07/2010

magazín o zdraví pro laickou veřejnost

EDUKAFARM

Z klinické praxe:
I s Alzheimerovou nemocí lze kvalitně žít
Žáhu zchlaďte účinným léčivem
Neuropatická bolest
Z lékárenské praxe:
Obdarujte svou kůži
Zase ten opar
Česnek stále prospívá zdravým i nemocným
Odkyselením k lepšímu zdraví
Mojelekarna.cz - speciální nabídkové akce

stresu a kouření tabáku. K acidóze též inklinují
jedinci oslabení vleklými chorobami, dlouhodobě upoutaní na lůžku, senioři a lidé s poruchami
složení střevní ﬂ óry.
V konečném důsledku acidóza přispívá ke ztrátám vápníku z kostí a vaziva, ateroskleróze
(kornatění cév), revmatismu, artróze, dně, ale
též k trávicím obtížím, dermatitidám, ekzémům
a plísňovým onemocněním kůže (mykózám). Jistě se ptáte, jak
napravit překyselený organismus, jak mu dát správnou pH rovnováhu. Čtěte na straně 18 a dozvíte se více…

Vážení a milí čtenáři,
na stránkách časopisu Léky a lékárna si můžete přečíst řadu
zajímavých témat. Tentokrát jim dominuje rozhovor s panem
doktorem Lebenhartem, jenž se zaobírá popisem své knihy
„Svlékl jsem bílý plášť“. Jedná se o poutavý pohled do praxe lékaře, který opustil tradiční postupy léčby, které mnohdy
nepřináší očekávané výsledky. O to více překvapí, jaké výsledky pan doktor Lebenhart dosahuje prostřednictvím medicíny
nízkých dávek. V knize také zmiňuje fyziologickou regulační
medicínu. Tuto inovativní medicínu jsme Vám prezentovali již
několikrát. Přesto si znovu dovolím zopakovat, že je založena
na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce
u zdravého jedince. Je známo, že tyto látky (hormony, cytokiny
ad.) mají rozhodující význam pro zdraví jedince. Naskýtá se
tedy možnost použití těchto látek pro terapeutické účely…
A proto nepřehlédněte avizované interview…
V žádném případě nesmí uniknout Vaší pozornosti článek: Odkyselením k lepšímu zdraví. Posun pH krve do kyselé oblasti
(tj. k hodnotám 6,8 a nižším) je totiž dáván do spojitosti se
vznikem a rozvojem celé řady patologických stavů a nemocí
(migrénami a záněty počínaje a depresí a zhoubnými nádory
konče). Příčinou tohoto jevu je především příjem kyselinotvorných látek potravou (velké množství bílkovin, nasycených
mastných kyselin; bílý – raﬁnovaný – cukr, alkohol), přemíra

V tomto čísle se také zabýváme fenoménem pálení žáhy. A pozvali jsme odborníka par excelence, respektive specialistu
na gastroenterologii prof. MUDr. Lukáše. Zařazení tohoto tématu je na vánoce zcela na místě, protože je známo, že právě
toto období svátků vánočních je spojeno s přejídáním, které
vede k obtížím na úrovni zažívání.
Obecně řečeno, pokaždé Vám představujeme témata vhodná pro samoléčbu. Není vždy nutné okamžitě běžet k lékaři,
člověk by měl u akutních chorob lehčí povahy nejdříve nasadit
samoléčbu, a to vždy po poradě s lékárníkem. Využívejte tohoto odborníka první linie, jehož znalosti v oblasti všech volně
prodejných přípravků jsou obrovské.
Závěrem věřím, že tento časopis Vám přináší aktuální, stručné
a hlavně srozumitelné informace, které můžete využít každý den
ve svém životě. V této souvislosti Vám přeji, abyste léky nikdy
nepotřebovali, i když jejich pomoc je někdy nezbytná. Nakonec
právě z těchto důvodů pro Vás tento časopis připravujeme.
Přeji Vám do příštího roku 2011 dobrou náladu a hlavně hodně
zdraví a štěstí!
PharmDr.Zdeněk Procházka
šéfredaktor
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Na stránkách tohoto časopisu usilujeme o vzdělávání,
a to zejména tam, kde existuje reálná možnost vyvolat
odpovídající zájem široké veřejnosti o vlastní zdraví.
Cílem tohoto časopisu není podpora předepisování,
prodeje nebo spotřeby léků, jejichž proﬁly nebo příklady jsou zde uvedeny pro výše zmiňovanou edukaci.

inzerce

Běžné internetové lékárny nabízejí výhodné nákupy, ovšem s výběrem Vám příliš nepomůžou. Naším cílem však není záplava produktů, ale vždy dobrá rada pro Vaše zdraví!

• odborná on-line poradna
• doporučení produktu pro daný problém
• přehlednost a systematické řazení
• archiv časopisu Lékárna a léky
• stálá akční nabídka a trvale nízké ceny
• nákup z pohodlí domova
• rychlé vyřízení objednávky
Navštivte nás a najděte řešení svého
zdravotního problému.

INTERNETOVÁ LÉKÁRNA
ZALOŽENÁ NA ODBORNÉM
PORADENSTVÍ

Lékárna Samoléčení.cz je registrována a kontrolována Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nákupu léků se
proto u nás bát nemusíte. Spokojenost zákazníků monitoruje Heuréka!. 98% zákazníků nás doporučuje dále.

LÉKY A LIDÉ

NAVŠTIVTE
INTERNETOVÝ
PORTÁL PLNÝ
RAD A ZAJÍMAVÝCH
INFORMACÍ O LÉCÍCH
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Cítíte se zodpovědní za své zdraví a aktivně se zajímáte o léky, které užíváte? Máte jakékoliv dotazy ohledně lékové problematiky, očkování, nebo
pouze hledáte cenné rady, jak dbát o své zdraví? Kde však všechny tyto
informace hledat, aby byly skutečně ověřené? Čtěte dále, v tomto článku
najdete radu.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro vás připravil
přehledný Informační portál pro veřejnost www.leky.
sukl.cz, na kterém jsou zveřejněny údaje o více než
8 000 léčivých přípravcích, registrovaných v České republice. Díky tomu si teď z pohodlí domova můžete sami
zjistit veškeré informace, podrobně si pročíst informace
o přípravku a dozvědět se více o lékárnách, registrovaných léčivech a dalších odborných tématech.

Najděte si informace o léku,
který právě užíváte
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Teď už zbývá jen jediné, otevřít si stránky www.leky.sukl.
cz, a můžete začít hledat. Otevřete si sekci „Léky“. Zde
najdete informace o jednotlivých léčivých přípravcích,
které si vyhledáte buď na základě jejich názvu, nebo
podle obsažené účinné látky. Do zobrazeného pole stačí
vložit jméno léčivého přípravku nebo účinné látky, o kterých se chcete dozvědět více, a spustit vyhledávání. Po-

kud chcete hledat podle dalších kritérií, můžete si je jednoduše zvolit v nabídce pokročilého vyhledávání. V části
databáze věnované volně prodejným léčivům můžete vyhledávat dokonce i podle konkrétních zdravotních obtíží.
Ve výsledcích pak kliknete na název konkrétního léku
a dostanete se k detailním informacím o něm. Dozvíte
se mimo jiné, zda se jedná o tablety, mast, čípky, či jinou
lékovou formu, jak se přípravek podává, zda je volně prodejný, nebo je jeho výdej vázán na předpis, a dokonce
jaká je orientační cena u léčiv hrazených ze zdravotního
pojištění. Také zde vždy naleznete text příbalové informace k zakoupeným lékům i poté, co už příbalový leták
dávno ztratíte či vyhodíte.

Hledáte lékárnu ve vašem
okolí?
Pokud jste se již seznámili s přípravkem, který vám byl
předepsán, a chcete zjistit nejbližší lékárnu ve vašem

okolí, není snazší cesty, než si v sekci Lékárny vyhledat
tu svoji. Databáze zahrnuje kompletní seznam lékáren
v České republice, kterým bylo vydáno osvědčení k činnosti. Tato databáze je denně aktualizována a zahrnuje
i změny hlášené jejich provozovateli. Lékárny jsou setříděny podle regionů a v jejich rámci seřazeny abecedně
podle jednotlivých měst. Údaje o lékárně obsahují její
kód, název, typ, adresu, telefon, e-mail a jméno vedoucího lékárníka, popřípadě je zde uvedena poznámka
o pracovní době. Dozvíte se také, zda je lékárna oprávněna prodávat léky na Internetu, a vyhnete se tak riziku
nákupu nebezpečných padělků léčiv, kterými je Internet
přímo zaplaven.

Chcete se dozvědět informace
přímo od odborníků?
Nyní jste si vyhledali všechny potřebné informace,
a přesto si nejste něčím jisti a raději byste své problémy konzultovali s odborníky? Ani to není na portálu problém. Již téměř rok zde máte možnost zasílat
dotazy ohledně léčivých přípravků přímo odborníkům,
tedy lékárníkům a lékařům. Tato služba je od počátku
provozu pacienty hojně využívána, SÚKL ji proto rozšířil o možnost dotazování dětského specialisty na respirační choroby a sportovního lékaře. Na otázky související s lékovou problematikou doposud odpovídali čtyři
farmaceuti a tři lékaři (praktický lékař pro dospělé,
praktický lékař pro děti a dorost a specialistka v oboru
cestovní medicíny). Nyní je možné komunikovat s dalšími dvěma specialisty. Prvním je vedoucí lékař pracovní
skupiny pro respirační choroby pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici
Motol prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP, který zároveň působí jako předseda České společnosti dětské
pneumologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Druhým specialistou je MUDr. František Jedlička,
praktický lékař se zaměřením na sportovní medicínu.
Návštěvníci Informačního portálu mohou zaslat dotaz
pomocí jednoduchého formuláře, který naleznou pod
ikonou „Zeptejte se“, nebo pomocí „Potřebuji položit
dotaz lékárníkovi“ či „Potřebuji položit dotaz lékaři“
v zeleně vyznačené sekci „Potřebuji…“ v levém horním
rohu webových stránek Portálu. Po vyplnění formuláře
a odeslání dotazu přijde tazateli na zadanou emailovou
adresu potvrzení o přijetí dotazu. Na tutéž adresu mu
nejpozději do dvou týdnů (dle náročnosti dotazu) bude
zaslána také odpověď.
Od konce ledna tohoto roku až doposud bylo prostřednictvím Informačního portálu pro veřejnost SÚKL tímto
způsobem vyřízeno více než 450 dotazů.

Zeptejte se odborníka
na Informační portálu pro veřejnost:

www.leky.sukl.cz

inzerce

OBDARUJTE
SVOU KŮŽI
Odborná redakce Edukafarm
Kůže plní spoustu funkcí a kvůli tomu se skládá z vrstev dosti různorodého složení. Spolu se svými dalšími složkami, jako vlasová cibulka a nehtové lůžko, má proto poměrně
vysoké nároky na výživu. Ke svému zdraví potřebuje dostatečný přísun jak kvalitních
bílkovin, speciﬁckých sacharidů a tuků, tak mikroživiny, jako jsou vitaminy, minerály
a stopové prvky.

