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www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

Detralex, kombinacija flavonoidov, je 
venoaktivno zdravilo, ki deluje protivnetno. �e od prvih 
simptomov dalje uèinkovito zdravi boleèe, te�ke in 
otekle noge ter noène krèe v meèih.

 Utrujene, težke noge

 Bolečine v nogah

 Otečeni gležnji

 Krčne žile

za zdravje in kakovost 
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ZPLAČNI  VODIČ

ŽE 11 LET Z VAMI

poletje  2021

Varno in zdravo na soncu • Poletna nega kože • Poškodovana koža 
Prekomerno potenje • Maligni melanom • Vaginalna vnetja • Boleče in 
težke noge • Nadležni krči v nogah • Onihomikoza • Koronarna srčna 
bolezen • Vpliv zakisanosti na zdravje • Kako do zdrave hrbtenice • EPA 
in DHA • Anksioznost • Športajte tudi poleti • Fige za boljšo prebavo

ČAS ZA POČITEK IN UŽITEK

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in 
nezelenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

https://bolezni-ven.si/


Vizol S
Zaupajte svojim očem.

KO VAM OČI  
POŠILJAJO SIGNALE

POSLUŠAJTE JIH

medicinski pripomoček 

Zastopnik in distributer: JADRAN - GALENSKI 
LABORATORIJ d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 
1000 Ljubljana, e-mail: info@jgl.si
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https://www.lekarnar.com/izdelki/vizol-s-intensive-kapljice-za-oci
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UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Drage bralke in bralci, 
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte na naslov info@media-element.si, ali 
nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte. 

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, velja opozorilo ministrstva 
za zdravje: Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le 
na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja 
le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih sporočilih in kratkih novičkah, 
v katerih so predstavljeni izdelki. Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.

•	 Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine 
in revmatologije

•	 Miroslav Abazović mag.farm.spec.
•	 dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
•	 Petra Šauperl
•	 rim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka 

družinske medicine
•	 Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog 

in flebolog
•	 Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
•	 direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon 

Vrhunc
•	 Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
•	 dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog 

Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami

•	 dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
•	 pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
•	 dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično 

središče, Kranj
•	 zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
•	 dr.Dugonik Aleksandra, Dermatologinja
•	 Jana Marinko Svetičič, dr. med., Slovensko zdravniško 

društvo; Sekcija za preventivno medicino

•	 doc. dr. Liljana Mervic, dr. med.
•	 prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica; 

Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni; 
Društvo MŽB

•	 Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka 
dermatovenerologije

•	 Dr. Matic Fabjan, specialist plastične, rekonstruktivne 
in estetske kirurgije

•	 Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.
•	 Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati Widex, d. o. o. 
•	 prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med.
•	 Danica Lončarič NLP Coach-Svetovale
•	 DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo
•	 Zveza društev diabetikov Slovenije
•	 dr. Lenart Girandon univ. dipl. Mikrobiolog
•	 Mark Kačar, dr. med., Dora Jeler, dr. med., specialist 

pediater pulmolog
•	 Doc. Dr. Tanja Bagar, 
•	 Asist. Željko Perdija, dr. med. specialist interne 

medicine, 
•	 Dr. Nada Rotovnik Kozjek
•	 Dr. Milena Blaž Kovač
•	 Jurij Šorli, dr. med., spec. int. pul.; Bolnišnica Topolšica
•	 Iztok Foršnarič, klinika za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo

•	 dr. Zvezdana Snoj, dr. med., center Barsos
•	 NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje
•	 Doc. dr. Matej Gregorič, univ. dipl. inž., Center za 

proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje,

•	 Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične 
dietetike, in doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., 
Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 prof. dr. Borut Štabuc, dr. med, uredila pa prim. Marija 
Vegelj Pirc, dr. med.

•	 predsednica društva za pljučno hipertenzijo, 
Tadeja Ravnik

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 Ondina Jordan Markočič, dr. med.; Jana Marinko 
Svetičič, dr. med.; asist. dr. Dražen Stojanović, dr. med.; 
asist. Zoran Simonović, dr. med.; Slovensko zdravniško 
društvo, Sekcija za preventivno medicino

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 Edith Jošar, mag. farm., spec.
•	 Bojan Madjar, mag. farm., spec.
•	 Polonca Fiala Novak, mag. farm.
•	 Tatjana Sukič, mag. farm.

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt 
in zaščitena blagovna znamka. Ponatis in 
razmnoževanje celote ali posameznih delov revije 
brez soglasja izdajatelja je prepovedano.
Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in  
www.facebook.com/zdrave-novice

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, 
Inovativna skupina, d. o. o.
Plečnikova 7, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

Direktorica: 
Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si

Sedež uredništva: Zdrave novice: Media Element d.o.o., Ukmarjeva 
ulica 2, 1000 Ljubljana; e-pošta: info@media-element.si;  
www.media-element.si
Uredništvo revije: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Oglasno trženje: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Koordinatorka uredništva: Lana Janković, lana@media-element.si 
Lektoriranje: Urška Škvorc
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih 
sodelavcev
Tisk: 

Naslovnica:  Servier Pharma d. o. o.

RAZŠIRJEnA DIStRIbUcIJSKA MREžA
Brezplačnik z naklado 62.000 izvodi ima edinstveno distribucijo v Sloveniji: Verige največjih lekarn (Lekarne Ljubljana + Notranjske lekarne, Mariborske lekarne, Mestne lekarne, Obalne lekarne, Dolenjske lekarne, Pomurske lekarne, Koroške lekarne), manjše zasebne 
lekarne v SLO (59), Zdravstveni domovi v Ljubljani (98), Zdravstveni Domovi na Štajerskem (72 domov), vse poslovalnice Sanolabor (27), UKC Maribor, UKC Ljubljana, Bolnišnice Celje, Novo mesto, Murska sobota, Brežice, Drogerije TUŠ (36), Trgovine Zdrave prehrane BIO (12 
izbranih centrov, obešenke na policah), manjše privatne klinike in poliklinike, Terme Olimje, Thermana Laško, Veriga hotelov Sava hotels & resorts (6), Hotel Habakuk, Hoteli Hit Kranjska Gora, Hotel Natura in Planja – Rogla, Hoteli Bernardin Group (4), Hotel Vogel, Eko Park 
Hotel Bohinj, Hotel Krvavec, Hotel Cerkno, MTC Fontana, Rimske terme, Terme Olimje, Terme Zreče, Terme Krka, Optike in Diagnostičnib centri Clarus (9), Optike Sever (13), Alfa Dental, Zasebne zdravniške ordinacije, Rehabilitacijski center Soča, Trgovina z zdravo prehrano 
(22), Dom starejših občanov (15), Trgovine Perutnine Ptuj (24), Diagnostični center Bled in Rogaška Slatina, Trgovine Vita Care (3), Trgovine Mlinotest (12), Zavarovalnice Adriatic Slovenica, Veriga trgovin Maxximum (6), Mestna optika – po SLO (25), Trgovine Sensilab 
(6), Zavarovalnice Vzajemna (14), Zavarovalnice Adriatic Slovenica (8), Zavarovalnice Grawe (11),Centri Manualne medicine Mogy (3), Dentalni Center Babit, Dentalni center Ustna medicina, Centri No+wello (3). Vida Studio – diagnostični studio Lj, Center Moje Zdravje – 
Superhrana, Ginekološki center Bežigrajski dvor, Bodifit centri (7)…

Facebook:	edine	novice	o	zdravju	in	kvaliteti	življenja	z	aktivnim	FB-profilom.	•	Več	kot	16.000	aktivnih	sledilcev	na	www.facebook.com/ZdraveNovice/	

Vsak dan slišimo kaj novega v povezavi s koronavirusom. Če smo 
že pomislili, da nas čaka vendarle mirnejše poletno obdobje, smo 
se pošteno ušteli. Ko dnevno prebiramo novice, kako v nekaterih 
državah znova raste število okužb zaradi različice koronavirusa 
delta in kako so druge na rdečih seznamih, potem to ne obeta 
nič kaj dobrega.
Po nekaterih podatkih kar od 40 do 60 % bolj nalezljiva 
različica delta povzroča skrbi po Evropi. Ob zgolj 29-odstotni 
precepljenosti je glavno vprašanje, kako brezskrbno bo zares 
poletje? 
Kaj lahko glede na precepljenost pričakujemo pri nas in kaj 
sledi jeseni? bo cepljenje po novem obvezno? V Sloveniji pri 
precepljenosti proti covid-19 zaostajamo za Evropo. bi bilo 
smotrno vsaj za določene poklicne skupine, denimo zaposlene v 
zdravstvu in kritični infrastrukturi, uvesti obvezno cepljenje in ali 
je to pravno dopustno? 
V Sloveniji je uzakonjeno obvezno cepljenje proti nalezljivim 
otroškim boleznim. Ustavno sodišče je leta 2004 odločilo, da 
koristi, ki jih prinaša obvezno cepljenje za zdravje posameznika 
in članov širše skupnosti, presegajo težo posledic posega v 
ustavne pravice posameznika. Zato obvezno cepljenje, kot ga 
določa zakon o nalezljivih boleznih, ni prekomeren ukrep. Lani 
so naši poslanci zakon o nalezljivih boleznih v delu, ki govori o 
obveznem cepljenju, še zaostrili. Otroci, ki niso bili cepljeni proti 
ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ni medicinskih razlogov, 
se ne morejo vpisati v javne in javno sofinancirane vrtce. Prav 
tako je cepljenje po programu obvezno za dijake in študente na 
področjih zdravstva, vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva. 
Uvedba obveznega cepljenja bi bila vsekakor pravno zahtevna in 
dolgotrajna. Malo verjetno je, da bi politične stranke katere koli 
opcije v predvolilnem letu tvegale s tako, med prebivalstvom 
nepriljubljeno potezo. 
bomo videli, kaj nas čaka v začetku jeseni, do takrat pa vam 
želimo prijetno in predvsem mirno poletje.

 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

8  Tudi v času dopusta skrbite za svoje zdravlje
12  Več kot užitek – morje in zdravje
15 Inkontinenčni dermatitis
16  Spogledovanje s soncem je lahko nevarno
20  Nevarni kožni rak – melanom
22  Poškodovana in ranjena koža
24  Poleti so naše noge še posebno obremenjene
25  Poletna nega kože z vsestransko alojo
26  Prekomerno potenje kože
28  Onihomikoza – vse o glivičnih okužbah nohtov 
30  Vaginalna vnetja – zakaj se ponavljajo
32   Ali vas bolijo noge? Ali imate krčne žile? Ukrepajte 

zdaj!
34  Koronarna srčna bolezen
36  Nadležni krči v nogah med spanjem
40   Z manualno terapijo uspešno nad bolečine v 

hrbtenici 
42   Kako zakisanost telesa vpliva na naše zdravje?
45  EPA in DHA – zakaj ju potrebujemo
46 Anksioznost ali tesnoba
48  Športno aktivni bodite tudi v poletnem času
50  Fige – za dobro prebavo in sladke užitke 
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4 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 11 let z vami 

POLETNI HIT, KI NEžNO OčISTI KOžO IN LASE

PREHRANSKO DOPOLNILO NAmENJENO žENSKAm

LJUBLJENI Z LUBLENOm

ALAVI POLETNA POSEBNA

NEw IRON – žELEZO Z NAJBOLJŠO ABSORPCIJO IN 
BREZ STRANSKIH UčINKOV

AKTIVIRAJ čREVESJE IN SI UREDI PREBAVO

Šampon nuxe Sun za lase in telo je namenjen 
negi po izpostavljanju soncu. S sončnimi in 
vodnimi cvetlicami nežno, a učinkovito odstrani 
UV-filtre, sol, klor in pesek. Koža je očiščena, 
osvežena in pripravljena za nanos izdelkov za 
po izpostavljanju soncu, lasje so mehki in voljni. 
Šampon nuxe Sun navdušuje tudi z očarljivo 
slastno dišavo sladke pomaranče, tahitijskih 
gardenij, kokosa in nežne vanilje.

FOLInOVA (20 vrečic) je prehransko dopolnilo z mio-
inozitolom, folatom, cinkom, selenom in vitamini B6, 
B12, C, D3 in E. namenjeno ženskam, ki načrtujejo 
nosečnost in nosečnicam. Folat prispeva k sintezi 
aminokislin, nastajanju krvi, presnovi homocisteina in 
razvoju materinega tkiva med nosečnostjo ter ima vlogo 
pri delitvi celic.  Vitamin C prispeva k sproščanju energije 
pri presnovi in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter 
ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Odrasli naj 
zaužijejo 2 vrečici na dan. Izdelek 
se lahko uporablja tudi tako, 
da vsebino vrečice stresete in 
raztopite direktno v ustih.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za zdravje 
sta pomembna raznolika in uravnotežena prehrana. 
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne 
sme prekoračiti.

nelipot, trajnostna blagovna znamka naravne 
kozmetike, ki je s svojimi dezodoranti osvojila 
Slovenijo, je razvila olje LUbLEn – hranilno olje 
za telo, masažo in ljubljenje. Skrbno izbrana 
mešanica ekoloških olj LUbLEn sestoji iz 
organskega olja mareličnih koščic, olja grozdnih 
pešk in kopra, ki so ga v srednjem veku 
dodajali ljubezenskim napojem. Lublen se lahko 
uporablja tudi kot lubrikant na oljni osnovi. ne 
vsebuje dodanih dišav in ga odišavlja 
prijeten vonj naravnih olj. Odličen je za 
masažo celotnega telesa in nego kože 
po britju.

Skoraj celo 
desetletje smo 
posvetili iskanju 
najdragocenejših 
organskih surovin. 
Le najčistejše 
in najmočnejše 
rastlinske vrste 
so si prislužile 
svoje mesto v 
tem neverjetnem 
izdelku.
Olje buriti, 
eksotično čudo 
amazonskega 
pragozda, je 
bogato s številnimi 
hranili, vključno 
z esencialnimi maščobnimi kislinami in vitamini. Zaradi 
visoke vsebnosti betakarotena olje buriti koži daje 
naravno bronasto polt. Olje pasjega trna je cenjeno zaradi 
svojih edinstvenih pomirjevalnih in pomlajevalnih učinkov. 
to dragoceno »supersadje« je bogato z antioksidanti, 
esencialnimi aminokislinami in redko maščobno kislino 
omega 7. Kokosovo olje je naravno večnamensko olje za 
lepoto kože. neguje jo, ohranja gladko in ji daje sijoč videz. 
Zaradi čarobnega tropskega vonja je nenadomestljivo 
poletno olje.

Losjon Alavi After Sun, 100 ml – naravna kozmetika
Obnovite in intenzivno hidrirajte kožo po izpostavljanju 
soncu s tem čudovitim, naravnim losjonom po sončenju. 
Vrhunski naravni hidrolati sivke, poprove mete in 
nepozebnika nežno, a intenzivno hidrirajo kožo in 
kompenzirajo vlago, izgubljeno med sončenjem. Ekološka 
olja in masla negujejo kožo in blažijo draženje preveč 
izpostavljene kože.

Ste kronično utrujeni? Slabotni? Morda 
vam primanjkuje železa!
Kompleks železa z dodanimi vitamini 
c, b9 in b12 predstavlja izbrano 
kombinacijo za nosečnice, športnike, 
vegane in ženske med menstruacijo.
new Iron ima zaradi železovega 
bisglicinata večjo biorazpoložljivost 
in boljšo absorpcijo železa kot druga 
železa v obliki anorganskih spojin. 

Prav tako ob uživanju ne povzroča 
nobenih stranskih učinkov.

Vzpostavitev zdrave črevesne 
flore prispeva h krepitvi 
imunskega sistema in boljši 
absorpciji hranil v črevesju. Z izbiro 
učinkovitega probiotika poskrbimo 
za naselitev koristnih bakterij 
v svojem črevesju. Kakovosten 
probiotik nOW Probiotic 10™ 
vsebuje 10 različnih sevov in 
visoko koncentracijo bakterij, kar 
25 milijard, z dodanim prebiotikom. 
bakterije so odporne na želodčno kislino. na voljo v 
lekarnah, Sanolaborju, na www.hisa-zdravja.si ali 080 80 12.

PREHRANSKO DOPOLNILO FERRO TOP DIREKT
Prehransko dopolnilo Ferro Top Direkt (20 vrečic) 
je namenjeno osebam s povečano potrebo železa, 
saj ima železo vlogo pri tvorbi rdečih krvnih celic, 
nastajanju hemoglobina, kognitivnih funkcijah, presnovi in 
zmanjševanju utrujenosti. Železo, vitamini B6, B12, folat 
in vitamin C prispevajo k sproščanju energije pri presnovi 
ter k zmanjševanju utrujenosti in 
izčrpanosti. Odrasli in otroci, starejši od 
14 let naj zaužijejo 1 vrečico na dan. 
Vsebino ene vrečice stresite direktno v 
usta. Predhodno raztapljanje oziroma 
dodajanje tekočin ni potrebno.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. Za zdravje sta pomembna raznolika in 
uravnotežena prehrana. Priporočene dnevne količine oziroma 
odmerka se ne sme prekoračiti.
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Z NAKUPOm HLADILNIKA GORENJE DO GAJBICE 
SLOVENSKEGA SADJA IN ZELENJAVE
Poletje je čas, ko nas poleg dolgih dni in prijetnih večerov 
narava radodarno obdari s številnimi darovi, sočnim dišečim 
sadjem in zelenjavo, polnega okusa. 
V Gorenju so pri izdelavi in razvoju hladilnikov GardenFresh 
mislili prav na ohranjanje svežine in okusov živil, ki nam 
jih v tem času ponuja narava. V predalu chrispZone bosta 
sadje in zelenjava še dolgo ohranjala svežino, v predalu 
ZeroZone pa bodo živila obstojna bistveno dalj časa, tudi 
do trikrat dlje. 
Prednost hladilnikov GardenFresh je, da lahko predale, ki so 
bili prvotno namenjeni shranjevanju mesa in rib, s funkcijo 
convert FreshZone na izjemno enostaven način spremenite 
v predale, namenjene shranjevanju sadja in zelenjave, s 
pomočjo funkcije convertActive pa celo zamrzovalnik 
spremenite v hladilnik ali dodatni predal ZeroZone. to je še 
posebej priročno, kadar želite shraniti večjo količino živil, na 
primer ob večjih nakupih.
Izjemno tiho delovanje (35 db ali še tišje od šepeta), 
posledica odlične izolacije in inovativne rešitve pri 
sistemu hlajenja, in posebna konstrukcija aparata Slot-in 
omogočata, da lahko hladilnike GardenFresh postavite 
praktično kamor koli v prostor.
Ob nakupu izbranih hladilnikov Gorenje prejmete tudi darilo, 
na dom vam dostavijo gajbico svežih izdelkov z več kot 35 
slovenskih kmetij in tako še dodatno uživate v nepozabnih 
okusih slovenskih živil.
si.gorenje.com

NARAVNI REPELENT IN ORGANSKO OLJE PO PIKIH 
KOmARJEV

JUPOL ANTImICROB – REVOLUCIONARNA AKTIVNA 
BARVA ZA NOTRANJE PROSTORE 

Poletje se lahko začne. Z naravnim repelentom Dea Flores 
in certificiranim organskim oljem za pike komarjev vas nič 
ne bo presenetilo.
Pršilo Dea Flores je idealno za naraven način odganjanja 
komarjev in žuželk.
naravna formula je primerna za odrasle in otroke, starejše 
od šest let.
Vsebuje 100-odstotna naravna eterična in rastlinska olja 
ter na naraven način odganja komarje in žuželke. Vsebuje 
rastlinska olja andirobe in karanje ter eterična olja sivke, 
limoninega evkaliptusa, mete in geranije.
na koži ne pušča mastnih sledi, lepo se vpije in pusti kožo 
nahranjeno in dišečo.
Po nanosu se lahko izpostavljate soncu.
Resnično verjamemo v moč čiste narave in neskončne 
zaklade, ki jih ohranja za naše dobro počutje in lepoto.

Spoznajte edinstveno certificirano organsko 
olje Dea Flores po pikih komarjev in žuželk.
Odlična kombinacija učinkovitih organskih 
olj šentjanževke, ognjiča in tamanuja bo 

ublažila vnetno reakcijo, 
pomirila razdraženo kožo 
in delovala antiseptično na 
mesto ugriza.
nežna 100-odstotno naravna 
formulacija brez alkohola, 
konzervansov in kemikalij je 
primerna za otroke in odrasle.

