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Zestaw 10 sztuk plastrów na opryszczkę.
Ultra cienki poliuretanowy plaster posiada hipoalergiczną warstwę 
klejącą nasączoną olejkiem z drzewa herbacianego o właściwościach 
antyseptycznych. Plaster zapewnia ochronę przed czynnikami ze-
wnętrznymi, redukuję możliwość zakażenia oraz kontroluje aktywność 
bakterii w mikrośrodowisku zaatakowanym przez wirusa.
Wytwórca: EUROSIREL 
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Drodzy Czytelnicy!
To już ostatnie wydanie magazynu ZDROWIE   
i OPIEKA w tym roku. W tym numerze najwięcej  
o cukrzycy. To choroba cywilizacyjna, dlatego zależy 
nam, aby kazdy wiedział o niej jak najwięcej. 

W wydaniu znajdziecie sposoby na przeziębianie i in-
fekcje, listopadową depresję, na przejedzenie. 

Nasi czytelnicy znajdą także wiele informacji na te-
mat szczepień przeciwko grypie, porady na dobry sen, 
a także wiele innych. W tym numerze zabraknie cyklu 
„Śladami Polaków”, ale to tylko dlatego, że chcemy 
uzupełnić część dotyczącą Polaków w Afganistanie.

Życzę wszystkim czytelnikom, aby okres Świąt był dla 
Was czasem rodzinnym, spokojnym, pozbawionym 
problemów i nieporozumień. Zapomnijmy o pra-
cy, pośpiechu, który towarzyszy nam każdego dnia, 
skoncentrujmy się na sobie i naszych najbliższych.  
W końcu Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy 
czas w roku. 

Świąt pełnych radości i życzliwości drodzy Państwo!  
Do zobaczenia w 2018 roku.

Redakcja
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To międzynarodowe święto przypadające  
w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny. Frederick Ban-
ting urodził się w 1891 r. i wraz z  Charlesem Bestem 
jako pierwszy sformułował przemyślenia, które dopro-
wadziły do odkrycia insuliny w 1922 roku. 

Od 1991 r. popularność tego dnia wzrosła i obecnie 
jest on obchodzony przez ponad 350 milionów ludzi 
z różnych regionów świata. W obchodach uczestniczą 
osoby ze środowisk opiniotwórczych, lekarze, dzieci, 
dorośli i oczywiście ludzie chorzy na cukrzycę. 

Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości 
szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, 
objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych  
z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że 
liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie 
wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe 
działania prewencyjne.

 W 2006 roku Federacja rozpoczęła kampanię „Zjed-
noczeni na Rzecz Cukrzycy”, mającą na celu zwięk-
szenie ogólnej świadomości społeczeństwa na temat 
cukrzycy.  Szacuje się, że około 285 milionów ludzi na 
świecie choruje na cukrzycę, z czego 90% cierpi na cu-
krzycę typu 2 (tzw. cukrzyca dorosłych), do której w du-
żej mierze przyczynia się otyłość i niezdrowy styl życia. 
Prognozy na przyszłość są również bardzo niepokojące 
– do roku 2030 liczba chorych może się nawet podwo-
ić, a Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom w 
USA opisuje obecny stan zachorowalności jako epide-
mię. Co więcej, miliony ludzi nie wiedzą o tym, ze cho-

rują. Nieleczona cukrzyca stopniowo wyniszcza orga-
nizm, od problemów ze wzrokiem, poprzez nerki, serce, 
aż po zaburzenia neurologiczne czy tak zwaną „stopę 
cukrzycową”, którą z czasem trzeba amputować. Jest co 
prawda chorobą nieuleczalną, jednak przyjmując leki  
i prowadząc właściwy tryb życia, można nad nią zapa-
nować i dożyć późnej starości. Cukrzyca w naszej cywi-
lizacji istnieje od wielu tysięcy lat (jeszcze zanim została 
sklasyfikowana), a jej łacińska nazwa diabetes mellitus 
oznacza „miodowy słodki przepływ” – charakterystycz-
ny dla tej choroby cukier w moczu badany był kiedyś  
w jedyny możliwy sposób, czyli organoleptycznie.

Każdy z nas może 14 listopada założyć coś niebieskie-
go i w ten sposób promować Światowy Dzień Cukrzycy. 
W tym celu  organizatorzy światowego dnia cukrzycy 
wyszli z inicjatywą aby umieszczać na kluczowych bu-
dynkach w stolicach Europejskich podświetlonego, 
niebieskiego pierścienia. W przeszłości w ten sposób 
rozświetlił się np. Pałac Kultur i Nauki w Warszawie.

Każdego roku Światowy Dzień Cukrzycy koncentru-
je się na jednym temacie, który jest przedmiotem spe-
cjalnej uwagi. Tematy dotychczas poruszane dotyczyły 
m.in. cukrzycy i praw człowieka, cukrzycy i stylu życia 
oraz kosztów cukrzycy.

• 2004: Cukrzyca i otyłość
• 2005: Cukrzyca i stopy
• 2006: Cukrzyca i biedni Opieka diabetologiczna 

dla każdego
• 2007: Cukrzyca u dzieci i młodzieży
• 2008: Cukrzyca u dzieci i młodzieży
• 2009: Edukacja i prewencja cukrzycy
• 2010: Edukacja i prewencja cukrzycy
• 2012: Cukrzyca: Chrońmy swoją przyszłość
• 2013: Cukrzyca: Chrońmy swoją przyszłość
• 2014: Cukrzyca: Chrońmy swoją przyszłość
• 2015: Zdrowe odżywianie naszym prawem, nie 

przywilejem: Działajmy już dziś, by zmienić jutro.
• 2016: Zobacz cukrzycę: Działajmy już dziś, by 

zmienić jutro. 
oprac. J. Kurkowski

14 listopada
Światowy Dzień Cukrzycy
Ten dzień przypada w rocznicę urodzin  
odkrywcy insuliny – Fredericka Bantinga
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Te liczby pokazują ogromną ska-
lę problemu. Prognozy na najbliż-
sze lata też nie są optymistyczne, 
bowiem szacuje się, że liczba cho-
rych będzie wzrastać, a co za tym 
idzie w ciągu najbliższych 10 lat 
wzrośnie o 50% liczba zgonów 
z powodu cukrzycy i jej powikłań. 
Dlatego też tak ważne są wszyst-
kie możliwe działania, które mogą 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
tej groźnej a często lekceważonej 
choroby.

Żeby zrozumieć czym jest cu-
krzyca i jak groźna jest dla nasze-
go zdrowia najpierw trzeba po-
znać jej definicję

Cukrzyca jest to choroba prze-
wlekła, w której trzustka przestaje 
produkować insulinę, lub wytwarza 
jej za mało, a ponadto nie jest ona 
prawidłowo wykorzystywana przez 
komórki ciała człowieka. Jej niedo-
bór prowadzi do zaburzeń w za-
kresie wykorzystania glukozy przez 
organizm, co powoduje zwiększenie 
stężenia glukozy we krwi (hiperglike-
mię) oraz wydalanie glukozy wraz 
z moczem. Cukrzyca charaktery-
zuje się także zaburzeniami meta-
bolizmu węglowodanów, tłuszczów 
i białek. Ocenia się, że blisko 1/3 

chorych na cukrzycę początkowo 
nie zdaje sobie sprawy ze swojej cho-
roby, bowiem nie wykonuje badań 
krwi pozwalających na rozpozna-
nie i nie leczy się. Występują 2 typy 
cukrzycy oraz postać trzecia, zwana 
cukrzycą ciążową - mówi dr n. med. 
Małgorzata Kurkowska

„Cukrzyca cukrzycy  
nie równa”

Musimy mieć świadomość, że 
fachowa literatura wyróżnia: Cu-
krzycę Typu I, Cukrzycę Typu II oraz 
Cukrzycę Ciążową.  Te trzy rodzaje 
cukrzycy różnią się przyczyną wy-
stępowania, objawami oraz róż-
nym sposobem leczenia. Dlatego 
też, kluczowe podczas leczenia jest 
zdiagnozowanie jaki to typ tej cho-
roby. Lekarz posiadający taką wie-
dzę dobierze odpowiedni sposób 
leczenia.  

Zacznijmy od cukrzycy typu I, 
która jest najrzadziej występu-
jącą cukrzycą.  Z tym rodzajem 
cukrzycy boryka się bowiem co 
dziesiąty cukrzyk. Ta przypadłość 
dominuje u dzieci oraz osób mło-
dych do 30 roku życia.  Przyczyną 
jej występowania jest zniszczenie 
komórek trzustki, które produkują 
insulinę. Te komórki niszczone są 

przez przeciwciała. Dochodzi więc 
tutaj do swoistej autodestrukcji, 
dokonanej przez układ odporno-
ściowy organizmu. W przypadku 
tego typu cukrzycy naszą uwagę 
powinny zwrócić takie objawy jak: 
wzmożone pragnienie, częste od-
dawanie moczu, osłabienie oraz 
senność. Leczenie polega na poda-
waniu insuliny a także stosowaniu 
się do diety ubogiej w węglowo-
dany. Zalecana jest także aktyw-
ność fizyczna w postaci ćwiczeń 
wytrzymałościowych. Najlepsze 
będą w tym przypadku jazda na 
rowerze, bieganie czy pływanie. 
Ćwiczenie są szczególnie ważne, 
ponieważ zmniejszają insluinood-
porność organizmu, co pozwala 
na zredukowanie ilości zastrzyków 
insulinowych. Osoby z cukrzycą 
typu I musza się regularnie badać 
w celu ustalenia z lekarzem dawek 
insuliny. 

Następna jest cukrzyca typu II 
- najbardziej powszechna. Głów-
ną przyczyną występowania tej 
choroby jest dziedziczenie. Osoby 
obciążone genetycznie powinny 
zwrócić szczególną uwagę na pra-
widłową wagę oraz odpowiednią 
aktywność fizyczną. Objawy są 
bardzo podobne jak w przypadku 
I typu cukrzycy. Dodatkowo może 

CUKRZYCA
Wszystko co powinniśmy  
o niej wiedzieć 
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Z POWODU CUKRZYCY UMIERA NA CAŁYM 
ŚWIECIE PRAWIE 5 MILIONÓW OSÓB ROCZNIE, 
CZYLI 1 OSOBA CO 7 SEKUND, A W EUROPIE  
23% UMIERAJĄCYCH CUKRZYKÓW  
NIE UKOŃCZYŁO 60 LAT. 



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

dojść również do różnego rodzaju 
infekcji układu moczowo-płciowe-
go, szybkiego spadku masy ciała 
oraz charakterystycznego odde-
chu acetonowego. Leczenie pole-
ga z reguły na stosowaniu różnego 
rodzaju środków leczenia farma-
kologicznego a także stosowaniu 
odpowiedniej diety. Aktywność fi-
zyczna również i w tym przypadku 
odgrywa ważną rolę. Leki mają na 
celu zmniejszenie insulinoodpor-
ności organizmu. Zwykle wystar-
cza jedna tabletka dziennie. 

Cukrzyca ciążowa to choroba 
związana ze zmianami hormo-
nalnymi, które zachodzą w orga-
nizmie kobiety w ciąży. Dzieje się 
tak, ponieważ łożysko produkuje 
hormony, które mogą powodować 
zmniejszenie wrażliwości tkanek 
na insulinę. Swój udział ma tutaj 
wątroba, która podczas ciąży pro-
dukuje zwiększone ilości gluko-
zy. Na ten typ cukrzycy narażone 
są kobiety powyżej 35 roku życia 
z nadwagą oraz te, u których w ro-
dzinie występowała cukrzyca typu 
II. Do głównych objawów cukrzycy 
ciążowej zalicza się wzmożony ape-
tyt i pragnienie, infekcje pochwy, 

konieczność częstych wizyt w ła-
zience, ze względu na oddawanie 
nadprogramowych ilości moczu, 
ale także wzrost ciśnienia we krwi 
i zaburzenia pola widzenia. Zabu-
rzeń w pracy organizmu w związku 
z cukrzycą może być zatem bardzo 
wiele, dlatego warto jest skonsulto-
wać się w takim przypadku z leka-
rzem, który na podstawie wywiadu 
i szeregu innych badań potwierdzi 
lub też zaneguje diagnozę.

Leczenie tego typu cukrzycy, 
polega na stosowaniu odpowied-
niej diety. Należy wykluczyć z niej 
przede wszystkim cukry proste. 
Oprócz tego należy zmniejszyć 

ilość spożywanych tłuszczów.  Ko-
biety z tym typu cukrzycy, powin-
ny często się badać i stale być pod 
obserwacją lekarza. Nie leczenie jej 
może prowadzić do groźnych po-
wikłań, przedwczesnego porodu 
a także wad wrodzonych lub na-
wet obumarcia płodu.

Cukrzyca a nasz waga
Jak mówi: dr n. med. Małgorzata 

Kurkowska: - Sama kontrola masy 
ciała nie wystarczy, choć jest bardzo 
ważna. Wiąże się ona z odpowied-
nią dietą, w której najważniejsze jest 
stosowanie produktów pełnoziarni-
stych i bogatych w błonnik a ograni-
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SunVi®D3 
400 i 600 j.m. spray podjęzykowy, suplement diety

Vigantoletten 1000
90 tabletek

Vigantoletten MAX
60 kapsułek, suplement diety

SunVi®D3 
2000 j.m. 60 kapsułek, suplement diety

Składniki: olej z oliwek rafinowany, 
witamina D3 (cholekalcyferol), witami-
na E (octan DL-alfa-tokoferylu) 1 porcja 
zawiera: 10 µg (400 j.m.) witaminy D3 
pochodzenia naturalnego, RWS**: 200%.
Działanie: dostarcza witaminę D3, 
pomaga w utrzymywaniu zdrowych 
kości i zębów, pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowe-
go oraz wchłanianiu wapnia i fosforu.  
Uzupełnia niedobory witaminy D, wspie-
rającej funkcjonowanie układu odporno-
ściowego, prawidłowe funkcjonowanie 

mięśni oraz utrzymanie optymalnego 
poziomu wapnia we krwi. Witamina po-
dana w formie łatwego w aplikowaniu 
spray’u. Wskazana dla osób mających 
problemy z połykaniem tabletek. 
Produkt nie zawiera genetycznie mody-
fikowanej żywności (non-GMO), może 
być przyjmowany przez wegetarian, 
nie zawiera glutenu, soi oraz laktozy. 
Wyprodukowany zgodnie ze standar-
dem GMP 
Producent: HAND-PROD Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka zawiera 25µg (1000 j.m. 
witaminy D) Cholecalciferolum.
Działanie: witamina D jest ważnym czyn-
nikiem w procesie tworzenia kości.
Wskazania: zapobieganie krzywicy 
i osteomalacji u dzieci i dorosłych, za-
pobieganie schorzeniom związanym  
z niedoborem witaminy D, zapobieganie 
niedoborom witaminy D, leczenie wspo-
magające w osteoporozie. 
Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA

Skład: olej zawierający trójglicerydy o średniej 
długości łańcucha (olej palmowy/kokosowy); 
żelatyna wołowa; substancja wiążąca: glicerol; 
przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; cholekalcyfe-
rol (witamina D3).
Działanie: witamina D pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i prawidłowym funkcjonowa-
niu mięśni, prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego, utrzymaniu prawi-
dłowego poziomu wapnia we krwi.
Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA

Składniki: olej z krokosza barwierskiego (Carthamus 
tinctorius L.), składnik otoczki (żelatyna), substancja utrzy-
mująca wilgoć (glicerol),  witamina D3 (cholekalcyferol).  
1 kapsułka zawiera: 50 µg (2000 j.m.).
Działanie: dostarcza witaminę D3, pomaga w utrzy-
mywaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w pra-
widłowym funkcjonowaniu układu odpornościo-
wego oraz wchłanianiu wapnia i fosforu.  Uzupełnia 
niedobory witaminy D, wspierającej funkcjonowanie 
układu odpornościowego, prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni oraz utrzymanie optymalnego poziomu wapnia 
we krwi. Witamina podana w formie łatwego w apliko-
waniu spray’u. Wskazana dla osób mających problemy  
z połykaniem tabletek. 
Produkt nie zawiera genetycznie modyfikowanej żywno-
ści (non-GMO), może być przyjmowany przez wegeta-
rian, nie zawiera glutenu, soi oraz laktozy. Wyproduko-
wany zgodnie ze standardem GMP 
Producent: HAND-PROD Sp. z o.o.



czenie tłuszczów pochodzenia zwie-
rzęcego. Istotna jest nie tylko jakość 
posiłków, ale także ich ilość. Zaleca 
się pięć małych posiłków równo-
miernie rozłożonych w ciągu dnia. 
To bardzo szeroki temat, który jest 
omówiony w licznych poradnikach  
i broszurach. Drugim bardzo waż-
nym elementem zmniejszającym ry-
zyko wystąpienia cukrzycy typu 2 jest 
aktywność fizyczna. Ma ona istotne 
znaczenie również w zapobiega-
niu innym poważnym problemom 
zdrowotnym np. chorobom układu 
krążenia i niektórym nowotworom. 
Cukrzyca jako choroba z którą zma-
ga się ok. 5% mieszkańców Europy, 
wyraźnie pogarszająca jakość życia, 
jest cały czas tematem wielu badań 
naukowych. Stwierdzono znacznie 
niższe ryzyko wystąpienia cukrzy-
cy u kobiet, które przynajmniej raz  
w tygodniu wykonywały intensywne 
ćwiczenia fizyczne w porównaniu do 
tych, które nie ćwiczyły, niezależnie 
od otyłości. W kolejnych wykazano, 
że nawet ćwiczenia mniej intensyw-

ne takie jak szybkie spacery a ostat-
nio bardzo popularny Nordic Wal-
king, jazda na rowerze, pływanie, 
taniec lub inna aktywność fizyczna 
co najmniej przez godzinę 2-3 razy 
w tygodniu wiązała się ze znacznym 
zmniejszeniem ryzyka rozwoju cu-
krzycy. Regularny wysiłek fizyczny 
poprawia metabolizm glukozy, wę-
glowodanów i zmniejsza ryzyko roz-
woju cukrzycy o 35%, a nawet 50%.

Fakty i mity na temat 
cukrzycy
1.  Stres podwyższa poziom  

cukru. 
PRAWDA
Stres uwalnia hormony, które 

m.in. podwyższają ciśnienie krwi  
i poziom cukru.
2.  Nieostre widzenie może być ob-

jawem cukrzycy.
PRAWDA
Dzieje się tak na skutek groma-

dzenia się chlorku sodu w soczew-
ce, co powoduje zmianę jej kształtu 
i obniża ostrość. Objaw ten zanika 
po rozpoczęciu leczenia.
3. U mężczyzn zaburzenia erekcji 

mogą być pierwszym objawem 
cukrzycy. 
PRAWDA
Świadczą o długo utrzymują-

cych się stanach podwyższonego 
poziomu cukru, w wyniku czego 
dochodzi do uszkodzenia układu 
nerwowego.

4. Kobiety z cukrzycą w okresie 
menopauzy nie powinny stoso-
wać hormonalnej terapii.
NIEPRAWDA
Mogą i powinny ją stosować, je-

śli takie są zalecenia lekarza.
5. Czekolada jest zalecana w nie-

docukrzeniu.
NIEPRAWDA 
Wyroby czekoladowe zawierają 

cukry proste i tłuszcze, które mogą 
być wykorzystywane w niedocu-
krzeniu, ale tylko w ostateczności, 
gdy chory nie ma przy sobie nic in-
nego do jedzenia.
6. Chory na cukrzycę może jeść 

owoce bez żadnych ograniczeń.
NIEPRAWDA
Owoce zawierają cukier prosty 

– fruktozę. Diabetyk nie może więc 
zjeść jednorazowo wielu owoców, 
szczególnie niektórych, np. wino-
gron czy bananów.
7. Niesłodki alkohol obniża po-

ziom cukru.
NIEPRAWDA
Chorzy na cukrzycę mogą pić 

go w niewielkich ilościach, ponie-
waż hamuje on wytwarzanie i wy-
dzielanie glukozy przez wątrobę.
8. Osoba z cukrzycą nie powinna 

być zawodowym kierowcą, 
operatorem dźwigu ani praco-
wać na wysokościach.
PRAWDA
Są to zawody, które w wypadku 

wystąpienia hipoglikemii u diabe-
tyka niosą ryzyko dla pasażerów  
i chorego.
9. Po długotrwałym przyjmowa-

niu tabletek przeciwcukrzyco-
wych chory musi być leczony 
insuliną.
NIEPRAWDA
Po kilku latach przyjmowania 

tabletek, następuje tzw. wtórna 
nieskuteczność na doustne leki 
przeciwcukrzycowe. Tabletki nie 
wystarczają do obniżenia poziomu 
glukozy. Potrzebna jest insulina.

oprac. W. Jakubek
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Ból brzucha może towarzy-
szyć zwykłemu przejedzeniu, 
może także być oznaką choro-
by. Tak czy owak warto zwracać 
uwagę na objawy, aby nie zlek-
ceważyć choroby, ale także uzu-
pełnić domową apteczkę o leki, 
które przyniosą ulgę.

Zaburzenia trawienia mogą 
dawać o sobie znać w najróż-
niejszy sposób. Często niewiel-
ka zmiana stylu życia lub zwy-
czajów żywieniowych pomaga 
zmniejszyć dolegliwości. Za-
wsze można doraźnie skorzystac  
z domowej apteczki. Przed uży-
ciem każdego z leków należy 
pamiętać o dokładnym przeczy-
taniu ulotki. Przy niepokojących 
objawach, takich jak np. utrata 
apetytu, masy ciała, wymioty 
czy refluks (cofanie się pokarmu 
z żołądka do przełyku), trzeba 
koniecznie skonsultować się z le-
karzem. Wizyta u specjalisty jest 
konieczna, gdy ból powtarza się 
regularnie, utrzymuje się kilka 
godzin po zażyciu leków albo to-
warzyszą mu inne dolegliwości.

Zespół jelita  
drażliwego

Prawie 1/3 chorych zgłaszają-
cych się do lekarza z problemami 
gastrycznymi cierpi na tę do nie-
dawna mało znaną przypadłość. 
Zdecydowaną większość wśród 
chorujących stanowią kobiety. 
Jest to choroba dziwna, często  
o przeciwstawnych objawach – 
raz jest to biegunka, a raz zapar-
cie – towarzyszą im bóle brzucha  
o charakterze skurczowym i wzdę-
cia. Dolegliwości te najczęściej 
ustępują po oddaniu gazów lub 
stolca.

Objawy choroby prowokowane 
są przez niektóre potrawy - różne 
u różnych chorych. Wśród produk-
tów, które nasilają te objawy są: 
mąka pszenna, kukurydza, ziem-
niaki, cebula, produkty mleczne 
(kilkanaście procent ludzi nie jest 
zdolna do trawienia produktów 
mlecznych), tłuszcze zwierzęce, 
czekolada, jajka, orzechy, ryby, 
kawa, alkohol, konserwanty.

W postępowaniu terapeutycz-
nym dobrze jest, aby chory wie-
dział, których z wymienionych 
produktów ma unikać. Poza złą 
dietą dolegliwości nasilają się 

ZDROWIE SENIORA
Dolegliwości układu pokarmowego

BÓL BRZUCHA  
MOŻE OZNACZAĆ 
ZWYKŁE  
PRZEJEDZENIE,  
ALE MOŻE BYĆ  
TAKŻE OZNAKĄ 
CHOROBY

Protefix krem mocujący 47g Z ALOESEM
Krem mocujący do protez zębowych, o długotrwałym 
działaniu, trzyma na mokro i natychmiast, ponadto 
uszczelnia protezę przed drobinkami jedzenia. Dodat-
kowo przyspiesza gojenie.
Wytwórca: Queisser Pharma

Protefix Ekstra mocny
krem mocujący 2 x 47g XXL  
opakowanie ekonomiczne
Krem mocujący do protez zębowych, o długotrwałym działaniu, trzyma 
na mokro i natychmiast, ponadto uszczelnia protezę przed drobinkami 
jedzenia.
Wytwórca: Queisser Pharma 
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przez stres, zażywanie leków 
(przeciwbólowych, neutralizu-
jących kwasowość soku żołąd-
kowego oraz niektórych leków 
na nadciśnienie). Leczenie tego 
schorzenia przebiega wielokie-
runkowo. Podstawa to eliminacja 
z diety substancji prowokujących 
objawy. Ważne jest dobranie od-
powiedniej diety. W okresie bie-
gunkowym spożywać należy bia-
łe pieczywo, ograniczać owoce  
i warzywa bogate w błonnik (jest 
go mało np. w marchewce, ziem-
niakach i kapuście). Należy spo-
żywać posiłki gotowane na parze 
lub duszone. W okresie zaparć 
odwrotnie tj. należy stosować 
pokarmy z dużą ilością błonnika 
np. surowe owoce, kasze, pieczy-
wo ciemne (z pełnego przemia-
łu), otręby pszenne (oczywiście 
gdy nie ma uczulenia na gluten). 
Poza dietą należy uregulować 
tryb życia – mniej stresów, jeżeli 
jest taka potrzeba to skorzystać  
z pomocy psychiatry. Trzeba pa-
miętać, że problemy emocjonalne 
są prawdopodobnie główną i pod-
stawową przyczyną tej choroby.  
W leczeniu jelita drażliwego moż-
na wykorzystać zioła.

Niestrawność
Objawia się najczęściej bó-

lem lub dolegliwościami w nad-
brzuszu, które zwykle występują 
po posiłku, zwłaszcza tłustym lub 
ostro przyprawionym. Towarzy-
szą im nudności, odbĳanie, nie-
kiedy też biegunka i stan podgo-
rączkowy. Podrażniać przewód 
pokarmowy i powodować nie-
strawność może również alkohol 
(zwłaszcza w nadmiarze) i niektó-
re leki przeciwzapalne (NLPZ). Do-
legliwość może też być spowodo-
wana niewłaściwym połączeniem 
pokarmów (np. mleka i ogórków). 

Palenie tytoniu czy stres także 
zwiększają ryzyko jej wystąpie-
nia. Przy niestrawności stosuje 
się często preparaty zwiększające 
wydzielanie żółci, które wspoma-
gają przez to procesy trawienia 
tłuszczów, oraz z wyciągiem z kar-
czocha – reguluje pracę komórek 
wątroby i przyśpiesza ich odnowę.
o Mięta fix – herbatka do zaparzania 

na niestrawność i wzdęcia
o Krople żołądkowe – pomagają do-

raźnie na niestrawność, stany skur-
czowe układu pokarmowego

o Hepatil – wspomaga pracę przewo-
du pokarmowego i wątroby 

o Essentiale Forte – przyśpiesza rege-
nerację wątroby 

o Raphacholin C – wspomaga wy-
dzielanie żółci i perystaltykę jelit 

o Sylimarol – działa ochronnie na wą-
trobę, przyśpiesza jej regenerację 

Biegunka
Często jej przyczyną są bakte-

rie albo wirusy. Przy zastosowaniu 
węgla zachowaj ok. 2-godzinną 
przerwę przed i po zażyciu innych 
leków, by nie osłabić ich działania

o Laremid – w ostrej i przewlekłej bie-
gunce 

o Węgiel leczniczy – zadziała szybciej 
po rozgryzieniu 

o Imodium Instant – szybko działa, 

tabletki rozpuszczają się na języku 
o Multilac – probiotyk do połknięcia 
o Orsalit – dostarcza elektrolity i glu-

kozę 
o LacidoEnter – kapsułki można 

połknąć lub otworzyć i rozpuścić  
w wodzie 

o BioGaia – probiotyk dla niemowląt, 
stosowany w kolce, zmniejsza ryzy-
ko biegunki

o Nifuroksazyd Hasco – skuteczny 
w zatruciach

Choroby powodujące 
brak apetytu u osób  
w podeszłym wieku

 Do innych schorzeń, które 
mogą być przyczyną braku apety-
tu u osób starszych i w podeszłym 
wieku zaliczamy:
•  choroby układu sercowo-na-

czyniowego (niewydolność 
serca, nadciśnienie),

•  choroby metaboliczne (np. cu-
krzyca),

•  schorzenia psychiczne (szcze-
gólnie depresja, choroba Al-
zheimera),

•  choroby neurologiczne,
•  choroby układu oddechowego,
•  infekcje (bakteryjne, wirusowe, 

grzybicze, pasożytnicze),
•  dużą ilość przyjmowanych le-

karstw,
•  nadużywanie alkoholu i pale-

nie papierosów,
•  stres i zaburzenia emocjonalne,
•  częste hospitalizacje i unieru-

chomienie,
•  czynniki socjologiczne i ekono-

miczne (samotność, ubóstwo).
 
Brak apetytu u osób 

starszych przyczyną 
niedożywienia

W wyniku zaburzeń przyjmo-
wania pokarmów dochodzi do 
niedoborów składników mineral-
nych i odżywczych. Na skutek bra-
ku apetytu u osób w podeszłym 
wieku mogą pojawić się objawy  
i odległe skutki niedożywienia. 
Należą do nich:



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Asparaginian Extra 
Forte
50 tabletek, suplement diety
Suplement zawierający magnez i potas 
z dodatkiem asparaginianu, przeznaczo-
ny dla osób dorosłych w stanach zwięk-
szonego zapotrzebowania organizmu na 
magnez i potas.
Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.

Cerutin
125 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg 
witaminy C oraz 25 mg rutozydu.
Działanie: zmniejszanie przepuszczalności  
i wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych 
Wskazania: stany niedoboru witaminy C i ru-
tyny - wspomaganie odporności organizmu, 
uszczelnianie naczyń włosowatych - zapobie-
ganie przeziębieniom i łagodzenie objawów 
grypy.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

Esputicon 
50 mg 100 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera 50 mg dimetikonu.
Działanie: rozdrabnianie większych baniek gazów w przewo-
dzie pokarmowym, które łatwiej się wchłaniają. 
Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo - jeli-
towych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów 
w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia, w przypadku 
wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym, 
w przygotowaniu pacjentów do gastroskopii,  badań radiolo-
gicznych lub USG jamy brzusznej.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo  
Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o. 