Pečujte

Nejdůležitější látky pro zdraví pokožky

Kůže je jakýsi ochranný obal, oddělující vnitřní
orgány od vnějšího prostředí, a zároveň určité
zrcadlo, které ven zrcadlí stav našeho vnitřního
prostředí.

a vlasových buněk, zlepšuje hojení ran, působí proti padání vlasů a snižuje lámavost
nehtů. Vitamin C (kyselina askorbová) je nezbytný pro tvorbu pojivových tkání (kolagenu), přispívá k integritě cév, a tím brání praskání kožních kapilár.
Důležitou roli hrají omega-3 nenasycené mastné kyseliny, ať už zvířecího (rybí tuk) nebo
rostlinného původu (např. olej z pupalky dvouleté, olej z brutnáku), protože přispívají
ke zlepšení funkce kožního ochranného ﬁlmu a působí příznivě při podráždění pokožky
a ekzémech.
Speciﬁcké polysacharidy, jako např. kyselina hyaluronová nebo chondroitin (dermatan),
zadržují v pokožce vodu a přispívají k její hydrataci, a tedy i pružnosti.
Antioxidanty, jako např. vitaminy C a E nebo karotenoidy (lykopen, beta-karoten), působí
antioxidačně, podílejí se na obraně proti UV záření a změnám pigmentace (fotoprotekce), působí proti vzniku vrásek a urychlují fyziologické hojení, zpomalují degenerativní
procesy, a celkově tak přispívají ke zpomalení stárnutí pokožky.
Z minerálů je důležitý zinek, stopový prvek, který je spolu s vitaminem B 6 nezbytný pro
tvorbu keratinu. Často se používá k podpoře léčby při akné, seborrhoické dermatitidě,
zvýšeném maštění a vypadávání vlasů nebo při zvýšené lámavosti nehtů. Selen je významným antioxidantem, zpomaluje stárnutí kůže a zvyšuje její odolnost. Křemík, ať už
v koloidní formě, nebo vázaný biologicky, jako např. extrakt z přesličky, je stavebním
kamenem vlasů, kůže i nehtů.

Nedostatky ve výživě
Vinou náročného životního stylu, stresu, znečištěného životního prostředí i dietních
chyb je často kvalita kůže, vlasů a nehtů neuspokojivá. Vzhledem ke komplexnosti nutričních potřeb kůže není možné pro řešení problémů doporučit pouze nějakou konkrétní
složku. Řada komplexních doplňků stravy však dokáže tyto deﬁcity zastoupit, a kromě
kosmetické péče bude vaše pokožka jistě odměněna i péčí vnitřní.

o svou

krásu!

Ten správný výživný elixír pro vaše

—
—
—

Vlasy, krásné a lesklé
• Viaderm zpevňuje strukturu vlasu a zabraňuje jeho lámavosti
• Zpomaluje proces šedivění vlasů
• Urychluje regeneraci barvených a chemicky ošetřených vlasů

Nehty, pevné a silné
• Viaderm udržuje zdraví nehtové ploténky
• Pomáhá při třepení a lámavosti nehtů

Plet,’ pružnou a hladkou
• Viaderm díky obsahu rybích proteinů chrání pplet’ ppřed
předčasným
ým stárnutím
• Pokožku hydratuje a udržuje v ní vlhkost
Doplněk stravy

Z vitaminů je vhodné zmínit např. vitamin A (retinol), který je nezbytný pro obnovu buněk
kůže a sliznic, působí jako antioxidant, přispívá ke zpomalení stárnutí kůže, zpevnění
vlasů, snížení lámávosti nehtů, užívá se k podpoře léčby u psoriázy, ekzémů a akné.
Vitamin B 6 (pyridoxin) se účastní řady enzymatických reakcí aminokyselin. Z klinického pohledu jeho užívání tlumí nepřiměřeně zvýšenou sekreci kožního mazu a zlepšuje
kvalitu kůže a vlasů. Podobně vystupuje i biotin, který příznivě ovlivňuje zejména růst
epidermálních a vlasových buněk a přispívá k udržení vlasů a kůže ve fyziologickém stavu. Kyselina pantothenová optimalizuje metabolické pochody potřebné pro růst kožních

Viaderm, too je
maximální péče
o vaši krásu!
u!!
www.viaderm.cz
erm.cz

N níí vee vá
Nyní
Nyn
ván
vvánočním
ánočččnním
níím bba
balení
aalení
le í
see speciální
speciáln
spe
iálníí nehtovou
neeehtovou péčí
éčí
jako dárkem.
3

Akce trvá do 31.12.2010

Z LÉKÁRENSKÉ PRAXE

ZASE TEN OPAR!
Odborná redakce Edukafarm
Spící hrozba
To proč se opar na rtech objevuje v nejnevhodnější
chvíli, souvisí nejčastěji s jeho způsobem existence. Virus herpes simplex dokáže dlouhodobě přežívat v buňkách nervových zakončení na tváři a v tomto „spícím“
stadiu jej buňky našeho imunitního systému dokážou
udržet bezpečně „na uzdě“. Infekce propukne při narušení této obrany, nebo také v důsledku vyčerpání,
únavy, stresu, poruchy imunitního systému v souvislosti s jiným onemocněním nebo v důsledku působení
prudkého slunečního záření. Virus se v takovém případě rychle uvolní z buněk nervových zakončení a již
v prvních hodinách napadá sousední buňky. Průběh
infekce je velmi rychlý, vrchol množení viru nastává
obvykle do 24 hodin, poté pomalu odeznívá. Napadené

viru si musí poradit až náš imunitní systém. Včasná
aplikace však bývá často problémem.

Rychlé hojení
V praxi jsou tedy nejdůležitějším prostředkem při hojení oparu vlastní obranné mechanismy našeho těla.
I když jsou rty velmi jemné, patří k nejvíce namáhaným
povrchovým částem těla. Právě jemnost rtů umožňuje
velkou pružnost, vznikající suché puchýřky se oloupou
a praskají, čímž se otevírá vstupní brána pro další bakteriální nebo kvasinkové infekce. Do suchých tkání také
nemohou proniknout bílé krvinky, a celý proces hojení
se tak zpomaluje. Kromě toho je otevřená ranka zdrojem dalšího šíření viru, a např. při škrábání se může
virus rozšířit také na jiná místa na tváři.

Opar na rtech se objeví vždy, když se nám to nejméně hodí. Tuto zkušenost má téměř každý. Statistiky uvádějí, že více než 95 % lidí se
s oparem na rtech za svůj život setká alespoň jednou. Virus herpes
simplex, který opar způsobuje, má totiž velmi dobrou schopnost pronikat i skrze nejtenčí prasklinky v pokožce a dokáže se velmi rychle
rozšířit také prostřednictvím inﬁ kovaných předmětů.
buňky praskají a uvolňují namnožený virus. Do poškozených tkání se sbíhají bílé krvinky a rozvíjí se zápalová
reakce. Ta se na povrchu projeví nejdříve začervenáním
a svrbením. Postupně onemocnění přechází do podoby
puchýřků, které zasychají do typických šupinek.
I když proti virovým infekcím máme více účinných látek
(tzv. antivirotika), rychlost množení viru herpes simplex
je velmi limitujícím faktorem. Vzhledem k tomu, že viry
v podstatě nejsou „žijícími“ mikroorganismy, antivirotika je nedokážou zahubit, pouze zpomalují jejich množení. V případě oparu se proto musí antivirotika použít
hned v prvních hodinách po propuknutí infekce, protože jejich účinek je nepatrný. S likvidací namnoženého

Za nejlepší způsob hojení se dnes považuje tzv. vlhké hojení. Znamená to vytvoření takových podmínek,
při kterých mohou buňky imunitního systému nejlépe
rekonstruovat poškozené tkáně. V případě oparů je
možné použít speciální náplasti, které na oparu vytvoří
tenoučkou gelovou vrstvičku. Náplast brání vysychání, tvorbě puchýřků a praskání, vyrovnává povrchové
nerovnosti a brání vstupu další infekce. Je průsvitná,
a proto téměř neviditelná.
Zkušenosti ukazují, že na náplast můžete bez problémů nanést rtěnku nebo lesk na rty, čímž se náplast
téměř ztratí. Opar se rychle zahojí a téměř nikdo si ho
nevšimne.

inzerce

ce účinn
Speciální kombina

ých látek

Rozpustná neviditelná náplast
Urychluje hojení
Bezbolestné odstranění
Zklidňuje pálení a svědění
Ulevuje od bolesti

www.herpatch.com
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Účinné látky: ß-glukan z hlívy ústřičné, extrakt z červených řas.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
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Výrobce: Sylphar NV, Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle, Belgie.
Distributor v ČR: S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00, Praha 4, Česká
Č ká republika.
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Z KLINICKÉ PRAXE

V České republice v současnosti žije přibližně 130 000
lidí s demencí, v celé Evropské unii přes půl milionu pacientů trpících AD, a podle odhadů odborníků se jejich
počet během příštích 30 let zdvojnásobí. Bude to perspektivně znamenat velké zatížení systému zdravotního
pojištění i státní ekonomiky všeobecně.
21. září bylo v roce 1994 na celém světe ustanoveno za Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci. Tím je
soustavně upozorňováno na rizika a možnosti prevence, resp. profylaxe této choroby. Výzkum, terapie
AD a péče o pacienty s touto nemocí, byly prohlášeny
za nejvyšší prioritu a na ni by se měly zaměřit národní
plány té které země.

Co je to syndrom demence
Jako syndrom demence označujeme úbytek tzv. kognitivních funkcí (tj. paměti, myšlení, soustředění,
orientace v čase a prostoru atd.), spojený s poruchami chování, úzkostí, strachem a depresí a postupnou
ztrátou soběstačnosti. Je charakteristický plíživým
nástupem poruch, jejich zhoršováním a progresí nemoci, v konečném důsledku vedoucí k úplné závislosti
na druhých a v závěru ke smrti.

I S ALZHEIMEROVOU
NEMOCÍ LZE KVALITNĚ ŽÍT
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.,
ředitelka Gerontologického centra, Praha 8

Tři fáze Alzheimerovy nemoci
Alzheimerova choroba má tři typické fáze. V první
fázi jsou obtíže ještě mírné, postižený člověk může být
schopen běžně pracovat (zvláště, jedná-li se o rutinní úkony nebo o práci založenou na tzv. staropaměti,
např. překladatelská činnost apod.). Avšak pro zabránění dalšímu postupu Alzheimerovy nemoci je v tomto
okamžiku rozhodující včasné a správné stanovení diagnózy, jakož i adekvátní a šetrné sdělení tohoto faktu
pacientovi, a to jak z hlediska přítomnosti, tak prognózy
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Jako velmi účelné se
jeví v první fázi onemocnění podávat tzv. kognitiva, tj.
léky podporující paměť, myšlení a koncentraci. Zcela
zvláštní postavení má v tomto směru úprava vysokého
krevního tlaku (hypertenzi počítáme mezi významné
rizikové faktory demence) a léčivo nitrendipin, jehož
příznivý ochranný účinek byl ověřen klinickou studií
SYST-EUR.
Výskyt demence byl tedy aktivní terapií snížen o plných
55 %, což je statisticky významné. Zároveň bylo propočítáno, že léčba 1 000 nemocných po dobu 5 let
může zabránit 20 případům demence. „Předpokládalo
se, že antihypertenzní léčbou bude snížena incidence
vaskulární demence, výrazné snížení se ale překvapivě
týkalo i Alzheimerovy demence (AD). Starší hypertonici
tedy mají šanci na účinnou léčbu vysokého systolického krevního tlaku a zároveň na prevenci demence.
Výsledky studie SYST-EUR, která tak získává stále
větší mezioborový význam, přispívají k současným názorům, že také rozvoj AD je závislý na krevním tlaku
a některých dalších faktorech, především metabolických. Vzhledem k vysoké a stále se zvyšující prevalenci tohoto onemocnění je jeho účinná prevence velmi
důležitá a je dobré, že už i pro ni máme data získaná
na principech medicíny založené na důkazech.“
Nitrendipin blokuje vstup iontů vápníku do buněk hladké svaloviny tepen v centrálním nervovém systému.