Kakovost bivanja in zdrav bivanjski prostor, v katerem je 
naše dobro počutje na prvem mestu, je za vsakega od nas 
izjemnega pomena. V notranjih prostorih poleg kakovosti 
zraka na naše bivalno udobje zagotovo vplivajo tudi 
barve, s katerimi osvežujemo zidne površine. V skrbi za 
uporabnike in kot odgovor na aktualno zdravstveno krizo s 
covid-19 so v JUb-u razvili aktivno notranjo
barvo JUPoL Antimicrob, ki na stenskih površinah 
učinkovito preprečuje hitro razmnoževanje virusov z 
ovojnico, bakterij in plesni. JUPoL Antimicrob v 24 urah 
zmanjša koncentracijo mikroorganizmov do 99,9 %, 
kar potrjujejo rezultati testiranj s strani mednarodno 
priznanega laboratorija za mikrobiološke analize J.S. 
Hamilton. JUb- ova najnovejša antimikrobna notranja zidna 
barva, testirana po ISo standardih, je tudi letošnja dobitnica 
pečata Izbran produkt leta 2021.
JUPoL Antimicrob je visoko pokrivna in visoko 
paroprepustna antimikrobna notranja barva, ki je 
primerna za vse prostore v stanovanjskih objektih in 
večstanovanjskih stavbah, pa tudi za poslovne, industrijske 
in številne javne objekte, kjer se želijo uporabniki aktivno 
zaščititi pred okužbami z
virusi, bakterijami in plesnimi, 
saj uničuje in preprečuje 
nadaljnji razvoj mikroorganizmov. 
njeno učinkovitost je mogoče 
doseči že po dveh nanosih, na 
zidnih površinah, ki dobijo lep 
videz s fino in gladko strukturo, pa 
barva učinkuje do 5 let. 
www.jub.si

NAGRAJENA KAKOVOST IZDELKOV ANTON BREZ E-JEV
Privoščite si pester 
izbor mesnin za žar 
Anton iz mesa lastne 
reje za hitro in okusno 
pripravo jedi tako na 
pikniku, domačem 
vrtu kot v stanovanju. 
Ponudbo klasičnih 
čevapčičev Anton je 

Meso Kamnik letos razširil še z Leskovačkimi čevapčiči 
Anton, za popoln piknik pa na žar dodajte še pleskavice, 
pečenice ali klobase za žar. Vse prave gurmane bodo z 
izbranim okusom in vonjem prevzeli Kamniški odščipanci 
ali pa Telečje hrenovke Anton iz kakovostnega telečjega 
mesa s slovenskim poreklom, polnjene v naravni ovoj. So 
brez glutena, laktoze, ojačevalcev okusa in umetnih barvil. 
Oboje je pripravljeno iz dnevno svežih sestavin preverjene 
kakovosti, kar potrjuje tudi pečat Izbran produkt leta 2021.
www.anton.si
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ZAŠčITA PRED SONCEm ZA SPECIFIčNE KOžNE TEžAVE
Vsi imamo radi s soncem obsijano kožo, še posebej v 
poletnih mesecih. A sončna svetloba nima le pozitivnega 
vpliva. Če smo ji izpostavljeni preveč, pride do poškodb 
kože in pospešenega procesa njenega staranja. Znano 
namreč je, da sonce povzroči kar 80 % znakov staranja 
kože. naloga kože je, da naš organizem ščiti pred 
zunanjimi vplivi, torej tudi pred sončnimi žarki. Ob preveliki 
izpostavljenosti UV-žarkom, pride do tvorbe melanina, 
kožnega barvila, ki poskuša obvarovati kožne celice pred 
nadaljnjimi poškodbami. to je razlog, da na soncu porjavimo. 
A proizvodnja melanina ne zadošča za popolno in varno 
zaščito pred soncem, zato je uporaba izdelkov z zaščitnim 
faktorjem obvezna. Izdelki bioderma Photoderm so kreirani 
z namenom, da problematične kože zaščitijo pred soncem. 
Vsebujejo skrbno izbrane sestavine, ki ustrezajo tudi najbolj 
občutljivim kožam, so enostavni za uporabo in primerni za 
tako za odrasle, kot tudi za otroke. 

ALI VAS BOLIJO NOGE? ALI ImATE KRčNE žILE? 
UKREPAJTE ZDAJ!

LEPI IN ZDRAVI LASJE TUDI POLETI

Kronična venska 
bolezen ali krčne 
žile, kot ji pravimo 
pogovorno, je ena 
od najpogostejših 
nenalezljivih 
bolezni, saj 
prizadene 80 % 
odraslih. Zanjo so 
značilne otekle, 

boleče in težke noge. Za zdravljenje se uporabljajo 
venoaktivna zdravila, kot je Flebaven®, katerega 
učinkovitost in varnost sta bili dokazani v klinični raziskavi. 
Flebaven® 1000 mg z 1 tableto na dan učinkovito 
zmanjšuje najpogostejše simptome bolezni in tako 
pozitivno vpliva na kakovost življenja bolnikov. Flebaven® 
je na voljo v obliki filmsko obloženih tablet po 500 mg in v 
obliki tablet po 1000 mg. Več na www.flebaven.si. 
besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo! 
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Sončni žarki, morska voda in veter ne vplivajo samo na 
kožo, ampak tudi na lase. Lahko poškodujejo površino las in 
njihovo strukturo, rezultat pa so oslabeli, lomljivi lasje brez 
sijaja, ki lažje odpadajo.
Forcapil(r) Kératine+ je prehransko dopolnilo, ki bo obnovilo 
in okrepilo lase in nohte. Vsebuje skrbno izbrane sestavine, 
med katerimi gre izpostaviti posebej zasnovan 
hidroliziran keratin, ki je v 97 % enak 
keratinu, ki ga najdemo v našem 
telesu. Dodani sta tudi dve žvepleni 
aminokislini cistin in metionin, ki 
sodelujeta pri nastanku keratina, 
ki je gradnik naših las in nohtov. 
Forcapil(r) Kératine+ je odlična izbira 
za vse, ki želite lasem povrniti življenje 
in poskrbeti, da vaši nohti ne bodo več 
krhki in lomljivi. Za najboljše rezultate 
pa morate biti potrpežljivi in izdelek 
uporabljati vsaj tri mesece.

čISTI IN KREmNI GEL IZ 100-ODSTOTNE ALOJE 
Učinke aloje na kožo 
poznamo, gela iz 
kozmetične linije 
Aloevera X2 pa sta 
izdelana iz 100-odstotne 
nepasterizirane aloje s 
kar dvojno koncentracijo, 
ki jo omogoča patentirani 
proces reverzne osmoze*. 
Zato je tudi učinek teh 
izdelkov dvakrat večji. 
Sta brez dodane vode, 
mineralnih olj, parabenov 
in alergenov.
Aloja, uporabljena v 
izdelkih Aloevera X2, je 
ročno obrana v certificiranih nasadih, prav tako je gel iz 
sredice listov iztisnjen ročno in hladno utekočinjen, da ni 
ogrožena biološka aktivnost rastline.
Čisti in kremni gel aloje sta odlična za nego kože po 
sončenju, po depilaciji ali britju, pod plenicami, za nego suhe 
kože rok in stopal. Čisti gel neguje kožo tudi po opeklinah, 
pikih žuželk in ohranja zdrave dlesni, medtem ko kremni 
gel z dodanimi vitamini A, b, E, niacinom in izvlečkom polžje 
sline kožo hrani in neguje, uporaben pa je tudi kot podlaga 
za ličila. 
*Reverzna osmoza je filtracija, ki omogoča, da se osnovna 
surovina koncentrira tako, da odstranimo del vode, brez 
spreminjanja biološke aktivnosti aloje.
Izdelka sta na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, spletni 
Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si in 
specializiranih prodajalnah LL Viva.

NARAVNI REPELENT ZA OTROKE
Repellent KIDS je odlična izbira za vse matere, ki za svoje 
otoke ne želijo uporabljati DEEt in jim hkrati omogočiti 
učinkovito zaščito pred komarji in insekti. Dea Flores 
Repellent kids s pomočjo zeliščnih in eteričnih olj deluje 
proti komarjem, hkrati pa je izjemno nežen za kožo, 
zato je primeren za otroke od šestega meseca starosti. 
Je dermatološko testiran za občutljivo kožo. Zaradi 
visokokakovostne formulacije ne pušča mastnih sledi na 
koži in oblačilih, zato ga radi uporabljajo 
tudi odrasli z občutljivo kožo. Po nanosu 
se lahko izpostavljate soncu. Vsebuje 
rastlinsko olje mandljev, jojobe in 
andirobe, eterična olja sivke, limonske 
trave in limoninega evkaliptusa ter ima 
izjemno prijetno aromo. Pred uporabo 
pretresite. nanesite direktno na kožo, 
po potrebi postopek ponovite. Samo za 
zunanjo uporabo. Izogibajte se stiku z 
očmi. Hraniti izven dosega otrok.



https://anton.si
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Poletje je čas, ko telesu in možganom 
privoščimo malce počitka in se 
oddahnemo, a kljub temu na nas zaradi 
poletnih podnebnih razmer delujejo 
nekateri dejavniki, ki lahko vplivajo na 
naše zdravje. Spodaj si lahko preberete 
nekaj priporočil.
 
Ustrezna zaščita pred soncem
Odpovejmo se sončenju in solariju, 
čas izpostavljanja soncu pa omejimo 
med 10. in 17. uro. Pri izpostavljanju 
upoštevajmo pravilo sence: Ko je senca 
krajša od telesa, poiščemo ali naredimo 
senco!

V gorah in na vodi se zaščitimo tudi 
v oblačnih dneh. Z ustrezno obleko in 
vodoodpornimi varovalnimi pripravki se 
zaščitimo tudi pri plavanju in preostalih 
vodnih športih. Dojenčkov in majhnih 
otrok ne izpostavljamo soncu, glavo 
zaščitimo s klobukom ali kapo, oči pa s 
sončnimi očali.

Zdrava in uravnotežena prehrana
V poletnih mesecih, ko je naše telo 
izpostavljeno vročini, sta primerna in 
zdrava prehrana ter zadostno uživanje 
tekočine še bolj pomembni. Prehrana 
naj bo uravnotežena z dovolj zelenjave 
in sadja, ki naj bo iz lokalnega okolja, 
saj so sezonski lokalni pridelki običajno 
bolj optimalno dozoreli in imajo višjo 
hranilno vrednost. to pomeni, da 
vsebujejo večje količine metabolitov 
v primerjavi s sadjem in zelenjavo, ki 
sta bila skladiščena in transportirana 
daljši čas. Pitje dovolj tekočin, predvsem 
vode, nesladkanih zeliščnih čajev ter 
razredčenih stoodstotnih sadnih sokov, 
v vročih poletnih dneh izboljša delovanje 
organizma in počutje.
 

TUDI V čASU 
DOPUSTA 
SKRBITE ZA 
SVOJE ZDRAVLJE
Tukaj so so vroči poletni dnevi, ko si po napornem in stresnem letu vzamemo čas 
za počitek in regeneracijo. Ob tem nikakor ne smemo zanemariti vpliv podnebnih 
razmer in okolja ter kljub počitnicam poskrbeti za svoje zdravje. 

Besedilo: strokovni sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje, NIJZ

Oblačila naj bodo iz lahkih in gostih 
tkanin z dolgimi rokavi in hlačnicami.

Previdnost v gozdu
V gozd se odpravimo primerno oblečeni 
in zaščiteni (dolga in lahka oblačila, 
svetle barve). Ob prihodu se dobro 
pregledamo in morebitnega klopa, ki je 
pritrjen na kožo, čim prej odstranimo 
s posebno pinceto (ne mažemo z olji 
ali kremami). Po odstranitvi klopa se 
mesto ugriza umije z vodo in milom. Če 
se pogosto in/ali dlje časa zadržujemo v 
naravi, se priporoča uporaba repelentov, 
ki preprečujejo pike klopov. Priporoča 
se tudi cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu, s katerim se proti 
bolezni učinkovito zaščitimo.

V poletnih mesecih, ko je naše telo izpostavljeno vročini, sta 
primerna in zdrava prehrana ter zadostno uživanje tekočine še 
bolj pomembni.

V poletnih mesecih, ko je naše 
telo izpostavljeno vročini, sta 
primerna in zdrava prehrana 
ter zadostno uživanje tekočine 
še bolj pomembni.



V lekarnah in specializiranih prodajalnah www.nuxe.si

visoka 
zaščita,  
 čisti      
 užitek
odkrijte celotno  
kolekcijo nuxe sun  
izdelkov za uživanje  
na soncu

V spletni trgovini www.sophia.si
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Naj bodo poletni koraki aktivni, zdravi in varni.

Natenimi ntibus quaspicienis 
volestiunt doluptae vendia 
saniend elluptur?

Prehranska priporočila za vroče 
poletje
Otroci naj bi dnevno zaužili od 1 do 
1,5 litra, odrasli pa 2,5 litra tekočine, 
predvsem vode, nesladkanih zeliščnih 
čajev ter razredčenih naravnih 
stoodstotnih sadnih ali zelenjavnih 
sokov. neprimerne za pitje so gazirane 
in negazirane sladkane in aromatizirane 
brezalkoholne pijače ter energijske 
pijače, ki so običajno le vir praznih 
kalorij.

Zaradi povečanega znojenja v vročih 
dneh pijemo več, še zlasti, če smo 
telesno aktivni. Lahke gazirane in 
negazirane aromatizirane brezalkoholne 
pijače vsebujejo manj kalorij, imajo pa 
dodana umetna sladila, ki za otroke in 
mladostnike niso priporočljiva.
Izgubljeno tekočino nadomeščamo v 
manjših odmerkih čez cel dan, tako 
v času obroka kot med obroki. blaga 
izsušitev se pojavi še pred občutkom 
žeje.

Otroci naj imajo v svoji bližini vedno na 
razpolago dovolj pitne vode, ohlajenega 
čaja ali razredčenega sadnega soka brez 
dodanih sladkorjev.

Izogibajmo se pitju kave in alkohola, 

pretirano hladnim pijačam ter pijačam z 
dodanim sladkorjem.

V vročih dneh uživajmo več manjših 
dnevnih obrokov, ki ne preobremenijo 
naše presnove.
 
Aktivno poletje
Poletne dni izkoristimo za čim več 
gibanja v naravi! Gibajmo se vsaj eno uro 
na dan (otroci in mladostniki) oziroma 
vsaj pol ure na dan (odrasli).

Za gibanje izberimo zgodnje 
dopoldanske ali pozne popoldanske ure.

Izogibajmo se naporom sredi dneva, ko 
sonce najbolj pripeka, saj telesni napori 
v vročini lahko škodijo zdravju.

Z gibanjem izgubimo več tekočine, zato 
jo sproti nadomeščajmo. Če se krepko 
oznojimo, si privoščimo tudi izotonične 

napitke.

Pri aktivnostih oblecimo lahka 
oblačila, ki nas ne bodo ovirala. S 
polnim želodcem ne izvajajmo gibalnih 
aktivnosti – med obrokom in gibanjem 
naj bosta vsaj dve uri razmika.

Gibajmo se, ko smo spočiti in naspani, saj 
bomo tako zmanjšali možnost poškodb.
 
naj bodo poletni koraki aktivni, zdravi 
in varni. Pozorni bodimo na zadostno 
pitje tekočine, uživanje zdrave in 
uravnotežene prehrane ter ustrezno 
zaščito oziroma izogibanje škodljivim 
vplivom sončnih žarkov. Otrokom in 
mladostnikom pa tudi med šolskimi 
počitnicami priporočamo aktiven počitek 
z dovolj spanja, gibanje v naravi in 
druženje s prijatelji, družino ter starimi 
starši. Svetujeta se aktivno preživljanje 
prostega časa v organiziranih skupinskih 
delavnicah in omejena uporaba sodobne 
tehnologije.

V gozd se odpravimo primerno 
oblečeni in zaščiteni (dolga in 
lahka oblačila, svetle barve).

https://pharmaclassic.com


https://llviva.si
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Morje čudežno vpliva na naše fizično 
in duševno zdravje. Ljudje so od nekdaj 
častili morje, njegovo izredno moč in 
lepoto. Opevali so ga v številnih pesmih, 
častila so ga različna božanstva, o njem 
so nastali miti in legende.

Po staroslovanski mitologiji na začetku 
ni bilo nič, le neskončna temna praznina 
nad morjem, ki je slonela na strnjeni sili 
teme. Morje je bilo neizmerno globoko in 
usoda je določila, da lahko le božansko 
bitje doseže njegovo dno, posuto s 
čarobnim zlatim prahom stvarstva, in ga 
pripelje nad površino. nad vodo je bila 
samo ena stvar. bilo je veliko jajčece, 
v jajčku pa je počival Svarog, božanski 
stvarnik, ki je bil eone obkrožen s silo 
teme in sanjal o izvoru sveta. Pod 
vplivom življenjskih sil se je v trenutku 
božanskega rojstva na lupini jajčeca 
pojavila razpoka in iz nje se je sproščala 
svetloba sinu, ki je do takrat blagodejno 
obdajala uspavano božanstvo. Svetloba 
udari v temo, tako da v njej sproži silo 
stvarstva, imenovano božanska tiboga, 
božanstvo brez resnične oblike, sila, ki 
bo po Svarogovi volji ustvarila snov, iz 
katere bo narejen svet.

Prednosti morja in morske soli
Oče medicine Hipokrat (460–375 pr. 
n. št.) je prvi proučil zdravilne učinke 
morja in morskih območij na svojem 
rodnem otoku Kos v Egejskem morju. Do 
tega spoznanja je prišel z opazovanjem 
blagodejnega vpliva morja na ranjene 
roke ribičev. Spoznal je, da morska 
voda zmanjšuje tveganje za okužbo 
in obnavlja kožne celice ter spodbuja 
izmenjavo mineralov in toksinov med 
krvjo in vodo.

Stari Grki in Rimljani so bili navdušeni 
nad morjem, zato je pesnik Evripid 
zapisal, da morje človeku vrača zdravje, 
filozof Platon je trdil, da splakne vse 
človeške bolezni, rimski zdravnik in 
filozof grškega rodu Galen Pergamski pa 
je opisal zdravilne učinke solnih delcev 
morskega zraka.

Sredi 19. stoletja je zdravnik claude La 
bonnardiere zasnoval sistem zdravljenja 
z morsko vodo in zrakom, ki ga je 

VEč KOT UžITEK – 
mORJE IN ZDRAVJE
Človek in morje sta neločljivo povezana. Že od nekdaj je za človeka vir hrane, 
obstoja, zdravja in sprostitve. Besedilo: Borna Pavičić, dr. med., specialist dermatovenerologije

Jadransko morje je eno najčistejših morij 
v Evropi (poročilo Evropske agencije za 
okolje, 2011). V primerjavi z oceanom je 
bolj slan, bogatejši z minerali in elementi 
v sledovih.

Raziskave so pokazale, da se vode 
Jadranskega morja v povprečju 3,3 leta 
popolnoma spremenijo, medtem ko je 
znano, da za nekatera druga morja to 
obdobje traja tudi do 40 let. Preglednost 
Jadranskega morja je veliko večja 
kot pri drugih morjih in znaša do 56 
metrov. njegova slanost 38 ‰ je tudi 
višja od svetovnega povprečja, veliko 
število ponikalnic, ki izvirajo iz kraškega 
apnenca Velebita, pa ga dodatno obogati 
s kalcijem in drugimi minerali.

ne glede na to, iz katerega dela 
prihajamo, resnično živimo blizu 
najčistejšega vira zdravja, lepote 
in energije. naj vam predstavimo 
blagodejne učinke morske vode na 
zdravje in lepoto.

Zaradi antibakterijskega in protivirusnega učinka pospešuje 
celjenje ran, preprečuje okužbe in zmanjšuje bolečino.

Pomanjkanje joda v telesu se 
kaže v mišičnih krčih, hladnih 
rokah in nogah, težnji po 
pridobivanju telesne teže, 
slabem spominu, zaprtju, 
depresiji, edemih, mialgiji, 
šibkosti, suhi koži in krhkih 
nohtih.



https://bioderma.si
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Uživanje mineralov in elementov v sledovih je bistvenega 
pomena za zdravje, vitalne funkcije telesa, dihanje in potenje

Morska voda prodira globoko v kožo in tako omogoča delovanje 
mineralov in elementov v sledovih (natrij, magnezij, kalcij, kalij, 
silicij, celo srebro in zlato, uran, dušik, litij, cink, fosfor, jod, selen 
in železo).

imenoval talasoterapija (grško thalasa = 
morje).

Morje in zdravje
Zdravilne lastnosti morja so bile znane 
že v starih časih. Ko hodimo po morju, 
vdihavamo zrak, obogaten z negativnimi 
ioni, ki spodbujajo oksigenacijo 
celotnega organizma. Energija, ki jo 
oddajajo negativni ioni, vodi do določene 
duševne in fizične koristi za človeško 
telo, zato jim pravimo vitamini iz zraka. 
V zaprtih prostorih obstaja neravnovesje 
med količino pozitivnih in negativnih 
ionov, kar vodi v postopno motenje 
človeškega obrambnega mehanizma.

Plavanje trenira celotno muskulaturo 
telesa, rok, ramen, hrbta, prsnega 
koša, zadnjice in nog, pridobi zavidljivo 
kondicijo in vzdržljivost ter upočasni 
proces staranja. Plavanje poleg 
podaljšanja mladosti koristi tudi lepoti 
telesa. Poleg tega plavanje kuri kalorije 
in spodbuja hujšanje (prosti slog v 
tridesetih minutah porabi približno 
350 kalorij!). Preprosto povedano: s 
plavanjem do zdravja.

Zaradi antibakterijskega in 
protivirusnega učinka pospešuje celjenje 
ran, preprečuje okužbe in zmanjšuje 
bolečino. Morska voda lahko zmanjša 
vnetje in pomaga pri zdravljenju 
številnih kožnih bolezni, kot so atopijski 
dermatitis, rozacea, luskavica in ekcem.

Morje spodbuja čiščenje telesa, krepi 
funkcije organov, ki filtrirajo in izločajo 
škodljive snovi, kot so jetra, ledvice in 
koža.

Voda Jadranskega morja lahko vsebuje 

več kot 80 bistvenih mineralov in 
elementov. Morska voda prodira globoko 
v kožo in tako omogoča delovanje 
mineralov in elementov v sledovih 
(natrij, magnezij, kalcij, kalij, silicij, celo 
srebro in zlato, uran, dušik, litij, cink, 
fosfor, jod, selen in železo).

Uživanje mineralov in elementov v 
sledovih je bistvenega pomena za 
zdravje, vitalne funkcije telesa, dihanje 
in potenje. Zato je pomembno te 
elemente dopolniti z vsakodnevnim 
uživanjem kakovostne vode ter pravilno 
in kakovostno prehrano.

Jod je eden od elementov v sledovih, 
katerega pomanjkanje lahko povzroči 

manjše ali večje zdravstvene težave.

Jod, zdravje in morje
Eden najpomembnejših elementov v 
sledovih iz morja je jod. Jod je potreben 
za proizvodnjo ščitničnih hormonov, ki 
vplivajo na številne procese v telesu.

