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Vítejte v blázinci. Nebo si snad tak nepřipadáte, když jeden den škrábete okno
u auta, druhý chodíte téměř v plavkách
a třetí opět vytahujete zimní bundu?
Počasí si s námi dělá, co se mu líbí a našemu tělu se to převážně nelíbí. Tudíž se
nám odvděčuje rýmou, kašlem, horečkou
a dalšími radostmi… Které my samozřejmě
přecházíme ve snaze obdarovat zajímavou
nemocí co nejvíce lidí. A tak to jde den po
dni, dokud se neprokašleme do skutečného a nefalšovaného léta, které nás z bludného kruhu konečně vysvobodí. (Tedy pokud letos nebude sněžit i v červnu).
A než se tak stane, pojďme si společně
něco přečíst. Líbit by se vám mohl článeček o alergiích, o tom, že těhotenství sice
není nemoc, ale někdy bolí, nebo třeba
povídání o tom, kam nejlépe můžeme cestovat s dětmi. Samozřejmě jsme pro vás
připravili i zajímavý rozhovor, tentokrát
s Ester Janečkovou.
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Těhotenství

Těhotenství
není nemoc
Těhotenství a porod
je pro každého živočicha a člověka tedy
nevyjímaje přirozenou
záležitostí, o nemoc se
nejedná v žádném případě. To ale nevylučuje
možnost nepříjemných
komplikací či vrozených
vad plodu. Nejenom
proto by jej ženy tedy
neměli nechat přírodě
napospas.
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Současný monitoring těhotných žen u nás
patří mezi nejlepší na světě a i díky němu patříme mezi země s nejnižší novorozeneckou
úmrtností. A jaká vyšetření žena během svého čekání podstoupí?

První prohlídka,
tzv. vstupní
Tato prohlídka, která se provádí na základě UZ (ultrazvukového vyšetření), potvrdí
či vyvrátí, zda jste vůbec těhotná, tedy, zda
je plod v děloze. Provádí se na základě UZ.
Navštívit gynekologa by žena měla až zhruba
po 2 týdnech od vynechání menstruace, do
té doby se drtivá většina chybně založených
těhotenství vstřebá či zanikne ve formě opožděné menstruace. V 6. – 7. týdnu je už navíc
vidět, zda je plod v děloze a jestli je přítomna
srdeční akce.

a vyloučit vážná onemocnění jako HIV/AIDS,
syfilis, či žloutenku typu B. Na velkých klinikách a u některých soukromých lékařů seprovádí i kombinovaný test v I. trimestru (UZ +
krevní odběry na PAPR-A, beta-hCG). Tento
test se správně provádí zatím jen na velkých
klinikách a u některých soukromých lékařů,
kteří mají certifikát k hodnocení NT a spolupracují s certifikovanými laboratořemi. Tento
test není povinný. Vyšetření krevního obrazu
se dále opakuje zhruba ve 36. týdnu.

Tripple test
Pokud jste neabsolvovala kombinovaný test,
podstoupíte jej v 16. týdnu. V případě abnormálních hodnot vám budou doporučena
další vyšetření (například genetické vyšetření
nebo odběr plodové vody).

Vyšetření krve

Pravidelná vyšetření
v poradně

Vyšetření, které následuje zhruba za měsíc
od první prohlídky, má zjistit krevní skupinu

Součástí každého vyšetření v poradně je:
změření tlaku, vyšetření moči (především

Těhotenství

na přítomnost bílkoviny, která může signalizovat poruchu funkce ledvin, což je známka preeklampsie), přítomnost cukru a ketolátek (upozorní na skrytou těhotenskou
cukrovku), přítomnost krve v moči, vážení,
posouzení otoků a celková konzultace vašeho stavu – jak se vám daří a jestli není
něco, co vám připadá v nepořádku.

Koloskopické vyšetření
děložního čípku
Pokud se tak nestalo během posledních tří měsíců, bude vám, nabrána tzv. cytologie čípku.

Ultrazvukové vyšetření
Mimo to, že pomůže určit či vyvrátit těhotenství, v pokročilejší fázi zjistí počet embryí,
jejich uložení a stáří. Nebolí ani neškodí miminku. Během těhotenství se provádí většinou 4x (na začátku, dále v rámci kombinovaného testu v 11. – 13. týdnu, podrobný
UZ ve 20. – 22. týdnu a kontrola růstu plodu
ve 30. – 32. týdnu), v případě komplikací
nebo potřeby častěji. Od 28. týdne by se
měly poslouchat UZ ozvy miminka vždy!

Stěr z porodních cest
Pátrá se po streptokokovi skupiny B, tzv.
Streptococcus agalactiae. Tato bakterie je
pro novorozence nebezpečná. Ostatní bakterie jsou neškodné.

Vyšetření
kardiotokografem
Od ukončeného 38. týdne (u různě rizikově
těhotných dříve), natáčí se jím záznam ozev
plodu.

Speciální testy
Pokud vám bylo doporučeno nějaké další
speciální vyšetření a vy nevíte, zda jej musíte podstoupit či nikoliv, mějte na paměti,
že tato vyšetření vám rozhodně nedoporučil lékař jen tak, ale pouze v případech
podezření, že by mohl plod trpět nějakým
onemocněním, nebo vadou. Lékař vám jistě vysvětlí, proč byste dané vyšetření měla
absolvovat a jaké by vaše odmítnutí mohlo
mít následky. V každém případě je však rozhodnutí na vás.

U Rh negativních žen se provádí ve 12.,
20., 28. a 36. týdnu těhotenství, u Rh pozitivních se pátrá po tzv. nepravidelných
protilátkách, minimálně 2x za těhotenství.

Vyšetření praktickým
lékařem
Natočení EKG srdce, vyšetření stomatologem. Chrup se těhotným „kazí“ mnohem
častěji než jindy.

Zdravotní problémy
v těhotenství
Během těhotenství se může objevit celá
řada problémů, které mohou nastávající
maminku polekat, i když v mnoha případech se jedná o zcela přirozené chování jejího těla. Většina problémů, k nimž během
těhotenství dochází, vzniká důsledkem
hormonálních změn v těle matky. Mohou
být také zapříčiněny nedostatky ve výživě
a zejména pak v rozložení tělesné hmotnosti z důvodů poměrně rychlého přírůstku
na váze.

Bolesti zad
Poradny pro těhotné

Screening mapování
protilátek proti krevní
skupině plodu

několik měsíců. Test na cukrovku je kontroverzní – zatím se doporučuje u všech
žen s rizikem (nadváha či obezita před
graviditou, na jejím počátku, porod dítěte více než 4000 g v anamnéze, cukr
či opakované ketolátky v moči, cukrovka
v rodině či těhotenská cukrovka v minulém těhotenství a v neposlední řadě věk
těhotné nad 25 let).

Intervaly poraden jsou na počátku
4 – 6 týdnů, po 22. týdnu zhruba každé
3 – 4 týdny, po 30. týdnu 2 – 3 týdny, po
36. týdnu každý týden. Poradny jsou víceméně „společenského charakteru“, pokud
je žena bez obtíží a bez příznaků hrozícího
předčasného porodu v podobě krvácení,
výtoku, častých bolestí či tvrdnutí břicha
není vůbec nutné ji vaginálně vyšetřovat.
Nutný není ani test na toxoplazmózu či
listeriózu, promořenost populace toxoplazmózy je velká a u listeriózy je zase
dlouhá inkubační doba, řádově týdny až

Bolesti zad je poměrně běžným jevem
mnohdy způsobeným špatným držením
těla. Problém umocňuje přírůstek na váze,
posun těžiště a také účinek hormonu progesteronu, který se mimo jiné projevuje uvolňujícím účinkem na svalstvo. Není vhodné
zůstávat delší dobu v jedné poloze, je třeba
uvolňovat ramena a pokud je to možné,
držet záda rovně. Není vhodné nosit boty
na vyšším podpatku, naopak výhodou jsou
boty s plochou podrážkou. Velmi výhodné je
během dne několikrát absolvovat protahovací cviky, je třeba se však vyvarovat cvičení
v předklonu a vytahování vzhůru.

Těhotenství

Bolesti v oblasti žeber
Se zvětšováním dělohy souvisí i případné
bolesti v oblasti žeber. Jedná se o dočasný stav, který většinou mizí několik týdnů
před porodem, kdy se dítě dostane do
porodní polohy. Definitivně odezní několik dnů po porodu. Během těhotenství
je třeba často měnit polohu, tyto bolesti
souvisí s vnitřními otlaky a jsou intenzívnější, pokud jsou tlaku žeberní partie vystaveny delší dobu.

Trávení
Snížená pohyblivost tráveniny vede
k posunům ve složení střevní mikroflóry
a často se to projeví zvýšenou produkcí
střevních plynů. V tomto případě je velice vhodné upravit střevní mikroflóru
konzumací zakysaných výrobků typu
acidofilní mléko. Nejlepší jsou takové
výrobky, které obsahují živou mléčnou
kulturu Lactobacillus acidophilus. Tato
kultura má mimořádný význam nejen
v době těhotenství, ale i v období kojení.
Je zcela nenahraditelná a pro její důležitost svědčí i fakt, že je to jedna z prvních
baktérií, která osídluje střevo novorozence. Je významným producentem lá-
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tek nutných pro první dny a týdny života
novorozence, samozřejmě má význam
i pro vyvíjející se plod, i když prostřednictvím těla matky.

poživatin podporujících vylučování žaludečních šťáv (kořeněná a mastná jídla,
alkohol, káva, černý čaj).

Nevolnost a pálení žáhy

Snadno dochází k infekcím dásní, k jejich
otokům a jejich krvácení. Otok je vyvoláván
nárůstem hladiny estrogenů, dásně jsou citlivé a více prokrvované. Je nutné zvýšit ústní
hygienu, zajistit mírné zvýšení vitamínu C,
asi 120 až 150 mg v průběhu celého dne
(ne více, pak to má negativní vliv na kyselost
tělních tekutin a následně činnost ledvin).

Infekce dásní.
Přibližně polovina těhotných žen zaznamenává nevolnosti a občas zvrací. Pokud
je to v období 6. až 12. týdne, jedná se
o normální jev. Pokud se objevují později
a mají intenzívní a prudký průběh, je nutné vyhledat lékaře, protože mohou způsobit dehydrataci, snížení váhy a následně vyvolat i nedostatečnou výživu plodu.
V těchto případech se doporučuje konzumovat malá množství jídla často během dne, aby se v žaludku neustále udržovala potrava. Po procitnutí je vhodné
sníst nasucho asi polovinu housky (bez
přílohy a bez zapití). Kyseliny a trávicí
šťávy žaludku se do této hmoty vsáknou
a jejich účinek na vyvolání nevolnosti se
tak zmírňuje (úplně se však neodstraní).
Tento postup je vhodný i při pálení žáhy.
Zvětšená děloha podporuje vracení žaludečních šťáv do jícnu, proto se častěji
zaznamenává pálení žáhy. V takovém
případě je třeba omezit příjem všech

Zácpa a hemeroidy
Uvolňující účinky progesteronu na svalstvo mají za následek snížení pohybu
střev, rychlost tráveniny se zpomaluje
a důsledkem může být zácpa. V tomto
případě je vhodné konzumovat zakysané mléčné výrobky, které zlepšují pohyb
tráveniny. Podobný efekt mají i zelenina
a ovoce, v tomto případě pohyb tráveniny usnadňuje vláknina. Mělo by se
jednat o vlákninu rozpustnou (například
jablečnou), méně vhodná je z otrub. Tato
vláknina je hůře stravitelná, pomaleji se
rozkládá a může způsobovat mírné krvá-

Těhotenství

cení do střev v důsledku oděrek. Je nutné
zajistit dostatek tekutin. Je doporučována úměrná pohybová aktivita, jako velmi
vhodná je chůze (cca 1 až 1,5 km denně).
Průvodním jevem zácpy mohou být i hemoroidy. Zejména to platí v pozdějších
stádiích těhotenství, kdy plod rychle zvyšuje svoji váhu a vyvíjející se děloha zvyšuje tlak na okolní tkáně.

v těle. Proto se pod jejich účinkem objevují otoky končetin, tento jev je považován za normální.
Někdy ženy zaznamenávají náznaky
tvorby křečových žil. Dochází totiž k rozšiřování podkožních žil. Většinou tyto
anomálie zmizí po porodu, není to však
pravidlem. Některé ženy si tento vzniklý zdravotní problém odnáší i do dalšího
života.

komplikacím v partnerských vztazích,
které se mohou projevit jako důsledek
zvýšené emotivní citlivosti ženy a psychického tlaku vyvíjeného mnohdy nechtěně
na svého partnera. Příčinou únavy a podrážděnosti může být také dočasně vyvolaná anémie, proto je důležité zajistit během těhotenství dostatečný přísun železa
a ITF faktoru.

Svalové křeče a otoky
končetin

Únava, stres a náladovost

Nesprávná skladba potravin může způsobit křeče, neboť v těhotenství je vyšší
požadavek na elektrolyty. Také je vyšší požadavek na hořčík, kterého je v běžné potravě nedostatek. Není však vhodné konzumovat jednorázově vyšší dávky hořčíku
(na lačno maximálně do 60 mg, po jídle
asi 100 mg). Vysoké dávky hořčíku mají
uvolňující účinky na svaly a mohou zesílit
stejný účinek progesteronu. V těhotenství
je výhodné zajistit příjem hořčíku spolu s vápníkem, protože tyto dva prvky se
v účincích významně ovlivňují. Není vhodné protahovat špičky nohou, zejména po
delší strnulé poloze vsedě nebo vleže.
Estrogeny vykazují efekt zadržování vody

Určitý stres z nepohodlí, nevyspalost, psychologický tlak spojený s blížícím se porodem a s významnými změnami v proporcích svého těla vyvolávají rychlé změny
nálad. Bývají umocněny i nedostatkem
vitamínů skupiny B. Dalším faktorem jsou
hormonální změny spojené s pokročilým
těhotenstvím.
Tyto nálady jsou v převážné většině případů pouze dočasné, mohou však vyvolat
řetězec nepředvídaných reakcí u partnera. Proto není žádoucí tuto skutečnost
přehlížet a v případě, že se jedná o významnou změnu v chování ženy, doporučujeme zvážit možnost odborného poradenství. Může se tak předejít zbytečným

Během těhotenství se zvyšuje průtok
krve a v závěru těhotenství se zvyšuje
i krevní tlak. To má za následek praskání
kapilár v nosních dutinách. Za normální
se považuje i mírný otok nosních dutin.
V takovém případě se doporučuje konzumace zralých citrusových plodů, paprik, jahod, malin a zejména ostružin.
U těchto plodů se projeví příznivý účinek jednak vitamínu C, ovocných kyselin
a bioflavonoidů.

Změny krevního tlaku

Závratě
Přibližně od 4. měsíce se mohou objevovat závratě. Je to v důsledku zvětšující se
dělohy, která za určitých okolností může
stlačovat cévy a způsobovat mírné nedo-

Oblečeme
Vaše bříško...

www.tehulka-trinec.cz

Těhotenství

krvení. Často je to umocněno snižujícím
se tlakem. V takovém případě je třeba se
vyvarovat rychlých změn polohy (rychlé
zvednutí z polohy vleže nebo ze židle).

Podráždění sedacího
nervu
Často se zaznamenává i podráždění sedacího nervu. Jedná se o nejdelší nerv v těle, vychází z křížové pleteně ve spodní části zad
a vede pánevní oblastí otvorem do kyčelního kloubu a po zadní straně stehna směrem dolů. Podráždění je v těhotenství časté, je mnohdy důsledkem velkého zatížení
bederní páteře a obvykle mizí po porodu.
Je třeba varovat před neuváženým absolvováním masáží, mnohdy mohou problém
zhoršit. Pokud se žena pro takový krok rozhodne, měla by spolupracovat s odborným
fyzioterapeutem specializovaným na potíže
související s těhotenstvím.

Kožní problémy
K běžným a obvyklým kožním problémům
v těhotenství patří akné, tmavé těhotenské
skvrny a červené skvrnky. Tyto kožní změny
obvykle během 1 až 2 měsíců po porodu
mizí.

Pohodlí, které si zasloužíte

Těhotenský a kojicí

polštář

Ideální opora celého těla
Odstraňuje bolesti zad
Usnadňuje usínání

www.motherhood.cz

Termoregulace
Pro zajištění optimálního vývoje plodu se během těhotenství mírně
mění způsob termoregulace ženského těla. Dodržení tělesné teploty
je důležité a navíc výdej tepla povrchem matčina těla je menší ve
vztahu k její váze, než mimo těhotenství. Jakákoliv zvýšená námaha
způsobuje vyšší produkci tepla a aktivují se termoregulační pochody,
které nakonec vyústí ve zvýšený výdej vody (potu) pokožkou. Nastávající maminka se tedy při jakékoliv zvýšené námaze nebo při pobytu
v teplejším prostředí více potí.

Změna funkce ledvin
Z důvodů změny funkce ledvin a v závěru těhotenství i z důvodů zvyšujícího se tlaku dělohy je obvyklým průvodním jevem i častější močení. Platí to zejména v počátku a v závěru těhotenství. Mnohdy žena
zaznamenává výrazné nutkání i v nočních hodinách.

Potřeba důležitých živin a látek
Vážným a někdy podceňovaným problémem je zajištění potřeby důležitých živin a látek. Na tomto místě je nutné varovat před neuváženým
dávkováním vitamínů a minerálních látek, stejně tak i před nevhodným nadbytkem těžko stravitelné vlákniny. Obecně lze říct, že je nevhodný jakýkoliv dramatický zásah do stravovacích návyků a pokud je
třeba tyto změnit, provést tuto změnu pozvolna během několika dnů.
Během těhotenství je třeba rozložit příjem různých doplňků stravy
s vitamíny a minerály do více denních dávek s nižšími obsahy a upřednostňovat konzumaci po jídle nebo během jídla. Za zcela nevhodné se
považuje konzumace takových preparátů nalačno. Je třeba pečlivě hlídat příjem vitamínu A a D (v nadbytku jsou pro matku a plod toxické).
Místo vitamínu A je vhodnější zařadit beta karoten, ze kterého si tělo
vitamín A vyrobí samo, ale pouze v potřebném množství. Samotný
beta karoten je neškodný. Na druhou stranu nedostatek některých
vitamínů a minerálů může způsobit až deformace. Co se týče doporučených denních dávek, jsou uvedeny u jednotlivých vitamínů a prvků.
Text: Jana Abelson Tržilová
Zdroj: galenus.cz
Foto: SAMphoto.cz

Svět nejmenších

Pí
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Nedílnou součástí
zdravé výživy dětí je
správný pitný režim.
Zatímco pro dospělé
se běžně doporučuje
vypít 2,5-3 litry tekutin,
pro děti, hlavně pro ty
malé, by to mohlo být
až příliš.
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Chráním Tě,

Plně kojeným dětem postačí k uhašení žízně pouze mateřské mléko.
Není tedy nutné podávat další tekutiny. Na začátku kojení miminko
pije tzv. přední mléko, které je řidší. To uhasí jeho žízeň. Teprve potom
pije mléko zadní, které je kaloricky bohatší. Je-li však plně kojené dítě
vystaveno extrémně vysokým teplotám a pláče, není důvod, proč mu
nepodat malé množství kojenecké vody nebo dětského čaje.
V době, kdy začínáme u dětí s prvními příkrmy, je již nutné sledovat, kolik tekutin dítě denně vypije. Od 10. měsíce by dítě mělo
vypít asi 200 ml dalších tekutin denně navíc.

Způsob podávání nápojů:
•
•
•
•

Kojeným dětem podáváme tekutiny lžičkou.
Nekojeným dětem můžeme dát tekutiny i do lahvičky.
Starším kojencům dáváme pít z hrnečku se speciálními uzávěry.
Základní druhy tekutin pro kojence a malé děti

jsem Tvůj vodní anděl
Chráním Tě během těhotenství

V PRŮBĚHU
TEHOTĚNSTVÍ

Chráním Tě během kojení
Kvalitu Tvého mateřského mléka ovlivňuje to, co jíš a piješ.
Až 87 % mateřského mléka tvoří voda, proto je její čistota
a správné složení tak důležité. Přináším Ti pramenitou vodu
Lucka, aby sis byla jistá, že Tvé tělo má to, co potřebuje pro
tvorbu nejlepšího mateřského mléka.

Dětem podáváme pouze speciálně určené čaje pro děti, které nepřislazujeme. Dětem sice sladké chutná a rychle by si mohly na sladkou
chuť přivyknout. Dětské čaje můžeme koupit nejen v lékárnách, ale
i v běžných obchodech nebo si je můžete namíchat sami doma. Některé bylinky jsou pro děti nevhodné, mohou způsobovat alergické
reakce. Používejte proto vždy jen směsi určené pro daný věk dítěte.
Nálev z bylinek nechte louhovat pouze dobu, kterou doporučuje výrobce na obalu.

V PRŮBĚHU
DĚTSTVÍ

www.lucka.sk

Bylinné čaje

V PRŮBĚHU
KOJENÍ

Chráním Tě během dětství

Voda
Kvalita balených vod je stanovena a označována podle vyhlášky, která
upravuje požadavky na kvalitu a zdravotní nezávadnost balených vod.
Stanovuje například rozdíl mezi vodou pramenitou, vodou kojeneckou
a určuje, jaké hodnoty musí výrobce na obalu vod uvádět. Jakost vody
je stanovena podle požadavků mikrobiologických, fyzikálních, chemických a mnoha dalších ukazatelů.
Obal by měl obsahovat informace o případném zvýšeném obsahu některých prvků (chloridů, vápníku, hořčíku a sodíku), o nízkém obsahu
minerálních látek a o tom, zda-li je voda perlivá či neperlivá. Nejvhodnějším nápojem pro miminko je čistá voda, nejlépe kojenecká. To, že je
voda vhodná pro kojence poznáme dle upozornění na obale – Vhodná
pro přípravu kojenecké stravy a nápojů. Dětem od věku 12 měsíců můžeme podávat i vodu z kohoutku, kterou však raději vždy převaříme.
Jestliže dítě nechce pít obyčejnou pitnou vodu, tak ho nenuťte. Z větší
pravděpodobnosti nemá žízeň, neboť malé děti nejsou ještě v chutích
tak vybíravé, jako jsou dospělí jedinci.

V těhotenství se každých 7 týdnů zcela vymění voda v Tvém
těle, především z toho, co piješ. Ačkoli to nevidíš, již nyní
děťátku dáváš základy pro zdravý život, pomáháš růst
a správně se vyvíjet. Přináším Ti pramenitou vodu Lucka,
ať má Tvé děťátko od první vteřiny to nejlepší.

Když se děťátko narodí, jeho tělo obsahuje až 80 % vody.
Roste Ti před očima a víš, že nyní je každá maličkost
důležitá. V drobném tělíčku se buduje a staví. Proto Ti
s láskou a rozumem přináším vodu s andělským složením
minerálů a stopových prvků, pramenitou vodu Lucka.

Svět nejmenších

Výběr nápojů

Zeleninové a ovocné šťávy:
Přírodní 100% zeleninové či ovocné šťávy
podáváme pouze zředěné, a to minimálně
v poměru 1:1.Pro výrobu domácích šťáv používáme pouze zdravé ovoce a zeleninu, bez
známek hniloby a plísní.
,

Pitný režim dětí by take měl být hrazen hlavně neperlivou stolní vodou, ovocnými džusy
nebo šťávami ředěnými vodou, ovocnými,
zelenými nebo bylinnými čaji, slabým černým čajem nebo mléčnými nápoji.

Pitný režim u malých dětí

Čeho se vyvarovat

Množství tekutin doporučované dětem je
závislé na věku dítěte, v úvahu se ale bere
také jeho hmotnost. Kolik toho má vaše dítě
za den vypít, můžete sami zjistit podle tabulky doporučeného příjmu tekutin a níže
uvedeného příkladu:
Celkem
(l/den)

Z nápojů
(ml/kg/den)

4-7 let

1,6

75

7-10 let

1,8

60

10-13 let

2,15

50

13-15 let

2,45

40

15-19 let

2,8

40

Věk

Abychom zjistili, kolik má naše dítě vypít za
den tekutin, vynásobíme množství mililitrů
(v řádku „Z nápojů“) pro daný věk dítěte
jeho hmotností. Pokud 12tileté dítě váží
např. 45 kg počítáme: 45 x 50 ml = 2250 ml.

Sladké limonády
Slazené limonády jsou pro tělo především zdrojem energie a jednoduchých
sacharidů. Zbytečně zvyšují energetický příjem, což může být jednou z cest
k tloustnutí. Malým dětem je neponedávejte vůbec
Neředěné ovocné džusy
Jsou na tom podobně jako slazené limonády. Protože ale džusy obsahují vitaminy, minerální látky a někdy i vlákninu,
není nutné je úplně vyloučit, ale je dobré
pít je ředěné vodou. Další výhodou ředění ovocných džusů je také snížení agresivity ovocných kyselin a tím i snížení rizika
překyselení žaludku při jejich pravidelném pití.
Minerální vody
Podle některých odborníků na zdravou
výživu lidé, kteří nepracují v horkém prostředí nebo aktivně nesportují, nemají
tak velké ztráty minerálních látek z těla,
aby museli pravidelně pít minerální vody.

