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RevitGal Galmed  
• jemná, snadno roz� ratelná 

a vstřebatelná mast s vitamínem E
• spolehlivě a rychle revitalizuje kůži 

díky vysokému obsahu vitamínu E
• velmi rychle působí na oděrky, 

opruzeniny, poškozenou kůži
• vhodný pro dě�  i dospělé, rychle obnovuje buňky pokožky

Calcium Pantothenicum Galmed  
• prvotřídní kalciová mast
• při podráždění kůže sluncem, svědění
• k péči o prsní bradavky po každém kojení
• ke zklidnění podrážděné kůže miminek
• vhodná k pravidelné péči o suchou a drsnou pokožku

MAMINKY S DĚTMI,
připravte se na teplé letní dny!   

Dětská mast s rybím 
tukem Galmed 
• ochrana a péče o jemnou pokožku 

batolat a kojenců 
• zklidňuje a zvláčňuje pokožku
• předchází opruzeninám
• aplikujte po každé výměně plenek



Vážení a milí čtenáři,
letní prázdniny jsou tady a spolu s nimi i další 
vydání magazínu Moje lékárna. Ať už plánujete 
dovolenou v zahraničí nebo tuzemsku, budou se 
vám hodit naše tipy, co by nemělo chybět v ces-
tovní lékárničce. Z odborných článků se můžete 
těšit například na text o migrénách a nezapo-
mínáme ani na maminky v očekávání, které se 
dozví, které vitamíny jsou nejvíce prospěšné pro 
ni samou i miminko.
Milý rozhovor s lékařem urgentní medicíny Mar-
kem Dvořákem vám osvěží základy první pomo-
ci, které si můžete otestovat také v kvízu Červe-
ného kříže.
Zaujmou vás zajisté také studenti z  katedry 
aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tě-
lesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, 
kteří přichystali pro handicapované zážitkovou 
expedici na Korsice. Můžete si přečíst o tom, co 
plánují, a případně je podpořit na fundraisingo-
vém portále Donio.cz.
Věříme, že i toto číslo magazínu si užijete, na-
čerpáte nové informace a inspirujete se.

Přejeme krásné léto ve zdraví!

Přejeme si být svým čtenářům co nejblíže, proto nás neváhejte kontaktovat v případě, že budete mít jakýkoliv nápad  
na téma, o kterém byste si rádi přečetli v našem magazínu.

Vydavatel: Sanovia, a.s., Těšínská 1349/296 716 00 Ostrava–Radvanice, IČO 28570481, Mgr. Karel Šlegr, Registrováno pod MK ČR E 20896. 
Redakce: Ing. Karolína Houžvová, Grafické úpravy: Kamila Hrubešová, kontakt: magazin@mojelekarna.cz 

Tento magazín nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků.
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Co je příčinou migrény
U  každého pacienta s  migrénou se 
mohou spouštěče lišit, proto je dobré 
vypozorovat, jaké jsou to právě u vás, 
a  těm se snažit vyhýbat. Mezi hlav-
ní stimuly (tzv. triggery), které vedou 
k vyvolání záchvatu, patří:
1. hormonální vlivy – zde hraje velký 

vliv menstruační cyklus nebo 
těhotenství;

2. stres a nedostatek spánku – 
špatná strava, stresory v okolí 
nebo nedostatek spánku jsou 
jednou z příčin vyvolání migrény;

3. změny prostředí – na některé 
nemocné může mít vliv náhlá 
změna počasí;

4. medikace – léky na rozšíření cév, 
léky na léčbu vysokého TK, kofein, 
nadužívání léků proti bolesti.

Příznaky migrény
První (prodromální) stadium trvá cca 
1 hodinu. Většinou ho provází změna 
chuti, deprese, změny nálad, bolest bři-
cha či svalové napětí. Je dobré naučit 
okolí rozpoznat tento tzv. prodrom.
U  menší části nemocných s  migrénou 
se pak objevuje i aura, kterou charak-
terizuje rozmazané dvojité vidění. Po-
stiženého trápí neobvyklé zrakové vje-
my a částečné poruchy dalších smyslů, 
jako jsou chuť nebo čich.

Následně přichází vlastní záchvat mig-
rény. Ten může mít u každého jiný prů-
běh i trvání. Ostrá pulzující bolest může 
být provázena nevolností, zvracením, 
závratěmi, světloplachostí a  poruchou 
rovnováhy. Záchvaty jsou nepříjemné 
i v délce trvání, silnější může trvat i ně-
kolik dní. 

Poslední fází je postdromální stadium, 
kdy dochází k odeznívání bolesti a po-
malu přichází i pocit úlevy.

Jak si můžeme pomoci sami
Pacient a  jeho okolí by se měli naučit 
poznávat prodromy. Prodromy jsou pří-
znaky ohlašující příchod nemoci (u mi-
grény jsou to např. zrakové či čichové 
vjemy). Pacient by si měl nastavit pitný 
režim, omezit jídla, která mohou vy-
volat záchvat, vyvarovat se stresových 
spouštěčů a dostatečně dlouho spát. Je 
vhodné mít všude s sebou jednu dávku 
akutního léku jako psychologickou pod-
poru. Doporučuje se při auře něco ma-
lého sníst, neboť s  plnějším žaludkem 
není zvracení tak namáhavé. Je dobré 
se naučit některou z relaxačních tech-

nik a naučit se 
uvolnit svaly 
celého těla. Bě-
hem záchvatu 
se doporučuje 
schovat se do 
temné chlad-
né místnosti, 
dát si studený 
obklad na tělo 
a zkusit usnout. 

Postižení by se měli naučit rozpoznat, 
co jsou jejich individuální spouštěče 
migrény – k tomu jim dopomůže zalo-
žení migrenozního deníku.

Bolest hlavy – migréna
Migrénu můžeme charakterizovat jako často jednostrannou bolest hlavy spojenou  

s doprovodnými příznaky, jako je přecitlivělost na světlo a hluk, žaludeční nevolnost nebo  
dokonce zvracení. Bolest má převážně pulzující charakter.

Pacient by si měl nastavit pitný 
režim, omezit jídla, která  

mohou vyvolat záchvat, vyva-
rovat se stresových spouštěčů 

a dostatečně dlouho spát.  
Je vhodné mít všude s sebou 
jednu dávku akutního léku...



Jaká je vhodná samoléčba
Při akutním záchvatu migrény je vhodné 
v dostatečné dávce nasadit analgetika – 
paracetamol (Paralen, Panadol) či kyse-
linu acetylsalicylovou (Acylpyrin, Aspi-
rin) v dostatečné dávce (0,75–1 g). Dále 
nesteroidní antiflogistika jako ibupro-
fen (400 mg) a diclofenak (50 mg). Není 
vhodné užívat kombinované přípravky, 
které mohou mnohdy záchvat zhoršit. 
Těžké stavy nebo profylaxe migrenozní-
ho stavu pak není vhodná k samoléčení 
a  patří do ordinace lékaře, který zvolí 
vhodný postup.
Z potravinových doplňků je doporučo-
váno užití magnézia, koenzymu Q10 
a vitamínu B2.

Kdy je nutné  
navštívit lékaře
• Pacient i přes 

několik vy-
zkoušených 
LP nepozoruje 
zlepšení.

• Sekundární 
bolest hlavy 
způsobena úrazem nebo nespráv-
ným užitím léku.

• Pokud pacient nepoznává charak-
teristické symptomy běžné bolesti.

• Bolest velmi silné intenzity není 
vhodná k samoléčení.

• Pacient zaznamenal poruchy 
zrakového spektra nebo ztratil 
vědomí.

• Při závratích, zvracení, tuhnutí šíje 
nebo při fotoplachosti je vhodné 
navštívit odborného lékaře.

• Pokud dojde k ochrnutí některé 
z končetin.

Jaké jsou komplikace migrény
Jednou z komplikací může být chronická 
migréna. V tomto případě se bolest hla-
vy vyskytuje po více než 15 dní v mě-
síci a  postupně se zvyšuje frekvence 
záchvatů. Tento problém není vhodný 
k samoléčení a je nutné navštívit ordi-
naci lékaře.
Další komplikací je status migrenosus. 
Tento název odkazuje na migrenozní 
záchvat bez aury, který trvá déle než 
3 dny.

Co je dobré prodiskutovat  
s lékárníkem
S  lékárníkem je vhodné rozebrat cha-

rakter a  intenzitu 
záchvatu. Je dobré 
si objasnit všech-
na režimová opat-

ření a možnosti nefarmakologické léčby 
(viz výše). V případě, že pacient nero-
zumí navržené léčbě, probereme aspek-
ty léčby s lékařem nebo lékárníkem. Je 
dobré se ujistit o užívání předepsaných 
léčiv – dávkování anebo dobu užívání. 
Pacientovi, u kterého se objeví problé-
my s léčbou, je potřeba vysvětlit, že pro 
úspěch léčby je potřebné návštěvy lé-
kaře opakovat i několikrát, než se po-
daří migrénu dostat pod kontrolu.
Závěrem je nutné říct, že správné roz-
poznání a  stanovení diagnózy migré-
ny je základem pro úspěšnou kontrolu 
tohoto onemocnění a  zlepšení kvality 
běžného občanského života. Cílem léč-
by je redukce počtu a intenzity záchva-
tů o 50 % za měsíc. 

PharmDr. Ondřej Žák,  
Lékárna SANO Rychvald
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Zdroje: https://www.lekarnici.cz/getattachment/Pro-verejnost/PORADENSTVI-KONZULTACE/PORADENSTVI---KONZULTACE/Migrena/DP_migrena.pdf.aspx
https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/migrena-priciny-prubeh-a-lecba/ | https://www.wikiskripta.eu/w/Migr%C3%A9na

https://www.drmax.cz/clanky/migrena-a-co-na-ni-zabira | https://nemoci.vitalion.cz/migrena/
https://www.prolekare.cz/tema/migrena/detail/souhrn-aktualnich-doporuceni-pro-lecbu-migreny-121738

S lékárníkem je vhodné  
rozebrat charakter  

a intenzitu záchvatu.  
Je dobré si objasnit všechna 

režimová opatření  
a možnosti  

nefarmakologické léčby.
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Na co si dát pozor během cest
Pokud cestujeme, můžeme trpět ki-
netózou (při cestování letadlem, au-
tem, autobusem, lodí, na kole). Na tuto 
možnost je třeba se připravit výběrem 
vhodného léčivého přípravku nebo do-
plňku stravy.

Někdo pro svou dovolenou rád zvolí exo-
tičtější destinaci – zde nás pak můžou 
překvapit v našich zeměpisných šířkách 
nezvyklé infekční choroby, ke kterým 
se můžou přidat vysoké letní teploty 
v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu. 
V takových podmínkách pak dostane za-
brat i  tělo mladého zdravého člověka. 
Naše střevní mikroflóra si úplně lehce 
neporadí s exotickými patogeny, a proto 
naši dovolenou do teplých krajin často 
můžou doprovázet střevní problémy.
Další rizikovou skupinu na dovolených 
tvoří alergici, přičemž někteří z  nich 
o  své alergii nemusí vědět až do té 

doby, než se projeví alergickou reakcí. 
Poslední rizikovou skupinou jsou pak 
sváteční sportovci, kteří párkrát ročně 
vyrazí za dobrodružstvím adrenalinové-
ho rázu. U těch bychom pak měli pama-
tovat na různá rizika úrazu.

Co je dobré mít v lékárničce jako 
základ
Než se pustíme do ošetřování, je vhod-
né zajistit si se sebou na výlet či expe-
dici preventivně několik pomůcek:
1. hliníková termofolie – neměla 

by chybět v žádné lékárničce, 
při čekání na pomoc zabrání 
podchlazení postiženého;

2. sterilní rukavice – v případě, 
že musíme ošetřovat otevřené 
poranění, je vhodné využít sterilní 
rukavice k zabránění přenosu 
nákazy;

3. nůžky – slouží na stříhání obvazů, 
v případě potřeby i kusů oblečení;

4. zavírací špendlíky, jehly, 
leukoplast nebo cokoliv, čím 
můžeme zafixovat obvaz;

5. resuscitační rouška – prevence 
přenosu nákazy či onemocnění při 
poskytování první pomoci.

V případě ošetřování drobných poranění 
je vhodné do lékárničky doplnit steril-
ní obvazy, sterilní gázy a elastické obi-
nadlo. V lékárničce by též neměly chybět 
obyčejné náplasti a náplasti na puchýře.

Jaké léky, zdravotnické prostředky 
nebo doplňky stravy by měla 
lékárnička obsahovat a jak se  
o ní správně starat
Lékárnička by měla být v suchu, chladu 
a  tmě, aby nedošlo k poškození jejího 
obsahu. Není vhodné ji nechávat vol-
ně v  horkých prostorách bez cirkulace 
vzduchu (okna 
auta za horkých 
letních měsíců).

Cestovní lékárnička
Každý někdy cestoval do zahraničí či trávil dovolenou v tuzemsku. Každá dovolená či  

jednodenní výlet se odvíjí od dobře připravené cestovní lékárničky, protože kdo je připraven,  
není pak v nečekané situaci překvapen. Základem dobře sbalené lékárničky na cesty je být 

připraven na různé možnosti a situace, které nás během dovolené mohou potkat.

LÉKÁRNIČKA BY MĚLA OBSAHOVAT:
• léky proti horečce a bolesti s obsahem 

paracetamolu, ibuprofenu;
• léky proti průjmu – Loperamid, Enditril;
• rehydratační roztoky – Kulíšek, Kulíšek forte, 

Enhydrol;
• adsorbencia – Smecta, Carbo medicinalis;
• střevní desinficiencia – Endiaron, Ercefuryl 

(vázáno na recept);
• probiotika a eubiotika – Hylak forte,  

Biopron 9, Lactofit;
• léky proti bolesti a křečím – Algifen neo 

(vázáno na recept), Buscopan (vázáno na 
recept), No-spa (vázáno na recept);

• léky proti alergiím – velké spektrum přípravků 
s místním i celkovým účinkem;

• léky proti nemoci z cestování (kinetóze) – 
Kinedryl, Travel-Gum, Antimetil;

• léky na tlumení bolesti v krku a dezinfekci  
krku – Galverde, Tantum Verde, Stopangin,  
Jox, Septabene;

• léky na tlumení kašle a léky na usnadnění 
vykašlávání – Stoptussin, Robitussin, 
Ambroxol, ACC.



