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Kako proti bolečini?
Naša gostja
mag. Bernarda Kladnik Jenuš, mag. farm.
Ni treba, da boli
Nekatere vrste bolečin lahko lajšate sami
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Sapramiška
Se spomnite pravljice Sapramiška Svetlane
Makarovič? Pripoveduje o sivi miški, ki je za
rojstni dan od tete Grizelde dobila tri prekrasne
lešnike. Potem pa se ji je zlomil zob in je morala
kljub prijazni pomoči veverice in žabe obiskati
zobozdravnika, doktorja Detla. Tako je prišla
v zgodovino kot prva miška, ki je zbrala toliko
poguma, da je sedla na zobozdravniški stol.
Verjetno miška ni edina, ki bi si ob bolečini rada pomagala sama.
Vsaj na začetku, ko ne boli preveč. Potem je treba, hočeš nočeš,
k zdravniku. Samo nekatere vrste bolečin si namreč lahko olajšamo
sami, brez zdravnikove pomoči. Ker bolečina boli, si je skoraj
nemogoče predstavljati, da je lahko tudi koristna. Vendar je. Ko nas
zaboli, se umaknemo in tako lahko preprečimo poškodbo.
Vsakogar med nami je kdaj kaj bolelo – morda zob, glava, grlo,
poškodba … Kaj storiti? Takoj k zdravniku? In če ni časa? Si pomagati
sam? Katero tableto vzeti? Verjetno ste si kakšno od teh vprašanj
postavili tudi sami. Mi smo si ga, zato smo se odločili, da bomo
v tokratni številki revije V skrbi za vaše zdravje pisali o bolečini,
njenem preprečevanju, zdravljenju in še o marsičem drugem.
Na koncu pa si velja zapomniti: ob bolečini si lahko pomagamo.

Metka Miklavič
Novice iz Krke

V skrbi za vaše zdravje: Kako proti bolečini?
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KRKA V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
Gregor Pleterski, mag. farm.

Ni treba,
da boli
Kadar nas nekaj boli, nas
ne razvedri nobena stvar,
niti prijetna pozornost niti
lepo darilo. Kazalci na uri se
premikajo prav po polžje.

spanja, lakota, jeza in občutek strahu, cigaretni dim
in uživanje nekaterih vrst hrane.
Mnogo močnejši glavobol je migrena. Zanjo je
značilna močna utripajoča bolečina, ki se sprva
pojavi le na eni strani glave, nato pa se razširi še
na drugo stran. Traja lahko več ur, tudi do dva
dni. Pogosto jo spremljajo slabost, bruhanje ter
občutljivost za svetlobo, zvok in dišave. Marsikdaj
jo sprožijo telesni napor, izpostavljenost svetlobi ali
hrupu, vremenske spremembe, uživanje nekaterih
vrst hrane in pijače. Nagnjenost k migreni je lahko
tudi dedna. Če so migrenski glavoboli zelo hudi in
pogosti, je nujen posvet z zdravnikom.
Glavobol navadno spremlja tudi različna infekcijska
obolenja. Pogost je pri gripi, pri vnetju sinusov,
žrela in srednjega ušesa ter pri prehladu.

Bolečina v vratu
Bolečina je neprijeten občutek, ki kaže na
poškodbo ali neko obolenje. Njena jakost
je odvisna od obsega in teže poškodbe ali
obolenja, kako jo doživimo, pa je odvisno tudi
od našega psiho-fizičnega stanja. Po trajanju
ločimo akutno in kronično bolečino. Akutna je
kratkotrajnejša, navadno preneha po pojenjanju
bolečinskega dražljaja ali ozdravitvi poškodbe
oziroma vnetja. Kadar bolečina traja več kot tri
mesece, jo imenujemo kronična bolečina. Ostaja
lahko ne glede na to, ali je osnovni vzrok bolezni
odstranjen ali pa ga sploh ni mogoče odstraniti.
Ker je dolgotrajna, seveda poslabša kakovost
življenja.

Glavobol
Glavobol pozna vsak. Blag
do zmeren glavobol lahko
s protibolečinskimi zdravili lajšate
sami. Zavedati pa se morate, da
lahko opozarja na hujše zdravstvene
težave, zlasti kadar se stanje
kljub zdravljenju ne izboljša ali se
celo poslabša. Takrat je obisk pri
zdravniku nujen.
Najpogostejši je tenzijski glavobol. 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
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Bolečina v vratu je pogosta težava,
saj jo vsaj enkrat v življenju občuti
kar 35 % ljudi. Lahko je posledica
neustrezne drže, dolgotrajnega
sedenja, poškodb ali nenadnih
gibov vratu. Pojavi se tudi zaradi
nepravilnega položaja vratu med
spanjem. Včasih se razširi še v glavo, ramena, roke
in prste.
Bolečina v vratu je lahko tudi posledica
meningitisa, zato je obisk pri zdravniku nujen,
kadar jo spremljajo:
• zvišana telesna temperatura, izrazita bolečina pri
premiku vratu naprej, izrazit glavobol in bolečina
v predelu hrbta,
• bruhanje in občutljivost za svetlobo.

Menstrualna
bolečina
Bolečina, ki jo poznajo
samo nekatere ženske,
se pojavi ob menstruaciji.
Gre za krčevito bolečino v spodnjem delu trebuha,
ki navadno traja od enega do treh dni. Spremljajo
jo lahko glavobol, razdražljivost, slabost, bruhanje,
šibkost in driska. Najpogosteje se z njo soočajo
mladostnice prvih pet let po nastopu menstruacije,
nekatere pa tudi pozneje. Pri nekaterih je bolečina
blaga in zgolj napoveduje nastop menstruacije, pri

drugih pa je močnejša in traja tudi med menstruacijo.
Menstrualna bolečina se pojavi zaradi premočnega
krčenja maternice. To vodi do slabše prekrvitve in
oskrbe s kisikom, kar povzroči bolečino.
Obisk pri ginekologu je nujen, kadar:
• se pojavijo neredne krvavitve,
• menstrualna krvavitev traja več kot sedem dni,
• zunaj obdobja menstruacije ali ovulacije
nastopijo bolečina in krči v trebuhu,
• se med menstruacijo pojavijo močni krči.

otekanje in modrice okoli gležnja, seveda pa tudi
bolečino. Gleženj postane nestabilen, zato se
nanj ne morete opreti. Pomagate si lahko z ukrepi
samopomoči (predstavljeni so na straneh od 11 do
13). Zdravniški pregled pa je nujen:
• pri sumu, da gre za zlom,
• pri izraziti bolečini, če oteklina ne uplahne po
dveh ali treh dneh ali če bolečina vztraja več
tednov,
• če bolečino v gležnju spremljajo znaki vnetja.

Zobobol

Bolečina
v komolcu

Mnogi poznajo občutljivost zob
za toplo in mrzlo oziroma kislo
ali sladko. Vzrok je poškodovana
zobna sklenina. Bakterije v mehkih
zobnih oblogah ob presnovi
sladkorja in škroba v hrani izločajo
kisline, te pa razjedajo zobno
sklenino. Če zobobol nastopi nenadoma, je vzrok
okužba zobne pulpe v kanalu zoba. Potrebno je
zobozdravniško zdravljenje. V nasprotnem primeru
lahko zob izgubite.

