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

Nalgesin S vsebuje naproksen natrij.
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Ko boli grlo
Nekje sem prebrala, da ženske v enem dnevu
povemo 7000 besed, moški pa 2000. Ob tem si ne
znam predstavljati dveh stvari: prvič, da lahko kdo
vse pove v samo 2000 besedah, in drugič, da bi
moral kdo biti kakšen dan tiho. In ravno to se mi je
zgodilo pred kratkim: bolelo me je grlo in tisti dan
nisem bila nič kaj zgovorna.
Čeprav je bilo to verjetno komu prav všeč, sem se
začela spraševati, kako me lahko boli grlo, ko pa je
zima že davno mimo. Odgovor je bil preprost: hladna
pijača in prva uporaba klime v letošnjem letu. Pa še
nekaj sem ugotovila – to se ne dogaja samo meni. Se
je kdaj zgodilo tudi vam?
Preberite tokratno številko revije in izvedeli boste,
zakaj nas grlo boli tudi poleti in kako to preprečiti.
Strokovnjake smo spraševali še o boleznih ustne
votline in o tem, kako pogosto je vnetje žrela. Pa še
nasvete o potovalni lekarni smo dodali.
Gotovo ste opazili, da je revija V skrbi za vaše zdravje
prenovljena. Ob njenem tretjem rojstnem dnevu
smo se namreč odločili, da jo bomo osvežili z nekaj
spremembami. Prepričana sem, da vam bo zdaj še
bolj všeč in da jo boste prebirali še z večjim veseljem.
Preden končam, da mi za danes ne bo zmanjkalo
besed, naj vam zaželim prijetne počitnice in dopust.
Novo številko revije pa pričakujte v septembru.
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AKTUALNO
Vir okužb in njihovo
preprečevanje
Prebavna pot se začne v ustni votlini, ki skupaj
z žrelom predstavlja križišče dihalne in prebavne
poti. Prebavna pot se od tu nadaljuje v požiralnik,
dihalna pa v grlo in sapnik.

Ali nas boli grlo ali žrelo?
Grlo je začetni del sapnika, torej del dihalnih poti,
žrelo pa je križišče dihalne in prebavne poti in se
nadaljuje v požiralnik. Ko v vsakdanjem pogovoru
pravimo, da nas boli grlo, gre največkrat za vnetje
žrela. Skelenje in praskanje sta pogostejša pri
vnetju žrela, hripavost pri vnetju grla, bolečina pri
požiranju pa se pojavlja pri obeh.

Zdrava ustna
in žrelna
sluznica
Povezava med higieno in zdravjem
oziroma nehigieno in boleznijo je bila
dobro znana že starim civilizacijam,
o čemer pričajo številni zgodovinski
zapisi. To so gotovo vedeli stari Grki, ki
so oboževali boginjo Higijo (hčer boga
zdravilstva Asklepija). Iz njenega imena
izhaja beseda higiena.
Osnova za dobro zdravje je zdrava ustna sluznica, saj
je prva obrambna linija našega telesa pred škodljivimi
virusi, bakterijami in glivami. Da bi to obrambo dobro
utrdili, moramo poskrbeti za higieno ustne votline.



Bolezni ustne votline in žrela

Ustna votlina je torej odprt sistem. Vanjo s hrano,
pijačo in dihanjem vstopajo mikroorganizmi, ki so
v veliki večini tudi drugod v človeškem telesu, tu
pa sestavljajo t. i. ustno mikrofloro. To so različne
bakterije, praživali, virusi in glive, ki v ustni votlini
živijo v t. i. biološkem ravnovesju. To ravnovesje hitro
porušijo mnogi zunanji in notranji dejavniki. Takrat
se nekatere vrste čezmerno namnožijo in lahko
škodujejo našemu zdravju.
Čeprav je ustna sluznica stalno izpostavljena
mikroorganizmom, ne zbolimo tako pogosto.
V normalnih razmerah namreč obolenje
preprečujejo oblika ustne votline, slina s svojimi
encimi in protimikrobne substance, ki jih izločajo
mikroorganizmi v ustni votlini.

Zdravje ustne in žrelne sluznice
Vzdrževanje zdrave sluznice v ustni votlini pomeni, da
moramo zmanjšati število patogenih mikroorganizmov in preprečiti njihovo razmnoževanje. Z drugimi
besedami – manj, kot je patogenih mikroorganizmov
v ustni votlini, manjša je verjetnost okužbe. Povečano
število patogenih mikroorganizmov poškoduje
obrambne mehanizme ustne sluznice in omogoči
širjenje okužbe in vnetja na ostala tkiva (npr. dlesni,
zobovje, žrelo). Okužba se lahko širi še v obnosne
sinuse, srednje uho in možgane.

Vzroki za vnetje žrela
Vnetje žrela, pogosto imenovano tudi faringitis,
prizadene večino ljudi vsaj enkrat na leto.
Najpogostejši vzrok so okužbe z virusi, včasih pa
so povzročitelji bakterije ali glive.
Pogosteje se pojavi pozimi (tudi pozno jeseni in
zgodaj spomladi) kot znak, ki spremlja prehlad ali
gripo. Včasih pa se vnetje žrela pojavi tudi poleti,
torej zunaj »sezone« prehlada in gripe.
Poleg okužb lahko vnetje žrela povzročijo še drugi
vzroki, ki se pojavljajo čez vse leto:
• mehanično, kemično ali toplotno draženje sluznice
(onesnažen, vroč ali mrzel zrak, kajenje, refluksna
bolezen požiralnika),
• suh ali zelo vlažen zrak.
Našteti vzroki lahko dražijo sluznico in povečajo mož
nost okužbe z virusi, bakterijami ali glivami. Nekateri
od teh dejavnikov so lahko vzrok za kronično vnetje.
Dejavniki, ki lahko povečajo možnost za nastanek
okužbe, so še:
• neprimerna obleka in obutev (npr. premočljivi
čevlji),
• vdihavanje hladnega zraka skozi usta,
• pitje hladnih pijač, ko je telo pregreto,
• nenadne temperaturne spremembe.

Med virusno okužbo je varovalni sistem nosne
sluznice spremenjen, zato ne deluje normalno.
V takih pogojih se virusi lažje razmnožujejo. Varovalni
sistem nosne sluznice je lahko spremenjen tudi
pri osebah z alergijami ali različnimi strukturnimi
nepravilnostmi v nosni votlini. Pri takšnih osebah je
več možnosti za sekundarno bakterijsko okužbo.

Oralni antiseptiki
Vnetje žrela je navadno lokalno omejeno in ga
zdravimo z oralnimi antiseptiki, ki so učinkoviti
predvsem proti bakterijam. Nekateri lahko delujejo
tudi proti glivam in virusom.
Oralni antiseptiki so snovi, ki se uporabljajo
za ustavitev rasti patogenih mikroorganizmov
na sluznicah ustne votline in žrela. Vežejo se
na površino bakterijske membrane in jo tako
poškodujejo, da bakterija propade. Za zdravljenje
vnetij v ustni votlini se uporabljajo v obliki pastil,
pršila ali raztopine za grgranje. Imeti morajo nekaj
pomembnih lastnosti: doseči morajo terapevtsko
koncentracijo na mestu delovanja, imeti morajo
širok spekter delovanja na bakterije, viruse in glive
ter sposobnost prodiranja v sluznico in na težko
dostopna mesta. Antiseptiki se pogosto pojavljajo
v kombinaciji z lokalnimi anestetiki, ki odpravljajo
bolečino in tako lajšajo neprijetne težave.
Primož Košir

SLOVARČEK
patogeni mikroorganizmi – zdravju škodljivi
mikroorganizmi

Kaj je novega na ezdravje.com?
Spet smo za vas pripravili številne prispevke
o različnih zdravstvenih temah (alergijah, vitaminih, sončenju, merjenju krvnega tlaka). Med njimi
lahko poiščete informacije, ki vam bodo pomagale, da bo vaše življenje zdravo in kakovostno.
O novostih na E-zdravju ste lahko obveščeni
tudi po elektronski pošti. Kako? Obiščite
www.ezdravje.com in se naročite na eMesečnik.
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AKTUALNO

Štefan Spudič, dr. med., specialist otorinolaringolog
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Splošna bolnišnica Brežice
Specialisti za ušesa, nos in grlo (otorinolaringologi)
pomagamo vrniti zdravje ljudem s hudimi oblikami
vnetij ustne votline, žrela in grla. Ljudje nas pogosto
sprašujejo, kaj naj storijo, da se vnetje ne bi ponovilo.
Lokalni antiseptiki v obliki pastil in pršil, zlasti
v kombinaciji s sredstvom proti bolečini, v prvih dneh
virusnega in bakterijskega vnetja blagodejno delujejo
na pekoče bolečine zaradi vnete sluznice ust in žrela.
Še pomembnejši učinek pa je zaviranje razmnoževanja
virusov, bakterij in glivic.
S pravočasno uporabo pastil, ki jih brez recepta kupimo
v lekarni, lahko obrambnemu sistemu pomagamo