Ščitnica pretežno nadzoruje presnovo 
našega telesa. Ščitnični hormoni 
nadzorujejo hitrost presnavljanja snovi 
v telesu, hitrost razgradnje snovi in 
novonastale strukture se vključijo v 
celico.

najbogatejši viri joda so naravna morska 
sol, alge, mlečni izdelki, ananas, artičoke, 
beluši in temno zelena zelenjava.

Pomanjkanje joda v telesu se kaže v 
mišičnih krčih, hladnih rokah in nogah, 
težnji po pridobivanju telesne teže, 
slabem spominu, zaprtju, depresiji, 
edemih, mialgiji, šibkosti, suhi koži in 
krhkih nohtih. Pomanjkanje joda lahko 
povzroči tudi hipotiroidizem, golšo, 
povečanje telesne mase, duševno 
zaostalost in nekatere vrste raka.

Voda Jadranskega morja lahko 
vsebuje več kot 80 bistvenih 
mineralov in elementov.
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intimno

Še posebno so problematični sladkorni 
bolniki, debeli ljudje in starejši, 
ljudje, ki se manj gibljejo. So slabo 
prehranjeni in izsušeni, jemljejo zdravila 
(kortikosteroidi, citostatiki), imajo 
nekontrolirano odvajanje urina ali blata 
in dolgotrajne bolezni, ki izčrpavajo telo.

Za posameznika predstavlja socialno, 
higiensko in finančno težavo, ki omejuje 
vsakdanja opravila in poslabša kakovost 
življenja. Svoje težave se pogosto 
sramujejo in težko spregovorijo celo 
s svojci in zdravnikom. Ocenjuje se, da 
je za urin inkontinentna vsaka peta 
ženska po 35. letu in vsaka tretja po 55. 
letu starosti, s starostjo pa pojavnost 
narašča.

nega kože pri ljudeh, ki se spoprijemajo 
z inkontinenco, je pogosto spregledana. 
Inkontinenco namreč spremljajo druga 
bolezenska stanja in običajno se ta 
rešujejo po prioritetah, vendar ne gre 
pozabiti, da je koža največji človeški 
organ, ki opravlja veliko pomembnih 
funkcij.

Zaščita – pred patogeni in poškodbami. 
Senzorni organ – vsebuje veliko živčnih 
končičev, ki zaznajo vročino, mraz, dotik, 
pritisk, vibracije in poškodbe tkiva.
Homeostaza – ohranjanje toplote v 
podkožnih žlezah in krvnih žilah.
Kontrola pred izgubo tekočine – 
predstavlja anatomsko zaščito pred 
izgubo tekočine.
Skladiščenje in sinteza – skladišči 
lipide in vodo ter sodeluje pri sintezi 
vitamina D.

Razlogi za težave s kožo
Stalna prisotnost urina na koži 
naredi kožo zelo občutljivo za kožne 
spremembe. Mokra koža vpliva na 
strukturo kože in razvoj bakterij ter gliv 
v kožnih gubah.

INKONTINENčNI 
DERmATITIS
Pogosto se srečujemo z inkontinenco, z dermatitisi zaradi pritiska ali še huje z 
razjedami, ki se pojavljajo na mestih, kjer pride do podaljšanega stika pacienta s 
podlago. Sama nega mora biti strokovna, saj nam razjede, ki bi se lahko okužile, 
predstavljajo velik problem. Besedilo: Abena Hempi d.o.o.

Inkontinenčni dermatitis se pojavi 
pri poškodbah kože, kar je posledica 
izpostavljenosti urinu in/ali blatu, saj 
pri tem koža postane bolj alkalna, kar 
mikroorganizmom omogoča bujno rast. 
Amonijak iz urina in prebavni encimi 
iz blata so bolj agresivni do kože, saj 
spreminjajo naravni pH. naravni zaščitni 
plašč kože je kisel, amonijak in prebavni 
encimi pa na njej ustvarijo bazično okolje 
(pH > 7). Koža ima lahko alkalen pH 
tudi takrat, kadar se redno ob menjavi 
pripomočka za inkontinenco uporabljata 
samo voda in milo. Alkalen pH kože 
oslabi regeneracijske procese.

S tem se poveča tveganje za nastanek 
kožnih sprememb, kot je inkontinenčni 
dermatitis.

Prizadeti predel je običajno pordel z 
natrganimi robovi, koža je zaradi globlje 
ležečega vnetja lahko toplejša in trša.

Preprečevanje težav s kožo in 
inkontinenčnega dermatitisa
Pri inkontinenci je preventiva 
učinkovitejša od zdravljenja, ključnega 
pomena pa je tudi dobra higiena. S 
pravilno nego kože ob inkontinenci 
lahko preprečimo večino težav, ki jih ta 
povzroča. Če te težave odkrijemo zgodaj 
in jih ustrezno diagnosticiramo, jih 
lahko tudi uspešno zmanjšamo in celo 
ozdravimo.

Pri uporabi izdelkov za inkontinenco 
imajo pri ohranjanju zdravja kože 
pomembno vlogo dobra kakovost in 
zračnost izdelkov ter njihova redna 
menjava. Z ohranjanjem suhe in čiste 
kože se zmanjša tudi tveganje za razvoj 
težav s kožo.

Sledite tudi dnevnemu režimu za nego 
kože, s tem jo ohranite čisto, suho in 
zdravo.

Dermatitis pri inkontinenci 
Dermatitis pri inkontinenci, kožna 
vnetna bolezen, postaja vedno bolj 
problematičen in ima negativen vpliv na 
kakovost življenja posameznika. Čeprav 
o njem ne govorimo, je pogosto prisoten.

Dermatitis pri inkontinenci pomeni 
razdraženost kože, ki po daljši 
izpostavljenosti urinu in blatu vodi v 
boleče vnetje kože. navadno se začne 
z rdečino, ki srbi, v napredovanju pa se 
pojavijo srbeči in boleči mehurji, lahko 
tudi razjede kože. Rahlo poškodovana, 
vlažna in topla koža je dobro 
razmnoževalno okolje za bakterije in 
glive. Daljša kot je izpostavljenost urinu 
in blatu, večje je tveganje za nastanek 
dermatitisa (IAD – incontinence 
associated dermatitis). Sama urinska 
inkontinenca ne povzroča IAD, za to so 
zaslužni drugi dejavniki, na katere lahko 
vplivamo, pri čemer najlažje vplivamo na 
pravilno nego kože.

Pri preprečevanju IAD je osnova 
zmanjševanje izpostavljenosti blata in/
ali urina in ustrezna nega kože. najbolje 
je, da je protokol oskrbe kože preprost 
in da temelji na nežnih in enostavnih 
izdelkih, ki ohranjajo ustrezen pH kože. 
Obravnavo IAD na tak način priporočajo 
tudi strokovnjaki, pri čemer se 
osredotočajo na tri glavne cilje:
•	 odstranjevanje dražilnih snovi s 

prizadete kože,
•	 izkoreninjenje kožnih okužb in
•	 stabiliziranje inkontinence urina in/ali 

blata.

Pri posameznikih, ki se spoprijemajo z 
inkontinenco, je oskrba kože izredno 
pomembna. Ker inkontinenco spremljajo 
druga bolezenska stanja in ker ljudje 
iščejo rešitve po prioritetah, ostane 
nega kože spregledana. 
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Kako telo vzdržuje telesno 
temperaturo
telo samodejno vzdržuje optimalno 
telesno temperaturo z znojenjem, 
dihanjem, drgetanjem ter usmerjanjem 
pretoka krvi med kožo in notranjimi 
organi tako v mrzlem kot vročem 
vremenu. Kadar pa je telo preveč 
izpostavljeno zelo visokim 
temperaturam, lahko pride do vročinskih 
motenj, kot so vročinska izčrpanost, 
vročinska kap in vročinski krči.

nevarnost je večja pri visoki zračni vlagi, 
ki zmanjšuje hladilni učinek znojenja, 
in pri dolgotrajnih naporih, pri katerih 
mišice proizvajajo več toplote. Zato 
so nevarnostim v poletnih mesecih 
še dodatno izpostavljeni vsi tisti, ki 
preživljajo aktiven dopust (kolesarjenje, 
planinarjenje, pohodništvo, plezanje …), 
še posebej ko oblačila ne prepuščajo 
dovolj zraka. Zlasti so za vročinske 
motnje dovzetni starostniki, pretežki 
ljudje ter bolniki z določenimi obolenji. 

Vročinska izčrpanost
Vročinska izčrpanost nastane zaradi 
večurne izpostavljenosti vročini. Obilno 
potenje in posledična izguba tekočine 
in elektrolitov povzročijo utrujenost, 
nizek krvni tlak in lahko tudi kolaps. Pri 
človeku opazimo utrujenost, slabost, 
nemir, zmedenost in obilno potenje. Kri 
zastaja v žilah nog, ki so zaradi vročine 
razširjene. Zato oseba pogosto, če stoji, 
omedli. Srčni utrip je hiter in šibek, koža 
je hladna, bleda in vlažna. Zaradi izgube 
tekočine se zmanjša volumen krvi, zato 
je krvni tlak znižan.

najpomembnejše je, da hitro 
nadomestimo izgubo tekočin in 
elektrolitov. bolnik naj leži na hladnem, 
glava naj bo v nekoliko nižjem položaju. 
Vsakih nekaj minut naj oseba po požirkih 
srka hladen napitek rahlo osoljene 

na od 40 do 41 °c. Oseba je zmedena, 
nastopijo lahko konvulzije in izguba 
zavesti.

Vročinska kap brez takojšnjega 
zdravljenja povzroči trajne okvare ali 
smrt. telesna temperatura 41 °c je 
namreč kritična meja, le stopinja več je 
pogosto usodna. Zato je vročinsko kap 
treba nemudoma zdraviti s hlajenjem in 
hitrim prevozom v bolnišnico. najbolje 
je, da osebo zavijemo v mokro rjuho, 
jo damo v mrzlo kopel ali jo hladimo 
z ledom! V bolnišnici osebo dodatno 
oskrbijo! 

Vročinski krči
Vročinski krči so boleče krčenje mišic 
in nastanejo ob pretiranem potenju 
zaradi naporne dejavnosti v hudi vročini. 
Povzroči jih prevelika izguba tekočin 
in elektrolitov. težave so pogoste pri 

SPOGLEDOVANJE S 
SONCEm JE LAHKO 
NEVARNO
O nevarnosti sončnih žarkov dandanes vemo že veliko. Skorajda vsak se zaveda 
nevarnosti sončnih opeklin, resnih kožnih obolenj in staranja kože. Še vedno pa se 
premalo zavedamo, da z izpostavljenostjo soncu tvegamo tudi glavobol, sončarico in 
vročinski udar. Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.

vode ali še bolje peroralno rehidracijsko 
raztopino. 

Vročinska kap
Vročinska kap je smrtno nevarno stanje 
zaradi dolgotrajne izpostavljenosti 
hudi vročini. Sposobnost telesa, da bi 
se z izhlapevanjem znoja hladilo samo, 
je zmanjšana. Vročinska kap pogosto 
nastopi nenadoma in zahteva takojšnjo 
zdravljenje.

Opozorilni simptomi, kot so vrtoglavica, 
glavobol in utrujenost, lahko nastopijo, 
niso pa nujni. Znojenje se po navadi 
zmanjša, a tudi to ni nujno. Koža je 
pordela, vroča in suha. Srčni utrip 
je pospešen in lahko doseže tudi 
180 utripov na minuto. Dihanje je 
hitrejše in plitvejše, krvni tlak je lahko 
nespremenjen. telesna temperatura, ki 
jo moramo izmeriti rektalno, naraste 

Telesna temperatura 41 °C je kritična meja, le stopinja več je 
pogosto usodna.



S preudarnim ravnanjem lahko preprečimo vročinske motnje, 
čeprav sonce neusmiljeno pripeka in se živo srebro na 
toplomerih silovito povzpne na visoke vrednosti.

fizičnih delavcih in športnikih. Vročinski 
krči se pojavijo nenadoma v rokah, 
mečih ali stopalih, so boleči in osebo 
onesposobijo nadaljnjih aktivnosti, saj so 
mišice trde in napete. Pomembno je, da 
nadomestimo tekočino in elektrolite ter 
aktivnosti prilagodimo temperaturnemu 
stanju.

Sončarica
Sončarica je posledica pretiranega 
izpostavljanja močnim sončnim žarkom, 
njeni simptomi pa so podobni kot pri 
vročinski izčrpanosti ali vročinski kapi. 
Zato tudi zahteva enako zdravljenje 
in ukrepanje (hlajenje, nadomeščanje 
tekočin in elektrolitov, hladen in temen 
prostor …).

Glavobol
Pogosta poletna nadloga so glavoboli. 
Dokazano je, da je v več kot polovici 
primerov vzrok mogoče pripisati prav 
izpostavljenosti soncu in visokim 
temperaturam, pa tudi prehladnemu 
zraku iz klimatskih naprav. Zato je 
pomembno, da temperaturna razlika 
med notranjim in zunanjim prostorom ne 
sme presegati treh stopinj.

Kaj torej storiti v poletni mesecih
S preudarnim ravnanjem lahko 
preprečimo vročinske motnje, čeprav 

sonce neusmiljeno pripeka in se živo 
srebro na toplomerih silovito povzpne 
na visoke vrednosti. Zagotovo smo sami 
odgovorni, da znamo presoditi zmožnost 
in nujnost določenih opravil v poletnih 
mesecih. tako se je treba izogibati 
napornim dejavnostim na prostem ob 
vročem in sončnem vremenu. Oblačila 

naj so zračna in pri roki naj ne zmanjka 
hladne vode. Večkrat sezimo po njej, 
telesu pa namenimo tudi hlajenje s 
prhanjem. 

In zavedajmo se, da je spogledovanje s 
soncem lahko tudi nevarno! Zato se z 
njim spogledujte previdno!

1
STOPNJA 1

NORMIA STOP

2
STOPNJA 2

NORMIA REHIDRO

3
STOPNJA 3

NORMIA  LGG® in BB-12™ 
zmanjšuje pogostnost in  

trajanje driske
preprečuje dehidracijo in 
nadomešča elektrolite

obnavlja črevesno mikrofloro

* ** *** ***

CELOSTNA REŠITEV PRI DRISKI ZA VSO DRUŽINO.

Zastopnik in distributer za Slovenijo: JADRAN-
GALENSKI LABORATORIJ d.o.o. Ljubljana, 
Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, info@jgl.siDatum priprave informacije: julij 2021.   SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST

* Medicinski pripomoček.
** Živilo za posebne zdravstvene namene. Živilo jemljite le pod zdravniškim 

nadzorom. Živilo ni primerno za uporabo kot edini vir prehrane.
*** Prehransko dopolnilo. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
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https://www.lekarnar.com/izdelki?utf8=%E2%9C%93&button=&keywords=normia+stop


Naše noge naredijo veliko za nas, zakaj 
jim torej ne bi dali nekaj v zameno?
Ste kdaj razmišljali o zdravju svojih nog? Ste kdaj pomislili, koliko časa v življenju preživite sede? Ste bili kdaj pozorni na 
to, kako se vaše noge počutijo in kako so videti? Ste bili kdaj žalostni, ker so vam noge preveč otekle in niste mogli obuti 
svojih najljubših čevljev?

Poglejmo, kako ste pripravljeni na spopad z najpogostejšo grožnjo našim nogam, kronično vensko boleznijo (KVB). 
Rešite kviz in izvedeli boste, kako ogrožene so vaše noge!

1. Koliko ste stari?

2. Vaš indeks telesne mase je med:

3. Koliko časa namenite rekreaciji?

4. Ali občutite naslednje simptome in opažate vidne znake na nogah? (označite lahko več odgovorov)

5. Ali se simptomi poslabšajo, ko je vroče (npr. poleti)?

6. Ali so vaši starši imeli oz. imajo težave z vensko boleznijo (krčnimi žilami)? 

Rezultati: 

< 25 let 26–40 let 41–65 let > 65+ let

16 in 20 21 na 25 26 in 30 > 30

Več kot 1 uro dnevno Od 30 do 60 minut  
dnevno

2–4-krat tedensko  
vsaj 30 minut

Manj kot 2-krat na teden

Ne Da

Utrujenost v nogah  
(ali bi dali pri prvih dveh simptomih 
zvezdice, pri drugih dveh pa karo)

Občutek težkih nog Otekanje nog Znake na nogah, kot so  
krčne žile, obarvanost kože v 

predelu goleni

Ne Da, eden od staršev Da, oba

Če ste največkrat odgovorili z , je vaše tveganje za KVB zelo majhno.

Če ste največkrat odgovorili z , je vaše tveganje za KVB majhno, vendar se 
zavedajte, da se lahko z leti simptomi poslabšajo. Privzemite zdrave življenjske navade, 
da bodo vaše noge ohranile lahkotnost in vas še dolgo razveseljevale.

Če ste največkrat odgovorili z  ali , je vaše tveganje za kronično vensko bolezen 
veliko. Predlagamo vam, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

https://bolezni-ven.si


Ugodnejše 
pakiranje  

180 tablet

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

Detralex, kombinacija flavonoidov, je 
venoaktivno zdravilo, ki deluje protivnetno. �e od 
prvih simptomov dalje uèinkovito zdravi boleèe, 
te�ke in otekle noge ter noène krèe v meèih.
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Servier Pharma d.o.o., Podmilšèakova ulica 24, 1000 Ljubljana, www.servier.si.

(diosmin / flavonoidi, izraženi kot hesperidin)

Zakaj vam priporočamo, da obiščete zdravnika, če imate veliko tveganje za KVB?
Kronična venska bolezen je napredujoča bolezen, ki prizadene vene in s tem pretok krvi po njih. Pri povišani hipertenziji 
v venah se razvije vnetni proces, ki začne vplivati na strukturo žilnih sten in venskih zaklopk. Ker so vene oslabljene, žilne 
zaklopke ne tesnijo več, kot bi morale, kar vodi do refluksa krvi ter drugih pojavov, kot so krčne žile, otekline ali edemi in 
spremembe na koži. Če tega procesa ne upočasnimo, bolezen napreduje, kar lahko bistveno vpliva na kakovost življenja. 

KVB ni usodna bolezen in se ji lahko zoperstavite! 
Trije najpogostejši dejavniki tveganja za KVB so ženski spol, starost in telesna teža. Žile se iz leta v leto starajo in postajajo 
šibkejše, ohlapnejše. Z izvajanjem nekaterih telesnih dejavnosti (hoja, ples, telovadba) povečujete moč mišic nog, ki s 
svojo aktivnostjo (krčenjem) pomagajo pri pretoku krvi. Tudi telesna teža je neugoden dejavnik tveganja, saj povečuje 
vensko hipertenzijo in s tem pospeši napredovanje bolezni. Poleg tega se, v primeru da ima KVB eden od vaših staršev, 
tveganje za razvoj bolezni poveča za 25 %, če ste moški oz. za 62 %, če ste ženska oz. za kar 90 %, če imata bolezen oba. 
Zato ne čakajte na prve simptome in za svoje noge poskrbite že prej!

Spremenite svoj življenjski slog! Poleg telesnih dejavnosti lahko spodaj najdete še nekaj nasvetov za vsak dan, ki vam 
bodo pomagali ublažiti simptome venskega popuščanja: 

 Privoščite svojim nogam hladno prho in jih masirajte, kar bo pripomoglo h krčenju žil in s tem izboljšanju pretoka krvi.

 Izogibajte se virom toplote, saj toplota poslabša simptome venske bolezni.

 Obujte čevlje s primerno peto, ko začutite utrujenost in težo v nogah. Čevlji z visoko peto zmanjšajo površino, s katero 
se stopalo dotika tal, in tako zmanjšajo delovanje mišičnih črpalk. Vendar pozor, tudi čevlji z ravnim podplatom (npr. 
balerinke) niso primerni. Priporočamo čevlje s peto, visoko od 3 do 4 cm.

 Med spanjem imejte noge v privzdignjenem položaju (najbolje je, da jih podložite z blazino), s čimer boste povečali 
krvni obtok od stopal do srca.

Presenetite svoje žile od znotraj!
Če občutite boleče, težke noge, če vam te otekajo ali pa vas ponoči mučijo krči v nogah in se te težave poslabšajo 
poleti, lahko poleg zgoraj opisanih nasvetov še dodatno poskrbite za zdravje svojih nog. V vseh lekarnah lahko poiščete 
zdravilo Detralex. Detralex s svojim venoprotektivnim in protivnetnim delovanjem deluje neposredno na prizadeta mesta. 
Kombinacija naravnih mikroniziranih flavonoidov (MPFF) zmanjša vnetje in s tem občutek težkih, bolečih nog, zmanjša 
oteklino ter pogostost nočnih krčev . . . 

   . . . in tako boste spet lahko obuli svoje najljubše čevlje.

Pripravila: Quentin Bovolenta in Maja Stanojević

https://bolezni-ven.si
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Poznamo nekaj vrst kožnega raka, a 
najpogostejša sta bazalnocelični in 
ploščatocelični. Sledi kožni melanom, 
ki predstavlja le 5–10 odstotkov 
kožnih rakov. Čeprav je redek, je kožni 
melanom tista oblika raka, ki najbolj 
vpliva na življenje bolnika, saj so pri 20 
% bolnikov v času odkritja kožnega 
tumorja že lahko prisotni začetni 
zasevki v bezgavkah. Poleg tega sodi 
kožni melanom med agresivnejše 
oblike raka, saj je odgovoren kar za 75 
% vseh s kožnim rakom povzročenih 
smrti. V Sloveniji vsako leto za invazivno 
obliko kožnega melanoma zboli 500 
oseb, skoraj 6.000 ljudi pa je bilo že 
zdravljenih zaradi te oblike raka. Po letu 
2015 v Sloveniji ne zaznavamo več tako 
visokega porasta števila novih bolnikov 
s kožnim melanomom kot v preteklosti, 
kar pripisujemo večji ozaveščenosti in 
ustrezni zaščiti pred sončnimi oz. UV-
žarki.

