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Topel čaj in domača
juha
Še vedno se spominjamo nasvetov in receptov za
preprečevanje in lajšanje prehlada in gripe, ki so jih
poznale že naše babice. Največkrat so nam zabičale,
da se moramo dobro obleči, zaviti v šal in si nadeti
kapo. Če smo že zboleli, so nam svetovale topel čaj
in domačo juho. Hkrati pa so vedele, da je prehlad in
gripo najbolje preležati v postelji.
Koliko so ti ukrepi učinkoviti, težko rečemo, saj
zanje ni znanstvenih dokazov. Kot pa boste lahko
prebrali v tokratni reviji, je ob prehladu in gripi zares
priporočljivo veliko piti, prav tako koristi, če se v času
okužb izogibamo prostorom, kjer se zadržuje veliko
ljudi. To sta le dva od nasvetov, verjamem pa, da jih
tudi sami poznate cel kup. Mi smo o prehladu in
gripi povprašali strokovnjake. Zanimalo nas je, kakšna
je razlika med prehladom in gripo, kako ju lahko
preprečimo in kako si lahko pomagamo, če smo že
zboleli. Odgovore poiščite v reviji, ki je pred vami.
Redki so tisti, ki se skozi zimo prebijejo brez smrkanja.
Želim vam, da bi bili med njimi tudi vi.
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AKTUALNO

Obrambni
mehanizmi
dihal
Jeseni, ko se ohladi, se začnejo pojavljati
najrazličnejša prehladna obolenja.
Najpogostejši so prehlad, angina ter
vnetje žrela in grla, ki prizadenejo
zgornja dihala. Pogosto pa se pojavljajo
tudi obolenja sapnika in bronhijev ter
pljučnica, ki prizadenejo spodnja dihala.

Tudi dihala imajo svojo obrambo
Do okužb najpogosteje pride v zgornjih dihalih, saj
so v stalnem stiku z zunanjim okoljem in so neposredno izpostavljena zraku in mikroorganizmom v njem.
Najpogosteje jih povzročajo virusi, bakterije in glive.
Pred njimi nas varuje splošna telesna odpornost, pomemben pa je tudi skupni obrambni sistem zgor
njih in spodnjih dihal, saj zagotavlja, da pride do
pljuč primerno ogret in vlažen zrak, brez neželenih
mikroorganizmov.
Odrasli običajno prebolijo od dve do štiri
okužbe zgornjih dihal na leto, otroci pa lahko
nekajkrat več.
Nosna votlina je glavna vstopna pot zraka v dihala.
Prekrita je s sluznico, ki ima številne migetalke (cilije)
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in žleze, ki izločajo sluz. Vhod v notranjost nosne vot
line je prekrit tudi z dlačicami – nekakšnim filtrom za
večje delce, ki vstopajo z vdihanim zrakom. Nos tako
očisti vdihani zrak ter z migetalkami in sluzjo zadrži
manjše delce. Ti delci se običajno prilepijo na sluz, ki
jo kasneje lahko odstranimo z izpihovanjem nosa. Že
v nosu se uniči oz. zadrži 80 do 90 % mikroorganizmov, ki v dihalni sistem vstopajo z dihanjem.
Sluznica zrak med potovanjem po nosni votlini
ustrezno navlaži in segreje. Poleg tega krvne žile
sluznice vzdržujejo stalno temperaturo v notranjosti
nosne votline.
Pomembno je, da suh in mrzel zrak vdihnemo
skozi nos, saj se tako navlaži in segreje, hkrati pa
ga nos tudi očisti.
Ali ste vedeli, da povprečen posameznik
v prezračevanem prostoru vdihne vsaj
8 mikroorganizmov na minuto, tj. približno
11.520 na dan?
Tudi deli limfatičnega tkiva sluznic, ki ga sestavljajo
mandlji (tonzile), imajo pomembno vlogo v imunskem delovanju organizma, saj predstavljajo obrambo proti mikroorganizmom, ki v telo vstopajo skozi
ustno votlino ali nos.
Sluznica prekriva tudi spodnje dihalne poti. Mikro
organizmi in drugi delci, ki vendarle pridejo do spod
njih dihal, se ujamejo v plast sluzi, ki jo nato navzgor
do zadnjega dela grla premikajo migetalke oz. t. i.
ciliarni aparat. Tudi refleksa kihanja in kašljanja sta
pomembna mehanizma za odstranjevanje snovi, ki
se nabirajo in dražijo dihala. V sluznici so tudi številne
obrambne celice, ki uničujejo in odstranjujejo mikroorganizme ter proizvajajo zaščitna protitelesa proti
okužbam.

Ali ste vedeli, da pljuča povprečnega odra
slega človeka filtrirajo 15.000 litrov zraka na
dan? Pri tem je dihalna sluznica izpostavljena
vsem škodljivim snovem, ki so v tem zraku
(npr. cigaretnemu dimu, prašnim delcem,
povzročiteljem bolezni).
Ustrezno zaščito sestavljajo tudi koristni mikroorganizmi, t. i. normalna flora zgornjih dihal, ki se nahaja
na večjem delu površine zgornjih dihal in le redko
povzroča bolezni. Ti organizmi tekmujejo s škodljivimi mikroorganizmi za mesta, kjer se bodo pritrdili na
sluznico, poleg tega pa lahko proizvajajo baktericid
ne snovi, ki uničijo škodljive mikroorganizme. Tako
pomagajo ohranjati zdravje.

te. To drži tudi za nosno sluznico, ki je izdatno prekrv
ljena. Vsakršna zožitev žil upočasni pretok krvi
v nosni sluznici, zaradi česar lahko dihala postanejo
slabše odporna. Prav tako ni odveč, da se izogibamo
prehlajenim ljudem, ki kažejo znake dihalnih obolenj
(npr. kašljajo, kihajo, težje dihajo), in prostorom, kjer
je več ljudi.
Primož Košir

Preprosti ukrepi za
preprečevanje okužbe
in njenega širjenja
Izogibamo se objemanju,
poljubljanju in rokovanju.

Z neumitimi rokami se ne
dotikamo ust, nosu in oči.

Kako si lahko pomagamo sami?
Če smo zdravi in dobro telesno pripravljeni, ustrezno
zaščito pred okužbo zagotavljajo obrambne sposobnosti dihal. Stanje je seveda drugačno pri občutljivejših ljudeh, kot so otroci, starejši, kronični bolniki, in
pri čezmernih obremenitvah dihal (npr. pri dihanju
skozi usta, vdihavanju presuhega in premrzlega zraka).
Okužbe lahko pomagata preprečiti šal in kapa.
Z zavijanjem v šal v nosu vzdržujemo nekoliko višjo
telesno temperaturo in povečamo vlažnost vdihanega zraka. Poskrbeti moramo za topla oblačila, ki odvajajo znoj. Tudi obutev mora biti topla in nepremoč
ljiva. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da se dovzet
nost za obolenja zgornjih dihal poveča, če ljudi zebe
v noge. Ohladitev kateregakoli dela telesa povzroči
refleksno zožitev žil, da se prepreči izgubljanje toplo

Čez dan si POGOSTO
umivamo roke: z milom in
vodo najmanj 40 sekund,
z razkužilom najmanj
30 sekund.
Preden zakašljamo ali
kihnemo, usta in nos
pokrijemo z robčkom. Če
nimamo robčka, zakašljamo
in kihnemo v zgornji del
rokava, ne v svojo dlan.

Uporabljeni robček vržemo
v koš za smeti.

Se vas nekaj loteva?
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NAŠ GOST
Peter Strouhal, dr. med.,
spec. spl. med.
Zasebna zdravniška ordinacija
Peter Strouhal, dr. med.,
specialist splošne medicine
Žalec
Prehlad je najpogostejše virusno
obolenje, ki odraslega človeka prizadene
2- do 4-krat na leto, otroke pa 6- do
12-krat na leto. V povprečju traja teden
dni. Zdravimo lahko samo znake, zato
so še pomembnejši preventivni ukrepi,
kot so krepitev odpornosti, umivanje rok
in izogibanje zaprtim prostorom, kjer se
zadržuje veliko ljudi.

