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Milí čitatelia,
Pandémia zásadne zmenila mnoho v našich 

životoch. Jednou z kľúčových oblastí, kto-

rých sa dotkla, je aj spôsob nakupovania. 

Mnohé z našich zaužívaných stereotypov 

sa obrátili naruby a veľký podiel nákupov 

sa presunul do online sveta. Poviete si, veď 

to je samozrejmé, bol to trend, ktorý by sa 

beztak rozvinul. Áno, môžem s Vami len sú-

hlasiť. Dopĺňam iba už známe, že pandémia 

všetko urýchlila. Už asi tušíte, kam mierim. 

Zmena spôsobu nakupovania neobišla ani 

lekárenstvo a služby, ktoré poskytujeme v Dr.

Max. Bez ohľadu na spôsob a formu, s akou 

prichádzate do kontaktu so značkou Dr.Max, 

chceme, aby ste na vlastnej koži, na základe 

vlastnej skúsenosti, vždy pocítili, že naším 

cieľom je zlepšovať a rozvíjať našu ponuku, 

služby a starostlivosť o Vás a pre Vás. Chce-

me k Vám byť, čo najbližšie, a to platí ako 

pre tradičné, kamenné, tak aj pre modernú, 

internetovú lekáreň.

Ako uvažujeme v oblasti online služieb a kam 

smerujeme, si môžete prečítať v rozhovore 

v  aktuálnom vydaní časopisu MAXimum. 

V skratke však platí, že už dlhé mesiace in-

tenzívne pracujeme na väčšej a najmä lep-

šej internetovej lekárni a na našom e-shope 

drmax.sk, aby sme Vám, našim zákazníkom, 

mohli poskytnúť maximálny komfort, ktorý 

táto forma prináša. Sme si vedomí, že budete 

požadovať stále lepšie a kvalitnejšie služby, 

v ešte vyššom komforte a rýchlosti dodania 

objednaného tovaru. Preto som rád, že náš 

nový, väčší a modernejší e-shop je aktuálne 

vo fi nálnej fáze a do plnej prevádzky ho plá-

nujeme uviesť už o niekoľko týždňov.

Okrem toho jesenné číslo nášho magazínu 

MAXimum je plné ďalších zaujímavých a ob-

ľúbených tém. Som rád, že aj tentoraz môže-

me ponúknuť viacero článkov s poradenskou 

tematikou, ktoré pre Vás pripravili naši kole-

govia z lekární. Nechýba ani tradičný rozho-

vor so známou a inšpiratívnou osobnosťou. 

Tentoraz sme vyspovedali herečku a mamu 

troch detí, Zuzanu Kanócz, ktorá nám odhalila 

kúsok zo svojho súkromia a života. A tešiť sa 

môžete tiež na obľúbenú oddychovku, ktorá 

okrem zábavy a relaxu ponúka opäť šancu 

vyhrať hodnotný darček.

Prajem Vám všetkým príjemné čítanie.

Andrej Križan,

komerčný riaditeľ lekární Dr.Max

Časopis diabetik a DiaClub Dr.Max vás pozývajú na
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Poraďte sa o hladine glukózy

s lekárom, výživovým poradcom 
či farmaceutom Dr.Max

7. 10. – 4. 11. 2021

7. október / KOŠICE

14. október / SPIŠSKÁ NOVÁ VES

21. október / RUŽOMBEROK

28. október / NOVÁ BAŇA

4. november / NITRA

vždy od 17.00 h
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Pandémia mnohé veci a procesy urýchlila 

– to je fakt, a naučila nás ešte viac nakupo-

vať na internete. Zvykli sme si na príjemný 

pocit, keď naťukáme svoje potreby a túžby 

do mobilu a  už si ich len prevezmeme 

komfortne z  rúk kuriéra. E-shop lekární 

Dr.Max kopíruje tento trend, neustále sa 

rozrastá, buduje nový logistický sklad, 

lebo v týchto časoch je rýchlosť kľúčová. 

Každý mesiac nájdete v internetovej lekár-

ni drmax.sk nové výhodné akcie a zľavy na 

tisíce produktov. A ak chcete niečo vyskú-

šať a poradiť sa, stále je tu obrovská sieť 

ich kamenných lekární.

Internet je svojím spôsobom rizikové 
anonymné prostredie, kde sa vysky-
tujú dezinformácie a podvody. Ako si 
môžeme byť istí, že to, čo kupujeme, 
je originál?

To je fakt – založiť e-shop je veľmi jedno-

duché. Väčšinou sú to eseročky a nieke-

dy je ťažké sa v nich zorientovať. Treba 

sa pozrieť na to, či je to renomovaná 

sieť. My do toho dávame svoje meno 

a celý náš tím. Máme veľa odborníkov, 

farmaceu tov, kontrolujeme certifi káty, 

prípadové štúdie a nemôžeme si dovoliť 

chyby.

V súčasnosti budujete nový logistický 
sklad, ktorý má vybavenie objednávok 
ešte výraznejšie urýchliť. Čo to zname-
ná v praxi?
Naším cieľom je vybavenie aj doručenie 

do jedného dňa. Momentálne vybavíme 

95 percent objednávok do 24 hodín, 

treba však ešte rátať s časom doručenia, 

ktorý závisí od kuriérskej spoločnosti. Ale 

čo sa týka najpredávanejších položiek, 

máme službu rezervácie, vďaka ktorej 

môžete mať tovar v  lekárni pripravený 

do niekoľkých minút.

V e-shope máte nesmierne množstvo 
produktov. Našli sme tam elektrickú 
kolobežku aj luxusné vibrátory.
Ľudia majú tendenciu očakávať, že na 

našej stránke nájdu len lekárenský sor-

timent. My máme trochu inú fi lozofi u: 

chceme byť zameraní nielen na lieky, 

a  teda liečbu, ale aj na prevenciu, čiže 

na zdravý životný štýl, psychickú poho-

ČÍTAJTE ZLOŽENIE 
A VYBERAJTE SI TO 

NAJLEPŠIE

du a krásu všeobecne. Veľmi intenzívne 

sa zameriavame na kozmetiku, máme aj 

svoj BeautyClub Dr.Max s  príznačným 

heslom – Krása sa začína zdravím. A ta-

kisto máme DiaClub Dr.Max a BabyClub 

Dr.Max, kde nájdete veľa kvalitných infor-

mácií na dané témy. 

Iba opaľovacích produktov máte vyše 
dvesto. Platí, že ceny a akcie na stránke 
môžu byť iné než v samotnej lekárni?
Áno. Ide o to, že každá kamenná lekáreň 

má obmedzený priestor, a teda aj sorti-

ment, možno dvetisíc produktov. Online 

má obrovský sklad a budeme ho zväč-

šovať, čiže rátajme vyše 20-tisíc položiek 

minimálne. Preto online nájdete omnoho 

viac akcií – je to dané aj rýchlosťou pro-

stredia, ktoré nám umožňuje každý deň 

reagovať.

Trh je zaplavený množstvom úžasných, 
ale aj bezcenných výživových dopln-
kov, čo je veľká téma. Ako si vyberáte, 
čo zaradíte do sortimentu?
Na jednej strane je zákazník a  jeho 

dopyt, respektíve trend. Okrem legisla-

tívnych vecí sú to štúdie, ktoré sleduje-

me. Sme veľká sieť s  veľkým zázemím 

farmaceutov, ktorí nám nielen pomáhajú 

zorientovať sa a vybrať produkty, ale aj 

vyvinúť si vlastné.

Produktov vlastnej značky Dr.Max je 
už vyše tristo. Napríklad prémiový 
francúzsky kolagén u vás dostanem za 
50 eur a váš vlastný za 25 eur. Ktorý si 
mám vybrať?
Myslím, že sa zhodneme na tom, že naj-

podstatnejšia na každom výrobku je účin-

ná látka. To je to, čo na výrobku funguje, 

to, prečo si ho kupujeme. Štandardne 

býva obsah kolagénu 5 000 miligramov, 

zvyšok sú pomocné látky. Náš kolagén 

obsahuje 10 000 miligramov. A takto po-

dobne to máme pri viacerých výrobkoch, 

takže opäť platí známe odporúčanie – 

keď niečo hľadáte, pozeráte, čítajte zlo-

ženie a hľadajte obsah účinnej látky.

LIEKY A KOZMETIKU NEMÁME AŽ TAK VO ZVYKU NAKUPOVAŤ ONLINE, 
A TO JE ŠKODA. NIELEN PRE POHODLIE A PREDSTAVU, ŽE VŠETKO 
SI VYBAVÍME Z GAUČA, ALE NAJMÄ PRE UŠETRENÝ ČAS A PENIAZE. 

„NA INTERNETE SI DO PÁR SEKÚND SPRAVÍTE CENOVÝ PRIESKUM A DO-
STANETE SA K AKCIÁM, KTORÉ INDE NENÁJDETE,“ VRAVÍ ANDREJ KRIŽAN, 
KOMERČNÝ RIADITEĽ DR.MAX SLOVENSKO.

My do toho 
dávame svoje 

meno a celý náš tím. 
Máme veľa odborníkov, 
farmaceutov, 
kontrolujeme 
certifi káty, prípadové 
štúdie a nemôžeme si 
dovoliť chyby.