Alzheimerova nemoc (AD) je nejčastější formou syndromu demence.
Celosvětově této choroby přibývá a odpovědní lidé by si měli zavčas
uvědomit, že k problematice postižení demencí je třeba přistupovat
aktivně a zodpovědně. Společným úsilím a za určitých předpokladů lze
pro pacienty s Alzheimerovou demencí vytvořit podmínky pro kvalitní
život i s touto nemocí.

Tepny tak zůstávají rozšířené a dobře jimi proudí krev,
přinášející kyslík a vyživující látky. Navíc má nitrendipin
vlastní ochranný vliv na nervové buňky v mozku, čímž
snižuje riziko rozvoje demence a cévních mozkových
příhod.
Ve druhé fázi AD se již u postiženého jedince projevují změny v chování, ubývá soběstačnosti a schopnosti sebepéče a ze strany rodiny bývá nutná jistá míra
asistence, resp. dopomoci a dohledu. Pacient může
také trpět poruchami spánku, pocitem ohrožení nebo
pronásledování, vzrušeností, halucinacemi a bludy (tzv.
nevývratná přesvědčení). Nezbytná je tedy podpora
laskavého rodinného prostředí nebo instituce, která je
vyškolena pro pomoc lidem s AD.
Třetí fáze onemocnění je charakterizována nutností
individualizované (tj. konkrétnímu postiženému jedinci
přizpůsobené) asistence a péče, velmi náročné na využívání lidské síly, schopností a empatie a sociálních
i zdravotnických služeb společnosti.

Co Alzheimerovu nemoc
předchází
Před rozvojem AD obvykle předchází stadium tzv. mírné kognitivní poruchy, tj. potíže se zapomínáním,
kterých si povšimne okolí pacienta; často si je uvědomuje i nemocný sám. Z lékařského hlediska se jedná
o jakési „rozcestí“, varovný signál, resp. bod, ve kterém lze oddálit (režimem, životosprávou, léčivy) nástup
a rozvoj (progresi) demence.

Režimová a léčebná opatření
Zcela nepostradatelným se jeví zvýšení fyzické a psychické aktivity jedince. To má nesporný příznivý vliv
na tvorbu tzv. neuronálních růstových faktorů, které
podporují látkovou výměnu a vývoj buněk v mozku.
Účelné je též podávání komplexu vitaminů B a vitaminu D (formou pestré stravy i léčiv) a v neposlední řadě
umírněné pití čaje a kávy a kvalitního, dobrého vína.
Ovšem nalezení pravé míry (přiměřenosti) v konzumaci
těchto nápojů není jednoduché, a právě to zřejmě patří
ke klíčům k dobrému životu a dlouhověkosti.
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Rozhovor s MUDr. Tomášem Lebenhartem
Stávající medicínský systém, opírající se o farmaceutický průmysl jednoznačně ignoruje svaté pravidlo lékařů
– nemocnému neškodit! O tom není pochyb. Ve všech
medicínských oborech se o tom můžeme přesvědčit.
Nejvíce do očí bijící je to v onkologii... Zatímco pro uzdravení je naprosto nutné, aby se nemocný zbavil svých
nahromaděných jedů a vyčistil si především lymfatický
systém a játra, chemoterapie činí pravý opak.

Současná vědecká medicína,
či také medicína západní,
si rozdělila člověka
na jednotlivé části, lékaři se
na ně specializují a potom
každý léčí to své… Výsledky
takové léčby jsou ale mnohdy
velmi neuspokojivé, protože
chybí pohled na nemoc
v souvislostech! Je to tak?

Pane doktore, napsal jste
velmi poutavou knihu, která
má název „Svlékl jsem bílý
plášť“. Proč jste zvolil takové
pojmenování?
Jde o symboliku. Bílý plášť je šamanskou uniformou
chemicko-technické medicíny. Tu jsem opustil. I když ji
i nadále neváhám použít v urgentních stavech. Pokud
bude můj klient vykazovat příznaky akutního zánětu
slepého střeva či infarktu myokardu, zařídím okamžitý
přesun do nemocnice. V řešení chronických onemocnění a také u poruch psychiky naprosto selhává. O tom
jsem se za 30 let lékařské praxe přesvědčil.

Můžete čtenářům
představit kapitoly, které
jsou podle vašeho názoru
zásadní z hlediska principu
onemocnění a uzdravení?
Kladu důraz na to, aby nemocný pochopil, PROČ onemocněl a také JAK se uzdravit. A také to, že ON je
odpovědný za tyto procesy. Dobrý terapeut má za úkol
dovést svého klienta ke správným dveřím. Vstoupit již
musí nemocný sám... Konvenční medicína nabízí léky, já
nabízím uzdravení. A uzdravit se musí každý sám, jinak
to není možné. Vysvětluji principy informační medicíny,
ayurvédského bilogického a dietologického systému,
užitečné zásady prevence... Nabádám ke zdravému
a samostatnému myšlení a životosprávě.
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Myslíte, že stávající
medicína se drží svého kréda
neubližovat nemocnému
a pomoci mu ke zdraví?

Jistě. Člověk je harmonický funkční celek. Psychika, nervový, hormonální a imunitní systém jsou složitě propojeny.
Vše souvisí se vším. Například stres může přivodit zánět
žaludku či vysoký krevní tlak. Ano, můžeme brát celý život
Ranisan, Helicid, Lokren, atd., NIKDY se však neuzdravíme. Pokud podáme správnou informaci, stres se vůbec
nedostane do těla. Náš bio-computer se vyladí a veškeré
obtíže zmizí. Pokud se nám bude zhoršovat zrak, můžeme
podstoupit oční operaci čočky, avšak když dáme pokyn
k detoxikaci (pročištění) jater (která energeticky vyživují
oči), a eventuálně pročistíme mezibuněčné prostory, nemusíme podstupovat drahou operaci ani nosit brýle.

Když se podíváme na léky,
v současné době převládá
materialistický způsob podání
miligramu léku na kilogram
člověka. Ve své knize tento
přístup nepreferujete,
a naopak hovoříte o detoxikaci,
informační terapii, fyziologické
regulační medicíně… Proč
upřednostňujete medicínu
nízkých dávek nad tou
konvenční?
Budete-li chtít opravit zavirovaný program vašeho
počítače, jistě nepoužijete kladivo či šroubovák. Použijete antivirový PROGRAM. Zvolíte jemný, inteligentní postup. Totéž platí na úrovni živých buněk. Vše je
o komunikaci. Biochemické děje jsou VÝSLEDKEM této
komunikace. A právě na této úrovni probíhá skutečná
léčba. Na této úrovni vzniká nemoc... K oslovení imunitního systému nepotřebujeme miligramy chemických
látek. Docílíme pouze toho, že se buněčné receptory
zavřou a komunikace kolabuje.

Fyziologická regulační
medicína není u nás příliš
dlouho. Přesto s ní u svých

pacientů dosahujete
skvělých výsledků. Můžete
ve stručnosti zmínit alespoň
jeden případ za všechny?
Dobrá. Třicetiletý muž, úředník, poslední 3 roky opakované cystitidy (záněty močového měchýře), několikrát
nefritida (zánět ledvin) s proteinurií (větší množství bílkovin v moči). Prakticky stále na chemoterapii (Biseptol, Nolicin). Také prostatické obtíže poslední měsíce,
nykturie (časté močení v noci), nedokáže se pořádně
vymočit... Dostal léky fyziologické regulační medicíny,
tj. GUNA-Flam, GUNA-Kidney, IL-10, Citomix, a to vše
3x denně. Během léčby, asi po měsíci, pacient pozoroval pozvolný ústup obtíží, nyní asi 4 měsíce od ukončení zmíněné léčby je zcela bez obtíží, cítí se skvěle.
Na urologii přestal docházet...

WHO přibližně před rokem
varovala veřejnost před
homeopatií, která podle
jejího názoru neúčinkuje
u vážných chorob. Není to
absurdní, když takováto
instituce popře zkušenosti
statisíců lékařů po celém
světě? Je to výsledek lobby,
nekompetence, nebo je to
oprávněná výzva?
Homeopatie, nejrozšířenější druh inteligentní, informační medicíny, JE vědecká, moderní metoda, která
v rukou dobrého lékaře, přináší milionům lidí na celém
světě uzdravení. Prohlášení WHO nemám potřebu komentovat. Rozhodující jsou výsledky. Pravdu má ten,
kdo uzdraví.

Co byste na závěr vzkázal
všem lidem, kteří nejsou
zdraví a potřebují se léčit?
Každý obdrží přesně to, co si zaslouží. Můžete o tom
během svátků přemýšlet... A také vězte, že realita není
to, co se kolem vás děje, ale to, co si sami tvoříte!
Rozhovor vedl PharmDr. Zdeněk Procházka, šéfredaktor

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.,
Klinické a výzkumné centrum pro střevní
záněty ISCARE a 1. LF UK, Praha
Občas se s pyrózou (odborný výraz pro pálení žáhy) setká většina z nás např. po opulentní večeři, stravovacím
excesu, čerstvém pečivu, přemíře kávy, čokolády nebo
alkoholických či sycených nápojů; vážnou obtíží se stává pro přibližně 13 % dospělých v Evropě, které „žáha“
obtěžuje dvakrát či vícekrát v týdnu, a to i v noci, v důsledku čehož téměř 70 % takto postižených jedinců trpí
poruchami spánku a následující den únavou, snížením
pracovní výkonnosti, a tím i kvality života.

Příčiny pálení žáhy
Příčinou pyrózy je nejčastěji nadprodukce žaludečních
šťáv v důsledku stresové zátěže, nevhodné skladby jídelníčku či konzumace jídla ve spěchu, dále porušená
funkce tzv. kardie (česlo, uzávěr vstupu do žaludku)
a dolního jícnového svěrače a nedostatečná samoočišťovací funkce jícnu. Navracením agresivních kyselých
šťáv může vzniknout zánět jícnu, vedoucí k jeho poškození (slizničním vředům) a případnému zúžení. Zatékání
žaludečních šťáv do hrtanu a průdušnice (nejčastěji při
spaní na zádech) způsobuje polykací obtíže a imituje astmatické projevy (dušnost, zánět průdušek apod.).

stěny žaludku, v přiměřeném množství nezbytné proo
trávení bílkovin. Úlevu od příznaků pyrózy lze zazna-menat již po prvním dnu užívání přípravků s panto-prazolem (např. volně prodejný Pantoloc Control®
tablety). Pantoprazol představuje modernější přístupp
a formu léčby – nahrazuje dříve používaná antacidaa
(např. soda bicarbona, srážený uhličitan vápenatý,,
Anacid aj.), která neřeší příčinu, ale jen symptomyy
žaludeční hyperacidity (překyselení) a reﬂuxu, nejsouu
určena k dlouhodobému podávání a mohou být zatí-žena vedlejšími nežádoucími účinky.