Před odjezdem na dovolenou bychom 
měli zkontrolovat dobu použitelnosti 
vybavení lékárničky. Každý léčivý pří-
pravek zkontrolujeme zvlášť a v přípa-
dě potřeby z lékárničky vyřadíme. Není 
vhodné využívat léčiva, která jsou již po 
exspirační době.
Nutnou výbavou jsou léky, které člověk 
běžně užívá. Doporučujeme vzít si se 
sebou větší množství těchto léků, než 
je na délku cesty potřeba. Pokud člověk 

plánuje cestu na 14 
dní, je lepší sbalit 
si pro případ nena-
dálé nouze dosta-
tečnou zásobu alespoň na jeden měsíc.
Pozor na antibiotika – užívejte jen ne-
ní-li dostupná lékařská pomoc a  vždy 
po poradě s lékařem, zda je užití anti-
biotik v případné situaci vhodné a při-
nese pacientovi benefit.

Co je dobré přibalit do lékárničky 
navíc, pokud je v ní volné místo
Jedná se především o přípravky proti plís-
ňovým onemocněním, krém proti opru-
zeninám, prostředky k  dezinfekci vody, 
repelentní přípravky a další vybavení (di-
gitální teploměr, opalovací krémy s  UV 
filtrem, sluneční brýle). Další věci zvo-
líme podle typu výletu, délky dovolené 
a podle místa, kam budeme cestovat. Před 
dovolenou je nutné myslet i na to, jaká 
je úroveň hygieny a dostupnost zdravotní 
péče v cíli naší cesty. V málo rozvinutých 
zemích se těžko shání i základní potře-
by, a proto je lepší mít všechno s sebou. 
Pokud cestujeme do pětihvězdičkového 
hotelového komplexu, můžeme se podle 

toho zařídit a  ně-
které léky ze sezna-
mu vyškrtnout.

Očkování
Před odjezdem do zahraničí se informu-
jeme o  možnosti preventivního očko-
vání proti různým onemocněním, např. 
malárii nebo žluté zimnici. V některých 
destinacích jsou různá očkování zpra-
vidla vyžadována právě z  důvodu vý-
skytu těchto a dalších onemocnění. Je 
lepší onemocnění předcházet než se 
pak s  jeho následky potýkat po zby-
tek svého života. Vakcinace probíhá ve 
specializovaných střediscích očkování 
a cestovní medicíny.
Před odjezdem na dovolenou si vždy 
dobře promyslete, s kým budete cesto-
vat a jaké problémy ho trápí, případně 
jaké léky běžně užívá. Je lepší lékárnič-
ku předimenzovat a  některé přípravky 
z ní nepoužít než pak ve vypjaté životní 
situaci litovat, že jsme se na dovolenou 
lépe nepřipravili.

PharmDr. Ondřej Žák
Lékárna SANO Rychvald
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Zdroje: https://www.4camping.cz/clanky/poradna/lekarnicka-a-jak-ji-sestavit-v-10-minutach/?gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAnuGWw0hIgFXAeBzeSvSWdd-
gZQk4qpq0PY94dpsQwcmDV_3vFMrFQEaApQlEALw_wcB | https://www.drmax.cz/clanky/co-by-mela-obsahovat-cestovni-lekarnicka

https://www.benu.cz/lekarnicka-na-cesty | https://www.lekarna.cz/blog/co-si-vzit-s-sebou-na-cesty-aneb-cestovni-lekarnicka/
https://www.ikem.cz/cs/cestovni-lekarnicka/a-3933/ | https://www.lekyprozdravi.cz/aktuality/2-cestovni-lekarnicka.html

Před odjezdem na dovolenou 
bychom měli zkontrolovat 

dobu použitelnosti vybavení 
lékárničky. Každý léčivý  

přípravek zkontrolujeme  
zvlášť a v případě potřeby  

z lékárničky vyřadíme. 
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Platit účty můžete klidně i na chatě
Koronakrize ukázala, že ovládání IT je pro seniory nejen nutné, ale vlastně i pohodlné.

„To se nikdy nenaučím!“ zoufala si paní 
Anna (74), když jí vnuk ukazoval, jak se 
dostat k  bankovnímu účtu přes internet. 
Dnes je to samý smartphone a  mobilní 
aplikace, technologické novinky se na nás 
valí horem dolem. Kdo se v  tom má vy-
znat? Jenže spousta každodenních záleži-
tostí se přesouvá právě do kyberprostoru, 
kde nakupujeme, platíme, komunikujeme. 
Navíc koronakrize ukázala, že bez ovládá-
ní moderních technologií se neobejde ani 
ten, koho technologický rozmach zastihl 
až v penzi. Vnuk sice ovládá počítač i mo-
bil bravurně, ale není vždy po ruce a ba-
bička ho nechce stále obtěžovat. Na počí-
tačovém kurzu pro seniory, kam se Anna 
přihlásila, ale nakonec zjistila, že spoustu 
věcí se naučit přece jen dá.

Ovládat svůj účet přes internet je dnes 
stejně běžné jako platit kartou nebo 
nosit v kapse mobil
A platí to i pro seniory – internet pravi-
delně používá 39 % lidí nad 65 let a pro 
spoustu z nich banka v počítači dávno není 
strašákem tak jako pro paní Annu. 
Změna je postupná, velký zlom ovšem 
nastal v  roce 2020, kdy začala pandemie 
koronaviru. Zatímco návštěva banky zna-
menala zvýšené riziko nákazy, doma u po-
čítače nebo mobilu se vám nemohlo nic 
stát. Má to i další výhody – když se vám 
nikam nechce, máte banku vždy u sebe, 
ať už na chatě, nebo třeba v nemocnici.

Internetové bankovnictví 
Stručně řečeno, internetové bankovnictví je 
stránka, na které najdete všechny potřeb-
né informace o  svém účtu – především 
aktuální zůstatek a  výpis všech plateb. 
K tomu zde najdete i spoustu dalších úda-
jů, kvůli kterým byste jinak museli chodit 
do banky nebo volat na infolinku. 
Jakmile internetové bankovnictví máte, 
není problém si klidně o půlnoci zkontro-
lovat, jestli vám už přišel důchod nebo pe-
níze od někoho, kdo vám je dlužil a dušuje 
se, že už je poslal. Snadno si také ověříte, 
že máte dost peněz na běžném a spořicím 

účtu, pokud vás v  nejbližší době čekají 
větší výdaje. Do internetového bankov-
nictví ale nemusíte jen nahlížet. Snadno 
z  něj zaplatíte nájem, faktury a  složen-
ky, nastavíte trvalé příkazy, inkasa. Pokud 
umíte pracovat s e-mailem a internetovým 
prohlížečem, poslat peníze přes internet 
zvládnete bez problémů také. Ušetříte si 
tím nejen cestu do banky, ale také peníze 
za poplatky. 

Mobilní bankovnictví 
Umíte-li se ve svém mobilním telefonu po-
dívat na předpověď počasí, zjistit si odjezd 
vlaku či autobusu a posílat si s dětmi fot-
ky vnoučat, je mobilní bankovnictví určeno 
i vám. Abyste ho mohli používat, nemusíte 
být IT specialista. S mobilní aplikací se ke 
svému účtu dostanete prakticky odkud-
koliv. Ihned zkontrolujete odchozí nebo 
příchozí platby a  vidíte zůstatek účtu. 
Můžete si také během okamžiku zvýšit li-
mit platební karty, kdyby vám při placení 
u pokladny nestačil ten stávající. 

Plaťte kartou 
Když už je řeč o platebních kartách, jistě 
jste již zaregistrovali, že se s nimi dnes dá 
platit skoro všude: v  obchodech, v  tra-
fice, na trhu na náměstí nebo v  zapadlé 
hospůdce na malém městě. Nosit peně-
ženku naditou bankovkami a mincemi tak 
pomalu ztrácí smysl. Zatímco se ztrace-
nou nebo ukradenou hotovostí se může-
te velmi pravděpodobně navždy rozloučit, 
přijít o  kartu není žádná tragédie. Pokud 
si ji včas zablokujete (na to stačí jeden 
krátký telefonát), stane se pro nálezce 

nebo zloděje jen bezcenným kusem plastu. 
Placení kartou je bezpečné i díky tomu, že 
při běžných nákupech ji nemusíte dá-
vat z ruky. Navíc si můžete stanovit limit, 
kolik je možné kartou maximálně zapla-
tit. K platebnímu terminálu ji jen přiloží-
te a  pak schováte zpátky do peněženky. 
Říká se tomu bezkontaktní placení, kdy 
u nákupů do 500 Kč nezadáváte PIN. Stačí 
si jen „pípnout“. Žádné počítání bankovek 
a vracení drobných, zaplaceno máte za pár 
sekund. Během koronakrize lidé také začali 
na kartách oceňovat, jak je jejich použití 
hygienické. Na rozdíl od hotovosti, kte-
rá jde z  ruky do ruky i  několikrát denně 
a může snadno přenášet bacily a viry. 

Možnosti počítačových kurzů pro 
seniory
• www.elpida.cz
• www.zivot90.cz
• www.seniorclub.cz
• lifetool.diakonie.cz 

S kým můžete řešit svou finanční tíseň? 
Pokud složitou finanční situaci nezvlád-
nete řešit sami, nestyďte se požádat 
o  pomoc. Nejhorší, co můžete udělat, je 
nechávat si své problémy pro sebe, a tím 
všechno jen zhoršovat. Na koho se můžete 
se svým problémem obrátit? 
1. Bankovní ombudsman
Narazíte-li na neochotnou komunikaci 
nebo neférové podmínky, v některých 
bankách mají bankovního ombudsmana. 
Na infolince nebo na pobočce banky, kde 
půjčku máte, vám na něj dají kontakt. 
2. Poradna při finanční tísni 
Pokud jste se dostali do finančních pro-
blémů a situace je vážná:
• zavolejte na telefonní číslo 800 722 722;
• Skype (Poradna při finanční tísni);
• případně pošlete e-mail na  

poradna@financnitisen.cz.
3. Člověk v tísni
Tato nezisková organizace má s řešením 
finančních problémů i exekucí seniorů 
spoustu zkušeností. Poradí a pomohou 
vám na telefonním čísle 770 600 800. 

Pro poradenský portál  
www.neztratitsevestari.cz  

napsal Milan Jursík 
Více informací k tématu najdete na 

www.csob.cz/ebookseniori

Jsme nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních 
změnách, které přináší stáří. Jdeme s vámi celou cestou – radíme v otázkách stáří, 

pomáháme seniorům v domácnosti, každému se v péči individuálně přizpůsobujeme, 
provázíme v závěru života.Poradenský portál je naší odpovědí na časté dotazy týkající 
se stáří. Nabízíme vám pohled na stáří z více stran a věříme, že zde najdete jak aktuál-
ní informace, tak rady profesionálů, které vám pomohou při řešení životních situací.
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Po minulé expedici, během které účastní-
ci strávili týden plný zážitků a posouvání 
vlastních hranic na Slovensku, konkrétně 
v  okolí Oravské přehrady a  na hřebenu 
Velké Fatry, se chceme znovu přesvědčit 
o tom, že nic není nemožné. Proto v ter-
mínu 9.–18. 9. 2022 opustíme pevné břehy 
Evropy a spolu s 10 hosty se specifickými 
potřebami se vydáme zdolat přírodní ele-
menty jednoho z  ostrovů Středozemního 
moře – Korsiky. Tato expedice bude pře-
vážně o  cyklistice a  kempování. Během 
9 dnů vystřídáme 2 kempy a budeme se 
pohybovat v severo-západní části ostrova. 
V programu nebude chybět ani zdolávání 
korsických kopců či sitting paddleboar-
ding na moři. My, jakožto APA tým, bude-
me provázet naše hosty na cestě, na které 
i se svým postižením mohou překonat své 
vlastní limity, které je následně mohou 
posunout v jejich každodenním životě. 

Expedice bude plná dobrodružství, výzev 
a skvělých zážitků. Pokud vás akce zauja-
la a rozhodnete se ji podpořit, pomůžete 
tak zabezpečit dopravu, poplatky v kem-
pech nebo možnost zapůjčení kompen-
začních pomůcek našim hostům s posti-
žením. Především ale poskytnete možnost 
zrealizovat akci, která může pozitivně 
ovlivnit skupinu lidí, kterým osud rozdal 
karty jinak.

Že si i  člověk na vozíku může užít hor-
ských výšin a nevidomý může vyrazit na 
cyklovýlet krajinou, ukázala další Expe-
dice PřesBar, kterou v rámci svého studia 
připravili studenti katedry aplikovaných 
pohybových aktivit Fakulty tělesné kul-
tury UP. Její účastníci strávili týden plný 
zážitků a  posouvání vlastních hranic na 
Slovensku, konkrétně v okolí Oravské pře-
hrady a na hřebenu Velké Fatry.

V jádru nevšední výpravy bylo osm dobro-
druhů se zrakovým, tělesným nebo men-
tálním postižením. Jedním z nich byl Sta-
nislav Zatloukal, kvadruplegik, který je po 
úrazu na lyžích odkázán na vozík. V rámci 
možností však nadále vede aktivní život, 
nevyhýbá se různým výzvám a mimo jiné 
se účastnil i benefičního televizního vysí-
lání StarDance pro Paraple.
„Myslel jsem si, že jsem už na vozíku zažil 
všechno. Ale mýlil jsem se! Když jsem na 
expedici vyrážel, byl jsem plný očekává-
ní a natěšený, co přijde. Ale vůbec jsem 

netušil, že přijde 
něco tak úžasné-
ho. Vidět kolem 
sebe ten skvělý 
kolektiv, který se 
nebrání nabídnout 
pomocnou ruku, 
kamarády s handi-
capem a  do toho 
všeho kolem ty 
hory! Hory, ze kte-

rých šel respekt a zároveň spousta ener-
gie, která byla potřeba. Bariéry, které jsme 

Tam, kde jiní končí, 
Expedice PřesBar začíná

Expedice PřesBar je inkluzivní outdoorový projekt pořádaný od roku 2014 studenty navazujícího magisterského 
studia katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.  
Organizační tým je složený ze studentů a pedagogů, kteří touto cestou vytváří podmínky pro absolvování  

outdoorových zážitků osobám se zdravotním postižením.

 
https://www.donio.cz/expedice-presbar

Pokud vás akce zaujala 
a rozhodnete se ji 

podpořit, pomůžete tak 
zabezpečit dopravu, 
poplatky v kempech 

nebo možnost  
zapůjčení kompenzač-
ních pomůcek našim 
hostům s postižením. 



zdolávali, byly až neuvěřitelné a já jsem 
nedokázal říct ani ‚wauu‘. Každým metrem 
jsem byl nadšený z  toho, že můžu zažít 
něco nezapomenutelného. Mockrát děkuji 
všem za neuvěřitelný zážitek,“ ohlédl se 
za týdnem na Slovensku.