Zvin gležnja
Zvin gležnja spada med
najpogostejše športne
poškodbe. Navadno
se pripeti pri nenadni
obremenitvi gležnja
navznoter. V sklepu nastanejo mikroskopsko
majhne raztrganine vezi, kar povzroči vnetje,

Med športne poškodbe
spadajo tudi tako
imenovani plezalski, golfski
in teniški komolec. Spremlja jih bolečina zaradi
vnetja kit. Vzrok so ponavljajoče se in prehude
obremenitve.
Bolečina v komolcu je lahko tudi simptom
revmatoidnega artritisa. V tem primeru lahko
postavi diagnozo in predpiše ustrezno zdravljenje
le zdravnik. Prav tako je nujno treba k zdravniku:
• pri sumu, da gre za zlom,
• če se pojavijo znaki vnetja.

Bolečina
v zapestju
Tudi bolečina v zapestju
se pojavi zaradi vnetja kit
oziroma kitnih ovojnic.
Te se pogosto vnamejo pri preobremenitvah,
ponavljajočih se gibih in pri pritisku na zapestje.
Zaradi vnetja kite otečejo in lahko ukleščijo živec,
ki prehaja skozi zapestje, kar se strokovno imenuje
sindrom zapestnega kanala. Na sprednji strani
zapestja, na dlani in prstih se pojavijo bolečina,
odrevenelost in mravljinčavost. Pozneje se
zmanjšata mišična moč in spretnost dlani
pri prijemanju predmetov. Bolečina se lahko
po podlahti razširi proti komolcu. Do bolečine
v zapestju pogosto pride zaradi tipkanja, uporabe
računalniške miške in pisanja, pa tudi zaradi
igranja tenisa ali rokometa. Je eden od simptomov
revmatoidnega artritisa.
Zavedati se morate, da lahko vzrok bolečine
v zapestju ugotovi le zdravnik, ki se tudi odloči za
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KRKA V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
ustrezno zdravljenje. Zato je obisk pri zdravniku
nujen:
• pri otekanju, pordelosti in okornosti zapestja,
• kadar bolečino spremljajo odrevenelost,
mravljinčavost ali šibkost zapestja, dlani ali prstov,
• ob izgubi mišične mase v zapestju, dlani ali prstih.

Bolečina v kolenu
Med gibanjem kolena
pogačica v kolenskem
sklepu ves čas drsi
v plitvi vdolbini stegnenice,
zato je nujno optimalno
prileganje. Če pogačica v svojem ležišču ni
pravilno nameščena, med gibanjem kolena pritiska
na stegnenico in na med njima ležeči hrustanec,
kar povzroči bolečino.
Predvsem pri starejših ljudeh bolečino v kolenu
povzroči tudi obraba hrustanca. Hrustanec namreč
izgubi enovitost, začne se drobiti, sčasoma se
stanjša ali povsem izgine. Bolečina v kolenu se
pojavi pri obremenitvah, zjutraj in po mirovanju je
koleno okorelo, zmanjšana je gibljivost. Diagnozo
lahko postavi le zdravnik in predpiše ustrezno
zdravljenje.

Obisk pri zdravniku je nujen:
• ob nezmožnosti obremenitve kolena ali pri sumu,
da gre za poškodbo kosti ali vezi v kolenskem
sklepu,
• če se med mirovanjem pojavi izrazita bolečina,
• če bolečino spremljajo znaki vnetja,
• pri odrevenelosti in mravljinčavosti.

Bolečina v križu
Bolečina v križu se
občasno pojavlja kar pri
25 % ljudi, starih od 30 do
50 let, njeno pojavljanje
pa s starostjo narašča.
Posebno pogosta je pri delavcih, ki opravljajo
težko telesno delo. Najpogosteje se namreč
pojavlja zaradi nepravilnega dvigovanja bremen.
Bolečino v križu občutijo tudi ljudje s slabo
telesno držo, čezmerno telesno težo in nosečnice.
Pojavlja se zaradi pomanjkanja telesne dejavnosti
in pri čezmernih športnih obremenitvah. Vzrok
so lahko tudi različne poškodbe in obolenja
hrbtenice.
Pri hujši bolečini v križu vedno svetujemo obisk pri
zdravniku.

VAŠA ZGODBA
M. L., publicistka iz Kamnika. Stara sem 35 let in sem redno zaposlena. Imam moža in tri otroke.
Starejši sin hodi v osnovno šolo, dvojčka pa v vrtec. Naše življenje je naporno. Vstajamo ob petih
zjutraj, da se vsi umijemo in oblečemo. Za zajtrk navadno nimamo časa. Sedemo v avto in se
odpeljemo v prestolnico. Na cesti je vedno gneča. Najprej oddava mlajša otroka v vrtec, potem v šolo
odpeljeva sina, nato izstopim jaz in končno se v službo odpelje še mož. Okrog petih popoldne se
naše popotovanje ponovi v obratni smeri. Doma naju z možem čakajo še vrt, gospodinjstvo, delo pri
nedograjeni hiši, pa še z otroki se mora nekdo ukvarjati. Mož pripravlja tudi doktorat. Pomagava si,
a ker sva za vse sama, sva pogosto močno utrujena. Imava zanimivo delo in ga z veseljem opravljava.
Priznam, da je moja služba stresna, saj moram navadno vse narediti v nekaj urah. Najhuje je, če dobim
kakšno zadolžitev šele ob dveh popoldne, saj vem, da bom morala kmalu po otroke v vrtec in šolo.
Kot zakleto me v časovni stiski začnejo peči oči, glava pa me boli tako močno, da mislim, da mi jo bo
razneslo. Včasih zaradi hudega glavobola celo bruham. Po dnevu s hudim glavobolom tudi slabo spim,
da ne govorim o tem, da sem tisti dan bolj slaba mama.
Zato sem bila zares vesela, ko mi je farmacevtka v lekarni priporočila tablete Nalgesin S in mi zabičala,
naj eno vzamem takoj, ko me začne boleti glava. Sedaj imam Nalgesin S vedno v torbici in ugotavljam,
da sem zato pri delu v službi in doma bolj uspešna in veliko manj nervozna. Ker me glava ne boli, svoje
delo hitreje in bolje opravim.
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NAŠA GOSTJA
Mag. Bernarda Kladnik Jenuš, mag. farm.

Zakaj bi
stiskali zobe?
Bolečina je neprijetna čutna in
čustvena izkušnja in jo skušamo čim
prej odpraviti. Zato skoraj vsak, ko ga
boli zob, glava ali ga trga po kosteh,
seže po zdravilu proti bolečinam.
Ker se magistra farmacije Bernarda Kladnik
Jenuš, zaposlena v lekarni Nova vas v Mariboru,
vsak dan srečuje z ljudmi, ki jih kaj boli, smo se
z njo pogovarjali o bolečinah in o tem, kaj svetuje
ljudem, ko pridejo v lekarno po zdravila.