Z KLINICKÉ PRAXE

ŽÁHU ZCHLAĎTE
ÚČINNÝM LÉČIVEM

Kdo by neznal české úsloví „zchladit si na někom žáhu“... Ovšem problém je složitější, než se na první pohled zdá. Nejen, že to není dobrý
návod k řešení problémů, ale pálení žáhy navíc představuje subjektivně značně nepříjemný příznak jevu zvaného gastroezofageální reﬂ ux
(tj. zpětné pronikání žaludeční kyseliny, resp. žaludečního a dvanáctníkového obsahu, do jícnu).

Režimová a léčebná opatření
V boji proti pálení žáhy je třeba se vyhýbat potravinám
a pokrmům, které je provokují. Stravovat bychom se
měli pravidelně, raději 5–6krát denně, v menších porcích a sousta důkladně rozžvýkat. Samozřejmostí by
měla být úprava životosprávy ve smyslu zvolnění životního a pracovního tempa, nácvik relaxačních technik
(např. Schulzův autogenní trénink), jóga a meditace.
Při nočních projevech pyrózy bývá též vhodné zvednout o 20 cm hlavovou část lůžka (pouhé podložení
hlavy polštářem nedostačuje). Zranitelnou sliznici jícnu
můžeme chránit také užíváním některých léčiv. V účinku vyniká zejména pantoprazol, který se velmi dobře
vstřebává z trávicího ústrojí a jehož účinek přetrvává až
24 hodin, takže spolknutím jedné tablety je zažehnáno
trápení s pálením žáhy přes den i v noci. Pantoprazol
řadíme do farmakologické skupiny tzv. inhibitorů protonové pumpy (PPI), které efektivně blokují sekreci kyseliny chlorovodíkové (solné) v tzv. parietálních buňkách

Rada na závěr
Pálením žáhy se již nemusíte nechat obtěžovat ani přes
den, ani v noci. V lékárně požádejte o volně prodejný
přípravek s pantoprazolem, jehož užíváním docílíte úlevy od často mnohaletého trápení s pyrózou.
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CO BYCHOM MĚLI
VĚDĚT O EREKTILNÍ
DYSFUNKCI?
MUDr. Zlatko Pastor, gynekolog, porodník, sexuolog,
Soukromé sexuologické centrum GONA, Praha 1
Potíže s erekcí se vyskytují velice často. Trápí muže i ženy, způsobují
mnoha párům problémy, vyvolávají emoční napětí a zhoršují celkovou
kvalitu života. Zeptali jsme se MUDr. Zlatko Pastora, primáře největšího sexuologického pracoviště v České republice, co bychom měli o této
problematice vědět.

Jak často se problémy
s erekcí vyskytují?
8

Nejznámější světová studie uvádí, že některou z forem
erektilní dysfunkce je postiženo až 52 % mužů ve věku

40–70 let. Z toho se lehká forma vyskytuje zhruba
v 17 %, střední ve 25 % a těžká asi v 10 % případů.
Podle výzkumu z roku 2004 provedeného na české
populaci, trpí některou z forem poruch erekce každý

druhý muž ve věku 35–65 let. Úplnou ztrátou erekce
trpí podle této studie každý desátý muž.

Jak se erektilní dysfunkce
projevuje?
Erektilní dysfunkce je deﬁnována jako trvalá (minimálně po dobu šesti měsíců) neschopnost dosáhnout
a udržet erekci umožňující uspokojivý sexuální styk.
Jednorázové situační selhání nebo přechodné poruchy

inzerce
ztopoření nepředstavují vážný problém a nevyžadují terapii. Léčba je indikována, dochází-li k poruše ve více než čtvrtině pokusů o uskutečnění pohlavního spojení.

Čím je erektilní dysfunkce způsobena?
Příčiny erektilní dysfunkce jsou v naprosté většině případů (80 %) organického původu
(cévního, nervového, hormonálního a jiného) a zhruba ve 20 % se jedná o čistě psychogenní příčiny. Psychická nadstavba se vyskytuje u všech případů poruchy ztopoření
a problémy ještě zhoršuje.

Je možné tyto problémy léčit?
Léčba erektilních dysfunkcí by měla být bezpečná, jednoduchá, s rychlým nástupem
účinku a dlouhodobým efektem. Takové přípravky existují a poruchy erekce lze snadno
a jednoduše léčit. Stačí základní vyšetření, vyloučení kontraindikací, a léčbu je možné
zahájit prakticky ihned.

Na koho se obrátit?
Pacienti se nejčastěji obracejí na svého praktického lékaře, urologa, sexuologa, ale
i internistu nebo diabetologa. Partnerky postižených mužů se často radí se svým gynekologem.

Na co si dát pozor?
Pacienti by si měli dát pozor na volně prodejné přípravky, většinou doplňky stravy nebo
vitaminy. Jsou masivně propagované reklamou, jsou sice komerčně výnosné, ale jejich
účinnost je prakticky nulová. Ve svých důsledcích mohou být i nebezpečné.
Porucha erekce signalizuje někdy vážné onemocnění, například srdce nebo cév, a její
podcenění může přinést vážné komplikace. Proto by měl přípravky na poruchu erekce
předepisovat vždy lékař. Stejně nebezpečný je nákup prostředků na zlepšení erekce
přes Internet nebo jiným pokoutním způsobem.

Jsou nějaké novinky v léčbě poruchy ztopoření?
V poslední době preferují pacienti přípravky se stejně rychlým nástupem účinku, jako
mají léky, se kterými se při terapii erekce začínalo, ale jejich účinek není závislý na náplni žaludku a mají nesrovnatelně delší dobu působení.
Tím se vytvoří při stejně silném účinku atmosféra spontaneity, sex se nemusí plánovat
a pacienti mohou mít během dvou dnů sex, kdy se jim zlíbí. Oblíbené jsou i nízkodávkované léky ke každodennímu užívání, čímž je pocit normálního fungování zcela zachován
a pacient nemusí na svoje problémy vůbec myslet.
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Z LÉKÁRENSKÉ PRAXE

Unikátní
ČESNEK
česneková
STÁLE PROSPÍVÁ
tinktura
ZDRAVÝM I NEMOCNÝM
Odborná redakce Edukafarm

Ze starověku je známo, že dělníci podílející se na stavbě
Cheopsovy pyramidy zkonzumovali obrovské množství cibule a česneku. Velké oblibě se česnek těší u Židů; mimo
to je součástí jídelníčku mnoha mezinárodních kuchyní.
Ve starých lékárnách (ještě v první polovině 20. století)
se z něj běžně připravoval sirup a tinktura. V čínské medicíně je česnek používán jako oﬁciální léčivo při vysokém
krevním tlaku (hypertenzi), některými národy je považo-

(roupi, škrkavky apod.) u lidí i zvířat (psi, koně, skot atd.).
Rozetřený se solí nebo podaný v mléce slouží jako pomocník při nachlazení, bolestech v krku a kašli. Na antibiotické působení některých látek v česneku (odborně
nazývaných fytoncidy) upozornili a potvrdili je ruští vědci
v čele s akademikem Filatovem.
Na základně vědeckých studií se česnek nyní doporučuje
ke snižování koncentrací cholesterolu a triacylglycerolů

Starý známý česnek kuchyňský lze pro pestrost obsahových látek označit za přírodní „chemickou laboratoř“. Díky nim totiž oplývá řadou zdraví
prospěšných vlastností a představuje vynikajícího pomocníka v prevenci
i léčbě mnoha onemocnění.
ván doslova za elixír mládí a života či afrodiziakum. U nás
se výzkumu účinků česneku intenzivně věnoval již zemřelý olomoucký lékař profesor Jan Kabelík.

Co z česneku pomáhá lidem
i zvířatům
Česnekové bulvy obsahují celý komplex příznivě působících látek. Jsou to zejména organické látky sirné povahy
(alliin a propenylalliin), enzym allináza, díky němuž při
krájení či drcení stroužků vzniká prchavý a pronikavě vonící olej (allicin), dále peptidy (jednoduché bílkoviny), saponiny, lektiny, polysacharidy, stopové prvky (např. selen)
a vitamin C. Zpracování česneku, ať už pro kuchyňské,
nebo farmaceutické účely, by mělo probíhat co možná
nejšetrněji, aby se ve výsledném produktu zachovalo
maximum cenných působků, a bez přítomnosti kovových
nástrojů, které ničí účinné látky. Přípravky je též nutno
chránit před vlivem vlhkosti a světla. Velmi důležitým
a často opomíjeným faktorem je volba drogy, tj. variety
a odrůdy česneku. Je známo, že množství obsahových
látek v česneku se u jednotlivých odrůd a forem liší
ve značném rozmezí. Odrůdy českého česneku jsou pro
farmaceutické zpracování nejvhodnější, o čemž vypovídá
vysoká účinnost takto zpracovaného česneku. Účinnost
česneku je posuzována podle hlavní indikace – antibiotického působení.
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Česnek po staletí používáme jako koření, dezinﬁciens
střev, k podpoře trávení a jako prostředek proti hlístům

(krevních tuků), při tvorbě sraženin v tepnách, k zachování pružnosti tepen a k prevenci srdečního infarktu, a dokonce k předcházení předčasnému stárnutí. Objektivně
má česnek schopnost mírně snižovat krevní tlak, potlačuje růst patogenních mikroorganismů na kůži a sliznicích, působí antioxidačně (zháší volné kyslíkové radikály, jejichž tvorba a přítomnost v organismu se dává mj.
do souvislosti se vznikem nádorového bujení) a podporuje
obranyschopnost proti infekcím.

Pár slov na závěr
Až se příště zamyslíme nad talířem česnečky, připomeňme si, jak cenný prostředek česnek je. Můžeme jej
podpůrně užívat při celé řadě zdravotních obtíží, ale též
v prevenci a jako obohacení stravy. V případě čerstvého
česneku je nutno počítat se ztrátou velké části účinnosti v důsledku rozpadu nestálého allicinového komplexu.
U česnekových medikamentů záleží především na původu
drogy a způsobu zpracování.
V lékárnách jsou pak k dostání doplňky stravy v různých
formách (tablety, tobolky, tinktura, sprej). Opatrnost je
nutná při známé nesnášenlivosti a alergii na česnek, při
chorobách žaludku, žlučníku a střev a při užívání léků
ředících krev (warfarin aj.). To však neplatí o česnekové lihové tinktuře, která s sebou nenese tyto nežádoucí
účinky spojené s nepříjemným dechem po požití, nedráždí žaludek díky jinému mechanismu vstřebávání účinných
látek a zachovává si svou účinnost po dlouhou dobu.

www.allivictus.cz
Allivictus s.r.o.,
Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice

Prevence a léčení

Z KLINICKÉ PRAXE

případů). Může přetrvávat několik měsíců, ale i let.
Není-li včas léčena, může pacienta trápit celý život.
Dalším příkladem je neuralgie trojklanného nervu.
Je provázena krutou vystřelující až šokující bolestí,
většinou po podráždění spoušťového bodu. Nemocní se nemohou najíst, napít, nemohou mluvit. Mezi
další typické příklady neuropatické bolesti patří polyneuropatie při diabetes mellitus a jiných celkových
onemocněních.

