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z časopisu je bez písomného súhlasu vydavateľa zakázané. 

Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov obsiahnutých 

v reklame a v inzercii. Cieľom tohto projektu nie je podpora 

predpisovania, predaja či spotreby prípravkov. V rámci tém sa 

redakcia snaží poskytovať objektívne, pravdivé a  vyvážené 

informácie na  danú tému, a  to edukačnou formou (ostatné 

materiály sú označené ako komerčné). Tento časopis 

nenahrádza poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

e d i t o r i á l

Milí čitatelia,
rok 2020 bol plný zmien a neistoty. Pre lekárni-

kov to bol rok veľmi tvrdej práce v hranične vy-

sokom nasadení v „prvej línii“. Niekto by mohol 

namietať, ale veď je to ich práca, ich  poslanie, 

ktoré si zvolili. Áno, samozrejme, súhlasím, no 

jedným dychom dodávam, že extrémny tlak 

a neustále zvýšené riziko nákazy ochorením 

COVID-19 už trvá dlhé mesiace, stále nie je na 

konci, a na to sa dá len ťažko pripraviť vopred. 

Nuž, a preto mi dovoľte, aby som sa mojim 

kolegom aj touto cestou poďakoval za ich kva-

litnú prácu, vysoké nasadenie a profesionálny 

lekárenský servis, ktorý denne odovzdávajú 

pod značkou Dr.Max od Bratislavy až po Sninu. 

Rovnako však patrí úprimná vďaka aj Vám, 

našim zákazníkom. Veľmi si vážime Vašu 

dôveru, ktorú ste nám preukázali aj v tomto 

roku. A ja Vám môžem sľúbiť, že aj naďalej sa 

budeme snažiť napĺňať Vaše očakávania. Do 

budúcnosti budeme naďalej rozširovať ponuku 

kvalitného a výhodného sortimentu a budeme 

Vám aj naďalej prinášať profesionálnu starost-

livosť a odborné poradenstvo. 

Potvrdením našej snahy prinášať inovatívne rie-

šenia a nadštandardnú starostlivosť je okrem 

iného už v poradí tretí špecializovaný „klub“. 

Tentoraz sme sa priblížili veľmi špecifi ckej, no 

o to dôležitejšej skupine pacientov – diabeti-

kom. V starostlivosti o ľudí s cukrovkou a o ich 

blízkych vynakladáme veľké úsilie a venuje-

me im už dlhodobo značný priestor. A preto 

sme sa rozhodli naše služby koncentrovať 

a rozšíriť. Dovoľte mi predstaviť vám DiaClub 

Dr.Max, ktorý má byť spoľahlivým odborníkom 

a sprievodcom na udržanie správnej hladiny 

cukru v krvi. Poradenstvo a kvalitné produkty 

pre diabetikov nájdete v  lekárňach Dr.Max 

alebo online na webe www.drmax.sk/diaclub. 

Viac sa dozviete aj na nasledujúcich stranách 

zimného vydania časopisu MAXimum, ktoré je 

plné rád a zaujímavého čítania. 

A hoci bol rok 2020 mimoriadne kolísavý 

a tempo extrémne vysoké, nadchádza ko-

niec roka a s ním spojené sviatky pokoja 

a od dychu. Želám Vám, aby ste si Vianoce 

užili v MAXimálnej pohode v kruhu svojich 

najbližších. Želám Vám tiež, aby ste načerpali 

dostatok síl a MAXimálne plní elánu a pevné-

ho zdravia vstúpili do roka nadchádzajúceho. 

Príjemné čítanie a všetko dobré.

Andrej Križan,

komerčný riaditeľ lekární Dr.Max

i n z e r c i a
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DÁVKOVANIE A LIEKOVÉ FORMY
Treba si uvedomiť, že užívanie 

priveľkých množstiev vitamínu D môže 

viesť k predávkovaniu, keďže vitamín 

D sa v tele hromadí a vytvára zásoby. 

Vitamín D sa uvádza v medzinárod-

ných jednotkách alebo mikrogramoch. 

5 mikrogramov = 200 m. j. (alebo IU).

Odporúčaná denná 
dávka u detí v škol-

skom veku, u adoles-

centov a dospelých je 

približne 5 až 15 mik-

rogramov (200 až 

600 IU) vitamínu D.

U ľudí nad 
70 rokov sa 

toto množstvo 

zvyšuje na pri-

bližne 20 mik-

rogramov 

(800 IU) denne.

Maximálna 
bezpečná denná 

dávka u zdravého 

dospelého človeka 

a u detí od 9 rokov 

je 100 mikrogra-

mov (4 000 IU).

U novoro-
dencov sa 

táto dávka 

znižuje až 

na 25 mik-

rogramov 

(1 000 IU).

Vitamín D zohráva dôležitú úlohu 

v zdraví svalov, kostí a zubov. Ovplyv-

ňuje látkovú výmenu vápnika a fosforu 

a má priamy vplyv na svaly a kosti. Pri 

jeho nedostatku sa v detstve môže 

rozvinúť rachitída (ľudovo nazývaná 

krivica), v dospelosti zase osteomalá-

cia (mäknutie kostí). Preto má dôležitú 

úlohu v liečbe bolesti svalov, kostí a os-

teoporózy. Okrem iného má imunosti-

mulačný a protizápalový účinok, ktorý 

sa využíva pri poruchách imunitného 

systému, akými sú astma, reumatoid-

ná artitída, cukrovka 1. typu, Crohnova 

choroba alebo skleróza. Posilnením 

imunitného systému vitamínom D 

môžeme zlepšiť a urýchliť liečbu 

pri nachladnutí, chrípke a iných 

infekciách.

Aby toho nebolo málo, regulu-

je rast normálnych aj nádoro-

vých buniek. Z tohto dôvodu 

môže zohrať dôležitú úlohu 

pri prevencii a liečbe rôznych 

druhov rakoviny, najmä rako-

viny hrubého čreva, prostaty, 

pankreasu a prsníka. Taktiež 

stimuluje produkciu inzulínu z buniek 

produkujúcich inzulín v  pankrease 

a znižuje inzulínovú rezistenciu. Ako 

prevenciu ho teda možno využiť pri 

cukrovke 2. typu. Pre normálny vývoj 

a  funkciu mozgu je vitamín D takisto 

nevyhnutný. Preto je dôležitý v preven-

cii a pri liečení neurologických porúch, 

ako je Alzheimerova, Parkinsonova 

choroba či autizmus. Používa sa na 

vylepšenie nálady 

u ľudí tr-

piacich chronickými psychickými po-

ruchami a dlhodobou únavou. Ak na-

opak trpíte kožnými ochoreniami (napr. 

psoriáza), tak siahnutie po vitamíne D 

nebude chybou, keďže má tiež vplyv 

na normálnu funkciu pokožky.

ČO VPLÝVA NA TVORBU
Faktormi, ktoré ovplyvňujú rôznu tvor-

bu vitamínu D u ľudí, sú geografi cká 

poloha, ročné obdobie, vek a farba 

pokožky. Aj použitie opaľovacieho 

krému s faktorom SPF 8 a viac blokuje 

UV lúče, vďaka ktorým si telo vytvára 

vitamín D. Pozor, opaľovanie sa bez 

ochranného krému je nezdravé 

a v mnohých prípadoch spô-

sobuje popáleniny pokožky 

až rakovinu kože. Takisto 

oblačnosť, tieň a  zá-

važné znečistenie 

znižuje UV žiarenie 

až o  50 %, a  tým 

tvorbu vitamínu D 

v pokožke.

Slovensko sa 

zaraďuje k vita-

mín D-deficit-

ným krajinám, 

a preto je vhod-

né vitamín D 

dopĺňať umelo, 

zvlášť v zimných 

mesiacoch. Sú 

však aj skupiny 

obyvateľstva, ktoré 

môžu potrebovať do-

plniť vitamín D aj počas 

jarných a letných mesia-

cov. Sú to hlavne tehotné 

a dojčiace ženy, starší ľudia 

(približne nad 65 rokov), ktorým 

klesá schopnosť tvoriť vitamín D kožou 

o viac než polovicu a je pri nich vyššie 

riziko osteoporózy. Zaujímavé je, že aj 

ľudia s tmavšou pleťou (z oblasti Afriky, 

Karibiku či južnej Ázie) majú kvôli vyš-

šiemu množstvu pigmentu v koži nižšiu 

schopnosť tvorby vitamínu D, a preto 

môžu, ale aj nemusia, potrebovať jeho 

denné dopĺňanie.

Vhodné je podávať vitamín D ľuďom 

nepohybujúcim sa často na slnku (pri-

pútaní na lôžko, v domovoch, s obme-

dzenou mobilitou či výrazne zahalení), 

novorodencom, dojčatám, batoľatám 

a deťom približne do predškolského 

veku. Tu sa o presnej dávke a nutnosti 

treba poradiť s pediatrom. Pozor, nie-

ktoré detské pokrmy alebo mlieka sú 

už obohatené o vitamín D! Rizikoví sú 

ľudia so zníženým vstrebávaním vitamí-

nu D – napríklad osoby s Crohnovou 

chorobou, ulceróznou kolitídou, cys-

tickou fi brózou, so zápalovým ochore-

ním čreva či s celiakiou. Ale aj obézni 

ľudia, keďže značná časť vitamínu D 

sa u nich ukladá do neaktívneho tuko-

vého tkaniva. Znížené vstrebávanie je 

tiež u ľudí po bajpase žalúdka, pretože 

majú obmedzený tráviaci trakt. Ľudia 

so špeciálnou, nevyváženou stravou, 

napríklad ovo-vegetariáni a vegáni. Ľu-

dia s alergiou na mlieko či s laktózovou 

intoleranciou bývajú tiež chudobní na 

vitamín D.