Rozhovor je publikovaný so súhlasom 

Vydavateľstva NMH, a.s.
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Foto: archív Dr.Max

Pod vlastnou 
značkou Dr.Max 

nájdete vyše tristo 
produktov. Okrem 

vitamínov aj 
populárny kolagén. 
Prémiové kolagény 

na trhu obsahujú 
približne 5 000 mili-

gramov, tento ho 
má dvojnásobok.

Zdravie vnímame 
ako komplex vecí 
a detailov. Preto v in-
ternetovej lekárni 
drmax.sk nájdete aj 
veľa vychytávok pre 
zdravý životný štýl, 
ako napríklad smart 
hodinky.
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Bolesť v krku je častým príznakom celého 

radu chorôb, objavuje sa v oblasti nosohlta-

na, hltana, hrtana a krčných mandlí, prípad-

ne mäkkého a tvrdého podnebia či koreňa 

jazyka. Zvyčajne ide o symptóm relatívne 

banálnych infekčných ochorení dýchacích 

ciest. Pri často sa opakujúcich alebo dlhotr-

vajúcich bolestiach, prípadne pri závažných 

poruchách prehĺtania je potrebné myslieť aj 

na príčiny závažnejšieho charakteru, ako sú 

choroby tráviaceho traktu, poruchy funkcie 

štítnej žľazy alebo nádorové ochorenia.

Neriešená bolesť v krku môže viesť k pod-

statnému obmedzeniu príjmu potravy a te-

kutín, čo môže spôsobiť celkové zmeny 

organizmu spojené s dehydratáciou a hla-

dovaním, preto je vždy nutné vyhľadať príči-

nu bolesti v krku a riešiť ju. Bolesť v krku je 

najčastejšie spôsobená postihnutím hornej 

časti dýchacích a hltacích ciest vírusovou 

alebo bakteriálnou infekciou, pričom za 

70 až 80 % bolesti v krku sú zodpovedné 

infekcie vírusové.

V liečbe akútnej bolesti hrdla sa najčastejšie 

uplatňujú predovšetkým lokálne pôsobia-

ce prípravky ako kloktadlá, pastilky alebo 

spreje. Tieto prípravky pôsobia priamo 

v mieste bolesti, majú rýchly nástup účinku 

a minimum nežiaducich účinkov. Ak človek 

pociťuje bolesť pri prehĺtaní, sliznica hrdla je 

opuchnutá a začervenaná, ako prvú pomoc 

je potrebné zvoliť prípravky s antiseptickým 

a protizápalovým účinkom.

ANTISEPTIKÁ sú liečivá usmrcujúce pa-

togénne mikroorganizmy na sliznici hrdla. 

Podávajú sa v koncentráciách, ktoré za-

braňujú rozmnožovaniu mikroorganizmov, 

pričom živé tkanivá ostanú neporušené. 

Medzi najčastejšie používané antiseptiká 

zaraďujeme chlórhexidín, benzydamín, jód 

povidón, amylmetakrezol či dichlórbenzén-

metanol. V prípade silnej bolesti je vhodné 

siahnuť po prípravkoch, kde sú tieto antisep-

tiká kombinované s lokálnymi anestetikami.

LOKÁLNE ANESTETIKÁ vyvolajú prechod-

né znecitlivenie ústnej dutiny a hrdla. Naj-

častejšie používanými lokálnymi anestetika-

mi sú lidokaín, trimekaín či benzokaín. Ako 

protizápalové liečivá sa v liečbe uplatňujú 

predovšetkým fl urbiprofén a diklofenak. Tie-

to liečivá potláčajú opuch, bolesť a začer-

venanie sliznice. Ak bolesť hrdla neustúpi, 

príčinou môže byť bakteriálna infekcia, vtedy 

je vhodné použiť aj lokálne, prípadne na 

odporúčanie lekára aj systémové antibiotiká. 

Dnes existuje na trhu len jeden prípravok 

s obsahom lokálneho antibiotika – tyrotricí-

nu. Lokálne pôsobiace prípravky sa aplikujú 

2- až 4-krát denne, najlepšie po jedle. Po ich 

aplikácii je vhodné približne 30 minút nejesť 

a nepiť, aby liečivo čo najdlhšie zotrvalo 

v mieste pôsobenia.

CHRAPOT AŽ POSTUPNÁ STRATA 
HLASU sa môže vyskytnúť najmä vplyvom 

suchého vzduchu (vykurovanie alebo kli-

matizácia) či pri namáhaní hlasiviek (pri po-

volaniach, ako je učiteľ, herec, spevák). Pri 

strate hlasu sú vhodné pastilky s obsahom 

kyseliny hyalurónovej a kyseliny pantoté-

novej (vitamín B5). Komplex týchto kyselín 

vytvára na sliznici hrdla ochranný fi lm, kto-

rý zvlhčuje, regeneruje a hojí podráždenú 

sliznicu. Tento ochranný fi lm taktiež vy-

tvára bariéru proti prieniku a šíreniu 

vírusov a baktérií.

MIERNA BOLESŤ HRDLA či 

pálenie v ústnej dutine spre-

vádzané kýchaním a slzením 

má najčastejšie alergický 

pôvod. V  liečbe sa preto 

uplatňujú celkovo pôsobiace 

antihistaminiká ako cetirizín, 

levocetirizín, desloratadín 

a iné. Tieto liečivá zabraňujú 

uvoľňovaniu zápalového me-

diátora – histamínu, čím potlá-

čajú vyššie uvedené príznaky.

Ak bolesť hrdla nie je veľmi silná, 

prítomné je len mierne škriaba-

nie pri prehĺtaní, rýchlu úľavu 

prinesú aj obľúbené liečivé 

bylinky, predovšetkým šal-

via, Pľuzgierka islandská, 

rumanček či nechtík a ra-

kytník. V prípade alergikov 

sa odporúča užívanie so 

zvýšenou opatrnosťou a rad-

šej treba siahnuť po prípravkoch 

s obsahom lokálnych antiseptík.

BOLESŤ HRDLA JE HLAVNÝM PRÍZNAKOM OCHORENÍ HORNÝCH DÝ-
CHACÍCH CIEST. NAJČASTEJŠÍMI PÔVODCAMI TÝCHTO INFEKCIÍ SÚ 
PREDOVŠETKÝM VÍRUSY, MENEJ ČASTO AJ BAKTÉRIE. BOLESŤ HRDLA 

VŠAK MÔŽE SPÔSOBIŤ AJ ALERGIA, DLHÉ ROZPRÁVANIE, SUCHÝ ZNEČISTE-
NÝ VZDUCH ČI REFLUXNÁ CHOROBA PAŽERÁKA. SPRÁVNE ROZLÍŠENIE PÔ-
VODCU A PRÍČINY INFEKCIE JE KĽÚČOM K ZVLÁDNUTIU OCHORENIA.

RECEPTY STARÝCH MATERÍ 
(NA BOLESŤ HRDLA)

KLOKTADLO PRI ZÁPALE MANDLÍ
Zmiešame rovnaké diely listov Mäty piepornej, Šalvie lekárskej 
a Rumančeka kamilkového. Čajovú lyžičku tejto zmesi zalejeme 
horúcou vodou, 10 minút lúhujeme a scedíme. Hrdlo je potrebné 
kloktať týmto odvarom každú pol hodinu.

KLOKTADLO NA HLASIVKY
Zmiešame 5 g Šalvie lekárskej, 10 g listov Mäty piepornej a 10 g 
kvetov Nechtíka lekárskeho. Túto zmes zalejeme jedným litrom 
vody, necháme vylúhovať a následne ju scedíme. Pridáme 2 čajové 
lyžičky medu a počas dňa kloktáme. Toto kloktadlo je vhodné pou-

žívať maximálne 4 dni.

SLANÉ KLOKTADLO
1 čajovú lyžičku soli rozpustíme v pohári s teplou vodou a kloktáme 

niekoľkokrát denne. Slaná voda má dezinfekčné účinky, pomáha re-
dukovať a uvoľňovať hlien, ktorý obsahuje alergény a patogény.

Základom prevencie vírusových a bakteriálnych ochorení je zníženie 
rizika infekcie – obmedzenie pobytu v uzavretých zaľudnených priesto-

roch (kiná, hromadná doprava, čakáreň u lekára a podobne). Je potrebné 
pravidelné umývanie rúk či používanie dezinfekčných gélov, nosenie rúšok 
a posilnenie imunity, pričom je nevyhnutný pohyb, vyvážená strava, spánok 
a obmedzenie stresu. Pri infekcii horných dýchacích ciest je potrebný 
dostatočný príjem tekutín a celkové posilnenie imunitného systému. 
Posilnenie obranyschopnosti je najúčinnejšia cesta, ako sa imunitný 
systém dokáže efektívne vysporiadať s infekciou a ako môže zabrániť 
ďalšiemu rozvoju ochorenia.

ŠALVIA LEKÁRSKA sa vďaka obsahu saponí-
nov a fl avonoidov využíva pri zápaloch v ústnej dutine. 
Okrem toho, že potláča bolesť hrdla, je veľmi obľúbe-
ná aj v stomatológii. Využíva sa na dezinfekciu ústnej 

dutiny po zákrokoch, na liečbu áft a paradentózy.