Pokud je pijete a podáváte je i svým dětem, měli byste se řídit následujícími dvěma pravidly:
1. nevypít jich více než cca 1/3 celkového pitného režimu za den
2. střídat různé druhy minerálních
vod (při pití pouze jednoho druhu
minerálky může snadno dojít k nerovnováze mezi minerálními látkami
v těle).
Sycené nápoje
Bublinky v některých nápojích jsou vytvořeny oxidem uhličitým (CO2). Ten ale při
časté konzumaci může způsobovat nadýmání či překyselení žaludku. Oxid uhličitý
také dokáže „oklamat“ tělo, které pak
nepociťuje žízeň, ačkoli příjem tekutin
ještě není dostatečný.
Černý čaj a káva
Silný černý čaj a káva se nezapočítávají
do pitného režimu dětí ani dospělých,
protože organizmus odvodňují, mohou
také způsobovat podráždění žaludku.
Pro pitný režim dětí nejsou vhodné také
z toho důvodu, že obsahují kofein.
Některé druhy bylinkových čajů
Bylinkové čaje samozřejmě můžete dětem podávat, důležitý je ale jejich výběr.
Běžně byste jim totiž neměli mimo období nemoci podávat bylinkové čaje s léčebnými účinky. Tělo si na jejich léčivý účinek
může zvyknout a ve chvíli, kdy potřebujete, aby vašemu dítěti pomohly, nebude
na ně tělo reagovat (podobně jako vzniká odolnost proti některým lékům). Bez
obav ale můžete svým dětem připravit čaj
z maliníkového, ostružiníkového nebo
jahodníkového listí, jablečných slupek,
plodů borůvek nebo ostružin nebo připravené směsi určené pro děti.
Alkoholické nápoje
Alkoholické nápoje by měly zůstat opravdu záležitostí jen dospělých a to i při rodinných oslavách se staršími dětmi. Alkohol u dětí způsobuje nevratné poškození
mozkových buněk, jater a vede snadno
k závislosti na alkoholu v dospělosti.
Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: vyzivadeti.cz
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O zdravý pitný režim dětí pečuje Sunárek
Dodržování pitného režimu je důležité nejen u nás, ale také u našich nejmilejších. Široká
Pro děti, které neholdují bylinkovým čajům, nabízí Sunárek také alternativu ve formě
paleta dětských nápojů Sunárek na to nezapomíná a nabízí celou řadu dětských čajů
rozpustných nápojů rozličných příchutí. Z jednoho 200g balení lze připravit až 4 lita rozpustných nápojů mnoha příchutí, díky kterým lze dětem připravit zdravé a lahodné
ry lahodného nápoje. Příchutí je přitom nepřeberné množství – mlsné jazýčky našich
pití. To vše bez chemických přísad.
nejmenších jistě potěší například malinové, jablečné, meduňkovo-hruškové, šípkovoNejen v horkém počasí by měli rodiče věnovat
-borůvkové či jiné varianty nápoje. Kromě lahodné chutě pak disponují dětské nápoje
zvýšenou pozornost pitnému režimu svých
Sunárek zdraví prospěšným obsahem – dětem dodají vitamin C a neobsahují žádné
ratolestí. Dostatek vody v organismu totiž
konzervační látky ani umělá barviva.
podporuje správnou látkovou výměnu a napomáhá dobrému fungování ledvin. Pravidelně
dohlížet na pitný režim dětí by pak měly maminky začít nejpozději se zaváděním hutnější stravy.
Našim nejmenším bychom měli dopřávat jen
ty nejlepší kvalitní nápoje, které jim dodají po- Sunárek Fenyklový čaj s anýzem
Vhodný již od ukončeného 4. měsíce
třebné látky a zároveň nejsou zbytečně přeslazené či neobsahují umělá
aromata a konzervační
látky. Skvělým pomocníkem při dodržování
Sunárek dětský nápoj
Sunárek dětský nápoj
dětského pitného režifenyklový
meduňkový
šípkový
mu jsou proto speciální
s hruškami
s borůvkami
dětské čaje a rozpustné
nápoje Sunárek.
Sunárek Jablečný čaj se šípky
Sunárek Ovocný čaj s heřmánkem
Ideální způsob, jak do- Vhodný již od ukončeného 6. měsíce
Vhodný již od ukončeného 6. měsíce
plnit tekutiny v dětském
jídelníčku, představují Sunárek bio čaje v sáčku, které se vyrábějí z vysoce kvalitních surovin
ekologického zemědělství. Tyto čaje neobsahují
žádné chemické aroma ani konzervační látky
a mají jemnou přírodní chuť. Navíc jejich bylinkové přísady prospívají zdraví a jsou vhodné již
v raném věku.
Sunárek Šípkový čaj s pomerančem
Vhodný již od ukončeného 8. měsíce

Sunárek dětský nápoj

jablečný
malinový
			

Sunárek dětský nápoj

zelený čaj
s citronem

pomerančový

www.mima-kocarky.cz

Roste s vaším dítětem,
ale i s celou rodinou.

simply intuitive™

vše pro kojení i krmení lahví
Startovací set s odsávačkou
Sada obsahuje:

• ruční odsávačku • 2x kojeneckou lahvičku 150ml
• 2x kojeneckou lahvičku 260ml
• 2x silikonovou savičku 0+ • 4x víčko na lahvičku
• 2x nádobky na skladování mateřského mléka
• 56 ks vložek do podprsenky
• sterilizační box
• silikonové šidítko Pure
Produkty Mima a Tommee Tippee nakoupíte v naší kamenné prodejně TRENDY BABY, Komerční park Nupaky, OTEVŘENO: PO – PÁ: 10 – 17 h, SO: 10 – 16 h

0%

www.trendybaby.cz
GREAT
BRITAIN’S

#1 FEEDING BRAND

www.facebook.com/eshop.trendybaby

Svět nejmenších

Mami,
já se počůral...
Zná to asi každá máma. Děti
se občas (a v době odvykání si
od plen častěji) počůrají. Časté
pomočování, především to
noční však může být příznakem
onemocnění s názvem dětská
enuréza a tu je třeba léčit.
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Rozhovor

Problém nočního pomočování a udržování čistoty u dětí je starý jako lidstvo samo.
Pokusy léčit enurézu začaly již ve starověkém Egyptě před cca 3000 lety.

Enuretik není neurotik
Slova „enuréza“ a „neuróza“ zní podobně, ale mají rozdílný původ i význam. Pomočování ve spánku (enuréza)
rozhodně není duševní poruchou a nesouvisí až na úplné výjimky ani s žádnou psychiatrickou diagnózou. Není
důsledkem moderní civilizace ani psychického vypětí uspěchané doby. Jedním
z mezníků v její léčbě byl i objev desmopresinu (mimochodem objev českého
vědce Ing. Milana Zaorala) a uvedení tohoto léku do klinické praxe ve 2. polovině
70. let minulého století.

Co to tedy enuréza je?
Definice dětské enurézy (latinsky enuresis
nocturna), tedy pomočování ve spánku, se
různí. Pro laiky řečeno je to stav, kdy jde
většinou o normální plnění a následné vyprázdnění močového měchýře, ale bohužel na špatném místě v nevhodnou dobu

– v posteli během spánku – a navíc ve
věku, kdy už to společnost nepovažuje za
normální. Enuréza je někdy také definována opačně – jako „počet nocí, kdy postel
zůstane suchá“. Většina pediatrů totiž nepovažuje občasné pomočení u mladších
dětí (např. 1x za měsíc při stresové situaci)
za enurézu. Stupeň pomočení může být
různý – od zvlhčení spodního prádla až po
úplné vyprázdnění celého obsahu měchýře do postele, někdy i několikrát za noc.

Pomočování je nutné řešit
a léčit!
Většinou se udává, že by se dítě nemělo
pomočovat po ukončeném 5. roce života,
ale v některých zemích (např. ve Skandinávii) společnost toleruje i vyšší věk. Enuréze
je třeba věnovat u dětí starších 5-6 let velkou pozornost, protože u nich představuje
významný stresující faktor a může nepříznivě ovlivnit normální psychický vývoj jedince.
Prvním odborníkem, u kterého by se měli
rodiče s pomočujícím se dítětem objevit, je
praktický lékař pro děti a dorost. V komplikovaných případech jsou dalšími konzultanty dětský nefrolog a dětský urolog, případně

DRI Sleeper®

enuretický alarm

další odborníci. V každém případě je třeba
co nejdříve odlišit inkontinenci (trvalý únik
moči bez ohledu na denní dobu) od enurézy. Při podezření na inkontinenci má být dítě
vyšetřeno v odborné ambulanci dětského
lékaře a nefrologa již daleko dříve než v 5 letech. Inkontinence je charakterizována tím,
že dítě není prakticky nikdy suché, prádlo je
alespoň vlhké, když ne mokré.

Enuréza sužuje i dospělé
Enuréza se vyskytuje velmi často, v první třídě se pomočuje ještě asi 10 % dětí.
Ve věku 10 let jich stále zůstává přes noc
mokrých vícekrát měsíčně asi 5 %. Stojí za
to zmínit i fakt, že občas se pomočuje asi
1 % dospělých, to laické veřejnosti není většinou známo! Tyto údaje není jednoduché
od dospělých získat, hlavním důvodem je
stud postižených. Dospělí enuretici se většinou nepomočují tak často jako děti, ale kontrola suchého lůžka u nich významně vázne.

Moderní léčba enurézy
Základem počátečních opatření je vedení tzv. kalendáře enuretika, úprava příjmu
tekutin a režimu vyprazdňování měchýře.

Jak léčí DRI Sleeper® Eclipse
noční pomočování?
Bezdrátová budící jednotka DRI Sleeper® Eclipse se položí na
stůl do takové vzdálenosti, aby se dítě při jeho vypínání zcela
probudilo.
Urosensor™ se umístí do spodního prádla dítěte. Jakmile se
setká s močí, spustí se alarm, který pomočené dítě probudí.
V průběhu dalších několika dní či týdnů se dítě začne učit vstávat stále rychleji, až jednou předstihne alarm a probudí se ještě před pomočením. Dítě již reaguje na pocit plného měchýře,
což je cílem celé léčby.

Trápí Vaše dítě enuréza?
Víte, že terapie pomocí enuretického alarmu
dosahuje 78% úspěšnost vyléčení?
A to bez vedlejších účinků a rizik!

Konečná fáze: Dítě bude spát celou noc bez potřeby močit či
vstávat a chodit na toaletu. Ustane i přílišná noční produkce moči.
DRI Sleeper®

Urosensor

Mozek se učí
probouzet

TM

1) kapky moči
2) signál přístroji
3) alarm se rozezní
4) dítě se probudí

Pouze přirozeným vývojem
podmíněného reflexu.

Distributor

tel.: 732 69 00 89
www.enuretickyalarm.cz

novinka!

bezdrátová alternativa
DRI Sleeper® Eclipse

Svět nejmenších

Děti jsou např. několikrát denně vyzývány
k vyprazdňování měchýře v bdělém stavu.
Dále se osvědčuje motivace dítěte a rozumné odměňování při ústupu enurézy
ze strany rodičů. Tresty nemají smysl, dítě
se nepomočuje úmyslně! Není jednotný
názor na to, zda se mají enuretici v noci
budit a nutit k cestě na toaletu. Pokud se
tak děje, dítě musí být naprosto probuzené
a uvědomovat si, že močí do záchodové
mísy a ne do postele!

(u nás lék Minirin) velmi přísně dodržovat
pitný režim. To znamená, že po podání desmopresinu nesmí dítě pít, což během noci
(spánku dítěte) nepředstavuje žádný problém. Po probuzení by příjem tekutin měl
být omezen do doby, než dítě začne opět
močit. Desmopresin zahušťuje moč, a tím
omezuje vylučování vody, která by se při
nadměrném příjmu mohla v těle hromadit.
Při dodržení pitného režimu dle doporučení
lékaře a informací přiložených k léku však
není třeba se těchto komplikací obávat.

Mocný hormon
desmopresin

Další možnosti

Některé studie ukázaly, že enuretikům se
v noci vytváří méně antidiuretického hormonu (ten omezuje noční objem moči), než dětem, které nemají s nočním pomočováním
problém. Tento nedostatek může být řešen
podáváním látky příbuzné antidiuretickému
hormonu – desmopresinu, který rovněž významně snižuje noční produkci moči, a tak
menší obsah moči v měchýři nevede k jeho
bezděčnému a nekontrolovanému vyprázdnění. Zahájení léčby desmopresinem má
zpravidla rychlý efekt. Tento lék je v léčbě
enurézy celosvětově úspěšně a široce používán již více než 30 let. Pokud je lék vysazen dříve, než stačí celý systém regulující
zahuštění moči a snížení jejího objemu dozrát, může se enuréza po jeho vysazení léku
znovu vrátit. Pro rodiče je důležité sdělení,
že dítě musí během užívání desmopresinu

Dalším významným opatřením, které je
efektní při léčbě enurézy, jsou tzv. alarmy. Jde
o jednoduché zařízení, které signalizuje únik
moči do prádla, resp. do lůžka, a spustí již po
úniku prvních kapek moči alarm, který má
dítě probudit. Smyslem je vytvořit podmíněný
reflex – naplněný měchýř má vést k probuzení a močení na WC. Oproti desmopresinu se
ale efekt neobjevuje tak brzy, často trvá i několik týdnů, než se dítě začne budit samo.
Naopak výhodou je fakt, že pokud je tento
přístup efektní, po vysazení alarmu se enuréza už nevrací. V minulosti se dost často užívaly ještě preparáty ze skupiny antidepresiv,
např. melipramin. Od použití této skupiny se
v posledních letech ustupuje. Při předávkování má lék výrazné toxické účinky a dokonce
byla popsána řada otrav při náhodném požití
melipraminu mladšími sourozenci.

Internetová
poradna odborníka
Trápí-li dítě starší pěti let pomočování, měl by se jeho rodič obrátit na praktického
lékaře pro děti a dorost v místě bydliště. V případě komplikací odešle dětský lékař
pacienta na urologické či nefrologické vyšetření. Další potřebné informace včetně
seznamu odborných pracovišť zaměřených na pomočování dětí jsou uvedeny na
webových stránkách nocvsuchu.cz
Na internetu také najdete poradnu lékařů se zaměřením na dětskou urologii
a nefrologii, ve které jsou pravidelně zveřejňovány nejčastější otázky a odpovědi
na téma pomočování. Pokud potřebuje rodič konzultovat individuální problém,
může poslat svůj dotaz na adresu: info@nocvsuchu.cz
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Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: tiskové materiály Quent, prof.
MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika
UK 2. LF a FN v Motole, Praha
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CHRÁNIČE
NA MATRACI

ROZMĚR:
60×120 cm
MATERIÁL:
100 % polyester
CHRÁNIČ:
100 % polyuretan

ZADRŽUJE TEKUTINY
PROPOUŠTÍ VZDUCH

PODLOŽKA:

ANTIBAKTERIÁLNÍ

propouští vzduch
zadržuje tekutiny
je antibakteriální
lze prát na 90 °C
dlouhá životnost
tekutiny vsaje „dovnitř“ proto zůstává na povrchu suchý
k matraci pohodlně přichytíte pomocí gum v rozích
Soutěžní otázka:

Jaké množství absorbuje chránič na 1m2?

a

0,5 l

b

2,5 l

c

2l

Atestováno vyhovuje požadavkům na výrobky pro děti do 3 let.
Dodává: Kaarsgaren s.r.o., Vysoká 414, 252 44 Dolní Jirčany

Správné odpovědi spolu s adresou pro zaslání případné výhry zasílejte na
rodice@detskedeky.cz nejpozději do 15. 5. 2012. Odpověď naleznete
na www.detskedeky.cz, zde také zveřejníme seznam výherců.

Nové knihy

Novinky z Fragmentu

Tipy ze smartpressu
Kuchařka pro dceru

rudá pyramida

Ve Velikonoční etudě se dozvíte jak připravit vynikající nádivku, velikonoční makovec
nebo toho nejlepšího beránka z těch, co se
nepasou na louce. Více než praktický je také
recept, který se bude hodit všem ženám, jejich muži a synové vykoledovali větší než velké
množství vajec – připravit z nich můžete například teplé vaječné chlebíčky.

Myslíte si, že je nějaký med nechodit do školy, věčně létat po celém světě, vozit s sebou
jenom to, co se vejde do jednoho kufříku,
a nemít žádný pořádný domov? Tak to budete koukat! Už šest let cestuje Carter Kane
z místa na místo se svým otcem, věhlasným
egyptologem. Pořádně nezná ani vlastní sestru Sadie, která žije s prarodiči v Londýně. Děti
se smějí setkat jen dvakrát do roka a tentokrát pro ně otec ještě ke všemu vymyslí nudnou prohlídku Britského
muzea. Jenže pozor – egyptští bohové se probouzejí! Začíná nejděsivější Štědrý večer, jaký kdy Carter a Sadie zažili… Od toho dne se život
čtrnáctiletého Cartera a dvanáctileté Sadie obrátí naruby. Sourozenci
Kaneovi zjistí děsivou pravdu o své rodině a poznají tajemné egyptské bohy mnohem líp než z otcových výkladů a exponátů v muzeích.
Objevte zblízka starověký Egypt s jeho magií, dobrem i zlem a připojte
se k dobrodružné výpravě sourozenců Kaneových v první knize nové
trilogie Ricka Riordana!

Zpátky domů
Okouzlete návštěvníky vaší kuchyně chřestovou polévkou, na posilněnou se bude hodit,
chřestovým rizotem nebo teplým chřestovým
salátkem.

Tajemná akademie
Darkova akademie je škola jako žádná jiná! Každý semestr se stěhuje na nějaké nové úžasné
místo a studují tu jen neuvěřitelně krásní a inteligentní mladí lidé. A čím více se toho nová
zahraniční studentka Cassie Bellová o Akademii
dozvídá, tím je zvědavější... Jaká zlověstná tajemství střeží Vyvolení – skupina vybraných studentů, kteří se od nezasvěcených drží dál? Kdo
je tajemný cizinec, který se v noci potuluje po
chodbách? A co se doopravdy stalo před rokem, kdy tu za záhadných
okolností zemřela studentka? Cassie zjišťuje, že vědět málo je sice
nebezpečné, ale vědět příliš mnoho ji může zabít.

Kuchařka
pro báječné tchyně
Autorka si pro vás přichystala recept na ovocného velikonočního zajíce či kapra (pokud se
ale přece jen bez toho sladkého huňáče neobejdete, recept se na něj dá krásně aplikovat).
Navíc když vánočním vosím úlům přiděláte zobáčky z červeného papíru, bude se po vašem
stole prohánět hejno velikonočních kuřátek.

Lovkyně snů
Některé noční můry nekončí… Zvlášť když se
nechtěně dostáváte do snů druhých. Jmenuju
se Janie. Je mi teprve sedmnáct, ale skutečnost
pro mě začíná být horší než sny. Na Fieldridgeské střední škole se dějí znepokojivé věci. Přesto
nikdo nechce promluvit a ani vyšetřování nikam
nevede. Co je však ještě horší, začínám odhalovat pravdu o sobě a o svých schopnostech – a ta
je pochmurná. Vážně, krutě pochmurná…

Chcete vyhrát
jednu ze tří výtisků oblíbené kuchařky?
Pošlete nám svůj oblíbený
a zároveň rychlý recept
na adresu soutez@rodinaaja.cz,
heslo „Kuchařka pro tchyně”

NoVé knihy z aLMI
MIDDLESTONE
Fantasy podle pravděpodobně skutečných historických událostí. Historie, jak ji neznáme. Není obecně známo, že pod Evropou od nepaměti existuje pět skřítčích království.
Toto tajemství zná pouze několik vyvolených. Království Middlestone je skryto pod
Českou republikou, Weststone pod Francií, Northstone pod jižní Anglií, Southstone
pod Itálií a Eaststone pod Balkánem. Skřítkové svou existenci před lidmi tají, ale mají
své spojence především v řadách šlechty, kteří s nimi spolupracují a zajišťují jim potravu výměnou za zlato. Každé z podzemních království má svého génia (takzvané Velké
K), který se zrodí pouze jednou za čas za velmi zvláštních okolností. Velké K zajišťuje
převahu skřítků oproti lidem ve všech oblastech. Aby lidé za skřítky aspoň pokulhávali, vybírá si Velké K (samozřejmě tajně) nadané člověčí jedince
a přivádí jejich skromný talent k dokonalosti. Studovali u něj Da Vinci, Guttenberg, Mozart a desítky jiných. V trilogii o Middlestone je zmiňována
řada historických událostí s tím, že důvody jejich vzniku jsou popisovány zcela jinak, než jak nám je líčí historické prameny. Celý příběh je vlastně
hra na alternativní historii. Váže se ke známým historickým událostem, ale vysvětluje je po svém. Čtenář samozřejmě ví, že se jedná o hru. Ale
když popustí uzdu své fantazii, řekne si: Proč by to nemohlo být zrovna tak, jak je to popsané v knize? Proto je trilogie Middlestone uváděna jako
Fantasy podle pravděpodobně skutečných historických událostí.
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Kaleidoskop

Opary pravidelně trápí téměř
každého šestého Čecha
Téměř každého šestého Čecha pravidelně trápí opar na
rtu nebo okolo úst. Opar je nejenom nevzhledný, ale
hlavně bolestivý a vysoce nakažlivý. Pokud se ho nepodaří
včas zaléčit, trvá až deset dnů, než se ho zbavíte. Dosavadní přípravky zatím pacientům nenabízely kombinaci
všech tří účinků, které jsou při léčbě oparů potřeba – hojení, překrytí oparu a prevenci stržení oparového strupu.
Tuto kombinaci přináší na náš trh nová náplast – tzv.
náplast druhé generace. Náplast Herpatch s komplexem účinných
látek opar hojí, překryje a postupně se na rtu rozpustí bez
bolestného odstranění při
výměně náplasti za novou.
Náplast Herpatch je vhodná
i pro děti od čtyř let.

www.herpatch.cz

Výhodná nabídka parfému na:

Probiotické tampóny ellen®
- nová kvalita péče a ochrany intimního zdraví ženy
Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními
záněty, které jsou doprovázené nepříjemným pocitem svědění,
pálení a výtokem. Jednoduchým a přirozeným prostředkem,
jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné používání probiotických tampónů ellen®.
Nejen, že tak ženy předejdou infekcím, ale zároveň se budou cítit pohodlně i během menstruace.
Tampóny ellen®, obsahují laktobacily – bakterie
mléčného kvašení, které jsou lidského původu.
Tampóny lze užít i mimo menstruaci, např. při
koupání nebo silném výtoku. Přítomnost LN®
v tampónech ellen® tak zaručuje pozitivní vliv
na obnovení vaginální mikroflóry u žen, které
je používají. Není nutné se obávat toho, že se
laktobacily z tampónu „vytratí“ dříve, než jsou
použity. Aktivní probiotická složka LN® se z tampónu uvolňuje až při tělesné teplotě, přičemž
tento proces žena vůbec nepociťuje.

www.ellen-tampony.cz

www.ParfemyNaInternetu.cz

Svět nejmenších

Nastupuje vaše dítě do školky?

Dejte si pozor
na žloutenku!
Pobyt v kolektivu má
jistá specifika. Dítě se
poprvé ocitá ve větší
skupině, začíná více
komunikovat se svými
vrstevníky a tráví s nimi
více času. Rodiče by
měli myslet i na to, že
se ve skupině šíří velmi
snadno a rychle infekční
nemoci.
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Svět nejmenších

Vzpomínáte si ještě na chřipkové prázdniny, nebo dětské neštovicové party? Pokud
se virus infekční nemoci objeví v dětském
kolektivu, obvykle se velmi rychle přenáší.
Do výčtu snadno přenosných nemocí patří
také žloutenka A. Děti jsou totiž díky povinnému očkování chráněni jen proti žloutence B, a tak se jim její áčková varianta nevyhýbá. Naopak, v České republice onemocní
nejčastěji právě děti do čtyř let věku. Tedy
v období, kdy nastupují do školky a začlení
se do většího kolektivu.
„Virová hepatitida A se může šířit velmi rychle a právě děti představují skupinu, která je
vůči tomuto onemocnění více vnímavá a nakazí se častěji. Až u poloviny dětských pacientů se přitom nemusí objevit charakteristické
zežloutnutí kůže a nemoc může být mylně
zaměňována například s chřipkou nebo jinou
virózou,“ říká MUDr. Stanislava Šimková, primářka Infekčního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze.

dodržujte hygienu
Mezi základní způsoby prevence žloutenek
patří dodržování hygieny a správné umývání rukou. Z nedávné ankety vyplynulo, že si

běžně umýváme ruce po použití WC, po cestování městskou hromadnou dopravou či po
příchodu z venkovního prostředí. Na hygienu
však lidé často zapomínají před konzumací
jídla. Mnohdy navíc ani neznají způsob, jak si
správně ruce umýt, aby zůstaly opravdu čisté.
Umýt si ruce není tak snadné, jak bychom
předpokládali. Seznámíme vás krok po
kroku s metodou, jak si správně umýt ruce,
aby byly skutečně čisté. Naučte se následujích 11 bodů mytí rukou...
•
opláchněte si ruce vodou
•
naneste dostatek mýdla k pokrytí celého povrchu rukou
•
třete ruce dlaněmi o sebe
•
pravou dlaní přes levý hřbet propletenými prsty a obráceně
•
dlaní o dlaň s propletenými prsty
o sebe
•
hřbety prstů o druhou dlaň se zahnutými prsty
•
rotační tření levého palce zavřenou
pravou dlaní a obráceně
•
rotační tření články prstů o dlaň protilehlé ruky tam a zpět a obráceně
•
opláchněte si ruce vodou
•
důkladně si osušte ruce jednorázovým
ručníkem

•
•

použijte ručník k zastavení vodovodu
nyní jsou vaše ruce bezpečné

Čeho bychom se měli
vyvarovat?
1.

2.

Velmi rizikové jsou stánky rychlého
občerstvení bez dostatečného hygienického zázemí pro personál. Škála
nákaz z jídla v nich může být pestřejší
než samotný jídelníček.
Také studniční voda může představovat riziko. Virus hepatitidy lze v kontaminované studni nalézt ještě půl roku
po jejím znečištění!

Nebojte se očkování
V některých případech ale ani důkladná
prevence přenosu nemoci nezabrání. Virus žloutenky A patří mezi velmi odolné, při pokojové teplotě dokáže přežít
v podstatě kdekoliv: na oblíbené hračce,
v jídle či nápoji. Dítě přitom nemusí vir
přímo pozřít, k jeho přenosu stačí, když
si dítě strčí do pusinky prsty, ve kterých
drželo virem kontaminovaný předmět.
Uhlídat dítě, aby se nedostalo do kontaktu s virem, není v silách rodičů ani
personálu školky.

Březen za kamna vlezem,
DUBEN ještě tam budem-MODELOVAT.

Platí pro koncové zákazníky, školky i obchodníky
Akce na modelínu PlayFoam® BOULE u těchto partnerů.
Prodejny hraček

Všechna prodejní místa najdete na

E-shopy

Velkoobchody

www.playfoam.cz

Svět nejmenších

Odborníci se shodují na tom, že nejúčinnější ochranou proti žloutence A je očkování. Rodiče mohou své děti očkovat již
od jednoho roku věku. Výhodné je zvážit
možnost ochrany právě před vstupem do
kolektivu. Ve věku tří let navíc děti obvykle
nepodstupují povinné očkování. Ochrana
proti žloutence A nastupuje dva až tři týdny po podání první dávky vakcíny. Jakmile
s odstupem půl až celý rok necháte očkovat
i druhou dávku, poskytnete dítěti ochranu
na 25 let.

P a c i e n t s k ý

p ř í b ě h

Petříkovo trápení
Náš Péťa byl vždy rozverné dítě, stále kdesi pobíhal a dělal neplechu. Do školky se k našemu překvapení s manželem moc těšil a první týdny se z ní vracel plný dojmů a radosti z nových kamarádů. Bohužel jednoho dne nám volala paní učitelka, že Péťa bude asi nemocný,
protože si nechtěl dopoledne hrát, stranil se kolektivu a odmítal jíst. Paní doktorka nemoc
diagnostikovala nejprve jako chřipku. Když léčebná kúra na chřipku nezabírala a chodili
jsme s Péťou od čerta k ďáblu, vyšly jaterní testy velice špatně a Péťovi byla odhalena
žloutenka. Týden se potýkal se žloutenkou A, aniž bychom to tušili! Teď už vím, že jsme
mohli všemu tomu, co následovalo, předejít, pokud bychom Péťu očkovali. Ale nenapadlo nás, že by ve školce mohl náš synek onemocnět! Děti si vždy myjí ruce pod dozorem
učitelky a sami jsme si vybrali lepší školku, aby v ní nebyl zanedbáván úklid a mohli jsme
se polehnout na péči učitelek. Bohužel i tak Péťa ve svém prvním kolektivu onemocněl.
Strávil těžký týden na infekčním oddělení, kde jsme ho nesměli navštěvovat a po hospitalizaci jsme se pak dlouhé měsíce trápili se žloutenkovou dietou. Kromě přísné diety se Péťa
nesměl celého půl roku fyzicky přetěžovat. Chodili jsme jen na krátké procházky a často
koukal smutný z poza okna na kamarády, jak si venku hrají.