V doplnkoch výživy je vitamín D k dis-

pozícii vo dvoch formách – D2  (er-

gokalciferol) a D3 (cholekalciferol). D3 

je živočíšna forma a D2 je rastlinná for-

ma vitamínu D. Môže sa zdať, že vitamí-

ny D2 a D3 sú v nutričných hodnotách 

rovnaké, ale pri vysokých dávkach je 

D
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„ZÁZRAČNÝ“ VITAMÍN D: 
AKO HO V ZIME DOPLNIŤ 

A PREČO JE TO POTREBNÉ
POČAS ZIMY MÔŽE HLADINA VITAMÍNU D V KRVI KLESNÚŤ AŽ O POLOVICU, KEĎŽE JEHO NAJPRIRODZE-

NEJŠÍM ZDROJOM JE SLNEČNÉ, ČI LEPŠIE POVEDANÉ, UVB ŽIARENIE. VEDELI STE, ŽE V SKUTOČNOSTI AŽ 
PRIBLIŽNE 90 PERCENT TEJTO VZÁCNEJ LÁTKY PRIJMEME PROSTREDNÍCTVOM KOŽE, TEDA POBYTOM 

VONKU NA SLNKU? ĽUDSKÉ TELO SI TAKTO V PRIEBEHU 30 MINÚT VIE VYTVORIŤ VIAC AKO 10 000 MEDZINÁ-
RODNÝCH JEDNOTIEK IU. KEĎŽE POČAS ZIMNÝCH MESIACOV JE SLNEČNÉ ŽIARENIE MENEJ INTENZÍVNE 
AKO V LETE, V ZIME HO MÁME NEDOSTATOK, NA ČO UPOZORŇUJÚ MNOHÍ LEKÁRI.

„UKRÝVA SA“ AJ V POTRAVE
Vitamín D sa nachádza v niektorých potravinách a jeho výhodou je, že 

sa varením neznehodnocuje. Nemusíte tak prechádzať na surovú stravu, 

aby ste si zabezpečili jeho dostatok. Kde D-čko nájdete:

ryby – losos, sardinky, oleje
z rybej pečene

mlieko a mliečne 
výrobky

vaječný žĺtok

mäso

rastlinné
tuky a oleje kvasnice

kakao

z d r a v i e
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Do starostlivosti o ľudí s cukrovkou 

a o ich blízkych vkladáme v lekárňach 

Dr.Max veľa energie a venujeme jej 

značný priestor. Od roku 2016 sa okrem 

iných osvetových aktivít a denného po-

radenstva v lekárňach snažíme prostred-

níctvom pravidelnej celoplošnej odbor-

nej kampane upozorňovať na možnosť 

dať si zmerať hladinu glukózy a overiť si, 

aké riziká ľudom pri zanedbaní ochore-

nia hrozia. Okrem pravidelnej odbornej 

kapane zameranej na túto diagnózu sa 

podieľame na edukácii pacientov, po-

núkame im potrebné lieky a doplnky 

so zľavou. Pravidelne sa zúčastňujeme 

na vybraných odborných stretnutiach 

a venujeme sa tiež mediálnej osvete. 

Napokon, ak ste diabetici a navštevu-

jete naše lekárne, sami dobre viete, čo 

všetko ponúkame a čo pre vás robíme.

A hoci sme poslednú edukatívnu kam-

paň venovanú prevencii cukrovky z pre-

ventívnych dôvodov vychádzajúcich 

z pandémie nerealizovali, nezaháľali 

sme. Už dlhšie obdobie sme pripra-

vovali špeciálny projekt. Našu dlho-

ročnú snahu a primárne poslanie 

prinášať poradenstvo a kvalitnú 

starostlivosť odborníkov z lekár-

ní sme rozšírili aj do digitálneho 

sveta. Sme radi, že vám môžeme 

predstaviť náš nový 

projekt pod názvom 

DiaClub Dr.Max. 

Ide v poradí už o tretí špecializovaný 

klub, ktorý má byť spoľahlivým odborní-

kom a sprievodcom na udržanie správ-

nej hladiny cukru v krvi. Poradenstvo 

pre diabetikov nájdete teraz okrem 

lekární Dr.Max aj online na webe 

www.drmax.sk/diaclub. Prostred-

níctvom DiaClubu chceme upozor-

ňovať na riziká spojené s ochore-

ním cukrovky, informovať, ako 

mu možno predísť režimovými 

opatreniami, či ako zmieriť jeho 

príznaky. A zároveň zdôrazniť 

potrebu včasnej diagnostiky, 

ktorá významne pomáha 

znížiť negatívne vplyvy 

na zdravie pacienta.

Diabetes je ochorenie, ktoré pri liečbe 

potrebuje veľkú podporu okolia a zvlášť 

rodiny. Pre diabetika je veľmi dôležité, 

aby boli rodinní príslušníci a priate-

lia oboznámení so zmenami v živote 

pacienta, pochopili, čo znamená toto 

ochorenie, a svojho blízkeho maximálne 

podporovali. Obsah stále sa rozvíjajú-

ceho projektu tak, samozrejme, bude-

me obohacovať množstvom tém, ktoré 

budú orientované nie len na diabetika, 

ale aj na ľudí v  jeho bezprostrednom 

okolí. 
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vitamín D2 menej účinný a má kratšiu 

trvanlivosť. Vitamíny D2 a D3 nie sú 

v organizme hneď aktívne, musia byť 

upravené v tele, aby mali vplyv. K ich 

aktivovaniu dochádza v pečeni a v ob-

ličkách. Platí, že vitamín D3 je pre telo 

dostupnejšia forma vitamínu D a  je 

účinnejší než vitamín D2.

Vitamín D sa vyskytuje na trhu vo for-

me rybieho oleja, tabliet alebo kapsúl. 

Výhodou kapsúl je obsah olejového 

nosiča pre lepšie vstrebanie. Pri table-

tách, ktoré olej neobsahujú, je potreb-

né užitie s jedlom, ktoré je bohaté na 

tuky. Pre malé deti, ktoré nemusia 

dostatočne spolupracovať, nechcú 

alebo nedokážu prehltnúť tabletu, 

sú dostupné kvapky, ktoré sa môžu 

nakvapkať priamo do mlieka.

Pokiaľ sa pri užívaní vitamínu D stretá-

vate s vedľajšími účinkami na váš trá-

viaci systém (napríklad zápcha, plyna-

tosť, bolesť brucha), denná dávka sa 

môže rozdeliť na viacero menších.

INTERAKCIE
S OCHORENIAMI
A LIEKMI
Keďže vitamín D zvyšuje hladinu váp-

nika v krvi, nemali by ho užívať ľudia, 

ktorí ju už majú zvýšenú (tzv. hyperkal-

ciémia). Opatrní buďte aj vtedy, ak máte 

ochorenie pečene a obličiek či močo-

vé kamene, keďže týmito cestami sa 

vitamín D dostáva z tela von (tu niekedy 

postačí úprava dávkovania). Rovnako 

ak trpíte na nejakú srdcovú chorobu 

alebo máte ochorenie prištítnych te-

liesok, konzultujte užívanie lieku s le-

károm, keďže pri predávkovaní môžu 

byť príznaky horšie.

Niektoré lieky môžu účinnosť vitamí-

nu D znižovať. Sú to napríklad lieky na 

epilepsiu (fenytoin, barbituráty), proti-

zápalové steroidné lieky či antituberku-

lotikum − rifampicín. Pri užívaní vitamí-

nu D s liekmi zvyšujúcimi vylučovanie 

moču, ktoré sa používajú napríklad pri 

vysokom krvnom tlaku (hydrochloro-

tiazid), sa nadmerne zvyšuje hladina 

vápnika a je potrebné pravidelné sle-

dovanie jeho hladín lekárom.

Hladiny vápniku sa sledujú aj pri sú-

časnej liečbe vitamínu D s digoxínom, 

ktorý má v tejto kombinácii vyšší toxic-

ký potenciál. Dobré je vyhnúť sa súčas-

nému užívaniu alkoholu s vitamínom D, 

pretože alkohol spomaľuje v krvi pre-

menu vitamínu D na aktívnu formu.

Na záver už iba stručné zhrnutie a od-

porúčanie. Vitamín D zohráva veľmi 

dôležitú úlohu v našom organizme 

a nemali by sme na jeho pravidelné do-

pĺňanie zabúdať. Keď si ho telo nevie 

vytvoriť v dostatočnom množstve, treba 

mu pomôcť a „déčkom“ ho zásobiť.

KOMBINÁCIA
S INÝMI DOPLNKAMI 
VÝŽIVY
Vápnik + Vitamín D3 
Vitamín D pôsobí veľmi priaznivo na 

vstrebávanie vápnika. Vápnik je zák-

ladným stavebným prvkom pre zdravé 

a silné kosti. Pre správnu absorpciu 

vápnika, a tým pre tvorbu kostnej 

hmoty, je dôležitý príjem vitamínu D. 

Bez jeho prítomnosti sa totiž z krvi 

dostatočne nevyplavuje vápnik a kosti 

nezískavajú potrebnú pevnosť. Ak 

má naše telo dostatok vitamínu D, 

dokáže zvýšiť vstrebateľnosť vápnika 

až 4-násobne a riešiť tak regeneráciu 

kostného tkaniva efektívnejšie.

Horčík + Vitamín D3
Príjem horčíka je nevyhnutný pre 

optimálnu aktivitu vitamínu D a zároveň 

vitamín D pôsobí pozitívne na vstrebá-

vanie horčíka. Tato kombinácia je preto 

tiež vhodná.