Zážitky a cenné zkušenosti si ale přivezli 
také sami studenti, kteří se během stu-
dia připravují na budoucí práci s osobami 
s postižením či specifickými potřebami, ať 
už ve školní tělesné výchově nebo při vol-
nočasových pohybových aktivitách.
„Byla to expedice se vším všudy. Vyšla 
nad očekávání, i když tam byl nějaký stres 
a sem tam jsme museli improvizovat, na 
druhou stranu jsme si užili neskutečně 
mnoho emocí,“ řekla jedna z organizáto-
rek, Viktória Dubecká.
Výprava nejprve zamířila k Oravské pře-
hradě. V jejím okolí účastníci absolvovali 
cyklovýlety a sjezd řeky. Především se ale 
více poznávali a sehrávali před třídenním 
přechodem Velké Fatry, kde se museli 
obejít bez doprovodného vozidla a všech-
no potřebné si nesli (nejen) na zádech.
„Krásné na tom přechodu bylo mimo jiné 
to, že jsme byli všichni celou dobu spo-
lu a  museli jsme společně řešit případ-
né problémové situace, nebyla možnost 
utéct a dělat si svoje jako předtím v kem-
pu. První den, kdy jsme stoupali ze sedla 
Malý Šturec k hotelu Kráľova studňa, byl 
fajn. Poté jsme se dostali už do strmějších 
úseků a  šli i  sněhem. Kvůli bezpečnosti 
našich handicapovaných hostů i naši jsme 
se občas museli rozdělit do několika al-
ternativních tras nebo využít lana, když 
třeba cesta byla příliš strmá nebo úzká. 
Ale třeba Jirka Kudrna, který trasu ab-
solvoval na handbiku, měl s sebou fran-
couzské hole a některé úseky s nimi ušel, 
zatímco my jsme se postarali o jeho han-
dbike,“ přiblížila studentka.

Druhou noc v  ho-
rách strávili účast-
níci expedice na 
chatě pod Borišo-
vom, jedním z  nej-
vyšších vrcholů Velké Fatry. Bez signálu 
a  možnosti hned ládovat svoje zážitky 
na sociální sítě. A  ráno někteří vyběhli 
pozorovat východ slunce nad horami za 
doušků čaje z čerstvě natrhaných kopřiv. 
Jenže itinerář hovořil jasně, muselo se jít 
dál vstříc závěru cesty.
„Metry, co jsme předtím vystoupali, jsme 
zase museli sejít. I když chata Havrano-
vo, kam jsme měli namířeno, byla vlastně 
kousek, v náročném terénu jsme si i  při 
sestupu všichni mákli. Na chatě jsme si 
dali za odměnu oddech, trávili čas na 
louce a  večer u  ohně jsme probírali, co 
všechno jsme během toho týdne zažili,“ 
vyprávěla Viktória Dubecká s tím, že zpět 
do Olomouce se nikomu nechtělo.
„Bylo to úžasně stmelující, zejména ty tři 
dny v horách. Když jsou lidi spolu 24 ho-
din denně, vztahy mezi nimi se posunou 
na úplně jinou úroveň. V autobuse cestou 
zpět to bylo krásně vidět, když se bavil 
každý s každým, prohlížely se fotky, at-
mosféra byla úplně jiná než na začátku. 
Nejvtipnější pak byl příjezd k fakultě, kdy 
z  rádia začalo hrát ‚Skončili jsme, jasná 
zpráva…‘, řidič nám to zesílili, všichni jsme 
zpívali. To jsme opravdu neplánovali!“ 
uzavřela.
Slovenská Expedice PřesBar, do jejíž pří-
prav zasáhla epidemie covidu-19 i  vál-
ka na Ukrajině, byla první, kterou letos 

studenti FTK UP pro 
osoby s  postižením 
zorganizovali. V září 
se chystá další sku-
pina studentů vy-

razit na Korsiku. Propagovat tento záměr 
a zároveň nastřádat nějaké peníze, které 
pokryjí část expedičních nákladů, se roz-
hodli mimo jiné prostřednictvím Adventu-
re Day v sobotu 11. června na přírodním 
koupališti Poděbrady u  Olomouce. Na 
programu byl například aquatlon, tedy 
závod v běhu a plavání. Návštěvníci si ale 
mohli vyzkoušet také nejrůznější kom-
penzační pomůcky, které se pro outdoo-
rové aktivity osob s postižením využívají, 
nebo si užít lukostřeleckou hru Archery 
Tag. Nechyběla ani živá hudba a  před-
náška účastníků expedice na Slovensku, 
která se mimo jiné opakovala i 24. 6. na 
Hradeckém Slunovratu v  Opavě, v  okolí 
Ptačího vrchu v sadech Svobody.

Autoři: Bc. Martin Višňa, Bc. Lucie Šlegrová
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Zdroj: https://www.zurnal.upol.cz/nc/fr/zprava/clanek/za-nezapomenutelnymi-zazitky-vyrazila-expedice-presbar-na-slovensko/

Slovenská Expedice PřesBar, do 
jejíž příprav zasáhla epidemie 
covidu-19 i válka na Ukrajině,  

byla první, kterou letos studenti  
FTK UP pro osoby s postižením 
zorganizovali. V září se chystá  

další skupina vyrazit na Korsiku. 
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Co podle vás vystihuje urgentní me-
dicínu, čím je pro vás zajímavá a jak 
dlouho už se jí vy osobně věnujete?
Za mě je to nejkrásnější medicínský 
obor, zajímám se o ni prakticky od dět-
ství. Urgentní medicína zahrnuje celé 
široké spektrum – staráme se o  děti 
od okamžiku narození, lidi v produktiv-
ním věku, až po velmi staré pacienty. 
Staráme se o akutní zhoršení zdravot-
ního stavu, dušnosti, úrazy, specific-
ká onemocnění. Když se řekne doktor, 
představím si právě urgentního lékaře, 
člověka, za kterým jdete ve chvíli, kdy 
máte jakýkoliv zdravotní problém, který 
potřebujete vyřešit rychle.

Bylo vždy vaším snem létat s vrtulní-
kem k akutním případům?
Ano, doma mám schovanou práci ze zá-
kladní školy na téma „Co budu dělat, až 
budu dospělý“. Popisuji tam, že chci vy-
studovat 2. lékařskou fakultu a pak na-
stoupit k letecké záchrance. A měl jsem 
to obrovské štěstí, že se mi to splnilo.

Vaše práce přináší i mnoho smutných 
momentů. Jak se vyrovnáváte se smr-
tí pacientů?
Myslím, že nastavením jsem optimi-
sta, takže pokud říkáte, že tato práce 
přináší mnoho smutných momentů, já 
budu oponovat, že více je těch vese-
lých, kdy někomu pomůžeme, někoho 
zachráníme. Vyrovnávám se poměrně 
dobře, mám na to takový mechanismus, 
že vždy pro daného pacienta udělám 
úplné maximum, naprosto vše, co jde. 
A pokud zemře, já vím, že to tak mělo 
být a že by pro něho nikdo neudělal víc.
 
Změnilo se nějak vaše prožívání či 
přístup při ošetřování dětí od doby, 
kdy jste se stal vy sám otcem?
Určitě ano. Snažím se při ošetřování 
dětí nevytvářet projekce těch svých, ne-
hledat v  tom podobnosti, protože pak 
to začínám brát moc osobně a vystupuji 
z  profesionální role. A  to v  naší práci 
není dobře.

MUDr. Marek Dvořák: 
Vždy pro pacienta udělám 

úplné maximum

Marek Dvořák (*1986) toužil zachra-
ňovat životy již od dětství. Během 
dospívání absolvoval kurz u  Čer-
veného  kříže, na kterém se rozhodl 
stát se lékařem, a následně vystudo-
val 2. lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy. Dnes létá vrtulníkem, jezdí 
sanitkou, zachraňuje životy a  o  své 
zážitky z  práce se dělí se svými fa-
noušky na Instagramu, kde také 
radí, jak se zachovat v některých na-
léhavých situacích.

Marek Dvořák je milujícím tatín-
kem sedmileté Laury a  dvouletého 
Matěje a  když právě neslouží jako 
vedoucí lékař Zdravotnické záchran-
né služby Královéhradeckého kraje, 
vykonává funkci lékaře Oddělení ur-
gentního příjmu dospělých Fakult-
ní nemocnice v  Motole. Od tohoto 
náročného povolání se ve volném 
čase odreagovává  při MMA. Je ně-
kolikanásobným vítězem soutěže 
záchranných služeb a  letos se stal 
vítězem Czech Social Awards 2022 
v  kategorii Social Impact & Change 
díky své osvětě a  přínosu nejen na 
instagramu.

S lékařem urgentní medicíny Markem Dvořákem, který je důkazem toho, že sny se plní,  
když si za nimi jdete a tvrdě pracujete, jsme si povídali o jeho práci, první pomoci i o tom,  

jak se vyrovnává se smrtí pacientů. Prozradil nám také, jaké jsou nejčastější chyby při hlídání dětí. 
U svých příspěvků na instagramu používá větu: „Kryjeme vám záda...“  

a vy si můžete být jistí, že to myslí vážně.
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Náš magazín nečtou jen rodiče, ale 
také babičky a dědečkové. Jaké jsou 
nejčastější chyby, co se týká bezpeč-
nosti dětí?
O  tom by se asi dalo hovořit dlou-
ze. Často je to chvilková nepozornost, 
děti jsou prostě někdy jako pytel blech 
a uhlídat je může být těžké, i když vám 
je dvacet, natož když je vám sedmde-
sát a energie a pozornosti ubývá. Vždy 
mě mrzí případy, kterým šlo jednoduše 
zabránit. Třeba tím, že by rodina měla 
zakrytý bazén, neměla horké kafe úpl-
ně na kraji stolu tak, aby jej na sebe 
dítě nemohlo snadno převrhnout. Ně-
kdy bývají nebezpečné rodinné sešlosti 
nebo oslavy, kdy není zřejmé, kdo zrov-
na v danou chvíli dítě hlídá, a každý si 
myslí, že ho hlídá „někdo jiný“. Z toho 
pak bývají maléry.
 
Dají se podle vás eliminovat rizika?
Některá zcela jistě ano. Snažím se o tom 
psát třeba na svém instagramu.

Máte nějaká konkrétní doporučení 
pro „bezpečné prázdniny“?
Používejte zdravý rozum a  než se do 
něčeho rizikového pustíte, na 10 vteřin 
se zastavte a  přemýšlejte o  tom, jaké 
by to mohlo mít důsledky.

Nedávno jste získal ocenění Czech So-
cial Awards. Cítíte přínos ze své osvě-
ty veřejnosti na svém Instagramu?
Je milé, když mi občas někdo napíše, že 
díky mým radám věděl, jak se zachovat, 
a třeba někomu pomohl, někoho zachrá-
nil. To si pak řeknu, že ta práce má smysl.
 
Na jaké příspěvky lidé nejvíce reagu-
jí? Jsou to šokující fotografie, životní 
příběhy, nebo odborné rady?
Někdy mě to samotného překvapí. Snad 
nejvíc reakcí měl zatím příspěvek o tom, 
že lidi mají v autě používat bezpečnost-
ní pásy. Přitom mi to přišlo jako úplně 
samozřejmá věc.

U svých příspěvků 
na instagramu používá větu: 

„Kryjeme vám záda...“ 
a vy si můžete být jistí, 

že to myslí vážně.

dvorak155 Dnes v noci jsme byli u těžký nehody, kde to 
parta mladých lidí narvala do stromu. Ten vzlet mi připomněl jinej 
z minulých let - tehdy šlo o auto plný mlaďáků cestou z diskotéky.  
V autě dobrá zábava, nahlas muzika. Najednou řidič vidí, jak přes cestu 
stojí srna a čumí stejně blbě jak já, když mi přijde na pohotovost ve čtyři 
ráno někdo ukázat klíště..
Lekl se, strhl řízení, auto sjelo do příkopu a převrátilo se na střechu. 
Všichni vystoupili. "Jste celí? Co to sakra bylo? To bylo těsný.  
Ale kde je Mirek?" "Mirku?!!?"
Mirek se neozývá.
Nebyl totiž připoutanej a leží teď polovinou těla pod autem...  
Představte si ten stres, kdy se ve 3 ráno pokoušíte nadzvednout auto, 
který leží na hlavě vašemu kámošovi... Představte si, jak vám v 5 ráno 
zvoní doma policie a jde Vám říct, že Mirek už se domů nikdy nevrátí…
Minulý týden jsem byl u soudu vypovídat ohledně jiný dopravní 
nehody, kde se prakticky neřešilo nic jinýho, než že kdyby byl borec 
připoutanej, šlo by o nějakou plechařinu. Místo toho má doživotní 
následky, pojišťovna po něm chce zaplatit miliony spojené se vším 
kolem tý bouračky.
Nedávno letěl náš  pro 20 letou holku, která za bílýho dne sjela do 
příkopu. Sjeli jste někdy do příkopu? Normálně vylezete, poprosíte 
hasiče ať vás postaví na kola a jedete dál. Pokud ale nejste připoutaní, 
vypadnete z okýnka a to auto zůstane ležet na vás...
Ano, to auto co váží 1880 kilo. Unesete to na hlavě? Jak se vám pod tím 
dejchá?

Každej si nějak píšeme ten svůj životní scénář.
Pokud byste si do svýho museli napsat nehodu, bude to ta
1. ze který normálně vylezete z auta a voláte do @dacia_cz  
že potřebujete zaleštit káru (mistr nenápadných spoluprací ).
2. Nebo ta, po který Vaši příbuzní řeší pohřeb / invalidní vozík.