Calcium  
Krystalicznie Czyste 
20 saszetek, suplement diety
Saszetki zawierają mleczan wapnia, bez 
substancji pomocniczych tabletkujących, 
bez aromatów, barwników, słodzików i sodu. 
Suplement polecany do uzupełnienia diety 
w wapń szczególnie dla osób uczulonych na 
niektóre substancje dodatkowe występujące 
w tabletkach musujących. 
Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.
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•  niedobór wapnia i witaminy D 
prowadzący do osteoporozy  
i patologicznych złamań kości;

•  brak odpowiedniego poziomu 
potasu i magnezu, co jest przy-
czyną zaburzeń rytmu serca;

•  niedobór witamin z grupy B pro-
wadzący do zaburzeń psychicz-
nych i neurologicznych;

•  niedobór żelaza prowadzący do 
anemii (niedokrwistości) obja-
wiającej się bladością powłok 
skórnych, przewlekłym przemę-
czeniem i zaburzeniami koncen-
tracji;

•  spadek odporności ujawniający 
się częstymi i ciężkimi infekcja-
mi wirusowymi, bakteryjnymi  
i grzybiczymi;

•  gorsza odpowiedź na leczenie 
farmakologiczne;

•  zmniejszona tolerancja wysiłku, 
niewydolność oddechowa;

•  zmniejszenie masy mięśniowej  
w wyniku niedoboru białek bu-
dujących mięśnie;

•  zwiększone ryzyko wystąpienia 
odleżyn i martwicy skóry u pa-
cjentów unieruchomionych;

•  pogorszenie jakości życia, a w 
części przypadków śmierć w wy-
niku znacznego wyniszczenia or-
ganizmu.

Jak zwiększyć apetyt  
u osób starszych?

Poprawa apetytu u osób star-
szych jest bardzo ważna, gdyż 

prawidłowe odżywianie u osób 
w podeszłym wieku zmniejsza 
śmiertelność oraz znacząco po-
prawia jakość życia.

Podstawowym leczeniem bra-
ku apetytu u osób starszych jest 
rozpoznanie i leczenie choroby 
powodującej pogorszenie apety-
tu. Skuteczna terapia bardzo czę-
sto prowadzi do poprawy apetytu 
i odzyskania ponownej satysfakcji 
z jedzenia, dlatego w razie stwier-
dzenia spadku łaknienia należy 
skontaktować się z lekarzem.

Osobie w podeszłym wieku 
cierpiącej na brak apetytu należy 
zwiększyć ilość przyjmowanego 
pokarmu poprzez częstsze, pełno-
wartościowe posiłki (małe porcje 
5–6 razy dziennie, co 2–3 godzi-
ny), najlepiej takie, które pacjent 
lubi spożywać. Posiłki powinny 
być dobrze doprawione, gdyż 
aromatyczne przyprawy, takie jak 
bazylia, kolendra, ostra i słodka 
papryka, chrzan czy liść laurowy 
zaostrzają apetyt i są chętniej spo-
żywane przez pacjenta.

Posiłki powinny być lekko-
strawne, należy unikać pokarmów 
smażonych na głębokim tłuszczu. 
Ważnym aspektem poprawy ape-
tytu jest również wspólne spoży-

wanie posiłków przy jednym sto-
le w miłej, spokojnej atmosferze 
oraz aktywność fizyczna, np. spa-
cer przed obiadem na świeżym 
powietrzu.

Na rynku dostępne są także 
preparaty dla seniorów zawiera-
jące witaminy, ekstrakty z mięty, 
anyżu, kopru i cykorii, które stano-
wią uzupełnienie diety, korzystnie 
wpływające na trawienie i apetyt.

U pacjentów w podeszłym 
wieku brak łaknienia może do-
prowadzić do niedożywienia.  
U osób starszych, niedożywio-
nych wskazane jest podawanie 
między posiłkami preparatów 
wielowitaminowych oraz białko-
wo kalorycznych. Często koniecz-
na jest hospitalizacja i rozpoczęcie 
żywienia pozajelitowego.

oprac. M. Grzeczyńska
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Nie jest to jednak takie proste, po-
nieważ o tej porze roku nie ma tak 
bogatego wyboru owoców i wa-
rzyw jak w lecie. Jak w takim razie 
odżywiać się zimą? Jakie witaminy 
wprowadzić do naszej diety, że-
byśmy mogli cieszyć się dobrym 
zdrowiem?

Zimą  możemy czuć się zmęcze-
ni, mamy kłopoty z cerą, włosami 
i paznokciami a nasz system od-
pornościowy nie raz jest wysta-
wiany na próby, z którymi sobie 
nie radzi. Dlaczego tak się dzieje? 
Jest to spowodowane  brakiem 
witamin i minerałów. Same wita-
miny i minerały nie dadzą nam 
energii koniecznej do życia ani nie 
stanowią budulca komórek, jed-
nak biorą udział w tysiącach reak-
cji chemicznych potrzebnych do 
funkcjonowania organizmu. Wiele 
z nich działa wspólnie, inne szko-
dzą sobie nawzajem. Dlatego war-
to dowiedzieć się gdzie ich szukać, 
jak łączyć ze sobą i za co dokładnie 
odpowiadają.

MAGNEZ
Zaczynamy od magnezu, bo jest 
on szczególnie ważny dla serca, 
naczyń krwionośnych, układu ner-
wowego, zdrowych zębów, kości, 
mięśni oraz metabolizmu wielu 

substancji. Magnez znajdziemy 
w kaszach, orzechach, bananach, 
warzywach liściastych, pokrzywie. 
Szczególną uwagę na magnez 
powinny zwrócić osoby pijące 
duże ilości kawy, ponieważ jest 
ona przyczyną wypłukiwania go z 
organizmu. Pamiętajmy, żeby nie 
przyjmować magnezu bezpośred-
nio po posiłku. Można go stoso-
wać samodzielnie lub z witaminą 
B6, która ułatwia jego wchłanianie. 
Typowymi oznakami braków ma-
gnezu w organizmie są: drżenie, 
skurcze, zaburzenia rytmu serca, 
nadpobudliwość nerwowa. Zale-
cana dawka dzienna wynosi 250-
300 miligramów.

WITAMINA D3
Ta witamina jest konieczna do pra-
widłowej gospodarki wapniem  
i fosforem. Witamina D3 odpowia-
da za dobry stan naszych kości  
i zębów. Nasz organizm potrafi ją 
zsyntezować, jednak tylko za po-
mocą promieni słonecznych, któ-
rych zimą jest bardzo mało. Dlate-
go, tak ważne jest dostarczanie tej 
witaminy podczas tej pory roku. 
Witaminę D3 wchodzi w skład 
tranu, tłustych ryb morskich, żółt-
ka jaj. Możemy ją znaleźć również 
w preparatach z tranu lub oleju  
z wątroby rekina. Zdrowi dorośli 
nie muszą zażywać specjalnych 

WITAMINY NA ZIMĘ
czego organizm potrzebuje?  

WITAMINY I MINERAŁY SĄ KLUCZOWYMI SKŁADNIKAMI,  
POTRZEBNYMI DO TEGO, ŻEBY NASZ ORGANIZM PRAWIDŁOWO  
FUNKCJONOWAŁ. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ POWINNIŚMY NA NIE  
ZWRÓCIĆ ZIMĄ, KIEDY NASZ SYSTEM ODPORNOŚCIOWY JEST  
TESTOWANY PRZEZ NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI ATMOSFERYCZNE  
ORAZ LICZNE WIRUSY KRĄŻĄCE W OTOCZENIU. 



Gold-Vit C 1000 Forte  
30 kapsułek, suplement diety

Witamina C nowej generacji 
Produkt przeznaczony do stosowania w okresie obni-
żonej odporności organizmu, dla osób dorosłych wyka-
zujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C 
(stres, palenie papierosów), wykonujących ciężką pracę 
fizyczną, dla sportowców, osób ćwiczących rekreacyjnie.
Producent: Olimp Laboratories

Gold Omega 3 
60 kapsułek miękkich, 
suplement diety

Mocne serce 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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suplementów, choć osoby nara-
żone na osteoporozę (kobiety po 
okresie menopauzy, mężczyźni  
z rodzinną skłonnością do tej cho-
roby, osoby nadużywające alko-
holu) powinny zimą szczególnie 
zadbać o jej właściwy poziom 
(spacery w słoneczne dni, dieta).  
O odpowiedni poziom witaminy 
D3 powinny dbać także osoby cho-
re na osteoporozę. Niedobory tej 
witaminy prowadzą do osłabienia 
kości i próchnicy zębów. Zalecana 
dzienna dawka to 400-1000 IU.

SELEN
Selen we współpracy z witami-
ną E odpowiadają za zachowanie 
młodości naszych tkanek i chronią 
przed nowotworami. Jest to waż-
ny składnik dla mężczyzn, ponie-
waż odpowiada za płodność. Po-
nadto selen wzmacnia odporność, 
pobudza tworzenie przeciwciał, 
bierze udział w walce limfocytów 
z wirusami i bakteriami. Źródłem 
selenu są pełne ziarna zbóż, owo-
ce morza, mięso, jaja, pomidory, 
kiełki pszenicy, otręby, broku-
ły i mięso tuńczyka. Występuje  
w preparatach złożonych lub w po-

łączeniu z witaminą E, C, cynkiem. 
Niedobór tego składnik prowadzi 
do osłabienia, przemęczenia oraz 
podatności na infekcje wirusowe 
i bakteryjne. Dzienne zapotrzebo-
wanie wynosi 40 mikrogramów.

WITAMINA C
O tym jak ważna jest witamina 
C dla naszego organizmu chyba 
nikogo nie trzeba przekonywać. 
Przede wszystkim, odpowiada za 
naszą odporność, która zimą jest 
testowana bez przerwy. Pozwala 
ona także zwalczać już istniejące 
infekcje. Witamina C uszczelnia 
ściany naczyń krwionośnych, 
szczególnie w duecie z rutyną. 
Bierze udział w produkcji kola-
genu i czerwonych ciałek krwi. 
Witamina C jest potrzebna tak-
że naszym paznokciom, skórze 
i włosom. Naturalnym źródłem 
tej witaminy są cytrusy, kapusta, 
natka pietruszki, żurawiny, czar-
ne porzeczki, soki i herbatki z 
dzikiej róży. Witaminę C należy 
dostarczać do organizmu kilka 
razy na dzień. W postaci natu-
ralnej najlepiej dodawać ją do 
posiłków bogatych w żelazo. Pa-
miętajmy, że potrawy obfitujące 
w witaminę C nie powinny być 

poddawane działaniu światła,  
a nie wysokiej temperatury.
Niedobory tej witaminy skut-
kują skłonnością do powstawa-
nia siniaków, złą krzepliwością 
krwi, słabą odpornością, anemią 
a także problemami z gojeniem 
się ran. Lekarze zalecają dzienną 
dawkę w postaci 70 miligramów, 
zimą warto jednak ją zwiększyć. 
Ważne jest aby dawka była zwięk-
szana w sytuacjach narażenia na 
niedobory witaminy C w innym 
razie nadużywanie tego składni-
ka może prowadzić do powsta-
wania kamieni nerkowych. 

WITAMINA B
Witamina B1 poprawia kondy-
cję psychiczną i umysłową; B2 
wspomaga system odporno-
ściowy, dba o dobrą kondycję 
skóry, przeciwdziała chorobom 
jamy ustnej; B5 bierze udział w 
regeneracji tkanek; B6 działa 
krwiotwórczo, wzmacnia odpor-
ność, poprawia wchłanianie ma-
gnezu; B12 utrzymuje w dobrym 
zdrowiu układ nerwowy, dodaje 
energii, bierze udział w tworze-
niu krwi i regeneracji komórek 
organizmu. Witaminy z grupy B 

Isla cassis  
30 pastylek z ekstraktem z czarnej porzeczki

Prospan 
syrop, 100 ml
Skład: 5 ml zawiera 35 mg ekstraktu z liści bluszczu (Hedera 
helix).
Działanie: upłynnianie wydzieliny oskrzelowej, rozkurczanie 
mięśni gładkich oskrzeli, łagodzenie kaszlu.
Wskazania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach 
zapalnych dróg oddechowych z kaszlem.
Podmiot odpowiedzialny: Solveo Poland Sp. z o.o.

Łagodzi kaszel i chrypkę z witaminą C, bez cukru
Oryginalny wyciąg z porostu islandzkiego, pomagają 
łagodzić objawy chrypki i podrażnienia gardła, po-
przez utworzenie powłoki osłaniającej błonę śluzową 
jamy ustnej i gardła.
Wytwórca: Engelhard Arzniemittel GmbH.
Przedstawiciel w Polsce: Salveo Poland Sp. z o.o.

Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany 
na 65%-ową  zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe z rodziny omega -3. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca.
Producent: Olimp Laboratories
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znajdziemy w pełnych ziarnach 
zbóż, mięsie, warzywach strącz-
kowych, nasionach, orzechach, 
kiełkach oraz jajach, rybach  
i drożdżach. Witaminy z tej 
grupy najlepiej brać łącznie lub 
w preparatach wielowitamino-
wych. Na niedobory witami-
ny B powinni uważać przede 
wszystkim wegetarianie. Niedo-
bory mogą się pojawią również  
u osób, które stosują nie właściwą 
dietę, nadużywają kawy i alkoho-
lu a także stosują przewlekle leki. 
Deficyt witaminy B może odbić 
się na naszej skórze w postaci 
wyprysków, zajadów. 

CYNK 
Zimą pamiętajmy o cynku. Wpły- 
wa pozytywnie na naszą odpor-
ność a także reguluje pracę ukła-
du immunologicznego. Cynk  
w postaci naturalnej występuje  
w mięsie, wątrobie, kiełkach psze-
nicy, pestkach dyni oraz jajach. 
Niestety jak szacują naukowcy 
w diecie statystycznego Polaka 
znajduje się zaledwie dwie trze-
cie zalecanej dawki. Na cynk 
powinny zwrócić uwagę oso-
by, które jedzą dużo słodyczy. 

Znajduje się we wszystkich pre-
paratach multiwitaminowych,  
a także w preparatach z witaminą 
C, rutyną, selenem i magnezem. 
Niedobory tego składnika skut-
kują łysienie, brakiem apetytu, 
osłabieniem odporności. Dzienna 
dawka wynosi 10 mikrogramów, 
należy pamiętać żeby nie przekra-
czać 40 mikrogramów.