Prevence je obtížná, ale včasné rozpoznání a důsledné léčení s využitím farmakoterapie a popřípadě
jiných léčebných postupů (např. rehabilitace nebo chirurgické postupy) může přinést pacientům buď úplnou,
nebo alespoň podstatnou úlevu od bolesti.

NEUROPATICKÁ
BOLEST
Prim. MUDr. Dana Vondráčková,
Centrum pro léčbu bolesti, FN Bulovka, Praha

Hlavní skupinou léků pro léčbu neuropatické bolesti
jsou léky používané k léčbě epilepsie (tzv. antikonvulziva). K základní řadě patří carbamazepin (obchodní název Biston, Neurotop), clonazepam a další. Vývoj léků
v posledních letech přinesl téměř revoluční přípravky
s cíleným účinkem na místa důležitá pro neuropatickou
bolest. Jsou to gabapentin (obchodní název Neurontin,
Gabalept) a nejnovější pregabalin (obchodní název Lyrica), které jsou určeny pro léčení postherpetické neuralgie a polyneuropatie. Klinické zkušenosti se starším
preparátem gabapentinem jsou velmi dobré a řada
pacientů s postherpetickou neuralgií ho užívá. Dobře
je snášen i staršími pacienty. Novější lék, uvedený
na náš trh je pregabalin (Lyrica), který, jak se zdá, má
u těchto bolestí ještě lepší účinek. Velkou nevýhodou je
preskripční omezení, takže tyto účinné léky nemohou
psát praktiční lékaři. Předepisování pregabalinu je vyhrazeno pouze neurologům a psychiatrům.

Neuropatická bolest patří mezi nejhorší typy bolestí, protože je způsobena postižením samotného nervového systému. Její léčení je složité a ne vždy zcela úspěšné. Postižením nervových struktur dochází
ke změnám ve vedení nervového vzruchu. Jednak se aktivují mechanismy, které znásobují bolestivé podněty, a zároveň dochází k postižení
systému, který bolest tlumí. Na přetrvávání neuropatické bolesti se
může podílet i deprese nebo úzkostná porucha.

Podle místa poškození mluvíme o neuropatické bolesti
periferní a centrální. Periferní neuropatická bolest vzniká poškozením periferních nervů od volných nervových
zakončení až po míchu (např. neuralgie trojklanného
nervu). Centrální neuropatická bolest vzniká například po mozkových příhodách, po amputaci končetiny
(fantomová bolest) a při některých dalších závažných
postiženích mozku nebo míchy. Může se kombinovat
i s jinými typy bolestí a pak mluvíme o bolesti smíšené.
Neuropatická bolest má charakteristické projevy. Může
být vystřelující, bodavá, pálivá, řezavá, dlouhodobě
přetrvávající nebo záchvatovitá. Projevuje se brněním,
mravenčením, křečovitou bolestí a je provázena změnou citlivosti. Postižená kůže nebo oblast může být
méně citlivá, nebo naopak zvýšeně citlivá (hyperalgezie), jemný dotek může způsobovat bolest (alodynie),

tupý dotek se může projevit jako bodání (dysestezie).
Může být vyvolána například podrážděním určitého
tzv. „spoušťového bodu“, jako je tomu např. u neuralgie trojklanného nervu. Neuropatická bolest se může
objevovat v záchvatech několikrát za den či noc ( např.
u postherpetické neuralgie, tj. bolesti po prodělaném
pásovém oparu).

Výskyt
Neuropatická bolest tvoří asi 15–30% všech chronických bolestí. Přesně diagnostikovat neuropatickou bolest je obtížné vzhledem k rozmanitosti jejích příznaků.
Mezi nejčastější neuropatické bolesti patří postherpetická neuralgie, tedy bolest, která přetrvává i po zhojení pásového oparu. Častěji se vyskytuje u nemocných
vyššího věku (u lidí starších 70 let to bývá až 50 %

Některé neuropatické bolesti jsou tak kruté, že jejich léčení vyžaduje i silné opioidy, tedy léky morﬁnového typu.
Pro doprovodné depresivní příznaky může být léčení
doplněno o léky proti depresi, tzv. antidepresiva. Velmi
dobře se uplatní malé dávky starších druhů antidepresiv
typu amitriptylinu, které mají také bolest tišící účinek.
Včasné a cílené léčení neuropatické bolesti může
být ve většině případů zvládnuto tak, že nezhoršují
výrazným způsobem kvalitu života nemocného. Platí
to zejména pro periferní neuropatické bolesti. Léčba centrálních neuropatických bolestí je však méně
úspěšná, a mnohdy nepomohou ani nejmodernější
neurochirurgické postupy. I zde však platí, že čím dříve se s důsledným léčením začne, tím větší je naděje
na úspěch.
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SAMOLECENI.CZ

PTEJTE SE ODBORNÍKŮ,
PORADÍ VÁM

Kolika u novorozence
Před deseti dny se nám narodil chlapeček, nyní máme
3000 g, trápí nás bříško, a to zejména v noci, že pláčeme
a nemůžeme spinkat. Máme kapky od lékařky Sab Simplex
a Baby Calm. Četla jsem však na internetu i kamarádky mi
radily, že lepší jsou probiotické kapky, tudíž jsem si ve vaší
lékarně objednala kapky BIOFORM. Ráda bych se zeptala,
zda je mohu pro tak maličké miminko použít a zda je můžu
používat i já. Dítě je plně kojené, dávám si pozor i na stravu,
aby nenadýmala. Popřípadě, co byste doporučili jiného?
Probiotické kapky BIFIFORM jsou určeny pro děti až
od jednoho měsíce věku. Vzhledem k tomu, že trávicí trakt vašeho dítěte není ještě zcela vyvinut, bylo by
vhodnější počkat tuto dobu, doporučovanou výrobcem.
Má se však za to, že v tomto časném období je trávicí
trakt osídlován probiotickými bakteriemi z mateřského
mléka. Hypotéza uvádí, že probiotické bakterie ze střeva matky dokážou prostupovat lymfatickými cestami až
do mléčných žláz, kde se vylučují spolu s mateřským
mlékem. Proto se doporučuje příjem probiotik už těhotným ženám. V aktuální situaci můžete vyzkoušet
užívat některé z probiotickým přípravků obsahující více
kmenů (např. SWISS Laktobacily, Biopron 9 Premium) ve zvýšeném dávkování (např. dvounásobném).
Po měsíci můžete doplnit probiotika už přímo do stravy
dítěte.

Odpovídal tým Samolecení.cz
Bolest zubů
Mám opakovaně převrtávané plomby, dělají se mi kazy
pod plombami a velice to bolí. Pravděpodně od zubů
mě začaly bolet i uši, protože na ORL nic lékařka nenašla, jen jsem dostala antibiotika na tři dny. Můžu vyřešit samoléčbou již probíhající zánět? Jakou prevenci
doporučujete?
Pokud už probíhá zánět, je možná pouze pomocná
léčba, ale antibiotika zůstávají hlavním léčebným prostředkem. U zánětu dásní se nám velmi dobře osvědčuje bylinná ústní voda Dr. Landa. Vyplachování
zlepšuje hojení zánětu a příznivě ovlivňuje působení
použitých antibiotik. Velmi vhodné je i další užívání jako
prevence zánětu dásní, doporučuje se používat při počínajících problémech vždy alespoň 1 měsíc. Zvýšená
kazivost zubů tohoto typu může být příznakem nedostatku některých minerálních látek, zejména vápníku
a ﬂuoru, často se na podobných problémech podílejí
hormonální změny v těhotenství... nepíšete bohužel
o sobě žádné bližší údaje, kterýc bychom se mohli zachytit a poradit vám v další prevenci kazivosti zubů.
Obecně je vhodným prostředkem při kazivosti zubů
přípravek Zymaﬂuor (ﬂuoridové tablety) a pravidelné
používání gelu Elmex Gelee.

Modřiny
Asi před měsícem jsem začal pracovat v obchodě, kde
jsem 12 hodin na nohou, ale zřejmě to na můj problém
nemá žádný vliv. Dělají se mi na celém těle modřiny, ze začátku na stehnech a ty byly poměrně velké, pak na celých
nohou menší modřinky a teď jen asi dvě menší na rukou.
Nevím, jestli je to v pořádku.
Za zvýšenou tvorbu modřin může nejčastěji zvýšená
křehkost krevních kapilár, které lehce praskají i při
malém tlaku a rozlitá krev v podkoží vytváří hematomy
– „modřiny“. Proto je vhodné na začátku začít užívat
některý z léků upravujících pružnost žilní stěny – tzv.
venofarmak. Doporučit je možné např. Venoruton
Forte nebo Glyvenol. K tomu by bylo vhodné ze začátku (cca první dva-tři týdny) užívat ještě Ascorutin.
První výsledky by se měly dostavit přibližně po měsíci,
v užívání je však vhodné pokračovat nejméně 2 měsíce. Pokud by tento postup nepomáhal, bylo by potřebné laboratorní vyšetření krevní srážlivosti, toto vyšetření
můžete podstoupit u vašeho všeobecného lékaře.

Povlak v ústech
V ústech na vnitřní straně tváří a na okrajích jazyka mám
bílý povlak, bylo provedeno vyšetření na kvasinky, ale
bylo v pořádku. Bílé povlaky však stále mám, nutí mě to
odkusovat. Po vykloktání corsodylem se stav nepatrně
zlepší, ale jakmile přestanu kloktat, vrátí se to.
Doporučujeme vám vyzkoušet kloktadlo Tantum Verde,
které má velmi dobrou antiseptickou účinnost. Bylo by
dále vhodné něco na podporu imunity, můžeme vám
doporučit např. přípravek Imunoglukan.

inzerce

Běžné internetové lékárny nabízejí výhodné nákupy, ovšem s výběrem Vám příliš nepomůžou. Naším cílem však není záplava produktů, ale vždy dobrá rada pro Vaše zdraví!

• odborná on-line poradna
• doporučení produktu pro daný problém
• přehlednost a systematické řazení
• archiv časopisu Lékárna a léky
• stálá akční nabídka a trvale nízké ceny
• nákup z pohodlí domova
• rychlé vyřízení objednávky
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Navštivte
nás a najděte řešení svého
zdravotního problému.

INTERNETOVÁ LÉKÁRNA
ZALOŽENÁ NA ODBORNÉM
PORADENSTVÍ
Lékárna Samoléčení.cz je registrována a kontrolována Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nákupu léků se proto u nás
bát nemusíte. Spokojenost zákazníků monitoruje Heuréka!.
98% zákazníků nás doporučuje dále.