PĽUZGIERKA ISLANDSKÁ je veľmi vzác-
na bylinka obsahujúca slizovité látky, ktoré na sliznici 
vyvárajú ochranný fi lm zmierňujúci bolesť hrdla, zvlh-
čuje sliznicu a potláča suchý a dráždivý kašeľ. Kyselina 

fumarová a usnová má antibakteriálny účinok, preto 
sa využíva aj ako podporná bylinka v liečbe tuberkulózy.

RUMANČEK je výborným domácim prostried-
kom s dezinfekčným, protizápalovým a regenerač-
ným účinkom. Hojí afty, opary, ochorenia ďasien 
a potláča bolesť hrdla. Jeho využitie je časté v liečbe 

zápalov kože.

AKO POMÁHAJÚ OBĽÚBENÉ 
LIEČIVÉ BYLINY

V lekárni sú dostupné tieto bylinky vo forme pastiliek, 
sirupu alebo ako čajovina.

Autor: 

PharmDr. Mária 
Meščanová 
Lekáreň Dr.Max
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SPOZNAŤ PRÍČINU 
BOLESTI JE KĽÚČOM 

K RIEŠENIU PROBLÉMU
ako je učiteľ, herec, spevák). Pri

u sú vhodné pastilky s obsahom

alurónovej a kyseliny pantoté-

mín B5). Komplex týchto kyselín

sliznici hrdla ochranný fi lm, kto-

regeneruje a hojí podráždenú

nto ochranný fi lm taktiež vy-

u proti prieniku a šíreniu ti i ik ší i

aktérií.

OLESŤ HRDLA či

stnej dutine spre-

chaním a slzením

tejšie alergický

iečbe sa preto 

elkovo pôsobiace

niká ako cetirizín,

n, desloratadín

iečivá zabraňujú

u zápalového me-

stamínu, čím potlá-

uvedené príznaky.

rdla nie je veľmi silná, 

e len mierne škriaba-

hĺtaní, rýchlu úľavu 

obľúbené liečivé

edovšetkým šal-

erka islandská,

či nechtík a ra-

ípade alergikov

ča užívanie so

opatrnosťou a rad-

ahnuť po prípravkoch 

lokálnych antiseptík.
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Nízky krvný tlak, odborne povedané hy-

potenzia, je tlak krvi, ktorý je nižší ako 

90/60. Tlak krvi sa vyjadruje pomocou 

dvoch čísel, prvé vyššie je systolický tlak, 

to znamená tlak, ktorým srdce vytláča krv 

do artérií. Druhé číslo znamená diastolický 

tlak alebo tlak v cievach medzi údermi 

srdca.

CHRONICKY NÍZKY KRVNÝ 
TLAK bez ďalších symptómov takmer 

nikdy nie je nebezpečný. Problémy na-

stanú, ak tlak náhle klesne, mozog nie 

je dostatočne zásobený krvou, čo vedie 

k závratom a točeniu sa hlavy. Náhle po-

klesy tlaku bývajú najčastejšie pri prudkom 

vstávaní zo sedu alebo z ľahu. Tento druh 

nízkeho krvného tlaku sa odborne nazýva 

posturálna alebo ortostatická hypotenzia. 

Ďalším dôvodom nízkeho krvného tlaku 

môže byť dlhé státie.

POSTURÁLNA HYPOTENZIA 

je spôsobená nedostatočnou reakciou 

nervového alebo srdcovocievneho sys-
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tému reagovať na náhle zmeny. Za normál-

nych okolností, keď sa postavíte, časť krvi 

sa naleje do vašich dolných končatín a to 

spôsobuje pokles tlaku. Telo si vie tento 

problém vykompenzovať tým, že odošle 

signál do srdca, aby bilo rýchlejšie, a do 

ciev, aby sa stiahli. To zabráni poklesu tla-

ku. Ak sa však toto nestane, alebo ak tento 

proces prebehne príliš pomaly, posturálna 

hypotenzia vedie k strate vedomia.

ČO SPÔSOBUJE NÍZKY KRV-
NÝ TLAK? Na túto otázku nie je vždy 

jasná odpoveď, ale môže súvisieť s prí-

činami, ako sú tehotenstvo, hormonálne 

problémy, napríklad znížená činnosť štítnej 

žľazy, cukrovka alebo nízka hladina cukru 

v krvi. Nízky krvný tlak môžu spôsobiť aj 

niektoré voľne predajné lieky, niektoré 

lieky na lekársky predpis, napríklad lieky 

na vysoký krvný tlak, na depresiu alebo 

Parkinsonovu chorobu. Ďalej srdcové 

zlyhávanie, srdcové arytmie, rozšírenie 

ciev, vyčerpanie z tepla, úpal, ochorenia 

pečene a podobne. Nízky krvný tlak po 

jedle je častou príčinou závratov a pádov. 

Najčastejšie nastáva po veľkých sachari-

dových jedlách. Dôvodom je pravdepo-

dobne silné prekrvenie žalúdka a čriev.

NÁHLY POKLES TLAKU KRVI 
môže byť život ohrozujúci. Nastáva naprí-

klad pri krvácaní a strate krvi, nízkej teles-

nej teplote, vysokej telesnej teplote, pri 

ochoreniach srdcového svalu, ktoré vedú 

k náhlemu srdcovému zlyhaniu, k sepse 

alebo závažným infekciám krvi. Rovnako 

tiež pri závažnej dehydratácii spôsobenej 

vracaním, hnačkou alebo horúčkou. Na-

stáva aj pri reakcii na lieky alebo alkohol, 

pri vážnej alergickej reakcii, takzvanej 

anafylaxii, ktorá vedie k nepravidelnému 

srdcovému tepu.

POSTURÁLNU HYPOTENZIU, 
čiže nízky tlak, pri náhlom postavení sa 

môže zažiť hocikto pre mnoho dôvodov, 

ako je dehydratácia, nedostatok jedla, 

únava alebo preťaženie. Vplyv môže mať 

tiež genetika, starnutie, lieky, strava, psy-

chologické faktory alebo náhle spúšťače, 

akými môžu byť infekcia či alergia. S po-

sturálnou hypotenziou sa často stretávajú 

ľudia, ktorí užívajú lieky na vysoký krv-

ný tlak, starší ľudia a ľudia s ochorením 

nervového systému. Častou príčinou je 

tehotenstvo, emócie, ateroskleróza ale-

bo cukrovka. Riziko nízkeho aj vysokého 

krvného tlaku zvyčajne rastie s vekom, 

navyše prietok krvi mozgom a srdcom sa 

vekom ešte znižuje, často kvôli nánosom 

v cievach alebo kvôli zlej regulácii tlaku. 

Približne 10 až 20 % ľudí vo veku nad 

65 rokov máva posturálnu hypotenziu.

Ak trpíte nasledujúcimi príznakmi, je prav-

depodobné, že máte nízky krvný tlak: zá-

vraty, točenie sa hlavy, motanie, zahmlené 

alebo rozmazané videnie, slabosť, únava, 

nutkanie na zvracanie, chladná, vlhká ale-

bo bledá koža, mdloby. Nízky krvný tlak 

nemusí byť vždy problémom, ale ak vás 

trápia tieto symptómy, treba kontaktovať 

lekára, aby zistil príčinu, prípadne aby vám 

odporučil liečbu. Veľmi nízky tlak je ne-

bezpečný kvôli tomu, že telo nie je dosta-

točne okysličené, čo vedie k zhoršenej 

funkcii srdca a mozgu a ku zhoršenému 

dýchaniu. V niektorých prípadoch môže 

prísť k strate vedomia alebo k šoku.

Nízky krvný tlak sa dá často liečiť úpra-

vou stravy a životného štýlu. Treba mierne 

zvýšiť príjem soli, piť veľa nealkoho-

lických nápojov, zvlášť v  lete, 

a počas choroby, ako je chríp-

ka a prechladnutie. Je dobré 

vyhýbať sa alkoholu, vstávať 

treba opatrne, vyhnúť sa dvíha-

niu ťažkých bremien, dlhému 

sedeniu alebo státiu, vyhnúť 

sa treba horúcim kúpeľom 

alebo saune, naopak, treba 

sa otužovať, čím podporíte celkový krvný 

obeh. Nahradením veľkých a ťažkých jedál 

menšími nezaťažíte žalúdok, a tým sa tiež 

vyhnete poklesu tlaku krvi.

Ak cítite závraty, treba si vždy sadnúť, a tak 

môžete predísť prípadnému zraneniu. 

Pomôcť môžu kompresné podkolienky 

alebo pančuchy, ktoré zlepšia prietok 

krvi v končatinách. Pravidelným športom 

okrem pekného tela a svalov vyrovnáte 

aj tlak. Svaly zlepšia prekrvenie v cievach, 

a tak zvýšia tlak. Vyberajte si skôr športy, 

ktoré nenamáhajú cievy, medzi ne patrí 

napríklad plávanie alebo bicyklovanie. Po-

silňovanie s ťažkými činkami vynechajte.

