes není u závislých kuřáků preferovanou metodou odvykaní, protože vede
jen zřídka k úspěchu a ke konečnému cíli – zbavit
se závislosti a přestat kouřit úplně.

proto přestávají cigarety a kouření chutnat, protože nikotin
se po vtažení cigaretového kouře do plic nemá kam navázat. Důležité je, že vareniklin současně zabraňuje vzniku
abstinenčních příznaků z vysazení nikotinu, které bývají nejvýznamnější příčinou neúspěchu při pokusu přestat kouřit.
Aby si kuřákův mozek v průběhu léčby vareniklinem od své
závislosti na nikotinu odvykl, je třeba dodržet minimálně
12týdenní doporučenou léčbu.
Oproti dosavadní léčbě tedy vareniklin svým účinkem
představuje razantní krok vpřed. Léčebný účinek byl hodnocen v řadě klinických studií, ve kterých přestalo kouřit až čtyřikrát více kuřáků užívajících vareniklin než kuřáků léčených
jinými prostředky. Přesto je pro úspěch při odvykání základním předpokladem, aby kuřák opravdu chtěl přestat kouřit.
Kde se vám dostane odborné pomoci při odvykání
kouření
1. Především od vašeho praktického lékaře. Měl by
se svých pacientů na kouření ptát a motivovat je k tomu,
aby kouřit přestali. Kuřákům, kteří se opakovaně neúspěšně pokoušejí přestat, by praktický lékař měl umět poradit
postupy odvykání a nabídnout účinnou léčbu. Jestliže se
váš lékař o vaše kouření nezajímá, vyvolejte diskusi na toto téma a žádejte od něj pomoc. Kouření přece není zlozvyk, ale nemoc zvaná závislost!
2. Ve specializovaném Centru pro odvykání kouření – seznam těchto center je možno
najít např. na www.odvykani-koureni.cz.
V Centrech pro léčbu závislosti na tabáku naleznete komplexní péči o odvykajícího pacienta kuřáka.
3. Od vašeho odborného lékaře, ke kterému
chodíte s diagnózou, jejíž průběh kouření dále
zhoršuje (interna, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, plicní).
4. Od Vašeho gynekologa – jestliže užíváte
hormonální antikoncepci, neměla byste rozhodně kouřit. Vystavujete se tak zvýšenému riziku
závažných srdečních a cévních onemocnění.
SLOVO ZÁVĚREM
Pokud si vše shrneme, získáme tři hlavní zásady, které maximalizují šanci každého kuřáka
na odvyknutí. Na prvním místě je motivace kuřáka, který musí jednoduše chtít přestat
kouřit, na druhém je pomoc rodiny a blízkých
a na třetím dlouhodobá léčba, nejlépe pod vedením odborníka. Díky těmto třem zásadám mají
kuřáci zase větší šanci na delší a zdravější život.
Přejeme vám, ať vám to tentokrát vyjde!
Článek zpracován odbornou redakcí EDUKAFARM
MUDr. Jiří Slíva

více informací na www.samoleceni.cz
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Královnou svěží pokožky
je kyselina hyaluronová

Kyselina hyaluronová se k léčebným účelům
používá od šedesátých let minulého století.
Způsob jejího získávání se za uplynulá desetiletí velmi
zdokonalil, a zdokonalilo se i její uplatnění v estetické
medicíně. „Kyselina hyaluronová je jednou z nejdůležitějších složek lidské kůže. Zajišťuje její vlhkost, pevnost a pružnost,“ říká MUDr. Pavel Zloský,
primář laserového a dermatologického centra
pražské kliniky Esthé. Kyselina hyaluronová podle
něj především zajišťuje hydrataci kůže a současně
vytváří v podkoží síťovou strukturu, která určuje
výšku pokožky. Velikou výhodou této látky je obrovská schopnost vázat na sebe v kůži vodu, což se
využívá při implantátech, kterými se korigují viditelné kožní defekty, například vrásky kolem úst
nebo nerovnosti pleti na obličeji. Kyselina hyaluronová, která se vpraví do poškozené, dehydratované
kůže, na sebe totiž začne vázat vodu, a tím kůži regeneruje, napíná a zlepšuje její pružnost. Pleť je výrazně pevnější, hladší, jemnější, stahují se póry.
Prostě i na povrchu je znát, že se pleť renovuje.
JDE TO I BEZ KOHOUTÍCH
HŘEBÍNKŮ