Če doma nimamo zdravila proti bolečini,
stopimo v lekarno, kjer nam farmacevti
svetujejo, kaj je zoper to ali ono bolečino
najprimernejše.
Vsakega, ki pride v lekarno, najprej vprašam, ali
potrebuje zdravilo proti bolečinam za odraslega
ali za otroka, ali ima kakšne dodatne zdravstvene
težave, ali že jemlje kakšna zdravila, je na kaj
alergičen … Če gre za mlajšo žensko, jo vprašam,
ali morda pričakuje otroka, ali doji.
Zakaj nastane bolečina?
Vzroki za bolečino so različni. Povzročijo jo lahko
udarec ali poškodba kosti, mišic in sklepov,
splošno ali lokalno vnetje, revmatizem, maligni
tumorji, zapora črevesja, težave z želodcem,
opeklina in drugo. Bolečino zaznavajo bolečinski
receptorji, ki sporočilo po živcih prenašajo
v hrbtenjačo in od tam v možgane. Bolečino lahko
spremljajo stiska, tesnoba in strah.
Ljudje trpijo zaradi različnih vrst bolečin.
Bolečine so različne: pekoče, zbadajoče, krčevite,
vrtajoče, razširjene na vse telo ali omejene na neko
območje.
Nekatere se začnejo nenadoma in ne trajajo dolgo.
To so akutne bolečine, kot so glavobol, zobobol,

»Farmacevti že nekaj let opažamo,
da poraba zdravil za samozdravljenje
narašča. Ljudje se vedno bolj
zavedajo, da morajo za svoje zdravje
poskrbeti tudi sami in pri tem jim
s svojim znanjem strokovno
pomagamo farmacevti.«
mag. Bernarda Kladnik Jenuš, mag. farm.
bolečine ob udarcu, zlomu, po operaciji. Kadar
so hude, lahko povzročijo hitrejše utripanje srca,
pospešeno dihanje, povečano znojenje in zvišan
krvni tlak. Ponavadi minejo, ko odpravimo njihov
vzrok. Recimo, ko zobozdravnik ozdravi zob.
Bolečine, ki trajajo tedne, mesece in leta, so kronične.
Ponavadi so posledica kronične degenerativne,
revmatične ali rakave bolezni. Te bolečine najbolj
poslabšajo kakovost življenja, saj lahko motijo spanje,
zmanjšujejo tek, povzročajo hujšanje, zapeko, izgubo
zanimanja za spolnost in depresijo.

Različni ljudje različno močno občutimo
bolečino. Ko nekatere že neznosno boli,
drugi še ne potrebujejo zdravila proti
bolečinam.
Res je. Kot vsakdo živi po svoje, tako po svoje
občuti bolečino. To moramo vedeti, spoštovati in
mu pomagati.
Farmacevti že nekaj let opažamo, da poraba zdravil
za samozdravljenje narašča. Ljudje se vedno bolj
februar 2008



NAŠA GOSTJA
Mag. Bernarda Kladnik Jenuš, mag. farm.
»Farmacevt v lekarni bolniku svetuje
najustreznejše zdravilo ter ga pouči
o pravilni in varni uporabi. Če bolnik
česa ne razume, mu to še enkrat
pojasni. Nepravilno jemanje zdravil
je namreč lahko nevarno za zdravje.«
mag. Bernarda Kladnik Jenuš, mag. farm.
zavedajo, da morajo za svoje zdravje poskrbeti
tudi sami in pri tem jim s svojim znanjem strokovno
pomagamo farmacevti. Večino blažjih zdravil proti
bolečinam v lekarni dobimo brez recepta.

Če bolnik ne ve, zakaj ima bolečine, in če te
dolgo trajajo, mu verjetno svetujete, naj gre
čim prej k zdravniku.
Da. Le zdravnik lahko prepozna bolezen in
predpiše ustrezno zdravljenje.
Akutne ali kronične bolečine je mogoče
lajšati z zdravili, ki jih imenujemo analgetiki.
Res je. Delujejo protibolečinsko, poleg tega
pa tudi blažijo vnetje, znižujejo zvišano telesno
temperaturo ali redčijo kri. Dodatni učinki so
odvisni od vrste analgetika.
Obstaja več skupin analgetikov, od blagih do zelo
močnih. Na voljo so kot kapsule, kapljice, svečke,
suspenzije, injekcije, obliži, nekatere pa bolniki
dobijo prek katetrov in črpalk.
Kateri analgetik vzeti?
To bolniku svetujeta farmacevt, če se je bolnik
odločil za samozdravljenje, ali zdravnik. Sicer pa je
Najpogostejše bolečine, pri katerih navadno
ne potrebujemo zdravniške pomoči:
• akutni glavoboli,
• bolečine ob menstruaciji,
• bolečine ob kratkotrajnih vročinskih
obolenjih brez zapletov,
• trganje po kosteh (zaradi revmatizma) ali
bolečine zaradi mišične utrujenosti,
• bolečine ob majhnih poškodbah ali po
manjših posegih (na primer po izdrtju zoba).
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izbira zmeraj odvisna od jakosti bolečine, od vzroka,
bolnikove starosti (otrok ali odrasel), spremljajočih
zdravstvenih težav in sočasnega zdravljenja drugih
bolezni.

Kako pravilno jemati zdravila proti
bolečinam?
Večino analgetikov moramo jemati po jedi in
z veliko tekočine. Običajno začnejo učinkovati v pol
ure, takrat torej bolečina počasi mine. Farmacevt
v lekarni bolniku svetuje najustreznejše zdravilo ter
ga pouči o pravilni in varni uporabi. Če bolnik česa
ne razume, mu to še enkrat pojasni. Nepravilno
jemanje zdravil je namreč lahko nevarno za zdravje.
Kaj priporočate pri glavobolu, menstrualni
bolečini ali zobobolu?
Počitek, če je mogoče, pri zobobolu pa
čimprejšnji zobozdravniški pregled. Ker si danes
celo mladi težko privoščijo uro ali dve počitka,
pri zobozdravniku pa tudi ne pridemo vsi

Če bolečina pri odraslem človeku ne
preneha po 10 dneh ali vzrok zanjo ni
znan, je treba k zdravniku. Pri dojenčkih in
majhnih otrocih, ki imajo drisko in bruhajo,
je potrebna posebna previdnost. Z njimi je
treba takoj k zdravniku, zlasti če ne pijejo ali
popite tekočine ne zadržijo v sebi. Obstaja
namreč nevarnost izsušitve (dehidracije), ki
je lahko smrtno nevarna!
takoj na vrsto, si lahko najprej pomagamo
s protibolečinskimi zdravili.