Prehlad – ali ga res poznamo?
Zakaj zbolimo za prehladom?
Ali zato, ker nas zebe?

Prehladna obolenja so res pogostejša pozimi. A kljub splošnemu prepričanju, da se prehladimo, če nas
zebe, večina raziskav kaže, da to ne
drži. Prehlad povzroči okužba, najpogosteje z virusi. Vir okužbe so bolniki,
ki imajo znake prehlada, pa tudi tisti,
ki okužbo prebolevajo brez kliničnih
znakov. Je pa res, da se pri močnejši
podhladitvi zaradi padca odpornosti
poveča dovzetnost za vse okužbe.

Virusom sta najprej izpostav
ljena nos in žrelo. Ali lahko
prehlad preprečimo že v tej
fazi?
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Poskusi kažejo, da se okuži večina
oseb, ki je okužbi izpostavljena oz.
pri katerih virusi pridejo v stik z nos
no ali očesno sluznico. Približno
četrtina okuženih ljudi premaga
okužbo, ne da bi razvili značilne znake. Torej so znaki posledica odziva
organizma na prehlad. Znano je, da
se imunski sistem na okužbo včasih
pretirano odzove.
Pri prehladu se lahko čezmerno izloča sluz, ki jo s kihanjem in močnejšim smrkanjem potiskamo v sinuse.
Ker hkrati oteče tudi sluznica, oboje
preprečuje normalno odvajanje
sluzi iz sinusov in povzroči gnojno,
bakterijsko vnetje sinusov. Podobno
lahko pride tudi do vnetja srednjega

ušesa. Zato je težave smiselno blažiti
že ob prvih znakih.

Znake prehlada vsi dobro
poznamo. Zakaj moramo biti
kljub temu previdni?

Glavni znaki prehlada so zamašen
nos, izcedek iz nosu, boleče žrelo,
lahko tudi rahlo zvišana telesna
temperatura, kašelj in vnete oči.
Huje izraženi simptomi, zlasti močno zvišana telesna temperatura,
bolečine v mišicah in prizadetost
spodnjih dihal, pa lahko kažejo na
gripo. Znaki prehlada in gripe se
delno prekrivajo, zato jih v času
epidemije gripe ne moremo vedno
ločiti zgolj na podlagi klinične slike.

Gripa lahko privede do nevarnih,
celo smrtnih zapletov. Banalni prehlad lahko, predvsem pri otrocih,
velikokrat preide v vnetje srednjega
ušesa, pri odraslih pa včasih v vnet
je sinusov ali celo pljučnico.

Kako si lahko pomagamo,
če zbolimo za prehladom?
Ali naj ostanemo doma?

Pomagamo si z zdravili brez recepta, kot so paracetamol in nesteroid
ni antirevmatiki, antihistaminiki in
zdravila proti kašlju. Paracetamol je
varno sredstvo proti bolečinam in
za zniževanje zvišane telesne temperature. Nesteroidni antirevmatiki
delujejo protivnetno in protibolečinsko, znižujejo tudi zvišano teles
no temperaturo. Antihistaminiki
se sicer uporabljajo za blaženje
alergijskih pojavov, ob prehladu pa
zmanjšujejo izločanje sluzi in pomirijo kihanje. Kot sredstvo za zmanjšanje otekline sluznic se uporablja
psevdoefedrin. Nekatera od teh
zdravil so lahko pripravljena tudi kot
kombinacija (največ treh) učinkovin
v tabletah oz. prašku. Na voljo so le
v lekarnah, kjer nam lahko svetuje
farmacevt. Posebna previdnost je
potrebna pri otrocih in bolnikih, ki
imajo tudi druge kronične bolezni.
Pri vnetju in bolečini v žrelu so zelo
priporočljive pastile, ki vsebujejo
oralni antiseptik in lokalni anestetik,
saj zagotavljajo protibakterijsko in
protibolečinsko delovanje.
Zaradi prehlada je priporočljivo
ostati doma 3 do 4 dni, ko so znaki
najbolj izraženi in ko je oboleli najbolj kužen za okolico.

Komu priporočate obisk pri
zdravniku?

K zdravniku morajo kronični bolniki,
če se jim njihova osnovna bolezen
bistveno poslabša. Vsi drugi se lahko
zdravijo sami. Posvet z zdravnikom
je priporočljiv tudi, če imajo oboleli
po 3 do 4 dneh še vedno zvišano
telesno temperaturo, če po 7 do
10 dneh občutijo pritisk v predelu

sinusov (čelo, lica) ali če kašljajo dlje
kot 3 tedne.

Ali lahko prehlad preprečimo?
Kako izboljšamo odpornost?
S svojimi ukrepi lahko samo zmanjšamo število dni v letu, ko nas bo
pestil prehlad. Še vedno nimamo
učinkovitega in splošno uporabnega protivirusnega zdravila za
zdravljenje prehladov. Prav tako ni
učinkovitega cepiva, ker simptome
prehlada povzroča okoli 200 viru
sov, ki zelo pogosto mutirajo. Zato
nas preboleli prehladi ne ščitijo
pred novimi okužbami. Ker pa
vemo, da se virusi, ki povzročajo
prehlad, prenašajo kapljično in
prek predmetov, ki se jih dotikajo
bolniki, lahko zmanjšamo možnost
okužbe, če se ne zadržujemo
v bližini bolnikov in v prostorih,
kjer so bili. Ko se bolniki z rokami,
s katerimi so se prej dotikali nosu
ali si zastirali usta med kašljanjem,
dotikajo predmetov, nanje prenesejo viruse. Zato se moramo izogibati
dotikanju lastnega nosu in oči
z rokami oz. si moramo roke čim
pogosteje umivati. Tako preprečimo neposreden prenos kužnine na
sluznice. Umivanje rok se je izkazalo
za učinkovitejše kot razkuževanje.
Dokazano je tudi, da suh zrak olajša

prenašanje bolezni, zato se priporoča vlaženje zraka v prostorih.
V času prehladnih obolenj je pomembno še, da se izogibamo druženju v zaprtih prostorih.
Drugi ukrepi so namenjeni dvigu
odpornosti. Pomanjkanje spanja
do trikrat poveča verjetnost, da se
bomo okužili s prehladom. Seveda
je priporočljiva redna telesna dejavnost, po možnosti ne v zaprtih
prostorih, raznovrstna prehrana in
tehnike sproščanja za zmanjševanje
stresa. Tudi opustitev kajenja koristi,
pri kadilcih namreč znaki trajajo do
3 dni dlje kot pri nekadilcih.

Kako naj pri prehladu ukre
pajo starejši, kronični bolniki,
nosečnice?

Prehladi v nosečnosti niso zelo
nevarni, izjemoma pa lahko hujše
virusne okužbe z visoko temperaturo v zgodnji nosečnosti povzročijo splav. Za lajšanje težav lahko
nosečnice uporabljajo fiziološko
raztopino za nos, s premislekom
paracetamol za zniževanje zvišane
telesne temperature, ostala zdravila
pa le po posvetu z zdravnikom. Podobna priporočila kot za nosečnice
veljajo tudi za starejše osebe in kronične bolnike. Vsi ti naj bi bili še doslednejši pri preventivnih ukrepih in
naj bi se izogibali okužbam.

Se vas nekaj loteva?
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NAŠ GOST

mag. Peter Kecelj, dr. med.,
specialist internist,
pulmolog
DIC Kecelj, d. o. o., Domžale

Gripe ne smemo
podcenjevati
Gripo in prehlad povzročajo
virusi. Bolezenski znaki so
podobni, vendar gripa ni pre
hlad. Zakaj?