Robert Jirásek a kol.,
odborná redakce Edukafarm, Praha

Bez kvalitního opěrného systému by nebyla možná naše existence na
Zemi. Prazáklad kostry získáváme v matčině děloze; během dětství
všechny její části vyzrávají a zpevňují se. Obzvláště významné je období
puberty, kdy se aktivuje hormonální systém těla a dostatečný přísun
vápníku potravou ovlivňuje stav skeletu na dlouhá léta dopředu.
Dalším kritickým úsekem je nástup klimakteria a andropauzy (mužský přechod), kdy u žen vyhasíná produkce estrogenů ve vaječnících a u mužů se snižuje
tvorba testosteronu ve varlatech, což se negativně odráží na kostní architektuře a kosti se stávají křehkými.
Ve vyšším věku pak v důsledku změn na kostře (osteoporóza atd.) dochází po pádu k frakturám, z nichž
k nejobávanějším patří zlomenina krčku stehenní kosti
(femuru), fraktura páteřních obratlů, a nebo zápěstí
(tzv. Collesova fraktura). Je důležité si uvědomit, že
krom výstavby trámčiny kostí a zubů (což jsou vlastně
přeměněné kůstky) hrají vápníkové ionty důležitou roli
v procesu srážení krve a udržování optimální hodnoty
pH, tj. acidobazické rovnováhy (kyselost/zásaditost)
v organismu.

Kde najdeme zdroje vápníku
(kalcia)
Bohatým přirozeným zdrojem vápníku jsou např. tvrdé
sýry (parmezán atd.) a kysané mléčné výrobky (kysané proto, že se z nich kalcium snáze vstřebává).
Z rostlinné říše stojí za povšimnutí mák, brokolice,
dále pažitka a sladké mandle. Problém nastává,
jestliže trpíme např. alergií na bílkovinu kravského mléka nebo nám mléčné výrobky nechutnají;
zvláště obtížné je to s dětmi, často odmítajícími
zkonzumovat cokoli z mléka.

vají se křehkými. Poté i drobný úraz nebo úder mohou
přivodit zlomeninu odvápněné části skeletu.
Osteoporóza bývá označována za „tichého zloděje kostí“ nebo také za epidemii 21. století. Na celém světe jí
trpí miliony lidí v raném a pokročilém postproduktivním věku. Tato porucha saturace (zásobování) kostry
vápníkem vzniká nikoli náhle, ale v průběhu několika
měsíců či let, mj. jako důsledek pohodlného (sedavého) životního stylu s nedostatkem pohybu a přiměřené
fyzické zátěže, nadměrné konzumace kávy, kouření
tabáku a nedostatečného příjmu potravin bohatých na
vápník. Bílá rasa a ženské pohlaví pak představují samostatné (a v podstatě neovlivnitelné) rizikové faktory.
S postupem (progresí) onemocnění osteoporózou dochází k typické změně postavení (ohýbání vpřed) horní
poloviny těla, časem vyžadující oporu např. v podobě
hole, a k bolestem pohybového aparátu.
Výzkumu a léčbě osteoporózy se u nás dlouhá léta
věnoval prof. Kocian z pražské Thomayerovy nemocnice, jenž svého času sestavil jakousi „abecedu“ léčiv

a dietetických a režimových opatření při říd-nutí kostí. V rámci prevence, resp. včasnéhoo
rozpoznání osteoporózy bychom neměli za-pomínat na možnost vyšetření kostní husto-ty (tzv. denzitometrie), na které doporučujee
praktický lékař, gynekolog nebo revmatolog.

Z KLINICKÉ PRAXE

KDYŽ NÁM KŘEHNOU KOSTI…

Úprava životosprávy
mnohdy nestačí
I když žádoucím směrem upravíme svůj jídelníček,
mnohdy se nevyhneme podávání léčivých přípravků
s vápníkem, v ideálním případě v kombinaci s vitaminem D3. Náhradním přívodem kalcia a vitaminu D 3 se
zabraňuje postupu osteoporózy a předchází zlomeninám (které v konečném důsledku – upoutání na lůžko,
dlouhá rehabilitace a někdy i nemožnost dosáhnout
původní soběstačnosti - mohou být zvláště u starších
lidí fatální záležitostí). Nevýznamným není ani jisté
analgetické (protibolestivé) působení dostatečných
dávek vápníku (alespoň 1 g denně) a aktivní formy vitaminu D v rámci léčby projevů osteoporózy.
V současnosti je na trhu řada různých přípravků k doplnění iontů vápníku, a to jak na předpis, tak volně
prodejných. Bez receptu lze v lékárně obdržet např.
žvýkací tablety Calcichew D3, obsahující kombinaci
soli vápníku a cholekalciferolu (vitamin D3). Mohou jej
užívat děti, dospělí i těhotné a kojící ženy.
inzerce

Hospodaření s vápníkem
v organismu
Metabolismus vápníku je v lidském těle řízen dvěma
látkami hormonální povahy, a to parathormonem
(tvořeným v tzv. příštítných tělíscích) a kalcitoninem
(ten syntetizuje štítná žláza), a ovlivňován též hladinou jiných minerálů, jako např. hořčíku a fosforu.
Kostní tkáň aktivně vychytává ionty vápníku kolující
v krevní plazmě a zabudovává je za spolupůsobení
vitaminu D do kostních struktur. Změny v hladinách
těchto hormonů (v souvislosti s těhotenstvím, kojením a s přechodem u žen, andropauzou u mužů, též
delší nehybností na lůžku), ale i výkyvy pH (acidóza)
směrem pod hodnotu 7, tedy do kyselé oblasti (vlivem nadprodukce parathormonu), mají za následek
vyplavování vápníku z kostí zpět do séra a vznik
osteoporózy (řídnutí). Kosti ztrácejí pevnost a stá-
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NENÍ
ŠAFRÁN
JAKO ŠAFRÁN
PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm, Praha

Na koření se zpracovává pouze velmi malá část rostliny šafránu – oranžová blizna, která se z květů musí
vytrhávat ručně. Na 1 kilogram koření šafránu je nutné ručně zpracovat až 150 000 květů. Šafrán je proto považován nedražší koření na světě. Celosvětově
se ročně vyprodukuje pouze 300 tun šafránu.
To vedlo (a často také ještě vede) k falšování šafránu jako koření. Používají se buď různé příměsi, ať

telů šafrán podporuje smysly a uvolňuje
napětí. Proto se mu přisuzují uklidňující
a relaxační, ale i povzbuzující a afrodiziakální účinky.

Moderní doba vyžaduje
moderní postupy
Použití šafránu vychází z nejlepších tradic orientální
medicíny a moderní vědecké postupy potvrzují pozo-

Možná znáte šafrán jako koření z kuchyně. Má pikantní, hořkou, trochu
ostrou a velmi aromatickou chuť, částečně podobnou medu.
už rostlinného (květ měsíčku, paprika), nebo minerálního původu (různé červeně zbarvené nerosty).
Ve středověku se falšování šafránu trestalo stejně
jako penězokazectví. V Norimberku sídlil dokonce
úřad inspektorů, kteří měli pravomoc upálit za živa
všechny falšovatele šafránu. V současné době se
často za zvláštní druhy šafránu vydává např. kurkuma, která bývá označována jako „indický“ nebo
„americký“ šafrán. S pravým šafránem však nemá
nic společného.

rování starých arabských lékařů. Stále stejně je však
potřeba věnovat pozornost kvalitě použité suroviny.
Středověké zákony dnes nahrazují mezinárodní patentované postupy izolace a standardizace. Pouze u takto
zajištěných surovin je možné garantovat skutečnou
účinnost. Dalším faktorem moderní doby je problém
kontaminace pesticidy u intenzivně pěstovaného šafránu. Opět pouze standardizovaná kvalitní surovina
může být zárukou zdravotní prospěšnosti daného typu
šafránu.

Kromě kulinářské oblasti nachází pravý šafrán dlouhodobě uplatnění i v medicíně. Podle arabských léči-

Satiereal při depresích
Mezinárodní patent v současné době chrání např. ša-

SAFRAMYL

doplněk strav

fránový extrakt s názvem Satiereal. Patentovaný postup přípravy tohoto extraktu zaručuje obsah 0,34 %
safranalu – hlavní účinné látky, která ovlivňuje přenos
serotoninu v nervových zakončeních. Serotonin bývá
často označován jako „hormon štěstí“, protože je velmi
důležitý pro udržení dobré nálady. Jeho nedostatečná
tvorba je jednou z hlavních organických příčin deprese.
Právě díky vysoké kvalitě patentovaného šafránového
extraktu Satiereal bylo možné testování účinku tohoto
standardizovaného šafránu při depresích v podmínkách klasických klinických studií. Zde se velmi dobře
potvrdily zmíněné zkušenosti starých arabských lékařů
– pozorování prokázala jasný účinek proti depresím,
dokonce srovnatelný s běžnými moderními chemickými
léčivy. Obsah již zmíněného safranalu je však pro tento
účinek zásadní, jelikož pouze obsah jasně deﬁnovaného množství je zárukou skutečné účinnosti. Používat
tedy přímo koření šafránu nebo jiným způsobem získaný extrakt tedy ani zdaleka nemusí mít takové zdravotní
(antidepresivní) účinky, jaké jsou potvrzeny u účinné
látky Satierealu.

y

SATIEREAL®

patentovaná aktivní složka

Saframyl je doplněk stravy na bázi šafránu (patentovaná přírodní složka
Satiereal®), s L-tryptofanem a vitaminem B6.
Šafrán se používá v tradiční perské medicíně jako antidepresivně působící
prostředek.

Přírodní pomocník v boji
se sklíčenou náladou a
duševní únavou na bázi
šafránu, bez nežádoucích
účinků a lékových
interakcí.

Hlavní účinnou látkou Satierealu® je safranal (2,6,6-trimethyl-1,3-cyklohexadien1-karboxaldehyd). Jedná se o organickou sloučeninu získanou z blizen šafránu
(Crocus sativus). Safranal inhibuje zpětné vychytávání serotoninu v centrální
nervové soustavě, a tím zvyšuje jeho koncentraci v mozku a působí proti
depresivní náladě.
Další obsahové látky L-tryptofan a vitamin B6 potencují účinek safranalu. Tato
trojkombinace účinkuje na neuromediátory v mozku, které ovlivňují naši
náladu. L-tryptofan a vitamin B6 působí na produkci neuromediátorů a safranal
umožňuje zvýšit jejich koncentraci.
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TIP DO VAŠÍ KNIHOVNY

ZAJÍMAVÉ ČTENÍ...
Ja
Jaromír
Astl, S. Konsoláta Frýdecká,
Stanislav Hájek, Lenka Jenšovská,
St
Michal Vaněček
M

Jaromír Astl, Eliška Astlová, Eva Marková

Ester Seberová

Jak jíst a udržet
si zdraví

Alergická rýma
v otázkách
a odpovědích

Maxdorf 2009, 328 str.