Za različno močne bolečine so na voljo
različno močna zdravila v različnih oblikah.
Blage in zmerne bolečine zdravimo s tako
imenovanimi analgetiki, ki so hkrati antipiretiki. To so
zdravila proti bolečinam, ki delujejo tudi proti zvišani
telesni temperaturi. Takšen je paracetamol, na primer
v zdravilu Daleron, ki v nasprotju z acetilsalicilno
kislino tudi po dolgotrajnem jemanju ne povzroča
razjed želodčne sluznice. Previdno ga morajo jemati
ljudje, ki imajo motnje v delovanju jeter ali ledvic,
določeno obliko slabokrvnosti, izčrpani in oslabeli
bolniki ter alkoholiki. Daleron vam lahko predpiše
zdravnik ali pa ga brez recepta kupite v lekarni.

Skrb za zdravje je del nas.
V ta namen smo izdali zbirko knjižic V skrbi za
vaše zdravje, med katerimi sta tudi dve knjižici
o bolečini. V tiskani obliki so knjižice na voljo pri
vašem izbranem zdravniku, lahko pa jih poiščete
na spletni strani www.krka.si/zdravje.

Suspenzije in sirupi za otroke imajo navadno
priloženo žličko za odmerjanje zdravila. Suspenziji
Daleron s prijetnim okusom po ananasu pa
je priložena brizga, da je odmerjanje lažje in
natančnejše.
Močnejša zdravila so nesteroidni antirevmatiki, ki
delujejo protibolečinsko, protivnetno in znižujejo
zvišano telesno temperaturo. Take so na primer
filmsko obložene tablete z učinkovino naproksen
v zdravilu Nalgesin S. Naproksen v Nalgesinu S je
v obliki natrijeve soli, zato hitreje odpravi bolečino,
tablete pa imajo filmsko oblogo, da jih bolniki lažje
pogoltnejo. Če imajo bolniki želodčne težave,
je najbolje, da jih jemljejo po jedi. Za lokalno
uporabo, npr. pri zvinih, udarninah ali nategih
mišic, je primeren gel Naklofen. Bolniki ga vtrejo
na mesto bolečine, kjer se dobro vpije in ne pušča
mastnih madežev. Če jemljejo tablete in hkrati
uporabljajo gel, je protibolečinski učinek še hitrejši
in dolgotrajnejši.
Pri hudih bolečinah so potrebni opiatni analgetiki
(kamor spada tudi morfij) in dopolnilna zdravila,
npr. antidepresivi in antiepileptiki. Ta zdravila, tako
kot analgetike za srednje močno bolečino, lahko
predpiše le zdravnik.

Bolečina pri športnikih
Pri športnikih so bolečine najpogosteje
povezane s preobremenitvijo – gre za
preobremenitveni sindrom. Pojavlja se kot
bolečina v dimljah (pri nogometu, hokeju),
na zunanji ali sprednji strani kolena (pri
teku, skakanju, kolesarjenju). Največ težav
povzročajo bolečine v tetivah (npr. v predelu
Ahilove tetive ali tetive pogačice).
Med preventivnimi ukrepi je pomembno
zlasti pravilno ogrevanje pred vključitvijo
v športne dejavnosti, redno izvajanje razteznih vaj, pravilna krepitev mišic, vključno
z vajami za koordinacijo gibov. Preventiva
vključuje tudi ozaveščanje o pravilni športni
prehrani in zadostni hidraciji športnika.
Nives Kavšek, dr. med., specialistka fizikalne
in rehabilitacijske medicine, Terme Dolenjske
Toplice

februar 2008



Akutna bolečina
Pri svojem delu v ambulanti splošne medicine se vsak dan srečujem z bolniki, ki imajo
nenadne, močne bolečine. Najpogosteje prihajajo zaradi bolečin v hrbtenici in sklepih ter
bolečin, ki so posledica različnih poškodb, pogosto pa tudi zaradi glavobolov in zobobolov.
Veliko pozornosti in znanja zahtevajo zlasti nenadne bolečine v prsnem košu in trebuhu, saj
je treba pri njih takoj izključiti smrtno nevarna stanja.
Bolečina je neprijetna osebna izkušnja. Še posebno neprijetna je, kadar je nenadna in
močna, bolnik pa ne pozna vzroka zanjo. Bolečina je normalen fiziološki odziv na kemične,
mehanske ali toplotne dražljaje ob poškodbi, kirurškem posegu ali akutni bolezni in navadno
spontano izgine, ko se poškodba tkiva pozdravi. Ob akutni bolečini se bolnik pogosto znoji,
ima pospešen srčni utrip in zvišan krvni tlak, natančno lahko opiše, kje občuti bolečino, njen
značaj in čas trajanja. Akutna bolečina napreduje v kronično, kadar traja dlje kot tri mesece.
Lahko je tudi pozitivna, saj je pogosto prvo opozorilo, da se v našem telesu nekaj dogaja.
Ker je lahko akutna bolečina simptom različnih bolezni, sta pri njenem prepoznavanju in
zdravljenju ključna predvsem natančen pogovor z bolnikom in klinični pregled. Pomembna
je ocena jakosti bolečine, njeno trajanje in širjenje. Na podlagi tega se lahko odločimo za
dodatne preiskave in ustrezno zdravljenje. Za zdravljenje imamo na voljo široko paleto
različnih zdravil, ki jih prilagodimo posamezniku in tipu bolečine. Pogosto so uspešni tudi
nemedikamentozni ukrepi (počitek, krioterapija, protibolečinska elektroterapija). Bolniku
moramo ukrepe predstaviti jasno in razumljivo, ker je pri obravnavi akutne bolečine zelo
pomembno, da dobro sodeluje. Bolnik in zdravnik imata namreč skupen cilj – prepoznati
vzrok bolečine in jo učinkovito (vzročno in simptomatsko) zdraviti.
Marjeta Zupančič, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, ZD Jesenice

Kronična bolečina
Zaradi kronične bolečine v Sloveniji trpi približno 23 % ljudi. To je pokazala lanska raziskava,
narejena v okviru Slovenskega združenja za lajšanje bolečine. Ozaveščenost ljudi se je precej
povečala. Če smo še pred desetimi leti ljudi prepričevali, naj ne »trpijo molče«, se danes tehtnica
pogosto prevesi na drugo stran. Mnogi mislijo, da jim zdravnik lahko odvzame vso bolečino,
kar pa žal ne drži. Zdravljenje, s katerim bi to dosegli, bi imelo preveč stranskih učinkov, ki so
lahko enako ali še bolj moteči kot bolečina sama.
Zato je naš temeljni cilj izboljšati kakovost bolnikovega življenja. Če bolečino le nekoliko
omilimo, se kakovost življenja pogosto precej izboljša.
Bolniki s kronično bolečino morajo biti pozorni predvsem takrat, ko začutijo, da se je narava
kronične bolečine spremenila po karakterju, jakosti ali pogostosti. Lahko se pojavlja ob
drugih priložnostih. V teh primerih je potreben posvet z zdravnikom.
Če želimo biti pri lajšanju kronične bolečine uspešni, sta ključna uspešno preprečevanje
nastanka kronične bolečine in dobro vodena terapija. Predvsem pa moramo vedeti, da lahko
tudi pri kronični bolečini bolniki zelo veliko naredijo sami.
Gorazd Požlep, dr. med., specialist anesteziolog, vodja protibolečinske ambulante UKC Ljubljana
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Gregor Pleterski, mag. farm.