Prehlad in gripa sta posledica okužbe z virusi. Prehlad povzroča cela
vrsta respiratornih virusov – vsaj
200 različnih vrst, katerih skupna
lastnost je naselitev v epitelijskih celicah zgornjih in nato spodnjih dihal.
Gripo pa povzroča virus različnih
sevov in tudi zelo različnih stopenj
kužnosti, kar pomeni, da povzroča
različno težko klinično sliko gripe.
Ljudje, ki se okužijo z respiratornimi
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virusi, večinoma prebolijo običajni
prehlad. Ker je teh virusov veliko, se
lahko prehlad v eni sezoni večkrat
ponovi. Imunski odgovor organizma
na okužbo z običajnimi respiratornimi virusi je bistveno manj buren in
v povprečju traja krajši čas kot imunski odgovor na okužbo z virusom
gripe. Ta virus zaradi sproščanja različnih posrednikov vnetja, ki vplivajo
na več organskih sistemov, povzroča
zelo buren imunski odgovor.

Zakaj gripe ne smemo podcen
jevati? Kakšni so lahko zapleti?

Gripa se vedno lahko razvije v težjo
obliko bolezni, posebno pri kroničnih bolnikih. Pri starejših od 70 let
se zaradi ležanja v postelji mišična
masa vsak dan zmanjša za 2 do 3 %.
Če ne upoštevajo navodil, se prebolevanje gripe podaljša in s tem
se poveča izguba mišične mase, ki
jo težko spet pridobijo. Ob prebolevanju okužbe z virusom gripe in po
njem je olajšan tudi vstop bakterij,
ki lahko povzročijo nevarno bakterijsko pljučnico ali celo bakteriemijo, tj. vdor bakterij v krvni obtok.
Bakterije se nato lahko naselijo na

srčne zaklopke in druge organe.
Virus gripe lahko tudi pri prej popolnoma zdravih ljudeh povzroči
pljučnico, ki je eden najtežjih zapletov. Redka in običajno le prehodna
pa je prizadetost srčne mišice in
možganov (encefalitis).

Ali je pomembno, da zdravi
mo vse znake gripe?

Znaki prehlada so izrazito moteči:
kihanje, izcedek iz nosu, kašelj,
pekoče žrelo, blag glavobol in rahlo zvišana telesna temperatura.
Gripo pa poleg tega spremljajo še
bolečine v mišicah in sklepih ter
izrazita splošna telesna utrujenost.
Opisana klinična slika je običajen potek gripe. Z zdravili lahko
ublažimo večino znakov. Pri vseh
virusnih okužbah se pojavi zvišana
telesna temperatura, ki je neke
vrste obrambni mehanizem, zato
je ne znižujemo zelo agresivno.
Bolečine v mišicah in sklepih blažimo s počitkom in uporabo zdravil,
ki vsebujejo paracetamol, z nesteroidnimi antirevmatiki in drugimi
analgetiki. Ta zdravila lahko v lekarnah dobimo tudi brez recepta.
Pri uporabi paracetamola morajo
biti previdni ljudje s kronično ledvično boleznijo. O primerni vrsti
analgetika naj se zato posvetujejo
z osebnim zdravnikom. Če jemljemo nesteroidne antirevmatike,
moramo po potrebi in navodilu

zdravnika vzeti zdravila za zaščito
želodčne sluznice. Pomagamo si
lahko tudi z zdravili za odmašitev
nosu in zmanjšanje nosnega izcedka, vendar moramo biti previdni,
ker pri dolgotrajni uporabi lahko
poškodujejo nosno sluznico.

Pri katerih skupinah ljudi
pride do zapletov? Kako si
lahko pomagajo?

Posebno so ogroženi bolniki s kroničnimi dihalnimi boleznimi, kot
sta astma in kronična obstruktivna
pljučna bolezen (KOPB). Pri teh
bolnikih lahko gripa povzroči izrazito poslabšanje njihove osnovne
bolezni, celo do te mere, da potrebujejo zdravljenje s kisikom. Tudi
vsi ostali kronični bolniki so bolj
ogroženi. Pri bolnikih s sladkorno
boleznijo gripa dodatno otežuje

Antibiotik mora vedno predpisati
zdravnik, saj lahko nekritična
uporaba povzroči celo vrsto
neželenih učinkov in poveča
odpornost najpogostejših
bakterij. Tega se moramo vedno
zavedati, saj morda čez nekaj let
ne bomo več imeli učinkovitih
antibiotikov in se bomo vrnili
v dobo pred antibiotiki, ko je
zaradi bakterijskih okužb umrlo
veliko bolnikov.

kontrolo oz. uravnavanje krvnega
sladkorja. Tako stanje obremeni
srce, žilje in ledvice. Vsi ti organi so
med gripo še bolj prizadeti zaradi
že omenjenih posrednikov vnetja.

Veliko ljudi podcenjuje
počitek, nekateri se sami
začnejo zdraviti z antibiotiki.
Kaj bi jim svetovali?

Počitek ostaja temelj zdravljenja
gripe in drugih virusnih okužb
dihal. Vsaj nekaj dni je treba ostati
doma in počivati. S tem poskušamo
preprečiti tudi širjenje bolezni na
delovnem mestu. V današnjih časih
veliko zaposlenih krajša obdobje
počitka doma, ker se bojijo, da bi izgubili službo. Vendar je treba imeti
nekaj zdrave kmečke pameti, da ne
bi s krajšanjem počitka odprli poti
dodatnim zapletom, npr. bakterijski
pljučnici.
Antibiotik mora vedno predpisati
zdravnik, saj lahko nekritična uporaba povzroči celo vrsto neželenih
učinkov in poveča odpornost
najpogostejših bakterij. Tega se
moramo vedno zavedati, saj morda
čez nekaj let ne bomo več imeli
učinkovitih antibiotikov in se bomo
vrnili v dobo pred antibiotiki, ko je
zaradi bakterijskih okužb umrlo veliko bolnikov.

Ali je cepljenje učinkovita
zaščita proti gripi? Komu ga
svetujete? Kako je z varnost
jo pri cepljenju, ali so možni
zapleti?

Cepljenje proti gripi je učinkovita
zaščita in ga svetujem vsem kroničnim bolnikom, posebno starejšim.
Cepivo je sestavljeno iz sevov virusov, ki naj bi bili v tekočem letu
(sezoni) najpogostejši. Je varno, zapleti so minimalni. Nekateri bolniki
občutijo blage bolečine v mišicah
ali pa se krajši čas slabo počutijo.
Vsekakor pa pred cepljenjem ved
no predlagam posvet z osebnim
zdravnikom.

Se vas nekaj loteva?
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Če ste kljub vsemu zboleli, smrkate, kašljate in vas boli
žrelo, si lahko težave poskušate olajšati z obsežno paleto izdelkov za samozdravljenje, ki so v lekarnah na voljo
brez recepta.

Daleron® proti vročini in
bolečinam
Prehlad in gripo poleg glavobola velikokrat spremljajo
tudi zvišana telesna temperatura in drugi neprijetni
simptomi, kot so bolečine v mišicah in sklepih, zamašen
nos in kašelj. Izberite ustrezen Daleron in si olajšajte
težave.

Preženite
simptome
prehlada in
gripe
Ste tudi vi med tistimi, ki smrkajo, kašljajo
in se nikakor ne počutijo tako, kot bi se
morali? Nič takega, bi marsikdo rekel,
spet se vas je lotil prehlad. Simptome
je smiselno začeti lajšati takoj, ko se vas
lotijo, saj tako preprečite morebitne
zaplete – hujša vnetja dihalnih poti, ki
zahtevajo obisk pri zdravniku.
Zdravila, ki bi ozdravilo prehlad ali gripo, ni. Predvsem je
treba poskrbeti za preventivne ukrepe, kot so pogosto
umivanje rok s toplo vodo in milom, redno zračenje
prostorov, izogibanje nepotrebnim stikom z bolnimi in
zdrav način življenja (zdrava prehrana z veliko vitamina C,
gibanje, pitje zadostnih količin vode, čaja in drugih napitkov ipd.).
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Daleron®

Tablete Daleron vsebujejo učinkovino paracetamol, ki
učinkovito znižuje zvišano telesno temperaturo in
lajša bolečine. Po posvetu z zdravnikom jih lahko jem
ljejo tudi otroci, starejši od 6 let, nosečnice, starejši in
kronični bolniki. Za najmlajše je primerna suspenzija
Daleron.