Milovníkov kávy poteší, že u tých, ktorí pijú 

kávu zriedkavo, môže kofeín v káve zvýšiť 

tlak krvi až o 10 mmHg. Účinok prichádza 

rýchlo a rovnako rýchlo aj odznie. U tých, 

ktorí kávu pijú pravidelne, je účinok mini-

málny alebo nie je žiadny. Kofeín povzbudí 

činnosť srdca, ale zároveň sa rozšíria aj 

cievy. Ku krátkodobému zvýšeniu tlaku 

môže dôjsť, ale po chvíli je účinok preč. 

Dlhšiu dobu pôsobí teín, čiže látka, ktorá 

sa nachádza v čiernom a v zelenom čaji.

Nízky krvný tlak vie byť nepríjemný, ale vo 

väčšine prípadov sa dá upraviť správnou 

životosprávou do takej miery, aby nás 

neobmedzoval a mohli sme žiť pokojný 

a plnohodnotný život.

VYSOKÝ KRVNÝ TLAK JE 
HROZBOU PRE ZDRAVIE. 

ČO AK JE TLAK NÍZKY?

NÍZKY KRVNÝ TLAK MÔŽE BYŤ ZNAKOM ZÁVAŽNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV, ZVLÁŠŤ U STARŠÍCH 
ĽUDÍ, KEĎ MÔŽE VIESŤ K NEDOSTATOČNÉMU PRIETOKU KRVI SRDCOM, MOZGOM A INÝMI DÔLEŽITÝMI 
ORGÁNMI, A TAK MÔŽE SPÔSOBIŤ NEDOSTATOČNÉ OKYSLIČENIE. U ZDRAVÝCH ĽUDÍ, BEZ ĎALŠÍCH ŤAŽ-

KOSTÍ, NIE JE NÍZKY KRVNÝ TLAK NEBEZPEČNÝ A NEVYŽADUJE SI LIEČBU.

Autor: 

PharmDr. 
Alena Ščepková
Lekáreň Dr.Max

Sereď

PRIBLIŽNE

10 AŽ 20 %
ĽUDÍ VO VEKU NAD 
65 ROKOV MÁVA 
POSTURÁLNU 
HYPOTENZIU.
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Z RÍMSKYCH KÚPEĽOV 
DO VAŠEJ KÚPEĽNE
V tom prípade, že hľadáte funkčnú koz-

metiku, ktorá vás zbytočne nepodráždi, 

spoľahnite sa na skutočných špecialis-

tov v oblasti starostlivosti o pleť. Výrob-

ca francúzskej lekárenskej kozmetiky 

URIAGE má za sebou dlhoročnú kúpeľ-

nú tradíciu. Za ten čas sa stal skúse-

ným odborníkom na najrôznejšie kožné 

problémy a ochorenia.

Vzniku značky predchádzala výstavba 

kúpeľného komplexu na mieste pô-

vodných rímskych kúpeľov. Už antickí 

Rimania poznali účinky termálnej vody 

Uriage, ktorá tvorí základ všetkých vý-

robkov. V 19. storočí potvrdila jedinečné 

liečebné účinky Termálnej vody Uria-

ge aj Francúzska lekárska akadémia 

a v roku 1992 uzreli svetlo sveta prvé 

prípravky s obsahom termálnej vody, 

ako ich poznáme dnes.

ZÁZRAK MENOM TERMÁLNA 
VODA
Zaujíma vás, v čom spočíva tajomstvo 

úspechu tejto celosvetovo obľúbenej 

kozmetiky? Tým najväčším je práve ob-

sah liečivej Termálnej vody Uriage, ktorá 

má preukázateľne hojivé, hydratačné 

a upokojujúce účinky na našu pleť. Táto 

unikátna voda pramení priamo v srdci 

francúzskych Álp. Trvá jej približne 

75 rokov, než prejde cez geologické 

podložie, bohaté na vzácne minerálne 

a stopové prvky, ktoré prirodzene po-

silňujú ochrannú bariéru pokožky. Aby 

nestratila nič zo svojich benefi tov, stáča 

sa priamo nad prameňom.

Vďaka svojmu izotonickému zloženiu 

Termálna voda Uriage nemení veľkosť 

ani objem kožných buniek, čím kožu 

zbytočne nedráždi ani nezaťažuje. Už 

200 rokov sa používa vo francúzskom 

Termálnom centre na liečbu pacientov 

so psoriázou, s atopickým ekzémom, 

seboreou či rosaceou.

RIEŠENIE NA KOŽNÉ 
PROBLÉMY
Kozmetika URIAGE je spoľahlivý spo-

jenec v boji za zdravie pleti. Prípravky 

v sebe spájajú to najlepšie z vlastností 

termálnej vody a originálne účinné látky. 

V súčasnosti ide až o 23 patentov, ktoré 

robia z prípravkov URIAGE obľúbených 

pomocníkov mnohých kožných špecia-

listov a lekárov.

V ponuke lekární Dr. Max nájdete špe-

ciálne línie, ktoré sú určené pre extrém-

ne vysušenú pokožku malých i veľkých, 

začervenanú kožu, bojujúcu s rosaceou, 

pre aknóznu mladú pleť i zrelú pokož-

ku, ktorú trápia vrásky. Prípravky URIA-

GE s obsahom SPF vás ochránia pred 

slnkom. Ďalšie s obsahom zinku alebo 

iných špeciálnych zložiek si poriadia 

s narušenou kožnou bariérou. Pre naj-

menších je určený rad výrobkov Bebé, 

ktoré udržia ich pleť v suchu a v čistote, 

a zároveň rešpektujú potreby tej najcit-

livejšej kože.

NEDÁME NA NE DOPUSTIŤ
S príchodom studeného a sychravého 

počasia mnoho ľudí bojuje s nepríjem-

ným svrbením po celom tele. Pokožka 

sa rýchlo dostáva do diskomfortu a prá-

ve svrbenie je spôsob, akým sa vám 

snaží naznačiť, že potrebuje pridať na 

starostlivosti. Ochrániť ju môžete pra-

videlným používaním vyživujúcej koz-

metiky.

Výborným pomocníkom je napríklad 

upokojujúci olejový balzam URIAGE 

Xemose, ktorý na koži vytvorí ochranný 

fi lm, vďaka čomu sa pleť rýchlo upokojí. 

Navyše ihneď po aplikácii sa vsiakne.

Vedeli ste, že každá pokožka sa môže 

stať precitlivenou a  intolerantnou? Ak 

odrazu netolerujete vašu klasickú koz-

metiku, trápi vás neustále pnutie, svr-

benie či dokonca pálenie, je načase 

siahnuť po špeciálnych prípravkoch.

KEĎ POKOŽKA POTREBUJE CHRÁNIŤ, 
POUŽITE TERMÁLNU VODU.

ALE POZOR, NIE HOCIJAKÚ
POROZUMIEŤ POTREBÁM VLASTNEJ KOŽE MÔŽE BYŤ OBČAS NÁ-

ROČNÉ. JEJ STAV A KVALITU OVPLYVŇUJÚ RÔZNE FAKTORY, VRÁ-
TANE NÁŠHO JEDÁLNIČKA, DENNÝCH NÁVYKOV ALEBO AKTUÁL-

NEHO POČASIA. NEČUDO, ŽE STÁLE VIAC ŽIEN OPISUJE SVOJU PLEŤ AKO 
CITLIVÚ, PODRÁŽDENÚ ČI PROBLEMATICKÚ. AK TÚŽITE PO KRÁSNEJ PO-
KOŽKE, TÁ MUSÍ BYŤ V PRVOM RADE ZDRAVÁ. SO SPRÁVNOU VÝŽIVOU 
A S OCHRANOU JEJ POMÔŽE FRANCÚZSKA KOZMETIKA URIAGE VYVÍJA-
NÁ V SPOLUPRÁCI S DERMATOLÓGMI A FARMACEUTMI.

Ďalším asistentom pre 

vašu pohodu a  zdravie 

je výživný pleťový krém 

URIAGE Toléderm Control 

Rich Soothing Care. Obsa-

huje 91 % prírodných zložiek 

bez konzervantov, silikónov, 

alkoholu a parfumácie, poskyt-

ne vašej pleti okamžitú úľavu 

a dokáže ju účinne upokojiť a hy-

dratovať.

Prírodnú vodu URIAGE nájdete v predaji 

aj v podobe spreja s obsahom čistej 

100 % termálnej vody. Je neskutočne 

všestranná – využijete ju pri športe, 

opaľovaní, depilácii, perfektne fixuje 

mejkap a hydratuje pleť, kedykoľvek 

sa vám zažiada.

Dokáže tiež pomôcť pri ekzé-

moch, dermatózach či po spá-

lení sa na slnku, rýchlo upokojí 

podráždenú a začervenanú 

pleť a odporúča sa aj po 

dermoestetických zákro-

koch. Na túto zázračnú 

vodu nedajú dopustiť 

ani mnohé mamič-

ky, ktorým pomá-

ha pri ošetro-

vaní detskej 

pokožky.