Vitamín K2 + Vitamín D3
Kým vitamín D zabezpečuje samotné 

vstrebávanie vápnika do krvi, vitamín 

K2 „dohliada“ na to, aby sa vápnik 

dostal tam, kde je potrebný. Do tvrdých 

tkanív, ako sú kosti a zuby.  Tieto dva 

vitamíny majú synergický účinok a je 

vhodné užívať ich spoločne.

Autor: 

Mgr. Jana Kucková, 
Lekáreň Dr.Max

Žilina

n o v i n k y

DIABETES MELLITUS, ALEBO ĽUDOVO POVEDANÉ CUKROVKA, POSTIHUJE NA SLOVENSKU VIAC AKO 350-TI-
SÍC ĽUDÍ. A, ŽIAĽ, KAŽDOROČNE PRIBÚDAJÚ NOVÍ PACIENTI S TOUTO DIAGNÓZOU. BA ČO JE HORŠIE, ĎAL-
ŠIE DESIATKY TISÍC SLOVÁKOV O SVOJOM OCHORENÍ VÔBEC NEVEDIA. DÔVODOM JE NAJMÄ FAKT, ŽE 

ZVÝŠENÁ HLADINA CUKRU V KRVI „NEBOLÍ“, AVŠAK V TICHOSTI ŠKODÍ A UBLIŽUJE. 

SPUSTILI SME DIACLUB. 
CHCEME POMÁHAŤ A BYŤ 

K VÁM EŠTE BLIŽŠIE 

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max
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KEDY BEZ VÁHANIA
VOLAŤ LEKÁRA
•  horúčka, ktorá neklesá ani po podaní anti-

pyretík a zábalov, alebo trvá dlhšie ako 3 dni

•  horúčka nad 40 °C

•  zvýšená teplota spojená s febrilnými kŕčmi 

a s poruchami vedomia (najmä u detí)

•  spolu s horúčkou sa objaví stuhnutý krk, bolesti 

hlavy a drobné červené vyrážky (meningitída)

•  horúčka spojená s kŕčovitými bolesťami bru-

cha, zvracaním a hnačkou

•  horúčka spojená s úrazom

•  horúčka spojená so sťaženým dýchaním, su-

chom v ústach, slabým močením (dehydratácia)

•  horúčka pri závažných ochoreniach (onkolo-

gickí pacienti, HIV)

•  horúčka po návrate z exotických krajín

z d r a v i e

je krátka sprcha vlažnou vodou od nôh 

smerom hore k trupu a následné zabalenie 

do osušky alebo do plachty.

LIEČBA HORÚČKY
Paracetamol je v dnešnej dobe liekom 

prvej voľby bez vekového obmedzenia 

na zníženie vysokej teploty a bolesti. Pre 

dospelých pacientov je najvýhodnejšie 

jeho podávanie vo forme tabliet, u detí 

vo forme čapíkov alebo sirupu. Dávko-

vanie závisí od veku a od hmotnosti, a je 

dôležité, aby sa neprekročila maximálna 

denná dávka, ktorá je 4 g na deň, keďže 

je metabolizovaný v pečeni. Je vhodný na 

krátkodobé užívanie pre tehotné a dojčia-

ce ženy a pre ľudí so srdcovo-cievnymi 

ochoreniami aj pre deti od narodenia.

Zo skupiny nesteroidných protizápalových 

liečiv sa najčastejšie využíva ibuprofén so 

svojím protizápalovým účinkom. Pri horúč-

kovitých ochoreniach sa užíva spravidla 

3x denne 1 tableta s obsahom 400 mg 

ibuprofénu po jedle s odstupom minimál-

ne 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami. 

Pre dojčatá do 7 kg a pre pacientov so 

žalúdočnými ťažkosťami nie je vhodným 

antipyretikom kvôli nežiaducim účinkom 

na tráviaci trakt a na obličky.

Na zníženie telesnej teploty sa už dlho-

dobo používa kyselina acetylsalicylová. 

Zvyčajné dávkovanie je 1 až 2 tablety po 

jedle každé 4 až 8 hodín. Maximálna den-

ná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. 

Keďže podávanie kyseliny acetylsalicylo-

vej deťom do 15 rokov s vírusovými ocho-

reniami (kiahne, osýpky) viedlo k rozvoju 

Reyovho syndrómu, tento liek je pre túto 

skupinu kontraindikovaný, teda vylúčený 

z možnosti užívať ho.

V kontexte dnešných pandemických ča-

sov je mimoriadne dôležitá bezpečnosť. 

A preto, ak máte podozrenie, že ide o in-

fekčné ochorenie spojené s teplotou, naj-

prv lekára kontaktujte telefonicky, opíšte 

mu príznaky a dohodnite si s ním ďalší 

postup.

lactobacil Lactibacillus reuteri

Vitamín D 
prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného 

systému

www.biogaia.skZastúpenie v SR:
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VŠETKO O ZVÝŠENEJ 
TEPLOTE A HORÚČKE
ZVÝŠENÁ TEPLOTA A  HORÚČKA SÚ JEDNÝM Z  NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCICH NEŠPECIFICKÝCH 

SYMPTÓMOV, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH NÁM TELO DÁVA VEDIEŤ, ŽE NIEČO NIE JE V  PORIADKU. 
PRÍČINY MÔŽU BYŤ RÔZNE, OD INFEKCIÍ HORNÝCH A DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST, KTORÉ NÁS TRÁPIA 

NAJMÄ V TOMTO OBDOBÍ, AŽ PO ZÁVAŽNEJŠIE OCHORENIA. KEDY HOVORÍME O ZVÝŠENEJ TEPLOTE A KEDY 
O HORÚČKE? AKO SI VIEME POMÔCŤ SAMI A KEDY MUSÍME NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA?

  i n z e r c i a

Telesná teplota je dôležitým diagnostic-

kým znakom zdravotného stavu a pohody 

človeka. Na to, aby všetko v tele fungovalo 

tak ako má, je nevyhnutné udržiavať ho 

v určitom rozmedzí pomocou termoregu-

lácie. Jej hodnoty kolíšu aj v priebehu dňa, 

pričom najnižšia je ráno okolo 6:00 hod. 

a najvyššia medzi 16:00 – 18:00 hod. Na 

zmeny telesnej teploty má vplyv okrem 

cirkadiánneho rytmu (prirodzený vnútor-

ný proces, ktorý reguluje cyklus spánku 

a bdenia, a opakuje sa pri každej rotácii 

Zeme zhruba každých 24 hodín, pozn. 

red.), tiež príjem potravy, fyzická aktivita 

a stres.

DEFINUJME SI POJMY
Normálna telesná teplota je v  roz pätí 

36  –  37 °C. V  tom prípade, že nám 

teplomer ukáže hodnoty v  rozmedzí 

37,1 – 37,9 °C, hovoríme o zvýšenej tep-

lote, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v boji 

proti patogénom, pretože počas neho 

dochádza k stimulácii imunitného systé-

mu, zlepšuje sa tvorba protilátok a utlmuje 

sa množenie baktérií a vírusov. Zvýšenú 

teplotu ako symptóm môžu navodiť infek-

cie a zápaly rôzneho pôvodu, poúrazové 

stavy, autoimunitné reakcie, onkologické 

ochorenia a vedľajšie účinky niektorých 

liekov alebo vakcín.

Keďže krátkodobé zvýšenie teploty pred-

stavuje imunitnú reakciu tela, k jej znižo-

vaniu (zábaly, lieky proti teplote – anti-

pyretiká) pristupujeme až po prekročení 

hodnoty 38 °C, keď hovoríme o vysokej 

teplote (horúčke) a najmä ak prekročí 40 °C 

(hyperpyrexia). Dlhšie trvanie takejto tep-

loty pôsobí na organizmus nepriaznivo, 

najmä zvýšenou záťažou na srdce a na 

celý obehový systém. Môže mať za násle-

dok pridružené komplikácie, ako sú dehy-

dratácia a febrilné kŕče. Vzostup telesnej 

teploty nad 42 °C je zlučiteľný so životom 

len na niekoľko minút, keďže dochádza 

k nezvratným zmenám na mozgu.

ZÁSADY PRI ZNIŽOVANÍ 
HORÚČKY
Jedným zo základných pravidiel pri znižo-

vaní teploty tela je dostatočný príjem teku-

tín. Bez primeranej hydratácie organizmu 

by boli naše snahy o zníženie teploty ne-

účinné a opakované podávanie antipyre-

tík nebezpečné. Každé zvýšenie teploty 

o 1 °C zvyšuje potrebu tekutín o 12 percent. 

Odporúča sa podávať sladený ovocný čaj, 

riedené ovocné šťavy alebo pitnú vodu 

v menších množstvách, ale častejšie. Vy-

hýbať by sme sa mali pitiu alkoholu a kávy, 

pretože tie môžu vyvolať dehydratáciu 

organizmu. Keďže veľa vrstiev oblečenia 

bráni ochladzovaniu organizmu, je vhodné 

obliecť si ľahké vzdušné bavlnené obleče-

nie, ktoré zabraňuje prehriatiu.

V tom prípade, že teplota vystúpi až na 39 

°C, respektíve ak sa nedarí znížiť teplotu 

pomocou antipyretík, môžeme pristúpiť 

k fyzikálnym metódam znižovania teploty. 