P o r ad n a
Dobrý den, doporučujete svým pacientům nějaké speciální očkování před
nástupem dětí do školky? Děkuji.
Hana R., Strakonice

Odpovídá: MUDr. Daniel Dražan, praktický
lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
Moje tříletá dcera nastupuje do školky. Mám trochu strach z nemocí, které
se mohou v dětském kolektivu šířit.
Existuje nějaký způsob, jak se vyhnout
zbytečným nákazám? Jitka J., Praha
Infekčním onemocněním můžeme do určité
míry předcházet. Nespecifickým způsobem
obrany proti infekcím jsou opatření, která
snižují pravděpodobnost kontaktu s infekčními onemocněními, resp. jejich původci.
Důležité je časté a pečlivé mytí rukou a snaha omezit kontakt s nemocnými osobami.
Nejúčinnější způsob ochrany před infekcemi představuje očkování. Očkováním můžeme předcházet pouze některým infekčním onemocněním. Očkování velmi cíleně
a účinně stimuluje imunitní systém jedince
a vytváří mu ochranu proti specifickým infekčním onemocněním. V souvislosti s rizikem ve školce je vhodné vakcínami chránit
proti chřipce, planým neštovicím, pneumokokovým infekcím, hepatitidě A a případně
meningokokovým infekcím.
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Před nástupem do školky doporučuji kontrolu všech provedených očkování a případně doočkování, pokud již dítě nebylo v minulosti očkováno. Z povinných očkování by
dítě před nástupem do školky mělo být řádně očkováno proti tetanu, záškrtu, černému
kašli, dětské obrně, hepatitidě B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus
influenzae B. Dále by mělo mít za sebou
2 dávky vakcíny proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Z nepovinných vakcín je
vhodné zkontrolovat a případně doočkovat
vakcíny proti chřipce, planým neštovicím,
pokud je dítě již neprodělalo, hepatitidě A,
klíšťové encefalitidě a případně proti meningokokům. U dětí mladších 5 let radím zvážit
také doočkování proti pneumokokům.
Moje doktorka mi doporučila, abych nechala svou tříletou dceru očkovat proti
žloutence A. Hodně to zvažuji, ale přemýšlím, jestli to přeci jen není zbytečné.
Můžete mi říct, jak často u nás v průměru děti onemocní žloutenkou? Děkuji.
Tereza P., Plzeň
Virus hepatitidy A představuje celosvětově nejčastějšího infekčního vyvolavatele

hepatitidy, tedy zánětu jater. Virus je rozšířen celosvětově s nejvyšším výskytem
v rozvojových zemích. V České republice
v předchozích letech klesal výskyt hepatitidy A až na rekordně nízkou hodnotu 70
případů v roce 2004, ale při epidemii v roce
2008 se vyšplhal na více než 1600 případů. V roce 2010 bylo hlášeno 862 případů.
Skutečný výskyt onemocnění při započítání
infekcí, které proběhnou bez příznaků, je
mnohonásobně vyšší. Hepatitidu A nejvíce
zaznamenáváme v dětském věku, v kterém
také ale probíhá nejčastěji bez příznaků.
Doporučení dětské lékařky očkovat proti
hepatitidě A lze považovat za správné. Vakcína nemá žádné závažné nežádoucí účinky
a poskytuje téměř 100% ochranu.
Chtěla jsem se zeptat, zda je možné očkovat dítě proti žloutence A, když už
se pravděpodobně s virem setkalo. Náš
syn si hrál se sousedem, který nedlouho potom onemocněl. Doktor potvrdil
žloutenku A. Má v takovém případě
ještě očkování smysl? Bojím se, aby syn
také neonemocněl. Lucie S., Poděbrady
Ano, v této situaci je možné očkovat proti
hepatitidě A. Tento postup se označuje jako
postexpoziční profylaxe. Hepatitida A má
poměrně dlouhou inkubační dobu a očkování po expozici viru ještě umožňuje vytvoření protilátek, které onemocnění zabrání.

CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ
ještě před nástupem do školky

AKCE: očkování proti ŽLOUTENCE typu A

nyní
sleva

20 %

www.zloutenky.cz

na OBĚ DÁVKY vakcíny
HAVRIX JUNIOR*

1. 4. – 30. 6.
2012

Očkování proti žloutence typu A není v ČR povinné. Děti jsou
v prvním roce života plošně očkovány pouze proti žloutence B.
* Sleva 20 % je poskytnuta na vakcínu na úrovni výrobce a je platná v období od 1. 4. do 30. 6. 2012 nebo do vyprodání zásob.

GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4,
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz
Registrovaný léčivý přípravek Havrix™ 720 Junior Monodose je pouze na lékařský předpis a není hrazen z veřejného zdravotního
pojištění. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci. Zeptejte se svého pediatra na možnost ochrany svého dítěte proti
žloutence typu A.
CZ/HAV72/0005a/12
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Úrazy a moderní způsob
života
Absence dospělého dozoru u nejmenších,
neadekvátní zabezpečení dětí proti úrazu
při cestování dopravními prostředky a podcenění bezpečnosti a kvality vybavení při
organizovaných i individuálních sportovních
aktivitách. U samotných dětí pak neschopnost předvídat, správně vyhodnotit nebezpečí aktuální situace, nepozornost, nezkušenost, přecenění schopností, a především
snaha poznávat neznámé věci či testovat,
co všechno dovedou, jsou prý nejčastějšími
příčinami vzniku kritických situací, které pak
nejsou schopny děti zvládnout a dostávají
se do situací vedoucích k úrazu. My, coby
dospělí a rodiče samozřejmě musíme udělat
maximum pro to, aby k nim nedocházelo.
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“Zmíněné skutečnosti bezpochyby patří
k našemu “modernímu způsobu života”.
Do života dětí vstupuje neustále se rozšiřující spectrum technických vymožeností, na
které nejsou připraveny mentálně ani svým
fyzickým vývojem,” konstatuje pro Zdravotnické noviny MUDr. Jaroslav Wiedermann
z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc. “Aby
nebylo dost všech nástrah, které dětem
hrozí prakticky v každém okamžiku jejich
aktivního života, setkáváme se často i se situacemi, kdy je dítě vystaveno záměrnému,
nepřiměřenému chování a násilí cizích dospělých osob, ale bohužel často i ze strany
svých vychovatelů. Poškození a úrazy v důsledku týrání dětí jsou tou nejsmutnější kapitolou pediatrie vůbec,” smutně dodává.

Zdraví
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Více úrazů o v době volna

Úrazům se dá předcházet

Frekvence dětských úrazů je navíc ovlivňována i volným časem, kdy je větší prostor
pro různé sportovní i jiné pohybové aktivity. Často nepříznivou roli může při vytváření rizikových situací sehrát síla kolektivu.
Především o prázdninách se lékaři v chirurgických i pediatrických ambulancích častěji setkávají s úrazy dětí.

Jsou věci, které se ovlivnit nedají, ale mnohé ovlivnit jde.

Děti jsou delší čas venku a více se pohybují, jsou rozjívenější a nedávají si pozor.
Často jsou také ponechány bez dospělého
dozoru, a tak zkoušejí, co všechno už dokážou. Totéž bohužel platí i pro víkendové
a sváteční dny, kdy děti mají větší volnost,
rodiče jsou „více zaměstnáni“ pracovními,
ale i rekreačními aktivitami, a tak se rozvíjí
daleko větší prostor pro dětské pohybové aktivity ve srovnání s možnostmi více
či méně organizoInzerce vaného času ve
všední, pracovní dny. Úraz dítěte se může
stát během chvilky, ale následky mohou
rodinu provázet i celý život dítěte. Ač se
to nezdá, právě doma a v přítomnosti rodičů či jiných členů rodiny se stane dětem
nejvíce úrazů.

•

•

•
•

•

•

Jezdí vaše dítě na kole či na kolečkových bruslích? Určitě mnoha úrazům
zabrání chrániče a dobra helma. Také
dobře vybavené a seřízené kolo je základem toho, že dítěti neselžou brzdy,
či cokoliv jiného.
Jezdíte do školy a ze školy autem? Potom jistě víte, že investovat do značkové a kvalitní autosedačky není žádný
finanční luxus.
Pohybuje se vám po byte batole? Jistě
ho mate vybavený zarážkami šuplat, aby
na sebe jejich obsah nevysypalo, chrániči
rohů a zábranami na schodech.
Prostě, uričtě jste udělali vše pro to,
aby byl svět vašich dětí bezpečný…

Statistiky
Ve státech OECD u dětí 0–14 let:
•
vzrostl podíl úmrtí v důsledku úrazů za
25 let z 25 na 37 %
•
úrazy jsou příčinou více než 40 %
úmrtí dětí

ročně umírá v důsledku úrazů 20 000
dětí (v rozvojových zemích až milion
dětí ve věku 0-14 let!)
dopravní nehody představují 61 %,
utonutí 15 %, úmyslné úrazy 14 %, popáleniny 7 %, pády 4 %, otravy 2 %,
zranění střelnou zbraní 1 %.

Česká republika zaujímá ve statistikách dopravní nehodovosti a úrazovosti velmi nepříznivé postavení. V ČR připadá na 1 milion
osob 139 usmrcených, což je ve srovnání
s motoristicky vyspělými zeměmi, jako je
např. Velká Británie, Holandsko nebo Švédsko, přibližně dvojnásobek. Mimořádně
ohroženou skupinou jsou u nás děti.
Téměř polovina všech úrazů u dětí do 15 let
vzniká v souvislosti s pohybem v dopravním
prostředí. Dopravní nehody jsou v ČR nejčastější příčinou dětských úrazových úmrtí!
Každoročně v důsledku dopravní nehody
zahyne přibližně 40 dětí a více než 4000
dětí utrpí v souvislosti s dopravní nehodou
vážné zranění.

Zdroj: Zdravotnické noviny, MUDr. Jaroslav
Wiedermann, CSc, Dětská klinika LF UP
a FN Olomouc
Foto: SAMphoto.cz
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rodinná banka
pupečníkové krve
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Alergie někdy bolí
V současné době je velmi těžké najít člověka, který by neměl
nějaké alergické problémy. Na místě je otázka, jestli je vůbec
možné alergiím předejít.

Znečištěné životní prostředí, skladba naší
stravy, nadměrná choulostivost našeho organismu díky vytápěným domům a stále
více léků a nových očkování mají za následek, že organismus pak reaguje alergicky i na věci, na které by reagovat neměl.

Alergiků přibývá
Díky pokrokům lékařské vědy se v posledním půlstoletí dožívá reprodukčního věku
čím dál víc i nemocných lidí, takže populace, která má děti, už není tak bezproblémová jako dřív, kdy se reprodukčního věku
dožili většinou lidé opravdu zdraví. I to tedy
dle odborníků možná způsobuje, že počet
alergiků roste. Není to však jediný důvod.
V poslední době se ukazuje, že alergie se
může objevit i u naprosto zdravého jedince, tedy lidí z populace rodičů a prarodičů,
kteří žili v jiném prostředí. Výjimkou nejsou
alergici, kteří třeba padesát i šedesát let
žádné alergické problémy neměli. Jednu
z příčin alergologové vidí v nadměrné konzumaci léků. Například téměř u všech léků
na vysoký krevní tlak je na příbalovém letáku informace, že může vyvolávat kožní přecitlivělost. Je tedy možné, že léky zcitlivují
náš organismus.

Projevy alergie
Kožní příznaky jsou často prvním projevem
alergie – dítě má ekzém. Tento ekzém neboli atopická dermatitida může souviset
s potravinovou alergií (nazývanou též alergií na trofoalergeny). S přibývajícím věkem
většinou kožní příznaky vymizí a alergie se
začne projevovat respiračními obtížemi.
Nejčastěji se jedná o kašel, „záněty průdušek s pískoty “, astma nebo opakované
rýmy. V tomto stadiu většinou zmizí alergie
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na potraviny a objevuje se alergie na to, co
dítě vdechuje (alergie na vzdušné alergeny
= pneumoalergeny). Hlavními vzdušnými
alergeny jsou roztoči, pyly, vzdušné plísně,
zvířata a švábi. Projevy alergií se vyvíjejí často nepředvídatelně; potíže mohou na několik let zcela vymizet a najednou se znovu
objeví, aniž bychom tušili proč. A přesto
i v klidovém období je alergie přítomna,
pouze se navenek nijak neprojevuje. Je spící. Stejné příznaky jako má alergie (rýma,
kašel…) mohou být vyvolány i jinými příčinami než alergickými (infekce , znečištěné
ovzduší…). Ale pokud se dané potíže často
opakují, je velmi pravděpodobnou příčinou
alergie. Zda se jedná skutečně o alergii,
objasní lékařské vyšetření. Přesná diagnóza
je velmi důležitá, protože v případě alergií
mohou správná léčba a režimová opatření
výrazně omezit příznaky, nebo je dokonce
zcela potlačit.

Nemoc s alergickou
složkou
Nemoc s alergickou složkou může být vyvolána i jinými faktory než pouze alergií. Například u téhož astmatického dítěte může
být záchvat vyvolán alergií, poté virovým
onemocněním, dráždivými látkami (smog,
tabákový kouř), námahou, emočními faktory nebo gastroezofageálním refluxem (tj.
návratem potravy ze žaludku do jícnu při
ochablém dolním jícnovém svěrači). Alergie
může být jak dominující příčinou obtíží, tak
zcela podružnou. Určení podílu jednotlivých složek je obtížné, a to tím spíše, že
jejich význam se může v průběhu času měnit. Alergologické vyšetření se zaměřením
na dobu trvání potíží umožní většinou podíl
jednotlivých složek objasnit.

Alergie na potraviny
Zvláštní kapitolou je alergie na potraviny.
Máte bolestí hlavy? Kopřivku? Astma? Ekzém? Syndrom dráždivého tračníku? Vředovou kolitidu? Kloubní revmatismus? Trpíte
chronickou únavou? Jste sklíčení, náladoví,
malátní? Trpí vaše dítě kolikou? Vyrážkami?
Průjmy? Mají vaše děti problémy s dýcháním? Záněty uší? Migrénami? Epileptickými
záchvaty? Vědci ve stále větší míře uznávají,
že tyto choroby může vyvolávat, případně
ještě zhoršovat, přirozená reakce těla na určité potraviny. Nejsou to obyčejné alergie,
ale podivné bolesti vyvolané stravou, které se
ojediněle vyskytují u některých jedinců. Ačkoliv nikdo přesně neví, proč se objevují, jedno
je jisté: jsou skutečností a jejich rozpoznání
už pomohlo vyřešit mnohé zdravotní záhady.
Pokud možnost takových nepříznivých reakcí na některé potraviny přehlížíme, mnoho
z nás se tak odsuzuje ke zbytečným letům
plným nemocí a utrpení.

Nesnášenlivost potravin
Uznání existence těchto podivných „alergií”
na některé potraviny má přímo revoluční význam. Někteří významní vědci se domnívají, že
množství nemocí mají často na svědomí právě
skryté nesnášenlivosti některých potravin. Tyto
reakce, ačkoliv se jim obecně alergie říká, neodpovídají klasické definici alergie na potraviny. Proto je odborníci často označují jako „nesnášenlivosti”, „přecitlivělosti”, „metabolické
reakce”, nebo prostě „odmítavé reakce”.

Teorie alergií
Rozdíl mezi starou a novou teorií potravinové alergie je tento: V tradiční teorii, kterou
lékaři již dlouho uznávají, platí, že pokud
požijete i to sebemenší sousto potraviny, na
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kterou jste alergičtí, okamžitě se dostaví často dramatická reakce, jako je bolestivý pocit
v ústech, svědivá červená vyrážka na kůži,
astmatický záchvat nebo anafylaktický šok.
Krevní a kožní testy na tyto alergizující potraviny jsou pozitivní.
Při klasickém případu potravinové alergie
imunitní systém přehnaně reaguje a chybně
zamění nevinné sloučeniny, třeba v kravském
mléce nebo ořeších, za nepřátele, jako jsou
bakterie a viry. Tato chyba v imunitním systému vyvolá poplašnou řetězovou reakci. Ta vytváří protilátky zvané imunoglobulin E, které
na falešnou hrozbu (antigeny) útočí, přičemž
se uvolňují histaminy a jiné chemikálie, a ty
pak vyvolají příznaky alergií. Za pravé alergie
se tradičně považují jen reakce za účasti IgE.
Nyní si získává pozornost lékařů teorie alergií, přesněji nazývaných nesnášenlivosti
a přecitlivělosti, která tvrdí, že pokud požijete závadnou potravinu, může se dostavit
jen mírná a obtížněji zjistitelná reakce. Ta se
může projevit až po několika hodinách či
dnech, a možná po ještě delší době.
Na vyvolání reakce je třeba větší množství
dané potraviny a krevní a kožní testy mohou
vyjít bud‘ pozitivně, nebo negativně. Imunitní systém se do této reakce typickým způsobem vůbec nemusí zapojit.
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Někteří vědci věří, že tyto opožděné přecitlivělosti na určité potraviny přispívají
k množství problémů, jako je netečnost,
bolesti hlavy, výkyvy nálady a ztráta koncentrace, jakož i k vleklým stavům, například ke kloubnímu revmatismu a syndromu dráždivého tračníku. Průkopník v této
oblasti, britský lékař John O. Hunter, který
působí jako gastroenterolog v Addenbrookově nemocnici v Cambridge, říká: „Při
řízených zkouškách jsou diety bez některých složek účinné u migrén, syndromu
dráždivého tračníku, Crohnovy nemoci,
ekzémů, hyperaktivity a kloubního revmatismu. Ačkoliv se jedná o tak rozmanité
nemoci, potraviny, jichž se to týká, jsou si
nápadně podobné - nejčastěji to jsou obilniny, mléčné výrobky, kofein, droždí a citrusové plody. Po vyřazení některých nebo
všech těchto pokrmů z jídelníčku příznaky
nemoci ustupují.”

NEJČASTĚJŠÍ
POTRAVINOVÉ ALERGENY
•
•
•
•
•
•

lepek (gluten)
vejce (vaječný bílek)
ryby
mléko
ořechy
různé druhy ovoce (citrusy, ananas atd.)

Pozor na pšenici a mléčné
produkty
V jedné studii doktor Hunter zjistil, že ze
všech potravin nejvíce potíží způsobuje pšenice, která dráždí 60 procent lidí. Další v pořadí jsou mléčné produkty. Nejmenší počet
lidí dráždil med, který působil potíže jen 2
procentům pacientů. „Je to divné, ale trpíte-li
tímto druhem alergie, reakce se při zavedení
dráždivé potraviny přímo do krevního oběhu
nemusí vždy projevit,” říká doktor Hunter.
To tedy znamená, že místo v krvi a imunitním systému probíhá ve střevech. Podle jeho
teorie se z potravin při rozkladu bakteriemi
v trávicím traktu uvolňují toxiny a jiné chemikálie, které tyto reakce vyvolávají. Ty se pak
v závislosti na citlivosti jedince a na křehké
rovnováze různých bakterií v jeho zažívacím
traktu bud‘ projeví, nebo neprojeví. Tyto podivné a vysilující účinky potravin se snaží vysvětlit i několik dalších teorií. Jedna možnost
je ta, že někteří lidé trpí chronickým zánětem
střev a proto mají „děravá střeva”, která nestráveným částem stravy dovolují proniknout
stěnou tračníku do krevního oběhu, kde
s nimi imunitní systém zachází jako s cizími
vetřelci, a tak propuká alergická reakce. Další
vysvětlení zní, že složky potravy vyvolávají příznaky přímo.

Zdraví

Kdy pomýšlet na alergii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opakované rýmy, záněty hltanu
a středouší
Dlouhodobě ucpaný nos
Opakované záněty spojivek
Opakované záněty hrtanu
Dlouhodobý zánět dutin
Kašel, recidivující zahlenění průdušek
Astma, záněty průdušek s „pískoty“
Kopřivky
Atopická dermatitida nebo ekzém
Anafylaktický šok
Recidivující trávicí potíže
Migrény

Například káva, ovoce a zvláště víno obsahují fenoly, přírodní chemikálie, které
enzymy během zažívání deaktivují. Pokud
u určitého člověka enzymy pracují chybně
a fenoly se správně nedeaktivují, působí
potíže. Fenoly ve vínu jsou v podezření,
že napomáhají vzniku migrény. Dále jsou
některé potraviny bezprostředními nositeli
silných alergických látek. Testy mléka v něm
odhalily histamin, látku s významnou funkcí v mnoha alergických reakcích, mezi něž

patří i astma. Mléko a pšenice obsahují přirozené opiáty, látky podobné morfiu, které
mohou působit na činnost mozkových buněk, ovlivňovat tak náladu a duševní činnost a možná i vyvolávat únavu.

Alergická paměť
Vyvstává samozřejmě otázka, jestli je
možné alergiím předcházet. Odpověď je
ano, ale je to velmi těžké. Obecně platí,
že pokud se vám podaří vyhnout se alergizujícímu podnětu deset let, má imunitní
systém tendenci na tu původní alergii zapomenout a po deseti letech už alergicky nereagovat. Náš imunitní systém totiž
funguje tak, že jakmile jednou vznikne
nějaký alergizující podnět, naše imunita je
schopna si tu věc „pamatovat“ a medicína
zatím není schopna tuto paměť „vygumovat“, aniž by ovlivnila další imunitní reakce. Když organismus tedy jednou zažije
nějakou alergickou reakci, je velká pravděpodobnost, že ta se bude opakovat. Tato
„paměť“ je totiž principem i dlouhodobé
obranyschopnosti po prodělání některých nemocí. U některých onemocnění si
imunitní systém zachová „paměť“, aby se

při dalším setkání lépe bránil. Tak jako to
však neplatí u všech infekcí, neplatí to ani
u všech alergenů. Občas se ale stává, že
alergie zázračně „zmizí“. Třeba tetanus se
přeočkovává po deseti letech, tedy předpokládá se, že po deseti letech už paměť
na to očkování vyhasíná a je potřeba to
imunitnímu systému připomenout. Jsou
však alergeny, kterým se ale ani po deseti
letech nevyhneme. Například penicilinu je
možné se – při dnešním spektru antibiotik
– vyhnout. Ale musíme brát v úvahu i to,
že penicilin je skrytý v řadě potravin, aniž
bychom si toho byli vědomi – používá se
k preventivní antibiotické léčbě dobytka,
takže je v mase, mléce, antibiotika se používají v rostlinné výrobě apod. A člověk
pak může mít různé „záhadné“ vyrážky,
ví, že je alergický na penicilin, ale ten podaný jako lék nedostal a jeho „podivné“
alergické stavy si pak nespojuje s alergií na
penicilin ani lékař.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: Alergie u dětí, vydalo nakladatelství
Portál, zdrava-vyziva.doktorka.cz

PRVNÍ mléčná kaše, kterou vaše dítě opravdu
POTŘEBUJE!

chutné a naše
NOVINKA!

Rýžová

· Od ukončeného 4. měsíce

10 - 15krát nižší alergenní zátěž než u kaší s obsahem kravského mléka.
Podporuje zvyšování snášenlivosti mléčných bílkovin přirozeným způsobem.
Unikátní český výrobek s kojeneckým kozím mlékem – KOZÍ KAŠE – je vhodný jako úplně
PRVNÍ MLÉČNÝ PŘÍKRM pro:

· kojené i nekojené děti od ukončeného 4. měsíce (Kozí kaše rýžová)
· kojence užívající HA formule
· kojence a děti trpící jakoukoliv formou ekzému
· kojence a děti trpící zácpou, plynatostí a špatným trávením.

Kukuřično-rýžová
s broskví a dýní

· Od ukončeného 5. měsíce

Ovesná se švestkami
a jablkem

· Od ukončeného 6. měsíce

Vícezrnná
s borůvkami

· Od ukončeného 6. měsíce

Kladně posouzeny Českou pediatrickou společností.
Kozí kaše jsou k dostání v lékárnách.
Mnoho dalších užitečných informací naleznete na www.kozikase.cz
nebo volejte infolinku 810 81 81 81.
Potravina pro zvláštní výživu

Zdraví

Strašák jménem

klíště

Tento titulek rozhodně není nadnesený. Jedno
přisátí klíštěte totiž může mít fatální následky.
Klíšťata mohou na člověka přenést bakteriální
původce Lymeské boreliózy či ehrlichiózy nebo
viry způsobující klíšťový zánět mozku. Na místě
tedy bezpochyby je adekvátní ochrana.
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Jaro je tu coby kamenem dohodil, teploty
se pomalu, ale jistě zvyšují a s nimi se samozřejmě probouzejí i živočichové, kteří se
v zimních měsících oddávali zimnímu spánku. A klíšťata samozřejmě nejsou výjimkou.
Pokud si lebedíte při procházkách travnatými, křovinatými a lesními porosity, možnost přisátí klíštěte vždy mějte na paměti.
Nejvíce rizikové jsou listnaté a smíšené lesy,
zejména pak prosluněné lesní cesty a mýtiny s vyšší trávou. Počítat s klíšťaty je však
třeba i v městských parcích a na zahradách.

Klíštata milují vlhkost
a teplo

U klíšťat rozeznáváme 4 vývojová stadia:
vajíčka, larvy, nymfy a dospělé jedince (imaga). Larvy, nymfy i dospělý jedinci mohou
sát krev na člověku, a pokud jsou infikována, mohou infekci přenést na člověka.
Klíšťata nepadají ze stromů, nýbrž čekají na
svou kořist přichyceny ve trávě ve výšce od
20 cm až do asi 1,5 m. Vývojová stadia mají
na „hlavičce” bodavý orgán – hypostoma,
kterým jsou pevně přichyceny v kůži. Klíště
do rány vylučuje sliny obsahující protisrážlivé látky i látky působící místní znecitlivění.
Sliny mohou obsahovat původce nákazy,
proto délka přisátí klíštěte úměrně zvyšuje
pravděpodobnost přenosu nákazy.

Klíšťata jsou členovci, kteří ke svému životu potřebují dostatečnou vlhkost a relativní teplo. Jsou proto aktivní od jara
do podzimu, nejvíce pak obvykle od dubna do června. Studená zima, stejně jako
teplé, ale suché léto jim nesvědčí. Nacházejí se prakticky všude. Jejich výskyt
se snižuje s nadmořskou výškou, ale byl
zaznamenán i v Krkonoších a na Šumavě
v nadmořských výškách kolem 1000 m.
n. m. Ohniskovými biotopy klíšťat bývají
listnaté a smíšené lesy, neposečené louky
na jejich okrajích či říční nivy.

Počet infikovaných klíšťat se udává mezi
1 – 20 %. V žádném případě tedy neplatí,
že přisátí klíštěte vždy znamená ohrožení
Lymeskou boreliózou nebo virovou klíšťovou meningoencefalitidou – zánětem
mozkových blan. Borelie se nacházejí
obvykle v méně než 10 % klíšťat a virus
KME pak u méně než 1 % všech klíšťat.
V určitých oblastech – v tzv. přírodních
ohniscích nákazy může však promořenost
klíšťat výrazně stoupnout. Známá přírod-

Infikovaná klíšťata

ní ohniska klíšťového zánětu mozku jsou
např. v povodí Sázavy, Vltavy, Berounky,
Dyje, Křivoklátsko, Vranovská a Kníničská
přehrada a další. Pracovníci hygienické
služby na Krajských hygienických stanicích a Zdravotních ústavech mohou informovat zájemce o aktuálních ohniscích ve
svém regionu.

Klíšťová
meningoencefalitida –
klíšťový zánět mozku
Jde o zánět mozku, případně mozkových
blan způsobený virem. Virus přenáší klíšťata při sání na člověku. Klíšťata se nakazí
sáním na zvířatech, hlavně lesních hlodavcích i větší zvěři. Onemocnění začíná
po 1–2 týdenní inkubační době podobně
jako chřipka – malátností, únavou, bolestí
kloubů a svalů, horečkou. Po týdnu dochází obvykle k úlevě a za další 1–2 týdny
nastupují příznaky postižení nervového
systému – bolest hlavy doprovázená další horečkou, poruchy hybnosti končetin
apod. Specifický lék na nemoc neexistuje.
Většina lidí se uzdraví, mohou však přetrvávat i trvalé následky (poruchy hybnosti,
psychické poruchy apod.). Komplikace

Zdraví

a závažný průběh jsou častější u dospělých
než u dětí. Nemoc je vázána na jeden druh
klíštěte vyskytující se pouze v Evropě.

Očkování
Proti tomuto onemocnění se můžete bránit
očkováním. Ačkoliv nejvhodnějším obdobím k očkování proti klíšťové encefalitidě
je podzim a zima, naočkovat se můžeme
nechat i dva týdny před plánovanou dovolenou. Lékaři to velmi doporučují právě pro
letní období. Ne všichni vědí, že v současné
době je možné absolvovat očkování proti
klíšťové encefalitidě ve zkráceném režimu.
To trvá čtrnáct dní a je potřeba, aby člověk
během této doby nechytil klíště. Jde o dvě
dávky a člověk je před nemocí chráněn za
čtrnáct dnů po té druhé. Proti lymeské borelioze očkovací vakcina bohužel neexistuje, bránit se proti tomuto zákeřnému onemocnění musíme jinými způsoby.