Autor: 

Veronika Blahová,
špecialista pre 

dermoporadenstvo Dr.Max
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So známym hercom Jurajom Lojom 
tvoríte pár viac ako štrnásť rokov, 
spomínate si ešte na Vaše zozná-
menie sa a prípadne na prvé rande?
Zoznámili sme sa na Jurajovom absol-

ventskom predstavení, ale spoznávať 

sme sa začali až o pár mesiacov ne-

skôr, ako kolegovia v Divadle Andreja 

Bagara v Nitre. Vôbec neviem, či sme 

mali prvé rande, a  ak áno, ktoré to 

bolo. My sme totiž trávili spolu veľa 

času ešte aj ako priatelia, takže rande 

sme nepotrebovali.

Uvažovali ste nad tým, že svoju lás-
ku niekedy spečatíte manželstvom, 
alebo Vám takýto vzťah vyhovuje 
viac? 
Uvažovali sme, ale nikdy sme sa zá-

väzne nerozhodli. Neviem, aké je to, 

žiť v  manželstve. Pozorujem to len 

zvonku. Vnímam, že je to veľmi indi-

viduálne. Náš vzťah s Jurajom beriem 

ako plnohodnotný partnerský vzťah, 

v ktorom sa stále vyvíjame a spozná-

vame nielen jeden druhého, ale hlav-

ne každý samého seba. Kedysi som 

vnímala svadobný obrad uzatvorený 

na začiatku alebo v  prvých rokoch 

partnerstva ako úplne prirodzený, 

jasný a potrebný. Začala som ale cítiť 

potrebu pochopiť, prečo sa vlastne 

ja sama do toho zväzku vôbec nehr-

niem a prečo mi nie je až tak blízky. 

Až posledné roky som na to našla 

odpoveď. 

Ako vyzerá Váš každodenný život 
a fungovanie domácnosti? Strieda-

te sa pri varení, nakupovaní a  pri 
domácich prácach, robíte obaja 
všetko alebo to máte v niektorých 
oblastiach striktne rozdelené? 
Sú domáce práce, ktoré robím vý-

hradne ja, a sú také povinnosti, ktoré 

robí len Juraj. Ale to neznamená, že 

jeden za druhého sem-tam nezasko-

číme, ak si to vyžaduje daná situácia. 

Potom sú činnosti, ktoré si rozhodíme 

podľa toho, komu sa čo viac chce ale-

bo nechce. Prípadne ako na to máme 

čas, býva to proste dosť spontánne. 

Na počiatku pandémie ste 
boli jednou z  tvárí inšpi-
ratívneho videa lekární 
Dr.Max – Chráňme sa 
navzájom. Spolu s ďalší-
mi dvoma umeleckými 
kolegyňami ste vyzývali 
ľudí, aby počas pandé-
mie obmedzili stretáva-
nie sa a nosili ochranu 
tváre. Prečo ste sa roz-
hodli túto tému podpo-
riť a aký ste mali z vý-
sledku pocit?
Brala som to ako samo-

zrejmosť. 

Ako ste prežili pandé-
miu koronavírusu, tú 
úvodnú neistotu, lock-
downy a všetky vládne 
opatrenia, ktoré v ne-
jakej miere stále pretr-
vávajú? Patríte medzi 

SYMPATICKÁ HEREČKA A MATKA TROCH DETÍ ZUZANA KANÓCZ 
AKTUÁLNE ÚČINKUJE V SERIÁLI TELEVÍZIE JOJ S NÁZVOM NEMOC-
NICA. NA OBRAZOVKY SA VRÁTILA PO NIEKOĽKÝCH MESIACOCH 

A NATÁČANIE S NELOU POCISKOVOU A ĎALŠÍMI HERCAMI SI SKUTOČ-
NE UŽÍVA. VO VOĽNOM ČASE CHODÍ RADA DO PRÍRODY, ČÍTA, VYŠÍVA, 
MAĽUJETE MANDALY A RELAXUJE PRI UPRATOVANÍ. V ROZHOVORE PRE 
ČASOPIS MAXIMUM PREZRADILA, PREČO ZATIAĽ NEPLÁNUJÚ SO SVOJÍM 
PARTNEROM JURAJOM LOJOM SPEČATIŤ SVOJ ŠTRNÁSŤROČNÝ VZŤAH 
SVADBOU. ZASPOMÍNALA SI, AKO S RODINOU PREŽILI PANDÉMIU KO-
RONAVÍRUSU A PRIZNALA AJ TO, KTO MÁ U NICH DOMA NA STAROSTI 
VARENIE A VÝCHOVU DETÍ. 

Náš vzťah 
s Jurajom beriem 

ako plnohodnotný 
partnerský vzťah, 
v ktorom sa stále 
vyvíjame a spoznávame 
nielen jeden druhého, 
ale hlavne každý 
samého seba.

HEREČKA ZUZANA KANÓCZ: 
S PARTNEROM JURAJOM 
LOJOM SVADBU ZATIAĽ 

NEPLÁNUJEME 

ľudí, ktorým toto obdobie a intenzív-
nejšie strávený spoločný čas pomohli 
utužiť rodinné puto? 
Bola to veľká neistota a pocit bezmoc-

nosti. No našťastie sme sa rýchlo nala-

dili do pokojnejšieho módu. Nechceli 

sme sa cítiť ďalej obeťami a snažili sme 

sa aj pri tých všetkých opatreniach žiť 

normálne a s vierou, že všetko bude 

dobre, a že aj toto veľmi zvláštne ob-

dobie je k niečomu potrebné. Hlavne 

sme prestali sledovať správy. 

V minulosti ste hrali s Nelou Pocis-
kovou v Ordinácii v ružovej záhrade, 
nedávno ste účinkovali v jej novom 
videoklipe a  teraz opäť spolu hrá-
te v  seriáli Nemocnica. Aké je to, 
stretnúť sa po toľkých rokoch znova 
v spoločnom seriáli? 
Nelu považujem za veľmi blízkeho 

človeka, máme veľmi veľa spoloč-

d

s

s

d

d

s

V

S Jurajom Lojom tvoria pár už 14 rokov a majú spolu 3 deti. 

Foto: Michaela Machánová

Foto: Michaela Machánová



14 MAXimum 15MAXimum

detí. Momentálne je práve Juraj ten, 

ktorý má ohľadne práce oveľa väčšiu 

voľnosť. 

Ste kreatívna osoba, je o Vás dokon-
ca známe, že rada maľujete manda-
ly. Pri akých ďalších činnostiach si 
najlepšie oddýchnete? 
Milujem vyšívanie, aj keď sa tomu 

teraz takmer vôbec nevenujem. Ve-

ľakrát si len predstavím, ako vyšívam, 

a už len tá predstava ma dokáže uro-

biť šťastnou. Mám rada prechádzky 

v prírode, stretnutia s kamarátmi, náv-

števu divadla, jogu, dobrú knihu a fi lm. 

Niekedy dokonca relaxujem aj pri 

upratovaní. Proste všetky tieto činnos-

ti mi vedia dodať potrebnú energiu. 

r o z h o v o r r o z h o v o r / i n z e r c i a

i n z e r c i a

Rodina si súkromie stráži a fotky detí nezverejňuje. 

Zuzana Kanócz veľmi rada trávi voľný čas v prírode.

Herečka momentálne 
účinkuje v seriáli 
Nemocnica, kde
hrá lekárku Zuzanu 
Maxovú. 

ného a rozumieme si. Vždy sme boli 

v kontakte, aj keď sme spolu dlho ne-

pracovali. Ako dve mamy na mater-

skej sme si posielali dlhé hlasové 

správy o  našich pocitoch, zly-

haniach a víťazstvách. To, že 

teraz spolu opäť točíme se-

riál, považujem za jednu 

z najlepších vecí, ktoré 

môžem momentálne 

zažívať. 

Môžu sa diváci a Vaši 
fanúšikovia tešiť na 

Vaše ďalšie účinkova-
nie v  nejakých fi lmových 

projektoch, seriáloch alebo 
v divadle? 

Uvidíme, čo prine-

sie budúcnosť. 

Ja sa zatiaľ 

sústredím 

na prítom-

nosť, v ktorej som plne zamestnaná 

seriálom Nemocnica a mojimi detič-

kami.

Ako sa trojnásobná mama pripra-
vila a zrealizovala reštart hereckej 
kariéry? Čo bolo najťažšie nastaviť 
a ako to zvládate?
Nikdy som nemala obavy ostať chvíľu 

bokom, verila som, že vždy, keď bu-

dem potrebovať, tak práca bude. 

A ono sa  to aj udialo. Veta typu, že: 

„Nemôžeš ostať mimo, lebo nikto si už 

potom na teba nespomenie a nikto ti 

nedá prácu,“ ma v tomto ani na chvíľu 

nespochybnila. Po narodení detí je 

to už, samozrejme, iné. Prácu si vy-

berám tak, aby som ju vedela zladiť 

s povin nosťami a s potrebami svojich 

Prácu si 
vyberám tak, 

aby som ju vedela 
zladiť s povinnosťami 
a s potrebami 
svojich detí. 