Vaša zgodba

Zaradi klime
v avtu me boli
grlo
Erika P., podjetnica iz
Ljubljane

Že dobro desetletje imam svoje
podjetje. Ukvarjam se s promocijo
in prodajo kozmetičnih izdelkov.
Moje delo je dinamično in zanimivo,
a žal veliko časa preživim v avtu. Ker
je poleti precej vroče, sem si kupila
avto s klimo.
Takrat so se začele tudi moje
težave. V poletnih mesecih, ko
sicer nisem imela zdravstvenih
težav, sem imela kar naenkrat
pogosto vneto grlo. Najprej sem
bila prepričana, da gre za prehlad,
vendar nisem niti kašljala niti
smrkala niti kihala, tudi nosu nisem
imela zamašenega. Z domačimi
zdravili, predvsem s karamelnim
mlekom in žajbljem, sem se čez
vikend nekako pozdravila.
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zavreti vdor mikroorganizmov in omejiti njihovo
razmnoževanje. Večkrat nam to uspe. In še skelenja,
praskanja, zadaha in drugih neprijetnih občutkov
v ustih in žrelu se znebimo.
Če pa se težave v nekaj dneh ne umirijo, če dobimo
vročino in težje požiramo, verjetno ne bo šlo brez
zdravnikovega pregleda in specifičnega zdravljenja.
Vsak človek se z leti nauči, kdaj je samozdravljenje
učinkovito in kdaj ni. Veliko ljudi ima zato vedno pri
sebi pastile, s katerimi poskusijo preprečiti akutna
vnetja. Mnogi pa se pohvalijo, da dobro denejo tudi
pri kroničnih težavah.

Z novim delovnim tednom pa so se
težave spet pojavile. Ker se nikakor
nisem uspela pozdraviti, sem po
dobrem mesecu obiskala zdravnika,
ki mi je predpisal antibiotike. Za
nekaj časa je bilo težav res konec,
a so se čez čas spet pojavile.
Dolgo je trajalo, preden sem
ugotovila, da so povezane
s preveliko spremembo
temperature zaradi uporabe klime
v avtu. Ker se njeni uporabi ne
morem povsem odpovedati, sem
iskala druge rešitve, s katerimi

bi odpravila ali vsaj omilila svojo
težavo. Svetovali so mi, naj
temperatura v avtu ne bo več
kot 8 stopinj nižja od zunanje,
saj prav prevelike temperaturne
razlike povzročajo težave z grlom.
Poleg tega mi je znanka, ki je
farmacevtka, svetovala uporabo
pastil z antiseptikom in lokalnim
anestetikom ter mi ponudila
Septolete plus. Ugotovila sem, da
res pomagajo pri bolečem grlu.
Od takrat jih vedno nosim v svoji
torbici.

NAŠ GOST

Prof. dr. Matjaž Rode,
dr. dent. med., višji svetnik
O tem, kako pomembna je higiena
zob in ust ter s kakšnimi težavami
se lahko srečujemo, ko se bakterije
preveč namnožijo, smo se pogovarjali
s profesorjem doktorjem Matjažem
Rodetom, doktorjem dentalne medicine
in višjim svetnikom.

Poznate bolezni ustne
votline?
Človeški zobje niso preprosto zrasli z obzobno kostjo, ampak so nanjo pritrjeni
s številnimi drobnimi vezivnimi nitkami med površino zobne korenine in
obzobno kostjo. Ob zobnem vratu je na zob pripeta še dlesen. Obzobno kost,
vezivne nitke in dlesni imenujemo obzobna tkiva.
Vsi ljudje, tudi zdravi, imamo v ustih vse polno mikroorganizmov (bakterij,
virusov in celo praživali), vendar živijo v ravnovesju. To pomeni, da posamezna
vrsta drugi ne dovoli, da bi se preveč razmnožila. Ugodne razmere, predvsem
ostanki hrane na neočiščenih zobnih ploskvah in v medzobnih prostorih,
pa lahko povzročijo, da se neka bakterijska vrsta čezmerno razmnoži. Preveč
razmnožene bakterije imenujemo bakterijski plak. Ta je skoraj vedno vzrok za
najbolj razširjeni vnetni bolezni sodobnega človeka: zobno gnilobo in vnetje
obzobnih tkiv (parodontalno bolezen). Med te prištevamo tudi vnetje dlesni
(gingive), ki ga strokovnjaki imenujejo gingivitis.

Z izrazom gingivitis se
velikokrat srečamo, vendar
marsikdo ne ve, kaj pomeni.

Gingivitis je samo ena od bolezni
obzobnih tkiv, njen nastanek pa
je najpogosteje povezan
s pomanjkljivo ustno higieno. Če si
zob ne čistimo ali če si jih ne očistimo
dobro, ustvarimo idealne razmere,
da se bakterije, ki sicer v velikem
številu stalno živijo v ustih, preveč
razmnožijo, tvorijo plak in s svojimi
izločki povzročajo vnetje. Vedeti
moramo, da so bakterije zaščitene
z biofilmom. To je nekakšna zaščitna
ovojnica, ki jih zelo učinkovito varuje
pred »napadalci«, kot so razna zdravila,

Bolezni ustne votline in žrela
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ustne vode, čaji, razna olja in vsi tisti
pripomočki, ki jih dokaj nekritično
reklamirajo številni proizvajalci. To
ovojnico lahko oslabimo samo
z mehanskim ščetkanjem zobnih
površin.

Kako se vnetje kaže na dlesnih?
Dlesni se na vnetje odzovejo
enako kot vsa tkiva v telesu, kadar
jih napadejo mikroorganizmi:
nabreknejo, postanejo rdeče in
krvavijo. Slednje je tisto, kar običajno
opazimo pri umivanju zob. Krvaveče
dlesni so opozorilo, da so se bakterije,
ki povzročajo vnetje, v ustih preveč
razmnožile. Pospešeno se začnejo
razmnoževati že 24 ur po zadnjem
temeljitem čiščenju zob, zato lahko
zelo hitro pride do gingivitisa. Dlesni
se na bakterije odzovejo s svojimi
obrambnimi mehanizmi, pri tem pa
se izločajo snovi, ki vnetje še naprej
spodbujajo.
Preveč razmnoženih bakterij
v ustih naše obrambne celice
v krvi in tkivih ne odpravijo, zato je

lahko pomagamo sami in ni treba
k zobozdravniku.

Kaj je še lahko vzrok za
gingivitis?

Gingivitis lahko povzroči tudi jemanje
nekaterih zdravil. V tem primeru
mora bolnik poiskati zdravniško

in se vnetje razvija naprej, se zaradi
bitke med obrambnimi celicami
organizma in bakterijami sproščajo
snovi, ki začnejo raztapljati obzobno
kost. Zato je zob vse slabše vsajen
v kost, začne se majati in – če bolezni
ne zdravimo – na koncu izpade.
Zobozdravniki še vedno vsak dan

»Zelo priporočljive so pastile, ki vsebujejo oralni antiseptik
in lokalni anestetik, saj zagotavljajo protibakterijsko in
protibolečinsko delovanje. Pri izbiri pastil je pomembno,
da njihove učinkovine dobro prehajajo tudi v najbolj
skrite dele ustne sluznice in tako zagotavljajo optimalno
antiseptično delovanje.«
pomoč in po potrebi zamenjati
zdravila. Do gingivitisa pride tudi ob
nekaterih hormonskih motnjah in
v nosečnosti. Tako se pri skoraj vseh
nosečnicah pojavijo vsaj rahlo otekle
in krvaveče dlesni, ki so reakcija
na nosečnostne hormone v krvi.
Tudi pri tej vrsti gingivitisa je treba

ugotavljamo, da naši bolniki ne
očistijo dovolj natančno bakterijskih
zobnih oblog v svojih ustih in ne
vzdržujejo visoke ravni ustnega in
zobnega zdravja, čeprav imajo na
razpolago celo vrsto zelo učinkovitih
ročnih in strojnih zobnih ščetk,
medzobnih ščetk in zobnih nitk ter
učinkovitih zobnih krem.

Kaj pa je stomatitis?

najpomembnejše, da si pomagamo
s še bolj intenzivnim čiščenjem zob.
Največja, a žal prepogosta napaka,
ki jo lahko naredimo, je prenehanje
ščetkanja ob prvih znakih krvavitve
iz dlesni. Poleg rednega intenzivnega
čiščenja zob je dobro uporabljati tudi
katero od ustnih vod, ki pomagajo
uničiti bakterije. Pri gingivitisu si torej
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poiskati zobozdravniško pomoč, saj
je zdravljenje nujno.

Kakšne so lahko posledice
gingivitisa?