Lymeská borelioza
Jde o chronické onemocnění způsobované
spirální bakterií Borelia burgdorferi. V Evropě přenáší bakterie zejména klíšťata při
sání na člověku. Klíšťata se nakazí sáním na
zvířatech, hlavně lesních hlodavcích i větší
zvěři. Onemocnění probíhá v několika stádiích, přičemž nemusí být nutně všechna
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vyjádřena. První příznaky onemocnění se
mohou objevit obvykle po 1 – 2 týdnech
od přisátí klíštěte. Bývá to zarudlá velká
skvrna na kůži se středem v místě přisátí
klíštěte. Toto stadium je natolik typickým
příznakem, že je přímo indikací k nasazení
antibiotik lékařem. V dalších stádiích postihuje nemoc nervy, svaly, včetně srdečního,
a klouby. Příznaky už nejsou tak typické
a je obvykle nutná dlouhá a obtížná diagnostika, než jsou vyloučeny ostatní možné
příčiny obtíží. Laboratorní vyšetření protilátek, dříve hojně využívané, je bohužel velmi nevypovídající a nemůže samostatně
sloužit k určení diagnózy. Nemoc v 1. stádiu je dobře léčitelná antibiotiky, v dalších
stádiích už úspěšnost léčby klesá a mohou
vznikat i trvalé následky. Proti této zákeřné
chorobě očkování neexistuje a na místě je
bránit se jinými způsoby.

Expoziční profylaxe
– ochrana před přisátím
klíštěte
Hlavní zásadou je, že nedojde-li k přisátí klíštěte, nemoci se nepřenáší. Nejlepší
ochranou tedy je místům s největším výskytem klíšťat se zcela vyhnout. Pokud se pobytu v oblasti s výskytem klíšťat nevyhnete,
omezte ho na dobu s jejich nejmenší ak-

tivitou. Relativně bezpečné období je zima
a suché léto. Nejrizikovější je jaro a podzim.
Používejte tzv. mechanickou ochranu před
přisátím klíštěte. Před lezoucím hmyzem
vás ochrání oděv dobře zakrývající nohy
i ruce a pevná obuv. Oděv by měl být světlý
jednak proto, aby chránil jeho nositele před
přehřátím, ale i proto, aby na něm byl zachycený hmyz dobře vidět a mohl být ihned
odstraněn. Oděv je možné dále impregnovat repelentem po odzkoušení snášenlivosti materiálu. V terénu ohroženém výskytem
klíšťat si zásadně nesedejte ani nelehejte na
zem, a to ani při použití podložky. Pohybujte se jen po cestách a nevstupujte volně
do trávy, bylinné vegetace a křoví. Při chůzi si občas prohlédněte spodní část nohou
(nohavice, punčochy) a zachycená klíšťata
sejměte. (proto je výhodná světlá barva
oblečení). Na klíšťaty ohrožená místa s sebou neberte psy, v případě nutnosti jen na
vodítku a patřičně chráněné. Jako ochrana
proti klíšťatům u psích a kočičích miláčků
mohou soužit jednak speciální obojky, jednak roztoky, které aplikujete o srsti.

Používejte repelenty
Správně a účinně používejte at repelenty
odpuzující hmyz. Pro krátký pobyt (2–4 hodiny) je lze aplikovat přímo na kůži. Při del-
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ším pobytu je lepší jimi impregnovat oděv
(pozor na snášenlivost materiálu). Repelenty na bázi rostlinných výtažků mívají nestejnou účinnost, nicméně jsou většinou velmi
dobře snášeny. Možné je i použití insekticidů (látek ničících hmyz). V případě klíšťat je možné jimi impregnovat oděv, nebo
např. stan. Pozor na snášenlivost materiálu
a možné toxické účinky. V žádném případě
neaplikujte insekticidy do volné přírody.

i následující ráno, protože klíště se může
pohybovat delší dobu (několik hodin) po
těle napadeného, než se přichytí. Obě
tyto prohlídky jsou nutné pro včasné zjištění přichyceného klíštěte, dříve než se
plně rozvine proces sání krve. Ve slinách
klíštěte, které injikuje při sání krve napadenému, jsou mj. obsaženy látky brzdící
zánětlivou reakci, takže svědění vyvolané
přisátím a upozorňujícím tak na klíště, se
dostavuje až po řadě hodin.

Odstranění klíštěte
Zjištěná klíšťata je nutno ihned odstranit. Sprchování ani omytí žínkou nestačí! Neodkladné odstranění přichyceného
klíštěte je bezvýhradně nutné, protože
s postupující dobou sání se zvyšuje u klíštěte sekrece slin, přičemž dochází k replikaci viru obsaženého ve slinných žlázách a zvyšuje se dávka infikovaného
patogenu. Tak může být ovlivněn celý
další infekční proces a klinické projevy.

Po návratu z návštěvy míst
s předpokládaným výskytem
klíšťat.
V první řadě pečlivé prohlédněte celé
tělo, zda nedošlo k přichycení klíštěte.
Místa nejčastějšího přisátí klíšťat: podkolenní jamka, třísla, podpaží, za ušima,
u dětí na hlavě (mezi vlasy). Klíšťata se
však mohou přichytit kdekoliv, včetně
intimních míst. Prohlídka proto musí být
pečlivá; doporučuje se použití zrcátka na
místech přímo nedosažitelných zrakem.
Je třeba mít na paměti, že člověka mohou napadnout (a infikovat) i nedospělá
klíšťata, přičemž nenasátá larva je v průměru jen 0,8 mm a nymfa 1,2 mm velká. Obdobnou prohlídku je třeba provést
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Jak zlikvidovat
odstraněné klíště
Ve slinách klíštěte je obsažena i složka,
která vytvoří kolem jeho sacího ústrojí
(hypostomu) pohrouženého do pokožky
napadeného obalu z tzv. cementu. V této
fázi je uvolnění klíštěte obtížnější, než
v prvních hodinách po přichycení, kdy
je zakotveno v rance pouze mechanicky
zoubky na hypostomu. Přisáté klíště se
nejprve zakápne dezinfekčním roztokem.
Účinné jsou především látky na bázi jódu
– pozor na možné alergie! Po uplynutí
alespoň 10–15 minut lze klíště odstranit viklavými pohyby pinzetou, smotkem vaty, nebo speciálními kleštičkami
a nástroji. Nikdy se nedotýkejte klíštěte
rukou! Ránu po odstranění klíštěte opět
ošetřete dezinfekcí, případně regeneračním hojivým gelem. Podobný postup platí
i pro odstraňování klíšťat z domácích zvířat (psů, koček).
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S každým klíštětem je třeba zacházet
jako s potenciálně infekčním materiálem, a proto je nutno, aby při jeho
likvidaci nedošlo k potřísnění rukou,
případně předmětů v okolí. Klíště zásadně nemačkejte, ani se nesnažte jinak
ho mechanicky rozdrtit. Klíště zabalte
do kousku papíru (nejlépe novinového)
a na nehořlavém podkladu zapalte. Tento jednoduchý a účinný způsob je kdykoliv proveditelný. Zásadu o potenciální
infekčnosti klíšťat je třeba respektovat
i při odstraňování klíšťat z domácích zvířat (psů, koček); při této práci je žádoucí
používat gumové rukavice.

Jak si dále počínat po
odstranění klíštěte
Klíště, které se přichytilo a začalo sát, vyvolá
vždy nevelké (do 5 cm) zarudnutí pokožky
v místě přichycení, které může přetrvávat
2–3 dny, ale nezvětšuje se; nejde o boreliový erythem. V době 3 týdnů od přisátí klíštěte při zjištění zvětšující se zarudlé skvrny
na kůži (která většinou v centru zbledne),
zvýšené teplotě, únavě či chřipkových příznacích je třeba navštívit neprodleně lékaře
a informovat ho o napadení klíštětem. Po
dobu 3 týdnů se vyvarovat pokud možno
zvýšené tělesné námahy, stresu a nevystavovat se silnému slunečnímu záření.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: celostnimedicina.cz, vakciny.net,
idnes.cz

ČTENÍ, KTERÉ POBAVÍ
Pohádkové
příběhy
o zvířátkách

167 ×

m

230 m
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tr., 17

84 s
, váz.,

165 ×

59 Kč

str., 2
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m, vá

240 m

216 ×
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Deníčkové
příhody
p
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24
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m, br

99 Kč
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Svět fantasy
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2 str.,
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m, vá

č
499 K
145 ×

2 str.,

210 m

z., 51
m, vá

č
399 K
145 ×

., 299
08 str

z., 4
m, vá

210 m

Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!
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Ach, ty nemoci

Běžné dětské
nemoci
Běžných dětských chorob a problémů, které dříve nebo později potrápí každé
dítě a s ním i jeho maminku, je celá řada. Proto se vyplácí být připravena. Tedy
mít po ruce kapičky, sirup nebo mastičku, které miminku uleví.

40

www.rodinaaja.cz

Seriál

Rýma, kašel, horečka a bolesti bříška. Pro dospělého možná banální choroby, které snad
až na tu horečku, přechází. Vězte ale, že malého človíčka mohou pěkně potrápit.

Rýma
Postihuje každého, bez rozdílu věku. Pro dospělé pacienty je to nepříjemný zdravotní stav,
pro miminko ovšem závažnější komplikace.
Kromě ztíženého dýchání dítě špatně přijímá
potravu, špatně spí a je mrzuté. Samozřejmě
se snažíme je před nemocí uchránit, ale smiřme se s tím, že každé dítě občas rýmu dostane. Přeci jen je to virové onemocnění, které
se šíří kapénkami. Jak kojence ošetřovat?
Není nutné hned běžet do lékárny. Mnohem
důležitější je se dítěti více věnovat. Častěji ho
chovat ve svislé poloze a má-li ještě dobrou
náladu, co nejvíce si s ním hrát a žertovat. Při
jakýchkoliv radostnějších emočních projevech
totiž dochází ke spontánnímu odkašlání a vyfrknutí rýmy. Pokud dítě leží v postýlce, je dobré mu zvýšit polohu hlavy.

Kapky ano, odsávačka jen
někdy
Maminka se může pokusit o uvolnění nosu.
Nosní vchod vytře vatovým tampónkem na-

močeným v převařené vodě, borové vodě
nebo nosních kapkách. Dutinu nosní zásadně nevytíráme. Vytírání nosu tampónkem
namočeným v nosních kapkách nemá žádný
efekt a nenahrazuje kapání do nosu. Mnohem účinnější je kapání dětských nosních
kapek, kterými můžeme předejít zánětům
vedlejších nosních dutin a středního ucha.
K běžné první pomoci při rýmě rozhodně nepatří odsávačka nosních hlenů, která je určena spíš pro komplikovanější případy.

Jaké kapky vybrat?
Pro nemocné dítě nejsou vhodné jakékoli
nosní kapky, které doma najdeme, i když
s nimi máme ty nejlepší zkušenosti. Výběr
kapek necháme na lékaři nebo lékárníkovi, kteří doporučí kapky pro dítě určitého
věku. Správné nosní kapky pro malé dítě
nemají být aromatické ani olejové. Od
kapek pro dospělé se liší tím, že obsahují pouze poloviční množství účinné látky,
než je tomu v kapkách pro dospělé. Pokud
máme kapky v domácí lékárničce, je třeba
si ověřit, zda jsou skutečně určeny dětem
a nemají-li prošlou dobu použitelnosti.
Kapky, které připravovali v lékárně podle
lékařského předpisu, mají použitelnost

krátkou. Proto si je nemůžeme schovat pro
příště, ale po skončení léčby je musíme vyhodit. Samotná aplikace kapek vyžaduje
trochu odvahy a nekompromisní přístup.
Miminko se určitě bude bránit a plakat,
kapání do nosu mu nebude příjemné.
Dítě zabalíme do pokrývky a položíme
si je na klín tak, aby hlavička byla volná.
Tu zakloníme a podepřeme levou rukou.
Pravou rukou můžeme kápnou do nosu
předepsaný počet kapek. Celá procedura
proběhne rychleji, získáme-li ke spolupráci
tatínka, nebo jiného dospělého, který dítě
přidrží. Větší děti mohou ležet v postýlce
se zády podloženými polštářkem a hlavou
zvrácenou. Nezapomeňte, že nadměrné
a dlouhodobé používání nosních kapek
může nosní sliznici poškozovat a proto
v případě přetrvávajících potíží je nutné se
poradit s lékařem.

Zvlhčený vzduch
a aromaterapie
Napomoci volnému dýchání lze především
optimální teplotou prostředí a zvlhčováním
vzduchu v místnosti, ve které kojenec spí.
Pomoci může také aromaterapie, která navíc působí i jako prevence.

Péče o tělo znamená starat se i o své nosní dutiny!
Dutiny, sliznice dýchacích a polykacích cest, jsou
jakousi bránou do našeho těla. Slouží jako filtr
a taková klimatizační jednotka našeho těla. Pokud
jsou v pořádku ani nevíme, že je vlastně máme.
Jakmile však vznikne nějaký problém, je to učiněná katastrofa. Zduření, zánět nebo pouze ucpaný
nos, to jsou faktory, které nám dokáží velmi znepříjemnit život.
Naše sliznice jsou každý den zatěžovány obrovským množstvím nečistot a alergeny. Například nosem, který je navíc nonstop v provozu, projde denně
10 až 15 tisíc litrů vzduchu. Výstelka nosu neboli
nosní sliznice, zachytává ze vzduchu nežádoucí částice tak, aby se nedostaly do plic a do těla. Není-li
sliznice nosu v dostatečné kondici a nestíhá svou roli
plnit, přizve si na pomoc hlen, který se začne vytvářet
v dýchacích cestách.
Pokud pomineme infekční viry, je znečištěný vzduch,
který dýcháme především ve velkých městech, tím negativním spouštěčem. V období silných venkovních
alergenů (duben – září) jsou pak naše dutiny a sliznice zatěžovány ještě daleko více.
Tak jako bereme čištění pleti či zubů za naprostou samozřejmost, měli bychom pečovat i o své
nosní dutiny. Dopřát jim pravidelnou péči a komfort, aby se zbavily nežádoucích látek a usazenin
z vnějšího prostředí. Díky tomu můžeme své sliz-

nice i celý organismus lépe ochránit nejen před
nežádoucími viry a bakteriemi, ale také zmírnit
alergické reakce.
Abychom byli zdraví a odolní vůči nemocem, musí být
naše dutiny pravidelně opečovávané, tedy správně čištěné. Nejvhodnějším způsobem je vhodný proplach.
Pro proplach se doporučují mořské soli či speciálně připravené koncentráty. Novinkou je Vincentka
NASALIS, účinný koncentrát k proplachu nosních
dutin a nosohltanu. Je vytvořen na bázi přírodní léčivé silně mineralizované, jodové, uhličité minerální
vody Vincentka.

bí zvýšeného výskytu infekcí tak účinně chrání horní
cesty dýchací. Pomáhá u lidí s vysycháním sliznic
během spánku či chrápání, proti opakovanému krvácení z nosu při tvorbě krust v akutních stavech. Je
ideální rekonvalescencí po nejrůznějších operacích
v oblasti nosní dutiny, nosohltanu, aj.
Čisté dutiny snadněji vstřebávají jiné léčebné preparáty a zvyšují jejich účinnost.
Proplach dutin je také vhodnou přípravou před nejrůznějšími operacemi nosních a vedlejších nosních
dutin či před endoskopickým vyšetřením.

Konvička, která pomáhá
Proplach dutin velice usnadní speciální plastová
konévka, díky které si můžete, vhodným přípravkem,
své dutiny snadno vyčistit v klidu svého domova. Díky
šikovnému tvaru velmi jednoduše propláchnete dutiny i velmi malým dětem, které
trpí jejich ucpáním.
Jak péče o dutiny prospívá
našemu organismu?
Pravidelný proplach vhodným
roztokem přispívá k urychlení
obnovy přirozeného prostředí
sliznic a ke zlepšení obranyschopnosti. Obzvláště v obdo-
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Trvá-li kašel, zvýšené teploty, dítě je unavené, nebo máte jiné pochybnosti, požádejte
o vyšetření svého dětského lékaře.

Teplota a horečka

Kašel
Kašel je v podstatě přirozený obranný mechanizmus, který slouží k očištění dýchacích
cest buď při zvýšené produkci hlenu (např.
při onemocněních dýchacích cest), nebo při
vdechnutí nějakého cizího tělíska (např. části
ořechu). Akutně vzniklý kašel provází celou
řadu onemocnění dýchacích cest a odeznívá-li stejně s ostatními příznaky onemocnění, není třeba se znepokojovat. Jiná situace
nastává, objevuje-li se kašel bez příznaků
onemocnění dýchacích cest - přetrvává delší dobu, objevuje se v záchvatech, v určitou
denní či noční dobu, po zvýšené námaze,
v určitém ročním období apod. V tom případě je potřeba konzultovat svého dětského
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Suchý kašel
Kašel provázející onemocnění dýchacích
cest bývá zpočátku suchý a dráždivý v důsledku překrvení sliznice dýchacích cest,
zhoršuje se v suchém a teplém prostředí.
Suchý kašel dítě nesmírně obtěžuje a vyčerpává (čím menší dítě, tím více), zejména
v noci, častým průvodním jevem je zvracení. Suchý kašel je třeba zpočátku tlumit
léky (bez přídavku kodeinu!) Nabízejte
dítěti často v malých dávkách tekutiny
(vhodný je lipový čaj, plicní směsi, podběl,
voda). Vhodný je klasický Priessnitzův obklad na krk (bez igelitu!) Zvlhčujte vzduch
v místnosti (zvlhčovačem či mokrým ruční-
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kem umístěným do blízkosti dítěte). Často
a krátce větrejte. U starších dětí lze použít
inhalace Vincentkou (nebo Vincentkou ve
spreji). Dítěti dale zvyšte polohu na spaní (podložením matrace nebo postýlky)
a dbejte o průchodnost nosu. Lze použít
i různých bylinných směsí ve formě sirupu.

Vlhký kašel
Po krátkém období suchého dráždivého
kašle v průběhu akutního onemocnění
dýchacích cest se objeví vlhký kašel, kdy
sliznice dýchacích cest začne ve větší míře
produkovat hlen. Ten se v dýchacích cestách hromadí a kašel usnadňuje jeho odstranění. Proto v této fázi už se nesmí kašel
potlačovat - naopak se musí odkašlávání
podporovat vhodně volenými léky. Děti
(zejména malé) nedokáží hlen vyplivnout,
polykají jej a často potom zvrací. Co dělat
u vlhkého kašle? Opět podávejte dostatek
tekutin (bylinné čaje, Vincentka). Zvlhčování vzduchu je nutné stále - včetně zvýšené
polohy dítěte. Podávejte léky usnadňující
odkašlání (bylinné sirupy, léky rozpouštějící
hlen apod.) Nenuťte dítě do jídla, nemá-li
chuť, nabízejte jídlo v menším množství
a častěji a lehce stravitelné. Říká se, že
mléko často tvorbu hlenu zvyšuje, není to
však pravidlem, ale pokud ho dítě odmítá
během nemoci, nevnucujte mu ho. Kašel
většinou odezní během týdne až 10 dnů
spolu s ostatními příznaky onemocnění.

Za normální tělesnou teplotu se obvykle
považuje hodnota 36,5 – 36,9°C. Teplota
v zadečku dítěte je průměrně o půl stupně vyšší, avšak větší teplota než 38 stupňů Celsia se obvykle považuje již za abnormální. V průběhu dne je jistá variace
teploty (cca 1 stupeň Celsia) s maximální teplotou v pozdním odpoledni. Zdroj
teploty může být jasně viditelný. Jestliže
má dítě hnisající vyrážku na kůži, virový
průjem, zánět mandlí, rostoucí zoubky
atd. nebo naopak zdroj nemusí být dobře
identifikovatelný. Častou příčinou dětské
teploty je zánětlivé onemocnění. K tomuto je mnohdy přidružen kožní výsev.
Rovněž průjmovitá onemocnění, infekce
dýchacích cest, nebo infekce močových
cest se mohou projevovat zvýšenou teplotou. Někdy se jako příčina teploty uvádí
tzv. horečka ze žízně. Horečka (teplota
nad 38 stupňů Celsia) u dětí mladších tří
měsíců je asociována s vysokým rizikem
vážné bakteriální infekce. Takto malé děti
obvykle vykazují pouze horečku bez její
zjevné příčiny. Většina těchto horečnatých onemocnění je způsobena virovými
patogeny, ale mnohdy také bakteriemi
(zánět močových cest, kolující bakterie v krvi, záněty dýchacích cest, zánět
mozkových blan, bakteriální průjem způsobený salmonelami, shigelami a escherichiemi, zánět kloubu a kostí). Děti
s horečkou jsou většinou přijímány do
nemocnice, ke stanovení příčiny horečky
a podání antibiotik.

Horečka a její projevy
Dítě s horečkou jeví typické známky. Je neklidné nebo naopak spavé. Potí se, nepřijímá potravu a je obluzené. Horečka může
doprovázena příznaky jako je zvracení nebo
průjem. Důležité je horečku nepodcenit
a vždy vyhledat lékaře. Příčina může být
mnohdy závažnějšího charakteru. Důležité
je také osvojit si správný postup měření teploty dítěte. Nejvhodnější je používání rektálního teploměru. Mějte na paměti, že ruce
i nohy miminka mohou zůstat chladné i při
vysoké teplotě. Metody měření teploty jako
přiložení ruky na čelo jsou velmi nepřesné
a není radno se na ně spoléhat. Pozor! Při
některých mnohdy vážných onemocněních
nemusí kojenec mít teplotu vůbec.
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Jak snížit teplotu bez léků?
Zábaly
Dítě zabalíme do osušky namočené ve vlažné vodě cca 18 °C teplé a ponecháme je
v zábalu 10-15 minut, balíme pouze hrudník a břicho, končetiny ponecháme volné,
ničím nepřikrýváme. Opakujeme 3x během
2 hodin dle potřeby. Vždy je nutno dbát na
přísun chlazeného nápoje, teplota místnosti má být 24 °C, vždy po sundání zábalu
necháme dítě odpočinout, lehce jej přikryjeme a po 20 minutách změříme teplotu.
Pokud teplota neklesne, proceduru opakujeme. Nikdy se nesnažíme dosáhnout
normální teploty, stačí, když se podaří snížit
teplotu o 1-2 stupně. Abychom nepromáčeli postel, můžeme pod dítě podložit buď
jednorázovou podložku, nebo silnější osušku. Nikdy ne igelitovou fólii.

Přikládání ledových
kostek do třísel
Je to velmi efektivní, ale málo používaná
metoda, která spočívá v tom, že na obě
třísla dítěte položíme tenkou látku (např.
kapesník) a na ni položíme 2-3 kostky ledu
vložené do igelitového sáčku, ponecháme

cca 10 minut, dítě jen lehce přikryjeme, po
uplynutí 10ti minut led odstraníme a po
20ti minutách teplotu přeměříme. Pokud
teplota neklesne, postup opakujeme. Tuto
metodu děti velmi dobře snáší, protože
je neobtěžuje a hlavně je efektivní proto,
protože třísly prochází velké tepny, takže
krev se rychleji chladí. Vzhledem k anatomickým poměrům se tato metoda nedá
použít u kojenců.

Omývání houbou
Vaničku zčásti naplníme vodou teplou cca
29 °C, dítě posadíme nebo položíme a pomocí houby omýváme trup a končetiny.
Teplota místnosti má být 24 °C. Délka omývání 10 - 30 - 40 minut - v závislosti na reakci dítěte. Pokud se objeví třes nebo „husí
kůže”, proceduru ukončíme. Opět musíme
cca po 30 minutách kontrolovat teplotu.

Sprchování:
Použijeme opět vlažnou vodu zhruba kolem 30 °C, po dobu cca 2 minut, pak dítě
vytřeme, po 20 minutách teplotu zkontrolujeme a v případě potřeby opakujeme.
Pokud dítě sprchování nesnáší, použijeme jiné metody.

POZOR! Nikdy nepoužijeme popsané
metody, jestliže má dítě studené končetiny nebo mramorovanou kůži na
těle, vyrážku na kůži a pokud se dítě
proceduře nepřiměřeně brání!

Jak ovlivnit teplotu
pomocí léků?
U malých dětí je lépe použít čípky, sirupy
podle tolerance dítěte, tabletovou formu lze
použít od 3 let věku dítěte, opět dle tolerance. Nikdy léky nekombinujte, lze kombinovat
čípky a sirup či tabletu, ale nikdy druh přípravku! Změnu přípravku provede lékař, je-li
původní lék neúčinný. Léky na snížení teploty
lze podat v případě nutnosti i po 4 hodinách.
Samozřejmě, že je účelné kombinovat léky na
snížení teploty se zábaly či sprchováním, ale
vždy je nutno teplotu kontrolovat a stav dítěte trvale sledovat, podle situace konzultovat
dětského lékaře. Vždy je nutno dbát na podávání chladných tekutin, dodržovat přiměřenou teplotu v místnosti častým větráním,
do jídla nenutit, dítě přiměřeně obléci.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: ordinace.cz. baby-online.cz,
e-mimino.cz

Svět nejmenších

Také vás
trápí dětské

zoubky?
U většiny dětí dochází mezi šestým
a devátým měsícem k prořezávání
prvních zoubků. Úplný mléčný chrup
má 20 zubů. Pokud má vaše roční
dítě ještě stále prázdná ústa, nic se
neděje, růst zubů u dětí je velmi
individuální. Důležité je, aby všechny
zoubky mléčného chrupu narostly
dítěti do tří let. V opačném případě
je nutná návštěva a konzultace se
zubním lékařem.
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Svět nejmenších

Pořadí, v jakém se zoubky prořezávají, bývá
ve většině případů shodné. Jako první se
prořezávají dolní střední řezáky (jedničky),
po nich následují horní jedničky a horní
vnější řezáky (dvojky). Téměř shodně přicházejí na řadu i dolní dvojky. Postupně se
dětský chrup doplní prořezáním horních
a dolních prvních stoliček (čtyřky), očních
řezáků (trojky) a nakonec vyrostou druhé
dolní a horní stoličky (pětky).
Zoubek, který se právě prořezává, se jeví
jako malý hrbolek na dásni. Pokud je prořezávání příliš rychlé, může se na dásni objevit i malá modřinka nebo podlitina, která
je bolestivá. Vzniká z důvodu hromadění
malého množství krve kolem zoubku, který se tlačí ven. Pokud je otok bolestivý,
dítě pláče, hodně sliní a objeví se zvýšená
teplota, doporučuje se zajít za stomatologem, který dutinku propíchne a miminku
se tak uleví od bolesti.
Problémy spojené s růstem zoubků mnohdy úplně odstranit nelze, ale můžete je
alespoň zmírnit. Výborným pomocníkem je
tzv. kousátko, které se na pár minut vloží
do lednice a pak se jím ochlazují a masírují podrážděné dásně. Je však důležité,
aby toto dětské kousátko bylo vyrobeno ze

zdravotně nezávadného materiálu (plastu).
Je-li bolest silná a přidá se i zvýšená teplota, lze v lékárně koupit přípravky na
potírání dásní. Používání různých gelů na
znecitlivění rozbolavělých dásní při prořezávání zubů může však také znecitlivět i
zadní část hltanu. Pro dítě tak vzniká nebezpečí, že by mohlo vdechnout jídlo. Je
proto nutné, aby dítě jedlo v tomto případě vsedě, v klidu pod dozorem dospělé
osoby!
Při prořezávání zoubků se sice může objevit zvýšená teplota, ale nikdy ne horečka.
Pokud má vaše miminko horečky vysoké,
které dokonce provází křeče, průjem, dítě
nepřijímá stravu a zvrací, nemají s tím zuby

většinou nic společného. V tomto případě
je nutné vyhledat dětského lékaře, který
určí diagnózu.