Najbežnejšou metódou sú studené obkla-

dy a zábaly, kde sa tkanina namočí do vlaž-

nej vody (okolo 22 °C), vyžmýka sa a pri-

loží sa na hrudník alebo na brucho. Zábal 

necháme pôsobiť 10 až 15 minút prekrytý 

tenkou suchou látkou. Druhou možnosťou 

Autor: 

PharmDr.
Katarína Birošíková, 
Lekáreň Dr.Max

Starý Smokovec
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VÝSKYT NIEKTORÝCH PARAZITOV SA NAJČASTEJŠIE PREJAVUJE KOŽ-
NÝMI ŤAŽKOSŤAMI, KTORÉ SÚ SPREVÁDZANÉ SVRBENÍM NAJMÄ TAM, 
KDE SA PARAZITY VYSKYTUJÚ. OKREM KOŽNÝCH ŤAŽKOSTÍ MÔŽU PARA-

ZITY SPÔSOBIŤ BOLESTI BRUCHA, KŔČE A HNAČKY, AK SA DOSTANÚ DO ČRIEV. SPRAVIDLA V UZAVRETÝCH 
KOMUNITÁCH SPÔSOBUJÚ ŠÍRENIE PODOBNÉ EPIDÉMII. V DETSKÝCH KOMUNITÁCH, AKO SÚ JASLE, ŠKÔLKY, 
ŠKOLSKÉ KOLEKTÍVY ALEBO INTERNÁTY, SÚ NAJČASTEJŠÍMI PARAZITMI VŠI, SVRAB A MRLE.

VUJE KOŽŽ--
NAJMÄ TAMM,
TÍ MÔŽU PARA-
ANÚ DO ČRIEV. SPRAVIDLA V UZAVRETÝCH 
ÝCH KOMUNITÁCH, AKO SÚ JASLE, ŠKÔLKY, 

AZITMI VŠI SVRAB A MRLE

VŠI
Málokto by tušil, že tieto potvor-

ky k  životu potrebujú zdravé, 

čisté a pekné vlasy. Reč je o Vši 

detskej, ktorá nepohrdne ani 

bradou či fúzmi. Zničiť ju nedoká-

že len tak hocijaký šampón ale-

bo farbenie vlasov. Vyskytuje sa 

na celom svete a postihuje ľudí 

všetkých vekových kategórií, no 

najčastejšie deti. Pôvodcom za-

všivenia je Voš detská, čiže cu-

dzopasník, ktorý sa živí výlučne 

krvou človeka. Žije vo vlasatej 

časti hlavy, no najčastejšie ju náj-

deme za ušami alebo na spán-

koch. Rozmnožuje sa pomocou 

vajíčok, ktoré sa nazývajú hni-

dy. Hnidy sa lepia ku korienkom 

vlasov, z nich sa potom vyvinú 

ďalšie larvy a neskôr dospelí je-

dinci. Hnidy zostávajú na vlasoch 

aj po vyliahnutí sa vší, ale sú už 

len prázdnou schránkou.

SVRAB
Svrab je infekčné kožné ochorenie. Pôvodcom tohto 

ochorenia je roztoč Zákožka svrabová. Toto ochorenie 

je rozšírené po celom svete, postihuje všetky vrstvy oby-

vateľstva. Prenáša sa z človeka na človeka a vyskytuje 

sa hlavne v kolektívoch, kde sú ľudia v tesnom kontakte.

SPÔSOB PRENOSU
Svrab sa prejavuje intenzívnym svrbením pokožky, a to 

najmä počas noci a pri zahriatí kože. Doba od nakazenia 

sa až po prvé príznaky ochorenia je od 3 do 6 týždňov. 

Samička roztoča preniká do pokožky a v nej vytvára 

chodbičky, do ktorých kladie jedno až dve vajíčka. Chod-

bičky sú dlhé asi 1 až 2 centimetre a na povrchu kože 

ich vidno ako tenké nepravidelné čiary. Objavujú sa 

hlavne na miestach, kde je koža jemná (medzi prstami, 

na zápästí, v podpazuší alebo v okolí pupku a členka). 

Tieto oblasti kože bývajú často poriadne rozškriabané. 

Do poškodenej pokožky sa takto môžu dostať baktérie, 

koža sa môže zapáliť a vznikajú hnisavé vyrážky.

LIEČBA A PREVENCIA
Nakazeniu svrabom môžeme predísť dôsledným do-

držiavaním osobnej hygieny a vyhýbaním sa kontaktu 

s neznámymi osobami. Zabudnúť treba na všetky „bab-

ské rady“ a ihneď navštíviť lekára, ktorý určí diagnózu 

a zodpovedajúcu liečbu. Používajú sa rôzne druhy kré-

mov, mastí a pást. Je nutné, aby bol človek natretý od 

krku až po špičky prstov na nohách – teda takmer „od 

hlavy až po päty“. Na mieste, kde koža nie je natretá, 

môžu zákožky prežívať, a preto sa kúra musí podstúpiť 

opakovane. Väčšiu pozornosť treba venovať kožným 

záhybom a po aplikácii liečby by sa mala vyprať po-

steľná bielizeň, nočná bielizeň a uteráky. Najstarším 

používaným liekom v liečbe svrabu je sírová masť (2- až 

20 % síra vo vazelíne). Pripravuje sa v lekárňach alebo 

ju dostať ako hotový produkt. Nie je príliš voňavá, ale 

zato je veľmi efektívna, lacná a s minimom nežiaducich 

účinkov. Je vhodná pre všetky vekové kategórie a je 

liekom prvej voľby v boji proti svrabu. Iná antiparazitárna 

masť používaná pri liečbe svrabu je masť s obsahom 5 % 

permetrínu, ktorá je však viazaná na lekársky predpis. 

Používajú sa aj lieky proti alergii, ktoré stlmia príznaky 

svrbenia a začervenania. Kúpiť ich môžete v lekárni bez 

lekárskeho predpisu.

STRAŠIAK PRE 
RODIČOV! AKO 

NA PARAZITY 
V DETSKOM 
KOLEKTÍVE

AKO SA ŠÍRIA
Šíria sa pri fyzickom kontakte hláv zväčša u detí predškolského a školského veku, a to 

najmä v kolektívoch. K prenosu dochádza tiež spoločným používaním hrebeňov, čiapok 

alebo šálov. Voš sa dokáže veľmi dobre zamaskovať a vie meniť farbu podľa farby vlasov 

hostiteľa. Preto pri ich hľadaní oceníme nielen hrebeň, ale aj lupu. Aktívna je hlavne v noci, 

čo vedie k nepokojnému a prerušovanému spánku.

AKO NA NE
Ak na hlave dieťaťa nenájdeme žiadne vši, no ak sa dieťa pohybuje v rizikovom prostredí, 

je vhodné chrániť ho. Ako prevenciu mu možno ráno „vmasírovať“ do vlasov éterické oleje, 

napríklad levanduľový alebo čajovníkový olej. Pomôže aj jablčný ocot alebo kokosový olej. 

Chlapcom pomáha ostrihanie vlasov dohola a u dievčat stiahnuť vlasy špeciálnou gumičkou 

s obsahom éterických olejov.

Výskyt vší sa celkovo v posledných rokoch zvyšuje kvôli ich odolnosti proti rôznym insek-

ticídom, ktoré obsahujú prípravky proti všiam a hnidám. Tie nájdeme najčastejšie vo forme 

šampónov a sprejov v lekárňach alebo obchodoch.

Po použití akéhokoľvek prípravku je potrebné vlasy starostlivo vyčesať špeciálnym hre-

beňom, a to smerom od pokožky až po končeky vlasov. Najlepšie sa vyčesáva z vlhkých 

vlasov a za každým prečesaním treba dôkladne skontrolovať a umyť hrebeň. Keďže vývoj 

vší z vajíčka po dospelého jedinca trvá priemerne 20 dní, tento proces je potrebné opa-

kovať najprv dva dni za sebou a potom po každých siedmich dňoch. Dôležité je vyprať 

oblečenie a bielizeň, ktorá prišla do kontaktu s dieťaťom.

MRĽA DETSKÁ
Mrľa detská je asi 2 centimetre dlhý črevný parazit vyskytujúci sa na celom 

svete u detí aj u dospelých. Žije v čreve človeka, o ktoré sa prichytáva ústnym 

otvorom a živí sa bunkami čriev a inými baktériami.

NÁKAZA A PRÍZNAKY
Toto ochorenie možno zaradiť medzi choroby špinavých rúk a objavuje sa 

väčšinou po návšteve verejného pieskoviska. Samičky mrle po oplodnení 

prechádzajú črevami a vyliezajú von cez konečník, do okolia ktorého kladú 

vajíčka. Tie za optimálnych podmienok dozrejú počas niekoľkých hodín. 

Najčastejším príznakom je svrbenie v okolí konečníka, a to hlavne večer, 

pretože mrle vtedy vyliezajú von. Pri škriabaní sa vajíčka môžu dostať medzi 

prsty a pod nechty, a tak môžu spôsobiť opätovné nakazenie. Keďže u detí nie 

sú ešte dostatočne vyvinuté hygienické návyky, najčastejšie sú to ony, koho 

mrle postihujú. Okrem svrbenia môžu byť prítomné ďalšie príznaky, ako silné 

bolesti brucha, nevoľnosť, hnačky, poruchy spánku a bolesti hlavy. Niekedy 

mrle „zablúdia“ aj do okolia močovej trubice, kde môžu spôsobiť ďalšie infekcie.