Daleron® C

Poleg paracetamola, ki znižuje zvišano telesno temperaturo in blaži bolečine, vsebuje še vitamin C, ki
okrepi telesno odpornost. Zdravilo je v obliki zrnc,
iz katerih lahko pripravite topel napitek z okusom po
limoni. Posebno primeren je takrat, ko zaradi bole
čin v žrelu težko požirate.
Zrnca Daleron C so na voljo v pakiranjih po 10 in
24 vrečk. Naprodaj je tudi izdelek za otroke, ki vsebuje
manj paracetamola.

Ko želite odpraviti več
simptomov prehlada hkrati

titusik butamirat, ki preprečuje in pomirja suh in dražeč
kašelj. Zmanjšuje napetost bronhialnega mišičja, olajša
dihanje in bolečine v prsih.

Daleron® COLD3

Kadar želite z enim zdravilom lajšati več simptomov
prehlada in gripe hkrati, je odlična izbira Daleron
COLD3. Vsebuje 3 učinkovine, ki odpravljajo najpogostejše prehladne in gripozne tegobe: znižujejo zvišano
telesno temperaturo, blažijo bolečine v mišicah in sklepih, odmašijo zamašen nos in zmanjšajo izcedek iz nosu ter pomirjajo suh, dražeč kašelj. Klinično preizkušanje
je pokazalo, da zdravilo začne delovati zelo hitro, že po
20 minutah, njegov učinek pa traja več ur.

Ko vas muči kašelj
Kašelj, ki običajno spremlja prehlad in gripo, je refleksni
obrambni mehanizem, ki pomaga čistiti dihalne poti.
Iz dihal odstrani sluz, ki se izloča v čezmernih količinah,
ter tujke, mikroorganizme in snovi, ki dražijo sluznico.
Poznamo dve vrsti kašlja. Suh kašelj draži v žrelu, vendar ne izkašljujemo sluzi, pri produktivnem kašlju pa
izkašljujemo sluz. Vsako vrsto kašlja je treba obravnavati
drugače.

Trpotčev sirup Herbion®

Sirup vsebuje vodna izvlečka ozkolistnega trpotca in
slezenovca ter vitamin C. Sluz v sirupu s tankim slojem
prekrije sluznico, s čimer jo mehansko zaščiti pred draž
ljaji, ki sprožajo kašelj. Vodni izvleček listov ozkolistnega
trpotca deluje tudi protibakterijsko in zmanjša vnetje
zgornjih dihalnih poti, vitamin C pa krepi odpornost
telesa pred okužbami. Sirup je primeren tudi za otroke.

Lajšanje produktivnega kašlja

Lajšanje suhega kašlja

Jegličev sirup Herbion®

Panatus®

Suh in dražeč kašelj je treba blažiti, ne spodbujati, saj
bolnika izčrpava, moti njegov spanec in lahko povzroči
druge zaplete. Za blaženje kašlja vam priporočamo
izdelke iz družine Panatus: tablete in sirup Panatus ter
tablete in sirup Panatus forte. Vsi izdelki vsebujejo an-

Pri produktivnem kašlju je pomembno, da se gosta sluz,
ki zastaja v dihalih in je polna bolezenskih klic, utekočini
in izloči. Za to priporočamo jegličev sirup Herbion, ki
vsebuje izvlečka korenine jegliča in zeli vrtne materine
dušice ter mentol. Oba izvlečka redčita bronhialno sluz
in olajšata njeno izkašljevanje. Sirup se jemlje samo čez
dan (nikoli zvečer, ker izkašljevanje moti spanec). Primeren je tudi za otroke, starejše od 4 let.
Mirjam Pangeršič
Pred uporabo natančno preberite navodilo.
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujete
z zdravnikom ali s farmacevtom.

Se vas nekaj loteva?
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Kako se kaže okužba žrela?
Bolniki navadno tožijo zaradi pekočega, praskajočega občutka v žrelu in bolečin pri požiranju. Telesna
temperatura je lahko nekoliko zvišana, nekateri bolniki pokašljujejo. Blaga okužba se lahko v nekaterih
primerih razvije v resnejše obolenje. Če se težave
stopnjujejo, temperatura narašča, bolečine pri požiranju postanejo hujše in se ob tem pojavi še zelo
hud kašelj, mora bolnik obiskati svojega osebnega
zdravnika.

Septolete®. Prva pomoč pri
vnetem in bolečem žrelu.

Septolete®.
Vse za boleče
žrelo.

Septolete so najbolj poznane med zdravili za lajšanje
bolečin zaradi vnetega žrela. Vsebujejo učinkovita
antiseptika za usta in žrelo, ki dobro prodreta v najbolj skrite dele sluznice, kjer protimikrobno delujeta
na najpogostejše primarne in sekundarne bakterijske
povzročitelje, npr. na streptokoke in stafilokoke. Njuna prednost je tudi v tem, da delujeta na glivo Candido albicans. Zaradi takšnega delovanja Septolete
preprečijo, da bi se sprva blaga okužba razvila
v resnejše obolenje zgornjih dihal.

Najpogostejši vzroki vnetja

Septolete® plus. Hitro nad
močnejšo bolečino.

Vnetje žrela je pogost razlog, da bolniki iščejo nasvet
in pomoč v lekarni. Najpogostejši povzročitelji vnetja
so virusi, ki se jim lahko pridruži bakterijska okužba,
navadno s streptokoki ali stafilokoki. Povzročiteljice
vnetja so lahko tudi glivice (Candida albicans), ki so
del normalne ustne flore, čezmerno pa se lahko razmnožijo npr. po zdravljenju z antibiotiki.

Imamo vneto
in boleče grlo
ali žrelo?
Žrelo je križišče dihalne in prebavne poti in se nadaljuje v požiralnik, grlo pa je začetni del dihalnih
poti. Ko v vsakdanjem pogovoru pravimo, da nas
boli grlo, gre največkrat za vnetje žrela. Skelenje in
praskanje sta pogostejši pri vnetju žrela, hripavost
pri vnetju grla, bolečine pri požiranju pa se pojav
ljajo pri obeh.
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Septolete plus hitro olajšajo močnejšo
bolečino v žrelu, njihov učinek pa je
dolgotrajen.
Septolete plus vsebujejo lokalni anestetik, ki hit
ro odpravi bolečine v žrelu. Antiseptik pa deluje
protibakterijsko, protivirusno in protiglivično. Zato
pravimo, da Septolete plus delujejo dvojno: pro
tibolečinsko in protimikrobno. Svetujemo jih pri
močnejših bolečinah v žrelu.

Septolete plus z okusom medu in limete so namenjene vsem, ki v žrelu čutijo močnejšo bolečino, vendar jim okus po mentolu ni všeč, cenijo pa svežino in
prijeten okus po medu.

dokazana
učinkovitost

Novost – pršilo Septolete® plus

Pršilo Septolete plus ravno tako učinkovito lajša bolečino v žrelu in deluje na povzročitelje vnetja. Njegova
prednost je poseben pršilni nastavek, ki omogoča
fino in enakomerno razpršitev zdravila na mestu
vnetja. Tako doseže širšo površino žrela, kar zagotavlja
hitro in učinkovito lajšanje bolečine. Posebnost pršila
je tudi dozirni mehanizem, ki omogoča natančno
in ponovljivo odmerjanje.
S tem prepreči preveliko odmerjanje in nepotrebne
izgube zdravila. Poseben zaščitni pokrovček ščiti
pršilni nastavek pred umazanijo in preprečuje
neželene pritiske, plastična embalaža pa je odporna proti običajnim pritiskom in udarcem, zato je primerna tudi za nošenje v torbi. Pršilo Septolete plus
je primerno za širok krog uporabnikov, tudi za
sladkorne bolnike.