Če dlesni očistimo, vnetje običajno
ustavimo in dlesni so kmalu takšne
kot prej. Gingivitis je torej ozdravljiv.
Če pa pustimo, da dlesni krvavijo

Ustno votlino (stomo) prekriva
sluznica, kjer se lahko razvijejo
številne bolezni. Kadar
mikroorganizmi povzročijo vnetje,
govorimo o stomatitisu. Taka vnetja
ustne sluznice lahko povzročijo
bakterije, glivice in pogosto tudi
virusi. Čeprav je vzrokov veliko, je
klinični potek stomatitisa podoben.
Zanj je značilna rdeča, nabrekla ustna
sluznica, včasih prekinjena z ranicami
in belimi oblogami. Tako stanje je
zelo moteče, saj ovira prehranjevanje,
sluznica peče ali boli. Včasih je
povišana telesna temperatura in
povečane so bezgavke v predelu
glave in vratu. Prva pomoč je
izpiranje ust z ustnimi vodami, ki
dezinficirajo ustno votlino. Zelo
priporočljive so pastile, ki vsebujejo
oralni antiseptik in lokalni anestetik,
saj zagotavljajo protibakterijsko in
protibolečinsko delovanje. Pri izbiri
pastil je pomembno, da njihove
učinkovine dobro prehajajo tudi
v najbolj skrite dele ustne sluznice

in tako zagotavljajo optimalno
antiseptično delovanje. Če stomatitis
v nekaj dneh ne izgine, je treba
obiskati zobozdravnika.

Kdaj smo še posebno dovzetni
za vnetja ustne votline?
Mikroorganizmi v ustni votlini se
preveč razmnožijo predvsem takrat,
ko je motena normalna obrambna
sposobnost organizma. Vse
bolezni, ki oslabijo naše obrambne
sposobnosti, rade povzročijo tudi
vnetja v ustni votlini. Jemanje
antibiotikov lahko uniči nekatere
ustne bakterije, se pa zato pretirano
razvijejo druge in te povzročijo
vnetja ustne sluznice. Ob jemanju
antibiotikov se pogosto razrastejo
glivice iz rodu kandida. Glavni vzrok
za nastanek vnetij obzobnih tkiv in
tudi ustne sluznice pa ostaja slaba
in nepravilna ustna higiena! Če se
vnetje ustne sluznice ne izboljša
v nekaj dneh, moramo nujno obiskati
zobozdravnika.

spremeni (to se lahko zgodi pri
jemanju antibiotikov in nekaterih
drugih zdravil) ali je moteno
normalno izločanje sline, postane
kandida nevarna in povzroči vnetje.
To se klinično kaže v več oblikah, pri
odraslih največkrat s pordečitvijo
ustne sluznice, zelo pogosto tudi
hrbta jezika in trdega neba – ki
peče in tudi boli. Okužba s kandido
je pogosta tudi pri tistih, ki nosijo
zobne proteze in jih ne očistijo
temeljito.

učinkovitejši pa so oralni antiseptiki
v obliki pastil. Velikokrat so
kombinirani z lokalnim anestetikom,
npr. benzokainom, in tako
učinkovito blažijo pekočo bolečino,
ki je pri aftah pogosta.

Veliko ljudi ima težave
z nadležnimi in bolečimi
aftami, ki so navadno
posamični boleči in svetleči
mehurčki na ustni sluznici. Kaj
jih povzroča in kako si lahko
pomagamo?

zato mora vsak sam poskrbeti, da
v ustih ni ostankov hrane. Tisti, ki
nosijo zobne proteze, jih morajo
vsak dan skrbno čistiti. Vsi pa
skušajmo ohraniti svoj imunski
sistem neprizadet. Ob padcu
sposobnosti normalnega imunskega
odgovora na okužbo lahko hitro
nastopijo tudi nevšečnosti v ustih.
Torej so herpesne virusne okužbe
v ustih, glivične in tudi nekatere
bakterijske okužbe le odgovor na
motnje imunskega sistema ali pa
posledica spremenjenega razmerja
ustnih mikroorganizmov.

Ali je vzdrževanje ustne
mikroflore pomembno?

Za zdravje vseh tkiv v ustih je
zelo pomembno vzdrževanje
razmerij med mikroorganizmi. Tako
ravnotežje je temelj ustnega zdravja,

Kaj je značilno za okužbo
s kandido?
Velik odstotek ljudi ima v ustih glivico
Candida albicans v njeni neaktivni
obliki. Ostali mikroorganizmi v ustni
votlini ji običajno ne dovolijo, da
bi se preveč razmnožila. Kadar pa
se število ustnih mikroorganizmov

Kako lahko
preprečimo okužbe
ustne votline
v dopustniških
dneh?
Tudi na dopust ne smemo
pozabiti vzeti zobne ščetke,
zobne kreme, medzobne nitke
in antiseptične ustne vode.
Vsekakor pa je priporočljivo,
da imamo s seboj tudi pastile,
ki zagotavljajo antiseptično in
protibolečinsko delovanje.

Afte so razjede ustne sluznice, ki
nimajo istega povzročitelja. Klinično
jih lahko vidimo kot številne (včasih
pa le 2 do 3), nekaj milimetrov
velike razjede po ustni sluznici, ki
so boleče in zelo moteče. Trajajo do
dva tedna. Enotnega zdravila za to
neprijetnost ni. Strokovnjaki sicer
poskušajo odkriti vzrok nastanka,
a učinkovitega zdravila še vedno
ni. Pomoč pri zdravljenju je zato
usmerjena v lajšanje bolečin in
čim hitrejšo zacelitev ranic. Zato
uporabljamo predvsem ustne vode,
ki imajo dezinfekcijski učinek. Še

Anja Lesar, Mirijam Černe

SLOVARČEK
gingivitis – vnetje dlesni
stomatitis – vnetje v ustni votlini

Bolezni ustne votline in žrela



NAŠA GOSTJA

Prim. asist. Jana Govc
Eržen, dr. med., specialistka
splošne medicine,
predstojnica Zdravstvene
postaje Vojnik - Dobrna
Končno poletje. Končno toplo sonce.
Končno nič več prehladov. Kar naenkrat
pa se vam sredi vse te vročine zgodi, da
vas začne najprej malo praskati po žrelu,
že naslednji dan pa se bolečina okrepi.
Kaj se dogaja? Zakaj je naše žrelo lahko
vneto tudi poleti, preberite v intervjuju
s primarijko asistentko Jano Govc Eržen,
dr. med., specialistko splošne medicine.

Vnetje žrela je pogosto
Poleti klimatske naprave posta
nejo del našega vsakdana –
v avtomobilih, pisarnah, trgov
skih centrih … Pogosto pijemo
tudi hladne pijače. Kako te
velike temperaturne razlike
vplivajo na naše žrelo?
V našem podnebnem okolju
se vnetja zgornjih dihalnih poti
najpogosteje pojavljajo
pozimi in na začetku pomladi.
Zadržujemo se v zaprtih, slabo
prezračenih prostorih, kar omogoča
hitrejši prenos povzročiteljev
infekcijskega vnetja zgornjih
dihalnih poti. Prav zato so obolenja
pogosta pri otrocih
v vrtcih in šolah. V takšnih
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razmerah je najboljše sredstvo za
preprečevanje okužbe prezračevanje
prostorov, umivanje rok in izogibanje
bolnikom, ki imajo znake okužbe.
V poletnih mesecih je prehladnih
obolenj sicer manj, težave pa
se pojavljajo zaradi klimatskih
naprav, ki so nastavljene na
prenizke temperature. Prevelike
temperaturne razlike, suh zrak in
nepravilno vzdrževanje filtrov lahko
povzročijo pogostejše obolevanje
zaradi vnetja zgornjih dihalnih poti.
Prehajanje z nizkih temperatur na
visoke in obratno ter ledeno mrzle
pijače in jedi zmanjšajo odpornost
in poškodujejo sluznico žrela, vse to
pa vodi v obolenja zgornjih dihalnih
poti.

Kateri so najpogostejši
povzročitelji vnetja žrela?

Vnetja zgornjih dihalnih poti so
pogost razlog, da bolniki obiščejo
zdravnika družinske medicine. V več
kot 70 % primerov so povzročitelji
vnetja virusi: adenovirusi, rinovirusi,
respiratorni sincicijski virusi, virusi
parainfluence in influence ter
virusi herpesa. Bakterijske okužbe
so redkejše, najpogosteje pa jih
povzročajo streptokoki, hemofilus
influence in stafilokoki. Pri osebah
z oslabelo imunsko odzivnostjo
povzročajo vnetja zgornjih poti
tudi po Gramu negativne bakterije.
Povzročiteljice vnetja žrela so lahko
glivice (Candida albicans), ki so del
normalne ustne flore, razmnožijo

pa se po zdravljenju z antibiotiki,
imunosupresivi ali citostatiki.
Sluznico žrela lahko poškodujejo tudi
dražeči dejavniki iz okolja, npr. prašni
delci, aktivno in pasivno kajenje,
alkoholne in gazirane pijače, močno
začinjena hrana. Pitje zelo vročih ali
mrzlih napitkov pa zaradi toplotnih
učinkov na sluznico povzroči znake
obolenja zgornjih dihalnih poti. Te
znake pogosto srečujemo pri alergikih
in bolnikih z gastroezofagealno
refluksno boleznijo.

Bolnikom z znaki blage okužbe žrela, prehladnimi
obolenji, vnetji sluznice dlesni in ustne votline priporočam
uporabo zdravil, ki vsebujejo oralne antiseptike. Če jih
pravilno jemljejo, lahko preprečijo razvoj resnejšega
obolenja žrela (npr. angine) in izboljšajo svoje počutje, saj
nimajo bolečin pri požiranju.
bolečin pri požiranju. Telesna
temperatura je lahko nekoliko
zvišana, nekateri bolniki pokašljujejo.