 Ta Vaše režie spočívá právě v tom, jestli se rozhodnete se  
(ne)připoutat...

 Tak na to jen prostě myslete. Ale nebojte, i kdybyste to celý posrali, 
přijedeme, přiletíme, postaráme se o Vás… A nesoudíme...  
Kryjeme Vám záda... #zachranka



14 / moje interview

Co pokládáte za největší problém 
v  Česku, co se první pomoci týče? 
Proč je důležité, aby přihlížející ak-
tivně pomáhali a jen pasivně nečekali 
na záchranku?
Myslím, že ochota lidí pomáhat je po-
měrně vysoká a musím Čechy v  tom-
to pochválit. Nejtěžší je asi stát se 
tím hrdinou okamžiku a  odhodlat se 
jít pomoci. Pak už to nebývá tak těž-
ké a vždy máte na 
lince 155 pomocní-
ka, který vám říká, 
co udělat. Pokud 
má dotyčný zá-
stavu oběhu, má 
zhruba 5–7 minut, 
než nastane smrt 
mozku. Ani nej-
rychlejší záchran-
ka nebude na mís-
tě za dvě minuty, proto potřebujeme 
laiky, kteří resuscitují a  udržují toho 
dotyčného při životě do příjezdu zá-
chranky. Stejně tak třeba s krvácením 
nebo dušením. To jsou stavy, kdy jde 
o vteřiny a  je potřeba, aby laik tomu 
pacientovi pomohl, než se mu dostane 
odborné pomoci.

Jaké jsou nejčastější chyby při po-
skytnutí první pomoci?
Na kurzech učíme, že první pomocí, po-
kud ji poskytujete vědomě, nelze ublížit 
– a je to pravda. Stačí prostě používat 

hlavu, případně poslouchat rady na lin-
ce 155 a neuděláte chybu.
 
O čem je projekt First responder? Kdo 
se do něj může zapojit a jak?
To je poměrně unikátní projekt, se kte-
rým začala královéhradecká záchranka. 
Jde o to, že vyškolení laici z řad veřej-
nosti mají ve svých mobilních telefo-
nech aplikaci, která zapípá ve chvíli, kdy 
se v jejich blízkosti vyskytne někdo se 
zástavou srdce. A oni se rozhodnou, zda 
chtějí pomoci. Výhodou je, že u pacien-
ta je někdo, kdo ví, co má dělat, ještě 
před příjezdem záchranky. Zapojit se lze 
tak, že oslovíte svoji místní záchranku 
a poprosíte o proškolení a zapojení se 
do projektu. Bohužel ne všechny zá-
chranky v ČR tuto službu nabízí.

dvorak155 
https://www.instagram.com/dvorak155/

Nejtěžší je asi stát se tím  
hrdinou okamžiku  

a odhodlat se jít pomoci.  
Pak už to nebývá tak těžké 

a vždy máte na lince 155  
pomocníka, který vám říká,  

co udělat. 
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1. Zástavu dechu zjistíme podle toho, že
a. zrcátko před ústy postiženého se  

neorosí o
b. hrudník se nezvedá, není slyšet dýchací 

šelesty uchem, na tváři není cítit dech o
c. postižený je v bezvědomí, je brunátný 

a neslyšíme chrčení o

2. Nejčastější příčinou zástavy dechu 
postiženého v hlubokém bezvědomí je
a. selhání dýchacích center po úderu na 

hlavu o
b. zapadlý kořen jazyka o
c. uvolněná zubní protéza zabraňující 

dýchání o

3. Zachránce provádí oživování 
dospělého v poměru
a. 1 vdech : 5 stlačení o
b. 2 vdechy : 30 stlačení o
c. 2 vdechy : 5 stlačení o

4. Rozsáhlou popáleninu I. a II. stupně 
bez stržených puchýřů ošetříme
a. mastí na popáleniny a přiložením 

sterilního krytí o
b. propíchnutím puchýřů, desinfekcí 

a sterilním krytím o
c. krátkodobým, jednorázovým chlazením 

a sterilním krytím o

5. K definitivnímu zastavení větších 
krvácení s výjimkou velkých tepen se 
nejlépe hodí
a. stisknutí tepny přímo v ráně o
b. tlakový obvaz o
c. stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě

 o

6. Oživování dospělého (s výjimkou 
případů tonutí nebo dušení) zahajujeme:
a. 30 stlačeními hrudníku o
b. prudkým úderem na konec hrudní kosti o
c. 5 umělými vdechy o

7. Správné místo stlačování při nepřímé 
srdeční masáži u dospělých je
a. uprostřed hrudníku o
b. asi 2 prsty pod úrovní klíční kosti o
c. asi 3 cm nad mečovitým výběžkem 

hrudní kosti o

8. Při krvácení z nosu musíme 
postiženého
a. položit a dát studený obklad na čelo a týl o
b. posadit, předklonit mu hlavu, stisknout 

nosní křídla a event. přiložit studený 
obklad na týl o

c. posadit a vložit tampon tak, aby částečně 
vyčníval a dal se později vytáhnout o

9. Zprůchodnění dýchacích cest zajistíme
a. záklonem hlavy a zvednutím brady o
b. vytažením pevně uchopeného jazyka o
c. vsunutím hadičky do nosu nebo úst o

10. Bezvědomého se zachovanými 
životními funkcemi ukládáme do polohy
a. ponecháme v poloze, v níž se nachází, 

trvale udržujeme volné dýchací cesty 
a sledujeme jeho dýchání o

b. na zádech s podloženou hlavou o
c. stabilizované polohy na boku o

11. Lokální popáleninu I. a II. stupně bez 
stržených puchýřů ošetříme
a. mastí na popáleniny a přiložením 

sterilního krytí o
b. chlazením do úlevy od bolesti 

(minimálně 10 minut) o
c. krátkodobým, jednorázovým chlazením 

a sterilním krytím o

12. Bezvědomého následkem tonutí 
či otravy se zachovanými životními 
funkcemi ukládáme do polohy
a. ponecháme v poloze, v níž se nachází, 

trvale udržujeme volné dýchací cesty 
a sledujeme jeho dýchání o

b. zotavovací polohy na boku o
c. autotransfúzní polohy o

13. Postiženého, který je v bezvědomí 
a máme z okolností úrazu podezření na 
poranění páteře nebo míchy a nehrozí 
jiné nebezpečí
a. opatrně otočíme do zotavovací polohy 

a ošetříme zevní zranění o
b. neotáčíme a netransportujeme, zajistíme 

životní funkce a ošetříme případná zevní 
zranění o

c. krátkodobým, jednorázovým chlazením 
a sterilním krytím o

14. Postiženého v bezvědomí, který je 
zasažen elektrickým proudem
a. nejprve izolujeme od proudového  

zdroje o
b. ihned otočíme do zotavovací polohy o
c. neošetřujeme, neboť jakékoli ošetření je 

neúčinné, přivoláme RZP o

15. Popálenina II. stupně je typická
a. tvorbou puchýřů o
b. odumřením tkáně o
c. zarudnutím o

16. Postiženého při vědomí s dechovými 
obtížemi uložíme
a. na záda o
b. do polosedu o
c. v sedě o

17. Prvním úkolem zachránce při 
ošetřování otráveného je
a. přerušit kontakt otráveného s jedem o
b. neporušit stopy, volat lékaře a policii o
c. zajistit zbytky léků, obaly apod. ke 

stanovení příčiny otravy o

18. Ránu v hrudníku
a. přikryjeme rukou, případně kryjeme 

poloprodyšným obvazem o
b. ponecháme otevřenou, případně 

kryjeme prodyšným obvazem o
c. kryjeme neprodyšným obvazem o

19. Má-li postižený vykloubený loket
a. omezíme jakékoli manipulace s horní 

končetinou o
b. znehybníme horní končetinu velkým 

šátkovým obvazem o
c. znehybníme horní končetinu zasunutím 

předloktí za košili o

20. Ránu, která masivně krvácí
a. ošetříme tlakovým obvazem o
b. ošetříme peroxidem vodíku a sterilně 

kryjeme o
c. vyčistíme proudem vody až do  

úplného vypláchnutí nečistot  
a sterilně kryjeme o

KVÍZ: Víte, jak poskytnout 
první pomoc?

Zdroj: www.cervenykriz.eu/kvizy

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2B, 3B, 4C, 5B, 6A, 7A, 8B, 9A, 
10A, 11B, 12B, 13B, 14A, 15A, 16B, 17A, 18B, 19A, 20A
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Mezi nejčastější bakterie působící infek-
ce močových cest patří Escherichia coli, 
méně často pak Pseudomonas, Klebsiella 
a Proteus. Záněty močových cest mohou 
však také způsobit i sexuálně přenosné 
mikroorganismy jako je Chlamydie, My-
coplasma či Ureaplasma. U náchylných 
osob se infekce močových cest vracejí, 
někdy i několikrát do roka. 

Jelikož ženy mají kratší močovou trubi-
ci nežli muži, trpí až 4x častěji záněty 
močových cest. Častým zdrojem infekce 
bývají bakterie z konečníku, a to z dů-
vodu podcenění správných hygienic-
kých návyků. Rovněž nachlazení, nedo-
držování pitného režimu, nechráněný 
pohlavní styk, oslabená imunita, zadr-
žování močení, vrozené vývojové vady, 
močové kameny, ale i  zásahy zvenčí, 
jako je cévkování, katetr, mohou při-
spět k  rozvoji či znovupropuknutí zá-
nětů močových cest.

Při prvních příznacích  
co nejdříve do lékárny
Pokud cítíme první příznaky zánětu, 
jako je diskomfort při močení, mírné 
pálení a řezání v močové trubici, může-
me rozvoji infekce ještě předejít. Dopo-
ručuje se zvýšit příjem tekutin, urolo-
gický čaj a přírodní přípravky obsahující 
dostatečné množství účinných látek 
působících preventivně. Mezi nejčastěji 
doporučované přírodní prostředky patří 
brusinky a  manóza. Brusinky obsahují 
třísloviny, působí močopudně a zabra-
ňují přichycení patogenních bakterií 
k močové trubici. Při akutním (intenziv-
ním) použití si všímejme, jaký má bru-
sinkový přípravek obsah účinných látek 
proanthokyanidinů (též PAC). V prvních 
2–3 dnech by měl být příjem PAC ales-

poň 36 mg během 
dne. 

Manóza je tělu 
přirozený monosacharid, který se po-
malu metabolizuje. Při užití ve vyšší 
dávce se dostane do moči, kde se na 
něj naváží patogenní bakterie, které se 
posléze s močí vyplaví. Při akutním užití 
se doporučuje v prvních dvou až třech 
dnech 6–8 g D-manózy. V  lékárnách 
jsou již k  dostání i  přípravky na bázi 
kombinace brusinek a manózy v  účin-
ných dávkách pro akutní režim užívání.

Při rozvoji potíží ihned 
vyhledejme lékaře
Pokud mírné příznaky zánětu nevymi-
zí během 2–3 dnů nebo se postupně 
zhoršují – zintenzivňuje se bolest, pá-
lení, řezání, začíná se zakalovat moč, 
objeví se teplota či třesavka, pocit tla-
ku v břiše a bedrech, schvácenost, pak 
neprodleně vyhledejme lékaře, neboť je 

pravděpodobné, že 
infekce se rozšiřu-
je a  zintenzivňuje. 
V  těchto případech 

je nutné nasadit antibiotika/chemote-
rapeutika jako např. chinolony.

Jak předcházet zánětům 
močových cest
Správný pitný režim, dodržování hygie-
nických pravidel, posilování imunitní-
ho systému (strava, pohyb), chráněný 
pohlavní styk, zabránění prochladnu-
tí – to jsou hlavní zásady, jak předejít 
zánětům močových cest. K tomu může-
me napomoci již zmíněnými přírodními 
prostředky, v tomto případě brusinkami 
s obsahem jednotek až desítek mg PAC, 
manózou v dávce 2 g denně. Pokud jsme 
již zánět močových cest prodělali nebo 
trpíme-li opakovanými záněty močo-
vých cest, nezapomeňme na tato pre-
ventivní opatření ještě před odjezdem 
na dovolenou!

Infekce močových cest – 
častý letní „příběh“

Dlouhé koupání ve studené vodě, cestování, změna hygienických podmínek, nedodržování  
pitného režimu zejména během horkých dní, ale i zvýšená sexuální aktivita – to jsou hlavní  

faktory, které během letních měsíců zvyšují pravděpodobnost infekce močových cest. Příčinou  
takových infekcí bývají většinou bakterie, jež se dostanou do močové trubice zvenčí. Na její sliznici 

se začnou množit a postupovat výše až do močového měchýře, kde způsobí jeho zánět.  
Velké nebezpečí ohrožující zdraví i život nastává tehdy, když bakterie putují z močového měchýře 

ještě dál, přes močovody až do ledvin. Zánět ledvin může vést až k jejich selhání. 

Častým zdrojem infekce  
bývají bakterie z konečníku,  

nachlazení, nedodržování  
pitného režimu, nechráněný 

pohlavní styk, oslabená imunita, 
zadržování močení, vrozené  

vývojové vady, močové kameny...



ENDITRIL®

10 tvrdých tobolek 
• rychlá pomoc 

při akutním průjmu 
• působí již během 30 minut 
• 8 hodin trvající účinek 
• nezpůsobuje zácpu
Enditril® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje racekadotril. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

KINEDRYL®

10 tablet 
• k předcházení a léčbě 

nevolnosti a zvracení 
při cestování dopravními 
prostředky

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

MOJE LÉKÁRNA 
PANTHENOL SPREJ 10 %
150 ml
• s vysokým obsahem Panthenolu 10 %
• ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění
• snadno se vstřebává
• spolehlivá pomoc a ochrana Vaší pokožky
Kosmetický přípravek.

ALFASILVER 
sprej 50 ml
• na odřeniny, popáleniny a další druhy ran 

s ionizovaným stříbrem
• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
Alfasilver je zdravotnický prostředek určený k ošetření ran, 
odřenin, popálenin menšího rozsahu, kožních poranění. 
Pečlivě prostudujte návod k použití, účinky 
a způsob použití konzultujte s lékařem 
nebo lékárníkem.