Številne raziskave s področja 
epidemiologije in delovanja UV-
žarkov so v preteklosti potrdile, 
da je izpostavljenost UV-žarkom 
najpomembnejši dejavnik tveganja za 
nastanek kožnega raka. najbolj tvegana 
za nastanek kožnega melanoma je tako 
imenovana intermitentna izpostavljenost 
soncu. O njej govorimo takrat, ko je 
oseba na soncu redko, nekajkrat letno 
pa je visoko izpostavljena ali celo 
utrpi sončne opekline. Ob tem je treba 
poudariti, da sta izjemno pomembna 
izpostavljenost in število sončnih 
opeklin v času otroštva in adolescence. 
Kronična ali poklicna izpostavljenost 
je šibkejši dejavnik tveganja, razen v 
primeru kožnega melanoma glave in 
vratu. tudi drugi dejavniki tveganja za 
nastanek kožnega melanoma so delno 
ali v celoti posledica izpostavljenosti UV-
žarkom; število novonastalih nevusov, 
sončne opekline in prisotnost aktiničnih 
keratoz so bili statistično značilno 

protection factor) 15. na dele kože, ki 
niso zaščiteni z oblačili, pa nanesemo 
zaščitno kremo. Priporočljiva je uporaba 
zaščitnih krem s faktorjem 30 ali več. te 
preprečijo nastanek opeklin, ob pravilni 
uporabi pa tudi aktinične keratoze in 
kožnega raka. Da bi dosegli ustrezno 
zaščito pred UV-žarki, je treba nanesti 
2mg/cm2  kreme na kožo. Običajno to 
količino primerjamo z zvrhano jušno 
žlico kreme. Kremo nanašamo 15–30 
minut pred izpostavljenostjo UV- žarkom. 
nanos moramo ponoviti vsaki dve uri, 
prav posebej moramo biti na to pozorni 
ob potenju ali po kopanju. Povsem se 
moramo izogniti uporabi umetnih virov 
UV-žarkov – solarijev. Številne države 
zato že prepovedujejo uporabo solarijev 
mladoletnim osebam. 
najpomembnejši očitek skrbni zaščiti 
pred UV-žarki je strah pred zmanjšano 
tvorbo vitamina D in pomanjkanjem tega. 
UVb-žarki valovne dolžine 290–310 nm 
namreč najučinkoviteje sprožijo tvorbo 

NEVARNI KOžNI 
RAK – mELANOm
Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka v večini držav sveta. V Sloveniji je po 
pogostosti na drugem mestu, takoj za rakom na prostati pri moških in rakom na 
dojkah pri ženskah. Besedilo: doc. dr. Barbara Perić, dr. med., spec. spl. krg.; Onkološki inštitut Ljubljana

povezani z večjim tveganjem za kožni 
melanom.
nič manj kot sonce niso nevarni umetno 
ustvarjeni UV-žarki solarijev. Leta 2012 
objavljena analiza je pokazala, da je 
relativno tveganje za nastanek kožnega 
melanoma oseb, ki so uporabile solarij 
pred 35 letom starosti, 1,6-krat večje 
kot tveganje oseb, ki solarija niso 
uporabile nikoli. 

Zaščita
Pred UV-žarki smo najbolje zaščiteni 
v zaprtem prostoru. Zunaj se pogosto 
varne počutimo v senci, a je količina 
UV-žarkov, ki jih ta prepušča, odvisna 
od materiala, ki nudi senco, in odboja 
UV-žarkov s tal. Senčnik na plaži tako 
prepusti 50–60 odstotkov sončnih 
žarkov, približno 15 odstotkov pa se jih 
odbije od peščenih tal. Kožo zato pred 
UV-žarki najučinkoviteje zaščitimo z 
oblačili in pokrivali. Gosto tkan bombaž 
nudi zaščito enakovredno SPF (sun 

Zunaj se pogosto varne počutimo v senci, a je količina UV-žarkov, 
ki jih ta prepušča, odvisna od materiala, ki nudi senco, in odboja 
UV-žarkov s tal.
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Poznamo nekaj vrst kožnega raka, a najpogostejša sta 
bazalnocelični in ploščatocelični.

vitamina D v koži, žal pa v tem območju 
prav tako najučinkoviteje povzročajo 
poškodbo kože. Vendar je skrb pred 
pomanjkanjem vitamina odveč. na naši 
geografski širini namreč potrebujemo 
sredi poletja, oblečeni v kratka oblačila, 
le 27–38 minut dnevne izpostavljenosti 
UVb-žarkom za tvorbo zadostne količine 
vitamina D. Domnevamo, da za zadostne 
količine zadostujejo tudi krajše, redne 
izpostavljenosti UV-žarkom, nikakor 
pa za preprečevanje pomanjkanja ne 
smemo uporabljati solarija. V primeru 
dokazanega pomanjkanja vitamina D 
se lahko varno zatečemo k uporabi 
prehranskih dodatkov, bogatih z 
vitaminom D. 

Kljub skrbni zaščiti z leti lahko na 
koži opazimo nastanek sprememb. na 
nastanek kožnega raka posumimo, 
če na koži opazimo spremembo, za 
katero menimo, da je novonastala ali 
da se spreminja njena oblika in/ali 
barva. Pozorni smo, če se sprememba 
nenadoma boči nad raven kože ali se 
širi v okolico. V takem primeru obiščemo 
sprva izbranega specialista družinske 
medicine. ta lahko izključi potrebo po 
nadaljnji diagnostiki in nas pomiri ali pa 
napoti na pregled k dermatologu. Če 
družinski zdravnik meni, da je potrebna 
biopsija kožne spremembe, lahko osebo 
napoti tudi neposredno h kirurgu. 
naravo sumljive kožne spremembe 
lahko namreč dokončno opredelimo le 
z biopsijo kože. to je manjši operativni 
poseg z uporabo lokalnega anestetika, 
katerega lahko opravi dermatolog, 
specialist splošne kirurgije, tisti z 
dodatnim znanjem onkološke kirurgije ali 
specialist plastične in rekonstruktivne 
kirurgije.

Kako določimo diagnozo?
Po opravljenem kirurškem posegu se 
vzorec tkiva pošlje na patohistološko 
preiskavo. Patolog, specializiran za 
prepoznavanje kožnih sprememb, v 
izvidu navede, za katero spremembo 
gre. Ker večina odstranjenih kožnih 
sprememb sodi med nemelanomske 
kožne rake, kot sta bazalnocelični in 
ploščatocelični kožni rak, lahko že 
začetna biopsija kože pomeni dovolj 
učinkovito zdravljenje in nadaljnji obiski 
pri zdravniku niso potrebni. Podobno 
velja tudi za neinvazivno obliko kožnega 
melanoma. Pri invazivni obliki kožnega 
melanoma pa moramo po začetni 
biopsiji kože brazgotino znova izrezati, 
da bi preprečili lokalno ponovitev 
bolezni. tudi to prav tako lahko stori 
lečeči kirurg ali dermatolog. 

Le če izvid potrdi invazivno obliko 
kožnega melanoma s tveganjem za 
pojav zasevkov v bezgavkah, je treba 

osebo napotiti na pregled h kirurgu 
onkologu. Kožni melanom je namreč v 
več kot 90 odstotkih bolezen, omejena 
na kožo in regionalne bezgavke, 
zdravljenje pa sprva predvsem 
kirurško. Kirurg onkolog se na podlagi 
patohistološkega izvida odstranjenega 
kožnega melanoma in pregleda bolnika 
odloči, kateri nadaljnji način kirurškega 
zdravljenja bo predlagal. bolnikom z 
invazivno obliko, a brez prizadetosti 
bezgavk ustrezne bezgavčne lože, se 
svetujeta vnovičen izrez brazgotine in 
biopsija varovalne bezgavke (bezgavke, 
v kateri bi lahko odkrili najbolj zgoden 
zasevek). bolnikom, katerih bezgavke 
so že obolele, pa svetujemo odstranitev 
celotne bezgavčne lože. Po koncu 
kirurškega zdravljenja večina bolnikov 
s kožnim melanomom potrebuje le še 
redne preglede pri kirurgu onkologu 
in dermatologu. Devetdeset odstotkov 
bolnikov s kožnim melanomom namreč 
tako pozdravimo. Pri preostalih desetih 
odstotkih pa je treba zdravljenje 
nadaljevati. 

Poudariti je treba, da ni enotnega 
zdravljenja, ki bi bilo primerno za vse 
bolnike s kožnim melanomom. Vsakemu 

bolniku po kirurškem zdravljenju je treba 
določiti stadij bolezni in oceniti tveganje 
za ponovitev bolezni. Če je tveganje 
visoko ali pa se je bolezen ponovila, je 
treba nadaljevanje zdravljenja načrtovati 
skupaj z radioterapevtom in internistom 
onkologom. Določenim bolnikom z 
namenom zmanjševanja tveganja 
ponovitve bolezni lahko svetujemo 
imunoterapijo, terčno terapijo in/ali 
področno obsevanje, ki sledi kirurškemu 
zdravljenju. 

bolnike, katerih bolezen je napredovala, 
denimo v obliki zasevkov pljuč, jeter ali 
centralnega živčevja, zdravimo s tarčno 
terapijo ali imunoterapijo, zdravili, ki so 
na voljo od leta 2010. te nove oblike 
zdravljenja še vedno kombiniramo tudi 
s kirurškimi posegi in obsevanjem. 
Le redko se pri napredovali bolezni 
odločimo za zdravljenje s citostatiki. 
tako tarčna terapija kot imunoterapija 
sta namreč primernejši, saj je pri obeh 
oblikah zdravljenja število uspešno 
zdravljenih bolnikov precej večje kot ob 
citostatikih, čas do napredovanja bolezni 
je precej daljši, pri nekaterih bolnikih pa 
lahko z imunoterapijo dosežemo celo 
dolgotrajno remisijo bolezni.

https://pharmaclassic.com


ZDRAVI V POLETJE

22 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 11 let z vami 

Rana nastane pri nasilni prekinitvi 
tkiv. Vrst ran je zelo veliko, od majhnih 
površinskih prask, odrgnin do globokih 
ran, ki segajo v globlje plasti kože, tkiva, 
ležeča pod kožo, in telesne votline.

Udarnine
Pri udarninah se ravnamo po kraticah 
angleške besede RIcE (rest – počitek, 
ice – hlajenje, compresion – kompresijska 
obveza, elevation – dvig poškodovanega 
uda).

Čim prej po udarcu poškodovano mesto 
hladimo z ledom preko plastičnega 
kozarca ali krpe, če imamo na voljo, 
lahko uporabimo suhi led (pripravljena 
blazinica za hlajenje udarjenih mest), 
ki ga sestavljata amonijev nitrat in 
voda; z udarcem po vrečki sprožimo 
kemijsko reakcijo, ki ima za posledico 
hladilni učinek (na začetku približno 
3 °c). Hladimo nekaj minut in nato 
nadaljujemo s krioterapijo (masaža z 
zdrobljenim ledom v plastičnem lončku) 
od 10 do 20 minut, od dva- do štirikrat 
na dan, dva dni.

Kompresijski povoj (ne sme biti 
pretesen) dodatno preprečuje 
nastanek večje otekline in ob dvigu 
poškodovanega uda (elevaciji) dodatno 
zmanjšuje bolečino.

Zgodnje razgibavanje do praga bolečine 
omogoča hitrejšo in boljšo vzpostavitev 
funkcije. Izotonične, izometrične in 
izokinetične vaje pa omogočijo v večini 
primerov vrnitev v popolno funkcijo.

Rane
na možne poškodbe in rane moramo 
pomisliti že pred poškodovanjem in se 
dobro izobraziti ter opremiti z zadostno 
količino ustreznega materiala za oskrbo 
rane. Če material porabimo, moramo 
poskrbeti tudi za obnovitev zalog.

oziroma vodo iz plastenke in jih 
zaščitimo s sterilno gazo ali obližem.
Pri prvi pomoči je pomembno, da se 
zavedamo, da se bo gaza prilepila in 
zasušila na rano, zato jo pred prevezo 
namočimo s fiziološko raztopino ali 
hladnimi prekuhanimi kamilicami ali 
pa že v okviru prve pomoči uporabimo 
sodobne obloge za rane, ki so na voljo 
v lekarnah ali trgovinah s sanitetnim 
materialom.

Če odstranjujemo zasušeno gazo, 
povzročimo bolečine in pikčaste 
krvavitve, kar podaljša celjenje.

Preverimo cepljenje proti tetanusu!
Pri vseh globokih ranah pa ukrepamo v 
naslednjem vrstnem redu:
•	 Proučimo mesto nezgode (položaj, 

dostop, nevarnosti).
•	 Osnovni pregled poškodovanca 

POŠKODOVANA IN 
RANJENA KOžA
V toplejših dnevih se raje gibljemo zunaj, z zunanjimi dejavnostmi pa smo obenem 
bolj izpostavljeni praskam, ranam in odrgninam, pa tudi različnim okužbam. Tem 
poškodbam so zlasti izpostavljeni otroci. Pravilna oskrba manjših ran pomaga pri 
ohranjanju zdrave kože ter preprečevanju morebitnih okužb, zlasti, kadar gre za 
rane, ki so bile v stiku z zemljo oziroma tlemi. Besedilo: Petra Šauperl

Pri nudenju prve pomoči pri ranah je 
pomembno, da:
•	 imamo čiste umite (razkužene) roke 

ali uporabljamo rokavice;
•	 v rano ne dihamo;
•	 ne uporabljamo nobenih mazil, 

praškov in neznanih pripravkov iz 
»domače lekarne«.

Pri oskrbi rane je potrebno razlikovati 
med:
•	 površinskimi ranami (ne segajo skozi 

celotno debelino kože);
•	 globokimi ranami (segajo skozi kožo 

v podkožje in mehka tkiva, kosti in 
sklepe).

Poleg tega moramo biti nežni in 
preudarni.

Površinske rane (in ugriznine kot 
izjeme med globokimi ranami) izpiramo 
s hladno tekočo ali prekuhano vodo 

Pri udarninah se ravnamo po kraticah angleške besede RICE 
(rest – počitek, ice – hlajenje, compresion – kompresijska obveza, 
elevation – dvig poškodovanega uda).
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S poškodovancem se pogovarjamo, ga spodbujamo in poskrbimo 
za ustrezen prevoz v bolnišnico.

Izključimo pomembne pridružene 
poškodbe in obsežne krvavitve, ki 
ogrožajo življenje oziroma vodijo v 
hitro poslabšanje zdravstvenega 
stanja. Pri hudi zunanji krvavitvi je 
potrebno takojšnje ukrepanje. 
Pri zastoju dihanja in bitja srca 
(bolnik ne kaže znakov življenja) 
začnemo tPO. Če je poškodovanec 
nezavesten, ga namestimo v položaj 
za nezavestnega. Pri premikanju 
vedno pomislimo na možnost sočasne 
poškodbe hrbtenice. 
Pri večjih ranah in poškodbah, ki 
jih ne moremo oskrbeti, pokličemo 
telefonsko številko 112.

•	 Natančen pregled rane 
Pri bolnikih, ki niso življenjsko 
ogroženi, rane natančno pregledamo. 
Odkrijemo ranjeni del telesa tako, da 
vidimo vso rano.

•	 Zaustavimo krvavitev. 
Če iz rane krvavi, zaustavimo 
krvavitev: 
•	 s kompresijsko obvezo,
•	 z neposrednim pritiskom s prsti 

prek sterilne gaze.
•	 Rano sterilno povijemo in 

poškodovani ud imobiliziramo. 
Rano pokrijemo s sterilno gazo, ki 
naj sega primerno daleč preko robov 
rane. Pritrdimo jo s trikotno ruto ali 
povojem. Kot obvezo lahko uporabimo 
tudi čist, prelikan robec. 
Ranjeni del telesa ali ud mora 
mirovati. Imobilizacija ublaži bolečine, 
preprečuje povečanje ali novo 
krvavitev in širjenje morebitne okužbe.

S poškodovancem se pogovarjamo, ga 
spodbujamo in poskrbimo za ustrezen 
prevoz v bolnišnico. Če je rana obsežna 
in globoka oziroma v primeru drugih 
obsežnih poškodb (izpahi, zlomi, 
poškodbe notranjih organov), naj 
poškodovanec LEžI! Pokličemo pomoč 
na številko 112.

Če poškodovanec ali opazovalec ob 
pogledu na rano omedli in se zgrudi, mu:
•	 dvignemo noge;
•	 odpnemo ovratnik in pas;
•	 na čelo in vrat namestimo hladne 

obkladke;
•	 nadzorujemo izraz poškodovanca, 

znake krvnega obtoka in dihanje;
•	 izključimo morebitne udarnine in rane.

Oskrba ugrizne rane
Rano moramo po ugrizu temeljito 
izprati z milom in vodo, nato ravnamo 
enako kot pri drugih ranah. bolnika naj 
pregleda zdravnik v urgentni ambulanti 
za poškodbe in v antirabični ambulanti. 
Ugrizne rane obravnavamo kot močno 
okužene, čeprav še ne kažejo znakov 
vnetja. Ob oskrbi v bolnišnici jih ne 
smemo zapirati. Potrebni so čimprejšnji 

izrez rane in mrtvin, odvajanje 
izcedka iz rane (drenaža) in antibiotiki 
(aminopenicilin in metronidazol).

Oskrba rane, v kateri je tujek
tujkov v ranah ne odstranjujemo. Izjema 
so le zelo površinsko ležeči manjši 
tujki. Če smo na zelo odročnem kraju 
in da ima poškodovanec zgolj v kožo 
in podkožje zapičen trnek, ga lahko 
skušamo odstraniti s tako imenovano 
napredujočo tehniko: potisnemo ga 
naprej skozi kožo, ga odščipnemo ali 
stisnemo zalust in izvlečemo nazaj.

Pravilno nudenje prve pomoči pri 
amputaciji
Vsi ukrepi potekajo glede na splošno 
stanje bolnika (šok, nezavest, oskrba 
pridruženih poškodb).

najprej poskrbimo za poškodovanca:
•	 zaustavitev krvavitve in ustrezna 

oskrba rane (krna);
•	 ukrepi proti bolečinam (imobilizacija), 

analgetik (nesteroidni antirevmatik).

Vrstni red ukrepov z amputiranim 
delom telesa:
•	 Amputirani del telesa zavijemo v 

sterilno gazo in ga položimo v čisto 
PVc-vrečko.

•	 V drugo vrečko natresemo kocke ledu 
ali zdrobljen led in vodo, da dosežemo 
temperaturo okoli 4 °c.

•	 Obe vrečki damo v tretjo vrečko ali 
ustrezni transportni kovček, ki ga 
opremimo z:
•	 osnovnimi podatki o bolniku in 

poškodbi:
•	 ime in priimek bolnika;
•	 starost bolnika;
•	 poklic;
•	 dominantna roka;

•	 pridružene poškodbe;
•	 kronične bolezni in zdravila, ki jih 

redno jemlje;
•	 ura poškodbe;
•	 mehanizem poškodbe (krožna 

žaga, skobelnik ipd.);
•	 vsebina vrečke.

Če je amputirani del telesa zelo umazan 
in poln tujkov, ga lahko reševalec 
pred dolgim transportom spere pod 
hladno tekočo pitno vodo ali vodo 
iz plastenke. Dolgotrajno spiranje in 
brisanje pa lahko še dodatno poškoduje 
tkivo amputiranega dela, zato naj to 
strokovno opravi kirurg!

Prva pomoč pri nepopolni amputaciji
Pomembno je, da nepopolnoma odrezani 
ud naravnamo v fiziološki položaj (zaradi 
nepravilnega položaja lahko pride do 
motnje prekrvitve in dodatnih poškodb), 
zaustavimo krvavitev, rano povijemo, 
namestimo opornico (imobilizacija) 
in ruto pestovalnico (elevacija) ter 
poskrbimo za prevoz v bolnišnico.

Tujkov v ranah ne 
odstranjujemo. Izjema so le 
zelo površinsko ležeči manjši 
tujki.
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težave z venami najbolj občutimo, če 
dalj časa stojimo ali sedimo. Premalo 
telesne dejavnosti, prevelika telesna 
teža in kronično zaprtje so dejavniki 
tveganja za nastanek težav z venami. 
Pomembna dejavnika sta tudi starost 
in spol. Starejši kot smo, pogosteje nas 
pestijo težave z venami.

Za otekanje nog pa niso krive samo 
krčne žile. Značilno je tudi za bolnike 
s srčnim popuščanjem ter za bolnike z 
ledvičnimi in jetrnimi obolenji. Posebno 
ogrožena skupina so sladkorni bolniki 
in bolniki, ki uporabljajo antikoagulante. 
noge pa lahko otekajo tudi ob 
jemanju nekaterih zdravil, na primer 
za zniževanje krvnega tlaka (inhibitorji 
AcE).

bolezni venskega ožilja nog so 
zaradi vpliva hormonov estrogena in 
progesterona pogostejše pri ženskah.
Kaj lahko storimo sami
Izogibajte se dolgotrajnemu sončenju, 
solariju, vročim kopelim in savni. Vročina 
še dodatno razširi vene in upočasni 
pretok krvi.
•	 nosite ohlapna oblačila in udobno 

obutev. Izberite mehka oblačila in 
ne nosite preozkih hlač ter nogavic 
s pretesno elastiko. Priporoča se 
nošenje čevljev z največ od 3 do 4 cm 
visoko peto.

•	 Krepite svoje vene s prhanjem nog s 
hladno vodo. Začnite pri gležnjih ter 
postopno prhajte proti stegnom.

•	 Ukvarjajte se s pohodništvom, 
nordijsko hojo, kolesarjenjem, plesom 
in gimnastiko. S tem boste krepili 
mišice na nogah in izboljšali delovanje 
mišične črpalke.