V současnosti nejmodernějším preparátem,
který u nás korektivní dermatologové využívají
například při vyplňování vrásek a vkleslin kůže, je
Viscoderm. Svým složením a vlastnostmi se velmi
podobá kyselině hyaluronové, která se přirozeně
tvoří v lidské kůži. „Je to látka kompatibilní s kůží,
a proto nevyvolává alergické reakce. To je opravdu
velmi důležité. Nemusíme už testovat, zda ji tělo
přijme, jako u dříve používané kyseliny hyaluronové, která se vyráběla z ptačí tkáně,“ vysvětluje
doktor Zloský. Na rozdíl od starších typů kyseliny
hyaluronové, vyráběných z chrupavek zvířat, nejčastěji kohoutích hřebínků, vzniká Viscoderm biotechnologicky. Podobně jako antibiotika se vyrábí
z obalu určitého typu bakterie. Získaný produkt se
čistí a prochází různými chemickým procesy, aby z něj
vznikla kyselina hyaluronová ve formě gelu o růz-
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ně vysoké viskozitě, který lze použít na různé typy
kožních defektů. Velkou výhodou Viscodermu je
to, že se na jeho vzniku vůbec nepodílejí zvířecí
materiály, takže nehrozí nebezpečí alergické reakce, kterou se tělo může bránit proti kyselině hyaluronové získané ze zvířat, a nehrozí ani teoretické
nebezpečí přenosu jakéhokoli onemocnění, například ptačí chřipky.
PŘIROZENÉ OMLAZENÍ
STÁRNOUCÍ KŮŽE

Kyselina hyaluronová zlepšuje vlastnosti kůže
především na obličeji, na krku a v dekoltu, kde kůže začíná být ztenčelá, suchá, zvrásnělá, nemá
svoji původní pevnost a elasticitu. „Do hlubších
vrásek zejména kolem nosu, kolem úst, mezi obočím, na čele, se injekčně aplikují viskóznější preparáty, které kůži v těchto partiích vypínají a mechanicky nadzvedávají,“ vysvětluje doktor Zloský. Díky
tomu, že je Viscoderm vzniká biotechnologicky bez dalších chemických modifikací, je možné ho vyrobit v přesně stanovené hustotě a bez molekulárních
vazeb, takže se v podkoží snadněji
rozlije a po jeho aplikaci nezůstávají
na kůži neestetické hrbolky.
„Mikroskopická množství kyseliny se
jemnými, těsně vedle sebe jdoucími
vpichy aplikují například na krku, na dekoltu, na hřbetech rukou nebo kolem
očí,“ popisuje MUDr. Pavel Zloský běžně
užívaný postup s tím, že implantovaná
kyselina hyaluronová se přibližně do
jednoho roku postupně vstřebá, stejně
jako ta, kterou si tělo samo vyrábí.
Nezůstává v kůži jako cizí těleso (například silikon), které tělo nedokáže přirozenou cestou odbourat. Aplikace kyseliny hyaluronové je velmi jednoduchým
a účinným způsobem, jak udržet pokožku hladkou a svěží. Pleť nasaje vodu, vyplní a vyztuží se zevnitř, a na přechodnou dobu se tak dají vylepšit jak
hluboké, tak i jemňounké, vlasové vrásky. Aplikací kyseliny hyaluronové lze
bez potíží čelit stárnutí kůže i opakovaně. Zvnějšku dodaná, ale s kůží kompatibilní látka navíc povzbuzuje tělo
k tvorbě vlastní kyseliny hyaluronové.

více informací na www.samoleceni.cz

Viscoderm je výrobkem švýcarské farmaceutické společnosti IBSA. Tato společnost má s přípravou kyseliny hyaluronové, velmi podobné té, která
je lidskému tělu vlastní, dlouhodobé zkušenosti.
Viscoderm je dostupný ve třech variantách, které
se liší podle obsahu kyseliny hyaluronové v jednom mililitru injekce. Přípravek je určen pro aplikaci lékařem. Vzhledem k tomu, že jde o absolutní novinku, je k dispozici zatím jen v některých
centrech, která provádějí korektivní dermatologii.
Viscoderm si můžete nechat aplikovat například
v pražských klinikách Esthé a Asklepion, seznam
všech center bude brzy k dispozici i na internetových stránkách www.viscoderm.cz.
Článek zpracován
odbornou redakcí EDUKAFARM

zdravotnické prostředky

Při slově kyselina si většina z nás
představí kyselinu sírovou a vzpomene
si na poleptané sliznice a kůži.
Na rozdíl od ní kyselina hyaluronová
není nepřítelem lidského těla.
Je naopak přirozenou součástí našich
tkání a na zdraví i vzhled kůže působí
velmi blahodárně.