Zima to okres próby dla naszego 
organizmu, dlatego powinniśmy 
się do niej odpowiednio przygo-
tować. Jak widać sposobów i pro-
duktów dzięki którym dostar-

czymy odpowiednie składniki 
naszemu organizmowi jest dużo. 
Jeżeli nasz organizm otrzyma 
odpowiednią dawkę tych wszyst-
kich składników czy w postaci 
posiłków czy suplementów die-
ty wtedy możemy być spokojni 
o nasze zdrowie. My jak zwykle 
oprócz dbania o odpowiednią 
dietę zachęcamy do aktywności 
fizycznej, która również sprawi, 
że będziemy zdrowsi i będziemy 
się lepiej czuć.

oprac. W.Jakubek

BioGaia Baby 
5 ml probiotycznych kropli, suple-
ment diety
Krople zawierają  probiotyczne bakterie Lactobacillus 
reuteri, naturalne, aktywne kultury bakterii wzmac-
niające odporność i pomagające zachować zdrową 
florę układu pokarmowego.
Przedstawicielstwo w Polsce: Ewopharma AG

BioGaia 
10 probiotycznych tabletek do żucia bez cukru, smak  
cytrynowy, suplement diety
Tabletka zawiera probiotyczne bakterie Lactobacillus reuteri, naturalne, aktywne 
kultury bakterii wzmacniają odporność i pomagają zachować zdrową florę układu 
pokarmowego.
Przedstawicielstwo w Polsce: Ewopharma AG

Sterimar  
100 ml, 300 aplikacji,  
spray do nosa
Fizjologiczny roztwór wody mor-
skiej, do nawilżania i płukania 
śluzówek nosa.
Producent: MERCK

Sterimar  baby 
100 ml, 300 aplikacji,  
spray do nosa
Fizjologiczny roztwór wody mor-
skiej, do nawilżania i płukania 
śluzówek nosa.
Produkt przeznaczony dla nie-
mowląt i małych dzieci.
Producent: MERCK

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cebion (Acidum ascorbicum) 
30 ml
Skład: 1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 100 
mg witaminy C.
Wskazania: zapobieganie i leczenie sta-
nów niedoboru witaminy C, w przypadku 
kiedy stosowanie odpowiedniej diety nie 
wystarcza.
Podmiot odpowiedzialny:  
Merck Selbstmedikation GmbH
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DEPRESJA 
jesienne obniżenie nastroju  
czy choroba?
Z DANYCH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA WYNIKA, ŻE DEPRESJA  
STANOWI OBECNIE CZWARTY NAJWAŻNIEJSZY PROBLEM ZDROWOTNY NA ŚWIECIE.  
Z TĄ CHOROBĄ OBECNIE BORYKA SIĘ OKOŁO 10 PROCENT CAŁEJ POPULACJI. 
CZYM JEST DEPRESJA? JAKIE SĄ JEJ RODZAJE? JAKIE SĄ OBJAWY ORAZ LECZENIE? 
NA TE I WIELE INNYCH PYTAŃ ZNAJDZIEMY ODPOWIEDŹ W TYM ARTYKULE. 

Ciężko dokładnie sprecyzować de-
presję - jest to termin wieloznacz-
ny. Potocznie używa się go w od-
niesieniu do złego samopoczucia, 
obniżonego nastroju, przygnębie-
nia niezależnie od przyczyn tego 
stanu. Psychiatrzy definiują depre-
sję jako rodzaj zaburzeń nastroju  
i emocji. 

Jest to szczególnie trudna do roz-
poznania choroba ze względu na 
fakt, że objawy u każdego pacjenta 
mogą być inne. Różnica pomiędzy 
„zwykłym” przygnębieniem a de-
presją jako stanem chorobowym 
nie jest duża. Są jednak pewne ob-
jawy, które pozwalając fachowcom 
je od siebie odróżnić. Ponadto de-

presja to nie tylko przygnębienie  
i smutek ale też brak chęci do życia 
i brak zainteresowania czymkol-
wiek. Osoby z depresją funkcjo-
nują jakby w zwolnionym tem-
pie, mają zaburzenia koncentracji  
i obniżoną samoocenę. Patrzą na 
świat w sposób pesymistyczny. 
Mogą mieć zaburzenia snu, który 
jest płytki, nie daje uczucia od-
poczynku. Jeżeli zaobserwujemy 
taki objawy to od razu powinni-
śmy udać się do lekarza, który po 
badaniach określi czy jest to de-
presja. Spadki nastroju i otępienie 
nie zawsze oznaczają depresję i w 
takich przypadkach można stoso-
wać suplementy diety, które redu-
kują stres i poprawią nasz nastrój.  
Na rynku jest sporo takich produk-
tów, dlatego warto zwrócić uwagę  
czy są z naturalnych wyciągów  
z roślin.  Jednym z takim produk-
tów jest Doppelherz aktiv Na uspo-
kojenie Forte. Bardzo skutecznym 
produktem, zwłaszcza dla kobiet, 
jest Femiflamax.

Przyczyny występowania 
depresji
Depresja może być spowodowa-
na zaburzeniami biologicznymi 
(depresja endogenna, organiczna 

albo jednobiegunowa) lub psy-
chologicznie (depresja egzogen-
na, reaktywna). 

Depresja może być spowodowana 
czynnikami genetycznymi. Bezpo-
średnio nie wpływają na jej rozwój 
ale mogą predysponować do ła-
twiejszego popadania w nią. Tak 
więc, jęli ktoś z naszej rodziny cier-
piał na tą chorobę to my również 
będziemy zagrożeni. 
Depresja egzogenna jest spowo-
dowana stresującym wydarze-
niem życiowym, np. śmierć bliskiej 
osoby czy choroba. Problemy de-
presyjne współwystępują często 
wraz z chorobami somatyczny-
mi takimi, jak, m.in. nadciśnienie, 
cukrzyca i praktycznie wszystkie 
choroby neurologiczne. Przyczy-
ną depresji mogą być również za-
żywane leki. Depresja może mieć 
podłoże mieszane. Takim przykła-
dem jest depresja poporodowa, 
w której rolę odgrywają zarówno 
czynniki psychiczne, jak i zaburze-
nia hormonalne. 

Objawy
Światowa Organizacja Zdrowia 
publikuje kryteria diagnostyczne,  
w tym także zaburzeń depresyj-
nych. Diagnozę ostateczną można 
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postawić jedynie po bezpośred-
nim kontakcie z lekarzem. WHO 
podaje trzy podstawowe objawy 
depresji. Są to trzy pierwsze z li-
sty poniżej, oraz siedem dodatko-
wych:

1. obniżony nastrój, czyli depre-
sja jako objaw

2.  brak radości (anhedonia)
3.  brak energii (anergia)
4.  negatywna własna ocena
5.  poczucie winy
6.  myśli i zachowania samobójcze
7.  niesprawność intelektualna
8.  zaburzenie aktywności
9.  zaburzenia snu
10.  zaburzenia apetytu i masy ciała

Znaczenie w rozpoznaniu depresji 
ma mimika, która u chorego jest 
uboga a wyraz twarzy: smutny lub 
napięty, głos: monotonny. Osoby 
zmagające się z depresją często 
narzekają na dolegliwości ciele-
sne, jak na przykład bóle żołądko-
wo-jelitowe, bóle głowy, podbrzu-
sza lub pleców. 

Rodzaje depresji
Pierwszym rodzajem jest depresja 
urojeniowa. Typowymi objawami 
dla tego rodzaju zaburzeń jest za-
niżona samoocena oraz negatyw-
ne myśli o przeszłości – osiągają 
one poziom urojeń. W takim stanie 
chorzy mają katastroficzne myśli  
i są nieufni wobec swoich bliskich. 
Kolejnym typem jest depresja agi-

towana dla której dominującym 
objawem jest silne uczucie niepo-
koju, z nerwowym pobudzeniem. 
Osoby cierpiące na depresją z za-
hamowaniem są mało aktywne, 
mają problemy z jedzeniem a tak-
że nie nawiązują kontaktów z oto-
czeniem.
Depresja dwubiegunowa nazywa-
na także maniakalną-depresyjną. 
Jest to choroba w przebiegu, któ-
rej okresy depresji przeplatają się  
z epizodami manii. Chorzy prze-
chodzą ze stanu zobojętnienia  
i myśli o śmierci aż do skrajnego 
optymizmu.
Dystymia inaczej zwana depresją 
nerwicową lub przewlekłym obni-
żeniem nastroju trwa co najmniej 
dwa lata. Osoby z tą chorobą są 
bardzo często smutne, zmęczone 
a także mają poczucie nieradzenia 
sobie. 
Fachowa literatura wyróżnia także 
depresję nietypową. Jest to stan  
w którym następuje tzw. odwró-
cenie cech typowej depresji. Naj-
częstsza różnica to zwiększony 
apetyt, czyli objadanie się oraz 
nadmierna senność. 
Kilka numerów wcześniej pisali-
śmy o depresji sezonowej. Pojawia 
się ona w określonych porach roku, 
najczęściej jesienią i zimą. Jest to 

związane z małą ilością światła sło-
necznego. Dzieje się tak jeżeli do 
naszego organizmu dociera mało 
światła a szyszynka, która znajdu-
je się w naszym mózgu produkuje 
więcej melatoniny- hormonu, któ-
ry stymuluje senność, spowalnia 
nasze funkcje życiowe i obniża 
nastrój. Warto więc przed okre-
sem jesienno-zimowym zadbać  
o to żeby odpowiednio przygo-
tować się psychicznie do tych pór 
roku. My polecamy suplementy, 
które pomogą nam przetrwać ten 
trudny okres i poprawią nasze sa-
mopoczucie. Jednym z takich su-
plementów jest Doppel Herz akt 
iv na uspokojenie. Ta specjalnie 
opracowana mieszanka wyciągów 
z roślin pozwoli zredukować stres  
i napięcie nerwowe a ich naturalne 
działanie pozwoli się zrelaksować. 
Dodatkowym atutem jest fakt, że 
po zażyciu tego suplementu nie 
będziemy czuć efektów otępienia 
i senności.
Często występującym rodzajem 
depresji jest depresja poporodo-
wa. Objawami tego typu zaburzeń 
są m.in. zaburzenia snu, brak ape-
tytu oraz brak radości z kontaktów 
z dzieckiem a także obawy przed 
brakiem kompetencji związanych 
z opieką nad dzieckiem. Objawy 
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mogą wystąpić bezpo-
średnio po porodzie lub 
nawet na kilka miesięcy po 
porodzie. 

Leczenie
Depresja to choroba prze-
wlekła z tendencją do na-
wrotów. Nie ustąpi bez 
odpowiedniego leczenia. 
Każdy przypadek wyma-
ga indywidualnej i syste-
matycznie prowadzone 
terapii farmakologicznej. 

Pierwsze efekty terapii można zauważyć dopiero po  
6 tygodniach. 
Istnieje sporo metod leczenia tej choroby, jednak  
w praktyce niemal wszystkie osoby potrzebujące le-
czenia wymagają terapii lekami przeciwdepresyjny-
mi. Nowoczesne leki nie powodują żadnych skutków 
ubocznych, nie uzależniają, nie zmieniają osobowości. 
Uzupełnieniem leczenia jest psychoterapia. Długość 
leczenia zależy od indywidualnego stanu pacjenta  
i jego sytuacji życiowej.  
Depresja jest poważną chorobą, której nie można lek-
ceważyć, dlatego jeżeli w naszym otoczeniu lub u sie-
bie zaobserwujemy takie objawy, natychmiast powin-
niśmy się udać do lekarza. Bagatelizowanie objawów 
depresji może prowadzić do poważnych i nieodwra-
calnych konsekwencji. Przestrzegamy również przed 
nadużywaniem leków i stosowanie ich bez konsultacji 
z lekarzem. Spadki nastroju mogą zdarzyć się każde-
mu i wtedy należy zasięgnąć porady specjalisty. Jeżeli 
okaże się, że to tylko jesienna chandra to wtedy może-
my udać się do apteki i sięgnąć po suplementy diety, 
które pozwolą nam wrócić do równowagi psychicznej.  
Zadbajmy także o odpowiednią dietę i ruch, które mają 
znaczący wpływ na naszą kondycję psychiczną. 

W. Jakubek

Doppelherz aktiv  
Na uspokojenie FORTE 
30 kapsułek, Wzmocniona fomuła

  UNIKALNY SKŁAD I DZIAŁANIE
  Najwyższa dawka Rhodiola  

       na rynku
  Dodatek magnezu, tryptofanu,  

        melisy i chmielu
Wzmocniona formuła odpowiednio dobranych 
wyciągów roślinnych redukujących napięcie ner-
wowe i wspomagających dobry nastrój. Naturalne 
działanie relaksujące, bez efektów otępienia czy 
senności podczas dnia. Wzmocnione wyciągi  
z ziół o silniejszym działaniu zmniejszającym stres  
i wspomagającym dobre samopoczucie psychiczne:
• wyciąg z różeńca górskiego zwiększa wytrzy-
małość na stres i wspomaga wydolność umysłową. 
• wyciągi z melisy i chmielu są tradycyjnie sto-
sowane w stanach napięcia emocjonalnego, stresu 
oraz dla zachowania pozytywnego nastroju. 

Doppelherz aktiv  
Magnez-B6 Forte 400
30 kapsułek, najwyższa dawka 
magnezu

  Najwyższa dawka na rynku  
         (400 mg jonów magnezu)

  Magnez wspomaga pracę umysłową  
        i redukuje zmęczenie

  Witaminy z gr. B
  Numer 1 w Niemczech 

Doppelherz aktiv  
Na włosy i paznokcie
30 kapsułek

Nervosed
20 kapsułek, suplement diety

• L-tryptofan jest niezbędnym amino-
kwasem, który służy w organizmie do 
wytwarzania serotoniny. 
Magnez, witaminy B6 i B12 wpływają 
korzystnie na pracę umysłową oraz redu-
kują skutki zmęczenia. 
Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Preparat może być stosowany w okre-
sie intensywnej pracy umysłowej i stresu,  
w stanach wyczerpania oraz dla wspomagania 
pracy mięśni.
Jedna tabletka preparatu dostarcza aż 400 
mg jonów magnezu, który:
•    wspomaga pracę umysłową

•    redukuje zmęczenie 
•    wspomaga kurczliwość mięśni
Odpowiednia ilości magnezu w diecie jest 
niezbędna dla prawidłowej pracy układu ner-
wowego, redukcji zmęczenia  oraz prawidłowej 
kurczliwości mięśni. 
Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Preparat zalecany:
  przy osłabionej kondycji paznokci,
  w celu regeneracji włosów zniszczonych trwałą ondulacją, opalaniem i przesuszeniem, 

farbowaniem lub rozjaśnianiem,
  dla wzmocnienia cebulek włosów i macierzy paznokci.

Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Suplement zawiera wyciąg z melisy, chmielu  
i rożeńca, magnez i witaminę B6. Składniki wywie-
rają kojący wpływ na układ nerwowy, pomagają   
w utrzymaniu pozytywnego nastroju oraz wspoma-
gają łagodzenie rozdrażnienia i wyciszają organizm.

Wytwórca: Fortis Pharmaceuticals Sp. z o.o.

  Wyciąg z zarodków pszenicy i wyciąg  
        proteinowy z prosa

  Rewitalizuje włosy i paznkocie

  Przywraca włosom połysk

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące 
działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Two-
jemu życiu lub zdrowiu.
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Ostry nieżyt nosa, popularny 
katar, jest chorobą wirusową. Przy 
katarze zmiany zapalne błony ślu-
zowej ograniczają się zwykle do 
nosa, nosowej i ustnej części gar-
dła. Niekiedy choroba szerzy się 
dalej do krtani, tchawicy i oskrzeli, 
a do infekcji wirusowej dołączyć 
się może zakażenie bakteryjne. 
Obejmuje ono wówczas zatoki 
przynosowe, gardło, ucho środko-
we i płuca. 

Wirus, wywołujący ostry zwykły 
nieżyt nosa, rozprzestrzenia się 
najczęściej drogą kropelkową. 
Dlatego zapobieganie ostremu 
nieżytowi nosa polega głównie na 
unikaniu kontaktów z chorymi. Ta-
kie postępowanie jest szczególnie 
celowe w okresach nasilania się 
zachorowań, co zdarza się najczę-

ściej jesienią i na wiosnę.