2

Pršilo pred spanjem in ponoči

enostavno
in natančno
odmerjanje

varna
uporaba

Zaradi enake sestave pršila in pastil Septolete plus
lahko uporabniki uporabljajo obe obliki – pršilo,
ko želijo zdravilo hitro uporabiti (npr. zvečer pred
spanjem ali ponoči), pastile pa, ko bi radi uživali
v njihovem prijetnem okusu. Opozoriti je treba, da
en odmerek pršila (2 pritiska) ustreza eni pastili. Paziti
pa je treba, da se ne preseže največji dovoljeni dnevni odmerek.
Mirijam Černe Prelovšek

Pred uporabo natančno preberite navodilo.
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom.

Se vas nekaj loteva?
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Septolete® plus so
učinkovite pri močnejši
bolečini

Septolete® lahko zaradi
široke izbire pomagajo
mnogim

Sabina Repše Šturm, mag. farm.
Lekarna Mačkovec, Qlandia, Novo mesto

Nataša Čater, mag. farm.
Žalske lekarne Žalec

V lekarno vse več ljudi prihaja po nasvet za lajšanje
in odpravo vzrokov vnetja, ki povzročajo boleče žrelo. Želijo čim hitrejše okrevanje oz. omejitev širjenja
okužbe.
Po dolgoletnih izkušnjah se je pri tem za zelo uspeš
no pokazala paleta zdravil, ki jih poznamo pod
skupnim imenom Septolete plus. Pri svojem delu
lekarniškega farmacevta jih pogosto svetujem za
odpravljanje blažjih in tudi močnejših bolečin
v žrelu. Zaradi kombinacije lokalnega anestetika
in antiseptika dokazano blažijo bolečine v žrelu,
uničujejo različne vrste virusov, bakterij in gliv
ter preprečujejo širjenje okužbe. Delovanje nastopi hitro, pomembno pa je tudi, da ne vsebujejo sladkorja in jih lahko varno svetujemo tudi diabetikom.
Septolete plus z okusom medu in limete zelo dobro
prikrijejo okus lokalnega anestetika in so kot take
idealna rešitev za tiste, ki jih moti okus po mentolu.
Pomembna pridobitev lanskega leta pa so Septolete
plus v obliki pršila. Prednosti so fino in enakomerno
pršenje in nanašanje učinkovin na mesto, kjer je bolečina najizrazitejša.
Rečem lahko, da veliko izkušenj in zadovoljnih bolnikov daje zagotovilo, da se odločimo prav, ko pri močnejših bolečinah v žrelu svetujemo izdelke Septolete
plus.
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Krka s široko paleto izdelkov farmacevtom omogoča
veliko izbire med odličnimi, varnimi, učinkovitimi
zdravili, ki jih lahko svetujemo bolnikom, ko iščejo
nasvet ali pomoč v naših lekarnah.
Kadar gre za bolečine v žrelu, imamo na voljo
različne vrste pastil Septolete. Z njimi lahko
pomagamo vsem starostnim skupinam, tudi
otrokom od 4. leta leta naprej. Na voljo so v raz
ličnih okusih, za diabetike pa tudi brez sladkorja.
Skratka, razlogi za svetovanje Septolet so številni.
Uničujejo škodljive viruse, bakterije in glivice, olajšajo
bolečino, skelenje in praskanje v žrelu ter možnost
razvoja hujših okužb. Septolete plus vsebujejo lokalni
anestetik, ki olajša močnejšo bolečino pri vnetem
žrelu. Učinek nastopi hitro in je dolgotrajen. Za tiste,
ki imajo namesto pastil rajši pršilo, je primerno pršilo Septolete plus. Če ne marajo pastil z okusom po
mentolu, kar velja predvsem za otroke, pa lahko izbirajo med Neoseptoletami s sadnimi okusi.
Septolete so strokovno javnost prepričale s svoji
mi učinki, naj prepričajo tudi vas.

Septolete® so varno in
učinkovito zdravilo pri
vnetju in bolečini v žrelu

Septolete® – učinkovitost
in varnost dokazani
v kliničnih študijah

mag. Simona Vučko Mole, mag. farm., spec.
Lekarna Ig

Marjetka Pal, mag. farm.
Lekarna Budina-Brstje, Lekarne Ptuj

Kadar so okužbe v ustni votlini in žrelu blažje, jih
s pravočasnim ukrepanjem uspešno lajšamo s Septoletami. Septolete so zdravilo in so varne in učin
kovite. Vsebujejo antiseptik, ki deluje lokalno. Imajo
širok spekter delovanja, in sicer delujejo proti najpogostejšim povzročiteljem vnetja v ustni votlini, žrelu
in grlu ter tudi proti glivici Candidi albicans. Dobro
prodirajo v sluznico ust in žrela. S pravilno upora
bo – to je s počasnim raztapljanjem v ustih in
rednim jemanjem v enakomernih presledkih –
je njihov antimikrobni učinek zagotovljen.

Izbira Septolet pri samozdravljenju je nekako
samoumevna, saj so skozi čas postale sinonim za
pastile, s katerimi lajšamo težave v ustni votlini in
žrelu. Uporabniki jih dobro poznajo in jim zaupajo,
kar farmacevtu olajša svetovanje. S strokovnega
stališča se za izdelke iz družine Septolet odločam
predvsem zaradi Krkinih lastnih kliničnih
študij, ki potrjujejo njihovo učinkovitost pri
najpogostejših povzročiteljih okužb v žrelu, pri
lajšanju bolečine in pri preprečevanju širjenja
okužbe. Zanje se odločam tudi zaradi dobrih
povratnih informacij uporabnikov. Družina Septolete
je edinstvena tudi zato, ker vključuje kar 8 izdelkov, ki
se razlikujejo po sestavi in okusu. To mi omogoča, da
za posameznika izberem ustrezen izdelek glede na
vrsto in jakost bolečine. Različni okusi pa zadovoljijo
želje naših mlajših obiskovalcev, ki so navdušeni, da
si lahko izberejo svoj najljubši okus Neoseptolet.

Se vas nekaj loteva?
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Pršilo Septolete® plus –
nova farmacevtska
oblika

Novo na www.ezdravje.com
Se vas nekaj loteva? Prehlad ali gripa?
Poiščite informacije o tem, kaj je značilno za
prehlad in gripo ter kako ju lahko ločimo. Za vas
smo pripravili vsebinsko bogat prispevek o prehladu in gripi, kjer boste še lažje našli odgovore
na svoja vprašanja in uporabne nasvete, kako
blažiti simptome, če zbolite.
V novem E-mesečniku lahko preberete več
o pomembnem vplivu hrane na zdravje. Zdrava
prehrana ne vpliva le na naše trenutno počutje
in občutek sitosti, ampak je bistvenega pomena tudi za dobro delovanje imunskega sistema.
Bi bili radi o vsem obveščeni na svoj e-naslov?
Naročite se na E-mesečnik in obiščite spletno
mesto www.ezdravje.com.