A co když se zkazí…
Zubní kaz se nevyhýbá ani malým dětem,
patří v dnešní době k nejrozšířenějším chorobám. Zubní kaz způsobují mikroorganismy (bakterie Streptococus mutant), které
se nacházejí u 90% lidské populace. Ty přeměňují cukry na kyseliny, které rozpouštějí
zubní sklovinu. Usazují se nejen na zubním
plaku, kazu a kameni, ale nacházejí se i ve
slinách. Čím více mikroorganismů v ústech
máte, tím je větší pravděpodobnost, že je
přenesete na vaše dítě.

Časový přehled prořezávání dočasných zubů
Typ zubu

Doba prořezávání

Druh čelisti

První řezáky (jedničky)

6 – 9 měsíc

dolní

První řezáky (jedničky)

8 – 11 měsíc

horní

Druhé řezáky (dvojky)

9 – 12 měsíc

dolní i horní

První stoličky (čtyřky)

12 – 18 měsíc

dolní i horní

Oční (trojky)

17 – 22 měsíc

dolní i horní

Druhé stoličky (pětky)

20 – 30 měsíc

dolní i horní

VAŠE DĚTI MILUJÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ,
dopřejte jim to nejlepší
motivujte je profesionálními produkty
hello kitty a spiderman

To nejlepší pro Vaše děti! Motivujte Vaše děti k čištění zubů s profesionální zubní hygienou Hello Kitty
a Spiderman od Dr. Fresh USA. V prodeji: Hello Kitty dentální set (kartáček, pasta, dent. párátka), zubní
kartáček s krytkou, zubní pasta s jahodovou příchutí, ústní voda, blikající kartáček s časovačem, náplasti
s 4 designy 20ks, ústní voda a zubní kartáčky, vody a další produkty klučičího hrdiny Spidermana.

Zakoupíte v lékárnách, drogeriích
a na www.krasnyusmev.cz

Svět nejmenších

I když zpočátku v bezzubých ústech dítěte
tyto kazivé mikroorganismy nenajdeme,
získá je bohužel dítě velmi brzy přenosem
slinami od některého rodinného příslušníka, nejčastěji od matky. Proto je velmi
důležité, aby matka akceptovala základní
hygienická pravidla a celá rodina samozřejmě pečovala správně o své zuby. To je
samozřejmě důležité i z jiného aspektu –
dítě automaticky dělá to, co my dospělí.
Pokud uvidí, že si rodiče a sourozenci pravidelně čistí zuby po každém jídle, i ono
bude chtít svůj kartáček a automaticky
bude zoubky čistit.
Dozrávání zubů a jejich vytvrzení sklovinou trvá zhruba 2 roky, snažte se tedy
dobu, kdy se do úst vašeho dítěte dostanou škodlivé bakterie, co nejvíce oddálit.
Je prokázáno, že pokud dítě nepřijde do
styku se Streptococem do 3 let věku, je
proti němu následně odolnější a v budoucnosti má méně zubních kazů.
Základní hygiena budoucí matky, která se
podílí na zdravém chrupu dítěte:
•
Již během těhotenství navštivte zubního lékaře a dejte si zuby do pořádku,
celkově zkvalitněte zubní hygienu.
•
Prsní bradavku před kojením nikdy
nesliňte, ošetřete ji kapkou mateřského mléka nebo vodou.
•
Věci, které následně vkládáte do úst
dítě nikdy neolizujte.
•
Neolizujte prstíky dítěte, v případě jejich umazání použijte vodu nebo hygienické ubrousky.

Péče o zdravé zuby
Péče o první zoubky musí začínat už s příchodem prvního zoubku. Nejdříve příjde
asi na řadu „prsťáček“, silikonový návlek
na prst s drobnými výstupky, kterými čistí
malému dítěti zoubky rodiče. Postupně se
přechází na kartáčky a pak si potomek začíná čistit zuby sám. Rodiče by nad dítětem
měli vykonávat důslednou kontrolu, protože většinu dětí čištění zubů samozřejmě
nebaví. Neuvědomují si, že je to pro jejich
dobro, to poznají až později. Nenechejte
napáchat zbytečné škody v chrupu vašeho
potomka a dbejte o prevenci!
Co říká na základní otázky ohledně čištění dětských zoubků odborník z Dentálního centra Podkovka v Praze (Zpracováno
pro server vitalia.cz)? Na této klinice je
poskytováno široké spektrum služeb a
pozornost je soustředěna také na dětskou stomatologii.
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www.rodinaaja.cz

Odkdy by si dítě mělo začít
přivykat na čištění zubů?
Od okamžiku, kdy se mu prořežou první
zuby. Zkrátka je-li v ústech zub, je třeba jej
čistit. Dočasné zuby se kazí stejně jako zuby
dospělých. Nejprve musí čistit dětem chrup
rodiče, ale v okamžiku, kdy je dítě (a to je
velmi individuální) schopno alespoň částečně čistit zuby samo, je třeba jej k tomu vést.

Podle jakého kritéria
vybrat první dětský kartáček
na zuby?
Dětský kartáček by měl velikostně odpovídat velikosti dětských úst. Měl by být
v každém případě měkký, měl by mít malou
hlavu a husté štětiny, aby se jím dalo v dětských ústech dobře manipulovat. Pro úplný
začátek se používá tzv. prsťáček, tedy jakýsi
návlek na prst s kartáčkem. Tímto mohou
rodiče čistit dětem zuby zpočátku, než je
možné použít kartáček.

Do doby, než je dítě skutečně samostatné, nese plnou odpovědnost za stav jeho
chrupu rodič a jeho dohled nad čištěním je
maximálně důležitý.

Kdy je nejvhodnější jít
s dítětem na první zubní
prohlídku?
V okamžiku, kdy se prořežou první dočasné
zuby. Tedy asi v 6 měsících. Jde spíše o kontrolu toho, zda prořezávají ty zuby, které
prořezávat mají. Je to důležitá návštěva
hlavně pro rodiče, kteří dostanou podstatné informace o tom, jak pečovat o chrup
dítěte, aby nic nebylo zanedbáno.
Prevencí zubního kazu se zabývá Program ZDRAVÉ ZUBY, který uspořádal
za podpory značky Orbit a grantu Ministerstva zdravotnictví ČR v loňském
roce průzkum a měl za cíl zhodnotit kazivost a stav chrupu u dětí a zjistit postoj
k zubnímu zdraví u dětí, pedagogů a rodičů. Pro šetření bylo vybráno 320 dětí
z pátých tříd z Prahy 1 a 2. Podobný průzkum se konal v roce 2004 a za tu dobu
se výrazně změnily výsledky k lepšímu.
Z průzkumu vyplynulo, že kazivost
chrupu se u dětí oproti roku 2004
snížila o 52 % a zároveň se výrazně
zlepšil stav chrupu dětí. Velmi zajímavé
číslo vzešlo při porovnání návštěvnosti
stomatologických ordinací mezi rokem
2004 a 2011. Před 7 lety potřebovalo
ošetření 62 % dětí, což je více než polovina. Nyní navštíví stomatologickou
ordinaci s potřebou zubního vyšetření
necelá jedna třetina (26 %).

Měli bychom dávat dětem
speciální dětskou zubní pastu,
anebo stačí pasta, se kterou
si čistíme zuby i my dospělí?
Dětem bychom rozhodně měli koupit dětskou pastu. Dětské pasty mají nižší obsah
látek, např. fluoru, které by byly v množství
pro dospělé pro malého jedince nebezpečné, a to v okamžiku, kdy by je spolykal.

Jaká technika čištění zubů
je nejvhodnější?
V zásadě všechny v současnosti doporučované techniky čištění dětských zubů jsou
vibrační, jsou nejlepší. Existuje několik vibračních technik, např. Bassova nebo Stillmanova metoda – podrobněji je rodičům
předvede stomatolog.

Důvodem takto velkého
pokroku je:
•

Do kdy má zoubky čistit
rodič, a kdy je čas, aby se
dítě osamostatnilo?
To je opět velmi individuální. Některé dítě
je schopno čistit si zoubky velmi brzy, jiné
naopak později. Na rodičích je, aby o čistotu
zubů dítěte pečovali, dokud si dítě nebude
schopno čistit zuby spolehlivě samo. Zabrání
tak vzniku vážných poškození chrupu dítěte.

Co dělat, když si dítě
odmítá čistit zuby?
Tohle děti prostě dělávají a je třeba trpělivost a zase jen trpělivost. Není možné nad
věcí mávnout rukou a nechat ho nadělat
nenávratné škody na jeho chrupu.

•
•

široká distribuce fluoridových zubních past,
postupné zlepšování stravovacích
návyků,
změna přístupu k zubnímu zdraví jak
u dětí, tak u rodičů

Důležitým výsledkem průzkumu se také
staly děti se zcela zdravým chrupem,
těch je celých 58 %, což jen dokazuje
správný postup v zubní hygieně a širokou
informovanost o této problematice.

Zdroj: Vitalia.cz, naseporodnice.cz
Foto: SAMphoto.cz

Odhaleno: Čím si pomáhají od bolesti lékaři,
když je samotné začnou trápit klouby či záda
a nemohou se bolestí pohybovat
A lékaři po celém světě proto předepisují tuto léčbu
pomocí přístrojů BioBeam svým pacientům již
mnoho let. (Důkazem účinnosti je i fakt, že léčba
těmito přístroji je prováděna v českých nemocnicích
a lázních). Tato léčba je jednoduchá, bezbolestná,
bezléková, bez vedlejších účinků a zvládne ji každý.

Proč si kupují domů přístroj, který
se jim osvědčil v ordinacích?
Přístroje zn. BioBeam používají pro léčbu pacientů
například na odborných pracovištích Fakultní
Nemocnice Brno, Lázně Jáchymov, Rehabilitační
ústav Kladruby a řadě dalších.

Čím si pomáhají od bolesti
samotní lékaři?
Průměrný věk českého lékaře převýšil 52 let a každý
dvanáctý už překonal šedesátku. Vydělávají možná
více než my, když se ale ráno probouzejí, zažívají
úplně stejné bolesti kloubů, zad a svalů, jako my
ostatní.
Řada z nich ale přesto ráno vstává bez problémů,
potíže s klouby během dne téměř necítí a i přes vyšší
věk mohou dělat téměř vše, co si zamanou. Jak to
dělají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani
nákladné... a stejné výsledky můžete svému tělu,
svým kloubům a páteři nyní dopřát i vy.

Klouby je nebolí, i když jedí, kouří
a „sportují“ stejně, jako my

Lékaři pracující v nemocnicích mají přirozeně
výhodu – profesionální a osvědčené přístroje
BioBeam mohou používat „v práci“. Když si ale
kupují takový přístroj sami pro sebe a své příbuzné
domů, vybírají si opět ten samý. Důvod je prostý:
Izraelský výrobce přístrojů BioBeam je totiž
vlastníkem patentu na léčbu světelným paprskem
940nm a jako jediný vám tak může tuto klíčovou
složku léčebného působení zaručit.

Přístroj na bolest kloubů, který se
sám zaplatí

Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloubů, zad
a svalů po vás vyžadují další a další peníze, za
přístroj BioBeam 940 zaplatíte jen jednou...
a všechny další léčebné aplikace budou již
bezplatné. Nemusíte tak následně docházet za touto
léčbou ke svému lékaři, platit za každý zákrok,
nemusíte platit regulační poplatky, a pokud získáte
přístroj BioBeam 940 za aktuální cenu 5.990 Kč,
získáte tak účinného pomocníka na léčbu
pohybového aparátu a bolestivých stavů, kterého
můžete kdykoliv použít nejen vy , ale také vaši
známí. Na přístroj je poskytována nadstandardní
záruka v délce 36 měsíců, kterou si můžete
prodloužit až na 6 let.

Všichni sice doporučují omezit nezdravé jídlo a více
se pohybovat, samotní rádci ale často kouří stejně,
jako my. U oběda si nakládají stejná jídla. A se
sportem jsou na tom obdobně. Co tedy dělají, aby
účinně snížili bolest kloubů či zad sami u sebe?
Protože nemají čas nazbyt, nechtějí polykat další
pilulky a chtějí se vyvarovat vedlejších účinků
chemických přípravků, využívají účinnou, ověřenou
a bezbolestnou metodu, za kterou dostal její
vynálezce Nobelovu cenu.
Pomocí speciálního přístroje BioBeam 940 bolavé
místo nasvítí a stejně jako sluníčko pomáhá uzdravit
lidskou duši, podobně blahodárně pomáhá tento
přístroj pohybovému aparátu tam, kam se slunce
nedostane – pod kůží, kde vyvolá léčebné účinky.
Nemusíte se přitom nijak namáhat a můžete se
přitom třeba dívat na televizi. Nemusíte polykat
žádné prášky. A nemusíte ani měnit svůj jídelníček
nebo pohybové návyky.

Žádný „zázrak“ - jen osvědčená
metoda, kterou předepisují lékaři
po celém světě
Řada pacientů, kteří si účinky vyzkoušeli (viz. dále),
mluví sice o „zázraku“, ale žádné kouzlo to není.
Budoucí lékaři se učí o pozitivních účincích této
léčebné metody již v prvních ročnících. Zakladatel
tohoto léčebného oboru - dánský profesor N.R.
Finsen - dostal za svůj vynález Nobelovu cenu.

Doktor mi předepsal proceduru s BioBeamem 940.
Na rehabilitaci jsem vybral všech 10 terapií, které
mi předepsal a musím říct, že se to opravdu
zlepšilo.“ Karel V., 52 let
„Léčím se na coxarthrosis III. stupně kyčelního
kloubu a coxarthrosis II. stupně obou koleních
kloubů. Tyto potíže již trvají skoro 10 let. Nyní
používám BioBeam 2x denně po 20 minutách a
bolesti se snížily natolik, že mohu jezdit na kole
a chodit o jedné holi. BioBeam mi pomáhá také při
jakékoliv bolesti z námahy.“ Ludmila S., 67 let

Jakou zkušenost mají s přístrojem lékaři z praxe?
Odpovídá MUDr. Josef Pech:
„K léčbě pohybového aparátu, artrózy,
revmatismu, bolestí zad a kloubů,
poúrazových stavů organismu, zánětů kloubů,
svalů, šlach, atd. používáme také BioBeam
940 a s jeho léčbou zaznamenáváme denně
výborné výsledky. Vyznačuje se výraznými
analgetickými, protizánětlivými a biostimulačními účinky. Použití přístroje účinně snižuje bolest a zlepšuje pohyblivost. Mohou jej
používat i kardiaci, lidé s cukrovkou, či
pacienti s cizím předmětem v těle (např. s
umělým kloubem, kardiostimulátorem apod.).
Léčba přístrojem je jednoduchá, bezbolestná,
bez vedlejších účinků. Pomáhá i tam, kdy
nezabírá léčba farmakologická.“

Jednoduché používání bez
potřeby dalších znalostí
Velkou část našich pacientů tvoří starší lidé a
přístroj BioBeam je proto navržen tak, aby obsluha
byla jednoduchá. Ovládá se pouze jediným
přepínačem. Součástí balení jsou pružné upínací
pásy, které umožní připevnění přístroje kdekoliv na
těle (vč. páteře nebo jiných špatně dostupných míst),
bez nutnosti držení. Léčba nevyžaduje další obsluhu
či přítomnost jiné osoby. Samozřejmostí je
srozumitelný návod v češtině.

Jak mohu získat tohoto
pomocníka v boji s bolestí kloubů,
zad a svalů?
Co říkají pacienti, které trápí
artróza, bolesti zad a kloubů...
„Víc než půl roku jsem chodil po doktorech kvůli
velkým bolestem v kříži. Léčbu přístrojem BioBeam
940 mi doporučil známý – před časem si jej koupil
a pomohlo mu to. Chtěl jsem si to co nejdříve
vyzkoušet - tak mi ho na měsíc půjčil. Na záda jsem
BioBeam používal třikrát denně po 20 minutách
a večer u televize. Výsledky se dostavily okamžitě.
Bolest začala ustupovat a po třech týdnech jsem
chodil do práce zase bez problémů. Takže dnes mám
BioBeam i já. Svůj vlastní.“ Jan T., 41 let
„.Trpím revmatoidní artritidou a BioBeam 940 jsem
dostala k vánocům jako dárek od dcery. Pracuje
jako rehabilitační sestra. Strojek používám, když se
vracím ze zahrádky nebo v zimě, kdy mám oteklé a
ztuhlé klouby. Zlepšení si všimla i moje doktorka
a díky BioBeamu už nemusím brát tolik léků.“
Marta S., 60 let
„V noci jsem dřív nemohl spát, pořád mě budila
silná bolest v rameni. Původně jsem to léčil obstřiky,
prášky a bolavé rameno jsem musel mazat krémem.

Další zkušenosti pacientů s přístrojem BioBeam na www.BioBeam.cz

BioBeam 940 si můžete prohlédnout, prověřit
a také objednat na stránkách: www.BioBeam.cz,
telefonicky na tel: 220 99 88 77 nebo poštou na
adrese výhradního dodavatele pro ČR (již od roku
1999) Drixon group s.r.o., Roháčova 188/37,
PSČ 130 00, Praha 3. Cena přístroje činí 5.990 Kč,
můžete jej zakoupit také na splátky od 359 Kč
měsíčně, je chráněn tříletou záruční lhůtou
s možností prodloužení až na 6 let. BioBeam 940 je
schválen pro použití na odborných lékařských
pracovištích a je určen také pro domácí léčbu.
Přístroj je napájen z elektrické sítě, používán lékaři
po celém světě a tak jako pomáhá milionům
pacientů,.může nyní.pomoci.také vám.

Dodání do 24 hodin, tel: 220 99 88 77

Dietní klub

Třídenní dieta
Pár dnů jste si užívala, dopřávala jste si dobroty, a teď se
nevejdete do svých oblíbených džín? Potřebujete první pomoc
– rychle zhubnout, ale nesmí to moc dlouho trvat?
Zkuste dietu, která skutečně trvá jenom tři dny.

Krátkodobá třídenní dieta patří k nejpopulárnějším dietám a hodí se zejména těm
z vás, které nepotřebujete zhubnout hodně, ale jen srovnat váhu na svoji původní.
Třídenní dieta je založená na nízkém příjmu
kalorií. Není na tom nic magického – žádné
mystické chemické reakce, které působí na
tělo. Jen pouhopouhé snížení kalorického
příjmu. Zapamatujte si však, že tato dieta je
skutečně vhodná jenom po krátkou dobu
a v žádném případě se tento kalorie omezující jídelníček nehodí pro dlouhodobější
dietu.
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ještě vypijte džus (nejlépe ráno odšťavňovaný
fresh). Přidejte jeden plátek toastu (nejlépe
celozrnného) s jednou malou lžičkou burákového másla. K obědu se může první den
podávat půl kompotové mističky tuňáka, jeden plátek toastu a k tomu opět černá káva,
čaj a sklenice vody. Večeře se skládá z 90 g
libového masa (bez tuku, nejlépe bílé kuřecí maso), jednoho hrnečku fazolí a jednoho
hrnečku karotky. Dopřát si můžete i dezert:
povolen je jeden kopeček vanilkové zmrzliny
a jednoho středně velké jablíčko. Z pití se podává bylinkový čaj nebo voda.

Třídenní dieta: den první

Třídenní dieta: den druhý

První den je jídelní plán „třídenní diety“ následující: Ke snídani si můžete dopřát černou
kávu, čaj a nezapomeňte na sklenici vody.
Kromě tekutin snězte půlku grapefruitu nebo

Druhý den si k snídani můžete dát opět černou kávu, čaj a samozřejmě sklenici vody.
K jídlu si připravte jedno vajíčko na jakýkoliv způsob (pokud jej připravujete na tuku,

www.rodinaaja.cz

tak na olivovém oleji), jeden plátek toastu
a jeden banán. K obědu se pak druhý den
této třídenní diety doporučuje například
jeden hrneček cottage sýru nebo tuňáka,
a opět černá káva, čaj a voda. K večeři se
doporučují dva plátky hovězího nebo dva
hot-dogy (raději s dietním párkem a celozrnným rohlíkem), půl hrnečku karotky,
jeden hrneček brokolice nebo zelí, půl hrnečku vanilkové zmrzliny a jako tradičně
bylinkový čaj nebo voda.

Třídenní dieta: den třetí
Závěrečný, nebo-li třetí den této krátkodobé diety je zakončen následovně: K snídani se podává jako pravidelně černá káva,
čaj a voda. K nápojům pak pět normálních
solených krekrů (některé z bio sucharů),
jeden pátek sýru cheddar a jedno jablíčko.

Dietní klub

www.rodinaaja.cz
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Krása

K obědu se doporučuje podávat jedno na
tvrdo uvařené vajíčko, jeden plátek toastu a samozřejmě černá káva, čaj a voda.
K večeři je pak možno servírovat jeden
hrneček tuňáka, jeden hrneček karotky, jeden hrneček květáku a jeden hrneček melounu. K tomu kopeček vanilkové
zmrzliny a pak bylinkový čaj nebo vodu.

Pravidla třídenní diety
•
•

•

•

•
•
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Čaj a kávu přes den neslaďte, nebo si
pomozte umělým sladidlem.
Zeleninu připravujte dušenou ve vodě
s minimem soli. Pouze k brokolici přidejte kapku olivového oleje. Bez tuku
se totiž z brokolice neuvolní potřebné
vitamíny.
Jídlo dlouho žvýkejte. Žaludek tak
oklamete a bude mít pocit větší zasycenosti. Doporučuje se každé sousto
přežvýkat až 50krát.
Pokud k přípravě jídla musíte použít
tuk, používejte zásadně za studena lisovaný olivový olej (extra virgine).
Ovoce jezte syrové. Jablka i se slupkou
– obsahuje vlákninu.
Snažte se v průběhu diety hodně zaměstnat a nemyslet na jídlo.

www.rodinaaja.cz

•

•

Suroviny pro třídenní dietu si nakupte
předem – den před tím, než se do ní
pustíte.
Během diety se nevažte. Zvažte se den
před dietou a pak až následující ráno
poté, co dietu ukončíte.

Čím si můžete v průběhu
třídenní diety zpestřit
jídelníček
Co se týče přidávání chuťových přísad do
připravovaných jídel, povoleno je neomezené množství citrónu, špetka soli a/nebo
pepře, ale například také hořčice či různé
bylinky. Několik málo jídel z uvedeného jídelníčku na tři dny můžete nahradit následovným způsobem:
•
Namísto grapefruitu si můžete dopřát
chutný pomeranč.
•
Tuňáka můžete nahradit cottage sýrem (ale platí i opačně). Tuňáka si
můžete koupit i konzervovaného –
vyberte si ale toho ve vlastní šťávě
(bez přidaného oleje a bez příchutí).
•
Zmrzlinu můžete vyměnit za zdravější
zmražený jogurt. Nebo klasický nemražený nízkotučný jogurt – samozřejmě
se živými jogurtovými kulturami.

•

•
•

•

Květák můžete podávat namísto brokolice (a opět můžete praktikovat
i opačně).
Fazole se smí vyměnit za brokolici
nebo květák.
Namísto karotek může být podávána
červená řepa (avšak čerstvá, nekonzervovaná).
Pět slaných krekrů (sucharů) můžete
vyměnit za toast (opět můžete podávat i opačně).

Třídenní dieta vám nejen pomůže ubránit
se denních kalorií a rychle shodit pár v poslední době nabraných kil, ale je i skvělým
startem před dlouhodobější dietou. Během
tří dnů si tělo zvykne na menší příjem kalorií
a vy tak můžete začít s dlouhodobější dietou. Určitě však nepokračujte v této třídenní dietě a vyberte si dietu vhodnou pro delší
časové období. Například čtyřdenní dietu,
která trvá vlastně měsíc a vy v ní budete
hubnout v sedmi po sobě jdoucích cyklech
trvajících vždy čtyři dny.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Lékař radí
Prosím poraďte mi, mým problémem je neustálé přibírání na váze, a když se začnu omezovat
v jídle, pak trpím zácpou. Moje známá mi doporučila užívat přípravek Unilakt, jaký je Váš názor?
Zdena J. 28 let, Tábor
Paní Zdeno, vlákninový přípravek Unilakt je velmi kvalitní preparát, který je zároveň i velmi
komplexní a tím, že je již 17 let v lékárnách, vypovídá o jeho kvalitě.
Já jej doporučuji jako výborný doplněk redukční diety. Tabletky je třeba užívat zhruba půl hodiny
před každým jídlem nebo při pocitu hladu a to v množství 5–10 kusů maximálně 3x denně.
Velmi důležitý je dostatečný příjem tekutin, zejména po požití tablet. Tento způsob Vám
skutečně během tří měsíců pomůže zhubnout o 10 až 12 kg a pokud jen trochu omezíte svůj
kalorický příjem, máte výsledek zajištěn. Unilaktem lze nahradit jedno jídlo denně, nejlépe večeři.
Unilakt se navíc užívá při chronických zácpách, hemoroidech a zažívacích problémech.
Všechny tyto potíže spolu totiž většinou souvisí. Unilakt má mnoho důležitých
složek. Je to především jablečná vláknina a její sytící efekt, díky jemuž se dá
systematicky hubnout a uživatelky netrpí ani zácpou. Dále je to řasa Chlorella,
která dodává tělu chybějící látky s vitamíny, posiluje imunitní systém, upravuje
střevní vylučování a díky CGF (Chlorella růstový faktor) urychluje obnovu a růst
buněk. Obsahuje velké množství přírodního betakarotenu, vitaminu B1,
B2, B3, B6, B12 vitamínu C, biotinu, kyseliny listové, vitamínu E a řadu
minerálů a stopových prvků.
Další složkou je skořice, ta má uklidňující účinky, uvolňuje napětí a stimuluje
krevní oběh. Podporuje trávení, působí proti průjmu a ranní nevolnosti
v těhotenství. V poslední době se objevily velmi pozitivní výsledky ve spojení
skořice a cukrovka. Tyto studie uvádějí, že při pravidelném užívání jednoho
gramu skořice denně po dobu čtyřiceti dnů (což odpovídá 600 g balení
Unilaktu) poklesla hladinu cukru i cholesterolu o 20 %.
Souhrnem lze říci, že doplněk stravy Unilakt je důležitý při redukci hmotnosti,
upravuje cholesterol a cukr v krvi, udržuje pravidelnou stolici, omezuje vznik
hemeroidů a pomáhá snížit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Díky přidanému vitamínu C, organizmus snadněji odolává chřipkovým
onemocněním a při pravidelném užívání je účinným antioxidantem,
zejména pro kuřáky.
Pokud jste Unilakt ještě neužívala, začněte s pomalým nástupem,
nejlépe 2 dny 3x denně 2–3 tablety
a pak postupně zvyšujte dávku.
doc. MUDr. Karel V. Šuk, CSc.

Tři druhy Unilaktu jsou dostání v lékárnách a na www.hmh.cz
v balení 150 g (225 tablet), 300 g (450 tablet) nebo výhodných 600 g (900 tablet)
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Trendy v módní obuvi
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a uvnitř LENTILKY Slepičky

Ženská, odlehčená, hedvábná – taková je móda nadcházejícího jara. Působí
elegantně, perfektně sedí, ale zároveň je nenucená a pohodlná. Ležérní
móda působí v podstatě distingovaně.
A obuv? Čas pro nové lodičky a sandály
na klínovém podpatku!
Barvy zaplaví naše botníky – třešňově červená, oranžová, růžová a jablečně zelená
budou společně s decentní holubí šedí
a ostatními odstíny šedé hrát hlavní roli.
Nezatracujme ale ani barvy loňské sezony –
přírodní tóny v čele s olivovou a pískovou si
své místo na slunci rozhodně zaslouží.