Objawy: kichanie, świąd w gardle 
i nosie, łzawienie, a po pewnym 
czasie pojawia się chrypka i kaszel. 
Najbardziej jednak charaktery-
stycznymi oznakami są: stopniowe 
zmniejszanie się drożności nosa 
(zatkanie) i wyciek płynnej treści 
z nosa. Początkowo jest to płyn 
jasny i dość rzadki, później wy-
dzielina staje się coraz gęściejsza, 
przybiera barwę zielono - żółtą. 
Na skórze warg pojawia się cza-
sem opryszczka. Chorobowym 
zmianom miejscowym towarzy-
szą objawy ogólne: osłabienie, ból 
głowy, stan podgorączkowy. Ostry 
nie powikłany nieżyt nosa trwa za-
zwyczaj 5-7 dni.

W czasie ostrego nieżytu nosa ko-

nieczne jest pozostanie w domu, 
w miarę możliwości w izolacji, któ-
ra ma na celu ochronę innych osób 
przed zakażeniem. W pokoju cho-
rego powinno być ciepło, ale nale-
ży unikać przegrzania. Powietrze  
o odpowiedniej wilgotności uła-
twia oczyszczanie dróg oddecho-
wych z wydzieliny, która łatwo 
zasycha. Najskuteczniejszym spo-
sobem nawilżania jest użycie do 
tego celu elektrycznego nawilża-
cza. Zaleca się łatwo strawną dietę 
i picie dużej ilości napojów, np. roz-
cieńczonych soków owocowych.

Najlepszym lekarstwem w tej cho-
robie jest np. polopiryna, szcze-
gólnie polopiryna S rozpuszczona  
w wodzie (1-2 tabletki na 1/2 
szklanki wody); pić 1-2 razy dzien-
nie (po południu i przed snem). 
Płynem takim można też płukać 
gardło.

Leczenie. Pomoc lekarska na ogół 
nie jest potrzebna, z wyjątkiem sy-
tuacji, kiedy choroba trwa dłużej 
niż 10 dni lub pojawiają się objawy 
zaczynających się powikłań: wyso-
ka temperatura, bóle mięśniowe, 
bóle głowy umiejscowione w oko-
licy czołowej lub podoczodołowej, 
bóle umiejscowione w klatce pier-
siowej, nasilająca się chrypka, ka-
szel, ból ucha.

NIEŻYT NOSA 
ostry nieżyt nosa, popularny katar  
jest chorbą wirusową

OSTRY NIEŻYT NOSA, POPULARNY KATAR, JEST CHOROBĄ WIRUSOWĄ.  
PRZY KATARZE ZMIANY ZAPALNE BŁONY ŚLUZOWEJ OGRANICZAJĄ SIĘ ZWYKLE  
DO NOSA, NOSOWEJ I USTNEJ CZĘŚCI GARDŁA. NIEKIEDY CHOROBA SZERZY SIĘ DALEJ  
DO KRTANI, TCHAWICY I OSKRZELI, A DO INFEKCJI WIRUSOWEJ DOŁĄCZYĆ SIĘ  
MOŻE ZAKAŻENIE BAKTERYJNE. OBEJMUJE ONO WÓWCZAS ZATOKI  
PRZYNOSOWE, GARDŁO, UCHO ŚRODKOWE I PŁUCA.
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Ostry nieżyt nosa objawowy 
Występuje w wielu chorobach za-
kaźnych, a czasem jest ich pierw-
szą oznaką. Objawowy nieżyt 
towarzyszy odrze, płonicy, krztu-
ścowi, ospie wietrznej. Ostry nie-
żyt przy grypie przebiega często 
z krwawieniami z nosa, niekiedy 
bardzo obfitymi, w wyniku uszko-
dzenia naczyń krwionośnych.
Objawy ustępują po leczeniu cho-
roby zasadniczej. Nos należy tyl-
ko czyścić, usuwając zasychającą 
wydzielinę. Można również bez 
obaw wpuszczać do przedsionka 
nosa 1-2 krople obojętnego tłusz-
czu, najlepiej olejku parafinowego. 
Jamy nosa można płukać roztwo-
rami fizjologicznymi lub rozpylać 
w przewodach nosa te roztwory  
w postaci gotowych mikroaerozoli.

Przewlekły nieżyt nosa 
Ma on różne formy i najczęściej 
jest następstwem ostrych, powta-
rzających się zakażeń wirusowych 
lub bakteryjnych nosa i zatok przy-
nosowych.
Zapobieganie polega na unikaniu 
kontaktu z osobami zakażonymi 
lub ochronie przed niekorzystnym 
działaniem drażniących środków 
chemicznych przez używanie ma-
sek ochronnych z filtrami. Przy na-

rastaniu objawów choroby – mimo 
stosowania środków ochronnych 
– należy zmienić zawód, miejsce 
pracy lub pobytu. Zapobiegaw-
czo działa również leczenie chirur-
giczne, które polega na usunięciu 
zmian ograniczających drożność 
nosa.
Objawy zwykłego przewlekłego 
nieżytu nosa to przede wszystkim 
utrzymywanie się wypływu z nosa 
obfitej śluzowej lub śluzowo-rop-
nej wydzieliny. Zaleganie wydzieli-
ny i obrzęk błony śluzowej powo-
duje ograniczenie drożności nosa 
i konieczność oddychania przez 
usta. Jeśli choroba przedłuża się, 
dochodzi do osłabienia powonie-
nia.

Przerostowy przewlekły 
nieżyt nosa 
Charakteryzuje się obustronnym 
znacznym upośledzeniem drożno-
ści nosa. Tej formie nieżytu towa-
rzyszą polipy nosowe pochodze-
nia zapalnego. Są to twory, które 
wyrastają najczęściej z przewodu 
nosowego środkowego i wyma-
gają usunięcia operacyjnego.

Przewlekły zanikowy  
nieżyt nosa 
Polega na zmianach błony śluzo-

wej, która staje się stopniowo co-
raz cieńsza. Zanikające gruczoły 
śluzowe i surowicze nie wytwarza-
ją wydzieliny, dlatego błona śluzo-
wa jest sucha, a przewody nosowe 
nadmiernie szerokie. Prowadzi to 
do gromadzenia się skąpej wy-
dzieliny w postaci strupów. Ich 
usuwanie powoduje krwawienie, 
czasem bardzo trudne do opano-
wania.

Przewlekły cuchnący zani-
kowy nieżyt nosa (ozena) 
Oprócz objawów nieżytu po-
przednio opisywanego wyróżnia 
się z daleka odczuwanym przez 
otoczenie nieprzyjemnym zapa-
chem. Występuje prawie wyłącz-
nie u kobiet.
Leczenie domowe ogranicza się 
we wszystkich formach przewle-
kłego nieżytu nosa do dbałości  
o utrzymanie drożności nosa.  
W każdej odmianie nieżytu do-
chodzi do zaburzeń w działaniu  
w normalnych warunkach nie-
zwykle sprawnego mechanizmu 
transportu i usuwania zanieczysz-
czeń, które dostają się do nosa. 
Dzieje się to na skutek obecności 
na powierzchni błony śluzowej 
migawek, których rytmiczne ruchy 
odprowadzają pyły, bakterie i inne 
zanieczyszczenia do gardła, skąd 

Coldrex MAX GRIP
10 saszetek, smak cytrynowy
Skład: 1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 10 mg 
chlorowodorku fenylefryny i 40 mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszają-
ce obrzęk błon śluzowych.
Wskazania: objawowe leczenie przeziębienia i grypy.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Healthcare.

Groprinosin  
250 mg/ 5ml, syrop 150 ml,  
smak malinowy
Skład: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny prano-
beks.
Działanie: przeciwwirusowe, pobudzające czynność 
układu odpornościowego.
Wskazania: krótkotrwale (5-14 dni) wspomaganie 
leczenia u osób o obniżonej odporności, w przypadku 
nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.  
Lek można stosować od 1 roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska

Groprinosin  
500 mg 50 tabletek 
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeks.
Działanie: przeciwwirusowe, pobudzające czynność układu 
odpornościowego.
Wskazania: krótkotrwale (5-14 dni) wspomaganie leczenia 
u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających 
infekcji górnych dróg oddechowych.
Lek można stosować od 1 roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska

Groprinosin BABY 
250 mg/ 5 ml, syrop 150 ml 
Skład: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeks.
Działanie: przeciwwirusowe, pobudzające czynność 
układu odpornościowego.

Wskazania: zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami opryszczki (typ I, typ II), wirusami ospy 
wietrznej i półpaśca, wspomaganie leczenia u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji 
górnych dróg oddechowych, inne  zakażenia pochodzenia wirusowego.
Lek można stosować od 1 roku życia, do opakowania dołączona jest miarka.
Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska
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dostają się do przewodu 
pokarmowego. W warun-
kach prawidłowych nie 
ma potrzeby mechanicz-
nego czyszczenia nosa,  
a połykane z wydzieliną 
błony śluzowej nosa, gardła  
i gruczołów łzowych oraz 
ze śliną drobnoustroje są 
wcześniej unieszkodliwio-
ne i nie zakażają przewodu 
pokarmowego. W stanach 
chorobowych nosa ruchy 
migawek są ograniczone, 
a czasem całkowicie znie-
sione.
Właściwemu działaniu mi- 
gawek i błony śluzowej 
nosa pomaga należyta 
wilgotność powietrza. Po-
zytywny wpływ ma także 
delikatne usuwanie za-
schniętej wydzieliny lub 
strupów posmarowanych 
obojętnym tłuszczem, np. 
olejem parafinowym.
W każdym typie nieżytu, 
a szczególnie zanikowym, 
można płukać nos, ale 
tylko płynami przyrzą-
dzonymi w aptece albo 
roztworem fizjologicznym 
(0,9%) soli kuchennej lub 
preparatami gotowymi 
w postaci aerozolu. Takie 
roztwory, podobnie jak 
wszystkie płyny do ucha, 
oka i nosa, powinny mieć 
temperaturę zbliżoną do 
temperatury ciała, a więc 
ok. 37°C.
Stosowanie innych leków, 
a w szczególności kropli 
do nosa, dopuszczalne 
jest tylko na zlecenie leka-
rza specjalisty.

Przewlekły naczynio-
ruchowy nieżyt nosa 
To ogólna nazwa dla kilku 
odmian, trudnych nieraz 

do rozpoznania, a zwłasz-
cza leczenia. Łatwe do roz-
poznania i skutecznego 
leczenia są natomiast nie-
żyty atopowe (alergiczne), 
które sezonowo są wywo-
ływane przez znajdujące 
się w tym czasie w powie-
trzu alergeny: pyłki kwit-
nących roślin, roztocza itp.
Wśród chorych na prze-
wlekły nieżyt nosa naj-
większą grupę stanowią 
ludzie z tzw. zespołami 
naczynioruchowymi.
Objawy zespołu naczy-
nioruchowego, a więc ki-
chanie, niekiedy w postaci 
gwałtownych salw, trwa-
jących od kilku sekund do 
kilkunastu minut, wystę-
pują w postaci napadów 
lub trwają stale. Napadom 
tym towarzyszy obfity, 
wodnisty wyciek z nosa i 
łzawienie.
W przeciwieństwie do 
nieżytów atopowych se-
zonowych zespół naczy-
nioruchowy trwa cały rok. 
Czynnikami je wywołują-
cymi są: znaczne wahania 
temperatury, ochłodzenie 
lub przegrzanie okolic cia-
ła szczególnie wrażliwych 
na działanie takich zmian 
(stóp, pleców itp.). Dlate-
go nie jest uzasadniona 
obawa przed ochłodze-
niem, nawet gwałtow-
nym, twarzy i dłoni.
Zapobieganie i leczenie 
można ustalić tylko po 
wnikliwym i wszechstron-
nym badaniu laryngolo-
gicznym i alergologicz-
nym. 

oprac. M. Grzeczyńska

Sinulan Duo forte 
60 tabletek powlekanych,  
suplement diety 

Suplement zawiera kompleks RespiroPRO i kom-
pozycję ekstraktów roślinnych, które działając 
dwufazowo wspomagają funkcjonowanie dróg 
oddechowych a także układu odpornościowego.

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.

Sinulan Express Forte
15 ml, aerozol do nosa, wyrób medyczny
Charakterystyka: leczy zapalenia zatok i katar u dorosłych 
i dzieci 12+; unikalny mechanizm działa zarówno na 
objawy, jak i przyczyny, nie wysusza błony śluzowej nosa. 

Skład: Filmogen 2-giej generacji: glicerol, hydroksypropy-
loceluloza, woda, olejki eteryczne. 

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.

Monolipid K 
30 kapsułek wegańskich, 
suplement diety
Zawarta w suplemencie monakolina 
K (10 mg) pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego stężenia cholesterolu 
we krwi.

Producent: XenicoPharma Sp. z o.o.

Dexa PINI 
syrop 115 ml
Skład: 5 ml syropu zawiera 426 mg Pini extractum fluidum, 
65 mg Foeniculi tincturae, 6,5 mg Dextrometorfanu.
Działanie: przeciwkaszlowe.
Wskazania: suchy kaszel w przebiegu stanów zapalnych 
górnych dróg oddechowych, u dorosłych i dzieci od 6 roku 
życia.
Podmiot odpowiedzialny: Herbapol - Lublin S.A.

Dexa PICO 
syrop 115 ml
Skład: 100 g syropu zawiera wodny wyciąg z kwiatosta-
nu lipy (1:5) - 25g oraz 100 mg dekstromorfanu.
Działanie: przeciwkaszlowe.
Wskazania: męczący suchy kaszel różnego pochodze-
nia, dla dzieci od 2 roku życia 
Podmiot odpowiedzialny: Herbapol - Lublin S.A.

Sudafed 
XyloSpray HA 
10 ml z kwasem 
hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu 
zawiera 1 mg ksylome-
tazoliny (Xylometazolini 
hydrochloridum).

Sudafed  
XyloSpray HA 
dla dzieci 
10 ml z kwasem  
hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu 
zawiera 0,5 mg ksylome-
tazoliny (Xylometazolini 
hydrochloridum).

Działanie: miejscowo na błony śluzowe  działa obkurczająco na  naczynia zmniej-
szając  przekrwienie, obrzęk, wysięk. 
Wskazania: wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa wirusowego lub 
bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przy-
nosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu 
udrożnienia trąbki słuchowej. Dla dzieci od 2-12 lat
Podmiot odpowiedzialny: Jonhson & Johnson
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Mateusz Wojciechowski
STUDENT WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO,  
PASJONAT SPORTU I DIETETYKI, ZWOLENNIK  
RACJONALNEGO, POPARTEGO NAUKĄ PODEJŚCIA  
DO TRENINGU I ODŻYWIANIA.
„W życiu mam prostą zasadę – wiedza nie jest niezbędna, żeby  
odnieść sukces, ale dużo łatwiej się gra w otwarte karty. Dlatego  
na nauce staram się opierać moje życie codzienne. Ze sportem mam  
do czynienia od dziecka. Studia pokazały mi, że moją drugą  
pasją jest zdobywanie wiedzy. Teraz staram się połączyć obie pasje,  
a efektem tego jest cykl artykułów, w którym będę chciał przybliżyć  
Wam jak być fit - racjonalnie i świadomie!”