Maxdorf 2009, 36 str.,
edice ČIPA

Nemoc jako výzva?
N
Maxdorf 2010, str. 96
M
C
Cena:
195 Kč
Formát: 135 × 205 mm,
Fo
váz.
vá

Propolis

Cena: 245 Kč
Formát: A5, brož.

cena: 49 Kč
formát: A5, V1

přírodní antivirotikum, účinná
pomoc při nachlazení a dermatidách
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k posílení imunity
vhodné i pro děti

ŽÁDEJTE VE VŠECH DOBRÝCH LÉKÁRNÁCH

16

DOPLŇKY STRAVY

www.muller-pharma.cz

PRO LEPŠÍ ZRAK

POTĚŠTE O VÁNOCÍCH SVÉ
BLÍZKÉ AUDIOKNIHOU

LIDERIN
(Leader in erection)

Nechcete kupovat pod stromeček zbytečnosti, ani nic přehnaně praktického? Zkuste darovat svým
rodičům nebo prarodičům vánoční balení přípravku Ocuvite® LUTEIN forte. Prospějete hned dvěma smyslům: zraku
a sluchu. Tento doplněk stravy pro výživu očí je k dostání v lékárně spolu s audioknihou Michala Viewegha Povídky
o lásce, a to za nezměněnou cenu.
Více na www.ocuvite.cz.

• pomáhá vyvolat a zlepšit
erekci
• extra silný doplněk stravy
s rychlým účinkem
• jedinečná kombinace
aktivních látek obsahuje
ověřenou kombinaci:
L-arginin a patentovaný
extrakt Pycnogenol®

KOUPÍTE V LÉKÁRNĚ

NA INTIMNÍ TÉMA

doplněk stravy
doplněk stravy

PRO ZRALOU PLEŤ

PROTI KAŠLI

FLUIMUCIL
EUCERIN
Nová řada krémů pro obnovu pevnosti pleti EUCERIN
Dermo DENSIFYER je určena pro komplexní omlazení
zralé pleti.

Léčí kašel rychle a pohodlně.
Fluimucil rozpouští nadbytečný hlen v dýchacích cestách, usnadňuje vykašlávání
a ochraňuje plíce před dalším
poškozením. V lékové formě
šumivých tablet s příjemnou
citronovou chutí.
léčivý přípravek k vnitřnímu užití

TRÁPÍ VÁS RÝMA?

PODPORA A OCHRANA PRO SRDCE

SINOMARIN
Obsahuje hypertonický roztok mořské vody, snižuje otok
a překrvení nosní sliznice
a tím uvolňuje průchodnost
ucpaného nosu a nosních
průduchů.

ENERGIE NEJEN PRO
VAŠE SRDCE A TĚLO
JML Kardio Q10+ je špičkový doplněk stravy
nové generace určený na podporu a ochranu činnosti srdečního svalu, přeměny tuku na energii
a celkovou vitalitu organismu. Pomáhá předcházet nejen únavě, stresu a celkové vyčerpanosti,
ale může také udržovat v dobrém stavu dásně
a zuby. Pro své silné antioxidační účinky přispívá k ochráně buněk před volnými radikály a působí proti jejich předčasnému stárnutí. Aktivní
látky jsou obsaženy v sójovém oleji včetně lecitinu ve formě moderní softgelové kapsle. Žádejte
ve své lékarně nebo na: www.jml-zlin.cz

zdravotnický prostředek
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doplněk stravy

PRO
PR
O LLEPŠ
LEPŠÍ
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RÁV
ÁVENÍ
ÁVE
ENÍ

ŽELEZITÉ VÍNO
MALTOFERROCHIN

CONDURANGO
ŽALUDEČNÍ VÍNO

Přírodní medicinální víno
Pro účinné doplnění železa do organizmu. Železo je nezbytné pro krvetvorbu, při jeho nedostatku se projevuje únava a slabost. Vyrobeno
bez chemických konzervantů. Doporučuje se
také pro rekonvalescenci po nemoci a před
operacemi. Nemá žádné nežádoucí vedlejší
účinky jako tabletové formy. Doporučená denní dávka 1 – 2 sklenky.

Přírodní medicinální víno
Pro zklidnění žaludku a lepší trávení při pocitech tlaku a plnosti v oblasti žaludku a při
problémech se zažíváním. Vyrobeno bez
chemických konzervantů, proto nezatěžuje
žaludek a působí okamžitě. Obsahuje extrakt
tropické rostliny Marsdenia condurango, která se
vyznačuje schopností zklidnit žaludek při
chemoterapii, dietní chybě, stresu a nemoci.
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proﬁl přípravku

Z LÉKÁRENSKÉ PRAXE
XXX

NOVINK A
GUNA®-BASIC

ODKYSELENÍM
K LEPŠÍMU ZDRAVÍ
Odborná redakce Edukafarm
Lidský organismus lze přirovnat ke složité laboratoři, kde se v každé vteřině
na subtilní buněčné úrovni odehrává nespočet nejrůznějších reakcí a fyzikálně-chemických dějů. Abychom přežili a obstáli ve všech nárocích kladených na nás
z vnějšího prostředí, ale i v rámci látkové výměny uvnitř těla, musí být zachována tzv. acidobazická rovnováha (tj. fyziologická hodnota pH krevní plazmy kolem
7,35–7,4).

Její udržení je kontrolováno vlastními regulačními mechanismy (jde o tzv. nárazníkový – pufrovací – systém),
avšak s postupem věku, resp. stárnutím a přibýváním
somatických obtíží se tyto automatické procesy oslabují
a vyčerpávají a objevuje se tendence k vývoji acidózy
(překyselení). Proto je vhodné a účelné v případě vzniku některých onemocnění, zejména chronických, ale
především při předcházení těmto onemocněním, podpůrně podávat přípravky a doplňky stravy s obsahem
alkalizujících (zásaditost podporujících) minerálních solí
a výtažků z vybraných léčivých rostlin.

Jak se acidóza organismu
projevuje
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Posun pH krve do kyselé oblasti (tj. k hodnotám 6,8
a nižším) je dáván do spojitosti se vznikem a rozvojem celé řady patologických stavů a nemocí (migrénami a záněty počínaje a depresí a zhoubnými nádory
konče). Příčinou tohoto jevu je především příjem kyselinotvorných látek potravou (velké množství bílkovin,
nasycených mastných kyselin; bílý – raﬁnovaný – cukr,
alkohol), přemíra stresu a kouření tabáku. K acidóze též
inklinují jedinci oslabení vleklými chorobami, dlouhodobě upoutaní na lůžku, senioři a lidé s poruchami složení
střevní ﬂóry.
V konečném důsledku acidóza přispívá ke ztrátám
vápníku z kostí a vaziva, ateroskleróze (kornatění cév),
revmatismu, artróze, dně, ale též k trávicím obtížím, dermatitidám, ekzémům a plísňovým onemocněním kůže
(mykózám).

Komu zvýšení zásaditosti
krve prospěje
Z užívání alkalizujících solí minerálů v kombinaci s extrakty z vhodných léčivých rostlin mají prospěch všichni
ti, kteří se aktivně zajímají o své zdraví a jeho zachování.

sáčky

Charakteristika: doplněk stravy fyziologické regulační medicíny s vyváženým
složením, používaný k detoxikaci a drenáži organismu; kombinace minerálních
solí s výtažky z vybraných léčivých rostlin přispívající k obnovení acidobazické
rovnováhy v těle.
Složení: 1 sáček obsahuje 300 mg
draslíku (jako citronan draselný), 240 mg
vápníku (jako uhličitan vápenatý), 150 mg
hořčíku (jako citronan hořečnatý), 8 mg
křemíku, 7,5 mg zinku (jako citronan zinečnatý), 7 mg železa (jako fosforečnan
železitý), 5 mg manganu (jako uhličitan
manganatý), 0,6 mg mědi (jako citronan
měďnatý), 50 μg molybdenu (jako molybdenan amonný), 27,5 μg selenu (jako seleničitá sůl kyseliny asparagové), 3,6 mg
β-karotenu a po 200 mg výtažku z kopřivy dvoudomé, mrkve obecné, meduňky
lékařské, lípy srdčité, fenyklu obecného
a smetanky lékařské (pampelišky).
Použití: detoxikace a drenáž organismu, pomáhá nastolit acidobazickou rovnováhu.
Dávkování: 1 sáček denně rozpustit
ve sklenici vody a vypít nalačno, nejlépe
večer.
Doporučená doba užívání je 1–2 měsíce.
Nepodávat při známé přecitlivělosti
(alergii) na kteroukoli látku obsaženou
v doplňku stravy.
Lze kombinovat s dalšími doplňky stravy řady GUNA, např. GUNA®-TONIC.
Balení: 15 sáčků
Výrobce: GUNA, Itálie
Uchovávání: mimo dosah dětí, chráněno před vlhkem a přímým slunečním
světlem, při pokojové teplotě do 25 ºC.

Tyto látky pomáhají při obnově přirozených podmínek
a adjuvantně (jako přídavek) při kožních onemocněních
(nadměrná potivost, ekzém, mykózy, lámavé nehty
a vypadávání vlasů), při předcházení karcinomu prostaty, při zvýšené funkci štítné žlázy, poruchách menstruačního cyklu a imunity, při neplodnosti, cukrovce
a zvýšené koncentraci cholesterolu, při svalových
křečích a bolestech. Upravují též překyselení žaludku,
odstraňují zápach z úst a pomáhají při parodontóze.

Dobrá rada všem
Podávání minerálních solí se doporučuje obecně lidem
nad 50 let, trpícím řídnutí kostí (osteoporózou), chronickými zánětlivými chorobami, s vysokým příjmem
bílkovin potravou, s nízkokalorickou dietou, kuřákům
a lidem se značnou fyzickou zátěží (těžce tělesně pracující, sportovci) a vystaveným nadměrnému stresu.
Paleta doplňků stravy určených k zabránění vzniku
civilizačních onemocnění (jako např. kardiovaskulární
choroby, nádory, oslabení imunity atd.) je v současnosti pestrá. Patří do ní např. též novinka v podobě doplňku
stravy GUNA®-BASIC sáčky.

doplněk stravy

K dispozici bez lékařského předpisu na:

(internetová lékárna schválená
Státním ústavem pro kontrolu léčiv)

Odborná redakce Edukafarm
Kůže zasluhuje náležitou
pozornost
Obecně k velkým kožním traumatům, resp. ztrátám dochá zí např. při rozsáhlejších popáleninách, opaření
a úrazech; tehdy je kůže transplantována z nedotčených
okrsků těla a hojení a novotvorba kůže se podporuje
přikládáním tzv. krutonů z vepřů. Některá kožní onemocnění jsou provázena zvýšenou zranitelností, zhrubnutím a tvorbou ragád (prasklin), jiná zase vyšší potivostí, čímž dochází k maceraci kůže a výsevu svědících
puchýřků. Pokožka na rukou dostává „zabrat“ při mnoha pracovních úkonech spojených s aplikací lepidel, saponátů (detergentů), brusných past, mazacích olejů,
organických rozpouštědel (ředidel) a odmašťovadel,
laků, barev a pryskyřic a následném odstraňování z po-

Z LÉKÁRENSKÉ PRAXE

RUCE
A RTY
JAKO
V BAVLNCE

kožky; ne vždy jsou totiž lidé důslední v dodržování pravidel bezpečnosti a užívání osobních ochranných pomůcek (rukavice, ochranné masti apod.). Opakované
vystavování pokožky rukou těmto škodlivinám vede
ke snížení její bariérové funkce a odolnosti, čímž se otevírá nežádoucí vstupní brána pro infekční agens (bakterie, viry, kvasinky, resp. plísně, chlamydie aj.) Dříve doporučovaná vazelína není k ochraně rukou příliš vhodná,
neboť při dlouhodobém nanášení způsobuje vazelínovou dermatózu (akantopapilomatózu). V neposlední řadě
je třeba vzít v potaz negativní dopady působení klimatu,
aktuálních projevů ročních období (vlhkost vzduchu,
vítr, déšť, sníh, mráz, ale i UV záření, smog a inverze)
a práce pod širým nebem. Přestože netknutá, alabastrově bílá až „porcelánová“ kůže rukou a šíje byla kdysi
vyžadována u našich babiček a prababiček, a tudíž dávno „vyšla z módy“, efektivní ochranu si naše ruce zaslu-

luje přirozenou bariérovou funkci kůže, chrání před
ztrátami vody v pokožce a vyživuje ji. Vhodným příkladem reparačního krému je např. Excipial Repair® (do rukou se vtírá vždy po práci a večer před spaním, aby
mohl nerušeně působit). Oba krémy jsou unikátní švýcarskou technologií krémového základu.

