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PORADNA
Pracuji jako lékárnice a od kolegyně jsem se dozvěděla o možnostech ovlivnit psoriázu některými přípravky firmy GUNA.
Neurologicko-pediatrické centrum, Brno
Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná 8týdenní studie
prokázala
účinnost terapeutického protokolu sestávajícího z podávání
Nemám zatím s přípravky fyziologické regulační medicíny zkušenosti. Můžete mi jejich účinnost prokázat u arteriální hypertenze? Guna-Interleukinu 4, Guna-Interleukinu 11 a Guna-Interleukinu 10. Všechny
Možná bude nejvhodnější zmínit případ z vlastní klinické praxe. Jedná se tyto přípravky se užívají v dávce 20 kapek 2krát denně po dobu 3 měsíců.
o 48letého pacienta s rozvinutým metabolickým syndromem a hypertenzí,
kolísající mezi hodnotami 135-145/90-95 (bez hypertrofie levé komory). Při Existuje takový způsob aplikaci MD injekcí, při kterém by nedoHolterově monitorování je nárůst hodnot nad ránem. Nemocný užíval Ra- cházelo (ani) ke drobnému kožnímu krvácení z místa vpichu?
mipril 5mg 2-0-0 a Moxonidin 0,4mg 1-0-0. Vzhledem k hodnotám TK ke stáZ klinické praxe mohu doporučit následující postup. Injekce aplikovat
vající medikaci přidán Amlodipin 5mg 0-0-1. Došlo ke stabilizaci hodnot podkožně pomalu, stejně postupovat při vytahovaní jehly. A, což je velmi
na 140/90. Na žádost pacienta, jenž byl nespokojený s užíváním 3 antihyper- důležité, jehlu vytahovat ve stejném sklonu, v jakém byla aplikována.
tenziv, byl vysazen Amlodipin a ke stávajícím antihypertonikům přidány přípravky fyziologické regulační medicíny. Byly to Guna-Hypertension a Guna- Ráda bych získala informaci o preventivním působení na trh nově
-Diur, 15 kapek každého přípravku současně, ráno a večer. Kontrolní hodnoty dodávaných přípravků s propolisem firmy Specchiasol u opakoTK měřeny ve 14denních odstupech, vždy ve stejnou dobu:
vaně nemocných dětí předškolního věku.
1. TK 122/78
Preventivně je možné podávat Prevapis Junior sáčky, a to jeden sá2. TK 130/81
ček denně, rozpuštěný ve vodě před snídaní, od září denně (po dobu
3. TK 121/86
dvou měsíců). Poté pokračovat v užívání do března, vždy 20 dní v měPo dobrání 1 balení přípravků FRM a po 14denní pauze bez této
síci. Menším dětem někdy lépe vyhovuje Prevapis Junior sirup (1 lžička
medikace opět změřeny hodnoty TK:
1krát denně). Zmíněné přípravky je možné doporučit dětem od 3 let
4. TK 141/89.
věku. Uvedené schéma vychází z klinické praxe prof. MUDr. Bruna Briga
Byl tedy prokázán efekt Guna-Hypertension a Guna-Diur. Zároveň je z Veronské univerzity v Itálii.
zřejmé, že k udržení cílových hodnot TK je nezbytné, aby pacient užíval
zmíněné přípravky dlouhodobě.

MUDr. Miroslav Černý
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Anas barbariae hepatis et cordis extractum
tradiční protivirová obrana

Belladonna

im

Asclepias vincetoxicum

antiedematózní účinek
spasmolytikum

stimulace přirozené imunity

Cuprum

Echinacea

podpora enzymatických procesů
antipyretikum, analgetikum

stimulace přirozené imunity

Účinné látky: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K, Haemophilus
inﬂuenzae 9CH, Asclepias vincetoxicum 5CH, Echinacea 3CH, Aconitum napellus
5CH, Belladonna 5CH, Cuprum 3CH. Pomocné látky: sacharoza, cca 1g. Obvykle se
užívá: Děti od 2 let věku a dospělí: 1 dávka granulí 3x denně až do odeznění příznaků,
preventivně 1 dávka granulí týdně po dobu 6 týdnů. Děti mladší 2 let: dle doporučení
pediatra. Způsob užití: granule přímo vysypat pod jazyk, kde se nechají volně
rozpustit. Nepřekračujte doporučenou dávku. Nežádoucí účinky: nebyly pozorovány.
Balení: 6 dávek perorálních granulí (po 1g). Lék k vnitřnímu užití. Homeopatický
přípravek bez schválených léčebných indikací. Přípravek je k dostání v lékárnách bez
lékařského předpisu. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci. Uchovávejte
mimo dohled a dosah dětí.
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