Nekatere vrste bolečin
lahko lajšate sami
Nekatere vrste bolečin lahko
lajšate sami, brez zdravnikove
pomoči, vendar morate pri tem
upoštevati nekaj meril. Sami lahko
lajšate blažje bolečine v mišicah
ali sklepih, glavobole in začasno
tudi zobobol. Lajšate lahko le
bolečine, ki ne trajajo dlje kot
10 dni. Pri močni, dolgotrajnejši
bolečini ali bolečini, ki izhaja iz
notranjih organov (npr. bolečina
zaradi želodčne razjede, ledvične
ali žolčne kolike …), pa je nujen
obisk pri zdravniku.
Glavobol
Za lajšanje tenzijskega glavobola, zmernih in
ne prepogostih migren ter glavobola zaradi
infekcijskih obolenj so v lekarni na voljo
protibolečinska zdravila brez recepta. Najbolje je,
da zdravilo vzamete takoj, ko se glavobol začne.
Pomagajo tudi različne oblike sprostitve in počitek.
Pri večini bolnikov, ki imajo hujše migrenske
glavobole, je potrebno jemanje ustreznih zdravil,
ki jih predpiše zdravnik. Priporočljivo je tudi
izogibanje stresu in dejavnikom, ki povzročajo
migrenski napad. Pomagajo tudi počitek, najbolje
v temnem in tihem prostoru, in ledeni obkladki.

Menstrualna bolečina
Menstrualno bolečino lahko omilita uporaba
grelnih blazinic, ki izboljšajo prekrvitev, in spanje
na hrbtu s podloženimi koleni. Navadno pa je
treba jemati tudi ustrezna protibolečinska zdravila.

Najboljša izbira so tista s hitrim delovanjem.
Vzamete jih takoj, ko se bolečina pojavi, naslednje
odmerke pa po potrebi. Poleg tega, da odpravijo
bolečino in tako omogočijo normalno opravljanje
vsakodnevnih opravil in dejavnosti doma, v šoli
ali službi, je pomembno tudi to, da so varna za
uporabo.

Zobobol
Ker zobozdravnik ni vedno takoj dosegljiv, si lahko
začasno pomagate s protibolečinskimi zdravili, ki
so v lekarni na voljo brez recepta. Kljub prenehanju
bolečine pa opozarjamo, da je zobozdravniški
pregled nujen.

Bolečina v vratu
Za lajšanje bolečin zdravnik navadno predpiše
analgetik, če jih spremlja vnetje, vsekakor analgetik
s protivnetnim delovanjem. Priporočljive so
februar 2008
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ortopedske blazine in čim bolj fiziološki položaj
vratu, zlasti med spanjem. Po prenehanju bolečin so
priporočljive ustrezne vaje za krepitev vratnih mišic.

Športne poškodbe in sklepne
bolečine
Na dan poškodbe na prizadeti predel vsako uro
za 10 do 15 minut položite leden obkladek. Ledu
ne smete položiti neposredno na kožo, ampak
ga zavijte v kos tkanine. Naslednja 2 dni dajajte
obkladke na 3 do 4 ure.
Prizadeti sklep ali ud čim manj premikajte in
ga ne obremenjujte. Jemljite protibolečinska
zdravila s protivnetnim delovanjem. Za dodaten
protibolečinski in protivnetni učinek uporabite
zdravilo, najbolje v obliki gela, ki ga vtrete na
obolelo mesto.

Bolečina v zapestju
Zapestje čim manj premikajte. Ko bolečine
popustijo, začnite z vajami za krepitev mišic
zapestnega sklepa, kar poveča čvrstost in gibljivost
zapestja.

Zvin gležnja
Pri blagih zvinih se je treba izogibati obremenitvam
sklepa vsaj še 10 dni po tem, ko bolečina
pojenja, če je bil zvin izrazit, pa vsaj 5 tednov.
Z vajami za krepitev začnite po zdravnikovem
nasvetu. Težavnost vaj postopoma povečujte.
Če boste pretiravali, vas bo na to opozorila
bolečina.

Bolečina v kolenu
Pri bolečini v kolenu, ki je posledica prevelikih in
ponavljajočih se obremenitev, morate mirovati in se
izogibati dejavnostim, ki bolečino okrepijo. Poleg
omenjenih ukrepov samopomoči koleno povijte
z elastičnim povojem. Med spanjem in počitkom ga
podložite z blazino.

Bolečina v komolcu
Komolec čim manj premikajte, upoštevajte
navodila samopomoči in ga povijte z elastičnim
povojem.
Po dnevu ali dveh dajte na komolec tople
obkladke, da pospešite krvni obtok in s tem
zdravljenje. Prekrvitev lahko pospešite tudi
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z izmeničnimi mrzlimi in vročimi kopelmi. Ko
prizadeti komolec že lahko premikate brez
bolečin, sledijo vaje za krepitev, ki vam jih svetuje
fizioterapevt. Težavnost in raznolikost vaj skozi
več tednov postopoma povečujte. Na morebitno
pretiravanje vas bo opozorila bolečina.

Bolečina v križu
Pri blagi bolečini v križu ostanite čim bolj aktivni in
nadaljujte redne dnevne dejavnosti. Čimprejšnja
telesna dejavnost namreč izboljša srčno-žilno
kondicijo ter prehrano medvretenčnih ploščic in
hrustanca. Bolečino skušajte najprej lajšati
s hlajenjem (hladni obkladki), po približno 2 dneh
pa s segrevanjem (prhanjem) bolečega mesta ter
z vajami za raztegovanje in krepitev obhrbteničnih
mišic. Blagodejna je tudi masaža. Če bolečina
ne mine, so na voljo protibolečinska zdravila brez
recepta.
Pri hujši bolečini obiščite zdravnika.
Bolečino v križu lahko preprečite z redno telesno
dejavnostjo, z vajami za krepitev obhrbteničnih
in trebušnih mišic ter z izgubo čezmerne telesne
teže. V stoječem in sedečem položaju vzdržujte
pravilno telesno držo in se izogibajte dolgotrajnim
monotonim položajem telesa. Pomembno je tudi
pravilno dvigovanje bremen:
• breme dvignite z nogami iz počepa, z vzravnano
hrbtenico,
• med dviganjem naj bo hrbtenica vzravnana,
breme pa čim bližje telesu.

Nalgesin S – nepogrešljiv pri
zmernih akutnih bolečinah
Nalgesin S (vsebuje učinkovino naproksen
natrij) spada med zdravila s protibolečinskim
in protivnetnim delovanjem. Hkrati znižuje
zvišano telesno temperaturo. V lekarnah je na
voljo brez recepta. Svetujemo ga kot prvo izbiro
pri samozdravljenju zmernih bolečin, zlasti pri
glavobolu, zobobolu in menstrualni bolečini. Ker
deluje hitro, boste bolečino odpravili že po prvem
odmerku (ena ali največ dve tableti). Učinek
Nalgesina S je dolgotrajen, zato ga znova vzamete
šele po 8 ali 12 urah, če se seveda bolečina spet
pojavi. Ker je tableta gladka in ovalna, jo lažje
pogoltnete.