Vesna Breščak, mag. farm.
Lekarna Nova, Šempeter pri Gorici

V jesenskih in zimskih dneh so pri ljudeh, ki obiščejo
lekarno, pogostejše tudi bolečine v žrelu. Izdelki iz
družine Septolete so med vsemi najbolj poznani, saj
bolniki največkrat kar sami povprašajo po njih. Krka
je lansko leto na slovenski trg dala še pršilo Septolete
plus.
Z njim lahko ponudimo dodatno orožje v boju proti
vnetemu in bolečemu žrelu. Tako farmacevti kot bolniki smo ga zelo dobro sprejeli. Bolniki povedo, da
je uporaba preprosta, saj lahko zdravilo razpršijo
na mesto, kjer jih najbolj boli. To omogoča zelo
dobro zasnovan mehanizem, ki ob pritisku lepo razprši vsebino. Za ljudi je tudi pomembno, da ga lahko
vedno vzamejo s seboj, ker se vsebina ne izlije, in da
lahko izdelek porabijo do konca, saj se mehanizem
ne zamaši. Pršilo Septolete plus ponudimo bolnikom,
ki imajo raje manjšo, priročno embalažo. Pršilo je
dobrodošlo tudi pri poslovnežih in tistih, ki veliko delajo z ljudmi, saj zaradi narave dela težje uporabljajo
pastile.
Marsikdo poseže po pršilu, ko ga bolečina v žre
lu zbuja ponoči. Takrat je še pomembnejše, da
je uporaba čim bolj praktična in hitra, učinkovi
tost pa takojšnja.
Poleg vseh odličnih lastnosti izdelkov iz družine Septolete je pri odločitvi, katero zdravilo za boleče žrelo
svetovati bolnikom, zelo pomembno tudi dejstvo, da
je to Krkin proizvod, narejen v Sloveniji, in da je na trgu že več kot 30 let. Zato Septolete uživajo še dodat
no zaupanje tako v strokovnih kot v laičnih krogih.
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Portal ezdravje.com je pot do zdravega življenja
že od leta 2002. V letu 2012 ga bomo prenovili,
in da bi ga še bolj približali vašim željam, smo
pripravili anketo.
Obiščite www.ezdravje.com in nam zaupajte
svoje mnenje ter sodelujte v nagradnem žrebanju.

NASVET FARMACEVTKE

Barbara Somrak Levstek,
mag. farm.
Lekarna Kočevje

Prehladna obolenja pri
najmlajših
Pri otrocih se pogosto pojavljajo
obolenja zgornjih dihalnih poti –
nosu, žrela in sapnika. Za to je
več razlogov. Novorojenčki od
svoje matere z dojenjem pridobijo le začasno odpornost, njihov
imunski sistem pa se dokončno
razvije v prvih letih otroštva.
Otrokovi ušesni kanali, sinusi in
bronhialne cevi so še majhni in
ozki, zato že majhno zoženje zaradi sluzi in otekanja povzroči
večje težave kot pri odraslih.
Poleg tega majhni otroci še ne
morejo in ne znajo skrbeti za
osebno higieno, npr. za umivanje

rok. Med kašljanjem in kihanjem
si ust ne pokrijejo z roko. Večina
obiskuje vrtce, kjer prihajajo
v tesen stik z drugimi otroki (tudi prek skupnih igrač in drugih
predmetov). Še dodatna mož
nost za okužbo s prehladnimi
virusi pa so tesni stiki s starši in
drugimi odraslimi.

Pri otrocih, ki obiskujejo vrtec,
prehlada ne moremo preprečiti,
precej pa lahko zaščitimo dojenčka do prvega leta starosti. Prav je,
da prehlajeni otroci in odrasli ne
obiskujemo družin, kjer imajo dojenčka. Z dojenčkom in majhnim
otrokom ne hodimo v prostore,
kjer se zadržuje veliko ljudi, po-

Pri otrocih in mladostnikih se izogibamo uporabi zdravil,
ki vsebujejo acetilsalicilno kislino, saj lahko v kombinaciji
z nekaterimi virusnimi okužbami (gripa) vpliva na nasta
nek Reyevega sindroma, ki je redka, a huda bolezen.

Se vas nekaj loteva?
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sebno ne pozimi in spomladi, ko
so okužbe z virusi pogostejše.
Odrasli preprečimo okužbo
z dobro osebno higieno – rednim
umivanjem rok in uporabo papirnatih robčkov. Ne dotikamo se
sluznic oči in nosu ter skrbimo,
da smo od obolelega dovolj oddaljeni (vsaj 1 meter). Obolevanje
zmanjšamo s krepitvijo imunskega sistema – poskrbimo za pestro
prehrano z veliko sadja in zelenjave, veliko gibanja na svežem zraku
in dovolj spanja.
Pri dojenčkih v prvih mesecih
starosti lahko prehlad povzroči
težave pri dihanju, saj še ne znajo
dihati skozi usta. Otroci kihajo,
kašljajo, teče jim iz nosu in imajo
tudi zvišano telesno temperaturo,
ki običajno ne preseže 38,5 °C.
Prehlad pogosto preide v vnetje
žrela, grla in ušes, lahko pa celo
v bronhitis ali pljučnico.
Gripo povzročajo virusi gripe A in
B (pri otrocih redko C) in njihovi

podtipi. Epidemijo običajno najprej opazimo med otroki, kmalu
pa se razširi tudi med ostalo populacijo. Gripa pri majhnih otrocih
poteka podobno kot druge virus
ne okužbe dihal, zato jo težko
prepoznamo samo po kliničnih
znakih. Tudi telesna temperatura
običajno ni močno zvišana. Pri
večjih otrocih in mladostnikih pa

Otroke, mlajše od 2 let, navadno peljemo k zdravniku, saj sa
mozdravljenje zanje ni primerno. Nujno pa obiščemo zdrav
nika pri vročini, ki traja več kot 3 dni, ali če kašelj postane bolj
intenziven, hkrati pa se otrokovo počutje slabša. Razlog za
obisk zdravnika so tudi znaki in zapleti gripe (npr. pljučnica)
ali bakterijske okužbe po virozi (npr. vnetje srednjega ušesa).

gripa poteka podobno kot pri
odraslih: začne se nenadno,
z visoko vročino (med 39 in 41 °C),
mrazenjem, glavobolom, boleči
nami v sklepih in mišicah ter
slabim počutjem. Pojavijo se še
prehladni znaki: voden izcedek iz
nosu, bolečine v žrelu, solzenje in
suh kašelj.
Pri prehladnih obolenjih obisk pri
zdravniku večinoma ni potreben.
Poskrbimo predvsem, da otrok
dovolj pije ter da zrak v prostorih
ni prevroč in presuh. Če vročina
naraste čez 39 °C, jo znižujemo
s paracetamolom, po potrebi
čistimo nos s fiziološko raztopino
in uporabimo kapljice za nos. Suh,
dražeč kašelj lahko blažimo s sirupom za pomiritev kašlja.

Življenje je stkano iz trenutkov,
ki dajejo smisel naši sedanjosti in prihodnosti.
Vso srečo v letu 2012!
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polnih pljuč in veselega srca, izziv in željo, da bi se smejala
kot otroka. Ne rečemo zastonj, da je smeh pol zdravja.
Sprostitev z jogo smeha obeta, da nama nasmeh še dolgo
ne bo izginil z obraza.

Dihaj z mano

Zimski
trenutki
V dvoje je lepše

Sedanji čas ni naklonjen osnovni skupnosti človeške družbe, dvojini, odnosom med Njo in Njim. Natančneje: čas
ni naklonjen Nama. Tudi v mirnejših časih je kakovosten
odnos treba graditi, ga negovati. V naglici pa na Naju prevečkrat pozabiva. Izgovorov zdaj ni več – v Termah Dolenjske Toplice imava možnost, da se za trenutek ustaviva, da
izpreževa, se posvetiva drug drugemu, da uglasiva svoje
duševne in telesne strune, da ponovno zaslišiva pesem
najinega odnosa, ki mu že od začetka človeške civilizacije
preprosto pravimo ljubezen.