ČERVENEC/SRPEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

V akci také: Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g za 299 Kč 389 Kč (-90 Kč) 
Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných tablet za 39 Kč 49 Kč (-10 Kč)
Fenistil 1 mg/g gel, 50 g za 279 Kč 339 Kč (-60 Kč)

Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g za 299 Kč 389 Kč (-90 Kč) 
Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných tablet za 39 Kč 49 Kč (-10 Kč)

279 Kč 339 Kč (-60 Kč)

Bud’te pripravení na letní sezónuˇ

*Při koupi 2 různých vyobrazených produktů cestovní taštička za 0,01 Kč. Akce platí do vydání zásob dárku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití a možném kombinování těchto léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
je lék k vnějšímu použití. Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech 
Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com. Ochranné známky jsou vlastněné nebo 
licencované skupinou společností GSK. ©2022 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence. Datum vypracování materiálu: 05/2022

Termín trvání akce: 9. 7. – 31. 8. 2022.
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pri nákupu 2 ruzných* produktu

cestovní tašticka NAVÍC

NOVÝ OBAL



ANALERGIN NEO 5 MG
20 tablet
• k léčbě příznaků 

alergické rýmy a kopřivky
•  působí 24 hodin
Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.
Analergin Neo je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku 
levocetirizini  dihydrochloridum.
10 a 20 tabletové balení 
Analergin Neo je volně 
prodejný léčivý přípravek.

GALVERDE 3 MG LEMON 
24 pastilek
• STOP bolesti v ústech a krku  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s účinnou látkou Benzydamini 
hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.

IBALGIN® GEL
100 g
•  potlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok
•  k léčbě poranění šlach, svalů a kloubů, jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění
•  gel má zklidňující a chladivý účinek
•  bez parfemace
•  pro dospělé a mladistvé od 12 let

IBALGIN® KRÉM
100 g
• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® krém, Ibalgin® gel a Ibalgin® Duo E� ect jsou volně prodejné léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum. 

CANESTEN® GYN COMBI PACK 
1 vaginální tableta + 20 g krém
Kombinovaná léčba vaginální 
kvasinkové infekce
• jednorázová aplikace vaginální 

tablety pomocí aplikátoru
• krém k úlevě od nepříjemných 

vnějších příznaků infekce

V akci také:
Canesten® GYN 1 den, 
vaginální tableta za 229 Kč 279 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack 
obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém 
k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum. 
CH-20220218-59

IBALGIN®

RAPIDCAPS 
400 MG
30 měkkých tobolek
• účinné analgetikum ve formě 

měkkých tobolek s protizánětlivým 
účinkem

Čtěte pečlivě příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky 
je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum. 

-26 Kč

 135 

109
- Kč -

RHINOSTAS
10 ml nosní sprej
Nosní sprej s okamžitým účinkem 
na zmírnění a odstranění zduření nosní sliznice
• při akutní rýmě
• při alergické rýmě
• při záchvatovité rýmě
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou 
látkou xylometazolin hydrochlorid. -16 Kč

 95 

79
- Kč -

ZODAC® 10 MG
100 tablet
• léčba sezónní 

i celoroční alergie 
• ke zmírnění nosních 

a očních příznaků 
alergické rýmy 
a chronické kopřivky

Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cetirizin.

-40 Kč

 219 

179
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1 vaginální tableta + 20 g krém

 (-50 Kč)
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-36 Kč

 175 

139
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V akci také: Ibalgin® Duo e� ect 100 g za 229 Kč 295 Kč (-66 Kč)
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ANALERGIN NEO 5 MG
20 tablet
• k léčbě příznaků 

alergické rýmy a kopřivky
•  působí 24 hodin
Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.
Analergin Neo je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku 
levocetirizini  dihydrochloridum.
10 a 20 tabletové balení 
Analergin Neo je volně 
prodejný léčivý přípravek.

GALVERDE 3 MG LEMON 
24 pastilek
• STOP bolesti v ústech a krku  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s účinnou látkou Benzydamini 
hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.

IBALGIN® GEL
100 g
•  potlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok
•  k léčbě poranění šlach, svalů a kloubů, jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění
•  gel má zklidňující a chladivý účinek
•  bez parfemace
•  pro dospělé a mladistvé od 12 let

IBALGIN® KRÉM
100 g
• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® krém, Ibalgin® gel a Ibalgin® Duo E� ect jsou volně prodejné léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum. 

CANESTEN® GYN COMBI PACK 
1 vaginální tableta + 20 g krém
Kombinovaná léčba vaginální 
kvasinkové infekce
• jednorázová aplikace vaginální 

tablety pomocí aplikátoru
• krém k úlevě od nepříjemných 

vnějších příznaků infekce

V akci také:
Canesten® GYN 1 den, 
vaginální tableta za 229 Kč 279 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack 
obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém 
k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum. 
CH-20220218-59

IBALGIN®

RAPIDCAPS 
400 MG
30 měkkých tobolek
• účinné analgetikum ve formě 

měkkých tobolek s protizánětlivým 
účinkem

Čtěte pečlivě příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky 
je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum. 

-26 Kč

 135 

109
- Kč -

RHINOSTAS
10 ml nosní sprej
Nosní sprej s okamžitým účinkem 
na zmírnění a odstranění zduření nosní sliznice
• při akutní rýmě
• při alergické rýmě
• při záchvatovité rýmě
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou 
látkou xylometazolin hydrochlorid. -16 Kč

 95 

79
- Kč -

ZODAC® 10 MG
100 tablet
• léčba sezónní 

i celoroční alergie 
• ke zmírnění nosních 

a očních příznaků 
alergické rýmy 
a chronické kopřivky

Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cetirizin.
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V akci také: Ibalgin® Duo e� ect 100 g za 229 Kč 295 Kč (-66 Kč)
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AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

CANDIBENE 200 MG 
VAGINÁLNÍ TABLETY
3 tablety
• Candibene - antimykotikum 

na léčbu vaginálních mykóz

V akci také:
Candibene 100 mg, 
vaginální tablety, 6 tablet 
za 115 Kč 179 Kč (-64 Kč)
Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Candibene, vaginální tablety 
je léčivý přípravek na vaginální použití. 
Obsahuje účinnou látku klotrimazol.

LADIVAL®

PRO DĚTI OF 30 
MLÉKO NA OCHRANU 
PROTI SLUNCI 
200 ml 
• spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí před spálením 

a následným poškozením pokožky  
• vhodné i při atopickém ekzému

V akci také: Ladival Sport OF 30 
Sprej na ochranu proti slunci, 150 ml
za 259 Kč 350 Kč (-91 Kč)
Kosmetické přípravky.

CRANBEFIT 
MANÓZA PLUS
30 sáčků
• přírodní pomoc pro zdraví 

močových cest
• účinné dávky manózy i brusinek,

k tomu šípky, artyčok a vit. D
• pro intenzivní i dlouhodobý 

režim užívání

V akci také:
Cranbefi t 50 + 10 kapslí za 229 Kč 
249 Kč (-20 Kč) (1 kapsle/3,82 Kč), 
CranbeAkutfi t 10 + 10 kapslí za 179 Kč 
205 Kč (-26 Kč) (1 kapsle/8,95 Kč)

Doplňky stravy. (1 sáček/13,30 Kč)

IMODIUM® 2 MG TVRDÉ TOBOLKY
20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny* 
• vhodné k léčbě akutního průjmu 

souvisejícího se syndromem dráždivého střeva

V akci také: 
IMODIUM® 2 mg, 8 tvrdých tobolek 
za 99 Kč 111 Kč (-12 Kč), 
IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety, 
6 tablet dispergovatelných v ústech za 95 Kč 106 Kč (-11 Kč), 
IMODIUM® RAPID 2 mg, 12 tablet dispergovatelných v ústech za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč)
Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné v ústech 
IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. 
*při užití jednorázové dávky 4 mg

PANTHENOL OMEGA 
TĚLOVÉ MLÉKO 
RAKYTNÍK 9 %
250 ml
• přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce  
• účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci 

a hydrataci pokožky 
• s vysokým obsahem D-panthenolu

V akci také: 
Panthenol Omega tělové mléko 
Aloe Vera 9 %, 250 ml za 189 Kč 
205 Kč (-16 Kč)
Kosmetické přípravky.

NOVINKA
MOČOVÉ CESTY

BRUFEN®

400 MG 
100 tablet
• úleva od bolesti hlavy, 

migrény, zubů i zad
• pomáhá při podvrtnutí 

a natažení svalů
• působí protizánětlivě

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet
za 65 Kč 79 Kč (-14 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou ibuprofen.

IBALGIN® 400
48 tablet
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, 

svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
Ibalgin® 400 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

V akci také: 
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AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

ESPIGAL 80 MG
100 kapslí 
•  účinně reguluje tvorbu střevních plynů
• jeho užívání je vhodné zejména 

při nadýmání, pocit tlaku a plnosti 
v podbříšku apod. 

• Espigal je bezpečný pro dlouhodobé 
užívání.

V akci také: Espigal 80 mg Galmed 
50 kapslí za 79 Kč 89 Kč (-10 Kč)
(1 kapsle/1,58 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/1,29 Kč)

BIOPRON®FORTE 
30 tobolek
• probiotický komplex se Saccharomyces 

boulardii, laktobacily a prebiotiky. 
• trojí doplnění střevní mikrobioty 

nejen na cestách.
Doplněk stravy.
(1 tobolka/8,30 Kč)

DEGASIN® 280 MG 
32 tobolek
• Degasin® přináší úlevu u osob s gastrointestinálními problémy 

způsobenými tvorbou plynu: 
nadýmání, plynatost a tlak v břiše

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

UROVAL® MANOSA AKUT
10 tablet
• kombinace extraktu 

kanadských brusinek 
a D - manosy

•  vhodné také pro těhotné 
a kojící ženy

Doplněk stravy.
(1 tableta/21, 90 Kč)

ZINEK
CHELÁT
100 tablet
• vysoká vstřebatelnost a biodostupnost
• nereaguje se složkami potravy
• výborná snášenlivost

V akci také: Železo chelát + vit. B9 + vit. B12 
+ vit. C 60 kapslí za 229 Kč 249 Kč (-20 Kč),
(1 kapsle/3,82 Kč), Magnesium chelát 
50 + 20 kapslí za 179 Kč 199 Kč (-20 Kč)
(1 kapsle/2,56 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/1,19 Kč)

-26 Kč

 155 

129
- Kč -

OMEPRAZOL 
GALMED 20 MG 
14 tobolek
• při pálení žáhy
• snižuje produkci žaludeční kyseliny
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
Omeprazolum k vnitřnímu užití.

-12 Kč
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89
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-90 Kč
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-40 Kč

 259 

219
- Kč -

TASECTAN® DUO
12 tablet
•  rychle vyřeší akutní průjem 

a šetrně obnoví funkci střev
•  potlačuje doprovodné bolesti 

břicha a křeče
•  na všechny druhy průjmu
•  forma pro dospělé i děti

V akci také: 
Tasectan® Duo, 12 sáčků
za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)
Zdravotnické prostředky, 
pečlivě čtěte návod na použití.

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

-30 Kč

 149 

119
- Kč -

NOLPAZA® 20 MG 
ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
14 tablet
• dlouhodobá úleva 

od pálení žáhy
• k léčbě kyselé regurgitace 

(kyselý pocit v ústech)
• stačí jen 1 tableta denně
Obsahuje účinnou látku 
pantoprazolum. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
čtěte pečlivě příbalový leták.

-24 Kč

 129 

105
- Kč -

-30 Kč

 179 

149
- Kč -

NOVINKA





GS CONDRO® DIAMANT
PROFI PACK 
100 tablet + 50 kapslí 
• mimořádná síla a účinnost 

GS Condro® DIAMANT na klouby
• navíc kolagenová kúra 

GS Fit & Beauty Collagen na 50 dní
• Glukosamin sulfát, aescin a vitamin C, 

který podporuje správnou funkci 
kloubních chrupavek

V akci také: GS Condro DIAMANT, 120 tablet
za 599 Kč 798 Kč (-199 Kč) (1 tableta/4,99 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 ks/4,33 Kč)

GS SUPERKY PROBIOTIKA
60 + 20 kapslí  
• unikátní komplex 9 odolných kmenů 

bakterií
• 21 mld. životaschopných mikroorganismů* 

v denní dávce (2 kapsle).
• Selen pro podporu imunity
*Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

V akci také: GS Superky probiotika 
30 + 10 kapslí za 229 Kč 
274 Kč (-45 Kč) (1 kapsle/5,73 Kč)

Doplňky stravy.
(1 kapsle/4,86 Kč)

CEMIO KAMZÍK
60 kapslí
• nový, 2x SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík® na klouby, 

vazy a šlachy
• jedinečné kolageny v přirozené formě:  

kolagen typu I jako hlavní součást vazů, 
šlach a kůže. Kolagen typu II, obsažený 
v kloubní chrupavce

• vitamín C je důležitý pro správou tvorbu 
kolagenu v kloubních chrupavkách

• staré balení nahrazuje NOVINKA
Doplněk stravy.
(1 kapsle/6,65 Kč)

DICLOFENAC GALMED  
120 g gel
• volně prodejný lék ve formě gelu
• úleva při bolesti, zánětu a otoku při podvrtnutí 

či pohmoždění
• při bolesti zad a kloubů

V akci také:
Diclofenac Galmed 
60 g gel
za 89 Kč 
110 Kč (-21 Kč)
Čtěte pečlivě 
příbalový leták. 
Tento léčivý přípravek je určený
pro kožní podání obsahuje léčivou látku diclofenacum natricum 10mg/g.

CANNADERM®

MENTHOLKA 
KONOPNÉ MAZÁNÍ
200 ml
• chladivá úleva od bolesti 

zad, svalů i kloubů
• originální mazání 

s konopným olejem, 
jedlí sibiřskou a směsí bylin

V akci také:
další produkty Mentholka 
a Thermolka od 135 Kč
Konopná péče.

DEVENAL 500 MG
60 tablet
•  úleva od těžkých nohou, otoků a bolesti  
• nejpoužívanější léčba žil (diosmin, hesperidin)

nyní i jako volně prodejný léčivý přípravek
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřínímu užití 
obsahuje mikronizované 
fl avonoidy (diosmin a hesperidin).