SEN
CYKL: JAK BYĆ FIT

Ostatnimi czasy wiele mówi się o szeroko rozumia-
nej regeneracji. Mamy coraz większą świadomość 
o tym, jak istotną rolę odgrywa ona w naszym 
życiu. Nawołujemy do aktywnego wypoczynku, 
spacerów, medytacji. Jednak najprostszą, najsku-
teczniejszą jej formą, bez której nikt z nas nie jest 
w stanie się obejść jest sen. Po 72 godzinach braku 
snu wystąpić mogą halucynacje, drgawki, zabu-
rzenia świadomości i wiele innych. Może dlatego 
końcowym etapem szkolenia komandosów Navy 
Seal jest tzw. „Tydzień Piekła”, podczas którego 

funkcjonują (a raczej próbują funkcjonować) śpiąc 
w sumie 4 godziny przez cały tydzień. Myślę jed-
nak, że nie ma sensu sięgać po aż tak drastyczne 
przypadki, bo każdy z nas wie jak wygląda dzień 
po nieprzespanej nocy.

Można by pomyśleć, że sen to strata czasu. Co 
istotnego może się dziać przez kilka godzin wy-
legiwania się pod ciepłą pierzyną? Okazuje się, że 
całkiem sporo. Ostatnie badania pokazują jak zło-
żonym procesem jest sen. Właściwie nie możemy 
dać jednoznacznej, prostej odpowiedzi na to pyta-
nie. Podlega on ścisłej kontroli, jest podzielony na 
naprzemiennie przeplatające się fazy REM (wzmo-
żonej aktywności mózgowej i marzeń sennych)  
i NREM (obniżonej aktywności mózgu i regenera-
cji). Cały cykl trwa określony czas (70-120 minut) 
i między innymi z tego powodu, gdy budzik za-
dzwoni w złym momencie, tak trudno nam wstać. 
Kontrolę nad całym procesem mają czynniki snu  
i melatonina - popularny ostatnio w suplementa-
cji hormon. To jak precyzyjnie zaprojektowany jest 
sen podkreśla niedawne odkrycie genów mają-
cych udział w jego regulacji. 
Prawidłowy przebieg całego, precyzyjnego me-

najprostsza  
recepta na zdrowie
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chanizmu snu, zapewnia regene-
rację organizmu, ze szczególnym 
naciskiem na układ nerwowy. 
Następuje spowolnienie akcji 
serca, spada ciśnienie tętnicze 
krwi i ilość oddechów, mięśnie 
ulegają rozluźnieniu. Odgrywa 
on ogromną rolę w procesie kon-
solidacji pamięci i efektywnym 
funkcjonowaniu naszego mó-
zgu. W badaniach na myszach 
wykazano, że zaburzenia snu 
mogą mieć wpływ na degenera-
cję neuronów pnia mózgu. Teraz 
już wiecie, czemu po nieprze-
spanej nocy nic nam nie wcho-
dzi do głowy a myślenie spra-
wia trud. Podczas snu zmniejsza 
się aktywność wielu narządów, 
dzięki czemu krew i substancje 
odżywcze są łatwiej dostarczane  
w miejsca ich zapotrzebowania. 
Na przykład do mięśni po inten-
sywnym treningu. To tylko niektó-
re przykłady regulacyjnej roli snu  
i jego wpływu na homeostazę 
organizmu.

A co w przypadku zaburzeń snu? 
Mówiąc prosto - żeby żyć musi-
my spać. Potwierdzają to skrajnie 
drastyczne badania na mode-
lach zwierzęcych, gdzie w przy-
padku szczurów wszystkie osob-
niki zmarły po 2-3 tygodniach 
całkowitego pozbawienia snu.  
W przypadku ludzi badania de-
prywacji snu nie są przeprowa-
dzane z oczywistych względów. 
Wiemy jednak, że niedobory 
snu mają związek ze zwiększoną 
śmiertelnością w populacji. Czę-
ściowe braki snu nawet u mło-
dych osób mają wpływ na nie-
prawidłową tolerancję glukozy, 
wzrost poziomu kortyzolu, zabu-
rzenia sekrecji leptyny i greliny 
(hormony sytości i głodu), zabu-
rzenia produkcji testosteronu a 
także zmiany w przywspółczul-
nym układzie nerwowym. Brak 

snu to także wzrost markerów 
prozapalnych i większa skłon-
ność do występowania zapaleń, 
stresu oksydacyjnego i wielu 
chorób ogólnoustrojowych.

Cukrzyca, problemy układu serco-
wo-naczyniowego, otyłość a na- 
wet stany nowotworowe takie 
jak rak prostaty, piersi, jelita gru-
bego. Tak, nieodpowiednia ilość 
snu wiąże się ze zwiększonym ry-
zykiem wystąpienia wszystkich 
tych chorób. Ma także statystycz-
ny wpływ na liczbę wypadków 
komunikacyjnych ze względu na 
upośledzenia zdolności poznaw-
czych i czasu reakcji spowodo-
wane nieprawidłową higieną 
snu. Specjalnie użyłem tutaj słów 
„nieodpowiednia” i „higiena snu”, 
bo jak się okazuje, zarówno zbyt 
mało i zbyt dużo snu nie jest dla 
nas korzystne. Badania poka-
zują, że na ryzyko wystąpienia 
otyłości insulinooporności, cu-
krzycy typu 2, otyłości i chorób 
psychicznych mogą mieć wpływ 
oba skrajne stany.

Na odpowiednią ilość snu wpły-
wa wiele czynników. Jest to 
kwestia indywidualna, na którą 
wpływ mają przede wszystkim 
wiek, stanu fizjologiczny, a także 
obciążenia stresorami oraz wysi-

łek. W przypadku osób dorosłych 
zaleca się od 6-9 godzin snu  
w ciągu doby. Okres 24 godzin 
ma tutaj kluczowe znaczenie. 
Niestety nie możemy spać na 
kredyt w ciągu tygodnia i odsy-
piać w weekend. Nie bez zna-
czenia jest jakość snu. A na nią 
wpływ ma między innymi po-
ziom zaciemnienia pokoju, po-
ziom hałasu, stymulanty w po-
staci kofeiny a także regularność 
całego procesu. Nad każdym  
z tych czynników mamy w du-
żym stopniu wpływ. 

O tym jak ważny jest sen świad-
czy fakt, że statystycznie prze-
sypiamy 1/3 naszego życia.  Jak 
więc zadbać o jego jakość? 
Przede wszystkim zacznijmy od 
organizacji dnia. Dokładnie za-
planowany grafik ułatwi nam 
wygospodarowanie odpowied-
nio długiego czasu na sen.Sami 
wiecie, że bardzo często zarywa-
my noc nie z konieczności, a z le-
nistwa i odkładania wszystkiego 
na później. Czas mamy z głowy 
- teraz regularność. Starajmy się 
spać w tych samych godzinach. 
Jak pokazują badania, już po  
2 tygodniach regularnego wsta-
wania organizm dostraja się do 
naszego rytmu, a budzik o 6:00 
staje się zbędny. To samo tyczy 
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się weekendów - spanie do połu-
dnia nie ułatwi nam poniedział-
kowej pobudki. 

Oprócz tego kiedy śpimy, ważne 
są warunki w jakich śpimy. Eks-
pozycja na światło z typowej ża-
rówki przed snem u 99.9% bada-
nych powodowała przesunięcie 
naturalnego rytmu dobowego. 
Już niewielkie poziomy światła 
rzędu 100 luxów powodują za-
burzenia wydzielania wcześniej 
wspominanej melatoniny. Wła-
śnie dlatego, dobrze zaciemnio-
ny pokój to podstawa. Starajmy 
się też unikać światła niebieskie-
go bezpośrednio przed snem, 
czyli takiego, które emitują 
wszelkie urządzenia elektryczne. 
A jeśli koniecznie musimy korzy-
stać ze smartfona w łóżku, warto 
zaopatrzyć się w aplikację bloku-
jącą niebieskie światło. W przeci-
wieństwie do oczu, uszy się nie 
zamykają, dlatego zadbajmy o 
ciszę w pokoju albo, jeśli mamy 
głośnych sąsiadów, zestaw zaty-
czek do uszu. Jeśli chodzi o kofe-
inę to sprawa jest dość indywidu-
alna i zależy od naszej tolerancji, 
jednak zaleca się nie spożywanie 
jej na 4 godziny przed snem. 
Podsumowując, mimo tego jak 
bardzo złożonym i nadal tajem-
niczym procesem jest dla nas 
sen w prosty sposób możemy 

poprawić jego jakość. Dzięki 
temu nie tylko zmniejszymy 
szansę na wystąpienie wielu 
chorób, lecz także poprawimy 
nasze samopoczucie, będziemy 
mieć więcej energii a nasza pra-
ca będzie bardziej efektywna.  
A przy okazji, może uda nam się 
wprowadzić trochę struktury 
do naszej codzienności i oprócz 
naszego ciała, także nasze życie 
będzie w stanie homeostazy. 
Na koniec jeszcze jednak cieka-
wostka. Wbrew błędnie panują-
cemu przekonaniu, że jedzenie 
po 18:00 to najprostsza droga do 
nadwagi, bogata w węglowo-
dany kolacja może ułatwić nam 
zasypianie - ale rola węglowoda-
nów w naszej diecie to temat na 
odrębny artykuł! 
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więcej o autorze znajdziecie  
na Facebook’u:  

„Szach Matt - fit racjonalnie”
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Promeno forte 
30 kapsułek, suplement diety

AROMAhelp 
Plasterki z olejkami  
eterycznymi do przyklejania 
na ubranie, 5 sztuk

NIE CHRAP!!! 
spray do gardła,
wyrób medycznyMENOPAUZA

Optymalne połączenie wysokiej 
jakości składników dla kobiet  
z dolegliwościami okresu meno-
pauzy: 
•  standaryzowany ekstrakt z czer-

wonej koniczyny  z wysoką dawką 
izoflawonoidów w jednej kapsułce 
(80 mg) – wspiera zachowanie 
spokoju i komfortu oraz pomaga 
kobietom radzić sobie z objawami 
menopauzy, takimi jak: uderze-

nia gorąca, pocenie się, niepokój  
i drażliwość 

•  witamina B6 (1,4 mg) – pomaga 
w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych oraz 
przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia

•  wapń (200 mg) i witamina D  
(5 µg) – pomagają zachować 
zdrowe kości i zęby

Podmiot odpowiedzialny:  
DEEP PHARMA

SWOBODNY ODDECH
Naturalne składniki
• zawierają olejek eukaliptusowy od lat 

ceniony i wykorzystywany w medy-
cynie naturalnej oraz aromaterapii

Długotrwałe działanie
• dzięki specjalnej technologii uwalnia-

ją stopniowo olejki eteryczne, nawet 

do 8 godzin. 
Bezpieczeństwo stosowania
• bezpieczna forma – plasterki do przy-

klejania na ubranie 
• mogą być stosowane co noc
• dla dzieci od 2. roku życia
Podmiot odpowiedzialny: 
DEEP PHARMA

Spray do gardła zawiera składniki pochodzenia natural-
nego o doskonałych właściwościach wzmacniających 
tkanki miękkie gardła. Istotą działania preparatu jest 
napięcie podniebienia miękkiego oraz tkanek miękkich 
gardła zapewniające rozszerzenie dróg oddechowych, 
co przyczynia się do zmniejszenia drgań tworzących 
uporczywe dźwięki chrapania.
Wytwórca: PROLAB sp. z o.o. 



SZCZEPIENIA
przeciwko grypie

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE ZAPOBIEGAJĄ ZACHOROWANIOM  
U OK. 50-90% SZCZEPIONYCH OSÓB, W ZALEŻNOŚCI OD SEZONU.  
ZAPEWNIAJĄ WYSOKĄ OCHRONĘ PRZED POWIKŁANIAMI POGRYPOWYMI. 

Grypa to ostra choroba zakaźna 
układu oddechowego wywoła-
na zakażeniem wirusem grypy. 
Choroba przenosi się drogą kro-
pelkową, co jest przyczyną sezo-
nowych epidemii. Osoba zaka-
żona, będzie źródłem zakażenia 
dla innych. Na grypę można za-
chorować bez względu na wiek. 
Największe ryzyko zachorowania 
jest wśród dzieci. Umieralność  
z powodu grypy największa jest 
wśród osób 65+ i dzieci w wieku 
do 2 lat. Co roku na całym świe-
cie na grypę poważniej choruje 
3-5 mln osób a w wyniku jej cięż-
kiego przebiegu umiera 250-500 
tys. Medycyna wyróżnia 3 typy 
grypy: A, B, C. Wirusy A i B są przy-
czyną ciężkich zachorowań, które 
mogą osiągać rozmiary epidemii. 
• Wirus grypy A występuje u ludzi 

i zwierząt (świnie, konie, foki, 
norki, wieloryby oraz ptaki).

• Wirus grypy B występuje tylko  
u ludzi.

• Wirus grypy C występuje u ludzi 
i świń. Powoduje tylko lekkie in-
fekcje, np. zapalenie spojówek 
i nie powoduje występowania 
epidemii.

Szczepienia przeciwko grypie sto-
suje się u dzieci i dorosłych w celu 
zapobiegania zachorowaniom, co 
jest szczególnie ważne w przy-
padku osób narażonych na groź-
ne powikłania pogrypowe. 

Tak jak w przypadku innych 
szczepień polega ono na podaniu 
szczepionki, dzięki której układ 
immunologiczny wytworzy wła-
sną obronę przeciwko grypie. 
Taka odporność wytwarza się  
w ciągu 2-3 tygodni po podaniu 
szczepionki i utrzymuje się przez 
6-12 miesięcy. Sama szczepion-
ka nie spowoduje zachorowania 
na grypę. Według oficjalnych da-
nych szczepienia przeciw grypie 
są skuteczne u ok. 90% zdrowych 
dorosłych.  Kluczowym zadaniem 
szczepień jest jednak zapobiega-
nie występowaniu powikłań po 
grypowych. Aktualne szczepy do 
produkcji szczepionek są co roku 
rekomendowane przez WHO. 
Żeby zaszczepić się przeciwko 
grypie należy udać się do najbliż-
szej przychodni. Możemy także 

samemu kupić szczepionkę w ap-
tece i pójść z nią do lekarza. Na-
leży jednak podkreślić, że podać 
szczepionkę może jedynie wy-
kwalifikowany personel. Tak czy 
inaczej koszt szczepienia to około 
30-40 złotych.

Kiedy nie powinno się 
wykonywać szczepień 
przeciwko grypie?
• anafilaktyczna nadwrażliwość 

na białko jaja kurzego lub an-
tybiotyki używane w procesie 
produkcji lub inne składniki 
szczepionki*

• ostre choroby gorączkowe
• ostre choroby o umiarkowa-

nym lub ciężkim przebiegu, bez 
względu na to, czy towarzyszy 
im gorączka, czy też nie
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• zespół Guillain-Barré stwier-
dzony w okresie 6 tygodni po 
poprzednim szczepieniu prze-
ciwko grypie

Szczepienia przeciwko grypie 
stosuje się przede wszystkim  
u osób u których jest zwiększo-
ne ryzyko wystąpienia powikłań. 
Do tego grona zaliczamy osoby 
cierpiące na choroby przelękłe ta-
kie jak: choroby układu krążenia, 
cukrzyca, mukowiscydoza, cho-
roby układu oddechowego, nie-
wydolność nerek, niedokrwistość  
a także osoby po 50 roku życia 
oraz personel medyczny z powo-
du dużego ryzyka zarażenia pod-
czas wykonywanej pracy. 