Razvajajva se

Kdaj sva si nazadnje vzela čas in nekam zbežala? Morda
sva se na hitro dobila na kavici, morda sva si vzela čas za
zajtrk ali kino. Kaj več pa že dolgo ne. Daj, pojdiva v Dolenjske Toplice in si privoščiva Zevsovo kopel, savno, morda japonsko kopel, zvečer pa še steklenico vrhunskega
vina. Kaj še čakava?

Te požgečkam?

Stimulacija točk na stopalih dela čudeže. Vsi vitalni organi
človeškega telesa so povezani v mrežo na podplatih – če
jih pobožajo izurjene roke, če pritisnejo nanje, to občutimo kot prijetno žgečkanje. V Termah Dolenjske Toplice
naju lahko tudi naučijo, kako se prav žgečka, da bova refleksoterapijo nadaljevala doma. Si predstavljaš? Ko bova
utrujena, z razbolelo dušo in telesom, ko bova prenapeta,
se bova spomnila … in se požgečkala, kot so naju naučili.
Kako vabljivo!

Nasmejva se

Kako zdravilen je smeh! Pa ne smeh banalnostim, kakršnega je polno vsakdanje življenje. Pogrešava iskren smeh iz

Včasih se zdi, da nama življenje ne pusti zadihati s polnimi
pljuči. Pravzaprav se zdi, da se zares zadihava le ob hudem
telesnem naporu, stresu. V zavetju kočevskih gozdov pa
se lahko nadihava svežega zraka, se sprostiva in končno
zajameva pravo energijo. In tako kot najini telesi bosta tudi
najini duši zadihali sproščeno, skladno, umirjeno …

Strupe ven

Nisva črnogleda, ampak dejstva so takšna: živiva v onesnaženem okolju, polnem strupov, škodljivih snovi, škodljivih
vplivov za telo. Vsak dan v telo in najin odnos vnašava neko
nesnago. Če hočeva živeti polno življenje, morava telo in dušo kdaj prepustiti blagodejnemu očiščevanju. Manj je več –
naravno, presno, bio in … samo za naju. Ravno to sva iskala.

V pričakovanju

Seveda sva si to želela, pa vendar naju je malce presenetilo. Najina osnovna življenjska naloga – prenesti življenje
naprej – se v teh dneh uresničuje. Ti, Moja z dvema srcema,
nisi več tako poskočna, pogosteje si utrujena in vedno
v skrbeh, kaj morava še storiti, da se bo vse srečno izteklo.
In jaz, ponosni bodoči oče … ves na trnih, kako bom sprejel otroka, kako bom skrbel zanj, ki je nepreklicno na poti
in je Najin. Zakaj se ne bi na srečni dogodek pripravila
v Termah Dolenjske Toplice?

Uživajva zimo

Rečeva lahko, da se poznava, da poznava skupne in ločene
korake. Že po tem, kako parkiraš avto, vem, kakšne volje
si. Včasih se nama zdi, da sva doživela že vse. Pa vendar
duša in telo tu in tam zahrepenita po čem drugačnem, po
lepem, po preprostem razvajanju. Prav je, da se spodbujava in da naju tudi drugi usmerjajo v takšno zimo, ki bo
balzam za dušo in telo.
Čas, v katerem živimo, je poln pomanjkanja nežnih trenutkov, je čas stalnega hitenja, telesnih in duševnih naporov,
stresov za telo in dušo. Obremenitve delovnega vsakdana
povzročajo zakrčenost telesa, pojavljajo se bolečine, težave z gibljivostjo in slabo počutje, zaradi raznih vzrokov
pada odpornost. Včasih je odločilna tudi duševna neuglašenost. Poskrbite, da boste srečni.
Jani Kramar
Več informacij o programu Za naju in o tematskih
paketih ter rezervacije: 07 391 94 00
booking.dolenjske@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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Vprašalnik za oceno
erektilne funkcije

V Krki izdelujemo zdravilo za zdravljenje motnje erekcije.
Pripravili smo poseben listič z vprašalnikom za oceno erektilne funkcije. Dobite ga lahko
v lekarnah in čakalnicah zdravstvenih ustanov.
Na lističu sta tudi Krkina telefonska številka za brezplačno svetovanje specialista urologa
in naslov Krkine spletne strani s podrobnejšimi informacijami o motnji erekcije.

SVETOVALNI KOTIČEK
Z zbirko nekaterih najpogostejših vprašanj o težavah
z motnjo erekcije in strokovnih odgovorov nanje
(najdete jo na www.midva.com) lahko spoznate problematiko motnje erekcije in predvsem njeno zdrav
ljenje. Zato vam ponujamo krajši izsek s spletnega
mesta.

Ali je treba imeti za zdravilo za motnjo
erekcije recept?

Da. Vsa zdravila za zdravljenje motnje erekcije se predpisujejo na beli samoplačniški zdravniški recept. To
pomeni, da boste morali zdravilo plačati. Pri težavah
vam lahko svetuje vaš izbrani zdravnik.

Ali je zdravilo za motnje erekcije (silde
nafil) varno jemati? Kdaj ga vzeti?

Motnja erekcije –
do nasveta
po spletu ali
po telefonu
Imate vprašanje o motnji erekcije, na
katero nikjer ne najdete odgovora?
Že danes naredite prvi korak k reševanju
težav in poiščite svoj odgovor.
Za boljše poznavanje motnje erekcije vam svetujemo
obisk spletnega mesta www.midva.com, ki ponuja številne pregledne in podrobne informacije o motnji erekcije,
njenih znakih, poteku in zdravljenju. Deli se na 3 glavna
vsebinska področja: erekcija, motnja erekcije in zdravljenje
motnje erekcije. Izveste lahko več o tem, kaj je erekcija, zakaj in kako nastane ter kako pomembna je čvrstost erekcije. Najdete pa lahko tudi več podatkov o motnji erekcije –
kaj je, kaj jo povzroča in kako pogosta je. Vsebino zaokrožuje predstavitev zdravljenja motnje erekcije, kjer lahko
preberete, zakaj je zdravljenje pomembno in kako poteka. Ponujamo še številne druge uporabne vsebine, npr.
seznam uroloških ambulant v Sloveniji, kamor lahko
pokličete in se naročite za pregled. Našli boste tudi med
narodni vprašalnik za oceno motnje erekcije, s katerim

Zdravilo sildenafil je preizkušeno, učinkovito in v rabi
že vrsto let, zato ga je pod zdravniškim nadzorom varno uporabljati. Vzamejo ga lahko vsi, ki nimajo angine
pektoris in ne jemljejo nitratov.
Vzeti ga je treba eno uro pred nameravanim spolnim
odnosom na ne povsem poln želodec.

Ali bo zdravilo povsem pozdravilo mot
njo erekcije?

Motnja erekcije ali erektilna disfunkcija je nezmožnost
doseganja in vzdrževanja erekcije za uspešen spolni
odnos. Enkratna nezmožnost partnerja v dolgotrajnem partnerskem odnosu običajno ne pomeni nezadovoljstva. Če pa se težave ponavljajo, se lahko pojavi
tudi nezadovoljstvo v partnerskem življenju, zato je
treba poiskati rešitev. Najpogostejši način zdravljenja
je farmakoterapija, torej zdravljenje z zdravili.
Zdravilo (sildenafil) ne zdravi motnje erekcije, ampak
težavo z erekcijo odpravi za čas delovanja zdravila –
učinkuje približno 6 do 8 ur. Tako vam omogoča, da je
vaša spolna moč spet taka kot nekoč.
lahko tudi sami preverite, ali imate težave z erekcijo. Priporočamo vam, da ga izpolnite, še preden se boste o težavah
posvetovali s svojim osebnim zdravnikom.
Če se raje informirate drugače, ne prek spleta, ali pa bi radi
bolj aktivno pristopili k reševanju svoje težave, lahko vsak
četrtek med 16. in 18. uro pokličete na brezplačno te
lefonsko številko 080 2 69 2 in svetoval vam bo strokovnjak, specialist urolog. Prisluhnil bo vašim težavam, vam
odgovoril na vprašanja o motnji erekcije in vam svetoval,
kako jih rešiti. Prav pogovor z urologom je včasih odločilen
na poti do končne rešitve.
Naj bo vaša spolna moč kot nekoč. Odpravite motnjo
erekcije uspešno in učinkovito ter si povrnite samozavest
in moč.
Anja Lesar