četrtega leta starosti, naj se ob hujših
znakih vnetja žrela posvetujejo
z zdravnikom, zlasti če težave trajajo
več kot tri dni.

Ali priporočate, da so zdravila
za lajšanje vnetja žrela del
potovalne lekarne?
Seveda, ta zdravila naj bodo del
potovalne lekarne, saj preprečujejo
težave zaradi blagega vnetja žrela,
ki se na potovanjih pogosto pojavi
zaradi manjše odpornosti, naporov,
zadrževanja v neustrezno hlajenih
prostorih in pitja mrzlih pijač.

Anja Lesar, Mirijam Černe

Kako se vnetje kaže pri otrocih?
Če gre za infekcijsko obolenje zgornjih
dihalnih poti, se otroci pritožujejo zaradi bolečin pri požiranju, nekateri tožijo tudi zaradi bolečin v ušesih. Starši
jim izmerijo zvišano telesno temperaturo, opažajo izgubo apetita, nahod,
kašelj, povečane vratne bezgavke. Če
gre za virusno okužbo, bolezen traja
do enega tedna, zdravljenje z zdravili
pa ni potrebno. Priporočamo počitek
in pitje večjih količin toplih napitkov.
Pri bakterijski okužbi so znaki bolj izraženi, značilne so zelo hude bolečine
pri požiranju, visoka telesna temperatura, otrok je prizadet. Potrebno je
zdravljenje z antibiotiki, po katerem se
otrokovo zdravstveno stanje izboljša
že v dveh do treh dneh.

Kako se kažejo blage okužbe
žrelne sluznice pri odraslih?
Bolniki se pritožujejo zaradi
pekočega, praskajočega občutka
v žrelu, blage hripavosti, blagih

Kako si lahko pomagamo?

Pri blagih vnetjih je zdravljenje
izključno simptomatsko, kar pomeni,
da je treba lajšati znake obolenja.
Bolniki prevečkrat prihajajo k zdravniku po antibiotike, ker menijo, da
lahko samo tako odpravijo bolečine
pri požiranju. V primeru blage okužbe
žrela je vsekakor primerno, da se
v lekarni posvetujejo s strokovnjakom,
ki jim bo svetoval ustrezno zdravilo za
samozdravljenje. Pomembno je pitje
zadostnih količin tekočine, včasih tudi
uporaba analgetikov in antipiretikov.

Ali se blaga okužba lahko razvije
v resnejše obolenje žrela?
Zapleti so zelo redki, vendar so
možni. Če se težave stopnjujejo,
temperatura narašča, bolečine pri
požiranju postanejo zelo hude, če
se ob tem pojavi še zelo hud kašelj,
potem mora bolnik obiskati svojega
osebnega zdravnika. Še posebno
bi želeli opozoriti starše otrok do

Kako lahko poleti
preprečimo angino
ali vnetja žrela?
Poletje je idealen čas za to,
da okrepimo odpornost
z zdravo prehrano in telesno
dejavnostjo na svežem zraku.
Če pijemo dovolj ne preveč
hladnih tekočin, si redno
umivamo roke, se izogibamo
pretirano hlajenim prostorom
in bolnikom z infekcijskimi
obolenji, bomo lahko preživeli
lepe in brezskrbne počitnice.

Slovarček
analgetik – zdravilo proti bolečinam
antipiretik – zdravilo za zniževanje
zvišane telesne temperature
angina – gnojno vnetje nebnic ali
mandljev

Bolezni ustne votline in žrela
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POSKRBIMO ZASE
priporočeno razliko, povzročijo reakcije na
sluznici zgornjih dihal, predvsem v nosu in
obnosnih votlinah ter na sluznici grla. Pri prehodu
v hladnejše klimatizirano okolje sluznica nabrekne,
kar povzroči bolečine v grlu in oteži dihanje skozi
nos, nabrekla sluznica v obnosnih sinusih pa
povzroča glavobol in občutek napetosti. Ohladitev
tega dela obraza je še izrazitejša, če je človek
prepoten, ker se znoj še bolj ohladi.

Septolete. Učinkovita pomoč za vneto in
boleče grlo.

Grlo hitro
zaboli, če klima
premočno hladi
Vroč poletni dan, temperatura nad
30 stopinj Celzija. Iščemo senco, iščemo
ohladitev in komaj čakamo, da sedemo
v avto. Oh, kakšno olajšanje, saj je tukaj
naša rešiteljica – klima. V takšnih dneh je
prav gotovo dobrodošla. Vendar pa prav
velike temperaturne razlike med okolico
in klimatiziranimi prostori povzročajo tudi
zdravstvene težave.
Da bi se izognili tem težavam, strokovnjaki
priporočajo, da je temperatura ohlajenega prostora
le za 5 do 8 stopinj Celzija nižja od zunanje. Pa je
res tako? Mnogokrat ne, navadno si nastavimo
zelo nizko temperaturo – nižja, kot je, bolje je.
Temperaturne spremembe, ki pri prehodu
iz enega prostora v drugega presegajo
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Družina Septolete vsebuje Septolete, Septolete D,
Septolete plus, Neoseptolete z okusom zelenega
jabolka, Neoseptolete z okusom limone in
Neoseptolete z okusom divje češnje.
Vsak izdelek iz družine Septolete je malce drugačen,
vendar imajo vsi zelo pomembni skupni točki,
učinkovitost in varnost. To smo dokazali tudi
v lastnih kliničnih študijah, ki smo jih izvedli
s priznanimi strokovnjaki. V študijah je sodelovalo
skoraj 2000 bolnikov, ki so imeli vnetje in bolečine
v grlu.
Rezultati so pokazali, da so Septolete
zmagovalke v boju s patogenimi mikrobi, ki se
naselijo v sluznico ust in grla, kjer ogrožajo naše
zdravje. Razlog za zmago so vsekakor učinkoviti
oralni antiseptiki, ki so glavna učinkovina Septolet.
Antiseptiki dobro prodrejo v najbolj skrite dele
sluznice ust in grla, kjer delujejo protimikrobno na
najpogostejše primarne in sekundarne bakterijske
povzročitelje, kot so streptokoki in stafilokoki.
Antimikotično delujejo tudi na glivo Candido
albicans. Takšno delovanje prepreči, da bi se sprva
blaga okužba razvila v resnejše obolenje zgornjih
dihal.
Septolete plus imajo med Septoletami posebno
mesto. Poleg oralnega antiseptika vsebujejo lokalni
anestetik benzokain, ki odpravi občutek bolečine.
Zato pravimo, da delujejo dvojno, protimikrobno
in protibolečinsko. Svetujemo jih pri močnejših
bolečinah v grlu. Protibolečinski učinek Septolet plus
nastopi po 15 do 30 minutah in traja do 3 ure.
Septolete so nepogrešljive v priročni potovalni
lekarni, ki si jo boste pripravili za počitnice. Dokazana
učinkovitost, visoka kakovost in zaupanje uporabnikov
so že več kot 27 let glavni razlogi za njihovo uporabo.
Mirijam Černe

slika septolete v ravni
vrsti
Med izdelki Septolete lahko izberete tistega, ki vam najbolj ustreza glede na vrsto in jakost
bolečine v grlu ter glede na sestavo in okus.

• Pastile Septolete in Septolete D svetujemo za blaga vnetja, ki jih spremljajo neprijetno skelenje,
praskanje in suhost v grlu. Imajo okus po mentolu in so na voljo s sladkorjem ali brez sladkorja.

• Septolete plus delujejo dvojno: protibolečinsko in protimikrobno. Primerne so za blaga do srednje močna vnetja v grlu, ki jih spremlja močnejša bolečina. Imajo okus po mentolu in ne vsebujejo sladkorja.
• Neoseptolete svetujemo za blaga vnetja ust in grla. Imajo okus po zelenem jabolku, limoni ali divji
češnji in ne vsebujejo sladkorja.
Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Andreja Kumer Lakner,
dr. med.,
specialistka šolske medicine
Vnetje žrela je pri otrocih in mladostnikih med
najpogostejšimi vzroki za obisk pri zdravniku. Navadno
rečejo, da jih »boli grlo«, v resnici pa gre za žrelo.
Pri 3 do 5 let starih otrocih in pri osnovnošolcih je pogost
vzrok vnetja nebnic v žrelu bakterija iz rodu streptokokov
(beta hemolitični streptokok) – to bolezen imenujemo
angina. Začne se nenadno z visoko vročino, glavobolom
in bolečinami pri požiranju. Mlajši otroci pogosto bruhajo
ali jih boli trebušček. Žrelo je ob pregledu močno pordelo
in sočno (tudi mehko nebo), na mandljih so lahko gnojni
čepki ali obloge. Vratne bezgavke so boleče povečane.
Inkubacija je od 12 ur do 4 dni. Okužba se prenaša
s tesnim stikom z obolelim. Za diagnozo angine ob
značilnem poteku brez prehladnih znakov mnogokrat
zadostuje že klinični pregled, lahko pa jo potrdimo še
s hitrim brisom na streptokoke ali s preiskavo krvne slike.
Vsaka angina bi minila sama, vendar jo zdravimo

z antibiotikom (10 dni), da preprečimo morebitne
zaplete.
Sicer pa je vnetje žrela največkrat sestavni del prehlada,
ki ga povzročajo številni virusi.
Kadar otroke boli grlo (pravzaprav žrelo), počakajmo
dan ali dva. Bolečine jim lajšajmo z oralnim
antiseptikom, izmerimo jim vročino in poskrbimo, da
bodo počivali. Če se bo razvil še nahod, se pravi smrkanje
in kašelj, gre skoraj zagotovo za virusno okužbo
zgornjih dihal in obisk pri zdravniku ni potreben, saj ne
more pomagati. Če se težave začnejo nenadno in se
temperatura hitro dviguje, ni pa smrkanja in kašljanja,
gre lahko za angino in moramo k zdravniku. Tudi v tem
primeru lahko počakamo in gremo k zdravniku čez
kakšen dan. Do takrat mora otrok veliko piti (jesti tako
ne more), znižati mu je treba tudi vročino.
Za hitrejše olajšanje težav, zlasti bolečin v žrelu, bolniki
radi uporabljajo oralne antiseptike.
Kako pa se ubraniti bolezni? Zagotovo je najboljša
preventiva zdrav način življenja: dovolj spanja, gibanja
na svežem zraku, redna in kakovostna prehrana,
prijetni odnosi, uspešno obvladovanje stresnih
dogodkov in podobno.