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

Foto: Instagram ZK
Foto: TV JOJ – Marián Ďatko

Foto: Instagram ZK

Buďte pripravení 
na sezónne ochorenia!
Značkové a presné výrobky HARTMANN vám pomôžu!vám pomôžu!ý bky HARTMANN v

Thermoval® baby
Infračervený bezdotykový teplomer

•  Bezdotykové meranie na čele za 3 sekundy
•  Bez zvukového znamenia – neprebudí dieťa pri meraní 

teploty, pri horúčke spustí tichý optický alarm
•  Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
•  3 v 1 – meria teplotu tela, predmetov (napr. dojčenskej 

fľaše) i okolia (napr. detskej izby)
•  Praktické puzdro na uloženie
•  Batérie vydržia až 1000 meraní
•  Záruka 3 roky

Veroval® domáci test – Pomôžu vám 
pri liečení antibiotiká?

•  Identifi kácia bakteriálneho či vírusového 
pôvodu ochorenia

•  Zistenie potenciálnej potreby antibiotík 
na liečenie sezónnych ochorení

180x112_thermoval_inz_21265.indd   1 02.09.21   15:35
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berajú pomerne spoľahlivo, pretože sa 

rýchlo rozpúšťajú a neutralizujú žalúdoč-

nú kyselinu. Niektoré majú navyše zlož-

ku, ktorá pôsobí aj ochranne na stenu 

žalúdka. Nevýhodou je ich krátkodobé 

pôsobenie. Sú preto vhodné ako prvá 

pomoc pri príležitostnom pálení záhy. 

Všetky antacidá by sa mali užívať 1 až 2 

hodiny po jedle a s časovým odstupom 

najmenej dve hodiny od iných liekov. Ak 

antacidum, ktoré užívate, obsahuje hli-

ník, je dôležité vyhnúť sa jeho kombiná-

cii s citrusovými plodmi. Ak je potrebné 

zablokovať tvorbu kyseliny, používajú 

sa na to takzvané blokátory protóno-

vej pumpy. Ako príklad môžeme uviesť 

voľnopredajné lieky s účinnými látkami 

pantoprazol a omeprazol, ktoré sú určené 

na krátkodobé užívanie. Patrí sem aj novší 

ezomeprazol, ten je dostupný na lekársky 

predpis. Inhibítory protónovej pumpy sú 

totiž vhodné aj na dlhodobé používanie 

pri vážnych zápaloch tráviacej sústavy. 

Takáto liečba musí byť pod dohľadom 

lekára. Užívajú sa v jednej dávke denne, 

ráno nalačno. Ak sa vám nepolepší do 

siedmich dní, navštívte lekára. Dlhodobá 

blokáda žalúdočnej kyseliny so sebou 

nesie riziko narušenia črevnej mikrofl óry 

a vyššiu náchylnosť k  infekciám trávia-

ceho traktu. Kyslé prostredie je dôležité 

aj na vstrebávanie niektorých vitamínov 

alebo minerálov. Ak užívate inhibítory pro-

tónovej pumpy dlhodobo, odporúčame 

vám doplniť probiotiká, vitamín B12, ale 

aj magnézium, vápnik, zinok, vitamín C 

a kyselinu listovú.

Blokádu tvorby žalúdočnej kyseliny je 

možné docieliť aj iným spôsobom – takto 

pracujú antagonisti histamínových H2 re-

ceptorov, napríklad ranitidín, ktorý nie je 

viazaný na lekársky predpis. Užívajú sa 

zvyčajne nalačno, 1 až 2 tablety denne, 

najlepšie večer, do 18:00 hod. K liečbe 

liečivami na zníženie žalúdočnej kyseliny 

sa v praxi pridávajú aj takzvané proki-

netiká, čiže lieky na podporu činnosti 

pažeráka. Vďaka nim sa potrava nevra-

cia späť a pomáhajú tiež pri nevoľnosti, 

vracaní a pocite plnosti. Keďže ide o lie-

čivá s pomerne zložitým mechanizmom 

účinku, taktiež sú viazané iba na lekársky 

predpis. Nemali by sme zabúdať, že trá-

viaca sústava je veľmi úzko prepojená 

s psychickým zdravím. Zvlášť to platí pri 

refl uxe a s tým spojenými žalúdočnými 

ochoreniami. Koreňom problému býva 

často dlhodobý stres, či už v pracovnom, 

alebo v rodinnom živote. Preto prvým kro-

kom k riešeniu akýchkoľvek žalúdočných 

problémov môže byť prechádzka lesom, 

oddych v prírode či oddych s rodinou 

a priateľmi.

z d r a v i e z d r a v i e

GASTROEZOFAGIÁLNY REFLUX JE OPAKOVANÝ A SAMOVOĽNÝ NÁVRAT OBSAHU ŽALÚDKA DO PAŽE-
RÁKA. MOŽNO STE TENTO POJEM POČULI V SÚVISLOSTI S MALÝMI DEŤMI. BÁBÄTKÁ PRICHÁDZAJÚ 
NA SVET S NEDOKONALOU TRÁVIACOU SÚSTAVOU, KVÔLI ČOMU SA IM MLIEČKO VRACIA SPÄŤ. ČO 

JE VŠAK PRÍČINOU TEJTO PORUCHY U DOSPELÝCH, KTORÍ BY MALI MAŤ TRÁVIACU SÚSTAVU V PORIADKU?

DKA DO PAAŽŽEŽEEEŽ ---
PRICHÁDZAAJAJJÚÚ ÚÚÚÚ

VRACIA SPÄŤ. ČČOČOČOOOO 
VU V PORIADKKU?U???U

REFLUX
TRÁPI AJ 

DOSPELÝCH
ČO JE TO REFLUX
Pri konzumácii jedla potrava postupne 

prechádza ústami cez hltan, pažerák, 

pažerákový zvierač až do žalúdka. K re-

fl uxu dochádza vtedy, ak sa jedlo neudrží 

v žalúdku, ale vracia sa cez pažerákový 

zvierač do vyššej časti tráviacej sústavy. 

Žalúdok obsahuje žalúdočné kyseliny, 

ktoré sú potrebné na trávenie potravy. 

Je dokonale prispôsobený tomu, aby ho 

kyslé prostredie nedráždilo. Ak sa však 

tento kyslý obsah dostane mimo neho, 

človek môže cítiť nepríjemné pálenie. Ide 

o pomerne častý jav a väčšina z nás sa 

s týmto nepríjemným pocitom už nieke-

dy stretla. Napriek tomu by nebolo pre 

zdravie prospešné, aby ste pretrvávajú-

ce ťažkosti spojené s refl uxom podce-

nili. Neliečená refl uxná choroba môže 

vyvolať komplikácie, keďže kyslý obsah 

spôsobuje zmeny na sliznici a môže viesť 

k zápalom pažeráku.

SPOZNAJTE PREJAVY
Najčastejším prejavom je pocit pálivej 

bolesti za hrudnou kosťou, ktorý ľudovo 

nazývame „pálenie záhy“. Pacienti sa naň 

sťažujú po jedle alebo v noci. Veľmi často 

sa vyskytuje u  tehotných žien, ktorým 

rastúce dieťatko tlačí na žalúdok a jeho 

obsah sa vracia smerom hore. Poruchy sú-

visiace s pažerákom však môžu vyzerať aj 

ako sťažené prehĺtanie, bolesť pri prehĺta-

ní, zvýšená kazivosť zubov, zápach z úst, 

bolesť na hrudníku či až krvácanie, ktoré 

je následkom vzniku vredov na sliznici 

pažeráka. Pri takýchto prejavoch odporú-

čame kontaktovať čo najskôr lekára.

AKO VZNIKÁ
Refl ux si môžeme privodiť napríklad ne-

pravidelným stravovaním sa, nezdravým 

jedlom, sedavým štýlom života, fajčením 

či nadmernou konzumáciou alkoholu. 

Dokonca aj nesprávne dávkovanie nie-

ktorých liečiv môže viesť k dráždeniu pa-

žerákového zvierača. Príliš vysoké dávky 

liekov proti bolesti s obsahom ibuprofénu, 

diklofenaku, kyseliny salicylovej, prípad-

ne ich nadužívanie, môžu viesť k poru-

chám trávenia. O dávkovaní liekov proti 

bolesti, najmä ak hrozí, že ich budete uží-

vať dlhodobo, sa vždy poraďte so svojím 

lekárom alebo lekárnikom.

POMOC EXISTUJE
Ako pri väčšine tráviacich ochorení, tak 

aj pri refl uxe sú veľmi dôležité režimové 

opatrenia. Odporúčame jesť častejšie 

menšie porcie. Vďaka tomu sa žalúdok 

nebude prepĺňať a vyhnete sa tlaku na pa-

žerákový zvierač, ktorý môže viesť k refl u-

xu. Existujú jedlá, pri ktorých bol dokázaný 

nepriaznivý vplyv na svalovinu pažeráko-

vého zvierača. Oslabujú ho najmä čoko-

láda, citrusy, mastné a korenené jedlá, 

káva, cesnak, cibuľa a v neposlednom 

rade alkohol. Týmto jedlám sa teda radšej 

vyhnite. Ak si chcete stravou, naopak, po-

môcť, skúste ovocie, zeleninu, lieskovce, 

mandle, čerstvé nepasterizované mlieko, 

naklíčené obilniny, strukoviny, semená, či 

dokonca droždie. Z nápojov pomáhajú 

bylinné čaje. Niektoré bylinky, ako naprí-

klad slez alebo skorocel, tvoria ochrannú 

hlienovú vrstvu na stene tráviacej sústavy, 

a tým zabraňujú nepríjemnému pôsobe-

niu kyseliny na jej steny. Prospešné môžu 

byť aj zásadité minerálne vody. Vhodné je 

však vyhľadávať nesýtené, pretože bub-

linky – oxid uhličitý – ešte viac okysľujú 

prostredie žalúdka.