Se vas nekaj loteva?
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Kako hitro
odpraviti
glavobol
Mednarodno združenje za preučevanje
bolečine vsako leto razglasi globalno
leto boja proti določeni vrsti bolečine.
Z letošnjim oktobrom se je začelo leto
boja proti glavobolu, saj ta spada med
10 najpogostejših težav, zaradi katerih
bolniki obiščejo svojega zdravnika.
Glavobol pozna skoraj vsak in velikokrat je razlog, da bolnik pride v zdravnikovo ordinacijo. Najpogosteje se pojav
lja pri ljudeh, starih od 20 do 45 let.
Poznamo različne vrste glavobolov. Med primarne oblike
spadata tenzijski glavobol, ki ga vsaj enkrat v življenju
občuti 87 % ljudi, in migrena, s katero se sooča 12 % ljudi.
Med sekundarne oblike spadajo glavoboli, ki so posledica
organske bolezni. Glavobol je pogost tudi pri različnih infekcijskih obolenjih, pri gripi, vnetju sinusov, žrela in sred
njega ušesa ter pri prehladu.
Tenzijski glavobol je najpogostejši. Občutite ga kot stiskanje glave in napetost v predelu senc, čela, obraza in
vratu. Največkrat se pojavi zaradi psihične napetosti, utrujenosti, obremenjenosti oči in slabe drže. Sprožijo ga lahko
tudi pomanjkanje spanja, lakota, jeza in občutek strahu,
cigaretni dim in nekatere vrste hrane.
Mnogo močnejši glavobol je migrena. Zanjo je značilna
zmerna do huda utripajoča bolečina. Običajno je enostranska in se poslabša med telesno dejavnostjo. Traja
lahko več ur, tudi do tri dni. Pogosto jo spremljajo slabost,
bruhanje ter občutljivost za svetlobo, zvok in dišave. Marsikdaj jo sprožijo telesni napor, izpostavljenost svetlobi ali
hrupu, vremenske spremembe, nekatere vrste hrane in
pijače. Z migreno se najpogosteje srečujejo ženske med
20. in 40. letom starosti; nagnjenost je lahko tudi dedna.
Če so migrenski glavoboli zelo hudi in pogosti, je nujen
posvet z zdravnikom.

Glavobol lahko lajšate na več načinov

Za lajšanje tenzijskega glavobola, zmernih in ne prepogostih migren ter glavobola zaradi infekcijskih obolenj lahko
v lekarni kupite protibolečinska zdravila brez recepta. Najbolje je, da zdravilo vzamete takoj, ko se glavobol začne.
Pomagajo tudi različne oblike sprostitve in počitek. Pri
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večini bolnikov, ki imajo hujše migrenske glavobole, je potrebno jemanje ustreznih zdravil, ki jih predpiše zdravnik.
Priporočljivo je izogibanje stresu in dejavnikom, ki povzročajo migrenski napad. Pomagajo tudi počitek, najbolje
v temnem in tihem prostoru, in ledeni obkladki.
Zavedati pa se morate, da glavobol lahko opozarja na
hujše zdravstvene težave, zlasti kadar se stanje kljub zdrav
ljenju ne izboljša ali se celo poslabša. Takrat je obisk pri
zdravniku nujen.

Nalgesin® S – hitra rešitev pri glavobolu

Kako prijetno je življenje brez bolečine, se običajno zavemo šele takrat, ko nas kaj boli. Krkino protibolečinsko zdravilo Nalgesin S hitro in dolgotrajno odpravlja različne
vrste bolečin. Njegovo protibolečinsko delovanje traja od
8 do 12 ur, zato je jemanje manj pogosto kot pri drugih
protibolečinskih zdravilih, ki se dobijo brez recepta. Na
dan lahko vzamete največ 3 tablete.

Ena tableta – trojni učinek

Nalgesin S ne lajša le bolečine, ampak zmanjšuje tudi vnetje in znižuje zvišano telesno temperaturo. Zaradi tega je
odlična izbira na potovanjih, med službenimi obveznostmi
in pri drugih dejavnostih, kjer vas lahko doletijo zdravstvene nevšečnosti. Z Nalgesinom S lahko lajšate različne vrste
bolečin, kot so glavobol, migrena, zobobol, menstrualne
bolečine, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v križu.

Slovenski farmacevti zaupajo v Nalgesin® S
in ga priporočajo

Nalgesin S uživa veliko zaupanje tudi med slovenskimi
farmacevti. Po podatkih raziskave o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v letu 2010, ki jo je opravilo
podjetje Farmasist, d. o. o., je prva izbira slovenskih farmacevtov za samozdravljenje glavobola.
Presenetite bolečino in imejte hitro rešitev vedno pri
roki. Nalgesin S je lahko tudi vaša hitra rešitev. Več informacij o Nalgesinu S najdete tudi na www.nalgesin.si.
Anja Lesar
Pred uporabo natančno preberite navodilo.
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujete
z zdravnikom ali s farmacevtom.

NAGRADNA IGRA
Geslo izpolnjevanke sestavljajo črke v obarvanih poljih. Vpišite ga na priloženi kupon, dopišite svoje podatke
in nam kupon pošljite do 25. januarja 2012. Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli praktično
nagrado.
Vodoravno
1. Kateri del telesa predstavlja prvo in glavno vstopno pot zraka v dihalni sistem?
2. Katera Krkina blagovna znamka sirupov na osnovi rastlinskih izvlečkov ponuja dve rešitvi za dve obliki kašlja?
3. Katero virusno obolenje nam jeseni in pozimi povzroča nevšečnosti?
4. Katero aktivno učinkovino vsebujejo vsi izdelki iz družine Daleron?
5. V katero Krkino blagovno znamko spadajo zdravila za boljši spomin in večjo moč koncentracije?
6. Kateri Krkin izdelek ponuja hitro rešitev za lajšanje bolečine?
7. V katerem mesecu je izšla tokratna številka revije V skrbi za vaše zdravje?
8. Kateri Krkini izdelki so prava rešitev pri vnetju in bolečini v žrelu?
9. Kako imenujemo akutno virusno obolenje zgornjih dihal, ki se pojavlja predvsem jeseni in pozimi, se kaže
z blagimi bolezenskimi znaki in navadno mine brez večjih zapletov?
Navpično
1. V kateri farmacevtski obliki je novo zdravilo, ki spada med Septolete plus?
2. Kateri Krkini izdelki lajšajo simptome prehlada in gripe?
3. Kateri Krkin izdelek za lajšanje neproduktivnega kašlja je na voljo v dveh jakostih in v obliki sirupa in tablet?
4. V kateri farmacevtski obliki sta na voljo izdelka za lajšanje kašlja iz blagovne znamke Herbion?
Vodoravno

Navpično
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Geslo

Pravilna rešitev nagradne igre iz 25. številke revije je ANKSIOZNOST.
Nagrajenci iz 25. številke so: Lojzi Krajnc, Irena Frankovič, Amalija Tršinar, Ana Baloh, Mirka Rijavec, Irena Predanič, Vesna Eršte, Franc Slanič, Saša Oder, Tanja Čermelj.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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www.septolete.si

Naredimo vse,

da bi razumeli boleče grlo.

Zato smo se za vas postavili ob velikansko lužo, ko je mimo peljal
avto. In pršilo Septolete plus se pri vnetem grlu res izkaže, saj:

hitro lajša močnejšo bolečino,
hitro doseže široko površino grla,
preprečuje nadaljnje okužbe.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