Máte doma malé koledníky, kteří mají rádi tajemství a překvapení? Pokud
pro ně letos hledáte velikonoční výslužku s překvapením, vhoďte jim
do košíčku zábavnou čokoládovou novinku LENTILKY Slepička. Figurka
slepičky z mléčné čokolády v sobě skrývá hned několik překvapení – po
rozlomení figurky v ní malý koledník najde vajíčko ze stejně lahodné
mléčné čokolády. Uvnitř vajíčka se pak skrývá další překvapení
- oblíbené pestrobarevné LENTILKY. Vaši malí koledníci se
tak můžou těšit z objevování slepiččiných tajemství a vám
zase udělá radost pohled na malé zvědavce. Nadělte
jim do košíčku LENTILKY Slepičku
a udělejte si rodinné Velikonoce
plné veselých překvapení.
www.nestle.cz

Chcete soutěžit o pět poukázek na nákup obuvi Deichmann? Napište nám svůj
tip, jakou obuv si na jarní
sezónu chcete pořídit. Své
odpovědi posílejte na adresu
soutez@rodinaaja.cz. Pět
vylosovaných vyherců obdrží
poukázku na nákup zboží.

Nové chutě pro velikonoční mlsání –
ORION Krémové figurky
Hledáte něco nového a originálního k obdarování velikonočních koledníků s mlsnými jazýčky? Vsaďte letos
na ORION Krémové figurky – čokoládová vajíčka plněná lahodnou náplní. Na výběr máte ze dvou
variant. ORION Krémové figurky s příchutí vaječného likéru udělají radost koledníkům, o kterých
víte, že mají rádi chutnou kombinaci hořké čokolády a krému s příchutí vaječného likéru. Dávají vaši
koledníci přednost mléčné čokoládě a ovocné chuti?
Pak je obdarujte vajíčky ORION Krémové figurky s malinovou příchutí.
www.nestle.cz

Máte kašel?
Řešením je
Prospan sirup!

Chystáte se na dovolenou? Nebo
byste jen rádi vyrazili na jarní procházku do přírody, ale zase Vás či
Vaše děťátko trápí kašel?
Řešením pro celou rodinu je PROSPAN Sirup! Originální lék
z břečťanových listů na suchý i vlhký kašel. Vhodný pro děti od 0 let. Prospan sirup uvolňuje hleny
v dýchacích cestách, ulehčuje vykašlávání a přináší úlevu při dráždivém
kašli. Léčí účinně, rychle a šetrně. Chutná skvěle po třešních. Je
bez cukru, alkoholu a barviv. Dostanete bez předpisu v lékárně.
Nezapomeňte jej přibalit do Vaší lékárničky nejen na cesty! Více na
www.prospan.cz

www.rodinaaja.cz

Hamánek

Goody

Tvarohový dezert Goody
je skvělou kombinací
toho nejlepšího ovoce
a lahodného tvarohu. Vybrat si můžete ze dvou příchutí
- malina s tvarohem nebo banán s tvarohem.
Hamánek Goody je určen jak dětem od jednoho
roku věku, tak i starším dětem, které zaujme nejen atraktivní „cool“
obal, ale také lehkost a praktičnost balení.
Výrobek nemusíte uchovávat v lednici, a proto si jej můžete vzít naprosto kamkoliv - na výlety, do parku, do školky či školy.
www.hamanek.cz

Soutěžte o výrobky se značkou
Dr. Oetker
Pod známou značkou Dr.Oetker najdou hospodyňky v regálech našich obchodů už přes 130 výrobků. Bohatý
sortiment zahrnuje přísady na pečení, směsi na pečení,
pudingy a jiné dezerty v prášku, čerstvé dezerty, sladká
i slaná jídla v prášku, mražené pizzy i přípravky na zavařování. Vyzkoušejte
třeba novinku – směs
na přípravu známé
světové
speciality,
Pařížského dortu,
vyrobenou z prvotřídních surovin.
Udělá ho jednoduše a rychle i začátečník a dort bude rodině
nebo přátelům chutnat úplně stejně, jako
kdyby ho upekl profesionální cukrář!

Vyhrajte v naší soutěži směs na přípravu
Pařížského dortu a další výrobky od Dr. Oetkera.
Stačí zaslat zajímavý rychlý recept na emailovou adresu
soutěž@rodinaaja.cz, do předmětu napište Dr. Oetker.

SOUTĚŽ

www.deichmann.com
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Objevte sladké tajemství
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Pohrajte si s animáky v Kinect Rush

Užívání:
20 minut před užitím a po užití nejíst, nekouřit,
nepít žádné nápoje kromě čisté vody.
Pokud užíváte současně více preparátů Joalis,
je nutné mezi užitím dodržovat pauzu 1–5 minut.

www.eccklub.cz

4 preparáty
cena 1 404 Kč

Také radši svěříte péči o srst
Vašeho pejska do rukou
odborníků?

TIP_ECC_JOALIS.indd 1

20.3.2012 6:48:14

Dogtown
Letenské náměstí 1, Praha 7

www.dogtown.cz

Pokud si tuto herní novinku
chcete vyzkoušet, zasoutěžte si o ni.
Jak se jmenuje hlavní postava kovboje v Příběhu hraček?
Vaše odpovědi čekáme na mailu
soutez@rodinaaja.cz, pod heslem Xbox.

VIDERMINA INTIMA BLU
Intimní hydratační čistící ubrousky, 10 ks

Samostatně balené ubrousky vyrobené z měkké a odolné tkaniny,
namočené ve speciální emulzi s uklidňujícím, osvěžujícím
a anti-svědivým efektem, pH 5,5.
S výtažkem z přesličky pro změkčující, zklidňující a zvláčňující účinek
a s kyselinou hyaluronovou pro hydrataci a ochranu. Obohacené
o a-bisabolol a vitamin E.
Použití: určeno k čištění oblastí vnějších intimních orgánů
a anální oblasti.
Testováno na: nikl, kobalt, chrom, měď a palladium.
Dermatologicky
a mikrobiologicky testováno.
Bez SLES a SLS.

SOUTĚŽ

Balíček obsahuje ingredience podle složení
preparátů – VelienDren, RespiDren,
LiverDren, CorDren

Venku panuje nevlídné počasí a vy trpíte doma s rozpustilými potomky.
Že už vám docházejí nápady na hry, co by je bavily? Máme pro vás
zaručený recept, jak efektivně zabavit vaše děti přímo v obýváku
a zároveň jim dopřát zdravý pohyb.
Společnosti Microsoft ve spolupráci se studiem Pixar uvede v březnu
tohoto roku na trh herní novinku pro všechny milovníky animovaných
filmů. Nechte vaše děti vstoupit do oblíbeného světa a zahrát si s hrdiny
filmů stříbrného plátna jako jsou Auta, Příběh Hraček, Úžasňákovi,
Vzhůru do oblak či Ratatouille. Díky pohybovému ovladači Kinect pro
Xbox 360 je to skutečně hračka. Skákejte, mávejte,
létejte, vše je dovoleno! Stačí připojit herní konzoli
k vaší televizi a vstoupit do pohádkového světa. Více
informací naleznete
na www.xbox.com/kinect
a na www.facebook.com/xbox.cz

Dáte si pizzu?
Dr.Oetker vyrábí nejen sladké dobroty
a přísady na pečení, ale je i jedním
z největších výrobců mražených pizz na
světě. ˝Z jeho široké nabídky si vybere
opravdu každý milovník této italské
speciality.
Dr. Oetker přichází každý rok na trh s novou lákavou nabídkou. Na
začátku letošního roku jsou to tři nové druhy pizzy Guseppe. Ty
potěší hlavně milovníky bohatě obložené pizzy na vyšším křupavém
těstě. Nová Pizza Guseppe má těsto zvenku krásně křupavé a uvnitř
nadýchané. Bohatá obloha z kvalitních surovin je samozřejmostí.

Jarní detoxikace

Výhradní dovozce:
Cosmetology s.r.o.,
www.lakosmetika.cz

Mgr. Jarmila Podhorná

Začátek jara je období,kdy se naše
tělo začíná probouzet ze zimního
spánku. Ta nejlepší cesta,jak se
zbavit usazenin a nečistot, nastřádaných ze zimi, je jarní detoxikace.
Firma Naděje vám nabízí jarní
dedoxikaci v podobě bylinné kúry, která obsahuje: pýr, ostropestřec, břízu a habr.

www.rodinaaja.cz
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Pro vaše mazlíčky
jen to nej
Každý majitel nějakého toho zvířecího miláčka to zná. Malé stvoření
totálně změnilo jeho život. První dny s takovým štěňátkem spousta
majitelů přirovnává s prvními dny s novorozencem. Budete se mu věnovat
24 hodin denně a samozřejmě budete muset být pro jeho příchod
náležitě vybaveni.

Vaše oblíbené křeslo si oblíbí i váš pes, nebo
si na jeho potahu bude brousit zuby kočka.
A pokud nebudete důslední, vaši čtyřnohí
přátelé brzy obsadí i ložnici. Nejvíce zabrat
ale dostane každopádně podlaha. Lépe na
tom budou domácnosti se snadno omyvatelnžmi podlahami. I koberce doporučujeme spíše zlikvidovat a místo nich pořídit
dlažbu, linoleum či laminátovou podlahu.

Potřeby pro naše miláčky
Bez čeho se pes ani kočka neobejdou, je
miska na vodu a na krmení. Ideální jsou ty
se širším dnem. Co se materiálu týče, zvolte takový, který se dobře udržuje - nerez či
keramika. Miska na žrádlo pro kočku by
měla být spíše mělčí, nemají rády hluboké
nádoby. Nádobky by neměly klouzat a měly
by být dobře dostupné po celý den. Místo
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pro krmení zvířete neměňte, asi by se vám
také nelíbilo, kdybyste jedli každý den v jiné
místnosti.

Bez hraní to nepůjde
Kočky jsou zvířata hravá a jejich oblíbenou zábavou jsou skoky, imrpovizovaný
lov i broušení drápků. Aby je nezatínaly
například do vaší sedací soupravy, pořiďte
jim škrabadlo. Bývají většinou z přírodních
materiálů, dřevo, lýko a na trhu je celá
řada typů - od závěsných až po škrabadla,
která jsou součástí multifunkčních stojanů, na kterých může být umístěn i pelíšek.
Jako důstojné škrabadlo ale může postačit
i obyčejné silnější lano pevně omotané kolem nohy stolu. Je dobré vypozorovat, kde
si kočka vybrala místo na svou manikúru
a škrabadlo tam zkusit umístit. Psi i kočky

by měli mít vlastní pelech, ale valná většina
městských domácích mazlíčku jako takové
místo využívá spíš postel svých pánů nebo
si sama zvolí pro svůj odpočinek například
vaše křeslo či gauč. Pelíšků je na trhu také
celá řada, od bedniček přes komfortní lůžko s polštářkem, matraci nebo důkladné
proutěné lehátko.

Zdraví v první řadě
Odčervení
A pak tu je zdravotní stránka. Se střevními parazity se štěně setkává již v děloze
matky a při porodu. Fenu je tedy vhodné
odčervit před krytím. Malé štěně se poprvé
odčervuje ve třetím týdnu života a dále každých 14–21 dní až do 3 měsíců věku. Po
dokončení vakcinace doporučujeme štěně
odčervit za 3 měsíce a dále pak 2x ročně.
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U psů toulavých, při větším počtu chovaných zvířat či je-li zvíře v častém kontaktu
s malými dětmi je možné odčervení častější. U malých štěňat se používají odčervovací
prostředky ve formě pasty, u odrostlejších
pak tablety.

Prevence napadení vnějšími
parazity
Nejčastějším problémem kůže psů je alergie
na bleší kousnutí. Mnohdy stačí kousnutí
jednou blechou za čtrnáct dní a pejsek si dokáže vykousat poměrně velkou část povrchu
těla. Blechy nežijí trvale na psovi, ale seskakují z něj a část života žijí mimo hostitele.
Vajíčka, larvy a kukly blech se vyskytují zcela
mimo psa. Znamená to tedy, že majitel nemusí vždy najít na psovi blechy, i když právě
ony mohou být příčinou kožního onemocnění. Pohybuje-li se zvíře v prostředí, kde se
často vyskytují jiná zvířata (psi, kočky, ježci,
kuny, potkani apod.), je důležité psa odblešovat kvalitními a vyzkoušenými přípravky,
protože pravděpodobnost přenosu je veliká. Dále je blecha mezihostitelem tasemnic,
které pak napadají zažívací trakt psů. V neposlední řadě je přítomnost ektoparazitů
pro pejska krajně nepříjemná, protože ruší
jeho klid a pohodlí.

Pozor na klíšťata
Klíšťata, ti obávaní přenašeči Lymeské
boreliózy a klíšťové encefalitidy, jsou dalším velice častým ektoparazitem obtěžujícím nás a naše psy. Rizikovými obdobími jsou zvláště první jarní měsíce. I zde je
důležitá efektivní ochrana psa za použití
účinných ektoparazitik. Další ektoparazitózy (demodikóza, svrab, cheyletielóza
a další) se nevyskytují tak často, i když
jejich občasný výskyt může způsobovat
vážné zdravotní problémy. Efektivní prevencí jsou ektoparazitika, která se aplikují na povrch těla zvířete. Používají se
roztoky ve formě kapek (spot on), nebo
sprejů. Na klíšťata účinkují většinou minimálně jeden měsíc a na blechy dokonce až tři měsíce. Na trhu je také celá řada
antiparazitárních obojků, jejichž účinnost je různá. Doporučujeme používat
pouze kvalitní obojky a dodržet přesně
návod k použití. Méně známé jsou přípravky s účinkem na širší spektrum parazitů. Patří sem antiparazitika aplikovaná
ve formě roztoku na kůži. Působí na blechy, roztoče (svrab) a oblé červy. Jejich
velkým nedostatkem je to, že neúčinkují
na klíšťata, proto je doporučujeme jen
ve specifických případech.

Psí salón a SPA Dogtown
Dopřejte Vašemu pejskovi jarní očistnou proceduru! Váš pejsek se stejně jako Vy cítí po dlouhé náročné zimě unavený a bez energie. V nově
otevřeném psím salónu a SPA Dogtown Vašemu pejskovi nejen dopřejí
procedury, jako jsou perličkové koupele, bahenní zábaly či aromaterapie
s výživnými oleji a mořskou solí, které ho dostanou zpět na nohy, ale zároveň ho ostříhají či dokonce jeho srst natónují podle nejnovějších trendů!
Dogtown, Letenské náměstí 1, Praha 7
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Důležité je pravidelní
venčení
Zvíře byste neměli v žádném případě zavírat
na dlouhé hodiny do jedné místnosti. Na
trhu jsou speciální průchody s klapkami,
které lze namontovat do běžných dveří,
a pokud je nebudete aktuálně využívat, lze
je zajistit. Myslím, že nemusíme připomínat, že velmi důležité je pravidelné venčení.
Obecně platí, že zdravému pejskovi chladno vyhovuje daleko víc než teplo. Kočka se
naproti tomu ráda vyhřívá ve slunečních
paprscích a s příchodem léta pravidelně
začíná lenivět, vyhledává klidná, občas stinná a občas slunečná místa, kde labužnicky
odpočívá. Z toho vyplývá, že v letních měsících byste měli se psem chodit na delší procházky jen brzy ráno nebo později večer,
a to i v případě, že je váš mazlíček mladý
a zdravý. V poledne pak jděte jen na nezbytné venčení, a pokud možno ve stínu,
aby si pejsek nepopálil tlapky o rozpálený
asfalt a neudělaly se mu bolestivé puchýře.

Nezapomeňte na kvalitní
jídlo
Samozřejmostí by mělo být, že pejskům
a kočičkám kupujeme kvalitní jídlo určené
přímo jim. Na trhu existuje celá řada po-
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krmů, měli bychom vždy vybírat s ohledem na stáří a velikost psa a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Raději vždy
upřednostňujeme značkové kvalitní krmivo,
nikoliv neznámé granule ze supermarketu.
Ty jednak pejskům a kučičkám moc chutnat nebudou, jednak jejich prostřednistvím
nedostanou požadované živiny, což může
vést k závažným zdravotním problémům.
Také pamlsky bychom měli řešit spíše formou koupených pochutin přímo určených
psům, než oblíbenými piškoty. Zapomenout nemíme ani třeba na dentální tyčinky,
které pejskům nejen chutnají, ale I jim pomohou udržet chrup v pořádku.

Pozor na přehřátí
Psí i kočičí kůže obsahuje pouze minimální
množství potních žláz a zvířata jsou odkázána jen na ochlazování pomocí zrychleného povrchního dýchání. Pokud si pes
během procházky často sedá nebo zvedá
tlapky, odmítá nabízené hry, hodně sliní, je
nervózní, má pěnu u tlamy, zadýchává se,
nebo kašle – bude nejspíš přehřátý. Při těžší
formě pak nastupuje zvracení, horečka přes
40°C, průjem, bušení srdce či neschopnost
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pohybu. V tom okamžiku je nutné psa co
nejrychleji zabalit do mokrých ručníků, dát
mu napít, vzít jej do klimatizované místnosti, nebo mu ochladit tělo a hlavu chladícími
obklady, případně sáčkem se zmraženou
zeleninou a jet k veterináři.
Příznaky úpalu u kočky jsou dost podobné –
jedná se o hlasité dýchání, překrvení sliznice, kočka má příznaky šoku, zvrací a může
upadnout i do bezvědomí. V takovém případě musíme zvíře co nejrychleji ochladit,
podat mu studenou vodu, a pokud se jeho
stav nelepší, vyhledat veterinárního lékaře.

Nemocní psi
Se špatnou biometeorologickou předpovědí, mohou majitelé psů pozorovat zhoršení
zdravotního stavu starších a nemocných
psů. Jedná se především o apatii, únavu,
polehávání nebo snadné zadýchávání. Extrémní výkyvy teploty, vlhkosti nebo tlaku
vzduchu oslabují jeho imunitní systém vůči
infekcím. Nezapomeňte, že i pejsci mohou
být alergičtí, a to obvykle na různé pyly. Pokud je váš pejsek starší a hůře pohybuje již
delší dobu, je pravděpodobné, že trpí artrózou. V tom případě je vhodné pejskovi

nabídnout doplňkovou krmnou směs pro
psy s kolagenem, která mu rychle uleví od
nepříjemných bolestí.

Pozor na žihadla a otravy
Velmi nebezpečné pro naše miláčky je
včelí nebo vosí žihadlo, hlavně pokud jej
zvíře dostane do tlamy nebo do jazyka.
V takovém případě obvykle dojde k natečení sliznice a následnému udušení zvířete.
Další nepříjemností, i když ne tak častou,
je uštknutí hadem. V takovém případě zvíře necháme ležet v klidu, aby jeho krevní
oběh byl co nejpomalejší a jed se tak rychle nerozšiřoval. Opět okamžitě navštívíme
lékaře. Kočky především v létě více trpí na
otravy, a to obvykle proto, že zkonzumují chemicky ošetřenou trávu nebo přiotrávené hlodavce. Při prvních příznacích otravy
je opět nutné navštívit veterinárního lékaře.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: life4us.cz, veterina-vsetin.cz

Krása

Do měsíce budu
štíhlá
Tak zřejmě znělo novoroční předsevzetí nejedné z nás.
Jak ale na to, aby se z pouhého přání stala realita?

Jako první vás zřejmě napadne posilovna.
“Budu cvičit v posilovně,” řeknete si “a zhubnu.” Není to zrovna špatný nápad, v posilovně se, jak název napovídá, posiluje a posílené
svaly postavu velmi dobře formují a zeštíhlují.
Musíte to ovšem vzít za správný konec, abyste nenatropila vice škody než užitku.

Poprvé v posilovně
Pokud jste v posilovně poprvé, zřejmě si
s tou hromadou železa, náčiní a dalších
cvičebních pomůcek nebudete vědět rady.
Nebo to zkusíte a druhý den nevstanete
z postele. Řešením je osobní trenér, který si
vás přeměří a zváží, zeptá se na váš životní
styl a zdravnotní stav a také, co je vaším
cílem (někdo chce zhubnout 20 kilo, jinému by stačilo pět) a na základě těchto hod-
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not a informací vám tak do týdne připraví
tréninkový plán přímo na tělo. Cviky vám
jeden po druhém předvede a minimálně
dvě další lekce bude dohlížet na správnost
vašeho provedení. To je totiž nesmírně důležité. Nejde o to cvik provádět, vy ho musíte správně provádět. Nesprávně provedené
cviky v lepším případě nemají žádný efekt,
v tom horším se při jejich provádění zraníte.

Jak odbourávat tuk
a tvarovat postavu
Obvyklým postupem, který vám osobní
trenér nastaví na to, abyste se zbavili tuku
a zformovali postavu, je redukční trénink.
Je to kondiční cvičení mírné až střední intenzity, při němž se nejčastěji kombinují
takzvané kardio zóny a posilovací cvičení.

Takzvaná kardio zóna představuje aerobní
aktivitu mírné intenzity, která trvá nanejvýš
půl hodiny. Právě při této činnosti jsou tuky
vhodným energetickým zdrojem. Můžete
například jezdit na kole, věnovat se svižné chůzi nebo běhat na lyžích. Důležité je,
že tato aktivita musí být aerobní a mírná.
To znamená, že se příjemně zapotíte, jste
zadýchaná, ale stále ještě můžete plynule
mluvit.V řeči číslech by vaše tepová frekvence měla být výsledkem následujícího
vzorečku: 220 - váš věk. Z výsledného čísla pak u ženy vypočtěte 50 až 65 procent
a u mužů 55 až 70 procent. Tyto výpočty
jsou ale pouze orientační, protože každé
tělo je jiné. Pokud chcete vědět, kdy vaše
tělo ideálně spaluje, je dobré předem absolvovat zátěžový test a vyšetření, která
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vám přesně určí správnou tepovou frekvenci. Kardio může být dokonce zařazeno
do týdenního tréninkového plánu jako samostatná jednotka, v takovém případě se
ovšem takovému cvičení věnujte minimálně
hodinu. A pak tu samozřejmě zůstává kombinace s posilovacím cvičením.

•

•

Jak cvičit v posilovně
Začněte zahřátím, asi tak 10ti minutovou
chůzí, rotopedem, crosstrainerem či veslováním, protože potřebujete svaly zahřát
a dosáhnout optimálního prokrvení.
• Lehce protáhněte svaly, ohněte klouby,
pomůže to předejít zranění. Statický strečink si šetřete až na závěrečnou část.
• Teď následuje hlavní část tréninku, osobně dávám na začátek této části 5 - 6 cviků
na zpevnění „CORE”( středu těla), které se
skládají z různých koordinačních, balančních a stabilizačních technik, podporující
správné držení těla, které potom vydrží po
celou dobu tréninku. Vystačíte si pouze
s vlastním tělem a žíněnkou, cvičení zabere
přibližně 10 minut.
Pokud chcete redukovat a zároveň tvarovat svou postavu, ideální pro vás může být
zrovna kombinace posilování a kardio zátěže. Platí několik pravidel:
•
Při výběru cviků zvolte komplexní cviky, při kterých zapojíte co nejvíc svalových partií najednou. Takovým cvikem
jsou třeba podřepy spojené s doprovodnými pohyby paží.
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•

Během tréninku se snažte o procvičení
celého těla. Cviky by na sebe měly plynule navazovat, ať neztrácíte čas přebíháním ze stanoviště na stanoviště.
Počet opakování je od 15 a výše, záleží
na velikosti zátěže a na obtížnosti zvoleného cviku. Určitě doporučuji cviky
s vlastní vahou těla a přidanou externí zátěží v podobě fit balů, over balů,
BOSU, jednoručních činek, medicinbalů, expanderů a dalších.
V redukčním tréninku neodpočíváme, protože intenzita je mírná, ale
stálá. Buď plynule přejdu na další
cvik nebo je pauza aktivní, což znamená, že se místo odpočinku věnuji nějaké kardio činnosti, abychom
udrželi hodnotu tepové frekvence na
optimální úrovni (zde je prostor si při
tréninku popovídat).

•

•

•

Počet sérií je závislý na vaší trénovanosti a časových možnostech, z počátku cvičíme jednu či dvě série, postupně
přidáváme.
Pamatujte, že i zde platí pravidlo, že
někdy méně znamená víc. Takže nepřeceňujte síly a zvolte takovou zátěž,
kterou jsme schopní opakovat třeba
dvacetkrát, přičemž síly docházejí až ke
konci série a ne u desátého opakování.
Velice důležité, snad skoro nejdůležitější
je soustředit se na své tělo a na pohyb,
který právě provádím. Cvičím pomalu,
hlídám si správnou techniku provedení,
pravidelně dýchám a hlavně si snažím
uvědomit svalovou partii, kterou procvičuji. Pokud si s vámi chce kamarádka při
cvičení povídat, věřte tomu, že trénink
ztrácí efekt. To se potom raději přesuňte
do kardio zóny, kde to tolik nevadí.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Výživa

To je ale dobrota
Ať už chcete být zdravé či krásné nebo
nejlépe obojí, máme pro vás dobrou radu
– opravdu používejte při vaření a pečení
co nejméně tuku. Jak nato? Začněte
u nového nádobí!
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Výživa

Odborníci na zdravou výživu postavili slovo
tuk mezi ta, na které nesmíme málem ani
pomyslet. Světem obcházejí strašáci v podobě nadváhy, cukrovky 2. typu a metabolického syndromu, kteří přinášejí nemalé
zdravotní komplikace. A ty z nás, které se
nemusí bát o své zdraví, se s blížícím se
létem chvějí obavami o své krásné drahé
plavky, jestli se náhodou přes zimu ve skříni
záhadně nescvrkly.

Titanové nádobí
Ať už chcete být zdravé či krásné nebo nejlépe obojí, máme pro vás dobrou radu –
opravdu používejte při vaření a pečení co
nejméně tuku. Volbu, zda vařit chutně či
zdravě vám ulehčí titanové nádobí. Jeho
největší předností je, že mívá silné dno,
většinou s vrstvou hliníku či mědi, která
zabezpečuje rychlejší a rovnoměrné vedení
tepla, čímž šetří použitou energii a pokrmy
připravuje celkem rychle. Povrch je odolný,
lze na něj použít třeba kovové náčiní, jako
jsou vidličky, obracečky apod.
Na titanové pánvi připravíte chutný kuřecí
řízek či propečený steak s pouhou kapkou
oleje. Je naprosto hladké a nepřilnavé. Další

dobrá zpráva je, že nemusíte přemýšlet nad
tím, jaké náčiní používat. Klidně můžete
použít kovovou obracečku a na vaší krásné titanové pánvi nezůstane ani nejmenší
škrábanec, protože titan je maximálně
odolný proti mechanickému poškození.

Máte rádi zapečené pokrmy
s bohatou vrstvou sýra?
Přesně na takové použití je připraven titanový
hrnec. Nemusíte se jej bát používat v troubě,
v pořádku vydrží teploty do 250 °C. Na pokrmu se zespodu i svrchu vytvoří překrásná,
voňavá zlatavá kůrčička. Po použití stačí hrnec pouze vypláchnout teplou vodu
a je znovu okamžitě připraven k novému
opékánání , vaření omáček… A co teprve
amolety? Po titanové pánvi kloužou jako
po másle, ale bez použití kapky másla nebo
oleje, které se vždy, ať se snažíme sebevíc,
poněkud přepálí. Amoletám tím uberou na
chuti a nám na zdraví.

Pohled ekologa či
domácího ekonoma
Jestliže nám není lhostejné šetření energie,
titanové nádobí je správná volba, protože

zaručuje i velké úspory energie. Slitina hliníku je dokonalý vodič, který rozvádí teplotu
i do stěn nádob, čímž zaručuje vaření při
nižších teplotách, ale za stejných podmínek
vaření, jako na jiném nádobí. Výsledkem
jsou nižší náklady.