NOVINKA 2022

-84 Kč

 473 

389
- Kč -

-149 Kč

 798 

649
- Kč -

nový, 2x SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík® na klouby, 

-71 Kč

 470 

399
- Kč -

SUNAR® COMPLEX
2, 3, 4, 5
600 g
• naše nejoblíbenější receptura
• s mléčným tukem
• bez palmového oleje
• z čerstvého mléka a smetany

V akci také: Sunar® Premium 2, 3, 4 700 g
za 389 Kč 449 Kč (-60 Kč) (1 g/0,56 Kč)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 
Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na základě 
doporučení lékaře. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální 
kojenecká mléka. Potravina pro zvláštní výživu. Způsob 
přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete 
na: www.sunar.cz. (1 g/0,45 Kč)

-30 Kč

 299 

269
- Kč -

-40 Kč

 245 

205
- Kč -

OMEGA-3 LEMON 
180 + 60 tobolek NAVÍC*
• pro zdravé srdce, mozek, zrak
• bez pachutě rybiny
• omega 3 - mastné kyseliny 

v přírodní formě triglycerid

V akci také: 
Omega-3 rybí olej forte 
180 + 60 tobolek NAVÍC*
za 279 Kč 378 Kč
(-99 Kč) (1 tobolka/1,16 Kč).

Doplňky stravy.
*Za 0,01 Kč
(1 tobolka/1,16 Kč) Tento léčivý přípravek je určený

při bolesti zad a kloubů

Tento léčivý přípravek je určenýTento léčivý přípravek je určený

-36 Kč

 185 

149
- Kč -

-40 Kč

 299 

259
- Kč -

-99 Kč

 378 

279
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

MAGNESIUM 400 MG 
+ B-KOMPLEX 
+ VIT. C GALMED 
2 x 30 sáčků
• okamžité doplnění hořčíku 
• k nasypání do úst, bez nutnosti zapíjet
• navíc obsahuje B komplex a vitamin C
• výborná chuť s příchutí citrónu a limetky

V akci také: Magnesium B-komplex 
FAST 20 šumivých tablet 
za 79 Kč 89 Kč (-10 Kč)
(1 tableta/3,95 Kč)

Doplňky stravy.
(1 sáček/ 4,32 Kč)

REVITGAL MAST S VIT. E
30 g
• urychluje revitalizaci buněk pokožky a navrací jí tak zdravý vzhled
• vitamin E podporuje regenerací kůže (oděrky, suchá pokožka)

V akci také: RevitGal mast s vit. E, 100 g za 99 Kč 119 Kč (-20 Kč)
Kosmetické 
přípravky.

MOJE LÉKÁRNA FORTE
MAGNESIUM B6
120 tablet 
+ Magnesium FAST 
e�  20 NAVÍC*
• obsahuje citrát hořčíku 

a biologicky aktivní formu 
vitaminu B6

• hořčík a vitamín B6 
přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání 
a k normální psychické 
činnosti

Doplňky stravy. (1 tableta/2,21 Kč) 
*Za 0,01 Kč

MOJE LÉKÁRNA
LUTEIN PREMIUM
60 tobolek + 
Hyal-Vision 
oční kapky 10 ml 
NAVÍC*
• komplex 9 minerálů 

a vitamínů pro oči 
• obsahuje 20 mg 

luteinu v 1 kapsli
• pouze jedna tobolka denně
Doplněk stravy. (1 tobolka/4,32 Kč). 
Hyal-Vision je zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití. *Za 0,01 Kč. 

MOJE LÉKÁRNA VITAMÍN 
C 1000 MG S ŠÍPKY 
100 + 20 tablet
• silná dávka vitamínu C
• postupné uvolňování 
• šípky, biofl avonoidy

V akci také:
Moje lékárna Vitamín C 500 mg s šípky 
100 + 20 tablet za 129 Kč 
145 Kč (-16 Kč) (1 tableta/1,08 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/1,74 Kč)

MOJE LÉKÁRNA
B-KOMPLEX PREMIUM 
100 + 20 tablet
• komplexní spektrum 

vitamínů B s jejich 
přirozeným zdrojem 
pivovarskými kvasnicemi

V akci také: Moje lékárna 
B-KOMPLEX PREMIUM 20 + 10 tablet
za 59 Kč 65 Kč (-6 Kč)
(1 tableta/1,97 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/1,33 Kč)

+ VIT. C GALMED 

-40 Kč

 299 

259
- Kč -

-10 Kč

 59 

49
- Kč -

pouze jedna tobolka denněpouze jedna tobolka denně

 LÉKÁRNA FORTE

-36 Kč

 245 

209
- Kč -

-20 Kč

 329 

309
- Kč -

-20 Kč

 279 

259
- Kč -

-16 Kč

 175 

159
- Kč -

+

+

při nákupu 1 ks výrobku Corega*

ČISTÍCÍ TABLETY 
NA ZUBNÍ NÁHRADY

NAVÍC
při nákupu 1 ks výrobku Corega*

*Akce platí při koupi 1 ks výrobku Corega, za 0,01 Kč. 
Corega Bio Tabs čistící tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a Corega Max Control, Corega Original 
extra silný, Corega Bez příchuti extra silný fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky. Čtěte 
pečlivě návod k použití. PM-CZ-PLD-22-00035

V akci také f ixační krémy Corega Bez příchuti extra silný 40 g za 95 Kč 119 Kč (-24 Kč), Corega Max Control 40 g 
za 109 Kč 139 Kč (-30 Kč) a čistící tablety Corega Bio Tabs antibakteriální tablety 30 ks za 89 Kč 109 Kč (-20 Kč).

Potěšte
Vaše blízké úsměvem

119

1 + 1



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 9. 7. do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.www.mojelekarna.cz

AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

ENDWARTS® ORIGINAL 
5 ml roztok k odstranění bradavic
• ošetření kožních výrůstků
• Freeze: zmrazení bradavic
• Original a Pen: vysoušení bradavic
• Extra: odstranění měkkých fi bromů

V akci také:
EndWarts® FREEZE 7,5 g kryoterapie bradavic za 499 Kč 625 Kč (-126 Kč)
EndWarts® PEN 3 ml pero k odstranění bradavic za 349 Kč 429 Kč (-80 Kč)
EndWarts® Extra kryoterapie fi bromů 14,3 g za 589 Kč 725 Kč (-136 Kč)
EndWarts® Original, EndWarts Pen, EndWarts® Freeze a EndWarts® Extra jsou zdravotnické prostředky. 
Před jejich použitím si pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifi kované osoby: 0546 (Original, Pen), 
0459 (Freeze, Extra)

COMAREX® REPELENT 
FORTE SPRAY 
120 ml
• pro efektivní ochranu před komáry a klíšťaty 

- velmi vysoký obsah účinné látky (DEET 28%) 
• lze aplikovat na pokožku i oděv

V akci také: ComarEX® repelent Junior 
spray 120 ml za 149 Kč 175 Kč (-26 Kč)
Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku.
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

REPELENT 
PREDATOR FORTE
150 ml sprej
• repelentní spray proti komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek, 

doba účinnosti 4-6 hodin 

V akci také: Repelent PREDATOR MAXX plus
za 209 Kč 259 Kč (-50 Kč)
Repelenty.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

OCTENISEPT®

KOŽNÍ SPREJ
50 ml
• chytrá volba pro dezinfekci a hojení ran
• moderní antiseptikum, které nebarví, neštípe ani nepálí
• pro všechny věkové kategorie včetně novorozenců

V akci také:
Octenisept hojivý gel 20 ml za 239 Kč 250 Kč (-11 Kč)

Octenisept® sprej je léčivý příprávek k vnějšímu použití. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem. Octenisept® wound gel 
je zdravotnický prostředek, jehož výdej není vázaný 
na lékařský předpis a není hrazený zdravotní 
pojišťovnou. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.

MELATONIN PLUS
120 tablet 
+ Magnesium 250 mg 
por tbl e�  20 galmed NAVÍC*
• unikátní kombinace melatoninu, 

léčivých rostlin (mučenka, meduňka) 
a vit. B6

• redukuje čas k navození spánku
• ulevuje při přeletech se změnou 

časového pásma
Doplněk stravy.
(1 tableta /2,14 Kč)
* Za 0,01 Kč.

-60 Kč

 309 

249
- Kč -

ASEPT
sprej 100 ml
• účinná dezinfekce pro celou rodinu 
• určená k dezinfekci:

- drobných ran a poranění kůže
- bodnutí hmyzem
- popálení od slunce

• neštípe, nepálí a nešpiní oblečení 
• vhodné i pro novorozence
Čtěte pečlivě návod k použití. 
Zdravotnický prostředek.

-60 Kč
249

- Kč -

-22 Kč

 141 

119
- Kč -

-20 Kč

 229 

209
- Kč -

-30 Kč

 179 

149
- Kč -

-16 Kč

 115 

99
- Kč -

SELEN-ZINEK
-METHIONIN 
FORTE GALMED 
50 + 10 kapslí
• pro krásné vlasy, pleť, nehty      
• podporuje imunitu, plodnost 

a funkci štítné žlázy     
• methionin je důležitý 

pro utváření struktury vlasů
Doplněk stravy.
(1 kapsle/2,48 Kč)

-6 Kč

 155 

149
- Kč -

+

-79 Kč

 378 

299
- Kč -



• pro normální funkci močových cest
• dvojí síla účinných dávek manózy a brusinek
• intenzivní i dlouhodobý režim užívání
• 2g D-manózy
• špičkový extrakt kanadských brusinek CystiCran®

• šípky, artyčok, inulin a vit. D3

INTENZIVNÍ I DLOUHODOBÁ PÉČE 
O MOČOVÉ CESTY! 

Váš průvodce zdravím

Novinka

30
sáčků

Doplněk stravy
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Vitamíny dělíme do dvou velkých sku-
pin: na vitamíny rozpustné v  tucích 
(lipofilní) a  na vitamíny rozpustné ve 
vodě (hydrofilní).

Základní pojmy
Hypervitaminóza je onemocnění způso-
bené přílišným množstvím vitamínů na-
hromaděných v organismu. Problém se 
dotýká především vitamínů rozpustných 
v tucích (A, D, E, K), které jsou schopny 
se ukládat do tělesného tuku, na rozdíl 
od vitamínů rozpustných ve vodě, je-
jichž přebytek se vyloučí močí.
Hypovitaminóza znamená nedostatek 
určitého vitamínu, což může vyústit 
v chorobný stav. Jedná se o lehčí formu 
avitaminózy.
Avitaminóza znamená absolutní nedo-
statek daného vitamínu.

Vitamíny rozpustné v tucích –  
A, D, E, K

Vitamín A 
Vitamín A  je důležitý pro růst 
a metabolismus všech typů bu-
něk. Považuje se za význam-
ný antioxidant. Vitamín A  také 
zvyšuje odolnost proti infekcím. 
Tento vitamín ovlivňuje buněčný 
růst, je velmi podstatný pro stav-
bu buněk, tkání, zrání plic a  vývoj 
zraku dítěte. Je-li však retinol při-
jímán ve velké míře během prvního 
trimestru těhotenství, může způsobit 
poruchy vyvíjejícího se kardiovaskulár-
ního a  nervového systému plodu. Ne-
doporučuje se proto překračovat dávku 
nad 10 000 IU vitamínu A. Organismus 
mnohem lépe snáší příjem provitamínu 

A neboli karotenu. Ten je tělo schopno 
využít podle vlastní potřeby. 
Vitamín A  najdete buď v  živočišných 
potravinách, jako jsou játra a  mléčné 
produkty, nebo ve formě provitamínu 
A – karotenoidů přítomných v zelenině 
a ovoci, zejména v mrkvi, petrželi, raj-
čatech, špenátu či meruňkách.

Vitamín D
Suplementace vitamínu D je úzce spo-
jena s  dostatečnou dávkou vápníku, 
neboť oba jsou v období gravidity dů-
ležité při tvorbě kostní tkáně plodu. 
Je tedy důležité dodržet doporučené 
dávkování kalciferolu – v období gravi-
dity je ale bohužel většinou jeho příjem 

nižší, než by měl 
být. Problémem je 
pak způsobená hy-
povitaminóza vita-
mínu D, která může 
přímo u  těhotné 
způsobit osteo-
malacii, deformi-
ty pánve a  nízký 
váhový přírůstek. 

Nedostatek kalciferolu může samotné-
mu plodu způsobit růstovou retardaci 
anebo křivici.
Přírodními zdroji vitamínu D jsou mořské 
ryby (losos, tuňák, makrela), vejce, mlé-
ko a mléčné výrobky nebo hovězí maso.

Důležité vitamíny  
v těhotenství

Základem pro zdravý vývoj dítěte je dostatečný příjem pestré stravy  
obsahující maso, celozrnné výrobky, čerstvé ovoce a dostatečné  

množství zeleniny. Při pestré a dostatečně vyvážené stravě je  
doplňování některých vitamínů a minerálů zbytečné.

Hypervitaminóza je onemocnění 
způsobené přílišným množstvím 

vitamínů nahromaděných  
v organismu. Problém se dotýká 

především vitamínů rozpust-
ných v tucích, které jsou schopny 

se ukládat do tělesného tuku...



Vitamín E
Vitamín E působí jako antioxidant, a tím 
chrání buněčné membrány před volnými 
radikály. Nedostatek vitamínu E může 
mít u předčasně narozených dětí vliv na 
některá onemocnění včetně chronického 
onemocnění plic, intraventrikulárního 
krvácení či retinopatie nedonošených 
dětí. Nedostatek vitamínu E se však bě-
hem gravidity téměř nevyskytuje. 
Bohatým zdrojem vitaminu E jsou pše-
ničné klíčky, oříšky, sója, máslo, mléko 
nebo rostlinné oleje.