Bolezni ustne votline in žrela
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NASVET FARMACEVTKE

Maja Koprivec, mag. farm.
Lekarna Cankarjeva,
Velenje

Kaj spada v potovalno lekarno?
Pomoč poiščite v lekarni.
Na potovanju vas lahko doletijo različne zdravstvene tegobe. Večinoma ne potrebujete
zdravniške pomoči, saj si lahko pomagate sami. Zato naj bo v vaši prtljagi vedno
prostor za priročno potovalno lekarno.

Vsebina potovalne lekarne
Prilagoditi se mora vaši starosti, zdravstvenemu stanju,
trajanju in cilju potovanja, dostopnosti in razvitosti
zdravstvene službe v počitniških krajih. Seveda se
razlikuje tudi po tem, ali z vami potujejo otroci,
nosečnice, doječe mamice ali kronični bolniki. Vsebuje
naj spodaj navedena zdravila in sredstva.
• Izdelki za sončenje s primernim zaščitnim faktorjem,
pripravki za nego po sončenju in za lajšanje težav pri
sončnih ali drugih opeklinah.
• Sredstva za zaščito pred piki komarjev, klopov in drugih
insektov ter pripravki za odpravljanje težav po piku.
• Osnovna sredstva za prvo pomoč: razkužilo za rane,
mazilo za rane, sterilna gaza, povoji, vodoodporni
obliži, škarje, pinceta, varnostne zaponke, trikotna
ruta, pinceta za klope in termometer.
• Zdravila, ki vam jih predpiše vaš osebni zdravnik in jih
morate redno jemati.
• Zdravila za samozdravljenje manjših zdravstvenih težav:
• rehidracijska sol za nadomeščanje izgubljenih
soli in vode pri driski, bruhanju, močnem
znojenju in hujših fizičnih naporih;
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• zdravila proti potovalni slabosti;
• zdravila, ki jih uporabljamo pri zastrupitvi s hrano
in driski;

• zdravila za ublažitev alergijskih težav pri ljudeh,
•
•
•
•

ki so nagnjeni k preobčutljivosti za sonce, pike
insektov, ožigalkarjev ali hrano;
zdravila za zniževanje zvišane telesne temperature,
odpravo bolečin v mišicah in sklepih, odpravo
glavobolov ali zobobolov;
zdravila za lajšanje želodčnih težav;
odvajala;
zdravila za vneto grlo.

Zdravila in vse drugo, kar spada v potovalno lekarno,
shranite v posebne torbice ali škatle, ki ne prepuščajo
svetlobe in vlage. Hranite jih na primerni temperaturi
(ne sme biti višja od 25 stopinj Celzija). Posebno pozorni
bodite pri zdravilih, ki zahtevajo posebne pogoje
shranjevanja (npr. pri inzulinu). Priporočljivo je, da
zdravila hranite v originalni embalaži s priloženim
navodilom za uporabo, saj vsebuje vse potrebne
informacije o zdravilu.

Z otroki na pot
Sem mamica dveh malčkov, zato sem se odločila, da nekoliko podrobneje predstavim zdravila, ki jih na dopustu
oz. potovanju potrebujemo za otroke. Potovalna lekarna
zanje mora biti drugačna, ker imajo prav specifične potrebe in vsekakor niso pomanjšani odrasli.
V nadaljevanju lahko preberete, kako si lahko pomagate
pri nekaterih najpogostejših težavah, ki doletijo vaše
otroke na potovanju.
Zvišana telesna temperatura. Za otroke je najprimernejše zdravilo proti bolečinam in zvišani temperaturi
paracetamol, ki ga pri nas dobite pod različnimi zaščitenimi imeni in v različnih farmacevtskih oblikah (kot
tablete, prašek za peroralno suspenzijo, sirup, svečke).
Pomembno je, da med odmerki minejo vsaj 4 ure in
da predpisanega odmerka za otrokovo starost nikoli
ne prekoračite, ker zdravilo v prevelikih odmerkih škodi
jetrom. Seveda ne smete pozabiti na toplomer.

Zaprtje. Zaradi spremenjenega ritma življenja, okolja
in podnebja se pri otrocih, posebno pri dojenčkih,
lahko pojavi zaprtje. Pomembno je, da dovolj pijejo.
Dojenčkom lahko v čaj dodate za noževo konico
laktoze, večjim otrokom pa lahko pri zaprtju, ki traja
več dni, daste svečke za odvajanje. Otrokom nikoli ne
dajajte odvajalnih čajev, ker povzročajo hude krče!
Alergija in piki žuželk. Primerni so sirupi ali tablete, ki
vsebujejo antihistaminike in jih je treba odmerjati glede
na otrokovo starost. Za lajšanje kožnih težav uporabljajte
mazila, ki lajšajo vnetje in srbenje. Pred piki komarjev
in ugrizi klopov otroke najbolje zaščitite z uporabo
ustreznih repelentov. Za odstranjevanje klopov je dobro
imeti posebno pinceto za odstranjevanje klopov.
Potovalna slabost in bruhanje. Obstaja primerno
zdravilo, ki ga je treba odmerjati glede na otrokovo
starost. Za otroke, starejše od šest let, je na voljo tudi
naravno zdravilo iz korenine ingverja. Priporočamo, da
za nasvet in za podrobnejše informacije povprašate
farmacevta v lekarni.
Sončenje. Priporočamo pripravke z visokim zaščitnim
faktorjem (najmanj 30). Na kožo jih je treba nanesti vsaj
pol ure pred sončenjem in po vsakem kopanju.

Driska. Zdravila za odrasle večinoma niso primerna za
otroke, zato se o primernih zdravilih posvetujte s farmacevtom. Za otroke je driska zelo nevarna, ker lahko zelo
hitro dehidrirajo, to pa lahko vodi v odpoved ledvic.
Zato je najpomembnejše, da s peroralnim praškom za
rehidracijo nadomeščate vodo in elektrolite. Prašek morate raztopiti v vodi, ki ste jo prevreli in ohladili. Otrok
naj čim pogosteje pije tekočino po žličkah; pri količini
upoštevajte njegovo starost. Ponudite mu lahko tudi čaj
iz suhih borovnic. Če je driska huda in traja več kot dva
ali tri dni, morate poiskati zdravniško pomoč!

Ne pozabite na zavarovanje
Lahko se zgodi, da boste na potovanju potrebovali
zdravniško pomoč, zato imejte s seboj vso potrebno
dokumentacijo: potrjeno zdravstveno izkaznico,
ustrezno potrdilo o zdravstvenem zavarovanju,
mednarodno potrdilo o cepljenjih za tiste države,
ki to zahtevajo, pismo osebnega zdravnika o svojih
boleznih ter o rednem zdravljenju. Če greste v države
Evropske unije, imejte evropsko zdravstveno kartico.
Priporoča se tudi nadstandardno mednarodno
zavarovanje z asistenco v tujini.

Bolezni ustne votline in žrela
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S seboj vzemite
zdravila za lajšanje
bolečin.
Blage do zmerne bolečine lahko
lajšate brez zdravnikove pomoči.
Take bolečine so predvsem
kratkotrajen glavobol, zobobol,
menstrualne bolečine, bolečine
v mišicah in sklepih ter blaga
revmatska obolenja. Kot prvo
pomoč vam priporočamo tablete
Daleron, ki varno in učinkovito
lajšajo blage do zmerne bolečine.

Še nekaj
nasvetov za
dopustniške dni

Lahko pa svojo priročno
potovalno lekarno dopolnite
z analgetikom Nalgesin S, ki
bolečino odpravi hitro, njegov
učinek pa je dolgotrajen.