Před prvním použitím
Nádoby umyjte horkou vodou, osušte a potřete lehce olejem. Mírně zahřejte a olej
opět vytřete. Při dalším použití nádobu zahřejte na maximum a vařte bez dalšího použití oleje nebo jiného tuku. Pánev, hrnec
nebo pekáč dejte na plotně na maximální
výkon rozehřát. Stačí zhruba 1 minuta, záleží však na zdroji. Správné nahřátí nádobí
vyzkoušíte stříknutím trošky studené vody
na dno nádoby. Pokud voda zasyčí, je nádoba připravena na pečení. Tento úkon je
zejména důležitý u masa, aby se hned „zatáhlo“. Prudkým opečením se totiž stáhne
vrchní vrstva, šťáva se z masa nevyluhuje
a maso se nevysuší. Pak už zdroj tepla snižte. Maso připravované v titanovém nádobí
i bez kapky tuku zůstává i přesto vláčné,
šťavnaté a velice chutné. Pokud má však
někdo rád maso špikované (např. hovězí
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pečeně), může slaninu samozřejmě použít.
Kromě toho, že při přípravě jídel nemusíme
v titanovém nádobí používat tuk, jsou kulinářské postupy v zásadě stejné jako u kteréhokoli jiného nádobí.

Jak je to s používáním
tuků?
Mnozí uživatelé titanového nádobí určitě
zajásají, že nemusejí při přípravě pokrmů
použít ani gram tuku. Mnozí mají různé
zdravotní potíže, diety anebo prostě dávají
přednost, ať už je k tomu vedou jakékoli
důvody, tuk nepoužívat. U titanového nádobí sice při tepelné úpravě tuk používat
nemusíte, ale u zeleninových pokrmů jednu
lžičku másla nebo oleje doporučujeme. Nejenže se zvyšuje chuť zeleniny, ale zároveň
se tepelnou úpravou uvolňuje provitamin
A, tedy karoten. Berte však tuto informaci
jako doporučení, chcete-li vařit bez tuku,
titanové nádobí to beze všech problémů
umožňuje. I osmahnuté kostičky chleba
nebo housky či opečené chleby nebo plátky bagety do polévky můžete opékat nasucho. Pokud to však přece jenom někomu
nedá, stačí pánev potřít slabě olejem nebo
máslem; kostičky chleba budou i chutnější
a nebudou se v polévce hned rozmáčet.

Keramické nože
Hitem současné doby jsou i keramické
nože. Jejich hlavní předností je, že jsou
tvrdší než kovové, proto nepotřebují každodenní přebrušování ocílkou jako ocelové. Při běžném domácím provozu podle
zkušeností vydrží ostré tři i více let, profesionální kuchař bude brousit zhruba po roce.
Řežou opravdu dobře, nikdy však nemohou klasické nože stoprocentně nahradit.
Daní za vysokou tvrdost je jejich křehkost,
proto se nedoporučuje sekat s nimi například kosti. Vystačí se s nimi ale pro většinu
běžných prací v kuchyni. K výrobě keramických nožů se používá oxid zirkoničitý, oxid

Nerezové nádobí
Mnoho hospodyněk nedá dopustit na nádobí nerezové. Je moderní, a když si pořídíte opravdu kvalitní hrnce či pánve se sendvičovým dnem, ušetří vám mnoho času
a anergie. Obzvláště pro vaření brambor
a zeleniny je toto nádobí výborné, pokrmy
si podrží vitamíny, které se nezničí dlouhodobým vařením. Ovšem pozor na slabé
a nekvalitní kousky, v těch se bude všechno
šmahem připalovat.
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hlinitý a další keramické látky. Oproti oceli, která mívá tvrdost 5-6
stupňů Mohsovy stupnice, keramika vykazuje tvrdost přes 8 stupňů
Mohsovy stupnice, diamant pak 10 stupňů. Keramika se lisuje pod
vysokým tlakem a vypaluje při teplotě přes 1 000 °C. Z keramických nožů se mohou radovat i zastánci zdravé výživy. Keramika by
neměla absorbovat chuť ani zápach krájených potravin. Potraviny
krájením nezískávají kovovou pachuť, jak se často stává při použití
ocelových nožů, které zanechávají v potravinách kovové mikročástice. Keramické nože by měly uchovat jídlu jeho čerstvou chuť a ovoce
a zelenina po krájení nezhnědne. Někteří znalci tvrdí, že ve chvíli,
kdy do jakékoliv zeleniny či ovoce zakrojíte kovovým nožem, vznikne poměrně silný elektrický článek. Vyprodukovaná elektřina pak
prostoupí celou dužinou a nastartuje rozklad enzymů a vitaminů.
A to údajně mnohem intenzivněji než vroucí voda. Zelenina a ovoce
nakrájené kovovým nástrojem tak přichází téměř okamžitě o velkou
část cenných vitaminů a enzymů.Není každý fanouškem biostravování, nicméně pro někoho to může být dostatečný argument.

Jak používat nerezové nádobí?
Pokud chcete, aby vám dlouho sloužilo, měli byste si dávat pozor
na několik úskalí, kterými se liší např. od nádobí smaltovaného,
a dodržovat správné zacházení s ním.
Začněte na nejvyšším stupni ohřevu (cca 4 minuty na litinových
plotnách elektrického sporáku, cca 2 až 3 minuty u plynového
sporáku či sklokeramické desky). Poté ohřev snižte na nejnižší
stupeň. U elektrického sporáku či sklokeramické desky se vyplatí využívat jejich zbytkového tepla, které vydávají po vypnutí,
k dovaření pokrmů. Podmínkou úspěchu, který přináší úsporu
elektrické energie, je kvalitní nádobí, tj. dobré provedení jeho
dna s dostatečnou tloušťkou a doléhající poklice.

Pozor na sůl!
Tekutiny (vodu na vaření brambor, rýže, zeleniny, slepice atd.,
mléko pro přípravu kaší – byť by se jednalo pouze o špetku soli)
solte, až dosáhnou bodu varu! Budete-li připravovat minutky,
maso, drůbež, ryby, zeleninu na dušení, prostě vše, co je zapotřebí solit, smažené pokrmy, postupujte následovně: nádobu
krátce zahřejte na nejvyšším stupni ohřevu, přidejte potřebné
množství oleje a teprve poté, až se rozpálí, dejte do nádoby
z nerezu potravinu. Dávejte si pozor, abyste nerezové nádobí
nikdy nepřehřívali! Sůl na dně nerezového nádobí způsobuje
bílé „kráterky“, které se nedají odstranit. Jedná se o estetickou
vadu, která nesnižuje funkci nádobí.

Příprava zeleniny bez použití vody
Zeleninu opláchněte, nechte okapat, vložte do studeného(!) nerezového kastrolu či hrnce, přiklopte pokličku a přibližně 4 až 5
minut vařte na středním stupni ohřevu. Poté plotýnku přepněte
na nejnižší stupeň, při kterém zeleninu dovaříte. U elektrického
sporáku či sklokeramické desky lze k dovařování využít zbytkového tepla plotýnky. Bude-li při vaření na nejnižším stupni ohřevu unikat pára z nádoby ven (jedná se o signál špatně těsnící
pokličky), pokrm v průběhu vaření raději zkontrolujte a případně
přidejte několik lžic vody.

plinky.cz
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Příprava masa, drůbeže,
ryb bez použití tuku
Nerezovou nádobu rozpalte na středním
stupni ohřevu, vložte neosolené(!) porce
a přitiskněte je ke dnu. Plátky masa se nejdříve „přilepí“ ke dnu a po 3 až 4 minutách
(záleží na kvalitě masa) samy ode dna odskočí. Plátky otočte a pokračujte stejně i po
jejich druhé straně. Maso, drůbež, rybu solte
až po vyjmutí z nádoby. Při dušení přidejte
k připravovanému pokrmu pár lžic vody,
přiklopte pokličku a přepněte elektrickou
plotýnku či plynovou na nejnižší stupeň. Pár
kapek vody prozradí, zda je nádoba správně rozehřátá: po vstříknutí se „roztančí“ po
dně. Nikdy se nesnažte maso odlepit ode
dna nádoby násilím!

Zbytky jídla nerezu
nesvědčí
Nikdy nenechávejte v nerezu zaschnout
zbytky jídla, protože při jejich odstraňování si nádobí můžete poškodit. Při jeho
mytí nikdy nepoužívejte houby s drsným
povrchem, drátěnky, tekuté či klasické písky. Nerezové nádobí hned po umytí otřete
do sucha, neboť při pomalém osychání se
na něm mohou objevit skvrnky, které snižují
jeho estetický vzhled. Stane-li se, že zbytky
jídla v nerezu zaschnou, nechejte je odmočit (můžete do vody přidat trochu mycího
prostředku). Nikdy se nesnažte zbytky jídla
seškrábat násilím, protože byste si nádobí
poškrábali.
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Co se zabarvením?

Skleněné nádobí

Nahnědlé až hnědé zabarvení vnějšího povrchu nerezového nádobí je signálem nesprávného používání, při kterém dochází
k nežádoucímu přehřátí jejich materiálu.
Bohužel se jedná o zabarvení trvalé, které
nejde odstranit. Má-li nádobí ucha z plastu,
případně v kombinaci s kovem, může při nesprávném používání dojít i k jejich poškození. Chcete-li se vyvarovat nehezky vypadajícího zahnědlého nádobí, zbavte se zlozvyku
– vůbec není jedno, na které plotýnce vaříte.
Průměr použité plotýnky elektrického či
sklokeramického sporáku musí být stejný
nebo o něco málo menší, než je průměr
dna použité nádoby. Vaříte-li na plynu, nesmí plamen plynového sporáku přesahovat okraje dna nádob (je vhodné používat
rozptylovací síťku nebo varnou – železnou
plotýnku). Objeví-li se na nerezovém nádobí
duhové skvrny, neklesejte na mysli. Připravte
si roztok octa nebo citrónovou šťávu a nádobí jím umyjte. Duhové zabarvení zmizí.

Velmi populární se v domácnostech stává
i nádobí vyrobené ze speciálního skla. skleněné. Je velmi vzhledné, působí čistě, ale
špatně vede teplo a je náchylné k prasknutí
ve chvíli, kdy prudce změníme jeho teplotu
a také je s ním nutno manipulovat opatrněji. Speciální skleněné mísy se však výtečně
hodí na zapékání.

Jak používat skleněné
nádobí?
Skleněný hrnec spojuje výhody klasického
hrnce a výborných vlastností borosilikátového skla pro vaření a uchovávání potravin.
Tyto hrnce můžete použít pro jakékoliv vaření či zapékání na všech zdrojích tepla vyjma
indukce (při použití na plynovém vařiči je nezbytné použít rozptylovač plamene). Velkou
výhodou borosilikátového skleněného nádobí
je možnost bezpečného použití v mikrovlnné troubě. Po uvaření či zapečení můžete
v těchto hrncích skladovat potraviny jakkoliv

Remoska®
„Spolupracovníkem” k nezaplacení je v každé kuchyni i Remoska®.
V pečící míse můžete nejen péct a zapékat, ale i dusit, smažit, grilovat, připravovat toasty, ohřívat i rozmrazovat a rozpékat. Můžete
v ní připravit oběd i večeři, aniž byste k tomu potřebovali sporák
nebo vařič.

Pečení
V pečící míse Remoska® lze péct maso, drůbež i ryby. Uvedené pokrmy zůstávají šťavnaté, vláčné a nevysoušejí se jako v klasické troubě.
Je to proto, že se víko odklopuje jen při kontrole, jinak zůstává stále
pevně zavřené. Díky tomu se v míse Remoska® udržuje vlhkost, pokrmy se nepřesoušejí a jsou také mnohem chutnější a stravitelnější.
Přitom se na povrchu masa tvoří křupavá kůrčička, kterou má většina z nás v oblibě. Díky vlhkosti při pečení zůstávají pěkně vláčné
i moučníky. V míse Remoska® se připravují výborně i pizzy a další
pokrmy z těsta. Navíc můžete, podobně jako v klasické troubě, péct
jídlo i v alobalu, ať už maso, ryby, zeleninu či brambory. Pokrmy do
alobalu důkladně zabalte, aby nevytekla šťáva, a pečte je do měkka.

Ušetříte již při nákupu

Většina mikrovlnek buchty ani kuře neupeče!
V mikro-trojkombinaci (ohřev – gril – vzduch)
lze upéct bábovku, koláče nebo kuře,
ale vyžaduje to cvik !
Pořizovací cena je 12.000,– až 13.000,– Kč!
Remoska® Original Teflon® je 4x levnější.

Ušetříte svůj čas

Velice snadná obsluha. Není nutná regulace.
Během vaření se můžete věnovat dětem
nebo jiné oblíbené činnosti.

Ušetříte až 80% el. energie,

která je stále dražší a dražší... Co upečete v troubě,
Remoska® upeče také a kvalitněji.

Zapékání
Pokrmy zapékejte většinou v hluboké míse, zvlášť nákypy, které během zapékání nabudou. Zapékat můžete maso, drůbež, ryby, zeleninu, brambory, toasty, ale i některé moučníky. Většinou pokrmy zapékáte s bešamelem nebo jinými omáčkami či rozšlehaným vejcem.
Povrch posypte strouhaným sýrem nebo poklaďte plátky sýra.

Dušení
Dusit můžete maso, směsi masa, zeleniny nebo luštěniny. V porovnání s přípravou jídel na sporáku šetří Remoska® při dušení nejen
elektrickou energii, ale i čas. A svým způsobem i nádobí, protože
všechno připravíte v jedné míse. Pokrmy duste buď ve vlastní šťávě,
nebo mírně podlévejte a to tak, aby se „dobrůtka“ nevařila, nýbrž
dusila.

Remoska® 500 W

Smažení
Smažení je pro náš organismus z hlediska zdravotního nejméně
vhodným postupem přípravy pokrmů. Smažení v míse Remoska®
má, ale oproti běžnému smažení na sporáku určitou výhodu. Jednak
nemusíte používat tolik tuku jako při smažení na pánvi, obzvlášť máme-Ii mísu s teflonovým povrchem. A hlavně je pokrm zakryt víkem,
a tuk tudíž neprská po celé kuchyni, jak tomu většinou bývá. Bytem
se také nešíří nepříjemný zápach po smažení. Ke smažení používejte
tuky, které snášejí vyšší teploty, tedy olej, vepřové sádlo nebo ztužený pokrmový tuk. Mísu zakryjte víkem a tuk nechte důkladně rozehřát. Pokrmy při smažení obracejte, ale nepíchejte do nich vidličkou,
aby z nich do tuku neunikla šťáva.

Elektr. trouba 2 500 W

Grilování
Během grilování pokrm nepodlévejte vodou, nýbrž potírejte pouze
pomocí mašlovačky olejem, který popřípadě můžete ochutit grilovacím kořením, česnekem, mletou sladkou paprikou apod. Pokrm
grilujte, dokud nedocílíte křupavé kůrčičky.

Příprava toastů
V míse Remoska® mažete připravit chleby, rohlíky, housky, toasty
a zapéct je s různou oblohou. Připravíte tak jednoduchou a rychlou
večeři či pohoštění. Pečivo potřené máslem nebo jiným tukem vložte
na dno nízké mísy, zakryjte víkem a zapečte.

REMOSKA s.r.o.
Markova 1768, 744 01 Frenštát p. R., Tel.: 556 802 601
www.remoska.cz
,
e-mail: info@remoska.cz
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Keramické nádobí
Nejznámější je asi římský hrnec, který
v sobě skrývá všechny výhody keramického
nádobí. Před použitím je však třeba nádobí
namočit ve vodě. Pokrmy se v tomto nádobí pečou rovnoměrně, vlhce a jídlo se nepřipaluje. Hrnec s víkem se hodí pro přípravu
například velkých kusů masa, protože se
hodí na delší pečení. Nevýhodou je poréznost a sklon k praskání.

Silikonové nádobí

dlouho, neboť borosilikátové sklo je chemicky
zcela netečné. Výhody skleněných hrnců jsou
především vysoká odolnost proti působení
vysokých teplot (borosilikátové sklo je zcela
chemicky netečné i při nejvyšších teplotách
používaných při pečení) a vyšší odolnost vůči
mechanickému poškození. Při dlouhodobém
skladování potravin navíc nedochází k žádné
chemické reakci, díky čemuž je toto nádobí
vhodné pro uskladňování tepelně zpracovaných jídel, např. v ledničce
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musí míchat ani obracet, ale zároveň se díky
stejnoměrnému proudění páry připraví rychleji. Mytí hrnce po použití je snadné – jednotlivé nádoby se dají umýt v myčce a ze základního dílu stačí vylít vodu, vytřít jej houbičkou
a vysušit papírovou utěrkou.
V hrnci můžete připravit skoro vše, co vás napadne: rýži, rybu, brambory, knedlíky, maso,
luštěniny, zeleninu a dokonce i vajíčka.
Další nádobí:

Parní hrnec

Teflonové nádobí

Parní hrnce jsou hitem poseldních let. Nespornou výhodou hrnce oproti „pařáčku“ je
to, že můžete v páře jídlo přímo uvařit, nejen
ohřát, a díky sestavě několika pater připravíte
kompletní jídlo naráz. Jeho pomoc oceníte
nejen kvůli úspoře času, ale také ve chvíli,
kdy některý z členů musí držet žlučníkovou
nebo jaterní dietu, která zakazuje smažená
a tučná jídla, nebo pokud se rozhodnete pro
redukci váhy. Parní hrnec je elektrospotřebič, který se skládá z několika částí. Jednak
je tu základní díl vytvářející páru, do něhož
odtéká zkondenzovaná pára a kde se zachytávají zbytky surovin. Na něj se umisťují misky
obvykle z odolného průsvitného plastu, které jsou zaklapnuty nad sebou a jejichž dna
díky otvorům umožňují průchod páry. Na
trhu jsou i varianty s miskami vedle sebe. Tyto
misky můžete používat všechny naráz, nebo
třeba jenom jednu, záleží na množství a velikosti porcí. Pokud každá surovina vyžaduje
jinou dobu vaření, můžete je do jednotlivých
nádob hrnce přidávat postupně. Pára v hrnci
se vytvoří během několika vteřin a ušetří tak
přibližně 50 % energie zároveň při zachování vitamínů a minerálů. Jídlo si také zachová
barvu a křupavou chuť, během vaření se ne-

Při výběru teflonového nádobí preferujte
raděj dražší modely, jsou trvanlivější. Při koupi levných lisovaných pánví s méně kvalitní
teflonovou vrstvou se dno brzy zdeformuje
a kroutí, pánev pak musíme vyměnit i po 3 či
6 měsících. Proč? Protože tenký materiál se
snadno přehřeje, nesmí se prudce ochlazovat, to vše působí na jeho kvalitu.Teflonovou
pánev nikdy nepřehřívejte naprázdno, do
ovzduší a do potravin se mohou uvolňovat
škodlivé látky, také ji pravidelně kontrolujte,
zda není poškrábaná či odloupaná, potom
je vaření na ní zdraví škodlivé.
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Silikonové nádobí je známé zejména z různých forem na pečení. Výhodou je skladnost, lehkost a nerozbitnost. Snese teploty od -40°C do 220°C, teplo rovnoměrně
přenáší na potraviny. Přesto dávejte pozor
na i malá poškození, poté se v něm začnou
pokrmy připalovat a mohou se uvolňovat
pro zdraví nevhodné látky.

Plastové nádobí
Plastové nádoby se hodí hlavně do mikrovlnné trouby, pro tento účel jsou konstruovány a je to na nich vždy viditelně označeno. Principem je úprava, která zaručuje
stabilnost materiálu. Do mikrovlné trouby
tedy nepoužívejte jiné plastové nádobí
nebo dokonce kelímky od potravin, protože jde o nestabilní materiály a mohou se
z nich uvolňovat toxické látky!

Smaltované nádobí
Pokud máte v oblibě smaltované nádobí,
zaměřte se raději na kvalitnější modely,
abyste měli jistotu, že smalt je dokonale hladký. Moderní smaltované nádobí je
zcela inertní, nezanechává pachuť a neuvolňuje škodlivé látky. Je vždy vhodné pro
indukční ohřev, je stálobarevné a dobře
rozvádí a přenáší teplo. Nevýhodou je malá
odolnost vůči pádům na tvrdý povrch.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Rozhovor

Vždycky jsem
chtěla mít zlobivé děti
S moderátorkou Ester Janečkovou (39) jsem mluvila naposledy přede dvěma lety. Tenkrát měla dva pubertální syny, moderovala pořady Pošta pro tebe
a Sama doma a tak nějak se zastavila v čase. Nebyla úplně spokojená se svým
životem a nevěděla, co bude dál. Pak se ale všechno změnilo a poslední rok její
život nabral novou rychlost. Může za to patnáctiměsíční dcerka Sára.
Co se u vás kromě toho, že
se vám narodila Sára, za ty
dva roky změnilo?
Narození Sáry je ta největší a nejúžasnější
změna v životě celé naší rodiny. Překvapivě
toho ale zase tolik nezměnila. Trochu jsem
se bála, jestli, kdy a jak se budu vracet zpátky do práce. Poštu pro tebe jsem předtočila, takže tam byla pauza malá, ale v Sama
doma jsem se objevila až po tři čtvrtě roce.
A taky dál spolupracuju se sdružením Motýlek, které pomáhá rodinám s postiženými
dětmi. Takže jsem se vrátila ke své práci,
kterou mám ráda. Na víc není čas. Snad ještě jedna změna – mám zoufalý nedostatek
spánku.

Přede dvěma lety jste
řešila, co bude dál. Znamená
to, že už jste to vyřešila?
Tenkrát jsem měla poněkud komplikované
období, které dobře dopadlo.Teprve pak
jsem otěhotněla. Nemyslím si, že dítě vyřeší
nějaký problém. Takže Sára nebyla jeho řešením. Byla a je milým dárkem navíc.
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Takže jste třetí dítě
neplánovala?
Plánovala. Už když se mi před třinácti lety
narodil mladší syn Cyril. Přesto, že jsem
prvního Krištofa rodila císařem a i Cyrilův
porod byl hodně komplikovaný. Jenže pak
jsem začala moderovat Sama doma a Poštu a další těhotenství odkládala. Takže Sára
přišla v pravý čas.

Nebála jste se po těžkém
porodu znova otěhotnět?
Bála jsem se, ale z jiného důvodu. Bylo
mi už osmatřicet. Cítila jsem zodpovědnost – co by bylo s kluky, kdyby se se
mnou něco stalo? A taky strach, aby dítě
bylo v pořádku. Ale pak jsem si řekla, že
všechno určitě dobře dopadne. Odmítla

jsem císařský řez. Na porod jsem se připravovala a věřila, že ho zvládnu dobře.
Myslím, že dneska je spousta porodů
zbytečně vedená císařským řezem. Jistě,
někdy není zbytí, ale často lékař mamince řekne, že císař je pro ni a dítě lepší.
Ale ono je to spíš pohodlnější pro lékaře.
Porod Krištofa byl pro mě strašný. Probudila jsem se po narkóze, nikdo se se
mnou nebavil, ptala jsem se, kde mám
dítě, odpovídali mi vyhýbavě, měla jsem
hrozný strach, co se s dítětem stalo. Ten-
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tokrát jsem rodila v Podolí a měla jsem u sebe skvělou porodní
asistentku Bětku Samkovou. Porod je přirozená věc a je důležité,
aby si při něm žena věřila. Já jsem cítila, jako bych se při něm se
Sárou domlouvala. Neříkám, že porod nebolel, ale byl úžasný.
Sáru jsme zapili ještě na sále šampaňským, pak jsem si ji odvezla
v náručí na pokoj. Manžel tam s námi byl celé tři dny. Myslím, že
Sára je proto klidnější miminko. Nezažila žádný stres. Sice jsme
si ji udělali závislou na nás, protože do osmi měsíců spala s námi
v posteli, ale to nevadí. Je klidná, je si námi jistá, všechno je tak,
jak má být.
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Myslím, že to je pro vás
asi typické, když říkáte, že
všechno je tak, jak má být?
Pravda je, že já často přijímám věci tak,
jak přijdou. Nejsem zvyklá jít naproti osudu, snažit se něco si vyvzdorovat. Ani
nejsem žádný extra plánovač. Možná je
to částečně lenost, ale já říkám, že spíš
otevřenost novým věcem. A taky snaha
nezabývat se některými věcmi příliš. Když
jsme například potřebovali koupit auto,
šli jsme do autobazaru a hned ho na úvěr
koupili. Někteří lidé by jich oběhli několik, zjišťovali by ceny, ale my ne. To samé
s dětmi. Chtěli jsme je mít co nejdřív,
ale už jsme neřešili, kde budeme bydlet
a z čeho žít. Pro nás vždycky byly důležitější vztahy než materiální věci. Dnešní mladí lidé jsou na můj vkus až moc
pragmatičtí co se týče plánování rodiny
a života vůbec. Já ani nemám ráda kolem
sebe hodně věcí. Nejsem moc sentimentální, nepotřebuju mít z každé dovolené
sto fotek a něco na památku. Stejně tak
se ráda zbavuju oblečení, pro které mám
odbyt u kamarádek a mnoha neteří. Nemám ráda v bytě vystavené vázičky a suvenýry. Nejvíc si v sobě uchovám pocity.
Navíc tím, že nemám orientační smysl,
spíš si vzpomenu, co jsem prožívala, než
odkud jsem si kamínek nebo vázičku
přivezla. Což je trochu nevýhoda, protože člověk všude bloudí. Ale na druhou
stranu přesto, že jsem někde už poněkolikáté, pokaždé jsem překvapená a stále
něco objevuju. Spoléhám na to, že u žen
je tato neschopnost trochu roztomilá. Ale
Sára by ji po mně nemusela zdědit. (směje se Ester).

Máte pocit, že jste
narozením Sáry omládla?
Určitě. Člověk má zase důvod, proč
a s kým blbnout a hrát si. Člověka pozitivně ovlivní každá radost, kterou prožívá. A radost s miminkem je veliká. I kluci
jsou najednou úplně jiní. Sára nás všechny změnila. Je takový rarach. Neposedí,
pořád lítá, je hubená, protože jídlo jí nic
neříká. Vždycky jsem říkala, že bych chtěla mít zlobivé děti, které budou veselé
a temperamentní a bude jich plný dům.
A Sára je přesně taková. Ale zároveň velký závisláček na mamince, protože ji stále
ještě občas kojím. Už sice normálně jí, ale
kojení je pro ni takový rituál, pro mě taky.
Kluky jsem kojila taky dlouho, jednoho
necelý rok a druhého skoro rok a půl.
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Jak ji kluci, když jsou
o tolik starší, snáší?
Výborně. Cyrilovi bude třináct a Krištofovi
v srpnu šestnáct, ale nechovají se k ní jako
puberťáci. Mají ji moc rádi a dokážou se
o ni skvěle postarat. Zvládnou ji nakrmit,
přebalit, vykoupat, uložit, Ale já to po nich
moc nevyžaduju, aby se jim ségra nezprotivila. Sára je miluje, protože oni s ní neskutečně blbnou. Takže je vnímá jako velké lidi, ale jinak než nás rodiče. No a kluci
zjistili, když ji občas hlídají a pozvou domů
nějakou kamarádku, že se na malou ségru
dobře balí holky. (směje se Ester). Někdy
se bojím, abychom Sáru moc nerozmazlili,
když je tak milovaná ze všech stran. Tohle
všechno si moc užívám. Jen mám občas
výčitky svědomí, že od Sáry musím odejít
kvůli práci. Teď se v Sama doma střídáme
jen dvě dvojice, takže jeden týden pracuju
a druhý mám volno. A v tom volnu si nedávám ani žádné schůzky, abych se mohla naplno věnovat Sáře. My ženy si pořád něco
vyčítáme. Máme na sebe někdy tak vysoké
nároky, kterým nemůžeme dostát. Pak to
přenášíme i na partnery. Ale ono je potřeba
někdy myslet jen sama na sebe.