Vitamín K
Vitamín K  je nezbytný pro správnou 
funkci srážení krve, je tedy důležitý 
v  prevenci krvácivosti. Hypovitaminó-
za se projevuje poruchami hemostázy 
a  častým krvácením. Velmi citlivé na 
nedostatek vitamínu K jsou novorozené 
děti. Nadbytek vitamínu K z běžné po-
travy nehrozí, ale může nastat při po-
dávání syntetického vitamínu K, který 
je podán jedinci. U novorozenců a u pa-
cientů s  poruchou některých enzymů 
může působit toxicky. 
Hlavním zdrojem jsou vejce, luštěniny, 
kvasnice, játra a listová zelenina.

Vybrané vitamíny rozpustné  
ve vodě – B9, B12, C

Kyselina listová
Kyselina listová je důležitá pro vývoj 
mozku plodu, metabolismu aminokyse-
lin, syntézu DNA a jiné důležité meta-
bolické procesy.
Během gravidity často dochází k hypo-
vitaminóze kyseliny listové, protože je 
tímto vitamínem přednostně zásobován 
plod. Nedostatek kyseliny listové může 
způsobit problémy jako předčasný porod 
nebo vrozené vývojové vady. Jednoznač-
ně jsou dokázány 
defekty neurální 
trubice. Je však nut-
né doplňovat ky-
selinu listovou již 
před plánovaným 
otěhotněním. Kro-
mě vlastní kyseliny 
listové je možné vy-
užít přímo její bio-
logicky aktivní formu (metafolin), která 
přeskakuje některé metabolické kroky 
a je organismem lépe zpracována.
Potraviny, v  nichž se kyselina listová 
přirozeně vyskytuje, jsou listová zeleni-
na, košťálová zelenina, kořenová zele-

nina, jahody, maliny, pomeranč, datle, 
ořechy a pivovarské kvasnice.

Vitamín B12
Vitamín B12 hraje esenciální roli pro 
růst, množení buněk a  má vliv i  na 
přenos nervového vzruchu. V důsledku 
hypovitaminózy může docházet k  po-
škození nervového systému. Vzniká čin-
ností mikroorganismů, proto není obsa-
žen v rostlinách. Problém se pak může 
objevit u těhotných, které preferují ve-
ganskou nebo vegetariánskou stravu. 
Jeho množství v těle se snižuje s nad-

měrným příjmem sacharidů, které sni-
žují jeho vstřebávání. U těhotných může 
tento problém způsobit i neplodnost.
Nejbohatší na tento vitamín jsou živo-
čišné produkty, mezi které se řadí maso, 
vejce, mléko a mléčné výrobky.

Vitamín C
Vitamín C má nezastupitelnou roli při 
rozvoji a správném fungování imunitní-
ho systému člověka. U těhotných a ko-
jících je navíc nutné zvýšit příjem toho-
to vitamínu. Vitamín C zachycuje volné 
radikály, čímž působí jako antioxidant 
a  chrání tak organismus před srdeč-
ně-cévními onemocněními. Typickými 
projevy nedostatku vitamínu C jsou pak 
častější infekce, náchylnost k  rýmě, 
únava, deprese nebo nervozita.
Mezi nejbohatší zdroje vitamínu C mů-
žeme zařadit černý rybíz, kiwi, citrusy, 
papriku, květák, brokolici a kapustu.
Faktem je, že pravidelné užívání vi-
tamínových doplňků po celou dobu 
těhotenství, a  to zvláště s  obsahem 
vitamínů skupiny B, může vést k nežá-
doucímu nárůstu hmotnosti nejen u na-
stávající matky, ale i  u  nenarozeného 
dítěte. O vhodně zvoleném přípravku je 
vždy nutné se poradit se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

PharmDr. Ondřej Žák
Lékárna SANO Rychvald
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 Typickými projevy nedostatku 
vit. C jsou pak častější infekce, 
náchylnost k rýmě, únava, de-
prese... Mezi nejbohatší zdroje 

vitamínu C můžeme zařadit čer-
ný rybíz, kiwi, citrusy, papriku, 

květák, brokolici a kapustu.
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Co s sebou do porodnice?
Balení do porodnice nenechávejte na 
poslední chvíli a  porodní tašku si na-
chystejte raději dopředu – ideálně 4–6 
týdnů před termínem. Předejdete tak zby-
tečným stresům, když se miminko ohlásí 
dříve, a taky obavám, jestli vám pak part-
ner přiveze do porodnice správný typ vlo-
žek. Pojďme si tedy říct, co vše si s sebou 
zabalit a proč.
Určitě už víte, že si musíte nachystat 
základní hygienické potřeby (kartáček 
s  pastou, sprchový gel bez parfemace, 
šampon, hřeben, ručník), ale také pohodl-
nou obuv (nohy mohou být nateklé), ka-
pesníky, gel z dubové kúry (na poraněnou 
hráz), jelení lůj na vyschlé rty či drobnou 
svačinku a  neslazené pití. S  sebou také 
případně župan a pyžamo. Každá porodni-
ce má většinou k dispozici seznam základ-
ních potřeb na svých webových stránkách.

Úspěšný začátek mateřství 
Nezapomínejte však ani na další důležité 
pomůcky. Můžete se seznámit se širokým 
sortimentem značky Canpol babies, kte-
rá již více než 30 let doprovází maminky 

na cestě mateřstvím. Po narození mimin-
ka jsou doporučovány multifunkční po-
porodní kalhotky, které jsou prodyšné 
a bezešvé, tudíž nikde netlačí a drží dobře 
poporodní vložky. Kalhotky můžete kdy-
koliv přeprat a použít znovu. V nabídce 
Canpol babies najdete také jednorázové 
kalhotky v různých velikostech.
Nezbytností jsou také zmíněné popo-
rodní vložky – tělo se hned po porodu 
čistí a klasické vložky mnohokrát nestačí 
tyto „očistky“ absorbovat. Ale nemějte 
obavy – někdy se jedná pouze o pár dní 
a  maximálně po šestinedělí se vše vrátí 
k normálu. Vysoce absorpční porodnic-
ké vložky Canpol babies mají široký pro-
filovaný tvar, ale díky tenké a savé vrstvě 
jsou velmi diskrétní. Značka nabízí také 
variantu nočních vložek, které jsou širší 
a vysoce savé.

Úleva pro citlivá prsa
Kojení je úžasná věc, ale ze začátku to 
může být velký boj – miminko se nemu-
sí umět přisát, bradavky pouze ožužlává, 
pláče nebo křičí, protože mléko neteče. 
A  maminka zažívá stres nebo také bo-

lest. Zahoďte ale veškeré obavy, protože 
vše se dá časem zvládnout. Od bolavých 
a popraskaných bradavek vám načas po-
můžou chrániče bradavek Canpol ba-
bies z  měkkého silikonu, který nemění 
chuť mléka a urychlí návrat k přirozenému 
kojení. Navíc jsou baleny přímo ve ste-
rilizační kapsli, takže je můžete během  
2 minut rychle vydezinfikovat v  mikro-
vlnné troubě. Přibalit byste si měla taky 
vložky do podprsenky, které jsou savé, 
měkké a prodyšné, tudíž nedráždí citlivou 
pokožku prsou a bradavek. 
Pokud se potýkáte s nízkou laktací (tvor-
bou mléka), můžete investovat do odsá-
vačky mateřského mléka. Značka Canpol 
babies nabízí jak ruční odsávačku, která 
je vhodná, když musíte často cestovat, ale 
také elektrickou odsávačku EasyStart – 
poskytuje efektivní odsávání mléka a tří-
stupňovou regulaci síly sání, která napo-
dobuje sací rytmus miminka. Ovládání 
je velmi jednoduché a intuitivní. Odsávač-
ku oceníte nejen v okamžiku nastartování 
laktace, ale také při dalších problémech 
během kojení, cestování a později při pře-
chodu na krmení z lahve.

Máte už sbaleno do porodnice?
Čekáte své první miminko a jste nervózní při pomyšlení na porod?  

Devět měsíců může jedné mamince utéct jako voda a jiné se zase neskutečně táhnout.  
Jedno však máte společné – miminko zkrátka přijde na svět a vy se na to musíte důkladně připravit.  

Dnes vám poradíme, jak si ulehčit pobyt v porodnici i období šestinedělí  
a co vše zabalit do porodní tašky.



Pro všechny na-
stávající maminky 
a  jejich partnery 
je určen jedinečný 
festival TěhuDay 
s  programem zaměřeným na osvětu, 
zprostředkování moderních poznatků 
a  přístupů z  oblasti gynekologie, po-
rodnictví a podporu zdravého životního 
stylu nejenom v období těhotenství.
Zakladatelka a  organizátorka projektu 
TěhuDay, paní Gabriela Kotová, vzpomí-
ná na začátky festivalu, přibližuje jeho 
cíle a program, na který se můžou ná-
vštěvníci letos těšit.

Jak projekt vznikl?
Tento projekt se mi zrodil v  hlavě jako 
jedné z  vás – ženě a  mámě, která má 
dvě dcery, ale neměla možnost rodit při-
rozeným porodem. Ptáte se proč? Bála 
jsem se. A  když se něčeho bojíte, tak 
ono se to mnohdy nakonec stane. Tak-

že nebát se porodu, 
být připravená, mít 
správné informa-
ce, rady a  již od 
počátku těhoten-
ství věřit v  krásný 
a  jedinečný zážitek 
z  narození nového 
človíčka. 

Co je hlavním cílem festivalu 
TěhuDay?
Cílem TěhuDay je přinášet důležité 
rady, informace, tipy a novinky v oblas-
ti gynekologie a porodnictví budoucím 
maminkám a jejich partnerům na aktu-
ální témata, která jim mohou pomoci.

Přiblížíte nám program festivalu? 
Celý program podpoří týmy spolupra-

cujících lékařů, porodních asistentek, 
zdravotních sester, dul, fyzioterapeutů, 
lékárníků, nutričních terapeutů a  dal-
ších zdravotnických subjektů, které na-
bídnou všem zájemcům odborné před-
nášky, konzultace a v neposlední řadě 
zajímavé workshopy.

V půlhodinových intervalech se budou 
během celého dne střídat přednášky 
a prezentace o předporodních kurzech, 
porodu a  šestinedělí, výživě v  době 
těhotenství a  při kojení, lékovém po-
radenství, odběru pupečníkové krve, 
psychologické pomoci čerstvým ma-
minkám, ale také nejnovějších meto-
dách v léčbě neplodnosti. Navíc budou 
připraveny workshopy, dárečky, vzoreč-
ky od partnerů: tradičních kosmetických 
a farmaceutických firem.

Společnost Sanovia, a. s. se stala letoš-
ním partnerem festivalu TěhuDay. Pro-
jekt Moje lékárna s doprovodnou zónou 
Moje těhotenství připraví speciální pro-
gram zaměřený na lékové poradenství, 
edukaci, představení produktů privátní 
značky a speciální měření nejenom pro 
těhotné ženy a maminky. Po celou dobu 
konání letošního festivalu TěhuDay 
bude probíhat na Facebooku a  Insta-
gramu Moje lékárna a TěhuDay diskuzní 
fórum POKEC reagující na aktuální té-
mata a  dotazy maminek. Připravujeme 
také soutěže o atraktivní ceny a mnoho 
dalšího.
Aktuální program a termíny festivalu 
naleznete na www.tehuday.cz.

TěhuDay
Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Těhotenství a mateřství patří mezi nejkrásnější období plné očekávání a neopakovatelných  
okamžiků v životě ženy. Současně je to doba velkých tělesných, psychických a hormonálních změn  

nastávající maminky, která vstupuje do nové životní role.
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TěhuDay je festival s programem 
zaměřeným na osvětu,  

zprostředkování moderních  
poznatků a přístupů z oblasti  

gynekologie, porodnictví a pod-
poru zdravého životního stylu 

nejenom v období těhotenství.



• Až 40 miliard živých probiotik v denní dávce obohaceno o prebiotika a selen
• Vysoká rozmanitost obsažených probiotik – 9 různých kmenů v každé kapsli
• Vhodné při cestování na nástrahy změny stravy a prostředí

www.gssuperky.cz
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SUPER SILNÁ PROBIOTIKA PRO 
BEZSTAROSTNOU DOVOLENOU
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Probiotika podporují střevní mikrofló-
ru, zajišťují její rovnováhu a  zabraňují 
přemnožení škodlivých bakterií, kte-
ré ohrožují organismus, jako jsou na-
příklad kvasinky rodu Candida, houby 
a  viry. Také podporují samotné tráve-
ní – vstřebávají živiny, tvoří vitamíny 
a kontrolují vylučování.

Kdy a jak doplnit probiotika?
Potřeba je doplnit vzniká zejména při 
a po užívání antibiotik, jejichž užívání 
počet probiotických bakterií ve střevech 
zpravidla značně zredukuje. Jsou však 

vhodná i  při zažívacích obtížích, stre-
su, změně stravy či prostředí, například 
na dovolené v zahraničí, a v neposlední 
řadě jako přirozená podpora imunity.
Probiotické bakterie můžete do těla 
doplnit například konzumací kysa-
né zeleniny a  kysaných mléčných vý-
robků, jako jsou kefíry a jogurty, nebo 
jednoduše pomocí doplňků stravy. Ty 
obsahují zpravidla několik různých 
kmenů bakterií, nejčastěji Lactobacillus 
(acidophilus, casei, plantarum, reuteri, 
rhamnosus) a Bifidobacterium (bifidum, 
longum, Streptococcus thermophilus).

Zdravé bakterie se živí fermentací pre-
biotik. Prebiotika jsou tedy jakousi po-
travou probiotik. Prebiotika jsou speci-
fickým druhem nestravitelné vlákniny, 
takzvaných oligosacharidů. Nestravitel-
né proto, aby se v nezměněné podobě 
dostaly práve až do tlustého střeva, kde 
je zpracují probiotika. Kromě doplňků 
stravy můžete prebiotika doplnit pra-
videlnou konzumací potravin bohatých 
na prebiotickou vlákninu. Mezi takové 
patří česnek, cibule, chřest, cikorka, to-
pinambur, jablka a opět kysané mléčné 
výrobky.

Proč jsou probiotika prospěšná 
a jak je doplnit

Ne všechny bakterie jsou škodlivé – a mezi ty prospěšné patří právě jejich probiotické kmeny.  
Probiotika jsou živé mikroorganismy, kterých se přirozeně v našich střevech vyskytuje více než 500 druhů. 

Jsou velmi důležitou součástí nejen trávicího, ale také imunitního systému,  
a k lepšímu dokonce ovlivňují i naši náladu. Mají tedy velký pozitivní vliv na naše zdraví.  