PREVENCIA A LIEČBA
Najúčinnejšia prevencia je dôsledná osobná hygiena, teda časté umývanie 

rúk, výmena spodnej bielizne, obliečok a uterákov. U detí je vhodné ostrihať 

nechty úplne na krátko. Okrem liekov na predpis existuje množstvo rôznych 

prípravkov, ktoré možno kúpiť v lekárni, alebo si ich možno „po domácky“ 

vyrobiť a použiť ich ako podpornú terapiu k liekom. Účinný je cesnak, ktorý 

je možné jesť samotný alebo pripraviť z neho pastu za pomoci vazelíny, ktorú 

potom možno potierať v okolí konečníka. Pomôžu tiež čaje s obsahom Paliny 

pravej, Zemežlče menšej či Žihľavy dvojdomej. Môžeme si spraviť tiež nápoj 

s jablčným octom, a to úplne jednoducho, zamiešaním 1 – 2 lyžíc octu v pohári 

vody a popíjaním ho každý deň. Kombinácia ľanových a tekvicových semiačok 

s klinčekmi je jednou z najlepších metód v boji proti mrliam. Stačí klinčeky 

rozmixovať na jemný prášok a jednoducho pridať do jedla. No a v neposled-

nom rade môžeme jesť nastrúhanú mrkvu, alebo z nej piť šťavu, ktorá tiež 

účinkuje proti mrliam. Táto kúra je vhodná najmä pre deti.

Autor: 

Mgr. Patrícia Bettešová, 
Lekáreň Dr.Max Rožňava
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Vďaka čomu sa Vám darí ostať v týchto 
neľahkých časoch zdravá a udržiavať sa 
vo forme?
Myslím si, že zdravie a celková pohoda 

človeka vyplýva aj z toho, ako je nastave-

ný v hlave. To znamená, že prevenciu by 

sme mali robiť pravidelne a po celý rok. 

Či už je to pohyb, veľa ovocia a zeleniny 

alebo konzumácia dostupných vitamínov 

v podobe, ako ich ponúka aj vaša značka. 

Pre nás doma je strava a pohyb to, čo 

funguje po celý rok a toto nás nejako drží. 

My sme sa nevystrašili a nezačali sme to 

zbytočne preháňať s dezinfekciou zvon-

ku ani zvnútra. Možno sme pridali o ne-

jaký vitamín viac, ale hygienické návyky 

máme dobré, takže zatiaľ všetko funguje 

tak, ako má.

Ako vyzerá váš bežný deň so synom 
a s manželom, čo najradšej robíte, keď 
ste spolu a máte čas?
My doslova milujeme výlety, takže veľa 

chodíme do prírody a malého učím, aby 

mal vzťah k prírode už od bábätka. Teraz 

mu ešte niektoré veci neviem vysvetliť, ale 

dokážem mu ich ukázať. Bez ohľadu na to, 

aké je vonku počasie a ročné obdobie, trá-

vime veľa času v lese. Máme svoje obľú-

bené miesta, kde chodíme na prechádzky. 

Okrem toho máme radi dobré jedlo. Teraz 

keď si ho nemôžeme vychutnať v reštaurá-

ciách, tak doma vyváram. Proste prežíva-

me krásne obdobie, lebo náš syn je ešte 

malý a postupne rastie. Aj keď ostaneme 

len doma, on sa nám o program postará.

Keď ste spomínali varenie, aké je Vaše 
najobľúbenejšie jedlo a čo najradšej va-
ríte Patrikovi?
Rada si pozerám nové recepty, a  pre-

to mám doma veľa rôznych časopisov. 

S  manželom nejeme bravčové mäso, 

ale inak máme radi veľa vecí. Paťo miluje 

všetko, kde sú strukoviny, takže mu robím 

rôzne guláše z  hovädzieho mäsa. Syn 

zase zbožňuje kurací perkelt s haluškami, 

preto aj ten varím často. Snažím sa variť as-

poň každý druhý deň, aby sme mali doma 

vždy čerstvé jedlo. Keďže bývame mimo 

hlavného mesta, tak s donáškami jedla je 

to trošku problém. Ja varím naozaj rada 

a moji známi aj rodina vedia, že vždy, keď 

k nám prídu na návštevu, tak máme na-

varené.

Máte rovnako pozitívny vzťah aj k pe-
čeniu?
Pečiem len jednoduché veci, napríklad 

bábovku, a tam asi moje zručnosti končia. 

Pri pečení vzniká dosť veľký neporiadok 

a vyžaduje si obrovskú dávku trpezlivosti, 

a tú ja asi nemám. Pečenie prenechávam 

jednej mojej veľmi dobrej kamarátke, ktorá 

sa tým živí a pravidelne nám nosí domov 

koláče.

Prezraďte nám, ako sa Vám zmenil život 
po narodení syna Sanela?
Mnoho ľudí predpokladá, že po narode-

ní dieťaťa sa im život obráti hore nohami. 

Lenže u mňa sa to vôbec nestalo. Syn mi 

môj život nádherne doplnil. Snažím sa žiť 

podobne ako predtým, ale vďaka nemu 

sa na niektoré veci pozerám úplne inak 

a vďaka nemu mohla moja duša rozkvitnúť. 

Každý pozná lásku a zamilovanosť a keď 

sa vám narodí dieťa, tak zrazu zistíte, že 

ten cit dokáže byť ešte oveľa väčší a inten-

zívnejší, ako ste si mysleli. Keď máte dieťa, 

tak prežívate radosť každý deň a tešíte sa, 

čo pekné vám prinesie ten ďalší. Rozmýš-

JASMINA ALAGIČ VRBOVSKÁ:
VŽDY SOM TÚŽILA 

MAŤ VEĽKÚ RODINU
ZNÁMA MODERÁTORKA JASMINA ALAGIČ VRBOVSKÁ SA SNAŽÍ PREŽÍVAŤ KAŽDÝ DEŇ NAPLNO. ŽIVOT 

BERIE SPONTÁNNE A NEDÁVA SI ŽIADNE PREDSAVZATIA. PODĽA NEJ SA ČLOVEK MÔŽE ZMENIŤ KEDY-
KOĽVEK, A NEPOTREBUJE NA TO NOVÝ DÁTUM V KALENDÁRI. LEN MÁLOKTO BY O NEJ POVEDAL, ŽE 

VEĽMI RADA VARÍ. VOĽNÝ ČAS TRÁVI V PRÍRODE S MILOVANÝM SYNOM SANELOM A S MANŽELOM PATRIKOM. 
V ÚPRIMNOM ROZHOVORE PRE ČASOPIS MAXIMUM PREZRADILA, KOĽKO CHCE MAŤ DETÍ, ALE AJ TO, AKO 
DOKÁŽE SKĹBIŤ MODEROVANIE A PRACOVNÉ POVINNOSTI S VÝCHOVOU SYNA.

ľate nad tým, čo nové spolu zažijete, alebo 

čo mu ukážete. Sanel môj život maximálne 

obohatil, keď som si dovtedy myslela, že 

dokážem byť šťastná aj bez neho, tak on 

ma presvedčil o tom, že to tak nie je.

Uvažovali ste niekedy nad tým, že bude-
te mať veľkú rodinu a veľa detí?
Určite som nad tým už uvažovala. V mo-

mentálnej situácii nad ďalším dieťaťom 

rozmýšľam len v podvedomí. Je to preto, 

lebo si chcem užiť a naplno vychutnať toto 

obdobie, ktoré prežívam so Sanelom, kým 

je ešte malý. Chceme počkať, kým syn 

trošku vyrastie, ale musím sa priznať, že 

vždy som snívala o veľkej rodine. Priala by 

som si pre Sanela nejakého súrodenca, 

aby nebol jedináčik. Už ako malá som si 

predstavovala že budem bývať v rodinnom 

dome s veľkým jedálenským stolom, pri 

ktorom budú všetky miesta obsadené. Uvi-

díme, ako sa budú niektoré veci vyvíjať, ale 

myslím, si že mať dve deti, by bolo ideálne. 

Nielen z hľadiska času, ktorý im dokážeme 

poskytnúť, ale aj z hľadiska výchovy.

Ste úspešná mladá žena, ako sa Vám 
darí skĺbiť materstvo a pracovné povin-
nosti?
Ešte predtým, ako som bola tehotná, 

som si hovorila, že nechcem, aby ma 

tehotenstvo zmenilo. Nechcem krivdiť 

mamám, ktoré sa po pôrode zamerali iba 

na dieťa, ale ja som nechcela byť taká. 

Chcela som môjmu dieťaťu ukázať život, 

ktorý milujem, a všetky krásne veci, ktoré 

sme pre neho vytvorili. Nesnažím sa svoj 

život prispôsobiť tomu jeho, lebo on je 

ešte malý a nevie presne, čo chce. Preto 

sme veľmi skoro začali chodiť medzi ľudí 

a na výlety, aby si zvykol na náš spôsob 

Už ako 
malá som 

si predstavovala 
že budem bývať 
v rodinnom dome 
s veľkým jedálenským 
stolom, pri ktorom 
budú všetky miesta 
obsadené. 

Foto: Gabriela DrobováF
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Jasmína s manželom Patrikom.
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bec nedávam predsavzatia. Keď chcem 

niečo na sebe zlepšiť alebo zmeniť, tak 

pokojne začnem od nasledujúceho dňa 

a nemusím čakať na nový rok. Ak na sebe 

naozaj túžite niečo zmeniť a ste o tom 

presvedčení, tak to spravte hneď a bez 

toho, aby ste čakali na nejaký pomyselný 

horizont. Nič sa predsa nezmení na tom, 

že bude v kalendári iný dátum.

Aká bola Vaša najmilšia skúsenosť s le-
kárňami Dr.Max a čo sa Vám na nich 
najviac páči?
Ja Dr.Max naozaj milujem. Nikdy sa mi 

nestalo, že by som prišla do niektorej 

lekárne a nevedeli by mi v nej poradiť, 

alebo že by bol personál neochotný. 