Ne dovolite, da vas presenetijo težave
z želodcem.
Na dopustu se je težko upreti kulinaričnim užitkom. To pa lahko privede
do želodčnih težav, ki so povezane s prevelikim izločanjem želodčne
kisline, kar se kaže s spahovanjem, zgago in pekočo bolečino v želodcu.
Pomagal vam bo Rutacid, ki hitro in učinkovito nevtralizira želodčno
kislino, s čimer zmanjša kislost v želodcu in dvanajstniku. Ima pa še
druge dobre
lastnosti, saj
ščiti želodčno
sluznico in
pospešuje celjenje
poškodovane
sluznice želodca
in dvanajstnika.
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Pri športnih
aktivnostih
pomislite tudi na
bolečine v mišicah in
sklepih.
Pri teku, kolesarjenju in pohodih
hitro pride do nategov, zvinov
ali udarnin. Pri teh poškodbah
je nepogrešljiv gel Naklofen,
ki deluje protibolečinsko in

protivnetno. Narahlo ga vtrete na boleče mesto,
da skozi kožo prodre do obolelega mesta. Zmanjša
vnetno oteklino, olajša bolečino in izboljša gibljivost
sklepa.

Poskrbite za urejeno prebavo.
Navadno se zaprtje zaradi spremembe okolja in
prehrane pojavi na začetku dopusta. Pomembno
je veliko piti, da se črevesna vsebina primerno vlaži.
Priporočljivi so tudi napitki, ki vsebujejo magnezijeve
soli, ali pa mineralna voda z veliko magnezija, saj
delujejo kot blago naravno odvajalo. Prav tako je
pomembna ustrezna prehrana. Najprimernejša
je hrana, ki vsebuje veliko vlaknin (npr. slive, fige,
marelice, hruške, kislo zelje, žita, semena). Pri
zaprtosti si lahko pomagate z zeliščnim odvajalom
Verolax Senna. Vsebuje izvleček listov zdravilne
rastline sena, ki je klinično najbolj preizkušeno in
varno naravno odvajalo.

Ne pozabite na zdravila, če trpite
zaradi alergij.
Pri blažjih oblikah alergij na sonce, cvetni prah in
nekatere vrste hrane si lahko pomagate
z Letizenom S, ki hitro in učinkovito pomirja in
odpravlja alergijske simptome. Alergij ne smete
podcenjevati. Če se ob stiku z nekim alergenom, to je
snovjo, ki sproži alergijsko reakcijo (npr. pik žuželke),
pojavijo srbenje, pospešen utrip, oteženo dihanje,
krč v dihalih in hitrejši srčni utrip, je to znak takojšnje

preobčutljivostne reakcije (anafilaktičnega šoka). V tem
primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.

Nežno negujte skelečo in
razdraženo kožo.
Večina je že imela težave s sončnimi opeklinami,
piki in ugrizi žuželk, ožigi meduz in s čezmernim
potenjem. Vse to povzroča skelečo, razdraženo
in vneto kožo. Prizadeta mesta narahlo namažite
z gelom Kamagel, ki blaži skelenje in srbenje,
zmanjšuje vnetje, kožo pa pri tem prijetno hladi in
je ne masti. Na mestu nanosa ustvari zaščitni plašč,
ki preprečuje morebitne okužbe in omogoča hitro
obnavljanje poškodovanega tkiva.

Poskrbite za utrujene noge.
Pri ogledu številnih znamenitosti, z vodičem v eni in
zemljevidom v drugi roki, nevede prehodite kar lepo
število kilometrov. In ko se zvečer končno usedete,
ugotovite, kako boleče in utrujene so noge. Pri oteklih
in bolečih nogah ter pri udarninah in podplutbah
vam lahko pomaga gel Herbion Aesculus, ki vsebuje
izvleček divjega kostanja in medene detelje. Zmanjša
občutek napetosti in teže v nogah, oteklino in vnetje
ter tako posredno olajša bolečino.

Počitnice so pred vrati. Preživite jih varno, zanimivo
in veselo.
Mirijam Černe

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

Bolezni ustne votline in žrela
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Sun Mix ljubi sonce.
Losjon za sončenje Sun Mix Active Care, SPF 20
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Sun Mix. Zaupanja vredna kakovost.
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SVETOVALNI KOTIČEK
z odebelitvijo zgornjih plasti kože. Vse to pa pomeni,
da je koža že prizadeta. Zato se moramo pred
škodljivimi sončnimi žarki zaščititi. Zelo pomembna
je pravilna izbira izdelkov za zaščito in nego kože,
upoštevati pa moramo tudi vsa zlata pravila za varno
izpostavljanje soncu:
• med 11. in 15. uro se izogibamo soncu,
• telo zavarujemo z obleko, pokrivali in s sončnimi
očali,
• otroke in dojenčke zavarujemo pred neposrednim
soncem,
• uporabljamo izdelke za zaščito pred UVA- in
UVB-žarki,
• izdelke za zaščito pred soncem uporabljamo
pravilno in v zadostnih količinah (36 g ali 6 zvrhanih
čajnih žličk za enkraten nanos na vse telo).

Sun Mix ljubi sonce

Varno
na soncu
Brez sonca bi težko živeli. Potrebujemo
ga za tvorbo vitamina D, poleg tega pa
zelo dobro vpliva na naše počutje. Zato ni
čudno, da se velikokrat brezbrižno in brez
zaščite predajamo njegovim žarkom.
Vendar pa se moramo zavedati, da je lahko pretirano
izpostavljanje soncu tudi zelo nevarno. UV-žarki
povzročajo opekline in druge poškodbe kože, ki
povečujejo nevarnost za nastanek kožnega raka.
Prispevajo tudi k prezgodnjemu staranju kože, kar
se kaže v izrazitejših gubah, izgubi prožnosti in
pigmentnih madežih. Nevarne vplive sonca lahko
omilimo z ustrezno zaščito in si tako privoščimo
brezskrbne poletne užitke.

Zlata pravila za sončne poletne dni

Koža se s tvorbo kožnega pigmenta (melanina) sama
ščiti pred soncem. Zato na soncu porjavimo. Ščiti
se tudi na druge načine, ki jih ne opazimo, npr.

Zaupanja vredni izdelki preverjene kakovosti iz
vrhunske negovalne linije za sončenje Sun Mix kožo
zanesljivo ščitijo pred škodljivimi vplivi UV-žarkov.
Hkrati jo med sončenjem in po njem tudi negujejo in
tako pomagajo ohranjati njen zdrav in lep videz.
V pestri paleti izdelkov, ki ustrezajo različnim
potrebam kože obraza in telesa, lahko prav vsakdo
najde pravi izdelek zase.
Za vse, ki želite, da se izdelek hitro vpija in na koži
pusti lahkoten občutek, smo razvili losjon za
sončenje Sun Mix Active Care s SPF 20.
Za občutljivo kožo je prava izbira mleko za
občutljivo kožo Sun Mix Sensitive s SPF 20, ki ne
vsebuje parfuma in na koži dokazano ne povzroča
neželenih reakcij.
Ker je sončnim žarkom najbolj izpostavljena koža
na obrazu, so na njej znaki staranja najprej vidni.
Kremi za obraz Sun Mix Anti Age s SPF 15 in SPF
30 pomagata zavirati prezgodnje staranje kože ter
intenzivno vlažita in obnavljata kožo.
Poiščite tudi druge izdelke iz negovalne sončne linije
Sun Mix:
• mleko za otroško kožo Sun Mix Kids s SPF 30,
• mleko za učvrstitev kože Sun Mix Firming s SPF 10,
• olji za intenzivno in dolgotrajno porjavelost Sun
Mix Deep Tan,
• izdelke za sončenje Sun Mix Active Care,
• mleko in hladilni gel Sun Mix After Sun.
Naj bosta nasmeh na obrazu in Sun Mix vaša
zvesta spremljevalca vse poletje!
Več informacij o izdelkih poiščite na
www.krka-kozmetika.si.
Branka Cencelj
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Primer uspešnega zdravljenja
z ročno limfno drenažo
48-letna gospa je imela 30 let zamašeno uho, ni mogla
dihati skozi nos, imela je nenehne težave s sinusi.
Odločila se je za serijo terapij ročne limfne drenaže
v Talasu Strunjan. Že po nekaj terapijah se je njeno stanje
občutno izboljšalo – uho se ji je odmašilo, prav tako nos,
sinusi so se začeli čistiti – vse to brez zdravil. Po začetni
seriji 15 terapij zdaj gospa obišče limfterapevtko v Talasu
Strunjan 1- do 2-krat na mesec oziroma po potrebi.

Ročna limfna
drenaža
Ko sta okrog leta 1930 dr. Vodder in njegova žena Estrid
nekje v Franciji razvijala metodo ročnega spodbujanja
limfnega sistema, ki naj bi pomagala pri zdravljenju
kroničnih okužb zgornjih dihal ter ponavljajočih se
prehladov in migren, najverjetneje nista vedela, kakšno
dobro delo sta naredila tudi za marsikoga s popolnoma
drugačnimi težavami. Slabih sto let kasneje je ročna
limfna drenaža pomembna metoda, ki učinkovito
deluje na prečiščevanje telesa in odvajanje odpadnih
snovi iz njega.

Kako deluje?