•	 Jejte zdravo in uravnoteženo 
prehrano. Zaužijte dovolj vlaknin in 
vode. Izogibajte se čaju, alkoholu in 
tobaku.

•	 Ob vsaki priložnosti gibajte z nogami. 
Izogibajte se dolgotrajnemu stanju in 
sedenju. Ko sedite, ne prekrižajte nog.

•	 Pogosto masirajte noge v smeri od 
stopal proti stegnom.

in bolečino. Prhanje s hladno vodo 
začnite pri gležnju in nato približno 
od minuto do dve postopno prhajte 
proti stegnom. Hoja po vodi pa je višek 
dobrega za vaše noge, saj združuje 
gibanje in hlad.

•	 Zmanjšajte čezmerno telesno težo. 
Uživajte hrano, polno vlaknin, pijte 
vodo (od liter do liter in pol). Izogibajte 
se kavi, pravemu čaju, alkoholu in 
tobaku.

•	 Počitek čez dan. Med počitkom 
noge dvignite oziroma jih podložite 
s pručko. to še posebej svetujemo 
starejšim ljudem, ki težje hodijo.

•	 nočni počitek. nog ne pokrivajte 
preveč, da se izognete nepotrebnemu 
pregrevanju. Pred spanjem pa vadite 
tako, da vozite kolo.

Vaje, ki jih izvajajte v stoječem 
položaju:
•	 stojte na prstih;
•	 hodite po petah;
•	 zibajte se na nogah od prstov do pet;
•	 gibajte stopala skupaj in narazen.

Vaje, ki jih izvajajte v ležečem položaju 
(zjutraj in zvečer):
•	 hitro krožite z nogami, kot bi vozili 

kolo (od 15 do 20 ponovitev);
•	 z malo dvignjenimi nogami migajte s 

prsti na nogah (20 ponovitev);
•	 križajte noge s škarjastimi gibi (od 10 

do 15 ponovitev);
•	 krožite z vsako nogo v gležnju v 

majhnem krogu (10 ponovitev).

Preventivo z zmanjševanjem dejavnikov 
tveganja nadgradimo tako, da venam 
nudimo dodatno zunanjo podporo. 
ta podpora so lahko preventivne 
kompresijske nogavice ali povoji.
Z upoštevanjem navedenih nasvetov 
lahko zaščitimo svoje vene in si 
olajšamo težave z nogami. Zlasti poleti 
jim še večkrat kot sicer privoščimo 
razvajanje, posebno blagodejne kopeli in 
masaže. 
Pa ne pozabimo na gibanje – najbolj 
blagodejna je hoja po vodi. 

POLETI SO NAŠE NOGE ŠE 
POSEBNO OBREmENJENE
Otekle noge, bolečine v nogah, krči, težke noge; vse to so težave, nad katerimi se, še 
posebno poleti, pritožuje veliko ljudi. Ob vročini se vene razširijo, odtok krvi je slabši, 
kri in tekočina pa zastajata v spodnjih okončinah. Besedilo: Nina Šterbenc, mag. farm.

•	 Uporabljajte kompresijske nogavice, 
ki s stiskanjem ven pospešijo krvni 
pretok in znižajo pritisk v venah.

•	 Zlasti v poletnih mesecih priporočamo 
lajšanje težav z zdravili in 
prehranskimi dopolnili, ki so v lekarnah 
na voljo brez recepta. Priporoča se 
uporaba krem in gelov, ki vsebujejo 
heparin za lokalno zdravljenje. 
Dobrodošli so tudi pripravki z 
izvlečkom divjega kostanja.

•	 Za samozdravljenje težav z venami 
se lahko uporabljajo tudi pripravki, ki 
vsebujejo zel medene detelje, cvet 
ognjiča, zel vinske rutice, cvet arnike 
in zel ajde. Sestavine teh rastlin 
preprečujejo zadrževanje vode v 
telesu in delujejo na venozno ožilje.

Nekaj praktičnih nasvetov za zaščito 
nog:
•	 Izberite si primeren šport. Ob vsakem 

koraku gibanje podplata požene kri 
v peto in meča, krčenje mišic nog pa 
naprej proti srcu. Zelo primerni so 
hoja, tek, tek na smučeh, golf, ples, 
kolesarjenje in plavanje. Za vaše noge 
niso primerni košarka, tenis, nogomet, 
rokomet in tek na trdih površinah.

•	 Ob vsaki priložnosti gibajte z nogami. 
Izogibajte se dolgotrajnem sedenju ali 
stanju. Kadar koli je mogoče, krožite 
s stopali oziroma si privoščite kratko 
hojo. na dolgem potovanju na vsake 
pol ure.

•	 nosite primerna oblačila in čevlje. 
Pretesna oblačila lahko stiskajo vene 
in zavirajo pretok krvi. ne nosite 
preozkih hlač in nogavic s tesno 
elastiko. Patent na nogavicah je 
pogosto pretesen, zato še poslabša 
pretok krvi. Peta na čevlju naj bo 
visoka od 3 do 4 cm in ne več.

•	 Izogibajte se virom toplote. Izogibajte 
se pretirani vročini in izpostavljanju 
soncu. Vroče kopeli, savna, solarij, 
grelne blazine niso primerne.

•	 nogam omogočite hlad. Vene se 
skrčijo, ko so na hladnem. Prhanje 
nog s hladno vodo izboljša delovanje 
ven, zmanjša občutek utrujenosti 
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Glede na študijo, objavljeno v Indijskem 
listu dermatologije v starodavnem 
Egiptu, so Aloe vero imenovali za 
“rastlino nesmrtnosti”. Avtorji so 
dodali, da je bila rastlina že več stoletij 
terapevtsko uporabljena na Kitajskem, 
na Japonskem, Indiji, Grčiji, Egiptu 
in Mehiki. Gojijo jo po vsem svetu, 
predvsem kot pridelek za “gel Aloe”. 
Uporablja se jo po vsem svetu zaradi 
številnih aplikacij in uporabe v zdravstvu.
Vendar pa kljub priljubljenosti te 
rastline veliko ljudi dejansko ne pozna 
specifičnosti o tem, kaj aloe vera,sploh 
vsebuje in kako njena raznovrstna 
hranilna zgradba deluje za podporo 
različnim področjim za naše zdravje.

Kaj je Aloe vera?
Aloe vera je ena izmed najbolj 
priljubljenih dodatkov za gladko in 
zdravo kožo. Je običajna rastlina, ki je 
bila prvotno rojena v vročem, suhem 
podnebju na Arabskem polotoku. Danes 
rastlinski rod aloe vključuje več kot 
400 različnih vrst, ki se gojijo po vsem 
svetu. Aloe vera se odlikuje po svoji 
temno zeleni barvi, pogosto sivih listih, 
ki lahko rastejo kjerkoli od 20 do 100 
cm. Različne sorte aloe vere proizvajajo 
različne vrste listov, nekateri pa so 
gladki in mesnati, drugi pa imajo vidne 
bele nitke.

umirati, kar sproži protivnetni odziv v 
telesu. Aloe vera pomaga zdraviti in 
zaščititi kožo pred nadaljnjo poškodbo. 
Zdravilne lastnosti aloe vere lahko 
izkoristite za zmanjšanje takojšnje 
bolečine ali neugodja zaradi opeklin, 
pa tudi za spodbujanje in morebitno 
pospešitev celotnega zdravljenja.

Pomirja kožo
Aloe vera geli lahko pomagajo umiriti 
in hidratizirati kožo. Zahvaljujoč tej 
sposobnosti je gel, vsebovan v listih, 
pogosto uporabljen kot osnova za 
farmacevtske izdelke, ki so namenjeni, 
da pomagajo bodisi hidratizirati ali 
navlažiti kožo. Veliko ljudi pozabi, 
da je koža organ in da igra izjemno 
pomembno vlogo pri zagotavljanju, da 
se v telo ne vnašajo škodljivi toksini, 
kemikalije in bakterije.

Če vaša koža ni pravilno hidrirana, lahko 
posamezne kožne celice začnejo umirati 
in se lomiti. Suha koža je bolj verjetno 
razdražena, kar bi lahko povzročilo, da 
se bo lažje razvilo v izpuščaj. Z uporabo 
gela aloe vera boste morda lahko 
zagotovili, da vaša koža vedno ostane 
hidrirana in čista, zlasti na občutljivih 
področjih, na primer okoli oči.

POLETNA NEGA KOžE Z VSESTRANSKO ALOJO
Aloe vera, včasih opisana kot “čudna rastlina”, je kratek stebelni grm. Aloe je rod, ki 
vsebuje več kot 500 vrst cvetnih sočnih rastlin. Najzgodnejši zapis o človeški rabi 
za Aloe vero prihaja iz Ebers Papyrusa (egiptovskega medicinskega zapisa) iz 16. 
stoletja pred našim štetjem. Besedilo: Milan Balaban, mag. farm.

Zdravilne trditve o aloe veri, tako 
kot pri mnogih zeliščih in rastlinah, 
so neskončne. nekatere so podprte 
s strogimi znanstvenimi študijami, 
medtem ko druge niso.

Listi rastline Aloe vere vsebujejo veliko 
različnih hranil, vitaminov, mineralov, 
encimov in vlaknin, zaradi česar je tako 
vsestransko in koristno za zdravje 
ljudi. to so: Vitamini A, b, c, D in E, 
Vitamin b12, baker, Magnezij, Kalij, cink. 
V Aloe veri je bilo najdenih več kot 
75 različnih spojin, ki proizvajajo dve 
različni sestavini, ki jih redno izkoriščajo 
številne različne industrije, da bi povečali 
vsebnost hranil v svojih izdelkih.

Prednosti uporabe aloe vere

Celjenje ran
Aloe vera se popularno uporablja 
kot naravno zdravilo, ki pomaga pri 
zdravljenju ran, kot so ostružki in 
opekline. Pomirjujoče in proti mikrobne 
lastnosti pomagajo očistiti in razkužiti 
rane, kar lahko pripomore k hitrejšemu 
splošnemu zdravljenju.
Aloe vera se popularno uporablja tudi 
za ozdravitev opeklin zaradi sonca. Ko 
je naša koža predolgo izpostavljena 
močnim ultravijoličnim žarkom od sonca, 
lahko na koncu kožne celice začnejo 
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Eksokrine žleze znojnice se nahajajo 
v koži celega telesa. najgosteje so 
razporejene v koži  pazduh, dlani in 
podplatov, v koži čela, vratu, prsnega 
koša ter na hrbtu. So tanke, spiralasto 
zavite cevke, ki ležijo globoko v usnjici 
na meji s podkožnim maščevjem, 
potujejo z izvodili proti površini kože, 
kjer izločajo znoj, prozorno tekočino 
brez vonja. Dejavne so od rojstva.
Poleg eksokrinih znojnic se predvsem v 
pazduhah, okrog popka, prsnih bradavic 
in v anogenitalnem območju nahajajo 
apokrine znojnice, ki postanejo zaradi 
spolnih hormonov dejavne šele v 
puberteti in dajejo značilen vonj ljudem. 
Apokrine žleze imajo zelo velik pomen 
pri naših kosmatih hišnih ljubljenčkih za 
medsebojno komuniciranje.
 
Kdaj se bolj potimo?
bolj se potimo ob vročinskih boleznih 
(npr. različnih virozah), fizični aktivnosti 
(npr. ob različnih športnih aktivnostih in 
fizičnem delu), visoki temperaturi okolja 
in psihičnem stresu. Potenje se lahko 
poveča tudi zaradi hormonskega vpliva 
hormona progesterona v nosečnosti 
in menopavzi. tudi obolenja ščitnice in 
prekomerna telesna teža povečujejo 
potenje.

Pri nekaterih ljudeh sproži povečano 
potenje tudi uživanje alkohola, 
močno začinjena hrana in kajenje. 
Omenjeni dejavniki preko simpatičnega 
vegetativnega živčevja spodbujajo 
delovanje znojnic. Ljudje imajo 
najpogosteje težave s prekomernim 
potenjem oz. s hiperhidrozo dlani, 
podplatov, pazduh, čela in vratu.

nočno potenje je lahko znak malignega 
rakavega obolenja, predvsem limfomov. 
Ob potenju se v primeru pojava 
malignega procesa v telesu pojavi tudi 

PREKOmERNO 
POTENJE KOžE 

Znoj izločajo žleze znojnice, ki jih imamo razporejene po celi površini telesa. 
Prekomerno potenje je lahko zelo moteče in predstavlja tudi ugodne pogoje za 
nastanek okužb. Besedilo: prof. dr. Igor BARTENJEV, dr. med

sočasna huda utrujenost in precejšnja 
izguba telesne teže.
 
Kako lahko pomagamo?
•	 Prekomerno potenje preprečujemo s 

kremami in z raztopinami, ki vsebujejo 
aluminijeve soli in jih nanesemo na 
kožo čez noč. Običajno se kreme proti 
potenju nanaša pet dni zaporedoma, 
nato 1- do 2-krat tedensko. Omenjene 
kreme lahko dražijo kožo in obarvajo 
oblačila.

•	 Pri povečanem potenju dlani in 
podplatov lahko uporabljamo tudi 
iontoforezo. to so kopeli s tokovi 
nizke jakosti (10–15 mA) v posebnih 
posodah, ki zmanjšujejo delovanje 
znojnic.

•	 V zadnjem času hiperhidrozo uspešno 

zdravimo z injekcijami botulina, ki 
začasno zavre delovanje simpatičnega 
nitja in s tem delovanje znojnic. Učinek 
je začasen in traja 6–9 mesecev, nato 
moramo botulin ponovno injicirati.

•	 Če je hiperhidroza zelo huda in 
moteča, lahko znojnice kirurško 
izrežemo. 
Svetujemo tudi nošenje zračnih oblačil 
in obutve iz naravnih materialov, kot 
so lan, bombaž in usnje.

•	 Pri nekaterih osebah zmanjšajo 
prekomerno potenje tudi psihoterapija 
in sprostitvene metode.

Zdravljenje miliarije
Zdravljenje miliarije je povsem preprosto. 
Predvsem je treba odstraniti vzrok 
povečanega potenja. Pomembno je 

Bolj se potimo ob vročinskih boleznih, fizični aktivnosti (npr. 
ob različnih športnih aktivnostih in fizičnem delu), visoki 
temperaturi okolja in psihičnem stresu. Potenje se lahko poveča 
tudi zaradi hormonskega vpliva hormona progesterona v 
nosečnosti  in menopavzi.   



27

hlajenje, lahko nanašamo tudi hladne 
obkladke. Redko je priporočena uporaba 
cinkovih in drugih tekočih pudrov. 
Ljudje neredko z nezaupanjem in dvomi 
sprejmejo pojasnilo zdravnika, da ne 
potrebujejo posebnega zdravljenja.
 
Kako poteka zdravljenje?
Poskrbimo za čim manjše potenje 
in dosledno higieno, da zmanjšamo 
možnost maceracije in dodatnih 
okužb. Zdravimo s protivnetnimi 
kortikosteroidnimi kremami ali s 
kremami, ki vsebujejo retinoide, ki 
izzovejo luščenje kože. V trdovratnejših 
primerih predpišemo hormonsko 
kontracepcijo z antiandrogenim 
delovanjem.
 
Okužbe so pogoste
Povečano potenje je ugodna podlaga 
za razrast različnih mikrobov, bakterij, 
glivic in virusov. Lahko nastanejo 
folikulitisi, ki se kažejo v obliki gnojnih 
mehurčkov. Povečano potenje je 
pogost vzrok za razrast kvasovke, ki je 
normalno prisotna na ramenih, vratu in 
hrbtu, kar se kaže s pojavom rjavkastih, 
drobno luščečih lis. Okužbe, ki pri tem 
nastanejo, je treba zdraviti z ustreznimi 
protimikrobnimi zdravili. Povečano 
delovanje znojnic je neredko pridruženo 
povečanemu delovanju lojnic, in sicer 

seboreji in seboroičnemu dermatitisu, 
ki se kaže z rdečino, luščenjem ter 
občasnim srbenjem. Omenjene težave 
zdravimo z antimikotičnimi kremami in s 
šamponi, ki vsebujejo cinkov pirition.
 
Zanimivosti 
Miliarija – vodni mehurčki, ki srbijo
Ob telesni dejavnosti v tesnih oblačilih, 
zadrževanju v toplih vlažnih okoljih 
ali okužbah s povišano telesno 
temperaturo lahko pride do zamašitve 
izvodil znojnic ob izlitju na površino 
kože, kar se kaže z drobnimi srbečimi 
vodenimi mehurčki, ki izginejo spontano 
v nekaj urah – miliaria crystallina. Po 
videzu lahko spominjajo na kapljice 
vode. Oseba jih pogosto ne vidi, saj jih 
s praskanjem in z drgnjenjem poči, še 
preden jih opazi. Če se zamašijo izvodila 
znojnic globlje v koži  in se pridruži 
vnetje tkiva okrog, nastanejo poleg 
vodenih mehurčkov še drobne rožnate 
srbeče bunčice in včasih tudi gnojni 
mehurčki. Omenjeni izpuščaj lahko traja 
nekaj dni – miliaria rubra oz. miliaria 
profunda.

Miliarija je še posebej pogosta pri 
dojenčkih in otrocih, kadar so pretoplo 
oblečeni, ker nimajo še povsem razvitih 
termoregulacijskih mehanizmov.

Miliarija apokrinih žlez
Pri ženskah v rodni dobi (od pubertete 
do menopavze) se neredko pojavijo v 
pazduhah, v dimljah in okoli prsnih bradavic 
zelo srbeče rjavkaste bunčice, ki so 
povsem nenevarne, vendar moteče. Vzrok 
so hormonske spremembe, ki vplivajo 
na izvodila apokrinih znojnic, da se le-ta 
zamašijo in vnamejo. Psihične obremenitve 
lahko srbenje močno poslabšajo.

Vsestransko mazilo za nego kože 
Abena Skincare Ointment
Mazilo za nego kože Abena Skincare 
Ointment je primerno za zaščito 
in izdatno nego kože, ki potrebuje 
posebno skrb. Vsebuje 41 % maščob 
ter sestavine, ki zmanjšajo trenje 
na koži. Sama sestava mazila se 
obnaša kot neke vrste silikon, ki je 
vodotopen, omogoča dobro zračenje 
in regeneracijo kože, hkrati pa kožo 
zaščiti pred delovanjem vlage in 
trenja. 
nanos mazila za kožo Abena Skincare 
Ointment na suho in čisto kožo lahko 
omili posledice dolgotrajnega trenja 
na koži pri športnih aktivnostih ter v 
vseh situacijah, kjer je prisotno trenje 
v kombinaciji z vlago. ta kombinacija 
naredi kožo občutljivejšo in bolj 
dovzetno za poškodbe.

https://abena-helpi.si
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Glivična okužba, predvsem z 
dermatofitnimi glivicami, se nato širi 
po nohtu, proti nohtni korenini in v 
globino do nohtne posteljice. Glivice 
pri tem s pomočjo encimov (na primer 
keratinaz) razgrajujejo strukturne 
elemente nohta in tako dobivajo hrano 
za svojo rast. Roževinasti del nohta 
spremeni barvo, izgubi sijaj in se začne 
luščiti. Spremenita se oblika in struktura 
nohta ter se začne ločevati od nohtne 
posteljice. Okužba se lahko z enega 
nohta prenese na preostale, še posebno, 
če ne vzdržujemo redne higiene 
(umivanje nog, krajšanje nohtov), če so 
stopala potna ali če se ne preobuvamo 
redno. Okuženi in deformirani nohti 
povzročajo bolečine pri hoji in so stalen 
vir okužbe, ki se lahko prenaša na 
sosednje nohte, druge dele telesa in 
na druge ljudi. Prizadet noht postane 
moten, porumenel, zadebeljen in 

ONIHOmIKOZA – 
VSE O GLIVIčNIH 
OKUžBAH NOHTOV
Glivično okužbo nohta strokovno imenujemo onihomikoza in najpogosteje napade 
nohte nožnih prstov (predvsem palcev na nogah). Največkrat se okužba začne na 
koncu nohta (porumeneli noht), kjer glivice prodrejo ob strani prostega nohtnega 
roba pod nohtno ploščo. Besedilo: Petra Šauperl

deformiran ter dvignjen od podlage. 
Glivice se zažrejo globoko v noht, zato 
ni nenavadno, da lokalno zdravljenje 
s kremami in antimikotičnimi laki ne 
zadošča. 

Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja za nastanek 
onihomikoze so že prisotna glivična 
okužba stopal, poškodbe nohtov, 
periferna obolenja žilja, na primer 
sladkorna bolezen, in oslabljen imunski 
sistem. Okužba je pogostejša pri moških 
in tistih, ki se intenzivno ukvarjajo 
s športom. tudi s starostjo število 
okuženih narašča. 

Preventiva
Posameznik se lahko okuži tam, kjer 
ljudje hodijo bosi in kjer je veliko 
vlage. to so bazeni, savne, toplice, 
skupinske kopalnice. Preventiva je 
zato zelo pomembna. tako je dobro, 
da smo na področjih, kjer je tveganje 
za glivično okužbo večje, previdnejši. 
Poleg neprijetnega videza lahko glivično 
okuženi nohti povzročajo bolečino, 
povečajo možnost za pridružene 
bakterijske okužbe, ovirajo opravljanje 
nekaterih poklicev in športnih aktivnosti 
ter zmanjšajo kakovost življenja.