Za olajšanje migrene in spremljajočih simptomov
je treba Nalgesin S vzeti takoj ob nastopu
migrenskega napada. Svetujemo ga pri blagih
do zmernih migrenah, ki niso prepogoste.
Jemljete ga lahko tudi preventivno, zlasti pri
migreni, ki se pojavi ob menstruaciji, jemanje pa
nadaljujete 5 do 7 dni. Brez posveta z osebnim
zdravnikom tablet Nalgesin S ne smete jemati dlje
kot 10 dni.

Gel Naklofen – za lajšanje bolečin
pri poškodbah mišic in sklepov

Gel Naklofen je zdravilo za zunanjo uporabo
s protivnetnim in protibolečinskim delovanjem.
Skozi kožo prodre do obolelega mesta, zmanjša
vnetno oteklino, olajša bolečino in izboljša
gibljivost. Svetujemo ga pri blažjih oblikah
revmatskih bolezni ter pri športnih in nezgodnih
poškodbah mehkih tkiv (nategih, zvinih
in udarninah, če koža ni poškodovana). Na oboleli
predel trikrat do štirikrat na dan iztisnete 5 do
10 centimetrov gela in ga vtrete v kožo.

Nalgesin S lahko jemljejo odrasli in mladostniki,
starejši od 12 let. Otrokom, mlajšim od 12 let,
zdravilo ni namenjeno. Začetni odmerek je lahko
dvojen, tableti vzamete hkrati ali z enournim
presledkom. Na dan lahko vzamete največ
3 tablete. Odsvetujemo sočasno jemanje drugih
zdravil za lajšanje bolečin.

Bonifen – izbirno zdravilo za mlade
Tablete Bonifen vsebujejo ibuprofen, ki deluje
protibolečinsko in protivnetno ter znižuje zvišano
telesno temperaturo. Zaradi učinkovitosti in varnosti
ga pri glavobolu, zobobolu in menstrualni bolečini
še posebno priporočamo mladim. V lekarni je na
voljo brez recepta.

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let, vzamejo
1 do 2 tableti z veliko tekočine. Če je potrebno,
lahko vzamejo še 1 do 2 tableti na 4 do 6 ur,
vendar ne več kot 6 tablet na dan. Mlajšim od
12 let zdravilo ni namenjeno.

Nekatere zdravstvene težave lahko omilimo
tudi sami z zdravili, ki jih v lekarnah kupimo
brez recepta.
Da bi vam olajšali izbiro, smo pripravili zbirko
knjižic z nasveti za samozdravljenje, med
katerimi je tudi knjižica »Kako proti bolečini?«.
V tiskani obliki so knjižice na voljo v lekarnah,
objavljene pa so tudi na spletni strani
www.krka.si/si/otc/publikacije/nasveti/.
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Mateja Lukšič Gorjanc, dr. med., specialistka
fizikalne in rehabilitacijske medicine,
Terme Dolenjske Toplice

Bolečina
v križu
Bolečina v križu je pogosta
tegoba sodobnega človeka.
Vsaj enkrat v življenju se z njo
sreča 80 % ljudi. Največkrat
so vzrok zanjo degenerativne
bolezni hrbtenice.
Spodnji del hrbtenice je zaradi pokončne drže in
vsakodnevnih dejavnosti še posebno močno obremenjen. Te obremenitve so še večje pri težjih fizičnih
delih, med dvigovanjem in prenašanjem težjih
bremen ter pri delu v prisilni drži. Neugodne so tudi
daljše statične obremenitve (dolgotrajno sedenje) in
vibracije. Hrbtenica je močno obremenjena tudi pri
športnikih, ki intenzivno trenirajo vsak dan.
Medvretenčne ploščice se zaradi velikih obremenitev
hitreje starajo in se okvarijo. Pride lahko do izbočenja
medvretenčne ploščice, kar imenujemo hernija. Če
izbočenje medvretenčne ploščice pritiska na živec, se
bolečina iz križa širi po nogah vse do stopala.

Bolečino v križu lahko povzročajo še druge bolezni
hrbtenice: poškodba, huda osteoporoza, zdrs
vretenca, zoženje hrbtenjačnega kanala … Pojavlja
se zaradi revmatskih obolenj in zaradi slabe drže.
Poleg bolezni hrbtenice so lahko vzrok za bolečino
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v križu tudi bolezni drugih organov in organskih
sistemov.
Za uspešno zdravljenje bolečine v križu je
pomembno opredeliti njen vzrok, zato je predvsem
pri bolnikih s kroničnimi bolečinami v križu treba
opraviti preiskave in pregled pri specialistu.

Zdravljenje
Pri večini bolnikov z bolečino v križu je uspešno
konzervativno zdravljenje, brez operacije.
V primerih hude in nenadne bolečine priporočamo
kratkotrajen počitek v postelji, vendar ne sme trajati
dlje kot nekaj dni. Bolniki naj v tem času redno
jemljejo analgetike. Ko najhujša bolečina popusti,
je smiselna fizikalna terapija, ki jo večina bolnikov
opravlja ambulantno. Možna je tudi bolnišnična
rehabilitacija, ki je glede na način izvajanja
učinkovitejša od ambulantne.
V Termah Dolenjske Toplice za zdravljenje bolečine
v križu uporabljamo vse metode in postopke fizikalne medicine, tudi naravni dejavnik – termalno vodo,
ki ugodno vpliva na izboljšanje stanja. Vsem, ki
trpite zaradi bolečine v križu, priporočamo 7-dnevni
program preprečevanja in zdravljenja bolečine
v križu, ki obsega bivanje v Termah Dolenjske
Toplice, pregled in posvet pri zdravniku, navodila
za redno telesno vadbo, 3 individualne terapije na
dan po nasvetu zdravnika, predavanje z zdravstveno
vsebino, vsakodnevno jutranjo telovadbo ter kopanje
v hotelu in Wellness centru Balnea.

Informacije in rezervacije: 07 39 19 400
booking.dolenjske@terme-krka.si
www.terme-krka.si

SVETOVALNI KOTIČEK ZA ZDRAVJE IN LEPOTO
Biljana Šimić, univ. dipl. kom.

Zabrišite rdečico
na obrazu!