Naloga limfnega sistema je odstranjevanje odpadnih in
škodljivih snovi ter odvečne tekočine iz telesa. Medtem
ko ima krvni obtok lastni pogonski agregat (srce), ga
limfni sistem nima. Limfa se premika s krčenjem limfnih
žil, z razliko v tlaku in s krčenjem mišic. Včasih je ta sistem
moten in upočasnjen zaradi patoloških sprememb
(npr. operacije, bolezni, stresa, kronične utrujenosti,
nespečnosti). S pravilno limfno drenažo pa lahko spet
vzpostavimo normalno delovanje limfnega sistema.
Ročna limfna drenaža pospeši limfni tok, spodbuja
delovanje imunskega sistema in uravnava simpatično
in parasimpatično živčevje. Pomirja, deluje protistresno,
protibolečinsko, krepi imunski sistem, uravnava prebavo
in izboljšuje mišični tonus. V medicini je uporabna predvsem za zmanjševanje edemov po mastektomiji
(odstranitvi dojke), pri edemih po poškodbah, pri primarnih limfedemih (prirojenih okvarah limfnih žil) in po
operativnih posegih. Lajša težave pri lokalnih edemih
osrednjega živčevja in perifernih živcev, pomaga pri zvo-
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njenju v ušesih, migrenah, bronhitisu, opeklinah (brazgotine se zmanjšajo, manj so vidne, barva se izboljša) in
težavah ožilja. Odlične rezultate daje tudi pri zdravljenju
aken, dermatitisu, izpadanju las, odpravljanju zgodnjega
celulita in pri prebavnih motnjah.
Pomembno! Limfna drenaža se ne sme uporabljati
pri nezdravljenih rakavih obolenjih z zasevki,
pri akutnih vnetjih (generaliziranih in lokalnih),
pri trombozi, pri srčnem popuščanju in med
zdravljenjem z antibiotiki.

Tehnika ročne limfne drenaže

Ročna limfna drenaža pomaga limfnim žilam pri
odvajanju bremena. Izvajamo jo s počasnimi, nežnimi,
monotonimi in ritmičnimi gibi, ki se ponavljajo in
potekajo vzdolž limfnih žil. Spodbujajo njihovo krčenje in
sledijo limfnemu toku. Tako lajšamo pretok in eliminacijo
limfe in medcelične tekočine iz delov telesa, kjer zastaja
in se kopiči. Če je limfna drenaža prehitra, prepočasna ali
premočna, ni učinkovita. Terapija ne sme boleti.
Dobro delovanje limfnega sistema je nujno za človekovo
zdravje. Če ne deluje najbolje, se začnejo v telesu nabirati
strupi, ogroženo je delovanje celic, to pa pripelje do
fizičnih težav (npr. do bolezni, čezmerne teže, celulita,
slabega počutja). V obmorskem centru Krkinih term
Talaso Strunjan, kjer imamo zaposlene vrhunske fizioterapevte, učinke limfne drenaže nadgrajujemo s posebnimi
dihalnimi vajami in z veliko gibanja v neokrnjeni naravi
zaščitenega parka. Vse to pozitivno vpliva na limfni
sistem in na boljše počutje vsakega posameznika.
Andreja Zidarič

Informacije in rezervacije: 05 67 64 100
booking.strunjan@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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Znanstvenica leta
2009
Že tretje leto zapored sta bili Krka in Vitaskin Pharma
glavni pokroviteljici akcije Znanstvenica leta.
Predstavljenih je bilo deset izjemnih žensk, ki dosegajo
izredne dosežke na zelo specializiranih področjih –
v znanosti.
Po izboru bralcev revije Jana je
bil naziv znanstvenica leta letos
podeljen dr. Bojani Žvan. Slovesna
podelitev je potekala v četrtek,
21. maja 2009, v Festivalni dvorani
v Ljubljani. Zmagovalki so med
prvimi čestitali minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo
Gregor Golobič, glavna in
odgovorna urednica revije Jana
Melita Berzelak ter mag. Elizabeta
Suhadolc, direktorica Marketinga
in direktorica programa
Farmacevtika v Krki.

Dr. Bojana Žvan je predstojnica
Kliničnega oddelka za nevrologijo
na ljubljanskem UKC. Preučuje
bolezni možganov in ožilja,
enega aktualnejših zdravstvenih,
medicinskih in socialnih
problemov sodobnega časa.
V Sloveniji zaradi teh bolezni
umre okoli 2100 ljudi na leto.
Prav zato je ugotavljanje vzrokov,
preučevanje in izboljšave v
diagnostiki, zdravljenju in
rehabilitaciji možganskožilnih
bolezni zelo pomembno.

Nominiranke za znanstvenico leta so se s predsednikom uprave in generalnim
direktorjem Krke Jožetom Colaričem in ostalimi predstavniki vodstva podjetja
srečale na Otočcu.

dr. Bojana Žvan

Dr. Bojana Žvan je sodelovala tudi
pri pripravi slovenskih smernic za
zdravljenje migrene.
Poleg dr. Bojane Žvan je bilo
za naziv znanstvenica leta
nominiranih še devet izjemnih
žensk, ki v znanosti puščajo
neizbrisen pečat:
dr. Zalika Črepinšek s Centra za
agrometeorologijo ljubljanske
Biotehniške fakultete, dr. Karmen
Erjavec s Fakultete za družbene
vede v Ljubljani, dr. Metka Filipič
z Nacionalnega inštituta za
biologijo, dr. Urška Lavrenčič
Štangar z Univerze v Novi Gorici,
dr. Mateja Logar s Klinike za
infekcijske bolezni in vročinska
stanja v Ljubljani, dr. Andrijana
Sever Škapin z Zavoda za
gradbeništvo Slovenije, dr. Milica
Antić Gaber s Filozofske fakultete
v Ljubljani, dr. Tina Šmuc, mlada
znanstvenica z Medicinske
fakultete, in dr. Irena Rogelj
z Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Že uvrstitev med deset tako
eminentnih kandidatk je
veliko priznanje. V Krki smo
nominirankam želeli pokazati,
kako spoštujemo njihovo delo in
dosežke, zato smo jih že teden
dni pred sklepno prireditvijo
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Vse letošnje nominiranke za znanstvenico leta, skupaj z zmagovalko in Samom
Komelom, direktorjem Krkinega programa Samozdravljenje in kozmetika,
mag. Elizabeto Suhadolc, direktorico Marketinga in direktorico programa
Farmacevtika, ter pesnikom Cirilom Zlobcem.

povabili na obisk v Novo mesto.
Predstavili smo jim Krko ter
razkazali Notol, najsodobnejši
obrat za proizvodnjo trdnih
oblik farmacevtskih izdelkov, in
Razvojno-kontrolni center. Želeli
smo jim pokazati, kako znanost
vpletamo v svoje podjetje.
V Krki se zdravje in lepota
dopolnjujeta. Vitaskin Pharma je
naš dokaz, da je znanost lahko
predana tudi lepoti, saj gre za
dermokozmetično linijo izdelkov,
s katero ženskam različnih starosti
ponujamo celovito in učinkovito
nego kože.
Anja Lesar

Krkina zdravila v novi podobi
Konec leta 2008 smo v Krki začeli z obsežnim projektom prenove embalaže zdravil na
recept. S prenovo želimo zagotoviti še lažjo in predvsem še varnejšo uporabo Krkinih
zdravil ter njihovo večjo prepoznavnost.

Ključne novosti nove
embalaže
•
•
•
•
•
•
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barvno ločevanje zdravil
dodaten znak v podlagi,
ki opredeljuje terapevtsko
skupino zdravila
barvno ločevanje različnih
jakosti zdravila
pasica za posebne
farmacevtske oblike (npr.
orodisperzibilne tablete, tablete
s podaljšanim sproščanjem)
osnovni podatki na treh
nenasprotnih stranicah, ki
zagotavljajo prepoznavnost
zdravila ne glede na lego škatlice
prepoznavno ime proizvajalca
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Novosti embalaže

Ponudba naših zdravil je velika, zato zamenjava embalaže poteka postopoma. Zdravila v novi embalaži pridejo
na trg takrat, ko so za to izpolnjeni regulatorni in vsi drugi pogoji.
Trenutno so na slovenskem trgu v prenovljeni embalaži naslednja zdravila:
1. Kventiax (kventiapin), zdravilo
za zdravljenje shizofrenije in
bipolarne motnje, v jakostih
25 mg, 100 mg, 200 mg in
300 mg ter pakiranjih po
60 tablet.

2. Mirzaten (mirtazepin), antidepresiv z dvojnim delovanjem, v jakostih 30 mg in 45 mg ter pakiranjih
po 30 tablet.

3. Cezera (levocetirizin), nov, sodoben antihistaminik, v jakosti 5 mg in pakiranju po 30 tablet.

4. Enap-HL (enalapril in hidroklorotiazid), zdravilo za
zniževanje krvnega tlaka, v pakiranju po 90 tablet.
Tableta Enap-HL vsebuje 10 mg enalaprilijevega
maleata, kar ustreza 7,64 mg enalaprila, in
12,5 mg hidroklorotiazida.