Postopen razvoj okužbe 
na začetku je glivična okužba nohta 
komaj opazna in ne povzroča nikakršnih 
simptomov. nezdravljena bo počasi, 
vendar vztrajno napredovala, z 
napredovanjem pa se lahko pojavijo 
bolečina med hojo in športnimi 
aktivnostmi ter težave pri nošenju 
obutve. nezanemarljiv zaplet 
nezdravljene glivične okužbe nohtov so 
bakterijske okužbe. nekatere bakterije 

lahko ob obolelem nohtu vstopijo v 
telo in povzročijo lokalno vnetje. Po 
krvi se lahko razširijo po celotnem 
telesu in povzročijo nevarno sistemsko 
bakterijsko okužbo z vročino in splošnim 
slabim počutjem. Za te zaplete so še 
posebej dovzetni sladkorni bolniki in tisti 
s pomanjkljivo imunostjo. Onihomikoza 
je stalen vir okužbe in se lahko z nohtov 
prenese tudi na kožo drugih delov 
telesa, najpogosteje v dimlje, na stegna 
in trup. ne nazadnje so glivično oboleli 
nohti tudi vir okužbe za druge ljudi. Še 
zdaleč niso le estetska težava, ki bi jo 
lahko zanemarili, ampak okužba, ki jo 
moramo – tako kot vse druge okužbe 
– zdraviti. Ker je onihomikozo najlažje 
pozdraviti v zgodnji, to je začetni fazi, 
moramo zdravljenje začeti čim prej.

Kako zdraviti glivične okužbe?
Obstaja veliko bolezni, pri katerih so 
nohti na prvi pogled videti kot glivično 
oboleli. Med njimi je zelo pogosta 
luskavica nohtov, podobno so videti 
nohti, ki se zadebelijo v procesu staranja 
in slabše prekrvavitve, ali nohti, ki 
po poškodbi odstopijo od podlage. 
Dokončno potrditev glivične okužbe 
in dokaz povzročitelja nam omogoči 
mikroskopski pregled vzorca izpod 
nohta in kultivacija v laboratoriju. Ker 
glivice rastejo zelo počasi, je ta precej 
zamudna, običajno pa traja od štiri do 
šest tednov. Zato vseh sprememb na 
nohtih ne smemo enačiti z glivičnim 
obolenjem. V nekaterih primerih namreč 
protiglivično zdravljenje ni niti učinkovito 
niti potrebno. Če pa gre za glivično 
okužbo nohta, obstajata dva pristopa. 
Eden od pristopov je, da dajemo tablete, 
ki jih pacient zaužije, in sicer daljše 
obdobje. Za glivične okužbe je potrebno 

Okužba se lahko z enega 
nohta prenese na ostale, še 
posebno, če ne vzdržujemo 
redne higiene (umivanje 
nog, krajšanje nohtov), če so 
stopala potna ali če se ne 
preobuvamo redno.



V primeru glivične okužbe 
nohtov je pomembno, da ne 
strižete ali grizete obnohtne 
kožice, saj lahko s tem 
povzročite prodor okužbe 
globlje v kožo.
trimesečno zdravljenje. Ker imajo tudi 
antimikotiki neželene učinke in ker se 
lahko vpletajo v delovanje drugih zdravil, 
ki jih posameznik redno jemlje, niso 
primerni za vsakogar. Za njihovo uvedbo 
se odločamo individualno, po tehtnem 
razmisleku. Predvsem pri starejših 
ljudeh, ki že jemljejo več zdravil, se zanje 
odločamo redko. naslednja možnost 
je tudi uporaba medicinskih laserjev, 
s katerimi obolele nohte obsevamo s 
svetlobnimi žarki, kar povzroči odmrtje 
glivičnih elementov. Sam poseg traja 
zgolj nekaj minut, treba pa ga je ponoviti 

od tri- do štirikrat v razmiku nekaj 
tednov. Rezultati zdravljenja so vidni, ko 
zdrav noht izpodrine bolnega. Deloma 
je smiselna tudi uporaba posebnega 
laka, ki vsebuje substanco citrukpirus. 
njegova uporaba je strokovno 
upravičena in podprta z raziskavami. 
Redna uporaba skupaj s striženjem in 
brušenjem nohta, s čimer odstranjujemo 
okuženi del nohta, lahko počasi privede 
do ozdravitve. 

Uspešnost in hitrost zdravljenja je 
odvisna od prizadetosti nohta
nujni sta vztrajnost in najmanj 
šestmesečno zdravljenje. nohti stopal 
namreč rastejo zelo počasi. Da noht 
preraste po vsej dolžini, traja leto dni 
ali celo več. Strokovno upravičena 
je tudi uporaba mazila, ki vsebuje 
40-odstotno sečnino. ta z rednim 
nanašanjem z obliži počasi kemično 
odstrani oboleli noht. Za lokalno 
zdravljenje onihomikoze se odločamo, 
kadar je prizadeta majhna površina 
nohta (po navadi manjša od 30 %), 
pa tudi pri vseh tistih ljudeh, ki jih 
ne smemo ali ne želimo zdraviti s 
sistemskimi antimikotiki. Če sumite, 
da imate glivično okužbo nohtov, je 
najbolje, da obiščete dermatologa, ki bo 
ob pregledu postavil pravo diagnozo in 

predlagal za vas najustreznejši način 
zdravljenja. Hkrati je pomembna tudi 
ustrezna higiena. Medprstne prostore in 
nohte po umivanju dobro osušite, nosite 
udobno in zračno obutev. Ob obiskih 
bazenov, savn ali toplic obujte natikače, 
da zmanjšate možnost ponovne okužbe 
oziroma prenosa na druge ljudi. 

Praktični nasveti za bolnike z glivično 
okužbo nohtov
Ob glivični okužbi nohtov je pomembno, 
da ne strižete ali grizete obnohtne 
kožice, saj lahko s tem povzročite prodor 
okužbe globlje v kožo. Priporočljivo je, 
da nosite bombažne nogavice, ki jih 
lahko operete na 90 stopinjah celzija. 
nogavice zamenjajte večkrat na dan, 
še posebej, če se vam potijo noge. Čez 
dan večkrat sezujte zaprte čevlje, da 
se noge posušijo. Prav tako ne nosite 
čevljev ali copat drugih članov družine. 
Ko začnete ustrezno zdravljenje, čevlje 
trikrat na teden poškropite s pršilom, 
ki vsebuje ketokonazol. tablete, ki vam 
jih je predpisal zdravnik za zdravljenje 
glivične okužbe nohtov, zaužijte 
skupaj z obrokom hrane. Zdravniku 
morate, preden začnete jemati tablete, 
povedati za vsa preostala zdravila, ki jih 
jemljete, da ne bi prišlo do škodljivega 
medsebojnega delovanja zdravil.

https://onytec.si/


Flebaven® 1000 mg 
z 1 tableto na dan 

učinkovito zmanjšuje najpogostejše 
simptome kronične venske bolezni (1) 
in tako pozitivno vpliva na kakovost 

življenja bolnikov.

intimno

30 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 11 let z vami 

Vaginalna flora 
Zdravo vaginalno floro v 95 % tvorijo 
laktobacili, ki v strnjenem sloju (biofilmu) 
prekrivajo vaginalno sluznico. S tem 
nožnico ščitijo pred naselitvijo in 
razrastom škodljivih mikroorganizmov. 
Laktobacili izločajo mlečno kislino, ki 
vzpostavlja ustrezno kislost vaginalnega 
okolja. V kislem imajo škodljivi 
mikroorganizmi manjšo možnost 
preživetja. 
Večji del vaginalnih vnetij ni posledica 
okužbe nožnice s klicami »od zunaj«. 
Zelo pogosto so posledica neravnovesja 
različnih mikroorganizmov, ki naseljujejo 
vaginalno sluznico. 
 
Vzroki
Obstaja več dejavnikov, ki spremenijo 
naravno vaginalno floro. na povišanje 
vrednosti pH vagine lahko vplivajo 
hormonske spremembe med 

VAGINALNA 
VNETJA - ZAKAJ 
SE PONAVLJAJO?
Vsaka ženska vsaj enkrat v življenju trpi zaradi vaginalnega vnetja. Suhost nožnice, 
srbenje, vnetje in neprijeten vonj so le nekatere intimne težave, o katerih ženske 
nerade govorimo. Intimni del telesa je najobčutljivejši predel, zato potrebuje posebno 
nego in pozornost – ne le za dobro počutje, temveč predvsem zato, da ostane zdrav.

Besedilo: Barbara Mlinarič Serdt, mag. farm.

menstruacijo, nosečnostjo ali meno 
in različne bakterijske infekcije. Med 
poglavitnimi vzroki so tudi pretirana 
higiena intimnih predelov (agresivna 
mila neustrezne kislosti, izpiranje 
nožnice), zdravljenje z nekaterimi zdravili 
(antibiotiki, kontracepcijske tablete), 
sintetično perilo in tesna oblačila 
ter prehrana. Ravnovesje se pogosto 
pretrga v času menstruacije ali po 
spolnem odnosu, saj menstrualna kri in 
semenska tekočina nista kisli in začasno 
porušita varovano kislost nožnice. 
 
Glivična ali bakterijska okužba?
Če se število laktobacilov drastično 
zmanjša, biofilm ni več celovit in 
sluznica postane bolj ranljiva. Pritrdijo 
in namnožijo se mikrobi, ki so sicer v 

manjšem številu vedno prisotni v nožnici, 
ob razrastu pa povzročajo vnetja, na 
primer bakterijsko vaginozo in glivični 
vaginitis.
Pri bakterijski vaginozi je izcedek 
pičel, gladek, bel ali siv ter izrazito 
neprijetnega vonja (po ribah). Pri 
glivičnem vaginitisu pa sta glavna 
simptoma srbenje nožnice in zunanjega 
spolovila ter obilnejši, bel, grudičast 
izcedek (videz skute). V lekarnah je na 
voljo tudi test, s katerim ugotovimo, za 
kakšno obliko vnetja gre.

Kadar izcedek nima značilnega vonja ali 
videza, je priporočljiv obisk ginekologa. 
Prav tako je posvet z ginekologom 
potreben tudi, če ste noseči, če težave 
spremlja pogostejše odvajanje urina, 
če opazite izpuščaje na spolovilu ali 
če se pojavijo krvav izcedek, vročina ali 
bolečina v spodnjem delu trebuha ali 
križu. 

Če se število laktobacilov 
drastično zmanjša, biofilm ni 
več celovit in sluznica postane 
bolj ranljiva.

1 Krevel b, barbič-žagar b, Uranič n. Učinkovitost in varnost enega 
odmerka Flebavena® (diosmin) po 1000 mg dnevno pri bolnikih s 

kronično vensko boleznijo. Med Razgl 2020; 59 (1): 107–18.
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Nekatera zdravila proti glivicam so v lekarnah na voljo brez 
recepta, v hujših in bolj zapletenih primerih jih predpiše 
ginekolog na recept.

Večji del vaginalnih vnetij ni posledica okužbe nožnice s 
klicami  od zunaj . Zelo pogosto so posledica neravnovesja 
različnih mikroorganizmov, ki naseljujejo vaginalno sluznico.

Zdravljenje 
•	 Vzpostavitev fiziološke kislosti 

vaginalne sluznice. Če v nožnici 
vzpostavimo ustrezno kislost, 
omogočimo hitrejšo obnovo sloja 
laktobacilov. V lekarnah so na voljo 
različni izdelki, nekateri so zaradi 
svojih sestavin primernejša izbira pri 
bakterijski vaginozi, drugi pri glivičnem 
vnetju nožnice. Zato se je najbolje 
posvetovati s farmacevtom, ki vam bo 
ob vaših znakih in simptomih svetoval 
primeren izdelek.

•	 Obnova flore z laktobacili. Pri 
porušenem ravnovesju je število 
laktobacilov tako zmanjšano, da jih 
je smiselno oziroma treba dodati 

neposredno v nožnico. Zato so na 
voljo tudi probiotiki za vaginalno 
uporabo. Za vzdrževanje ravnovesja in 
preprečevanje ponovitev vnetij lahko 
vaginalni probiotik ponovno uporabimo 
kadar koli po končani terapiji.

•	 Zdravljenje z antimikotiki in 
antibiotiki. nekatera zdravila proti 
glivicam so v lekarnah na voljo brez 
recepta, v hujših in bolj zapletenih 
primerih jih predpiše ginekolog na 
recept. Enako je v primeru bakterijske 
vaginoze, kjer je potreben antibiotik, 
ki ga dobite na recept. Velikokrat pa 
se lahko blažje oblike vnetij same 
pozdravijo, če ne odlašate in čim prej 
ukrepate.

 
Preventiva 
ne pretiravajte s prhanjem in uporabo 
penečih kopeli, odišavljenih mil in 
dezodorantov. Za intimno nego 
uporabljajte mila s pH, ki ohranjajo 
naravno kislost nožnice. Okužba 
pogosto izvira iz črevesa, zato se po 
odvajanju blata obrišite od spredaj 
proti zadnjični odprtini. Glivice se rade 
zadržujejo v toplem in vlažnem okolju, 
zato ne nosite tesno oprijetih hlač, 
vlažnih kopalk in sintetičnega perila, 
ki ne prepušča zraka. Še posebej je to 
pomembno v poletnih mesecih, ko je 
aktualno kopanje v morju in bazenih.

bistvena sta zdrav življenjski slog in 
zgodnje prepoznavanje znakov vnetja. 
V prehrani se predvsem izogibajte 
alkoholu, kofeinu in enostavnim 
ogljikovim hidratom (sladkor, bela 
moka, kruh in testenine). Smotrno 
jih je zamenjati s polnovredno moko, 
proseno kašo, rižem ali koruzo. Med 
živila, ki dokazano pomagajo v boju proti 
glivici kandidi, sodijo stročnice, zelena 
zelenjava, agrumi, sirotka in fermentirani 
mlečni izdelki. Priporočljivi sta uživanje 
zelenega čaja in uporaba začimb, kot so 
origano, peteršilj, ingver, česen in čebula. 
Slednji nam pomagajo zmanjševati vpliv 
v organizmu prisotne kandide.
Predvsem pa ne pozabimo na stres, ki 
v mnogih primerih kroji naše življenje in 
vpliva na naše zdravje. Res je, težko se 
ga je znebiti, zato se ga naučimo vsaj 
obvladovati!

Če v nožnici vzpostavimo 
ustrezno kislost, omogočimo 
hitrejšo obnovo sloja 
laktobacilov.
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Kronična venska bolezen prizadene 
venski sistem spodnjih okončin. 
Povezana je s slabšo prekrvitvijo v 
spodnjem delu nog, ki jo povzročajo 
strukturne spremembe v venskih 
zaklopkah in venski steni. Klinično je 
opredeljena kot sklop simptomov in 
znakov, ki nastanejo zaradi zvišanega 
tlaka v povrhnjih in/ali globokih venah 
spodnjih udov. Simptomi kronične venske 
bolezni so lahko težke, utrujene in 
nemirne noge, topa bolečina, srbenje in 
nočni krči. njeni znaki so lahko mrežaste 
vene ali krčne žile (varice), otekline, 
kožne spremembe in venska razjeda. (3)

Dejavniki, ki prispevajo k razvoju 
kronične venske bolezni
na njen nastanek poleg dednosti 
vplivajo spol, starost in debelost. Drugi 
dejavniki tveganja so še nosečnost, 
vročina, kajenje in dolgotrajno stanje ali 
sedenje ter premalo gibanja.

Pomen zgodnjega odkrivanja in 
zdravljenja
Razširjenost kronične venske bolezni 
je pogosto podcenjena, njeni simptomi 
pa spregledani. Slabše prepoznavanje 
in neustrezno zdravljenje zmanjšujeta 
kakovost življenja bolnikov in lahko 
vodita celo do invalidnosti. Pri 60 % 
bolnikov je bolezen na zgodnji stopnji. 

da se je kakovost življenja ljudi s 
kronično vensko boleznijo bistveno 
izboljšala. največji pozitivni vpliv se je 
pokazal v zmanjšanju jakosti bolečine.

»Eden izmed ključnih dejavnikov 
uspešnega zdravljenja kronične venske 
bolezni je vsekakor dobro sodelovanje 
uporabnika,« poudarja Miha Lukač, dr. 
med. »Ker se Flebaven v obliki tablet po 
1000 mg lahko jemlje samo enkrat na 
dan, je to sodelovanje še toliko boljše.«

Flebaven® je na voljo v obliki filmsko 
obloženih tablet po 500 mg in v obliki 
tablet po 1000 mg.

Ukrepajte zdaj! Preprečite 
napredovanje kronične venske 
bolezni.

Ali tudi vas bolijo noge? 
Ali imate krčne žile? 
IZPOLnItE VPRAŠALnIK 
in preverite, kakšno je 
vaše tveganje za 
kronično vensko bolezen.

1. Rabe E, et al. Epidemiology of chronic venous 
disorders in geographically diverse populations: 
results from the Vein consult Program. Int. Angiol. 
2012; 31: 105–15.
2. Krevel b, barbič-žagar b, Uranič n. Učinkovitost 
in varnost enega odmerka Flebavena® (diosmin) 
po 1000 mg dnevno pri bolnikih s kronično vensko 
boleznijo. Med Razgl 2020; 59 (1): 107–18.
3. Kecelj Leskovec n, et al. Priporočila za odkrivanje 
in zdravljenje kronične venske bolezni. Zdrav Vestn. 
2017; 86:345–61.

besedilo obravnava zdravilo brez 
recepta. Pred uporabo zdravila 
natančno preberite navodilo! O 
tveganju in neželenih učinkih se 
posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom.

ALI VAS BOLIJO NOGE? 
ALI ImATE KRčNE žILE? 
UKREPAJTE ZDAJ!
Kronična venska bolezen ali krčne žile, kot ji pravimo pogovorno, je ena od 
najpogostejših nenalezljivih bolezni, saj prizadene 80 % odraslih. Zanjo so 
značilne otekle, boleče in težke noge. (1) Za zdravljenje se uporabljajo venoaktivna 
zdravila, kot je Flebaven®, katerega učinkovitost in varnost sta bili dokazani v 
klinični raziskavi. Flebaven® 1000 mg z 1 tableto na dan učinkovito zmanjšuje 
najpogostejše simptome bolezni (2) in tako pozitivno vpliva na kakovost življenja 
bolnikov. Besedilo: Sergeja Širca; Foto: Miran Juršič, Sportida, osebni arhiv

Pogosto ne vedo, čemu pripisati 
težave, zato se začnejo pozno zdraviti. 
na zdravnika se velikokrat obrnejo, 
ko bolezen že napreduje. Pomen 
zgodnjega prepoznavanja in ustreznega 
zdravljenja te napredujoče bolezni 
izpostavlja tudi Miha Lukač, dr. med., 
zdravnik družinske medicine in eden 
od raziskovalcev v raziskavi Flebaven: 
»Huda bolečina in občutek težkih nog 
počasi povečata čustveno nelagodje 
ter zmanjšata telesno sposobnost 
in mobilnost ljudi s kronično vensko 
boleznijo. Kakovost njihovega življenja 
pa je mogoče občutno izboljšati s 
pravočasno diagnozo in zgodnjim 
začetkom zdravljenja simptomov in 
znakov bolezni.«

Venoaktivna zdravila je koristno 
jemati ne glede na stopnjo kronične 
venske bolezni 
Flebaven® je venoaktivno zdravilo 
naravnega izvora, ki vsebuje 
mikronizirani diosmin. S celovitim 
delovanjem poveča venski tonus, 
spodbudi mikroobtok v venah, olajša 
bolečino v nogah ter zmanjša občutek 
težkih nog in njihovo otekanje.

Učinkovitost in varnost Flebavena® 
1000 mg sta bili dokazani v klinični 
raziskavi
Raziskava je potrdila, da Flebaven® 
1000 mg učinkovito zmanjšuje 
najpogostejše simptome kronične 
venske bolezni. (2) Pozitivne izkušnje 
z njim je povzel Miha Lukač, dr. med.: 
»Med raziskavo so se ves čas kazali 
ugodni vplivi zdravila Flebaven® – tako 
v smislu lajšanja simptomov, kot sta 
bolečina in občutek težkih nog, kot tudi 
znakov kronične venske bolezni.«
V raziskavi je bilo prav tako dokazano, 



https://flebaven.si
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Dejavniki tveganja za nastanek bolezni 
srca in žilja so zvišan krvni tlak, 
zvišan holesterol, zvišan krvni sladkor, 
čezmerna telesna teža, kajenje, telesna 
neaktivnost, stres, spol in starost.

Srčno–žilne bolezni so v razvitem delu 
sveta in tudi Sloveniji že desetletja 
najpogostejši vzrok obolevnosti in 
umrljivosti odraslih. največ smrti in 
dolgotrajne prizadetosti povzročata 
srčni infarkt in možganska kap, ki sta 
nenadna zapleta koronarne bolezni srca 
oziroma bolezni možganskega žilja.

Z zdravim načinom življenja lahko 
nastanek in napredovanje omenjenih 
srčno-žilnih bolezni in njihovih zapletov 

Kako zdravnik ugotovi koronarno 
srčno bolezen?
Včasih lahko zdravnik že iz opisa težav 
in popisa bolezni prepozna koronarno 
srčno bolezen, pri večini bolnikov pa je 
potreben natančnejši pregled. Zdravnik 
najprej izmeri krvni tlak in utrip ter 
posluša srce in pljuča zaradi morebitnih 
sumljivih šumov.

nato se lahko opravi zapis srčne 
aktivnosti, strokovno elektrokardiogram 
(EKG), saj koronarno srčno bolezen 
v nekaterih primerih prepoznamo po 
značilnih odstopanjih oblike krivulje 
EKG-ja. ta odstopanja so potrditev, da 
je bolnik že doživel srčne dogodke. 
Standardna preiskava, s katero zdravnik 
potrdi koronarno srčno bolezen, je 
snemanje EKG-ja  med obremenitvijo 
(npr. med vožnjo sobnega kolesa ali 
hojo na tekočem traku). V tem primeru 
bo lahko opazil spremembe EKG-ja, ki 
se pojavijo le takrat, ko mora srce bolj 
delati in mu koronarne srčne žile ne 
morejo več zagotavljati zadostne oskrbe. 
Če na osnovi že opravljenih preiskav 
še vedno ni jasno, ali gre za koronarno 
srčno bolezen ali ne, si lahko pomaga še 
s 24-urnim snemanjem EKG-ja.