Ďalej si viete pomôcť aj vďaka fyzike – 

podložte si posteľ, aby bola vrchná časť 

trupu vyvýšená. Vďaka gravitácii predí-

dete tomu, aby sa žalúdočný obsah do-

stával do pažeráka. Zistilo sa, že ľuďom, 

ktorí trpia gastroaezofagiálnym refl uxom, 

sa lepšie spí na ľavom boku. Je to kvôli 

anatomickému zahnutiu žalúdka a pa-

žeráka. Pri dennodenných činnostiach 

dbajte na to, aby ste nedvíhali ťažké bre-

mená, ani nezostávajte stáť v predklone.

POMOC Z LEKÁRNE
Liečivá prvej voľby, ktoré vám lekárnik 

v lekárni ponúkne na problémy refl uxu 

a pálenia záhy, sa volajú antacidá. Za-

Autor: 

Mgr. Viktor Čaniga
Lekáreň Dr.Max

Žiar nad Hronom

NAJČASTEJŠIE PREJAVY
•  pocit pálivej bolesti za 

hrudnou kosťou („pálenie 
záhy“)

•  sťažené prehĺtanie
•  bolesť pri prehĺtaní

•  zápach z úst
•  zvýšená kazivosť zubov
•  bolesť na hrudníku
•  krvácanie – následok vzniku 

vredov na sliznici pažeráka
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Zubných lekárov je málo a každý rok veľká 

skupina z nich odíde do dôchodku. Navyše 

stomatologické ambulancie sú po Sloven-

sku rozložené veľmi nerovnomerne. Svoje 

o tom vedia ľudia v Banskobystrickom kraji, 

kde je najmenej zubárov. Pacient je rád, 

keď nejakého zubára zoženie a nemusí 

s boľavým zubom cestovať do susedné-

ho okresu alebo ešte ďalej. Neraz pritom 

natrafí na ďalší problém: nie každý stomato-

lóg má zmluvy so zdravotnými poisťovňami. 

Účet za zubára v takom prípade zabolí pri 

odchode z ambulancie aspoň tak, ako zá-

krok v zubárskom kresle.

POISŤOVŇA PREPLATÍ
Časť sumy, ktorú zaplatíte u nezmluvného 

lekára, však môžete dostať naspäť. Zákon 

zaväzuje všetky zdravotné poisťovne pô-

sobiace na Slovensku prispievať pacien-

tom na vyšetrenie aj u lekárov, s ktorými 

nemajú uzatvorené zmluvy. Majú nárok 

na príspevok vo výške 80 percent z ceny, 

ktorú by zdravotná poisťovňa zaplatila za 

dané vyšetrenie či za zákrok zmluvnému 

lekárovi. Koľko to je? Pozrime sa napríklad 

na preventívnu stomatologickú prehliadku.

U zmluvného stomatológa ju každému 

pacientovi raz za rok (deťom 2x ročne) 

preplatí zdravotná poisťovňa. Bežná úhra-

da zdravotnej poisťovne za preventívnu 

stomatologickú prehliadku je 15,90 eura. 

U nezmluvného lekára si musí pacient za 

preventívku zaplatiť sám. Bez ohľadu na to, 

či si zubár vypýta 20 alebo 25 eur, máte 

nárok na príspevok vo výške 12,72 eura. 

To je tých spomínaných 80 percent z ob-

vyklej ceny.

TREBA SI POŽIADAŤ
Oplatí sa vedieť, že zákon síce príspevok 

za ošetrenie u nezmluvného lekára po-

istencovi priznáva, jeho vyplácanie však 

nie je automatické. Poistenec si oň musí 

požiadať vo svojej zdravotnej poisťovni. 

Potom ešte treba splniť podmienky a do-

držať poisťovňou predpísaný postup, ako 

sa k príspevku dostať.

Jednou z podmienok môže byť predošlý 

súhlas zdravotnej poisťovne s preplatením 

daného výkonu. Ďalšou podmienkou môže 

byť aj to, že na vyšetrenie u zmluvného le-

kára by musel pacient čakať príliš dlhý čas. 

Základnou podmienkou všetkých zdravot-

ných poisťovní je to, aby poistenec nemal 

dlh na zdravotnom poistení.

Samozrejme, zdravotné poisťovne môžu 

poskytnúť príspevok len na takú zdravotnú 

starostlivosť, ktorá je bežne hradená z verej-

ného zdravotného poistenia. So žiadosťou 

o nadštandardné zdravotné výkony, akými 

sú napríklad skrášľovacie plastické operácie 

alebo zákroky, ktoré si zdravotný stav pa-

cienta nevyžaduje, poistenec s najväčšou 

pravdepodobnosťou v zdravotnej poisťovni 

neuspeje.

NIELEN ZUBÁRI
Príspevok za ošetrenie u nezmluvného leká-

ra sa vzťahuje aj na iných špecialistov, nielen 

na stomatológov. Aj tých je nedostatok. Vo 

viacerých slovenských okresoch chýbajú 

najmä reumatológovia, endokrinológovia či 

neurológovia. Celoplošný problém sú špe-

cialisti pre deti: rodičia najčastejšie hľada-

jú odborníkov v oblasti imuno-alergiológie.

V zdravotnej poisťovni Dôvera je prístup 

k príspevku za ošetrenie u nezmluvného 

lekára po novom jednoduchší. Celý proces 

sa dá vybaviť cez Elektronickú pobočku.

Poistenci Dôvery majú výhodu v tom, že pri 

návšteve nezmluvného zubného lekára ne-

musia žiadať poisťovňu o schválenie zákroku 

vopred, nie je potrebné tlačiť žiadne doku-

menty ani zháňať pečiatky. Po ošetrení stačí 

do Elektronickej pobočky nahrať oskenova-

ný doklad o zaplatení. Výnimkou je ošetrenie 

u čeľustného ortopéda a sanácia chrupu pri 

celkovej anestézii. Tu – podobne ako pri 

vyšetrení u ostatných špecialistov, napríklad 

u neurológa, ortopéda a ďalších – je potreb-

ný predošlý súhlas zdravotnej poisťovne. 

V tomto prípade treba žiadosť o príspevok 

predložiť poisťovni aspoň desať dní pred sa-

motným výkonom na schválenie. Kompletný 

postup nájdu poistenci Dôvery na webovej 

stránke zdravotnej poisťovne.
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VESELÉ ZVIERATKÁ ZO ŠIŠIEK

   POSTUP:
Krok č. 1: Na jesennej prechádzke 
v lese si s deťmi nazbierajte vhodné 
šišky.

Krok č. 2: Pripravte si pomôcky, ktoré 
budete potrebovať. Vezmite si farebné 
papiere, ceruzku, fi xku, pohyblivé oči 
s rôznymi tvarmi a veľkosťami, nožnice, 
lepidlo a tavnú pištoľ.

Krok č. 3: Primerane k veľkosti šišky 
si z farebného papiera nakreslite a vy-
strihnite jednotlivé časti zvieratiek.

Krok č. 4: Nezabudnite zvieratkám na-
lepiť oči a dokresliť detaily ich tváričky.

Krok č. 5: Ako posledné jednotlivé 
vystrihnuté diely nalepte tavnou piš-
toľou na šišku.

NAJBLIŽŠIU PRECHÁDZKU S DEŤMI V LESE NEZABUDNITE VYUŽIŤ NA ZBIERANIE ŠIŠIEK. 
POMOCOU NICH SI MÔŽETE SPRÍJEMNIŤ CHLADNÉ VEČERY A VLASTNORUČNE SI Z NICH 
VYROBIŤ NAPRÍKLAD SOVU, LÍŠKU ALEBO MYŠ. NA VÝROBU ZVIERATIEK STAČÍ LEN NIE-
KOĽKO MINÚT VOĽNÉHO ČASU A ŠTIPKA TRPEZLIVOSTI. VESELÁ JESENNÁ DEKORÁCIA 
VÁM V BYTE ALEBO V DOME VYDRŽÍ NIEKOĽKO TÝŽDŇOV A JE VHODNÁ TIEŽ NA HRU.

ČO BUDEME POTREBOVAŤ: šišky ● farebné papiere ● ceruzku ●

fi xku ● pohyblivé oči ● nožnice ● lepidlo ● tavnú pištoľ

NEZMLUVNÝ ZUBÁR NEMUSÍ 
BYŤ LEN NA VÁŠ ÚČET

V NIEKTORÝCH REGIÓNOCH NA 
JEDNÉHO ZUBNÉHO LEKÁRA 
PRIPADÁ AJ 3-TISÍC PACIEN-

TOV. A POTOM EŠTE NÁJSŤ TAKÉHO, 
KTORÝ MÁ ZMLUVU SO ZDRAVOT-
NÝMI POISŤOVŇAMI. ANI OŠETRENIE 
U NEZMLUVNÉHO LEKÁRA VŠAK NE-
MUSÍ ÍSŤ CELÉ NA VÁŠ ÚČET.