Práve toto sú pre mňa dve najdôležitej-

šie veci v starostlivosti o zákazníka. Do 

lekárne chodia ľudia v  rámci preven-

cie alebo keď ich už niečo trápi. Preto 

si myslím, že práve zamestnanci, ktorí 

pracujú v  lekárni, by mali byť ešte em-

patickejší ako bežní ľudia. V inej lekárni, 

u konkurenčnej značky, som zažila veľmi 

nepríjemnú skúsenosť. Prišiel do nej je-

den starý pán, ktorý potreboval lieky pre 

svoju manželku. Lenže lekárnička bola 

na neho veľmi nepríjemná a  správala 

sa, ako keby ju ten zákazník otravoval. 

Mala som z neho pocit, že sa jej pomaly 

bojí aj niečo opýtať. Po tejto skúsenosti 

si už vyberám, kam pôjdem do lekárne 

a u Dr.Max ma zatiaľ nikdy nesklamali. 

Dokonca som v jednej prevádzke, v ná-

kupnom centre, zažila milú príhodu. Syn-

ček mal problémy s kolikami a v lekárni 

Dr.Max mi odporučili kvapky, ktoré som 

mu mala dať večer. Medzitým si magistra 

uvedomila, že tie lieky nie sú vhodné pre 

deti do jedného roka, čiže ani pre môjho 

syna. Keď som prišla domov, tak mi tele-

fonovala Zuzka Fialová. Prostredníctvom 

nej sa ma tie lekárničky snažili kontakto-

vať, aby mi oznámili, že synovi tie kvapky 

nemám dávať. Páčilo sa mi, že si dali zá-

ležať na tom, aby mi po niekom odkázali, 

že tie kvapky nie sú vhodné pre jeho vek. 

Bolo to veľmi milé, ľudské a zároveň pro-

fesionálne, pretože sa nespoliehali na to, 

že si to prečítam v príbalovom letáku. Na 

základe toho som usúdila, že im naozaj 

záleží na ich zákazníkoch. 

Čo by ste chceli na záver odkázať čita-
teľom časopisu MAXimum?
Chcela by som povzbudiť všetkých, 

ktorých sa táto negatívna situácia týka. 

Skúsme sa zmieriť s tým, že je to len ur-

čité obdobie, ktoré sa raz určite skončí, 

a nepodliehajme panike. Uvedomujem 

si, že pre niekoho je to veľmi ťažké obdo-

bie, lebo táto situácia sa dotýka našich ži-

votov, ale veľmi by som chcela, aby sme 

ostali ľuďmi. Snažme sa toto obdobie 

prekonať s  láskou a pomáhajme si na-

vzájom oveľa viac ako inokedy a potom 

to spoločne určite zvládneme.

r o z h o v o r r o z h o v o r

i n z e r c i ae r c i a
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Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

života. Možno aj vďaka tomu je to s ním 

teraz oveľa jednoduchšie. Teraz dokážem 

zobrať Sanela na pracovné stretnutie, na 

ktorom sa on hrá, kým ja si riešim svoje 

veci. Pomohlo mi, že syn nabehol na náš 

spôsob života a vidí nás nielen pracovať, 

ale často sa aj hrať. Samozrejme, mám 

úžasné pomocníčky, a tými sú babičky.

Chceli by ste mamičkám odkázať niečo, 
čo ste sa naučili pri výchove dieťaťa?
Áno, mám pre ne jednu dôležitú radu. Nie 

je dobré, keď si myslia, že vedia všetko 

najlepšie. Pretože naše mamy a svokry 

už nejaké deti vychovali, takže o  tom 

vedia viac ako prvorodičky. Keď som si 

niekedy nevedela so synom poradiť, tak 

som sa opýtala niekoho skúsenejšieho. 

Nech si matky určite nechajú poradiť, 

lebo nie je dobré, keď sú v materinskej 

láske sebecké, pretože to ich strašne 

zväzuje. Aj matka sa musí počas výchovy 

nejako rozvíjať a prísť na iné myšlienky, 

preto si ja osobne rada nechám poradiť 

a pomôcť.

Poraďte nám, ako uspávate svoje die-
ťatko a čo na neho zaberá? Spievate 
mu alebo čítate rozprávky?
Sanel je v  tomto naozaj úžasne dieťa, 

kým bol menší, tak sme mali obdobie, že 

som si ľahla do postele a mala som ho 

na rukách. Hladkala som ho po vlasoch 

a po tváričke a keď zaspal, preložila som 

ho do postieľky. Teraz už má viac ako 16 

mesiacov, a keď ho uložím do postieľky 

s fľaškou mlieka, tak zaspí sám. Vždy som 

chcela, aby takto zaspával. Stačí že som 

v rovnakej izbe ako on, ale ja si niečo čí-

tam alebo potichu listujem, a on popritom 

zaspí. Zároveň sa teším na obdobie, keď 

mu budem čítať knihy a všetko ukazovať. 

On bude vnímať, čo mu hovorím, a bude 

si vytvárať vlastné predstavy.

Čo všetko už Sanel zvládne a dokáže?
Nechcem znieť ako premotivovaná mama, 

ktorá hovorí o dieťati len v superlatívoch, 

ale keď sa ma na to pýtate, tak náš syn je 

v rámci pohybu veľmi šikovné dieťa. Skoro 

začal robiť rôzne prevracačky a teraz vy-

skakuje, tancuje, drepuje, vylieza a zlieza. 

Robí všetko možné ako malý a hravý chla-

pec. Keďže po nás opakuje a začína veľmi 

intenzívne rozprávať, tak si musíme dávať 

pozor, čo pred ním povieme. Momentálne 

ho učíme papať samého. Vôbec na neho 

netlačím a všetko sa snažím robiť priro-

dzene. Keď vidím, že mu niečo ide, tak to 

začnem rozvíjať. Naopak, keď zbadám, že 

sa k tomu vôbec nemá, tak ho do ničoho 

netlačím. Myslím si, že ani zastaviť použí-

vanie plienok netreba zbytočne uponá-

hľať. Už máme doma nočník a malý ho aj 

vyskúšal, ale stále nosí plienku.

Kde a s kým najčastejšie a najradšej 
trávite Vianoce?
Určite s  mojou rodinou, ja si neviem 

predstaviť, že by som na Vianoce nie-

kam odcestovala. Možno je to tým, že to 

mám v povahe, lebo som veľmi rodinne 

založený typ. Počas tohto obdobia po-

trebujem byť doma a cítiť, že sú okolo 

mňa všetci moji blízki a sú spokojní. Veď 

čaro Vianoc má priniesť pokoj, lásku, veľa 

dobrého jedla a smiechu. Tento rok bude 

s nami sviatkovať moja mama a sestra, 

ktorá má tiež malého syna. Teším sa, že 

uvidím Sanela, ako sa s ním bude hrať 

a ako sa budú chlapci vzájomne spozná-

vať. Na Vianoce sa teším celý rok, nieke-

dy už v máji zvyknem pozerať vianočné 

rozprávky.

Takmer všetci si dávajú do nového roku 
predsavzatia. Čo by ste chceli zvládnuť 
a stihnúť v roku 2021?
Ja si nikdy nedávam predsavzatia a nie 

som ani typ človeka, ktorý by nejako 

veľmi oslavoval Silvester. Nič proti tomu 

nemám, ale snažím sa vychutnať si kaž-

dý jeden deň. Neplatí, že len posledný 

deň v roku 2020 sa už nikdy nezopaku-

je. Treba si uvedomiť, že už ani dnešok 

sa nikdy nezopakuje. Takže preto si vô-

Ak na sebe 
naozaj túžite 

niečo zmeniť a ste 
o tom presvedčení, tak 
to spravte hneď a bez 
toho, aby ste čakali 
na nejaký pomyselný 
horizont. 
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S rodinou trávi veľa času v prírode.

 Dobré jedlo si vychutnáva 
doma aj v reštaurácii. 

Moderátorka má rada 
prechádzky. 
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Zamýšľali ste sa pred zaobstaraním si nosiča 

alebo šatky nad tým, či je nosenie dieťatka 

takouto formou vhodné pre vás? V akom 

stave by sme už nemali zaťažovať svoje telo 

nosením? Čo nám môže nosenie spôsobiť? 

Pokúsime sa na tieto otázky priniesť stručné 

a vecné odpovede. Nosenie detí v šatkách 

nie je žiadna novinka. Slovanské ženy ich 

využívali v minulosti, v Afrike ženy „šatkujú“ 

dodnes. Je to overený spôsob, ako bezpečne 

presúvať deti. Doba sa ale zmenila, a nosenie 

detí využívame aj na to, aby sme mohli praco-

vať a zároveň mali dieťa pod kontrolou. Aby 

sme vytvorili a umocnili vzťah medzi rodičom 

a dieťaťom. V prípade žien podporili laktáciu. 

Upokojili nervózne dieťa. Mohli pri starostli-

vosti o dieťa vykonávať aj ďalšie činnosti, No-

senie je potom v neposlednom rade vhodné 

aj ako účinná pomoc v prípade, ak má dieťa 

problémy s refl uxom po jedení. 

Nosenie detí dlhšie, ako je nevyhnutne dlhý 

čas, preťažuje telo. Ak by ste sa domnievali, 

že si na to zvyknete alebo si svoje telo na ten-

to spôsob starostlivosti o dieťa vytrénujete, 

musím vás sklamať. Nie, nevytrénujete ani 

nezvyknete si na to. Samozrejme sa často 

v našej fyzioterapeutickej praxi i v bežnom 

živote stretávame s tým, že vyhrá presved-

čenie milujúcej a obetavej matky. Veľakrát 

je to však cez vlastnú bolesť a diskomfort. 