Vám se to daří? S domem
a třemi dětmi?
Moc ne, ale říkáme si se Zdeňkem (manžel
– chirurg Zdeněk Janeček – pozn. red.), že
bychom si někdy měli udělat jen večer sami
pro sebe. Už se nám to párkrát podařilo.
Byli jsme asi dvakrát v kině a na večeři. Samozřejmě až poté, co Sára usnula. Člověk
si musí i s tolika dětmi najít čas pečovat
o partnerský vztah. Ale já jsem ráda, že je
nás doma tolik.

Máte pocit, že si tím
kompenzujete to, že
jste vyrůstala jenom
s maminkou?
Určitě ano. Rozhodně nejsem žádná samotářka. Moje starší sestra Svatava to cítí stejně, má osm dětí. Dáša, která je psychiatr,
děti nemá. Když máme nějakou rodinnou
oslavu, sejde se nás hodně. Stejně jako na
Vánoce. Tím, že jsou sestry o hodně starší než já, brzy odešly z domu a já zůstala
s mámou sama. Proto mám ráda kolem
sebe lidi. Vlastně mi ani nevadilo, když jsme
bydleli pár let pohromadě v bytě s mou
mámou. Protože ona je intelektuálka (literární historička a bývalá mluvčí Charty 77
Marie Rút Křížková – pozn. red.), ráda mi
přenechala starost o kuchyni a domácnost.

Ale kluky mi vždycky pohlídala. Neměli
jsme tenkrát sice moc místa ani soukromí
a vlastně ani peněz, protože já jsem studovala DAMU a manžel byl na civilce, ale
zvládli jsme to.

Jste spíš intelektuálka po
mamince, nebo se vyžíváte
v péči o dům a rodinu?
Myslím, že jsem přesně něco mezi. A jak
stárnu, chci mít kolem sebe a v sobě víc pořádek. Baví mě vařit a starat se o dům, ale na
druhou stranu nejsem moc manuálně zručná. Můj muž je naštěstí dost šikovný a s lecčíms si poradí, protože vyrůstal v rodinném
domě na Moravě. Práce kolem domu nebo
na zahradě jsou pro něj příjemná relaxace,
ale nemá na ně čas. Já se o zahradu moc
starat neumím, nemám tak zvaně zelené
prsty a nedaří se mi něco vypěstovat. Ale
mám ráda kolem sebe kytky. Ráda si dům
třeba na Vánoce nebo Velikonoce vyzdobím,
ale ne moc, jen decentně. Někdy je výzdoba
velmi decentní, protože ji nestíhám.

Vy jste po porodu hodně
zeštíhlela, ale taky jste
změnila styl oblékání.
Já jsem hodně zhubla ještě před tím, než
jsem otěhotněla. Ale teď už mám zpátky
zase svou váhu. Tím, že se moc nevyspím
a pořád kojím, jdou kila pěkně dolů. Na
cvičení nemám čas. Ale jinak se mi líbí oblečení, které má nějaký nápad. A takové
modely jsem našla u Veroniky Benešové.
Vymýšlí a šije mi modely pro Poštu pro tebe
a líbí se mi, jak si s modelem dokáže pohrát. Ctí i to, že se v oblečení musím cítit
dobře. Oblečení třeba do společnosti si od
ní půjčuju, ale ušila mi i pár věcí do civilu.
Například dvoje kalhoty. Když jsem si je oblékla, uvědomila jsem si, jak je skvělé, když
vám někdo ušije kalhoty přímo na tělo.

V jakém oblečení se cítíte
dobře?
V takovém, v němž se nemusím nijak hlídat, a které chytře zakryje mé problémové
partie. Například bokové kalhoty jsou sice
fajn, ale rozhodně ne pro mě. Podpatky
jsou elegantní a krásné, ale mě v nich bolí
nohy. Proto když točím Poštu celý den,
musím mít takové, abych v nich vydržela.
Byla bych nesvá, mít velký dekolt. Nerada
na sebe strhávám pozornost a při moderování by to ani nebylo dobré. Mám ráda
ležérní eleganci. Do Sama doma se oblékám jinak, volím spíš civilní barvy. Do Poš-
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ty pro tebe trošku výraznější, ale ne moc
společensky, aby se vedle mě necítili špatně hosté, kteří tam přijdou. Když jsem se
Sárou, oblékám se tak, abych ji doběhla
a aby nebylo vidět, když si do mě utře špinavou pusu.

Není vám trochu líto, že
zatímco Cyril s Krištofem
mají jeden druhého, Sára
nebude mít k sobě parťáka?
No... je. Taky si moc dobře pamatuju, jak
mi bylo smutno, když mé sestry odešly
z domova. Tak si myslím, že Sáře nějakého parťáka ještě pořídíme. Ne že bych
teď vyloženě toužila po dalším miminku,
ale možná bych si to jednou vyčítala. Taky
mi připadá, že je snazší vychovávat dvě
děti dohromady, které se spolu zabaví,
než jedno, ze kterého může vyrůst sobec.
Vždycky jsem si říkala, že chci být mladá
maminka. Ne jako moje máma, která mě
měla v šestatřiceti a všichni si mysleli,
že je moje babička. Dneska už je to
naštěstí jinak. Ale přesto si už teď
někdy připadám jako maminka
babička. Takže vím, že není moc
času na rozhodování. Vlastně
není vůbec žádný čas. (směje se
Ester).

Monika Seidlová
Foto Tomáš Pánek
Líčila a česala Hana Jurová
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Dovolená s dětmi?

Blíží se léto, neboli doba, kdy se budeme vydávat s dětmi na prodloužené
víkendy a dovolené. Je jedno zda se vydáme k moři nebo budeme poznávat
kouty naší země, otázky si pokládáme všichni stejné. Zvládneme to?
Co všechno potřebujeme? Jak zabavit prcka při dlouhé cestě autem? Co když
se budou děti v letadle bát?
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Budete-li mluvit o plánované dovolené
s dětmi s nadšením a s tím, že se na ni těšíme, určitě budou naše pocity sdílet. V pohodové a uvolněné atmosféře vše proběhne lépe a my se tak budeme domů vracet
s krásnými zážitky.

žete si „nanečisto“ zkusit, co taková cesta
obnáší. Vydejte se například za babičkou,
alespoň zjistíte, jak to vše váš malý drobeček zvládá. Navíc budete mít příležitost některé drobnosti vyladit.

Co udělat než vyrazíme?
Příprava na cestu
Samotné cestování bývá obvykle náročné,
tím spíše cestujeme-li s dětmi. Rozhodně
je důležité se řádně připravit a nenechávat vše náhodě.
Vypravit se na delší cestu doporučujeme s dítětem starším 2,5 měsíců. Průběh trasy musí
být věku dítěte přizpůsoben, děti potřebují
dostatek spánku, klid a pravidelný rytmus.
Mysleme na to, že děťátku, obzvláště do tří
let, klimatické změny nikterak neprospívají.

Vyzkoušejte…
Pokud na děti působí příliš mnoho nových
podnětů, mohou být nervózní a mrzuté.
Než se vydáte poznávat nová místa, zkuste
si společně sednout a povídat si nad obrázky cíle vaší dovolené. Povězte jim, co budou
mít možnost vidět a co vše můžete prožít.
Chystáte-li se absolvovat delší trasu, mů-

Nepodceňte přípravu
Pokud cestujete s dětmi, je bezpodmínečně
nutné již předem vybrat destinaci, ubytování a dopravní prostředek. Ověřte si důvěryhodnost cestovní kanceláře, s kterou
chcete cestovat a vybírejte místa, kde jsou
děti vítanými návštěvníky. V dnešní době
už můžete využít služeb cestovních kanceláří, které se specializují na dovolené rodin
s dětmi. Při výběru se zaměřte také na vybavení, takový dětský bazén, hřiště nebo
možnost zapůjčení např. dětské stoličky
a postýlky se rozhodně hodí.
Pokud jde o cestovní doklad dítěte, tak od
1. března stačí mít dítě mladší deseti let zapsané v pase rodičů. K tomuto úkonu potřebujete rodný list potomka, váš občanský
průkaz a oddací list. Správní poplatek za
vyřízení je asi 50 Kč.

Myslete na zdraví
Pokud před sebou máme delší trasu a je
jedno jestli po České republice nebo do
zahraničí měli bychom mít na paměti základní léky. V případě potřeby nesmíme
zapomenout na léky proti alergii. Dítěti byste měli uzavřít cestovní pojištění
a poradit se o delší cestě s pediatrem. Za
zvážení určitě stojí očkování obzvláště při
návštěvě exotických či rozvojových zemí.
V takovém případě by mělo být samozřejmostí očkování proti žloutence typu A či B.

Jaký dopravní prostředek
zvolit?
Auto
Pro krátkou až střední vzdálenost je auto
nejvhodnější. Hlavní výhodou je, že průběh
cesty můžeme přizpůsobit potřebám drobečka. Pro děti je ideální vyrazit k večeru,
aby mohly v průběhu cesty spát. V takovém
případě jim alespoň čas rychleji uteče a nebude tolik prostoru pro nudu.
Přestávky je dobré si naplánovat. Vyhneme se tak stresu. Na krátkou desetiminutovou přestávku, při které by mělo mít
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vaše sluníčko především možnost volného pohybu, zastavte každou hodinu. Po
třech hodinách zastavte na delší dobu,
budete se při řízení více koncentrovat.
Důležitá je regulace teploty a přísun čerstvého vzduchu.
Na prvním místě je bezpečnost a zdárný
příjezd do cílového místa naší dovolené.
Proto by měla být samozřejmostí dětská
autosedačka.
Nikdy nepokládejte tvrdé nebo ostré předměty na zadní plato auta. Při prudkém zabrzdění by předměty mohly spadnout na
dítě a poranit jej.
Vlak a autobus
Pokud není vlak přeplněný, snášejí ho děti
většinou dobře. Vlak nabízí volnost pohybu. Bezesporu vyjde tato cesta levněji a vy
se ještě navíc můžete naplno věnovat děcku. Nemilé jsou někdy hygienické podmínky, tak nezapomeňte do batůžku přibalit
čistící vlhčené ubrousky.
Dálkový autobus není příliš vhodný hlavně
z důvodů malého počtu zastávek a také
zde chybí možnost zajistit přiměřenou teplotu a čerstvý vzduch.
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Letadlo
Cestování letadlem je bezesporu vhodné
hlavně na dlouhé vzdálenosti. Důležité je připravit děti na nepříjemný pocit během vzletu
a přistání. Tento pocit je způsoben přetlakem
ve středním uchu. Zmírnit tento projev můžete bonbónem nebo žvýkačkou. Kojence je
vhodné při vzletu a přistání vzbudit pokud spí
a nakojit ho či mu dát napít z lahve.
Suchý vzduch v letadle přispívá k dehydrataci, proto během celého letu poskytujte malému výletníkovi dostatek tekutin.

Co vzít určitě sebou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Láhev s vodou nebo neslazeným čajem
Svačinu (nejlépe nakrájené ovoce nebo
zelenina, sušenky bez čokolády)
Pro malé děti dudlík, jednorázové
plenky, brindáček
Oblíbenou hračku
Vlhčené ubrousky, suchý i mokrý ručník
Náhradní oblečení
Cestovní lékárničku
Láhev s převařenou vodou, popřípadě
sterilizátor na lahve a ohřívač lahví
Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)
Pití a jídlo na cestu

V průběhu celé cesty, ale i dovolené důsledně dbejte na pitný režim. Nespoléhejte, že se vaše ratolest přihlásí o pití sama.
Obzvláště v letních měsících je potřeba
pít častěji a nejenom tehdy když máme
žízeň. Ideální je neslazený čaj nebo neperlivá voda.
Na cestu berte pouze trvanlivé potraviny,
protože v teple se většina jídla rychleji
kazí. Do krabiček můžete nakrájet omyté
ovoce nebo zeleninu. Berte jen takovou
stravu, na kterou je dítě zvyklé, a která
mu chutná. Pro doplnění energie mějte
například sušenky bez čokolády.
K jídlu rovnou přibalte papírové a vlhčené
ubrousky.

Oblečení na cestu
Ideální je pohodlné, volné a hlavně prodyšné oblečení z přírodního materiálu. Zvažte
i výběr barev, nevhodné jsou pestrobarevné
nebo černé svršky. Hodit se bude i náhradní
oblečení, alespoň tričko. Kvalitní boty nejlépe s plnou špičkou a lehká pokrývka hlavy
by měly být samozřejmostí.
Pojedete-li přes noc, mějte připravenou lehkou deku, polštářek a oblíbenou hračku.

www.rodinaaja.cz
Noventis s.r.o. / Filmová 174 / 761 79 Zlín / tel.: +420 577 056 322 / e-mail: obchodni@noventis.cz

Cestování

Průvodci našeho cestování…
Nepříjemnými průvodci
letního cestování bývají
kinetózy a průjmy. O co
se jedná a jak se s nimi
vypořádat?

stejnoměrně nahoru, dolů a do stran). Tělo
pak z dvou odlišných podnětů nedokáže
určit, co se děje, a vám začíná být nevolno.
Prvním příznakem bývá bledost obličeje
v důsledku snížení krevního tlaku. Cítíte se
slabí a ospalí, žaludek vám lidově řečeno
plave na vodě, dokonce se mohou objevit
závratě. Může se dostavit několik stahů žaludku následovaných zvracením. Dezorientace v mozku probíhá u mnoha lidí různě.
Proto ostatní lidé ve vozidle nemusí pociťovat to, co vy.
Pokud jste se s nevolností za jízdy někdy setkaly a čeká vás například celodenní jízda
autobusem na dovolenou, buďte optimističtí. Nastupovat do autobusu s utvrzenou
myšlenkou, že vám bude špatně, vám tento
stav může o to dříve přivodit.
Pokud plánujete delší výlet nebo cestu dopravním prostředkem, o kterém víte, že vám
nedělá dobře (letadlo, loď, vlak,…) zakupte
si léky na zmírnění dopravních obtíží nejpozději den před odjezdem. V dnešní době

KinetózA
Neboli cestovní nevolnost, zažil snad každý
ať už aktivně či pasivně při školním výletu
nebo cestě na dovolenou. Na stejném mechanismu pracuje i mořská nemoc, i když
ani u kinetózy se vlastně o nemoc nejedná.
Kinetóza je stav nerovnovážného aparátu
středního ucha. Když sedíte v autě a kocháte
se krajinou, vaše oči sdělují nervovému systému, že se hýbete pomalu nebo dokonce vůbec. Oproti tomu pohybový aparát středního
ucha vysílá impulsy o velmi rychlém pohybu
(zvláště, pokud se vaše auto pohybuje ne-

Nenechte si pokazit dovolenou!
Při cestách za sluncem, mořem a romantikou postihnou řadu cestovatelů
nepříjemné střevní potíže

Přibalte si probiotikum
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PŘÍPRAVEK OBSAHUJE DEKLAROVANÉ
MNOŽSTVÍ PROBIOTICKÝCH KMENŮ
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přináší úlevu při nepříjemných střevních potížích
posiluje přirozenou obranyschopnost
pomáhá udržovat zdravé zažívání
přípravek možno uchovávat při pokojové teplotě
Doporučené dávkování
děti od 3 let a dospělí

1–3 tobolky denně

kojenci od ukončeného 4. měsíce

obsah 1 tobolky denně

Bližší informace o doplňku stravy získáte na adrese:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 296 303 370
office@sdpharma.cz; www.sdpharma.cz

je na trhu spousta těchto výrobků, některé
v tabletkách nebo dokonce ve formě žvýkačky. Je však nutné pečlivě prostudovat informační leták, ať už z důvodů zjištění časového
dávkování nebo způsobu podávání (některé
prášky můžete rozkousat, jiné naopak musíte nechat rozpustit v ústech). Hlavně zkontrolujte, jestli přípravek neobsahuje látku, na
kterou jste alergičtí.
Děti před cestou není vhodné strašit nevolností. Pokud na nich zpozorujete příznaky
nevolnosti, zabavte jejich pozornost pohádkovým příběhem připraveným v přehrávači
vašeho auta, povídejte si s nimi nebo se pokuste je uspat. Pokud je to možno, dělejte
časté zastávky. Pokud cestujete autobusem,
mějte připravený igelitový sáček nebo obsaďte strategická místa u dveří.
Na každého člověka, dítě nebo dospělého,
může působit něco jiného. Časem sami poznáte, je-li pro vás lepší cestovat s plným čí
prázdným žaludkem. Rozhodující u někoho
také může být místo, kde v autě sedí. Odrea-

Cestování

gování a zlepšení stavu může přijít s dobrou
hudbou nebo upovídaným řidičem. Co se
však nedoporučuje, je četba. Za jízdy rychle
unavuje a nevolnost by mohla spíše navodit.

•

Co to je cestovní průjem?
Jako cestovní průjmy se označují lehká průjmová onemocnění při pobytu v horkém
klimatu. V tropických oblastech se vyskytují
po celý rok. V Mexiku, Maroku, v severní
Indii a v Egyptě většinou v letním období.
Více jsou postiženy děti do 5 let a jedinci se
sníženou imunitou.
Průjmy jsou obvykle vyvolány různými bakteriálními, virovými, popř. parazitárními původci
nebo jejich kombinovaným působením.

•

•

•

Jaké jsou možnosti
předcházet vzniku
cestovních průjmů?
•

•

•

•

•
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Dodržování osobní hygieny a hygieny
stravování může značně snížit výskyt
průjmových onemocnění.
Časté mytí rukou má značný význam
pro snížení patogenů nejen po použití klozetu a před jídlem, ale i po častém podávání rukou, které je zvykem
v některých zemích, zvláště u kuřáků.
Když není možné si před jídlem ruce
umýt, doporučuje se použít na ruce
desinfekce.
Pro prevenci cestovních průjmů má
značný význam nepožívat žádnou listovou a kořenovou zeleninu ve formě
salátů a jahody. Některé plody jako
rajčata, okurky, mango, durian nebo
papaja, zakoupené na trhu, se mají
před požitím ponořit do růžového roztoku hypermanganu. Pokud není dosažitelná vhodná nádoba, použijeme
pro přípravu roztoku igelitový sáček.
Cestovatel by se měl vystříhat i zmrzliny a přidávání ledu do nápojů, který je
často vyráběn z bakteriologicky závadné vody a konzervuje na týdny střevní
patogeny. Maso se má požívat vždy
dokonale tepelně připravené, jinak je
třeba požádat kuchaře o dodatečnou
tepelnou úpravu. Je třeba se vystříhat
také nepřevařeného mléka, pokud není
dovážené z vyspělých zemí, majonéz,
vajec, které nebyly vařeny 10 minut,
tvarohu a měkkých sýrů místní výroby.
Vodu, která nebyla převařena, filtrována
speciálními filtry nebo spolehlivě dezinfikována, je nutno považovat za závadnou. Pokud nevíte, odkud voda pochází,
vždy ji pouvažujte za závadnou.

www.rodinaaja.cz

•
•

•

V jedné americké studii bylo prokázáno, že horká voda vytékající v hotelu
z kohoutku, je prostá patogenních
bakterií až tehdy, když je její teplota
tak vysoká, že pod jejím proudem
okamžitě musíme odtáhnout ruku.
Nejvhodnějším nápojem v horkém
klimatu je vlažný nebo studený slabě
slazený čaj s přísadou citrónové šťávy,
která se má přidávat i do ostatních
nápojů.
Na trhu jsou „balené” vody v plastikových lahvích místní produkce
i z dovozu. Místní produkce může být
závadná podobně jaké různé limonády místní výroby.
U balených vod a nápojů značek, které znáte, se přesvědčte, že je uzávěr
neporušený!
Voda kokosových ořechů je sterilní,
má vysoký obsah draslíku.
Alkohol může v malém množství podpořit sekreci žaludeční kyseliny a odstranit stres, ale ve větším množství
působí nepříznivě, zvláště během dne.
Předcházení průjmům profylaktickým podáváním léků (= lék se dává,
přestože průjem není, aby se průjem
případně neobjevil) záleží na rozhodnutí lékaře a doporučuje se velmi
výjimečně.

Pravděpodobně nejvhodnější je
již při přípravě na cestu posílit příznivou střevní mikroflóru,
aby se místní škodlivé mikroorganizmy nedokázaly prosadit.
Toho nejlépe dosáhnete tak, že
již týden před plánovanou cestou začnete užívat některý z kvalitních probiotických přípravků
s deklarovaným obsahem probiotických kmenů, které byly prověřeny Českou společností pro probiotika
a prebiotika. V jejich užívání ovšem
musíte pokračovat nejen po celou dobu
pobytu, ale pro jistotu ještě týden po návratu.

Jak se léčí cestovní
průjem?
Dieta není při cestovních průjmech zcela
nezbytná, ale pokrmy mají být podávány
v menších dávkách a častěji.
Doporučuje se rýžový a mrkvový odvar,
rýže, vločky, vařené brambory a zelenina,
slané polévky, zvláště pak banány a slané
suchary. Omezit se mají tuky a koření. Je
nutné vystříhat se mléka.

Vždy je vhodné použití léků, které upraví
činnost střev a pomohou v boji proti průjmu. Protiprůjmové léky jsou většinou volně prodejné; podle mechanismu působení
se dělí na adsorbencia (pohlcující toxiny)
například ve formě carbosorb tablet, probiotika (obnovující normální střevní floru),
antimotilika (zpomalující pasáž střevem)
a střevní dezinficiencia (čisticí střevo).
Vhodné jsou například léky, které zpomalují pasáž střevem a napomáhají tak jeho
normální funkci.
Osvědčeným prostředkem je staré dobré aktivované adsorpční uhlí například ve formě
carbosorb tablet. Má schopnost na sebe vázat různé látky a používá se proto k čištění
žaludku a střev od škodlivin. Dobře působí
i při nadměrné tvorbě střevních plynů.
Zapomenout nesmíme ani na zavodnění.
Na trhu jsou směsi, které se rozpustí ve
vodě a roztok slouží k rehydrataci.

Zdroj: topvet.cz, lecit.eu,
Cestujsdetmi.cz
Foto:SAM˝photo.cz

Optimální rehydratace
Průjmová onemocnění a jejich řešení
Každý člověk prodělá od nejútlejšího až po pokročilý věk mnoho epizod průjmových onemocnění. Mezi nejčastější příčinty jejich vzniku
patří viry, bakterie a střevní paraziti. Frekvence původců obtíží se liší podle zeměpisného pásma. V našich podmínkách převažuje virový
původ. S vývojem poznatků o průběhu průjmových onemocnění a patofyziologických mechanizmech, které jej provázejí, se měnily i názory na léčbu. Od drastických „hladových“ a čajových pauz, proložených podáváním střevních dezinficiencií či antibiotik všem pacientům, přes období podpůrné léčby živočišným
uhlím a směsí bakterií nebo jejich lyzátů, dospěla soudobá medicína k racionální a účinné rehydratační a realimentační terapii.
V lékárnách je k dispozici volně prodejný perorální rehydratační roztok KULÍŠEK pro kojence a děti od ukončeného 1. týdne života, který svým složením
odpovídá doporučení ESPGHAN (Evropská společnost pro gastroenterologii, hepatologii a výživu) a jehož používání
schválila Česká pediatrická společnost. Další jeho variantou je KULÍŠEK forte (od ukončeného 4. měsíce života), který je doplněn o bylinný extrakt zklidňující žaludek a tedy vhodný pro stavy, kdy je průjem doprovázen zvracením, nebo
k užívání při cestovních nevolnostech. Rehydratační roztoky se užívají vychlazené, v množství dle stupně dehydratace.
Chutí připomínají minerální vody.

nezatěžuje ledviny a dodává dostatek energie pro regeneraci (díky nosiči iontů glukóze)
užívání lze po dohodě s lékařem kombinovat s probiotiky nebo střevními dezinficiens
vysoká farmaceutická kvalita s dlouhou dobou použitelnosti
isotonický roztok zaručuje rychlou normalizaci bilance ztracených minerálií
praktické balení – jedna porce k přípravě 250 ml roztoku
aplikace nevyžaduje ani přerušení kojení dítěte

Rychlá normalizace disbiózy

Více na www.kulisek-ors.cz
Do lékáren dodávají distributoři léčiv. Možnost přímých dodávek do ordinací: kamila.borecka@volny.cz
0280_inzerat_kulisek.indd 1
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• ZDARMA DÍTĚ DO 5 LET
• 50% SLEVA DÍTĚ 5-15 LET
• DĚTSKÉ MENU
• BEZPEČNÉ STOLOVÁNÍ
• DĚTSKÁ HYGIENA
• DĚTSKÁ HERNA A HŘIŠTĚ
• ÚSCHOVNA KOČÁRKŮ A KOL
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ + DÁREK
• ZDARMA POSTÝLKA
• KUCHYŇKA
• ŽEHLIČKA
• NEKUŘÁCKÁ JÍDELNA aj.

554 787 111
Vyžádejte si podrobnou nabídku. Vše s Vámi vyřídíme telefonem a poštou.
(po-pá 7.00 - 18.30)

www.atis.cz
IČO: 253 511 17

DU

PŘEDPLATNÉ

Z

D

7.

BE

A

R

ro
č

N

M

časopis pro rodinnou pohodu

20

A

ník

12

Mami,



já se počůral

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

Alergie
někdy bolí

Ester Janečková

Objednávkový kupón

Vždycky jsem chtěla mít zlobivé děti

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................................................................................
Ulice: .........................................................................................................................................................................................................................
Město a PSČ: ............................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................

Telefon: .............................................................................................

Vzdělání: ........................................................................................... 	Věk: .....................................................................................................

Způsob platby: s loženkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz



Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.
Proč volit předplatné?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z příštího vydání
Bezpečné
opalování

Zdravá
vláknina

Duben 2012 / 7. ročník
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Světový unikát ve vaší koupelně
„... ucelená péče o tělo s organickým křemíkem“
Zuzana Škutchanová, sklářská designérka, vymyslela kolekci skleněných ergonomických pilníků a čoček Sakury
s unikátní křemičitou brusnou plochou, jež obsahuje 99% organického křemíku. Organický křemík má příznivé
účinky na nehty a pokožku. Peelingová čočka na tělo a pedikérní pilník jsou vhodné jako podpůrné prostředky
při léčbě lupenky, atopického ekzému a diabetické nohy.

Skleněný manikérní pilník 150 mm s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí
proti lámavosti a třepení nehtů. Křemík se do nehtu dostává při samotném pilování, čímž
nehty vyživuje a zpevňuje. Pilník je vhodné použít i při záděrách a mykóze nehtů. Pilník je
víceúčelový, nahradí vám klasický manikérní set.

Skleněný pedikérní pilník 150 mm s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí
na suché a popraskané paty. Pilník se může použít jak na „suchou“, tak na „mokrou“ pedikúru. Pedikérní pilník je také vhodný na diabetickou nohu a při hyperkeratóze chodidel.

Skleněná peelingová čočka na tělo s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí
na suchou a méně pružnou pokožku těla. Křemík na sebe váže vodu, čímž pokožku hydratuje. Čočka je vhodná jako podpůrný prostředek při léčbě lupenky, atopického ekzému,
ichtyózy a hyperkeratózy na rukou. Peeling usnadňuje lepší prostupnost krémů a léčiv.

Skleněná peelingová čočka na tvář s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí
na pleť. Křemík dodává pleti svěží a mladistvý vzhled. Peelingová čočka je vhodná i na problematickou pleť - akné, atopický ekzém a různé druhy dermatitidy. Křemík má protizánětlivé účinky a pleť hydratuje.
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www.sakury.cz / www.pilnikysakury.cz. Zakoupíte ve vaší lékárně.