Zakaj nastane rdečica?
Rdečica je zelo pogost pojav na občutljivi in
razdražljivi koži, s katerim se spopada čedalje
več žensk. Velikokrat je posledica širjenja krvnih
kapilar, ki ga lahko povzročajo:
• stres in druga čustvena stanja (veselje, 		
žalost, neugodne situacije),
• prehrana (začimbe, vroče jedi, kava, alkohol),
• toplota in mraz,
• onesnaženje in
• UV-žarki.
Kapilare zaradi neprestanega širjenja postopoma
postajajo vse bolj prepustne, kar lahko povzroči
nastanek vnetnih reakcij, sčasoma pa vidno in
stalno rdečico.
Če na svoji koži poleg rdečice občutite tudi
zategovanje, pikanje, srbenje in občutek vročine,
torej spremembe, ki so značilne za razdražljivo kožo,
vam priporočamo nego obraza s skrbno izbranimi
izdelki, namenjenimi prav temu tipu kože. Zaradi
nepravilno negovane kože lahko sprva prehodna
rdečica postane stalna, kapilare pa vidne.

bo pomirila in jo pripravila na nov dan. Zvečer
nanesite pomirjujočo nočno kremo proti rdečici
Vitaskin Pharma Reactive Skin, ki kožo pomiri,
v njej spodbuja obnavljanje in tako pomaga
zmanjšati rdečico. Že po enomesečni uporabi
dnevna in nočna krema dokazano zmanjšata
razdražljivost kože za 49 %.*
3. Specialna nega briše tudi vidne kapilare.
Intenzivni serum za vidne kapilare Vitaskin
Pharma Reactive Skin z edinstveno kombinacijo
rastlinskih učinkovin deluje dvojno: pomaga zavirati
nastanek vnetja in ščiti kapilare, s tem pa lahko
vpliva na njihovo prožnost.** Koži prinese takojšnje
ugodje, jo pomiri in pomaga zmanjšati rdečico.
4. Očistite kožo, da bo lažje zadihala. Da bo
vaša koža popolnoma očiščena, vam priporočamo
uporabo blage čistilne emulzije, ki kožo temeljito
očisti, in blagega pomirjujočega losjona, ki kožo
navlaži in jo dalj časa ohranja svežo.

Nasveti za učinkovito nego proti rdečici in
vidnim kapilaram
1. Podnevi kožo zaščitite. Za popolno zaščito
razdražljive in občutljive kože priporočamo uporabo
zaščitne dnevne kreme proti rdečici iz nove
dermokozmetične linije Vitaskin Pharma Reactive
Skin, ki pripomore k zmanjšanju rdečice, srbenja in
pikanja, saj kožo učinkovito pomirja.* Hkrati jo varuje
pred neželenimi zunanjimi vplivi in ji vrača svežino.
2. Poskrbite za nočno nego, ki bo kožo
pomirila. Koža, na kateri se pojavlja rdečica,
potrebuje ustrezno nego tudi ponoči, saj jo

Izdelke Vitaskin Pharma lahko kupite samo
v lekarnah. Več informacij poiščite na www.krka.si,
kjer lahko brezplačno naročite tudi testne vzorce.
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* Vir: Center za klinična preizkušanja v Franciji.
** Test in vivo s kombinacijo izvlečkov iz rastlin Arnica montana, Polygonatum multiflorum, Cupressus sempervirens in Hordeum vulgare.

Ali ste med tistimi, ki želijo prekriti rdečico na
obrazu, ker jim je nerodno, da izdajajo svoja
čustva? Če se ta nadloga pojavlja tudi na vašem
obrazu, preberite nekaj koristnih nasvetov, kako
uspešno zabrišete rdečico in se počutite lepe tudi
v manj prijetnih situacijah.

SVETOVALNI KOTIČEK ZA ZDRAVJE IN LEPOTO
Mateja Novak, mag. farm., Lekarna Novak, d. o. o., Novo mesto

Kako si lahko pomagamo pri gripi
in prehladu
Zima in tudi zgodnja pomlad
sta obdobji, ko bolniki pri
nas iščejo pomoč za lajšanje
simptomov obolenj zgornjih
dihal. Najpogosteje sprašujejo po
zdravilih za samozdravljenje.
Prehlad spada med najpogostejše virusne okužbe
zgornjih dihal (nosu, žrela in grla). Običajno se
začne z bolečinami v žrelu, sledijo pa še izcedek
iz nosu, hripavost, kašelj, včasih tudi nekoliko
zvišana telesna temperatura in zmerno slabo
počutje. Nekateri znaki prehlada in gripe so si
podobni, le da so za gripo značilni še visoka
telesna temperatura, glavobol, bolečine
v mišicah in sklepih ter hujša utrujenost. Prehlad
in gripo povzroča čez 200 različnih virusov,
ki se prenašajo kapljično (med kašljanjem
in kihanjem) in pri neposrednih stikih
z bolnikom. Zato se je treba v tem
času izogibati javnim zaprtim
prostorom in skrbeti za ustrezno
higieno. Bolniku priporočamo
počitek, pitje zadostne količine
tekočin in jemanje zdravil.
V lekarnah svetujemo
uporabo izdelkov, ki lajšajo
posamezne simptome. Če
se počutje v nekaj dneh ne
izboljša, svetujemo obisk pri
zdravniku.
Nepogrešljiva zdravila pri
bolečinah v žrelu so antiseptiki
za usta in žrelo. Takšna
zdravila so Septolete in NeoSeptolete.
Svetujemo jih pri začetnih okužbah
v ustih in žrelu ter za preprečitev širjenja okužbe.
Septolete plus z dodanim lokalnim anestetikom
pa zavrejo okužbo, odpravijo močnejše bolečine
v žrelu in olajšajo požiranje. Suh in dražeč kašelj
lahko pomirimo s sirupom ali filmsko obloženimi
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tabletami Panatus in Panatus forte ali pa
s trpotčevim sirupom Herbion. Pri izkašljevanju
goste bronhialne sluzi vam bo v pomoč jegličev
sirup Herbion. Pri zvišani telesni temperaturi,
glavobolu ter bolečinah v mišicah in sklepih so na
voljo zdravila s protivročinskim in protibolečinskim
učinkom. Tako deluje Daleron C v obliki zrnc, iz
katerih pripravimo napitek. Kadar prehlad ali gripo
spremlja več simptomov, svetujemo kombinirana
protiprehladna zdravila, kot je Daleron COLD3,
saj odmašijo zamašen nos, znižajo zvišano telesno
temperaturo, omilijo bolečine v mišicah in sklepih
ter pomirijo suh in dražeč kašelj.
O varni uporabi zdravil se vedno posvetujte
s farmacevtom ali z zdravnikom.

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

NOVICE IZ KRKE

Gel Naklofen – bolečine v mišicah in sklepih
lajša tudi po najbolj zahtevnih športnih podvigih
Pogosto se predvsem na podlagi lastne izkušnje
odločimo, ali bomo neko zdravilo še uporabljali.
Zato smo lansko jesen sprejeli poseben izziv:
ker smo želeli testirati učinke gela Naklofen,
smo k sodelovanju povabili tekačice in tekače
Poletove tekaške ekipe Gorenjski polet.
Tekači se namreč pri svojih športnih dejavnostih
srečujejo z bolečinami v mišicah in sklepih, zato
lahko dobro ocenijo učinkovitost izdelka za
lajšanje bolečin. Večina sodelujočih je učinke gela
Naklofen testirala po prav posebnem dogodku –
po ljubljanskem maratonu. Z veseljem lahko
povemo, da so bile njihove izkušnje pozitivne, saj je
gel Naklofen blagodejno lajšal bolečine v mišicah.
Maratonka Ivanka opisuje: »Kremo Naklofen
sem preizkusila tudi v ponedeljek, dan
po maratonu v Ljubljani, saj sem čutila
bolečine. Po trikratnem nanosu sem bila
v torek že pripravljena na lahek tek.«
Tudi ostali so se strinjali, da gel Naklofen učinkovito
lajša bolečine pri športnih poškodbah mehkih tkiv,
predvsem zaradi učinkovitega protibolečinskega in
protivnetnega delovanja ter preproste uporabe.