KORONARNA 
SRčNA BOLEZEN
Med najpomembnejše bolezni srca in žilja sodijo zvišan krvni tlak (arterijska 
hipertenzija), koronarna bolezen srca, bolezni možganskega žilja, periferna arterijska 
bolezen, kronična ledvična bolezen in druge redkejše bolezni (npr. abdominalne in 
torakalne anevrizme aorte). Najpogosteje nastanejo zaradi ateroskleroze, pri kateri 
se nalagajo  maščobne celice v steni krvnih žil ob povišanih vrednostih škodljivih 
maščobnih delcev v krvi. Besedilo: Strokovni sodelavci nacionalnega inštituta za javno zdravje, NIJZ

odložimo, zmanjšamo njihovo težo in 
znatno podaljšujemo življenje.

Kaj je koronarna srčna bolezen?
Pri koronarni srčni bolezni je motena 
oskrba srčne mišice s krvjo. V večini 
primerov je razlog ateroskleroza 
koronarnih srčnih žil, redko pa je 
zmanjšana prekrvitev srčne mišice 
posledica nenadnega krča koronarnih 
arterij. Srčna mišica mora biti stalno 
oskrbljena s primerno količino kisika in 
ne more, kot na primer mišice na nogah, 
določen čas shajati z manjšo količino 
kisika, zato ji pri zmanjšani oskrbi s 
kisikom grozi neke vrste zadušitev. to 
stanje strokovnjaki označujejo z izrazom 
ishemija.

Zdravljenje koronarne 
bolezni obsega spremembo 
življenjskega sloga, zdravljenje 
z zdravili ter posege, s katerimi 
razširimo žile.

Včasih lahko zdravnik že iz opisa težav in popisa bolezni 
prepozna koronarno srčno bolezen, pri večini bolnikov pa je 
potreben natančnejši pregled.
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Natančnejše informacije o mestu in obsegu 
koronarnega zoženja dobimo s srčno 
katetrizacijo.

Srčno–žilne bolezni so v razvitem delu sveta 
in tudi Sloveniji že desetletja najpogostejši 
vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih.

Preiskava srca z ultrazvokom se imenuje ehokardiografija. 
Izvede se pri tistih bolnikih, pri katerih sumimo še na 
druge bolezni srca, npr. bolezni zaklopk, srčni infarkt v 
preteklosti. Z ultrazvokom lahko opazujemo tudi motnje 
krčljivosti srca.

natančnejše informacije o mestu in obsegu koronarnega 
zoženja dobimo s srčno  katetrizacijo. Pri tej preiskavi se 
v koronarne srčne žile uvede zelo tanka cevka (kateter), 
po kateri se v koronarne arterije vbrizga rentgensko 
kontrastno sredstvo. Zatem se opravi rentgenski 
posnetek koronarnih žil, na katerem so vidna zoženja žil.

Za prikaz prekrvljenosti srčne mišice se uporablja 
scintigrafija miokarda, pri kateri z uporabo radioaktivno 
označenih snovi opazujemo prekrvitev srčne mišice.

V posebnih primerih se zdravnik odloči za neinvazivno 
slikanje koronarnih arterij z računalniško tomografijo 
(globinsko slikanje telesa ali organov v plasteh). S to 
preiskavo ugotavljajo prizadetost koronarnih arterij pri 
bolnikih z neznačilnimi znaki angine pektoris. Magnetna 
resonanca je novejša preiskava, ki se uporablja za oceno 
krčenja srčne mišice in prikaz motenj prekrvitve.

Kako zdravimo koronarno srčno bolezen?
Zdravljenje koronarne bolezni obsega spremembo 
življenjskega sloga,  zdravljenje z zdravili ter posege, s 
katerimi razširimo žile (perkutana koronarna intervencija – 
PcI) ali naredimo obvod (angl. by-pass).

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor.
Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

BREZ KONKURENCE 
ZA ZDRAVJE SRCA

INOVATIVNO

strokovno svetovanje: Panakea d.o.o. 
Cetsa v Gorice 2b 
1000 Ljubljana

PLOD ZNANSTVENIH RAZISKAV 
Z VRHUNSKO SESTAVO.

•  100% krilovo 
olje (500mg):
edinstvene 
omega-3 
nenasičene 
maščobne kisline.

•  Naravni koencim 
Q10: po 40. letu 
telo tvori 30 % 
manj koencima 
Q10, do 80. leta že 
60 % manj.

•  Magnezij: 106 % 
boljša absorpcija 
v primerjavi z 
magnezijevim 
oksidom.

•  Železo: 75 %
boljša absorpcija 
in 4-krat večja 
biorazpoložljivost 
v primerjavi z 
železovim sulfatom.

•  Vitamin B6, B12, 
selen in cink: za 
normalno delovanja 
srca in možganov.

 10 aktivnih 
učinkovin v 
eni kapsuli.

V kapsulah brez
vonja in okusa.

normalno delovanja 
srca in možganov.

V kapsulah brez
vonja in okusa.

* Vir: Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Clinical Course of Hyperlipidemia (Altern Med Rev 2004; 9 (4): 420-428

www.panakea.net

https://panakea.net
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Zakaj nastajajo nožni krči?
Krči v nogah so znak, s katerim nam 
naše telo sporoča, da je nekaj narobe. 
Običajno trajajo manj od minute, vendar 
lahko včasih trajajo tudi več kot 15 
minut. 

normalno se mišica med gibom skrči – 
pri tem razvije silo za poteg – nato se 
sprosti, ko je gib končan ali druga mišica 
deluje v nasprotno smer. Včasih pa se 
mišica krčevito skrči in ostane skrčena, 
ne da bi se lahko sprostila; to je mišični 
krč! Mišično krčenje in raztezanje je 
odgovor na živčne dražljaje. Pomembno 
vlogo pri prenašanju teh dražljajev imajo 
minerali, predvsem natrij, kalij, kalcij in 
magnezij, ki obdajajo mišično celico in 
prehajajo vanjo! Zaradi neravnotežja 
teh mineralov se spremeni prenašanje 
električnih impulzov in nastane mišični 
krč. In prav v teh mineralih se skriva 
tudi rešitev, ki jo bomo ponudili nekoliko 
kasneje.

NADLEžNI KRčI V 
NOGAH mED SPANJEm

Večina ljudi dobro ve, kako močno lahko bolijo nožni krči. Še posebej tisti, ki 
zagrabijo sredi mirnega spanca v spodnjem delu noge ali v stopalu. Kaj povzroča 
krče in kako jih lahko omilite? Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag.farm.

Vzroki neravnovesja mineralov:
tekočina in z njo minerali se izgubljajo 
pri telesni dejavnosti, zato krči pogosto 
nastajajo pri športnikih. neravnovesje 
se pojavlja tudi v nosečnosti, pojavnost 
in pogostnost pa se izjemno poveča v 
starosti. neka raziskava je pokazala, 
da se s krči redno srečuje približno 
tretjina starejših od šestdeset let in 
polovica starejših od osemdeset let. Še 
posebej so starejšim ljudem poznani 
krči, ki zagrabijo sredi mirnega spanca 
v spodnjem delu noge ali v stopalu in 
kar ne popustijo. K nastanku krčev sicer 
prispevajo tudi nekatere bolezni, med 
katerimi so najpogostejše diabetes, 
živčno-mišične bolezni in bolezni 
perifernega ožilja, prav tako pa so zanje 
odločilna tudi zdravila. Posebej tista, ki 
motijo ravnotežje mineralov (diuretiki za 
odvajanje vode). Prav tako na nastanek 
vpliva neudoben položaj, ko sedimo, 
stojimo ali ležimo. 

Če krč že nastane, ga lahko prekinete tako, da fizično raztegnete 
mišico ali jo zmasirate ali oboje.

Zagotovo je prehrana vir 
magnezija, vendar so ponavadi 
ob težavah naše zaloge 
zmanjšane in bi bilo zgolj s 
prehrano izredno težko vnesti 
tolikšno količino potrebnega 
magnezija.

Kaj storiti?
Če se krči pojavljajo kot odgovor 
na športno aktivnost, to nikakor ne 
pomeni, da morate prekiniti s športno 
dejavnostjo, nasprotno – le pazljivi 
bodite, da ne preobremenite telesa in s 
tem mišic prekomerno in naenkrat ter 
da predhodno poskrbite za ogrevanje 
mišic! težave lahko omilite tako, da 
pred vsako športno aktivnostjo mišice 
pregnetete! Prav tako se v lekarni brez 
recepta dobijo pripravki za ogrevanje 
mišic pred športno aktivnostjo, 
s katerimi zmasirate mišice pred 
aktivnostjo in lahko tudi po končani 
aktivnosti. Pri športni aktivnosti naj 
se nikar ne pozabi na dovoljšen vnos 
tekočine in elektrolitov. to še posebej 
velja za poletne mesece, ko le te tudi 
sicer z znojenjem izgubljamo. V lekarni 
so na voljo peroralne rehidracijske soli, 
ki se raztopijo v vodi in tako omogočimo 
tudi vnos elektrolitov. 



https://www.lekarnar.com/izdelki/multi-essence-magnezij-400-b-kompleks-mikrogranule-20-vreck
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Mišično krčenje in raztezanje je 
odgovor na živčne dražljaje. Magnezij se dobi v lekarni brez recepta, potrebno pa je zaužiti 

vsaj 150 mg magnezija.

Mišično krčenje in raztezanje je odgovor na živčne dražljaje.

tisti, ki imate predvsem krče ponoči, 
tukaj velja izpostaviti starejše ljudje, 
ki tudi največkrat pomoč poiščejo 
v lekarni, pa se svetuje uporaba 
magnezija (Magnesol, Fidimag šumeče 
tablete, Diasporal,…), lahko sočasno 
tudi kalcija. Sploh tisti z nočnimi krči, 
lahko težave ublažijo, če zvečer popijejo 
raztopljen magnezij. Magnezij se dobi 
v lekarni brez recepta, potrebno pa 
je zaužiti vsaj 150 mg magnezija. Če 
boste posegli po vitaminskih pripravkih 
pazite, da ne boste sočasno jemali več 
različnih pripravkov in tako presegli 
priporočenega dnevnega vnosa 
vitaminov in mineralov). Zato Vam 
svetujem obisk v lekarni, kjer Vam bomo 

izbrali ustrezen pripravek, ki bo vseboval 
to, kar potrebujete!

Je rešitev tudi v prehrani?
Zagotovo je prehrana vir magnezija, 
vendar so ponavadi ob težavah naše 
zaloge zmanjšane in bi bilo zgolj s 
prehrano izredno težko vnesti tolikšno 
količino potrebnega magnezija, da bi 
ublažili težave. Zato seveda posežemo 
po prehranskem dopolnilu. Vsekakor 
pa ne bo odveč, če bomo s prehrano 
poskrbeli, da v telo vsak dan vnesemo 
dovolj kalcija, kalija in magnezija. 
Odličen vir magnezija so fige, banane, 

papaja, fižol, špinača, blitva, mandeljni, 
sezamova, sončnična in bučna semena, 
losos, tuna,… Magnezij je namreč mineral, 
ki ga naše telo ne proizvaja, zato ga 
je potrebno vsakodnevno vnašati s 
prehrano. 

Pijte veliko vode, še posebej mineralne 
obogatene z magnezijem. Dehidracija je 
lahko eden od vzrokov za mišične krče v 
nogah. Izogibajte se preveč ali premalo 
slani hrani, saj obe skrajnosti lahko 
privedeta do nastanka krčev.

So priporočljive tudi kakšne vaje?
Če krč že nastane, ga lahko prekinete 
tako, da fizično raztegnete mišico ali jo 
zmasirate ali oboje. to storite tako, da 
stojite na prstih in se počasi spustite 
na pete ali se z dlanmi ali podlahtmi 
naslonite na steno in s celimi stopali na 
tleh počasi drsite stran od stene, dokler 
se nanjo ne naslanjate iz več kot metra 
razdalje. Z masažo krč odstranite tako, 
da sedite in potisnete peto navzdol, prsti 
so usmerjeni navzgor ter meča močno 
stisnete z dlanjo! to lahko izvajate 
tudi v vodi. Ker je to, ko nas grabi krč, 
izredno težko, se svetuje lažja naloga. 
V kolikor vas krč prime, iztegnite nogo 
na sledeči način: peto močno potiskajte 
od sebe, stopalo in prste pa vlecite 
proti sebi. na tak način boste sprostili 
mišice spodnjega dela nog (meč). In krč 
zagotovo popusti!

Prepričani smo, da bodo podani nasveti 
doprinesli k mirnejšemu spancu brez 
nadležnih krčev. 



Nega nohtov, stopal 
in obraza

MESEČNA AKCIJA
JULIJ / AVGUST

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana v mesecih julij in avgust, kot navedeno pri posamezni akciji oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne 
Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcija je predvidena za 
prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Akcija ne velja za promocijska pakiranja, popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične.  

www.lekarnaljubljana.si

PROIZVEDENO 
V KANADI

OD LETA 1922

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo  
vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

4h

8h

POPUST

15%
JAMIESON OMEGA 3

AVGUST

POPUST

20%
STOP PRŠILO

AVGUST

POPUST

20%
VITRY

JULIJ
POPUST

30%
VICHY CAPITAL SOLEIL

JULIJ DARILO OB 

NAKUPU

CAPITAL SOLEIL
ZAŠČITITE SVOJ  SONČNI KAPITAL
PREIZKUŠENO POD DERMATOLOŠKIM NADZOROM. 
HIPOALERGENO. VODOODPORNO.  
S TERMALNO VODO VICHY.

https://lekarnaljubljana.si
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Zdravljenje s klasičnimi fizikalnimi 
metodami včasih ne dajejo želenega 
rezultata. težava je v tem, da te metode 
delujejo kot blaženje težav in ne na 
njihov vzrok, kar je mehanski pritisk 
na koren živca. Kadar tablete, injekcije 
in fizikalne terapije ne delujejo več, se 
običajno priporoča kirurški poseg.

Kaj je mogoče narediti
Pred morebitnim kirurškim posegom, bi 
vam svetovali poskusiti neoperativno 
dekompresijsko zdravljenje hrbtenice 
in se s tem skušati izogniti operaciji in 
morebitnim postoperativnim zapletom 
ter dolgi in dragi rehabilitaciji. 

Dekompresijska terapija hrbtenice 
(dth)
Dekompresijska terapija hrbtenice v 
primerjavi s klasično fizikalno terapijo, 
ki v večini primerov deluje samo na 
zmanjšanje simptomov, ima DtH 
prednost v uporabi, saj je usmerjena k 
zmanjševanju vzrokov nastanka bolečin.
beseda je o učinkoviti neoperativni 
metodi reševanja težav bolečin v križu, 

Z mANUALNO TERAPIJO 
USPEŠNO NAD 
BOLEčINE V HRBTENICI 
Bolečina je lahko blaga, skoraj neopazna, vendar vedno prisotna in akutne narave, 
posebej izražena v določenih posebnih gibih ali položajih telesa. Bolečine vplivajo na 
vse starostne skupine, vzroki pa so lahko različni, včasih poklicno pogojeni, včasih 
posledica travme. Besedilo: Petra Šauperl

ki se širi proti nogi, išiasu, bolečinah v 
vratni hrbtenici, glavobolu, vrtoglavici, 
šumih v ušesih, mravljincih vzdolž 
roke in skoliozi. V 85 % primerov 
dekompresijska terapija hrbtenice 
zmanjšuje potrebo po operacijskem 
posegu, v primerjavi s klasično fizikalno 
terapijo, ki v večini primerov deluje le na 
zmanjšanje simptomov.

Bolezen hrbtenice danes pesti že 
vsako deseto osebo
Za to boleznijo je na hrvaškem 
hospitaliziranih vsako leto tri milijone 
ljudi, v Sloveniji 600.000, kar nas 
uvršča v sam evropski vrh po obolenjih 
hrbtenice, ki drastično zmanjšuje 
delovno sposobnost in kakovost 
življenja. Danes so bolečine v hrbtu 
eden najpogostejših razlogov obiska 
pri zdravniku in najpogostejši razlog 
izostanka z dela, vzroki bolečin pa so 
lahko različni, pogosto poklicno pogojeni, 
bodisi kot posledica pretežno sedečega 
načina življenja ali intenzivne fizične 
aktivnosti. bolezni hrbtenice ne samo 
povzročajo velike zdravstvene težave, 

s seboj nosijo tudi veliko spremljajočih 
stroškov, ki so lahko precej visoki: 
stroški bolniškega dopusta, zdravljenja, 
operativnih posegov in rehabilitacije.

Preventiva še naprej najpomembnejša
Pri preprečevanju nastanka težav, 
povezanih s hrbtenico, je preventiva 
še naprej najpomembnejša – treba se 
je izogibati dvigovanju težkih bremen 
v pripognjenem položaju in daljšemu 
sedenju, medtem ko pravilna vaja in 
rekreativno ukvarjanje s športom lahko 
ugodno vplivata na stanje hrbtenice. Ko 
pa je problem že prisoten, je so fizikalna 
terapija in njene metode, s katerimi je 
mogoče zmanjšati bolečino oziroma se 
celo izogniti operaciji.

Elektroterapija
Metoda, osnovana na principu 
elektroanalgezije, kjer prihaja do 
stimuliranja živčnih vlaken A. S 
stimulacijo vlaken A prihaja do zaviranja 
vlaken c, odgovornih za prenos 
bolečine na višji nivo živčnega sistema. 
Električni dražljaji frekvence od 75 do 
125 Hz in čas trajanja impulza 0,8 ms 
najboljše stimulirajo živčna vlakna A. 
Uporabljajo se pretežno dvokanalni 
aparati z električno napetostjo od 0 
do 9 V in jakostjo elektrike od 0 do 75 
mA. Elektrika se uporablja s pomočjo 
elektrod, po potrebi pa se dodajata gel 
ali pasta, ki povečujeta prevodnost kože. 
Aktivna elektroda se postavi na mesto 
bolečine, druga pa na nasprotno stran. 
Čas popuščanja bolečine je različen, 
nekje med 10 in 30 min, kolikor traja 
tudi terapija. Postopek se lahko ponovi 
večkrat dnevno.

Kdaj uporabljam TENS:
•	 akutna in kronična bolečina, izzvana z 

različnim patološkim procesom,
•	 revmatske bolezni,
•	 travme,
•	 ortopedske bolezni,

V preprečevanju 
nastanka težav 
vezanih na 
hrbtenico je 
preventiva še 
naprej najbolj 
pomembna – 
potrebno se 
je izogibati 
dvigovanju 
težkih bremen 
v pripognjenem 
položaju in 
daljšemu 
sedenju.
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•	 kirurgija,
•	 nevrologija,
•	 ginekološke in onkološke bolezni.

Manualna medicina
Manualna medicina predstavlja 
dejavnost, ki se ukvarja z diagnostiko in 
terapijo reverzibilnih funkcijskih motenj 
lokomotornega sistema z metodami 
mobilizacije, manipulacije in masaže. 
Funkcijske motnje (neadekvatna 
gibljivost sklepa, vendar brez izrazitih 
patoloških zamenjav strukture; 
motnje medsebojnih odnosov struktur 
in funkcij lokomotornega sistema) 
so najpogostejši vzrok bolečine v 
lokomotornem sistemu, bolečina pa 
je najpogostejši simptom funkcijskih 
motenj. Čeprav so pisane sledi o 
manualni terapiji iz časa več kot 3000 
let pred Kristusom, se manualna terapija 
začne uporabljati v medicini razmeroma 
pozno. V Londonu šele v letu 1965 
ustanovijo Mednarodno združenje za 
manualno medicino (FIMM: International 
Federation of Manual Medicine). V večini 
evropskih držav je vse bolj izražena 
tendenca integracije manualne medicine 
v fizikalno medicino in rehabilitacijo.

Manualna terapija se izvaja po 
subtilnem manualnem pregledu, ki 
omogoča diagnozo najmanjših motenj 

sklepne funkcije v kvalitativnem in 
kvantitativnem smislu kot predpogoj 
ciljne terapije, saj samo ciljna terapija 
jamči najboljše rezultate.

Zakaj uporabiti manualno terapijo 
pri bolnikih s sindromom hrbtenice 
in lokomotornega sistema oziroma 
aparata
Manualna terapija je dokazana kot 
zelo uspešna metoda zdravljenja na 
tem področju in je učinkovitejša od 
konvencionalne fizikalne terapije, ki se 
pogosto uporablja šablonsko – brez 
individualnega pristopa. najboljši 
rezultati se dosegajo v reševanju 
najpogostejših sindromov in stanj: 
lumbago, lumboishialgija, sklepne 
bolečine, bolečine in parestezija 
(mravljinci) po rokah in nogah, bolezni 
notranjih organov, povzročenih zaradi 
dislokacije vretenc, skolioze, slabe drže, 
glavobola, vrtoglavice, spondilolisteze in 
drugo.

Manualna terapija deluje na vzrok 
problema v primerjavi z alopatsko 
(klasično) medicino, ki deluje samo 
simptomatsko, tako da se na začetku 
problema simptomi običajno umirijo, 
vendar se največkrat pojavljajo ponovno, 
in to v še močnejši obliki. težave nato 
prehajajo zaradi nereševanja primarnega 

vzroka v kronične težave (ki so še bolj 
zapletene ali se sploh ne morejo rešiti).
Preventivno lahko z manualnimi 
tehnikami zelo dobro delujemo na 
strukturo telesa v cilju preprečevanja, 
upočasnitve ali blažitve mogočih 
ali potencialnih težav, in to preden 
nastanejo bolezenski simptomi. takšen 
sistem preventivne diagnostike in 
terapije v klasični medicini na žalost ne 
obstaja – pacienti zato nikoli ne odidejo 
k zdravniku, da bi jim preprečil na primer 
bolečino v križu (takšna zahteva bi 
verjetno izzvala smeh in začudenje 
zdravnika, čeprav je s stališča manualne 
medicine popolnoma upravičena in 
logična), že takrat ko imajo težave.