Novo podobo embalaže bodo do konca letošnjega leta predvidoma dobila še zdravila Atifan, Cordipin,
Diflazon, ostale jakosti, farmacevtske oblike in pakiranja zdravila Enap, Garamycin, Hiconcil in Kamiren.
Prepričani smo, da bodo te spremembe še utrdile zaupanje v Krkina zdravila.
Polona Koželj
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RUBRIKAIZ KRKE
NOVICE

Nova spletna
stran Krkinih
Septolet
www.septolete.si
Septolete kot izdelek poznate s polic
lekarn ali specializiranih trgovin, odslej pa
številne informacije o tem izdelku najdete
tudi na internetu.
Spletna stran www.septolete.si na pregleden,
privlačen in interaktiven način ponuja vse informacije
o Septoletah ter o vnetju ust in grla.
Na spletni strani seveda najdete natančno
predstavitev celotne družine Septolete. Preberete
lahko več o tem, zakaj in predvsem kako
Septolete pomagajo pri bolečini v grlu. Poleg
zgoščenih informacij smo za vas pripravili tudi
nazorno video animacijo njihovega delovanja in
učinkovitosti. Izveste lahko tudi, zakaj topel čaj ne
pozdravi bolečega in vnetega grla. Spletno mesto
pa ponuja tudi številne praktične napotke, ki vam

bodo pomagali preprečevati vnetje grla. Ali ste
vedeli, da so najpogostejši vzroki za vneto grlo poleti
večja ali pa nepravilna uporaba klimatskih naprav,
številne športne aktivnosti na prostem in pretirana
uporaba glasu?
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Poleg že naštetih vsebin se lahko na
www.septolete.si zabavate tudi ob interaktivni
igri Lekarna.

Grlo je izjemno pomemben del našega telesa, zato
tudi poleti nikar ne pozabite nanj in mu omogočite
nemoteno delovanje.
Septolete – naj vaše grlo spet deluje. Obiščite
www.septolete.si – to je pr(a)va izbira!
Anja Lesar

RUBRIKA
vsak četrti odrasli Slovenec je
izpostavljen velikemu tveganju,
da bo zato doživel možgansko
kap ali pa srčni infarkt.
Krka je glavni sponzor dogodka
in skupaj s Sekcijo za arterijsko
hipertenzijo organizator
brezplačnih meritev krvnega tlaka
po vsej Sloveniji. V petih letih je
bilo opravljenih že več kot 12.000
meritev krvnega tlaka.

V petih letih več
kot 12.000 meritev
krvnega tlaka
V soboto, 9. maja 2009, je potekal svetovni dan
hipertenzije. Krka je skupaj s Sekcijo za arterijsko
hipertenzijo znova pripravila akcijo merjenja krvnega
tlaka mimoidočim.
V 10 slovenskih mestih –
v Ljubljani, Mariboru, Novem
mestu, Celju, Kopru, Novi Gorici,
Brežicah, Murski Soboti, na Bledu
in Jesenicah – smo opravili kar
2600 brezplačnih meritev krvnega
tlaka. K prijetnemu vzdušju sta
pripomogla tudi lep sončen dan
in krajši kulturni program.
Namen svetovnega dne hipertenzije je širiti znanje o krvnem tlaku
in javnost seznanjati s pomenom
rednega merjenja in z nevarnost
mi, ki so povezane z visokim
krvnim tlakom.
Zvišan krvni tlak (hipertenzija)
je zelo razširjena bolezen – vsaj

Naslov letošnjega svetovnega dne
hipertenzije je bil Sol in visok krvni
tlak, saj je čezmerno uživanje soli
eden od dejavnikov tveganja za
zvišan krvni tlak. Priporočljivo je,
da vnos kuhinjske soli omejimo
na največ 5 g (ena kavna žlička) na
dan. Okus jedi lahko izboljšamo
z dišavnicami in začimbami.

Za meritev krvnega tlaka so se
odločili številni mimoidoči.

Z zdravim načinom življenja
preprečimo, da bi prišlo do
zvišanja krvnega tlaka, hkrati pa
ga lahko tudi uspešno znižamo.
Anja Lesar

Svetovni dan hipertenzije povezuje
različne generacije.

Ob letošnjem svetovnem
dnevu hipertenzije smo izdali
tudi novo knjižico v zbirki
V skrbi za vaše zdravje, in sicer
Spremljanje krvnega tlaka
doma. V njej lahko najdete infor
macije, kako si pravilno meriti
krvni tlak doma ter kakšne so
prednosti rednega merjenja in
spremljanja krvnega tlaka doma.
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NOVICE IZ KRKE

Škarjice, hrustalke, po rumeni mizi bežite,
vetrnico mi urežite
Naslov prispevka so malce spremenjene besede
deklice Bogdanke iz znane slovenske pravljice Šivilja in
škarjice. Napisal jo je Dragotin Kette, po katerem nosi
ime ena od novomeških osnovnih šol. Zdi se, da ime
šole ni naključno izbrano. Svobodomiselnost in inovativni pristopi so značilni tako za šolo kot za pesnika in
obdobje slovenske moderne, v katerem je ustvarjal.

Osnovno šolo
Dragotina Ketteja
obiskujejo otroci, za
katere je šolanje
v rednem programu
pretežko. Govorili
smo jim o zdravi
prehrani, predvsem
o vitaminih in
mineralih. Okoli 80 učencev in 10 učiteljev je
s številnimi vprašanji aktivno sodelovalo in utrjevalo
snov. V drugem delu druženja so se otroci preizkusili
še v izdelovanju vetrnic. Z enako vnemo so merili,
barvali, zavijali in pribijali žebljičke. Naredili so več kot
20 vetrnic in vse so delovale.
»Škarjice, hrustalke, zdaj se pa ustavite, zdaj pa v kot
se spravite!« In naše druženje se je končalo. Na poti
v Ljubljano sva s Katjo Eržen skušala strniti svoje
občutke. Strinjala sva se, da toliko topline, želja,
sprejetosti in hvaležnosti, kot sva jih videla na tej šoli,
človek danes le redko sreča.
Igor Fürst

V otroških očeh
je sijalo sonce
Že drugo leto zapored smo krkaši organizirali
poučno delavnico za otroke, da bi jih na sproščen in
zabaven način izobrazili o zaščiti pred soncem. Tokrat
smo polepšali dan otrokom s posebnimi potrebami
na OŠ Levstikov trg v Ljubljani, ki je del Zavoda za
usposabljanje Janeza Levca.
V okviru njihovega letnega projekta Preklopi na
zdravo smo zanje pripravili kratko izobraževanje
o pomembnosti zaščite pred soncem, o posledicah
pretiranega sončenja ter o redni in pravilni uporabi
zaščitnih izdelkov. Želeli smo jih poučiti, kako, kje in
kdaj zaščitimo kožo ter kako se pravilno obnašamo
na soncu, da ostanemo zdravi. Obenem smo jih želeli
pripraviti na sončne dneve in na letovanje ter jih
spodbuditi k stalnemu zaščitnemu vedenju.
Njihovo znanje smo utrdili z zabavnim kvizom. Svojo
ustvarjalnost so pokazali v delavnici, kjer so izdelovali
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sončke Sun Mix in se potegovali za praktične nagrade, ki jih bodo uporabili v prihajajočih poletnih dneh.
Z nasmehom na obrazih smo se poslovili.
Dragocena izkušnja, ki se je končala s pozitivnim
odzivom, nasmehom in hvaležnostjo otrok, me je
navdušila. Občutke ob koncu akcije bi lahko končala
z verzom Kekčeve pesmi: »Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi
roki zlati smeh.«
Mihaela Jaćimović

NAGRADNA IGRA
Geslo križanke sestavljajo črke v oštevilčenih poljih. Vpišite ga na priloženi kupon, dopišite svoje podatke in nam
kupon pošljite do 20. julija 2009. Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad.
Vodoravno
1. Kako se imenuje skupina zdravil za zdravljenje vnetij v ustni votlini?
Navpično
1. Kako se imenuje Krkina kozmetična linija, ki je namenjena negi kože med sončenjem in po njem?
2. Kako se imenuje metoda, ki učinkovito deluje na prečiščevanje telesa in odvajanje odpadnih snovi iz njega
in vključuje ročno stimulacijo limfnega sistema?
3. Kako se imenuje vnetje ustne sluznice?
4. Kako se imenuje vnetje obzobnih tkiv?
5. Kateri Krkin protibolečinski izdelek s hitrim in dolgotrajnim delovanjem
2 ne sme manjkati v potovalni lekarni?
3
6. Kateri Krkin izdelek je dobro imeti na dopustu, ker hitro in učinkovito nevtralizira želodčno kislino, ščiti
želodčno sluznico ter pospešuje celjenje razjed na želodcu in dvanajstniku?
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Pravilna rešitev nagradne igre iz 14. številke revije je HITRA REŠITEV.
Nagrajenci iz 14. številke so: Milan Pintarič, Marjana Zupan, Ranko Djokič, Angela Černi, Larisa Čepin, Darinka
Pučko, Jože Bagar, Majda Leben Mežan, Franci Hrasnik, Irena Rojc. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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Neoseptolete vsebujejo cetilpiridinijev klorid.

Septolete preprečijo
razvoj hujših obolenj v grlu
pri 96,2 do 100 % bolnikov.
Izberite svoje Septolete:
z močnejšim protibolečinskim
delovanjem (Septolete plus),
s sadnimi okusi,
brez sladkorja.
®

Septolete vzemite takoj,
ko se pojavijo prve težave v grlu.

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