Bez ďalšieho posudzovania správnosti 

alebo nesprávnosti takéhoto konania, by 

som vám rada ponúkla informácie, ktoré 

vás môžu usmerniť pri rozhodovaní sa, či je 

nosenie v nosiči pre vaše telo vhodné. Ako 

odborník by som odporučila rozmyslieť si 

vhodnosť nosenia v tom prípade, keď:

Máte popôrodnú diastázu, teda máte 

rozostúpené brušné svaly, čo je signál ich 

nefunkčnosti. Ich funkciu väčšinou preberajú 

svaly chrbta. Dochádza tak k preťažovaniu 

bedrovej chrbtice a rastie potenciál pre po-

rušenie platničiek.

Pozorujete únik moču, ktorý je upozor-

nením, že svaly panvového dna nepracujú 

správne alebo vôbec. Nevytvárajú tak oporu 

telu, nepomáhajú sprxávnemu fi xovaniu pan-

vy. Práve naopak, nefunkčné panvové dno 

zapríčiňuje blokády krížovo-kostrčového kĺbu 

(SI kĺbu), bolesť v oblasti kostrče. Sprievodným 

javom môže potom byť aj zápcha, bolestivý 

pohlavný styk a podobne.

Bolievajú vás kríže, výrazne vám tuhne 

chrbát a bolesť vás obmedzuje pri pohybe? 

Presilené svaly chrbta má veľa žien ešte pred 

samotným tehotenstvom. Je to v značnej mie-

re spôsobené sedavým spôsobom životného 

štýlu a absenciou zdravého pohybu. Svaly 

sú v disbalancii a vôbec nie sú pripravené 

na akúkoľvek záťaž alebo stres. Oslabenie 

brušných svalov po tehotenstve tento stav 

umocňuje.

Máte pravidelné bolesti hlavy, alebo ob-

časné silné bolesti hlavy sprevádzané nut-

kaním na zvracanie. Tieto stavy sú signálom 

preťaženej krčnej chrbtice, nedostatočnou 

fi xáciou hrudníka voči brušnej dutine, ktorá sa 

kompenzuje zníženou pohyblivosťou hrudnej 

chrbtice a následne aj obmedzením pohybu 

v ramennom kĺbe.

Všetky tieto symptómy majú spoločný uka-

zovateľ, a to je nefunkčný hlboký stabilizač-

ný systém, skrátene HSS, ktorý je základom 

všetkých pohybov. Je tvorený svalmi chrbta, 

brušného lisu, bránice a panvy. Pri pohybe 

sa zvyšuje vnútrobrušný tlak, ktorý aktivuje 

tieto svaly, čím sa vytvára základ správneho 

pohybu. Nech máte dieťa v nosiči akokoľvek 

dobre upevnené, jeho váha rozložená na 

panvu a ramená bude vždy záťažou navy-

še. Nesprávne odhadnutie svojich možností 

môže spôsobiť mnohé zdravotné problémy, 

ako napríklad skľučujúce až paralyzujúce 

bolesti hlavy, chronickú diastázu alebo po-

pôrodne neestetické bruško. 

NOSENIE DETÍ V NOSIČI
NIE JE PRE KAŽDÉHO 

KAŽDÁ MINCA MÁ DVE STRANY. AJ PRI NOSIČOCH A ŠATKÁCH TO PLATÍ 
ROVNAKO. NA JEDNEJ STRANE SÚ POTREBY A KOMFORT DIEŤAŤA, NA 
DRUHEJ STRANE JE OSOBA, KTORÁ NESIE ISTÚ ZÁŤAŽ. NOSIČE DNES DO-

SAHUJÚ VYSOKÚ KVALITATÍVNU ÚROVEŇ, KTORÁ JE V SÚLADE S POTREBAMI 
SPRÁVNEHO VÝVOJA DIEŤAŤA. NO OSTÁVA NÁM TÁ DRUHÁ STRANA MINCE. Priťahovanie horných končatín k telu

Stojíte na šírku ramien, bruško máte vtiahnuté, ramená 
sa snažíte nedvíhať. Pracujete iba s hornými končatina-
mi cez predpaženie alebo upaženie.

Posilnenie šikmých brušných svalov
Rovnaké cvičenie ako v prípade priamych brušných svalov, zmena 
je iba v položení pravej ruky, ktorú kladiete na ľavé koleno a a ľavú 
ruku na pravé koleno.

Strečing krčnej chrbtice
Posaďte sa s napriamenou chrbticou. Strečujte polohovaním hlavy 
v rôznych smeroch. Pri úklonoch protiľahlou rukou fi xujeme hrudník, 
aby sa neukláňal spolu s hlavou. Rovnaká fi xácia je aj pri druhej po-
lohe. Pri naťahovaní prednej strany šije fi xujeme spodnou rukou pod 
kľúčnou kosťou, vytvárame mierny tlak do dela a smerom dolu. Pri 
strečingu je hlava uvoľnená a  necháva sa manipulovať voľnou rukou. 
Pri uvoľňovaní šijových svalov si pomáhame dychom. Pri hlbšom 
nádychu sa automaticky napínajú strečované svaly, pri výdychu sa 
uvoľníte a nechajte viesť hlavu smerom, ktorým sa má uvoľňovať.

Posilnenie priamych brušných svalov
Poloha na chrbte, nohy máte vyložené. Ruky položte na ko-
lená a s výdychom vytvárajte tlak rukami do kolien a kolená 
do rúk. S výdychom zároveň rolujte hlavu bradou na hrudník.

Posilnenie sedacích svalov
Dvíhajte panvu, pričom stláčate loptu. 

Mobilita hrudnej chrbtice
Dajte sa do polohy „na štyroch“. S výdychom rotujte hrudník do strany, 
akoby ste sa snažili položiť lopatku na zem. Nerobte to silou. Keď ste 
sa dostali do hraničnej polohy a neviete sa posunúť bez použitia sily, 
zotrvajte v tejto polohe. Predýchajte ju aspoň 5 nádychmi a s každým 
výdychom sa snažte uvoľniť. Následne vymeňte stranu a zopakujte 
to na každú stranu aspoň dvakrát.
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Autor: 

Erika Bršelová
fyzioterapeut

ZACVIČTE SI EFEKTÍVNE AJ DOMA
Či už nosíte 

dieťa niekoľko 
minút alebo 

hodíny, 
zacvičte si 
každý deň 

týchto 
6 jednoduchých 

cvikov, ktoré 
prispejú 

k tomu, aby 
vás nosenie 

nebolelo.
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Udělej něco neobyčejného!

Liečivé žuvačky Nicorette® Classic Gum; Nicorette® FreshFruit Gum; Nicorette® Icemint Gum, orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia 1mg/ dávka a orálna roztoková 

aerodisperzia Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahujú nikotín a sú určené na podanie do úst. Transdermálne náplasti Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h; Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h; Nicorette®

invisipatch 10 mg/16 h obsahujú nikotín a sú určené na podanie na kožu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo 

lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil AB, SE. Miestny zástupca v SR: Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. SK-NI-2000050

NICORETTE®

s e r v i s

i n z e r c i a

DO LEKÁRNE S MOBILOM
AK SA DO ŽIVOTA VKRADNE 

CHRONICKÉ OCHORENIE 
ALEBO ÚRAZ S  VÁŽNYMI 

NÁSLEDKAMI, KONKRÉTNA ZDRA-
VOTNÁ POMÔCKA UĽAHČÍ ŽIVOT 
NIELEN PACIENTOVI, ALE CELEJ 
RODINE. POMÁHAJÚ TIEŽ SENIO-
ROM ČI ĽUĎOM SO ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM. ZMENU PRI PREDPI-
SOVANÍ A  VÝDAJI ZDRAVOTNÝCH 
POMÔCOK PRINIESLA AKTUÁLNA 
SITUÁCIA SÚVISIACA S  PANDÉ-
MIOU OCHORENIA COVID-19.

PREDĹŽENIE PLATNOSTI
Lekársky poukaz má za štandardných okol-

ností platnosť jeden mesiac. Výnimkou sú 

individuálne zhotovené ortopedicko-prote-

tické pomôcky na mieru a stomatologické 

zdravotnícke pomôcky na mieru. V týchto 

dvoch prípadoch platí poukaz tri mesiace. 

Keďže však posledný rok nie je pre pan-

démiu štandardný, zdravotná poisťovňa 

Dôvera predĺžila v súvislosti s aktuálnou 

epidemiologickou situáciou platnosť le-

kárskych poukazov. V prípade individuálne 

zhotovených ortopedicko-protetických po-

môcok na mieru o pol roka (presne o 184 

dní) od dátumu vystavenia, pri ostatných 

pomôckach sme platnosť poukazov pre-

dĺžili o dva mesiace (o 62 dní).

Tieto nové lehoty sa týkajú všetkých le-

kárskych poukazov, ktoré boli vystavené 

po 26. októbri 2020. Platia však aj pre 

tie poukazy, ktoré boli predpísané pred 

týmto dátumom, sú stále platné a do 26. 

októbra si ich pacient nevyzdvihol. Predĺ-

žená lehota sa vzťahuje aj na opakovaný 

predpis zdravotníckej pomôcky pri jej pr-

vom výbere.