Tyčinka pro pěstěné a svůdné
rty
Pěstěné rty byly od starověku vizitkou každé ženy,
proto se dochovaly receptury na nejrůznější pomády,
balzámy, růže a lesky. Dnes se za péči o sliznici rtů
nemusí stydět ani muži.
Není nutné, aby citlivá oblast rtů, nosu a okolí očí strádala v mrazivých a větrných dnech a při silném slunečním svitu. V lékárně si za tímto účelem můžete pořídit

Kůže každého z nás denně vyžaduje alespoň základní péči, zahrnující očistu,
přiměřenou hydrataci a ochranu. Avšak ne vždy je k dispozici dostatek času,
prostředků či dobré vůle, abychom se k ní nechovali macešsky a řádně kůži ošetřovali. Ostatně – po celý svůj život musíme vystačit jen s jednou a zatím nelze
spoléhat na syntetické náhražky.
hují i ve 21. století. Některé látky, např. hydroxychlorid
hlinitý a glycerin, účinně chrání před působením detergentů (mýdlo, šampony a pěnivé mycí prostředky), vlhkosti, větru a mrazu. Glycerin pokožku hydratuje, chrání
ji před vysoušením; aluminiumhydroxychlorid uzavírá
póry a zabraňuje průniku škodlivin. Tuto kombinaci obsahuje např. krém Excipial Protect® (nanáší se jednou
denně ráno před započetím práce a před kontaktem
s agresivními látkami, aplikaci lze podle potřeby opakovat). Výhodou je, že nezanechává pocit mastnoty, není
parfémován a je prost konzervačních přísad. Glycerin
spolu s jojobovým a pupalkovým olejem s přírodním vitaminem E pokožku rukou regeneruje. Intenzivně posi-

řadu přípravků léčebné kosmetiky s vysokým podílem
tukových složek a vitaminu E, které vyživují a chrání suché a rozpraskané rty. Například tyčinka Daylong® ultra
Stick má ochranný UVB faktor 25 (ochrana před UVA
zářením splňuje australskou normu). Tyčinka o objemu
15 ml je decentně parfémovaná, a tak neurazí ani muže
a uspokojí uživatele obojího pohlaví.

Dostupnost pro všechny
Péče o zevnějšek a ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy a UV zářením patří k současnému životnímu stylu. V každé dobré lékárně jsou pak k dispozici kvalitní přípravky z produktové oblasti léčebné a pěstící kosmetiky.

Excipial Protect ®

Excipial Repair ®

Daylong® ultra Stick

krém na ochranu pokožky rukou

krém na regeneraci pokožky rukou

voděodolná tyčinka na rty, nos a okolí očí

SLOŽENÍ
Aluminiumhydroxychlorid a glycerin v emulzním
krémovém základě o/v (olej ve vodě).
POUŽITÍ
Ochrana před působením agresivních látek (saponáty, apod.), vlhkosti, větru a mrazu.
ZPUSOB UŽITÍ
Nanést přiměřené množství krému 1x denně
ráno 20 min před počátkem práce, v případě
potřeby zopakovat.

SLOŽENÍ
Glycerin, pupalkový a jojobový olej v emulzním
krémovém základě o/v (olej ve vodě).
POUŽITÍ
Regenerace pokožky rukou a obnova ochranného
kožního ﬁlmu (bariéry).
ZPUSOB UŽITÍ
Nanést přiměřené množství krému po skončení
práce a před spaním.

SLOŽENÍ
Lipidy, vitamin E, ochranný faktor UVA a UVB,
parfém.
POUŽITÍ
Regenerace a ochrana rtů, nosu a okolí očí před
sluncem (UV zářením), chladem a větrem.
ZPUSOB UŽITÍ
Před vystavením se povětrnostním vlivům nanést
přiměřené množství na partii rtů, nosu a očního
okolí.
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ZAJÍMAVÝ PROJEKT

MOJE LÉKÁRNA
PEČUJE NEJEN O SENIORY

Moje lékárna je sdružení nezávislých lékáren v individuálním vlastnictví, ve kterém je nyní více než 250 léduáln
káren po celé České republice. Od počátku se sdružení
zaměřuje nejenom na akční nabídky svým zákazníkům,
zamě
ale i na vzdělávání. Máme veřejný webový portál www.
mojelekarna.cz, kde se prezentují lékárny projektu
moje
a ma
maximální důraz je kladen na poradenství a informovanost veřejnosti. Díky spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností byla připravena řada
seminářů a lékárnický kongres „Moje lékárna pečuje
o seniory,“ určený pro zaměstnance lékáren, abychom
zajistili vysokou odbornou připravenost zaměstnanců
lékáren.

krevního cukru či tuků a podobně). Paměť měříme
pomocí testů, které představují velmi citlivý nástroj.
Chceme v našich proškolených lékárnách napomoci

Jedním z hlavních témat jsou duševní a degenerativní
onemocnění, která se stávají závažnějšími než onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Lékárny sdružení
Moje lékárna mohou být nápomocny svým napojením
na projekt „Dny paměti“, kde odborníci z České alzheimerovské společnosti zdarma otestují poruchy paměti
a poradí kam se dále obrátit. Rádi bychom v lékárnách
„Moje lékárna“ vytvořili konzultační místa pro seniory,
a proto v lékárnách projektu naleznete řadu letáků se
seniorskou tématikou včetně rad při péči o pacienty
s Alzheimerovou chorobou.
Také jsme v rámci kvaliﬁkovaného poradenství v lékárnách připravili možnost posouzení rizika vzniku deprese, poruch paměti a posouzení soběstačnosti u seniorů. Tímto testováním se snažíme ve spolupráci s lékaři
upozornit naši veřejnost na závažnost problematiky
např. paměti a na skutečnost, že paměť je stejně dobře měřitelná jako ostatní funkce (krevní tlak, hladina

inzerce

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉK ÁREN V ČR

K VA L I F I K O VA N É P O R A D E N S T V Í

IBUPROFEN GALMED
tbl 30 × 400 mg

Zmírnění bolesti, snížení teploty, léčba
zánětů. Lék s účinnou látkou Ibuprofenum.
K perorálnímu podání.
Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
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při vyhledávání rizikových osob a cíleně je směřovat
na kontaktní místa „Dny paměti“ a do ordinací lékařů,
protože prevence je v této oblasti velice důležitá.

PROBACIN®

doplněk stravy

Obsahuje životaschopné spóry probiotického kmene Bacillus clausii MTCC 5472
54472

• nový probiotický kmen
• nová léková forma

• při užívání antibiotik
(prokázaná polyrezistence
vůči ATB)
• obnovuje rovnováhu
střevní mikroflóry
při zažívacích obtížích
• pro děti od 6 měsíců
inz-Imunogl_Lal pulstrana.ai
15.12.2010
Informační
servis: inPHARM
s.r.o., tel.: 9:46:46
+420 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz, www.inpharm.cz

účinná látka imunoglukan (obsahuje patentovaný komplex imunologicky aktivních polysacharidů na bázi beta-gukanů)
a vitamin C

Braňte se a posilujte svou imunitu s IMUNOGLUKANEM!
vhodný při

doplněk stravy

zvýšené zátěži imunitního systému
opakovaných infekcích (např. horních cest dýchacích aj.)
opakovaném podávání antibiotik
nástupu dětí do kolektivu
ve formě kapslí pro dospělé a děti od 3 let věku
ve formě sirupu pro děti již od 1 roku

K dostání ve vaší
lékárně nebo na

Výrobce: Pleuran, s. r.o., Súkennická 15, 821 09, Bratislava
Informační servis zajišťuje: společnost inPHARM, tel.: + 420 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz

doplněk stravy

doplněk stravy

www.imunoglukan.cz

Inzerce

Dárek pro rodiče a blízké
Pomćže tďlu, potďší duši...
Bolí je klouby a pořád nic nepomáhá?

Čeká je operace?

Příčinou může být zánět, který změny v opotřebeném kloubu
zpravidla doprovází. Enzymy v léku Wobenzym omezují projevy zánětu a urychlují ústup otoků. To vede ke zmírnění bolesti
a zlepšení pohyblivosti kloubu.

Wobenzym zkracuje dobu hojení a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány. Urychluje vstřebávání
otoků, krevních výronů a podlitin a zmírňuje bolest. Nejlepšího
účinku lze dosáhnout, začne-li se Wobenzym užívat co nejdříve
po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s lékařem.

Mají problémy s hojením ran?
Wobenzym zlepšuje prokrvení tkání a průchodnost lymfatických cév. Díky tomu dochází k lepšímu zásobení postiženého
místa živinami a odstraňování nežádoucích látek z rány a jejího
okolí. To umožňuje nastartovat procesy hojení i u dlouhodobě
se nehojících ran.

Mají potíže s imunitou?
Trápí je neustálé chřipky a angíny? Obranyschopnost organizmu
bývá nejvíce ohrožena v podzimních a zimních měsících a také
ve stáří, kdy už je imunitní systém do jisté míry opotřebován.
Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a pomáhá bránit častému opakování nemoci.

To jsou čtyři důvody, proč darovat lék Wobenzym. A jeden navíc:

K Wobenzymu 800 tbl.

zdarma 2 dárky:
kniha „Enzymy – jak působí, pomáhají a léčí“
á o
adba
+ CD s vánočními
skladbami

+

NENÍ ENZYM JAKO ENZYM
Enzymy jsou biologické katalyzátory.
V organismu je několik tisíc druhů enzymů. Každý enzym je vyhraněný specialista: působí určitým způsobem pouze
na určitou látku. Jen některé enzymy
mohou být použity pro léčbu.
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs
enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou
kontrolovaných klinických studií a více
než 40letou léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené množství
zde má svůj význam. Zvlášť cenný je
živočišný enzym trypsin, který má výrazný protizánětlivý účinek a zlepšuje
hojení. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný.

Wobenzym je tradičním lé
lékem
ékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice,
www.wobenzym.cz, konzultace na tel.: 267 750 003.