Dlaczego warto się  
zaszczepić?
Kluczowym argumentem prze-
mawiającym za szczepieniami jest 
fakt, że jest to najskuteczniejsza  
i najtańsza metoda zapobieganie 
tej chorobie. Należy również pod-
kreślić, że nie jest to zwykłe prze-
ziębienie a jej dalekosiężne skutki 
mogą mieć bardzo poważne kon-
sekwencje zdrowotne takie jak:
• powikłania ze strony układu 

oddechowego (np. ostre zapa-
lenie oskrzeli, zapalenie płuc),

• powikłania kardiologiczne (np. 
zapalenie mięśnia sercowego, 
zapalenie osierdzia,

• powikłania nefrologiczne (np. 
kłębuszkowe zapalenie nerek),

• powikłania neurologiczne (np. 
zapalenie opon mózgowych, 
poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego, Zespół Guillian-
-Barre),

• uszkodzenia słuchu,
• powikłania psychiatryczne,
• poronienia,
• zgon wywołany wielonarządo-

wymi powikłaniami pogrypo-
wymi.

Jeżeli zdecydujemy się na szcze-
pienia przeciwko grypie najpierw 
powinniśmy poinformować na-
szego lekarza o ewentualnych 
lekach, które przyjmujemy. Od-
powiedź immunologiczna na 
szczepienie może być słabsza  
w przypadku leczenia obniżają-
cego odporność. Jeżeli w ostat-
nim czasie przyjmowaliśmy ja-
kieś inne szczepienie to również 
powinniśmy o tym powiadomić 
lekarza, ponieważ szczepienia 
przeciw grypie można podać 
równocześnie z innymi jednak 

w inną kończynę. Podanie kilku 
szczepionek może spowodować 
nasilenie działań niepożądanych.

Działania niepożądane
Szczepienia jak i przyjmowanie 
innych medykamentów może 
mieć swoje skutki niepożądane. 
Nie występują one zawsze, jed-
nak warto mieć świadomość, że 
może się tak zdarzyć. Po szczepie-
niach przeciwgrypowych mogą 
wystąpić objawy miejscowe ta-
kie jak: obrzęk, ból, stwardnienie  
w miejscu podania. Mogą pojawić 
się także objawy ogólne: złe sa-
mopoczucie, gorączka, dreszcze, 
ból mięśni, ból głowy, osłabienie, 
uczucie zmęczenia i pocenie się. 
Grypa nie jest zwykła infekcją, 
którą można wyleczyć domowy-
mi sposobami. Jest chorobą wiru-
sową, często o ciężkim przebiegu, 
dlatego szczepiąc się przeciwko 
grypie skutecznie chronimy nasz 
organizm przed atakiem wirusa 
grypy, zwłaszcza w okresie ob-
niżonej odporności organizmu. 
Szczepiąc się, jednocześnie dba-
my o nasze zdrowie i samopo-
czucie zarówno w okresie czę-
stych zachorowań, jak i w dalszej 
przyszłości, gdyż zachorowanie 
na grypę niesie ze sobą ryzyko 
wystąpienia groźnych dla życia  
i zdrowia powikłań. 
Pamiętajmy, że oprócz szczepień 
przeciwko grypie warto zain-
westować w swoją odporność 
poprzez odpowiednią dietę i ak-
tywność fizyczną. Takie połącze-
nie plus szczepienie powinny nas 
skutecznie zabezpieczyć na okres 
grypowy. Należy podkreślić, że 
szczepienie powinno być powta-
rzane co roku przed okresem gry-
powym. Czyli najlepiej we wrze-
śniu lub październiku. 

oprac. W. Jakubek
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Przed ponad dwudziestu  laty  
dokonał  się  przełom  w  lecze-
niu  tych  dolegliwości. Odkryto 
mianowicie, że kluczowe dla wy-
stąpienia wrzodów żołądka ma 
zakażenie bakterią Helicobacter 
pylori.

Leczenie przyczynowe
Dlatego podstawowym leczeniem 
jest tak zwana eradykacja Helico-
bacter pylori. Polega ona na sied-
miodniowej kuracji dwoma anty-
biotykami i inhibitorem pompy 
protonowej lub czternastodniowej 
kuracji metronidazolem, antybio-
tykiem i inhibitorem pompy pro-
tonowej. Dlatego przy nasilonych 
lub przedłużających się dolegliwo-
ściach należy  udać  się  do  lekarza, 
który  zleci eradykację.
Epizodyczne   przypadki   nadkwa-
śności   można   zwalczać   lekami   
dostępnymi   bez recepty.  Obecnie  
lekami   z  wyboru   są  w  pierw-
szej   kolejności   inhibitory   pom-
py   protonowej,    w    drugiej    zaś    
leki przeciwhistaminowe. Popular-

ne  dawniej  leki zobojętniające  są 
powszechnie  uważane za przesta-
rzałe i nie zaleca się ich dłuższego 
stosowania.

Leczenie ziołowe
Niektóre leki chemiczne stosowa-
na w omawianych schorzeniach 
niekiedy  są  łączone z preparatami 
lukrecji. Nie są jak na razie znane 
skuteczne i bezpieczne leki ro-
ślinne zmniejszające wydzielanie 
kwasu solnego w żołądku. Pewne 
działanie w tym kierunku wykazują  
alkaloidy pokrzyku wilczej jagody, 
jednak ich praktyczne zastosowa-
nie w tym kierunku  jest  znikome, 
głównie z racj i toksyczności. Do 
środków osłaniających błonę ślu-
zową żołądka należą sukralfat i kar-
benoksolon, półsyntetyczne środki 
oparte na surowcach roślinnych. 
Do typowo ziołowych środków   
o podobnym  działaniu  zalicza  się 
rumianek oraz sok z ziemniaków  
i  kapusty.
Lukrecja gładka, to bylina z rośliny 
bobowatych,  dawniej znanej jako 
motylkowate. Jej surowcem jest 
korzeń i rozłogi lukrecji. Stosowa-
ne są też soki i wyciągi z korzenia. 
Korzeń lukrecji działa wykrztuśnie, 
przeciwzapal nie i ściągaj ąco. Sto-
suje się go w suchym kaszlu, nie-
życie gardła  i oskrzeli, chorobie 
wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 
Preparatów z lukrecji nie można 

stosować długo, bo glicyryzy-
na powoduje zatrzymanie wody 
w organizmie. Lukrecja jest też 
stosowana w przemyśle farmaceu-
tycznym i spożywczym, jako  skład-
nik  poprawiający  smak, gdyż  gli-
cyryzyna jest   bardzo słodka.
Nawłoć pospolita, zwana też zwy-
czajną lub złotnikiem  to roślina 
wieloletnia z rodziny astrowatych, 
dawniej znanej jako  złożone, któ-
rej surowcem  leczniczym jest  ziele 
nawłoci.
Ma głównie działanie moczopęd-
ne, nadto ściągające, przeciwbak-
teryjne i  przeciwzapalne. Wchodzi 
w skład wielu mieszanek zioło-
wych oraz leków złożonych różnej 
postaci (pasty, granulaty, krople, 
mikstury).

Dieta  i styl życia
W leczeniu nadkwaśności i wrzo-
dów ważna jest zmiana stylu ży-
cia, polegająca na unikaniu nad-
używania niesterydowych leków 
przeciwzapalnych, kawy, alkoholu, 
ostrych przypraw i tytoniu. Należy 
również unikać stresu i regularnie 
się odżywiać.

oprac. M. Grzeczyńska

Bibliografia:
• Farmacja praktyczna;   

Warszawa 2007
•Halina Strzelecka,  

Józef Kowalski Encyklopedia  
zielarstwa i ziołolecznictwa ;  

Warszawa 2000

NADKWASOTA 
i choroba wrzodowa

NADKWASOTA I CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA NALEŻĄ  
DO STOSUNKOWO CZĘSTYCH CHORÓB PRZEWOD U POKARMOWEGO  
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Prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysłu-
guje osobie, która została uznana za całko-
wicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej 
egzystencji. Dodatek przyznawany jest na 
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika 
ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność 
do pracy i niezdolność do samodzielnej eg-
zystencji.

Emeryt, który ukończył 75 lat ma prawo do do-
datku pielęgnacyjnego bez potrzeby składania 
wniosku. Nie ma też potrzeby, aby lekarz orzecz-
nik ZUS orzekła wobec takiej osoby niezdolność 
do pracy.

Dla osoby, która ukończyła 75 lat nie ma zna-
czenia, że jest ona zdolna do pracy i jest zdolna  
do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie 
uprawnionej do emerytury, jeśli przebywa w za-
kładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym. Dodatek przysłu-
guje, jeśli emeryt przebywa poza tymi zakłada-
mi przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.
Nie jest możliwe, aby osobie uprawnionej do za-
siłku pielęgnacyjnego przysługiwało prawo do 
dodatku pielęgnacyjnego.

W celu ustalenia prawa do dodatku pielęgnacyj-
nego należy złożyć wniosek do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Z tego obowiązku zwol-
nione są osoby, które ukończyły 75 rok życia. Ci 
emeryci otrzymują dodatek z urzędu, ZUS sam 
nadaje im prawo do dodatku.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny emeryt składa 
sam albo przez swojego przedstawiciela usta-
wowego. Emeryt może także skorzystać z usług 
urzędu pocztowego.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?
Aby otrzymać dodatek niezbędne jest złożenie 
zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS N-9.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego ogła-
szana jest w formie Komunikatu Prezesa Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 
2017 r. wynosi on 209,59 zł.

Dodatek pielęgnacyjny jest co roku podwyższa-
ny w związku z waloryzacją świadczeń emery-
talnych i dodatków przysługujących do nich.
Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku 
dochodowego oraz nie podlega egzekucji ad-
ministracyjnej, jak i sądowej.

Jak o niego się ubiegać

Dodatek pielęgnacyjny  
do emerytury

DODATEK PIELĘGNACYJNY PRZYSŁUGUJE EMERYTOWI JEŚLI  
JEST NIEZDOLNY DO PRACY I DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI.  
NIEKTÓRYM EMERYTOM TEN DODATEK PRZYSŁUGUJE Z URZĘDU,  
BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU DO ZUS.
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Czosnek
nazywany jest naturalnym anty-
biotykiem, bo zawiera allicynę – 

bardzo cenną substancję, która 
działa przeciwwirusowo i bakte-
riobójczo. Jest bardzo skuteczny 
we wczesnej fazie infekcji, trzeba 
jeść go na surowo, np. posiekany 
dodawać do mleka z miodem, 
kanapek, sałatek itp. (czosnek 
gotowany lub smażony nie działa 
leczniczo). 

Cebula
dzięki dużej zawartości związ-
ków siarki i flawonoidów wyka-
zuje działanie przeciwzapalne,  
a jako bogate źródło witaminy C 
wpływa korzystnie na odporność 
organizmu. Z cebuli ( cukru lub 

miodu) możesz przyrządzić sy-
rop, który leczy kaszel i ból gar-
dła. Uwaga: nie przesadzaj jed-
nak z ilością czosnku i cebuli, bo 
obciążają wątrobę, poza tym przy 
chorym gardle mogą nasilać ból i 
pieczenie, trzeba więc jeść je jako 
dodatek, a nie samodzielnie.

Maliny
zawierają antocyjany, które dzia-
łają przeciwzapalnie, są sku-
tecznym środkiem napotnym  
i przeciwgorączkowym. Wzmożo-
ne wydzielanie potu powoduje 

chłodzenie organizmu, co przy-
nosi ulgę w gorączce. Działanie 
lecznicze ma sok z malin i napar  
z suszonych owoców. Napar z li-
ści malin może wywołać akcję 
skurczową macicy , natomiast 
owoce są całkowicie bezpiecz-
ne – na każdym etapie ciąży  
i w każdej postaci: soku, herbatki 
czy świeżych owoców.

Czarny bez 
jego kwiaty zawierają liczne 
olejki eteryczne, garbniki, śluzy 

i flawonoidy (np. rutynę), dzięki 
czemu działają przeciwgorącz-
kowo, napotnie, przeciwbólowo 
i wykrztuśnie. Napar z kwiatów 
czarnego bzu, zażywany regular-
nie w początkowym okresie in-
fekcji wirusowych, łagodzi dole-

PRZEZIĘBIENIA 
domowe sposoby

JEŻELI DOPADNIE CIE PRZEZIĘBIENIE NA POCZĄTKU SIĘGNIJ  
PO ŚRODKI ZNANE Z MEDYCYNY LUDOWEJ. ICH STOSOWANIE DAJE  
CZĘSTO ŚWIETNE EFEKTY, A PRZY TYM NIE SZKODZI DZIECKU. PAMIĘTAJ  
TEŻ, ŻE PODCZAS CHOROBY W CIĄŻY POWINNAŚ LEŻEĆ W ŁÓŻKU  
(WYGRZEWAĆ SIĘ), ODPOCZYWAĆ I PIĆ DUŻO PŁYNÓW.

To nowy kilku częściowy artykuł o domowych sposobach na różne dolegliwości. 
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gliwości, obniża gorączkę i skraca  
czas choroby. Można go też sto-
sować miejscowo, do płukania 
gardła. 

Szałwia lekarska
działa antyseptycznie na błony 
śluzowe; płukanie jamy ustnej 
naparem z szałwii skutecznie ła-
godzi zapalenie gardła, zmniejsza 
obrzęk, koi ból.

Lipa 
kwiat lipy to bogate źródło olej-
ków lotnych, flawonoidów, ślu-
zów i garbników. Herbatka z lipy 
jest zalecana w przeziębieniach, 
zwłaszcza gdy towarzyszy im 
gorączka – działa rozgrzewają-
co, napotnie, poza tym pomaga 
w walce z katarem i rozrzedza 
flegmę. Do gorącej herbatki mo-
żesz dodać łyżeczkę miodu i gru-

by plaster cytryny – to wzmocni 
jej działanie.

Czarna 
porzeczka 
wzmacnia siły obronne organi-
zmu dzięki dużej zawartości wi-
taminy C (ma jej dużo więcej niż 

owoce cytrusowe); sok z czarnej 
porzeczki, dzięki zawartości garb-
ników, łagodzi kaszel i chrypkę.

Zbijamy gorączkę
Rosnąca temperatura ciała to na-
turalny sygnał organizmu, że roz-
począł on walkę z chorobą.  Jeżeli 
temperatura ciała wzrasta może-
my sięgnąć po naturalne żywie-
niowe sposoby walki z gorączką.
Lipa - zawiera znaczne ilości 
związków śluzowatych, garbni-
ków, olejków eterycznych, czy 
flawonoidów dzięki czemu działa 
jak naturalna aspiryna, łagodzi 
ból i obniża gorączkę. Z lipy przy-
gotowuje się napary herbaty, po-
daje się je 3-4 razy dziennie.
Maliny mają działanie przeciwgo-
rączkowe i przeciwzapalne, za-
wierają naturalną aspirynę. Po-
wodują spadek gorączki, gdyż 
mają działanie napotne, przez co 
usuwane są niepożądane sub-
stancje z organizmu.