Gel Naklofen vsebuje zdravilno učinkovino
diklofenak, ki prodre do obolelega mesta,
zmanjša oteklino in izboljša gibljivost.
Priporočamo ga:
• za lajšanje bolečine in zmanjšanje otekline
pri udarninah, nategih in zvinih,
• pri blažjih oblikah revmatskih obolenj, na
primer pri vnetnem, degenerativnem in
zunajsklepnem revmatizmu.
Njegova uporaba je preprosta. Na oboleli
predel trikrat do štirikrat na dan iztisnite 5 do
10 centimetrov gela in ga narahlo vtrite v kožo.
Zdravljenje ponavadi traja od 2 do 4 tedne,
odvisno od tega, kako huda je poškodba.
Gel Naklofen je zato vsekakor priporočljiv
za lajšanje bolečin ob poškodbah pri teku,
kolesarjenju, planinarjenju ... Nepogrešljiv je tudi
v torbici prve pomoči, ki si jo boste pripravili za
zgodnjespomladansko smuko.
Vir: Polet, 15. november 2007
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NOVICE IZ KRKE

Septolete, Septolete D in Septolete
plus – zdaj v novi embalaži
Septolete. Zagotovo jih poznate. Marsikdo se jih
spomni iz otroštva, saj so na slovenskem trgu že
27 let. V tem času se je družina Septolete razvijala
in širila. Pastilam Septolete z okusom po mentolu so
najprej sledile Septolete D in nato Septolete plus, lani
pa tudi NeoSeptolete z okusom zelenega jabolka,
limone in divje češnje. Dokazana učinkovitost, visoka
kakovost in zaupanje so bili in so še vedno glavni
razlogi za uporabo Septolet. Svoje mesto so našle
tudi zunaj meja Slovenije, in to kar v 29 državah.
Septolete, Septolete D in Septolete plus so
zdaj dobile novo embalažo, ki sledi živahni
in sodobni podobi NeoSeptolet. V lekarnah
in specializiranih prodajalnah boste tako
prepoznali šest privlačnih izdelkov blagovne
znamke Septolete. Njihov razpoznavni znak
je galaksija, izdelki pa se ločijo po barvi.
Z galaksijo želimo dati Septoletam skupni
imenovalec, hkrati pa z barvami izpostaviti
vsakega člana družine Septolete.
Pastile Septolete, ki ste jih poznali v modri
embalaži, so svojo modrino ohranile v igrivi modri
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galaksiji na beli podlagi. Septolete D so rumeno
barvo zamenjale za svetlo modro. Septolete
plus pa so še vedno vpadljivo rdeče, vendar bolj
prepoznavne.
Čeprav so Septolete spremenile svojo
podobo, so ohranile svoje najpomembnejše
poslanstvo: učinkovitost in varnost pri
zdravljenju bolečine in vnetja v grlu.
Naloge posameznih članov družine Septolete
ostajajo enake. Septolete in Septolete D
z vzajemnim delovanjem antiseptika in učinkovin
naravnega izvora (mentol, eterično olje evkalipta in
poprove mete ter timol) učinkovito uničijo mikrobe,
ki se naselijo v sluznico ust in grla ter ogrožajo
naše zdravje.
Pri močnejši bolečini v grlu in oteženem požiranju
so nepogrešljive Septolete plus. Poleg antiseptika
vsebujejo lokalni anestetik, zato odpravijo
začetne okužbe v grlu, že po nekaj minutah pa
tudi bolečino. Tudi NeoSeptolete s sadnimi okusi
odpravijo neprijetno skelenje in praskanje pri
blagih okužbah ust in grla ter preprečijo razvoj
hujšega bakterijskega obolenja zgornjih dihal.
S Septoletami bo vaše grlo spet delovalo.

Pomoč pri obnovi zdravstvenega
doma in lekarne v Železnikih
V Krki smo sredstva, ki smo jih nameravali porabiti za božično-novoletne
voščilnice svojim poslovnim partnerjem in za oglaševanje voščil v tiskanih
medijih, podarili občini Železniki, ki jo je septembra 2007 opustošilo
neurje. Sredstva smo namenili obnovi zdravstvenega doma in lekarne.
Tako uresničujemo svoje poslanstvo, skrb za zdravje vseh ljudi. Ob
vsej pestrosti dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, nikoli ne pozabimo
na človeka, torej na tistega, ki mu namenjamo dosežke svojega dela in
razvoja. Svojo odgovornost do širše družbene skupnosti vedno znova
potrjujemo z dejanji, kakršna je bila tudi omenjena humanitarna donacija.

NAGRADNA IGRA
Dopolnite manjkajoče besede in jih vpišite v tabelo.
Beseda, ki jo sestavljajo črke v obarvanih poljih, je
rešitev križanke. Rešitev vpišite na priloženi kupon,
ga odtrgajte, dopišite svoje podatke in nam ga
pošljite do 27. marca 2008. Izžrebali bomo deset
dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli nahrbtnik.
• Osrednja tema tokratne številke revije je …
• Ko je bolečina blaga in zmerna, lahko poiščemo
pomoč v …
• Mesec, v katerem je izšla tokratna številka revije,
se imenuje …
• Ko je bolečina močnejša ali dolgotrajnejša,
obiščemo …
• Med najpogostejšimi športnimi poškodbami je
zvin …
Pravilna rešitev nagradne igre iz 7. številke revije
je NOTOL.

Nagrajenci iz 7. številke so:
Konrad Ambrož, Tatjana Božič Geč, Janko Bračič, Bogdana Čebulj, Joži Dragovan, Jožefa Hrovat, Franc
Janžic, Jožica Jelenc, Veronika Kavčič, Joža Likar, Janez Konkolič, Julijana Jug, Štefanija Kukovec, Vesna
Leskovec, Silvo Levar, Peter Medved, Marinka Mitič, Marija Mohar, Jože Novak, Helena Obran, Ivan
Obrovac, Marjetka Beričič, Sonja Ornik, Anica Poprask, Antonija Primc, Kristina Rojc, Mojca Sedminek,
Majda Turk, Nadja Vogelnik, Milena Zupančič.
Nagrajenci ste vabljeni na Krkin dan odprtih vrat, ki bo potekal v petek, 4. aprila 2008, v Novem mestu.
Več informacij o dogodku vam bomo posredovali po pošti.
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