Autor: 

Matej Štepiansky
PR špecialista, Zdravotná 

poisťovňa Dôvera
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NA SVETE MÁME SPOLU ŠESŤ KONTINENTOV A VYŠE 196 NÁRODOV. ČI UŽ HOVORÍME 
O SEVERNEJ A JUŽNEJ AMERIKE, O ÁZII, AFRIKE, EURÓPE ALEBO O AUSTRÁLII, KAŽ-
DÝ Z TÝCHTO KONTINENTOV MÁ SVOJU NEZAMENITEĽNÚ KUCHYŇU. POČAS CELÉ-

HO ROKA UVEREJŇUJEME V ČASOPISE MAXIMUM DELIKATESY Z RÔZNYCH ŠTÁTOV, KTORÉ 
LEŽIA NA ROVNAKOM KONTINENTE. V JESENNOM VYDANÍ VÁM PRINÁŠAME POKRMY Z AMERICKÉHO KONTINENTU. 
INŠPIRUJTE SA A PRIPRAVTE SI VYNIKAJÚCE JEDLÁ Z JUŽNEJ AMERIKY, Z KANADY A Z USA.

RÔZNE DELIKATESY
A ŠPECIALITY

SVETOVEJ KUCHYNE

Postup:
Mäso, cibuľu, paradajky a  čili papričky nakrájame na 
rovnaké kocky. Vo veľkej panvici alebo vo woku zohre-
jeme olej. Doň pridáme nasekaný cesnak a cibuľu a na 
miernom ohni opečieme asi 5 minút. Neskôr pridáme 
mäso a za stáleho miešania restujeme asi 5 minút. Po-
tom pridáme ostatné suroviny, paradajky, čili, pretlak 
a  vindaloo. Podľa chuti doplníme sušené čili, korenie 
a soľ. Jedlo privedieme do varu, stlmíme oheň a pomaly 
varíme, až kým mäso nezmäkne. Postupne, podľa po-
treby, podlievame vodou alebo červeným vínom, použi-
jeme približne 1,5 dcl. Vindaloo bravčové ragú musí byť 
šťavnaté, a preto sa podáva s ryžou alebo s chlebom.

Kanadské bravčové vindaloo

Suroviny:
150 ml oleja  4 strúčiky cesnaku  3 ks červenej cibule  4 ks čili papričky 
500 g bravčového pliecka  500 g paradajok  1 polievková lyžica para-
dajkového pretlaku  1 čajová lyžička sušeného čili  soľ  mleté čierne 
korenie  2 polievkové lyžice vindaloo pasty alebo suroviny na jej prípravu
Suroviny na vindaloo pastu: Pasta sa dá kúpiť v supermarketoch v sekcii 
orientálnych surovín. V tom prípade, že si ju chcete vyrobiť doma, budete 
potrebovať: 2 cm nastrúhaného zázvoru  1 čajovú lyžičku rímskej rasce 
2 čajové lyžičky horčičných semiačok  1 čajovú lyžičku koriandrových se-
miačok  1 čajovú lyžičku kurkumy  1 čajovú lyžičku mletej škorice  1 ča-
jovú lyžičku hnedého cukru  1 čajovú lyžičku Garam masaly  3 polievko-
vé lyžice bieleho vínneho octu. Všetky suroviny spolu rozdrvíme v mažiari 
a pripravíme si z nich pastu.

Mexická Quesadillas

Suroviny:
600 g kuracích pŕs  1 kávová lyžička mletej štipľavej červenej papriky 

2  kávové lyžičky mletej údenej papriky  1 strúčik cesnaku 
½  ávovej lyžičky oregana  2 polievkové lyžice oleja 

soľ  mleté čierne korenie  8 ks tortilly 
300 g syra Čedar  2 ks cibule  2 ks 
farebnej papriky  1 konzerva kukurice 

1 ks čili papričky  1 téglik kyslej smotany

Postup:
Kuracie mäso umyjeme, osušíme a nakrá-
jame na malé kúsky. Pokvapkáme ho ole-
jom, dochutíme soľou, korením, paprikou, 
oreganom, cesnakom a necháme odstáť. 

V  panvici na rozpálenom oleji restujeme 
mäso a potom k nemu pridáme na kocky 

nakrájanú cibuľu a papriku. Všetko spolu 
osmažíme, pridáme kukuricu a nakrájanú čili 

papričku. Zmes premiešame a odstavíme. Kyslú 
smotanu dochutíme cesnakom, soľou, korením 

a  citrónovou šťavou. Na polovicu tortilly navrství-
me nastrúhaný syr, mäsovo-zeleninovú zmes a navrch 

dáme opäť syr. Tortilly postupne prehneme, stlačíme a ope-
čieme ich v panvici na strednom ohni. Po chvíľke ich opatrne otočí-

me a opečieme aj z druhej strany.

Suroviny na cesto:
250 g hladkej múky  2 polievkové lyžice cukru  ½ balíčka prášku do pečiva 
½ čajovej lyžičky soli  250 g masla  1 vajce  kôra z citróna

Suroviny na plnku:
400 g tekvice na pečenie, oranžovú alebo Hokkaido  2 vajcia  2 polievkové 
lyžice kyslej smotany alebo téglik syrokrému Philadelphia  4 polievkové lyžice 
medu  3 polievkové lyžice javorového sirupu  1 čajová lyžička škorice  šťava 
z polovice citróna

Postup:
Cesto: Múku zmiešame so všetkými sypkými ingredienciami, čiže s cukrom, citrónovou 
kôrou, práškom do pečiva a so soľou. Potom do zmesi pridáme vajce a zmäknuté 
maslo pokrájané na malé kúsky. Cesto ručne vypracujeme, aby bolo pevné. Neskôr 
ho zabalíme do fólie a na pol hodiny odložíme do chladničky.
Plnka: Tekvicu ošúpeme, vyberieme z nej zrniečka a všetky prebytočné časti. Po-
krájame ju na menšie kúsky, upečieme domäkka a rozmixujeme. Keď je tekvica vy-
chladnutá, primiešame k nej vajcia, smotanu, med, javorový sirup, škoricu a šťavu 
z citróna. Proces prípravy si môžeme uľahčiť tým, že použijeme hotové tekvicové pyré.
Cesto vyberieme z chladničky a pripravíme si okrúhlu formu na pečenie. Vymastíme ju 
maslom alebo iným tukom a rúru vyhrejeme na 180 °C. Cesto vyvaľkáme a vložíme ho 
do formy. Urobíme z neho aj približne 3 centimetre vysoké okraje. Cesto popicháme 
vidličkou a dáme doň plnku. Koláč pečieme asi 45 minút, potom ho necháme vychlad-
núť, aby držal tvar. Tekvicový koláč môžeme podávať aj so šľahačkou.

Americký tekvicový pumpkin

Svetová 
kuchyňa

AMERIKA

6 osôb6 osôb90 min.90 min.

4 osoby4 osoby

8 osôb8 osôb

45 min.45 min.

75 min.75 min.
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Vyše 30 miliónov 

predaných 

fľaštičiek roztoku 

Herbadent.

HERBADENT VYROBENÉ Z BYLÍN

Vyrobené na základe desaťročiami
overenej bylinnej receptúry HERBADENT.

Vyrobené
z extraktu
7 bylín

Komplexná 
ochrana zubov
a ďasien

Neobsahuje
lepok a je 100% 
rastlinného pôvodu

Silné antibakteriálne 
účinky chránia celá 
ústa

Šetrné zloženie 
bez chemických
farbív a penidiel

Vhodná pri 
paradentóze 
a zápaloch

HERBADENT
S tradíciou.

Už od roku 1897

o d d y c h o v k a

i n z e r c i a

V rámci o ddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správne riešenie krížovky výherca získa HERBADENT balíček pre 

zdravý úsmev celej rodiny v hodnote 50 eur. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 12. 2021 e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk alebo 

na adresu: Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho (letného) vydania 2021 je: Kvapky 

s vitamínom D3. Úspešným riešiteľom krížovky a zároveň výhercom, ktorému zasielame balíček prípravkov BioGaia v hodnote 50 eur, sa stal 

Anton Szalo z Trnavy. Srdečne blahoželáme.

KRÍŽOVKA 

Pre viac tipov, rád, súťaží a detailov zo života Dr.Max sledujte aj na našich sociálnych médiách

 – Lekáreň Dr.Max  – lekaren_drmax  – Lekáreň Dr.Max

HERBADENT balíček pre komplexnú starostlivosť o ústnu dutinu je určený pre všetkých členov rodiny. Obsahuje kozmickú 
zubnú pastu Junior, bylinnú zubnú pastu, zubnú pastu Homeo so ženšenom, detskú zubnú pastu s fl uórom, dve detské zubné 

kefk y a dve zubné kefk y pre dospelých. Rovnako aj ústnu vodu, bylinný gél na ďasná a darček v podobe plyšového medvedíka.
Autor 
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OCHRANNÁ SILA TERMÁLNEJ VODY 
PRE VAŠU POKOŽKU

Exkluzívne v lekárňach Dr.Max a na drmax.sk
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