Żurawina
bogata w witaminy C i A, ma 
działanie przeciwbakteryjne, za-
pobiega infekcjom, wzmacnia 
organizm. Można przygotowy-
wać napój żurawinowy i poda-
wać go 2-3 razy dziennie, u dzieci 
stosuje się go od 7 miesiąca życia. 
Aby przygotować napój, nale-
ży szklankę żurawin  zmiksować  
z połową szklanki cukru i odsta-
wić na parę dni do lodówki. Na-
stępnie łyżkę takiego soku należy 
zalać ciepłą wodą i po odcedze-
niu podawać do picia.

oprac. E. Rapacz,
W. Jakubek
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Pustynia Błędowska
Największa pustynia w Europie, a ściśle najwięk-
szy w Europie obszar występowania piasków 
śródlądowych, gdyż obszar między miejscowo-
ściami Chechło, Klucze i Błędów NIE jest pustynią 
w sensie klimatycznym. Rozciąga się od Błędowa 
na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. 
Granicą północną pustyni jest wieś Chechło,  
a na południu jest ograniczona dużym obszarem 
leśnym. Pustynia ma niecałe 10 km długości i sze-
rokość do 4 km. Piaski mają średnią miąższość 40 
m, maksymalnie 70 m. Przez pustynię, ze wscho-
du na zachód, przepływa Biała Przemsza.

Ostrzyca  
Proboszczowicka
Ostrzyca Proboszczowicka w Górach Kaczaw-
skich, zwana czasem „śląską Fudżijamą”, to naj-
wyższy wulkan w Polsce (501 m n.p.m.). 
Szczyt Ostrzycy w okresie zlodowacenia wysta-
wał nad powierzchnię lodu. W wyniku oddziały-
wania niskich temperatur, zamarzania i rozma-
rzania wody, bazaltowe skały pękały, tworząc 
na zboczach szczytowych partii góry gołoborze. 

W połowie XIX wieku pod szczytem wybudo-
wano gospodę – schronisko turystyczne. 

Dla ułatwienia wejścia na szczyt ułożono bazal-
towe schodki z poręczami oraz kamienne ławki. 
Wiosną uwagę przykuwają liczne stanowiska 
lilii złotogłów, a latem zachwyca zapach kwitną-
cych lip porastających bazaltowe zbocza góry. 
Na górę prowadzą – Szlak Zamków Piastow-
skich i Szlak Wygasłych Wulkanów z miejscowo-
ści Bełczyna i Proboszczów.

Najpiękniejsze i najciekawsze miejsca na weekend

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 
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Twierdza  
Srebrna Góra
Twierdza Srebrnogórska wzniesiona została w la-
tach 1765?1777 w okolicach Srebrnej Góry. Jest to 
jeden z największych tego typu obiektów w Euro-
pie. Twierdza składa się z sześciu fortów. Budowa 
całego kompleksu trwała 12 lat.

W II poł XIX w. zaczęto dostrzegać korzyści płynące 
z turystyki i rekreacji. Władze pruskie nakazały za-
przestać niszczenia twierdzy i uczynić z niej atrakcję 
dla przyjezdnych. Twierdza Srebrnogórska została 
uznana za Pomnik historii.

Twierdza składa się z sześciu fortów i kilku bastio-
nów. Główny jej trzon tworzy zespół bastionów  
z donżonem w środku. Obiekt ten posiadał 151 po-
mieszczeń fortecznych (kazamat) rozmieszczonych 
na trzech kondygnacjach. Do pięciopoziomowych 
kazamat prowadzi osiem bram, w sieni znajdują 
się wydrążone stanowiska strzeleckie. Ogromne 
magazyny, studnia, zbrojownia, kaplica, więzienie, 
szpital, piekarnia, browar, warsztaty rzemieślnicze  
i prochownia czyniły fort całkowicie samodzielnym 
i samowystarczalnym. W jego wnętrzu mieściło się 
3756 żołnierzy, olbrzymie zapasy amunicji, opału  
i żywności. Do obrony służyły 264 działa i moździe-
rze. W obrębie twierdzy wydrążono 9 studni, w tym 
najgłębszą (84 m) na terenie Fortu Ostróg.

Muzeum Zegarów 
w Jędrzejowie
Muzeum Zegarów w Jędrzejowie to trzecia co do 
wielkości kolekcja zegarów słonecznych na świe-
cie. W zbiorach znajduje się ponad 600 ekspona-
tów, a najstarsze pochodzą z XV w.
Trzecia co do wielkości kolekcja zegarów sło-
necznych na świecie. W jej zbiorach znajduje 
się ponad 600 eksponatów. Pośród wielu zega-
rów, znajdują się także „perełki”z XV w. Kolek-
cja zegarów słonecznych, biblioteka starodru-
ków, zespół wnętrz zabytkowych: mieszkanie Przypkowskich z pocz. XX w. i apartament z XVIII w,.  
w piwnicach zbiory dawnej gastronomii i farmacji.



Przyjemnych podróży!

Diklofenak 
żel 100 g
Skład: 1g zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe.
Wskazania: lek do wcierania w skórę, do miejscowego leczenia zapalnych stanów po-
urazowych ścięgien, więzadeł, stawów wskutek skręceń, stłuczeń i nadwyrężeń.
W bólach pleców i ograniczonych stanach zapalnych tkanek miękkich, ograniczonych  
i łagodnych postaci zapalenia stawów.
Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma  Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi 
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Uzdrowisko Połczyn 

Połczyn-Zdrój to miasto w północno-zachodniej Pol-
sce, uzdrowisko lecznicze na Pomorzu Zachodnim, po-
łożone nad rzeką Wogrą. Siedziba gminy miejsko-wiej-
skiej Połczyn-Zdrój, dekanatu, nadleśnictwa. Ośrodek 
turystyczny na Pojezierzu Drawskim, gdzie leczy się 
schorzenia reumatyczne, neurologiczne i niepłodność, 
ośrodek wytwórni wód mineralnych.

Ponad 700 parasoli rozwieszonych nad połczyńskim 
deptakiem robi wrażenie i przyciąga uwagę odwiedza-
jących miasto. Podobne rozwiązania można spotkać 
między innymi w Portugalii, Chinach czy we Francji, na-
tomiast w Polsce to prawdopodobnie jedyny taki dep-
tak. 
To zresztą największa wizytówka Połczyna, bo prawie 
każdy kto odwiedza Połczyn, pragnie mieć zdjęcie 
z kolorowymi parasolkami. 
Jeśli będziecie w okolicy to zajrzyjcie koniecznie do Po-
łczyna. Usiądźcie na kawę pod parasolkami i pospace-
rujcie po pięknym Parku Zdrojowym. Być może spodo-
ba Wam się na tyle, że będziecie chcieli zostać na dłużej 
i odkryć uroki Szwajcarii Połczyńskiej i zaczynającego 
się w pobliżu Połczyna Drawskiego Parku Krajobrazo-
wego. 

Flegamina 
8 mg 20 tabletek, 40 tabletek 

Skład: 1 tabletka zawiera 8 mg chlorowo-
dorku bromheksyny.
Działanie: wykrztuśne, rozrzedzające 
wydzielinę.

Wskazania: ostre i przewlekłe choroby 
dróg oddechowych, przebiegające z zabu-
rzeniami odksztuszania i usuwania śluzu
Podmiot Odpowiedzialny: TEVA

Fastplast 
50 plastrów  
rozgrzewających

Kidabion 
200 ml o smaku pomarańczowym,  
suplement diety

Lacidofil 
20 kapsułek

Lactulosum Polfarmex 
syrop 150 ml

Podstawowym składnikiem jest kapsaicyna oraz dodatkowo mentol, kamforę, Tyrol 
oraz salicylan metylu. Rozgrzewa i łagodzi dolegliwości bólowe: krzyżowo - lędźwiowe, 
reumatyczne, mięśniowe, stawowe, nerwobóle.
Wytwórca: SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.

Suplement zawiera niezbędne nienasycone kwasy Omega-
-3(DHA +EPA) konieczne do utrzymania prawidłowego funkcjo-
nowania mózgu oraz prawidłowego widzenia, witaminę D dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, witaminy A, C, 
D wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu odporno-
ściowego. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 1 roku życia.
Wprowadzający do obrotu: MERCK Sp. z o.o. 

Skład: 1 kapsułka zawiera 2 x 109 CFU bakterii kwasu mle-
kowego.
Działanie: probiotyczne.
Wskazania: nawracające rzekomobłoniaste zapalenie 
okrężnicy, zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie 
wspomagające po leczeniu antybiotykami.
Wytwórca: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Skład: 150 ml zawiera 75 g laktozy.
Działanie: pobudzanie perystaltyki jelit, przeczyszczające.
Wskazania: przewlekłe zaparcia, ostra i przewlekła niewy-
dolność wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. 



Krzyżówka  Krzyżówka

Wśród osób,  które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00  lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1. reżyserował „Noce i dnie”
2. tętnica wiodąca krew z serca dla całego orga-

nizmu
3. ateistyczny, bezwyznaniowy, areligijny
4. rodzaj francuskiego sosu czosnkowego
5. utopijny kierunek społeczno - polityczny, 

głównie w XIX w., postulujący likwidację 
państwa i zastąpienie go bliżej nie określo-
nymi związkami producentów

6. miasto w południowym Egipcie, na zachod-
nim brzegu Nilu

7. wieś w lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w 
gminie Dąbie

8. miasto w Hiszpanii, prowincja Alicante
9. koneksje, stosunki, układy 
10. resztka jabłka 
11. pozbawiony fantazji twórczej 
12. Charles Robert (1850-1935); francuski fizjo-

log i immunolog - laureat Nagrody Nobla w 
roku 1913; 

13. prosi o nią skazaniec 
14. pomieszczenie w mieszkaniu, domu 
15. nad strychem 
16. wizja lokalna 
17. podróżnik, turysta 
18. emulsja kauczuków syntetycznych w wodzie 

z odpowiednimi dodatkami 
19. Bogusław, grał w „Psach”
20. nazwa bardzo ostrego sosu przyrządzanego 

ze strąków ostrej czerwonej papryki 
21. płytki na podłodze
22. przy grobie nieznanego żołnierza
23. Adam, skoczek narciarski
24. samiec dzika
25. pakowany przed wędrówką
26. komplet strun do gitary
27. zalewać wrzątkiem, aby otrzymać napar
28. świeżo upieczony mąż
29. Da Vinci, twórca „Mona Lizy”
30. odczytać tekst napisany szyfrem
31. członek załogi statku wodnego lub powietrz-

nego wyznaczający jego kurs
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Tymianek + podbiał 
16 tabletek
To suplement diety w formie tabletek do ssania zalecany w celu wspomagania prawidłowego funkcjo-
nowania gardła.
Składniki preparatu wpływają korzystnie na funkcjonowania błon śluzowych (tymianek i podbiał) oraz 
wspomagają układ odpornościowy (witamina C i aloes). Produkt stanowi zoptymalizowane połączenie 
najwyższej jakości składników w odpowiedniej ilości.
Podmiot odpowiedzialny: Xenico Pharma 

• Najlepszy skład na rynku: mocne dawki ziół i witamin
• Wzmacnia układ krwionośny i nerwowy
• Prawie 100 lat na rynku niemieckim
Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Ekstrakty 
roślinne z głogu, melisy i skórek winogron oraz żelazo usprawniają pracę układu krążenia, serca i ukła-
du nerwowego. Witaminy z gr. B i C wspomagają funkcje poznawcze (kojarzenie i zapamiętywanie)1.

Preparat jest zalecany do stosowania w diecie osób z nadwagą, palących papierosy, żyjących w długo-
trwałym stresie, w sile wieku, o podwyższonym poziomie cholesterolu, o niskiej aktywności fizycznej 
oraz osób, które muszą szczególnie zadbać o swoje serce.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma 

• Najlepszy skład na rynku: mocne dawki ziół i witamin
• Wzmacnia układ krwionośny i nerwowy
• Prawie 100 lat na rynku niemieckim

Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Ekstrakty 
roślinne z głogu, melisy i skórek winogron oraz żelazo usprawniają pracę układu krążenia, serca i ukła-
du nerwowego. Witaminy z gr. B i C wspomagają funkcje poznawcze (kojarzenie i zapamiętywanie)1.
Preparat jest zalecany do stosowania w diecie osób z nadwagą, palących papierosy, żyjących w długo-
trwałym stresie, w sile wieku, o podwyższonym poziomie cholesterolu, o niskiej aktywności fizycznej 
oraz osób, które muszą szczególnie zadbać o swoje serce.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma 

Laremid (Loperamid) 
20 tabletek
Substancja czynna: chlorowodorek loperamidu 2 mg.
Wskazania: Objawowe leczenie biegunki ostrej i przewlekłej występującej w zabu-
rzeniach czynnościowych i chorobach zapalnych jelit. Zmniejszanie objętości wyda-
liny u pacjentów z przetoką zewnętrzną jelita krętego (ileostomią), po kolektomiach 
lub rozległych resekcjach jelit.
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. 

Sylimarol 
70 mg, 30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego. Jest tradycyjnym produktem 
leczniczym roślinnym do stosowania wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno - metabolicznych 
uszkodzeniach wątroby, w niestrawności, po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów, po przebyciu ostrych i przewle-
kłych chorób wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie ”Herbapol” Poznań

Urosept
60 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera: wyciąg gęsty złożony z korzenia pietruszki (Petroselini radix) 2,66 cz., naowocni fasoli (Phaseoli pericarpium) 1 cz., 
liści brzozy (Betulae folium) 4,4 cz., (DER 4:1; ekstrahent: metanol) 86,2 mg, wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herba extractum 
siccum) 8mg, wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folium extractum siccum) 26 mg, sproszkowaną naowocnię fasoli (Phaseoli 
pericarpium pulv.) 78 mg, cytrynian potasu (Kalium citricum) 19 mg, cytrynian sodu (Natrium citricum) 16 mg.
Tradycyjnie stosowany produkt leczniczy o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego 
i kamicy dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie ”Herbapol” Poznań

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceu-
tą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Doppelherz Vital Tonik
zestaw na prezent (750 ml)

Z najlepszymi  
życzeniami od serca

Doppelherz Vital Tonik 
- świąteczna puszka (1000 ml)

Puszka świąteczna z Mikołajem



„Zużyta 
igła rani
brzmienie”
Regularna wymiana igły  
w nakłuwaczu jest 
gwarancją komfortu 
i bezpieczeństwa 
TWOJEGO PACJENTA

Konwencjonalna technologia:
•  może podrażniać końcówki nerwów i sprawiać  

dodatkowy ból spowodowany drganiami lancetu

Technologia Clixmotion®:
• szybkie nakłucia bez żadnych drgań
•  kontrolowany ruch liniowy minimalizuje 

uszkodzenie naskórka

Experience what’s possible.
www.accu-chek.pl

Bębenek 
z 6 igłami

Nowa technologia Clixmotion® 
zastosowana w Accu-Chek® FastClix 
minimalizuje uszkodzenia naskórka  i ułatwia 
szybkie nakłuwanie – bez żadnych drgań. 
Oszczędzaj swoje palce.

Delikatny. Prawie bezbolesny. Nowoczesny.

FastClix
Accu-Chek® 
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