Jejich nedostatek v organismu se může projevit například nadýmáním, průjmem či naopak zácpou, 
v horších případech i autoimunitními nebo zánětlivými onemocněními.



Co nesmí chybět v žádné lékárničce?
O  prázdninách mají děti více volna 
a  počasí většinou láká k  řadě ven-
kovních aktivit. Se zvýšenou aktivitou 
může přibývat více povrchových pora-
nění a odřenin. Odřeniny a drobné rány 
patří k nejčastějším letním karambolům 
nejen u dětí. Ať už jste doma, na dovo-
lené, sportujete, nebo chodíte po ho-
rách, jen málokdy se jim zcela vyhnete. 
Proto by rozhodně neměla v  žádné 
lékárničce chybět bezpečná 
a  šetrná dezinfekce. Správné 
vyčištění a  dezinfekce rány 
jsou velmi důležité i u malých 
škrábnutí nebo pořezání.

Proč je první pomoc důležitá?
Zdravá a nenarušená pokožka plní při-
rozenou ochrannou funkci a chrání nás 
před choroboplodnými zárodky. Naopak 
kůže porušená, například odřením, po-
řezáním nebo kousnutím, dovoluje bak-
teriím vstup do našeho těla. Vlhká, tep-
lá a vyživená tkáň se pak stává ideálním 
prostředím pro bakterie, které se zde 
mohou snadno rozmnožovat a  způso-
bovat lokální nebo širší infekce. Zabrá-
nit vzniku infekcí pomáhají antiseptické 
dezinfekční přípravky, které jsou volně 
k dostání v každé lékárně.

Co použít k dezinfekci
Na trhu je v dnešní době velké množ-
ství dezinfekčních přípravků na domácí 
použití. Výběr bezpečné a účinné dez-

infekce, která 
navíc nepálí a  nedráždí, je prioritou 
každé milující maminky. Mimo klasic-
kých dezinfekcí, které známe z dětství 
a  máme na ně „pálivé“ vzpomínky, je 
na trhu i  celá spousta barvících jodo-
vých přípravků, které ovšem z  důvo-
du zvýšeného rizika nesprávné funkce 
štítné žlázy u malých dětí nejsou úplně 
vhodné pro ty nejmenší ratolesti. Na-
opak nový přípravek octenisept®, který 
bezpečně dezinfikuje, nebarví, nepálí, 
nepoškozuje buňky živé tkáně a  pod-
poruje proces hojení, byl schválen i pro 
použití u nejmenších dětí, novorozenců 
a dětí předčasně narozených*. Toto dává 
každé mamince záruku, že pro své dítě 
a ostatní členy rodiny zvolila výjimečně 

bezpečné a  šetrné anti-
septikum.

Kdy použít octenisept® sprej*1?
• Na dezinfekci všech typů běžných 

ran po úrazech – odřeniny, oděrky, 
tržné rány atd.

• Na dezinfekci rány po štípnutí 
hmyzem (klíště) atd.

• Na dezinfekci kůže (impetigo, 
houbové onemocnění kůže – 
bazénová mykóza nohou) a také 
sliznic (např. bakteriální vaginální 
nebo urogenitální infekce).

Kdy použít octenisept® hojivý gel*2?
• Na rychlé ošetření akutních 

drobných poranění, jako  
jsou oděrky, škrábance, malé  
řezné rány.

• Na popáleniny a spáleniny  
od slunce.

• K následné podpoře a urychlení 
procesu hojení všech typů rány.

1. volba maminek
23 / moje zdraví

Garantem 
této strany je 

Kateřina 
Palinčáková, 

sestra 
pro léčbu ran

*EMA (2010) | *1 octenisept® sprej je lék k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
*2 octenisept® wound gel je zdravotnický prostředek, jehož výdej není vázaný na lékařský předpis a není hrazený zdravotní pojišťovnou.  

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
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Tělo si jej nevytváří ani neukládá, proto 
jsme odkázáni na jeho příjem stravou. 
Je koncentrován ve svalech, ledvinách, 
slinivce, očích a prostatě. Předpokládá 
se, že přibližně 30 % evropské populace 
vykazuje nedostatečný příjem zinku. 
Jeho role v organismu je skutečně velmi 
komplexní, a proto se může se uplatnit 
jako pomocný prostředek při léčbě řady 
onemocnění a řešení různých potíží. Je 
důležitý pro imunitu, chrání před na-
chlazením, chřipkou, zánětem spojivek, 
infekcemi. Urychluje hojení aft a boles-
ti v krku. Posiluje účinky léčby revma-
toidní artritidy, roztroušené sklerózy, 

lupusu, únavového syndromu, AIDS, 
dysfunkce štítné žlázy. Uplatňuje se při 
tvorbě hormonů, je nezbytnou součás-
tí struktury molekuly inzulínu. Pomáhá 
při léčení mužské i ženské neplodnosti, 
hojně je zastoupen ve spermatu. Stimu-
luje hojení ran a kůže, příznivě působí 
při akné, popáleninách, ekzému a  lu-
pénce. Udržuje zdravé vlasy a  nehty. 
Zpomaluje ztrátu zraku při věkem pod-
míněné makulární degeneraci. Může být 
prospěšný pro zlepšení osteoporózy, 
hemoroidů, vředů tlustého střeva. Může 
se také spolupodílet na redukci hučení 
v uších (tinnitus). 

Jako jedna z nejlepších forem zinku se 
osvědčil zinek bis-glycinát. Prokázal 
nejlepší biodostupnost ve srovnání s ji-
nými formami zinku, jako jsou oxid, pi-
kolinát či glukonát. 

ZINEK očima medicíny: 
kdy může pomoci?

Zinek známe především jako minerál, který podporuje imunitu a uplatňuje se jako pomocný  
prostředek při léčbě infekčních onemocnění, nemocí z nachlazení a při nedostatečném hojení ran.

• snadno se vstřebávají a vykazují vysokou biodostupnost 
• nesoutěží s jinými ionty o vstup do těla

• mají mnohem nižší riziko žaludečních a střevních potíží 
• nejsou deaktivovány některými složkami stravy – fytáty, oxaláty, taniny (luštěniny, obiloviny,  

červená řepa, mangold, špenát, rebarbora, černý čaj, kakao), fosfáty (kola, kebab, tavené sýry,  
instantní polévky), vlákninou (jablka, banány, pečivo atd). U běžných forem se ionty minerálů  

mohou navázat na tyto složky stravy a vyjdou z těla ven, aniž by se vstřebaly.
• v těle se minerály uvolňují z chelátu postupně a prokazatelně se dostanou do tkání, kde je jich potřeba

MINERÁLY VE FORMĚ CHELÁTU BIS-GLYCINÁTU 
mají řadu výhod ve srovnání s běžnými formami:

krvetvorba, únava, psychika, imunita,  
navíc kys. listová, vit. B12 a C

 ŽELEZO CHELÁT MAGNESIUM CHELÁT  ZINEK CHELÁT 

nervy, svaly, energie, psychika,  
účinnost ověřena i při těhotenství

imunita, vlasy-kůže-nehty, oči,  
plodnost, metabolismus
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Novinka



Vlasy jsou poměrně důležitou součástí na-
šeho vzhledu. Zároveň jsou jako zrcadlo, 
které odráží stav našeho organismu: velké 
množství různých onemocnění se projevu-
je mimo jiné na vlasech. Jejich vypadávání 
tedy může být znakem toho, že se s  námi 
něco děje. 

8 nejčastějších příčin, proč dochází 
k vypadávání vlasů
1. Nízká hladina železa: Železo lze doplnit 

suplementy. Je však nutná konzultace s léka-
řem, který nejdříve provede krevní testy, aby 
hladinu železa ověřil. Příliš vysoká hladina je 
totiž také škodlivá.

2. Problémy se štítnou žlázou: Vypadávání 
vlasů může způsobit jak snížená, tak zvýšená 
funkce štítné žlázy, která má vliv také na jem-
nost a křehkost vlasů. Při této diagnóze je 
nutná léčba pomocí medikamentů.

3. Nízká hladina estrogenu: Mnoho žen 
zaznamenává problémy s padáním vlasů 
v období menopauzy a po ní, kdy hladina 
tohoto hormonu výrazně klesá. Pomůže 
změna životního stylu a jídelníčku a existuje 
mnoho volně prodejných doplňků stravy, 
ale i v tomto případě je vhodná návštěva 
lékaře.

4. Hormonální změny v těhotenství: Po po-
rodu se tělo dostává do „původního stavu“ 
a estrogen v organismu opět do normálu, 
v důsledku čehož mohou čerstvé maminky 
zaznamenat vypadávání vlasů. Vydatná 
a zdravá strava tento proces regenerace 
urychlí.

5. Stres: Vypadávání vlasů se objevuje zhruba 
dva až tři měsíce po překonání silného stre-
su, a to i následkem operace, nemoci atd. 
Také zde můžeme zařadit „stres“ organismu 
po porodu.

6. Užívání léků: Vypadávání vlasů je také 
vedlejším účinkem některých léčiv. Pokud se 
tak děje, konzultujte jejich užívání u svého 
lékaře, příp. požádejte o alternativu léku.

7. Předávkování vitamínem A nebo selenem: 
Buďte opatrní při užívaní multivitaminových 
preparátů – vitamín A i selen jsou ve větším 
množství toxické. Vypadávání vlasů může 
způsobit jak jejich nedostatek, tak přebytek.

8. Alopecie: Plešatění – neinfekční onemocně-
ní způsobující vypadávání vlasů.

Jak postupovat při padání vlasů? Požádejte 
o  vyšetření odborného lékaře. Z  krevních 
testů se zjišťuje hladina želena, zinku, funk-
ce štítné žlázy a  hladina hormonů estro-
genu. Pokud se příčina nezjistí, je možná 
genetická predispozice, špatná péče či živo-
tospráva.

Růst vlasů mohou stimulovat také 
produkty s obsahem některých 
účinných látek.
1. MINOXIDIL – aplikuje se přímo na vlasovou 

pokožku, působí na roztažení cév a zvyšuje 
prokrvení pokožky. 

2. FINASTERID – podává se ve formě pilulek 
a inhibuje proměnu testosteronu na DHT 
(dihydrotestosteron) – hormon, který ovliv-
ňuje vlasové folikuly.

Léčba pomocí výše uvedených účinných látek je 
ale pouze dočasná. Po ukončení léčby se stav vla-
sů a vlasové pokožky vrací do původního stavu.

Co pro své vlasy udělat?
Nezbytná je změna životního stylu a jídelníčku. 
Je vhodné zvýšit konzumaci ryb, rýže, luštěnin, 
zeleniny a  ovoce a  přidat do jídelníčku lněná, 
dýňová a  slunečnicová semínka, sezam a  vlaš-
ské ořechy, které obsahují různé minerální látky, 
stopové prvky a nenasycené mastné kyseliny.
Můžete vyzkoušet také některý z  volně do-
stupných doplňků stravy na bázi L-cysteinu 
a L-methioninu, které intenzivně výživují jemné 
vlasy bez objemu, příznivě ovlivňují vlasovou 
pokožku a zabraňují vypadávání. 
Pro externí aplikaci doporučujeme vlasovou 
péči Neogen – dermokosmetiku s unikátní kom-
binací rostlinných extraktů s  ověřenými účinky 
v neogenní fázi růstu vlasu, kdy dochází k aktiva-
ci kmenových buněk regenerujích folikuly.

Padání vlasů – estetický problém?
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Vlasová
dermokosmetika

Rostou? 
S novou unikátní patentovan ou
formulací Neogen TrichotechTM – ANO! 

neogeniální péče o vaše vlasy 

Olej, šampon a kondicionér

Obsahuje 7 esenciálních olejů v komplexu 
TrichoTechTM pro:  

 • hustotu
 • objem
 • vitalitu
 • stimulaci růstu vlasů  

 
bez parabenů 
doplňková péče při problémech 
s vypadáváním vlasů

!
!

Obr. Fáze vlasového cyklu

Anagen          Katagen     Telogen                               Nový anagen
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Křížovka o 3x balíček novodobé 
vlasové péče Neogen

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA – Křížovka: Eva Kernerová, Liberec | Daniel Belčev PRAHA | Olga Waligórová, Ostrava
Soutěž: Kateřina Černínová, Ostrava | Josef Osladil, Bohutín | Kováčiková Nikola, Bystřice nad Pernštejnem

Správné řešení tajenky pošlete nejpozději do 20. 8. 2022 na e-mail: soutez@mojelekarna.cz  
(do předmětu e-mailu napište „Magazín ML – tajenka“), nebo poštou na adresu redakce:  

Czechiapharm Print s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava.
Zasláním tajenky dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.  

Vylosovaní výherci budou zveřejněni v příštím čísle magazínu Moje lékárna.

KAŽDÁ ODPOVĚĎ VYHRÁVÁ SLEVU 100 Kč 
na nákup na e-shopu mojelekarna.cz
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Správné řešení soutěžní otázky pošlete nejpozději do 20. 8. 2022 na e-mail: soutez@mojelekarna.cz (do předmětu e-mailu napište 
 „Magazín ML – soutěž“), nebo poštou na adresu redakce: Czechiapharm Print s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava. Zasláním odpovědi dáváte souhlas se 

zpracováním svých údajů pro marketingové účely. Vylosovaní výherci budou zveřejněni v příštím čísle magazínu Moje lékárna.

SOUTĚŽNÍ 
OTÁZKA:

Za účinné látky obsažené  
v brusinkách pro močové cesty  

jsou považovány:
A. proantokyanidiny (PAC)

B. probiotika

SOUTĚŽ O AKČNÍ DVOJBALENÍ  
MAGNESIUM + B-KOMPLEX + VIT. C  

v sáčcích s výbornou chutí,  
k okamžitému doplnění hořčíku,  

bez nutnosti zapíjet



Moje Lékárna Panthenol 
sprej 10% 150 ml

Kosmetický přípravek.

Beta karoten Galmed 
12000 IU 100 + 20 tobolek

Doplněk stravy.

PŘIPRAVTE SE NA SLUNCE!PŘIPRAVTE SE NA SLUNCE!  PŘIPRAVTE SE NA SLUNCE! 