 

E-RECEPT NAMIESTO
PAPIEROVÉHO
Po zavedení systému elektronického 

zdravotníctva nahradili e-recepty nielen 

papierové recepty od lekára, ale aj le-

kárske poukazy na predpisovanie zdra-

votníckych pomôcok. Ako si overíte, že 

vám lekár skutočne predpísal potrebnú 

zdravotnú pomôcku, keď nedržíte v ruke 

lekársky poukaz? Možností je niekoľko. 

Poistenci Dôvery môžu nájsť informáciu 

o predpise pomôcky vo svojej elektro-

nickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii. 

Ak zdravotná poisťovňa eviduje e-mail 

alebo telefónne číslo, zašle o tom pois-

tencovi notifi káciu. Informácie o predpise 

pomôcky poistenec nájde tiež vo svojej 

elektronickej zdravotnej knižke na Národ-

nom portáli zdravia.

Ak pacient zistí, že sa niekde stala chyba 

a lekár mu pomôcku nepredpísal, môže to 

reklamovať vo svojej elektronickej poboč-

ke alebo v call centre Národného centra 

zdravotníckych informácií. Ak má však 

poistenec väčšiu istotu, keď drží v  ruke 

papierový lekársky poukaz na zdravotníc-

ku pomôcku, lekár by nemal mať problém 

vypísať mu ho.

STAČÍ MOBIL
Pri výdaji zdravotnej pomôcky v lekárni 

alebo vo výdajni zdravotníckych pomô-

cok existuje niekoľko možností, ako si 

lekárnik overí potrebné údaje. Stačí mu 

na to rodné číslo z preukazu poistenca 

alebo čiarový kód v tom prípade, že 

prinesie papierový poukaz od lekára. 

Klienti Dôvery môžu využiť mobilný 

telefón s mobilnou aplikáciou zdravot-

nej poisťovne. Čiarový kód v mobilnej 

aplikácii si lekárnik načíta čítačkou, aby 

sa mu v softvéri zobrazil elektronický 

predpis. Ak má poistenec občiansky 

preukaz s elektronickým čipom, vysta-

čí si s ním. Lekárnik ho vloží do čítač-

ky a v softvéri sa mu zobrazia všetky 

platné predpisy poistenca, ktoré zatiaľ 

nevydala žiadna iná lekáreň.

Pozor, pri zdravotných pomôckach, kto-

ré podliehajú schvaľovaniu zdravotnej 

poisťovne, je výdaj o niečo zložitejší. Pri 

ich výbere v  lekárni alebo vo výdajni 

poistenec okrem preukazu poistenca, 

občianskeho preukazu alebo preukazu 

v mobilnej aplikácii potrebuje aj papie-

rový lekársky poukaz, prípadne ozná-

menie poisťovne o schválení.

Autor: 

Matej Štepiansky
PR špecialista, Zdravotná 

poisťovňa Dôvera
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SLOVENSKO JE BOHATÉ NA KULINÁRSKE TRADÍCIE. OSEM SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV UKRÝVA SPOLU 
22  GASTRONOMICKÝCH REGIÓNOV, KTORÉ SVOJIMI JEDLAMI REPREZENTUJÚ KULTÚRNE DEDIČSTVO. 
V JESENNOM VYDANÍ SME VÁM PRINIESLI RECEPTY Z BANSKOBYSTRICKÉHO A ZO ŽILINSKÉHO KRAJA. 

TENTORAZ SME PRE VÁS VYBRALI RECEPTY PLNÉ VITAMÍNOV Z VÝCHODU REPUBLIKY. VEĎ ŠARIŠSKÝ, ZEM-
PLÍNSKY A SPIŠSKÝ REGIÓN PONÚKA VEĽA CHUTNÝCH JEDÁL.

REGIONÁLNE RECEPTY 
Z PREŠOVSKÉHO 

A Z KOŠICKÉHO KRAJA

Postup:
Kapra umyjeme v studenej vode, osušíme ho utierkou, osolíme a okoreníme. Potom ho uložíme do mas-
lom vymasteného pekáča. V  predhriatej rúre na 200 °C ho pečieme. Počas pečenia rybu pravidelne 
polievame výpekom a trochou bieleho vína. Pred dopečením kapra zalejeme pripravenou omáčkou.
Omáčka: Na drobné kocky si nakrájame cibuľu a opečieme ju do sklovita na masle. Osolené a okorene-
né šampiňóny nakrájame na väčšie kusy a pridáme ich k cibuľke. Keď sa šampiňóny opečú, jemne ich 
posypeme múkou a zalejeme vývarom. Pridáme smotanu a biele víno. Zmes dochutíme citrónovou šťa-
vou. Omáčku prilejeme k napoly upečenému kaprovi a necháme ešte približne 15 minút piecť do zlatista. 
Vianočného kapra podávame s bielym pečivom alebo s varenými zemiakmi.

Kapor s bielou hubovou omáčkou
Suroviny: 
1 kapor s  hmotnosťou 
1,5 kg  soľ  korenie 5 PL
masla
Omáčka: 300 g šampiňó-
nov  2 cibule  l dl po-
lievkového vývaru  200 g 
smotany  3 PL múky  1  dl 
bieleho vína  1 citrón

Jucha s papcunom 
– mrvenicou 
Suroviny:
na polievku: 1,5 l kapustovej vody  3 väčšie ze-
miaky  huby  klobása
na papcun: 250 g hrubej múky  soľ  1 vajce

Postup:
Do vody z  kyslej kapusty dáme variť klobásu, 
huby a  zemiaky pokrájané na kocky. Keď je 
všetko uvarené, urobíme si zápražku z masti, prí-
padne z oleja. Zmiešame spolu 50 g masti, 2 ly-
žice hladkej múky, 2 strúčiky na drobno poseka-
ného cesnaku, rascu a červenú papriku. Všetko 
upražíme doružova a zalejeme studenou vodou. 
Keď zmes začne vrieť, vylejeme ju do polievky. 
Počkáme, kým jedlo začne vrieť a  približne po 
minúte ho vypneme.
Na papcun: Na doske pripravíme tuhé cesto, 
ktoré potom nastrúhame na strúhadle. Papcun, 
čiže mrvenicu, uvaríme osobitne vo vriacej vode. 
Do polievky si ho každý pridá podľa svojej chuti.

Vianočné bobáľky s makom a s medom
Suroviny:
na cesto: 200 ml mlieka  2 lyžice kryštálové-
ho cukru  20 g droždia  300 g polohrubej 
múky  1 žĺtok  80 g zmäknutého masla  štip-
ka soli  rastlinný olej na potretie cesta
na posyp: 500 ml mlieka na namočenie 
100  g rozpusteného masla  100 g mletého 
maku  3 lyžice medu

Postup:
Vo vlažnom mlieku s kryštálovým cukrom necháme z droždia vykysnúť kvások. 
V miske vypracujeme vláčne cesto z múky, zo žĺtka, zmäknutého masla, štip-
ky soli a z kvásku. Necháme ho kysnúť na teplom mieste približne 40 minút. 
Vykysnuté cesto ešte zopárkrát premiesime na pomúčenej doske a rozdelíme 
ho na menšie časti. Z každej časti vytvarujeme rukami valček hrubý približne 

2 cm. Z valčekov nakrájame kúsky dlhé asi 2 cm. Kúsky cesta povaľkáme 
v rukách, aby vznikli malé guľôčky. Uložíme ich na plech 

vystlaný papierom na pečenie a potrieme ich 
olejom. Neukladáme ich tesne vedľa 

seba, aby mali priestor a nespojili 
sa pri pečení. Pečieme ich asi 

20 minút v rúre vyhriatej na 
200 °C. Vychladnuté bo-

báľky namočíme do 
500 ml teplého mlie-

ka asi na 2 minúty. 
Potom ich prelo-
žíme do mis-
ky, polejeme 
rozpusteným 
maslom, po-
sypeme ma-
kom a  pri-
dáme med. 
Všetko spolu 
dobre pre-

miešame.
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Presné
a šetrné meranie 
krvného tlaku
na ramene

Rýchle a presné meranie systolického
a diastolického krvného tlaku a tepovej frekvencie
Detekuje nepravidelný srdcový tep (rozpoznanie 
arytmie)
Jednoduchá analýza nameraných hodnôt pomo-
cou svetelných kontroliek,

Univerzálna manžeta s ergonomckým tvarom
Integrovaná kontrola správnos   nasadenia
manžety
Kapacita pre ukladanie hodnôt až 100 meraní pre 
každého užívate a (možnos  uklada  2 užívate ov)
Ve ký displej s kapacita batérie až 1000 meraní

www.veroval.sk
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 V rámci oddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď máme tentoraz pre víťaza pripravený plno-

automatický ramenný tlakomer VEROVAL od spoločnosti HARTMANN – RICO. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 3. 2021 e-mailom na: 

redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z pred-

chádzajúceho (jesenného vydania 2020) je: STARÁME SA S LÁSKOU. Úspešným riešiteľom krížovky a zároveň výherkyňou, ktorej 

zasielame balíček produktov od francúzskej značky URIAGE Bébé, sa stala Mária Poliovková zo Zvolena. 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

i n z e r c i a

Tlakomer Veroval slúži na plnoautomatické meranie krvného tlaku na ramene dospelých osôb.
Je vhodný na použitie v klinickej praxi, ale aj pre súkromné účely v domácnosti.



www.drmax.sk/diaclub

DiaClub Dr.Max je váš spoľahlivý odborník a sprievodca na udržanie správnej hladiny cukru 

v krvi. Poradenstvo, kvalitné produkty, ako aj zdravotnícke pomôcky, potraviny či kozmetiku  

pre diabetikov nájdete v lekárňach Dr.Max alebo online na webe www.drmax.sk/diaclub.

Žite plnohodnotný život
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