Nado koncept zdravljenja
Poliklinika nado center zdravja je ozko 
specializirana za zdravljenje različnih 
oblik motenj hrbtenice. Ukvarjamo se 
s predoperativno, postoperativno in 
športno rehabilitacijo, poseben poudarek 
je na dekompresijski terapiji hrbtenice 
(DtH), ki jo imamo za učinkovitejšo od 
drugih načinov zdravljenja v fizikalni 
medicini in rehabilitaciji. V Sloveniji smo 
postavili prvi center za dekompresijsko 
terapijo hrbtenice(DtH), in sicer kot nov 
koncept nADO KOncEPt ZDRAVLJEnJA 
v Ljubljani.

https://nado.si
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V zadnjih letih se vse bolj raziskuje vpliv 
hrane na pravilno delovanje našega 
telesa. Proučuje se zlasti vpliv kislega ali 
alkalnega okolja v telesu, ki nastane kot 
posledica uživanja določenih živil.
naša telesa so po naravi alkalna in ne 
marajo hrane, ki v telesu ustvarja kislo 
atmosfero.
težava nastane, ker dandanes zaužijemo 
preveč hrane, ki zakisa telo, in to je 
pravzaprav pravi vzrok za različne vrste 
bolezni.

Merjenje kislosti ali alkalnosti v 
telesu
Alkalnost ali kislost snovi določa pH 
(koncentracija vodikovih ionov). Izmerimo 
koncentracijo hidroksidnih ionov (OH), 
ki dajejo vrednosti pH, večje od 7, in 
tako ustvarimo alkalno reakcijo ali 
koncentracijo vodikovih ionov (H), ki 
dajejo vrednosti pH, manjše od 7, in tako 
ustvarimo kislo reakcijo.
7,0 pH je oznaka za nevtralno, naše telo 
pa je rahlo bazično – ima pH 7,4.
Kisli okus živila ne pomeni, da ima kisel 
pH (kot na primer limona). PH telesa 
izmerimo po prebavljeni hrani. torej 
šele po zaključku prebavnega procesa 
hrana, odvisno od prehranskega profila, 
v telesu ustvari pogoje za kislost ali 
bazičnost. torej, limona, ki je kisla, 
po prebavi v telesu spremeni svojo 
vrednost pH zaradi kalija, s katerim je 
bogata in ki je zelo alkalen. V nasprotju 
s tem je večina mesnih in mlečnih 
izdelkov alkalnih, vendar se po prebavi 
pH zniža in postanejo kisli.

Učinek živil, ki v telesu ustvarjajo 
kislost
Ko zaužijemo velike količine živil, ki 
proizvajajo kislino, se v telesu kopičijo 
kisli ostanki, ki povzročajo stanje, 
znano kot acidoza. Acidoza dolgoročno 
upočasni učinkovito delo našega telesa, 
povzroča pomanjkanje energije, težave 
s prekomerno telesno težo in številne 
druge motnje. Poleg tega pride do 
izgube bistvenih mineralov, kot so kalcij, 
magnezij in kalij, saj telo s sproščanjem 

okužbe, pa tudi za okužbo z virusom 
herpes simplex tipa II in vnetja ledvic in 
sečil – predvsem tistih, ki jih povzroča 
gliva candida albicans. Okužbe se lahko 
kažejo kot blage težave ali kot resne 
bolezni.
Če imamo v telesu uravnoteženo 
kislo-bazično stanje, oportunistični 
virusi, bakterije ali glive ne povzročajo 
težav. V nasprotnem primeru se bolezni 
razvijejo, ker kislo okolje, ki je organizem, 
natovorjen z odpadnimi kislinami, 
zagotavlja zelo dobre pogoje za njihov 
razvoj.

Vpliv živil, ki v telesu ustvarjajo al-
kalno okolje 
naše celice, naše tkivo, naši organi 
morajo za uspešno delovanje imeti rahlo 
bazičen pH.
notranji organi, kot so ledvice, pljuča 
in nadledvične žleze, igrajo pomembno 
vlogo pri vzdrževanju zdrave telesne 
ravni pH. Da bi vsi ti organi brezhibno 
delovali in nas ohranjali vitalne in zdrave, 
moramo začeti raje uživati vnos alkalne 
hrane.

KAKO ZAKISANOST TELESA 
VPLIVA NA NAŠE ZDRAVJE?
Danes se veliko govori in piše o prehrani, ker je prehrana eden glavnih dejavnikov, ki 
vplivajo na naše zdravje. Vnos hranil v telo je vsakdanji neprekinjen proces, ki traja 
vse življenje. Hrana gradi naše telo, vse sisteme in organe, vendar aktivno vpliva na 
naše razpoloženje in čustvena stanja. Besedilo: Borna Pavičić, dr. med., specialist dermatovenerologije 

teh mineralov skuša nevtralizirati 
odvečno kislost ali vzpostaviti zdravo pH 
ravnovesje (dr. Kažinić Kreho).

naše telo deluje tako, da ponovno 
absorbira odpadne kisline, ki jih ne more 
izločiti iz debelega črevesa, od koder 
jih skozi jetra pošlje nazaj v krvni obtok 
in jih odloži v celice in tkiva. Odpadne 
kisline iz tkiv se kopičijo v različnih 
plasteh kože in napadajo sklepe, mišice, 
organe in žleze, kar vodi do manjših ali 
večjih sprememb v njihovem delovanju. 
Če napadejo sklepe, se lahko razvije 
artritis. Če napadejo mišice, se lahko 
razvije mišična fibroza, ki povzroči 
bolečine v mišicah. Če napadejo organe 
in žleze, se lahko razvijejo številne druge 
bolezni.

Virusi, glive in bakterije v telesu lahko 
preživijo le v kislem okolju. Gre za 
oportunistične mikroorganizme, ki 
se hranijo z odpadnimi kislinami in s 
svojimi izločki še bolj zastrupijo telo. 
telo, ki je oslabljeno zaradi povečane 
kislosti, je zelo dovzetno za vaginalne 

Alkalnost ali kislost snovi določa pH (koncentracija vodikovih 
ionov).

KISLO             bAZIČnO  ALKALnO
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Z uživanjem alkalne hrane sproščamo 
telo kislih ostankov, in namesto 
da bi porabili energijo za njihovo 
odstranjevanje, mu pomagamo pri 
uresničevanju svojega primarnega 
cilja, to je, da smo zdravi, vitalni in 
produktivni.

tako lahko na primer učinke govejega 
mesa, ki v telesu ustvarja zelo močno 
kislost, še isti dan uravnotežimo, če 
zaužijemo melono, kar ustvari močno 
alkalnost.

Če zaužijemo večje količine alkalne 
hrane, se ta shrani v telesu. te zaloge 
so bogastvo našega telesa. Kadar 
je to potrebno, se odpadne kisline 
lahko sprostijo in nevtralizirajo. Z 
biokemičnega vidika alkalne zaloge 
delujejo kot varovalni sistem, ki vzdržuje 
ustrezno kislinsko-bazično ravnovesje 
v krvi (baroody, 2002). Ko telesu 
priskrbimo hrano, več mineralov, ki 
ustvarjajo bazičnost, jih telo shrani za 
prihodnjo uporabo.

torej, v našem telesu obstaja 
samoregulacija, ki skuša vzdrževati 
konstantno koncentracijo pH 7,4. Za to 
telo potrebuje minerale za nevtralizacijo 
odvečnih kislin, vključno s kalijem, ki je 
shranjen v kosteh in zobeh. Če je telo 
preveč kislo, telo izvleče minerale iz 
kosti, da ustvari alkalno ozračje, in kot 
posledica tega procesa, če traja dlje 
časa, lahko pride do osteoporoze.

Koliko lahko alkalnost vpliva na zdravje, 
moč ali celo pričakovano življenjsko 
dobo
neizmerno veliko. Po raziskavah močna 
alkalnost v krvi preprečuje nastanek in 
razvoj obstoječega raka.

Nezadostna telesna aktivnost 
prispeva k slabi oskrbi telesa s 
kisikom in zakisanosti telesa
naši organi imajo radi alkalno okolje. 
na primer, srce je najbolj odvisno od 
prisotnosti alkalnih snovi. Srce v uri 
prečrpa približno 572 litrov krvi in 
približno 14.300 litrov na dan. Kri, ki 
vsebuje veliko strupenih snovi, močno 
obremenjuje srce. Odpadne kisline 
spremenijo pravilen srčni ritem in 
zmanjšajo nasičenost kisika v krvi, kar 
vodi v degeneracijo srca. Alkalno okolje 
omogoča normalno delovanje tega 
organa.
Ena od nalog pljuč je vzdrževanje 
potrebne alkalnosti organizma. to vlogo 
dosežejo z izmenjavo plinov z dihanjem 
in izločanjem odpadnih kislin iz krvnega 
obtoka. tudi rahlo kisla kri lahko 
povzroči veliko težav.
Jetra presnavljajo kisle toksine iz krvi 
z uporabo številnih encimov in tako 

predstavljajo obrambo pred toksini. 
Poleg tega vsa hranila po prehodu 
iz prebavil skozi jetrno veno najprej 
dosežejo ta organ. Obremenitev jeter 
je zato večja, če odpadne kisline 
neprestano krožijo v krvi.
Alkalno okolje v našem telesu je zelo 
pomembno tako za ščitnico kot za 
organ, ki jo ščiti in aktivira – možgane.
naštejemo lahko vse notranje organe, 
vsem pa je skupno, da popolnoma vsi 
potrebujejo alkalno okolje za popolno 
delovanje.

Alkalno okolje v telesu je naklonjeno 
regeneraciji celic
Poleg tega lahko v alkalnem okolju 
obnova celic preseže propadanje 
celic, kar bi po mnenju nekaterih 
strokovnjakov lahko privedlo do 
nenehnega fizičnega pomlajevanja 
ali vsaj upočasnitve procesa staranja 
in razpada telesa. Prehrana korenito 
vpliva na stanje našega telesa. Pravilna 
prehrana nas lahko fizično polepša 
s povečanjem čvrstosti in sijaja kože 
obraza in tkiv na splošno. Kakovost 
človekove prehrane se še posebej kaže 
v pogledu. Jasne, svetle oči, brez rdečice 
in otekline, so kazalnik dobre, pravilne 
prehrane.

Po spremembi prehrane, ki vključuje več 
živil in prehranskih dopolnil, ki ustvarjajo 
bazičnost, pride do sproščanja odpadnih 
kislin iz tkiv v osrednji krvni obtok in 
limfni sistem. tako vse snovi, ki se že 
vrsto let kopičijo v tkivih, vstopijo v 
kri. Možni simptomi čiščenja telesa so 
lahko blago potenje, šibkost, driska, 
bolečine v telesu, nenavadna čustvena 
razdražljivost in še več. to je seveda 
odvisno od stopnje kislosti in splošnega 

stanja organizma. V času čiščenja je telo 
dovzetnejše za virusne bolezni. naše 
telo namreč v kri in limfo intenzivno 
izloča nakopičene odpadne kisline. 
Kislo okolje, ki ustvarja te začasne 
spremembe, je idealno za razmnoževanje 
virusa, zato je mogoče, da človek zboli, 
vendar je to le začasno stanje pred 
celjenjem.

Kakšno naj bo razmerje med alkalno 
in kislo hrano v prehrani
naše žleze in organi normalno delujejo 
šele, ko so količine alkalnih in kislih 
snovi v telesu v ravnovesju. ni enotne 
formule za idealen vnos hrane, ki 
ustvarja alkalnost ali kislost v telesu. 
nekateri zagovarjajo vnos 20 % kisle 
(kisle) in 80 % alkalne hrane, nekateri 
pa menijo, da mora biti vnos 40 % kisle 
hrane in 60 % alkalne hrane.

Živila, ki ustvarjajo kislost
beli sladkor se imenuje »alkalni tat«.
Prečiščeni beli sladkor je ena najbolj 
škodljivih snovi, ki jih lahko zaužijemo. 
Je tat alkalij, ker med razgradnjo zaužije 
kalcij, zato ljudje, ki uživajo veliko 
sladkorja, pogosto primanjkujejo kalcija.

Druga živila, ki se jim morate izogibati 
zaradi kislega organizma, so:
črni čaj, zeleni čaj, kava (vse vrste v vseh 
oblikah), alkohol, tobak, hladne pijače, 
gazirani sokovi, industrijski sadni sokovi, 
vse vrste mesa, zlasti rdeče meso, 
morski sadeži, pogreta hrana, ocvrta, 
panirana in konzervirana hrana ter hitra 
hrana, pšenica, izdelki iz polnozrnate 
pšenice, rafinirana žita, bela moka in 
izdelki iz bele moke, piškoti, pecivo, 
čokolade, sladoled, marmelade, pekoče 
začimbe, umetna sladila, rafinirana 

Če zaužijemo večje količine alkalne hrane, se ta shrani v telesu.
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jodirana jedilna sol, sladkor, paradižnik, 
čebula, česen, paprika, jajčevec, čičerika, 
fižol, soja, sojini izdelki, beli riž, kis, 
margarina, sladkan jogurt, siri in na 
splošno vsi proizvodi živalskega in 
rastlinskega izvora (vse, kar se ne 
pokvari hitro).

na kislost telesa poleg hrane vpliva 
tudi naše čustveno stanje (jeza, bes, 
žalost itd.), pretirana telesna aktivnost, 
stres, kozmetika, vsi šamponi, mila, ličila, 
barve za lase, ki niso naravnega izvora, 
elektromagnetne, radijske in podobne 
frekvence, ki noč in dan bombardirajo 
naše telo, klor v vodi ter uživanje drog 
ustvarjajo močno kislost v telesu in 
uničujejo DnK in druge.

Živila, ki ustvarjajo alkalnost
Laneno olje je eno izmed živil, ki v telesu 
ustvarjajo izrazito alkalnost.
naše telo hrepeni po zdravju! Pravzaprav 
lahko rečemo, da je genetsko 
programirano za zdrav življenjski slog in 
ne namerava propasti že v petdesetih 
letih.
Alkalna prehrana je ključ do dolgega 
in uspešnega življenja. bolj ko je hrana 
sveža, večja je bazičnost.

Živila, ki ustvarjajo izrazito alkalnost, 
so:
zelena, datlji, fige, zeliščni čaji, agaragar, 
melona, lubenica, kajenski poper, limona, 
limeta, mango, koren kuzu, papaja, 
peteršilj, morske alge, koščice grozdja, 
vodna kreša in laneno olje.

Živila, ki ustvarjajo zmerno alkalnost, 
so:
stročnice (sveža, zelena), pesa, brokoli, 
zelje, lucerna (alfaalfa), banane (zrele), 
mandlji, jabolka, marelice, beluši, mlada 
zelena zelenjava, avokado, čaj iz banče, 
rožič, sadni sokovi, ribez, rozine, cvetača, 
blitva, redkev daikon, kivi, nektarine, 
breskve, svež ingver, grenivka, ohrovt, 
zeleni čaj, zelišča (zeleni listi), zelena 
solata, hruške, svež grah, ananas, 
olupljen krompir, buča, redkev, maline, 
gobe šitake, jagode, buče, sladki krompir, 
sveža sladka koruza, bela pesa, kis 
(jabolko), slive umeboši in zelenjavni 
sokovi.

Živila, ki ustvarjajo rahlo alkalnost, 
so:
oljke, oljčno olje, artičoke, rižev slad, 
proso, miso, ajda, češnje, mandarine, 
kostanj, kokos (svež), kumare, brstični 
ohrovt, jesenski kruh, kozje mleko, med, 
gobe, redkev, morska sol, pomaranče, 
vložene zelenjava (domača z jabolčnim 
kisom), sezamova semena, začimbe, 
kaljena žita, tamari, tempeh, rižev kis, 
rjavi riž.

Nevtralna hrana je:
smetana, kravje mleko, navaden jogurt, 
sirotka, nesoljeno maslo.

Alkalnost telesa poleg hrane povečajo 
harmonične misli in občutki, prijetna 
glasba sprosti in sinhronizira živce, 
organe in žleze ter tako ustvari 
alkalnost. Poleg tega je za našo telesno 
alkalnost ali uravnotežen pH resnično 
pomemben zadosten vnos kakovostne 
čiste vode. Voda je za naše zdravje 
neprecenljiva, v telesu je približno 70 % 
vode.
Da bi telo iz sistema izločilo le kozarec 
kokakole, je treba spiti 32 kozarcev 
vode.
Z naravnimi prehranskimi dodatki, 
kot so organska rastlinska olja, lahko 
zadovoljimo osnovne potrebe žlez, 
organov in tkiv po bazičnosti.
na prvem mestu je laneno olje, ki 
v telesu ustvarja izjemno močno 
alkalnost. Lan je bogat z ligandi, ki 
preprečujejo raka dojk, maternice 
in prostate. bogat je z esencialnimi 
maščobnimi kislinami in omega 3, je 
idealen za razstrupljevalne programe, 
je idealno sredstvo proti zaprtju, znižuje 
holesterol in uravnava raven sladkorja v 
krvi. Odličen je kot del zajtrka, na primer 
v smutiju.

Zaradi velike vsebnosti alfalinolenske 
kisline, ki je naše telo ne more 
samo sintetizirati, ga imenujejo tudi 
olje »lepota znotraj«. Pomanjkanje 
alfalinolenske kisline vpliva na 
prezgodnje staranje kože in različna 
druga stanja, ki jih je mogoče preprečiti 
z jemanjem lanenega olja peroralno.

Vse esencialne maščobne kisline 
ustvarjajo alkalnost v telesu. Opravljajo 
številne naloge, potrebne za delo in 
pravilno delovanje telesa. Minerali v 
sledovih, betakaroten, b-kompleks, 
vitamin c, klorofil, kalcij in magnezij, 
tinktura preslice, cvetni prah, matični 
mleček so prehranska dopolnila, ki 
ustvarjajo alkalnost v telesu in so 
naš edinstveni zaveznik pri doseganju 
zdravja, s katerim lahko uravnotežimo 
svoj pH.

Olje asaj je bogato s kalijem, kalcijem, 
fosforjem, železom in drugimi minerali, 
ki v telesu ustvarjajo alkalni pH in 
obnavljajo naše zdravje. Poleg tega 
je bogato z esencialnimi maščobnimi 
kislinami.

tudi sezamovo olje v telesu ustvarja 
močno alkalnost. V Vedah je omenjeno 
kot olje z zelo blagodejnim učinkom na 
zdravje ljudi.

Poleg treh uglednih olj je še veliko 

drugih olj iz naše ponudbe, prebogate 
z esencialnimi maščobnimi kislinami, in 
tako v telesu ustvarjajo alkalno okolje in 
nevtralizirajo škodljive učinke kislosti. to 
so olja semen čija, pasijonke, večernega 
jegliča, borage.

Olje borage je izjemno bogato s 
protivnetno maščobno kislino omega 
6 (gamalinolenska), zato je eno najbolj 
zdravilnih rastlinskih olj. Uporablja se 
pri vnetnih procesih, suhi koži, strijah, 
zdravljenju brazgotin, luskavici, ekcemih, 
dermatitisu, bolečih menstruacijah, 
odsotnosti menstruacije, policističnih 
jajčnikih, fibroidih, težavah v menopavzi, 
revmatoidnem artritisu in še več.

Olje večernega jegliča skupaj z 
oljem borage in lanenim oljem spada 
v kategorijo »kozmetika znotraj«. 
Uporablja se pri zdravljenju kožnih 
bolezni. Znano je, da je učinkovit pri 
lajšanju predmenstrualnega sindroma in 
lajšanju simptomov menopavze (zmanjša 
pogostost nočnega znojenja, vročinskih 
utripov in mraza). Zelo pomaga tudi 
pri revmatoidnem artritisu in kroničnih 
vnetnih stanjih.

Olje čija pridobivajo s hladnim 
stiskanjem semen čija, ki so zaradi 
visoke vsebnosti hranilnih snovi dobili 
zasluženo ime superhrana. Je izredno 
bogato z maščobnimi kislinami omega 3 
in omega 6.

Olje pasijonke je bogato z esencialnimi 
maščobnimi kislinami, minerali in 
antioksidanti. Zaradi visoke vsebnosti 
maščobnih kislin in protivnetnega 
delovanja je to olje idealno za vse tipe 
kože.

Virusi, glive in bakterije v 
telesu lahko preživijo le v 
kislem okolju.
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prehrana

Maščobe in maščobne kisline
Maščobne kisline so sestavni del 
maščob, zato lahko mirno rečemo, 
da primernost maščobe pravzaprav 
določa primernost maščobnih kislin, 
ki sestavljajo maščobo. Od 30 % 
energijskega vnosa na račun maščob 
se priporoča, da naj ne bo več kot 10 
% na račun nasičenih maščobnih kislin, 
preostanek pa naj pripada nenasičenim 
maščobnim kislinam.

Med nenasičenimi maščobnimi kislinami 
pomembno mesto zasedajo omega-
3-maščobne kisline, med katere 
uvrščamo alfalinolensko kislino (ALA), 
eikozapentaenojsko kislino (EPA) in 
dokozaheksaenojsko kislino (DHA).

Vse tri omega-3-maščobne kisline so 
pomembne za normalno delovanje 
organizma, saj so med drugim 
vključene v procese celičnih membran 
in protivnetne procese, pri čemer pa 
je dobro vedeti, da zadosten vnos EPA 
in DHA lahko predstavlja problem. 
Uravnovešena prehrana običajno 
zadošča za pokritje potreb organizma 
po ALA. Čeprav se le-ta v organizmu s 
pomočjo encimov lahko pretvarja v EPA 

membranah nevronov, kjer sodeluje pri 
normalnem delovanju živčnega sistema, 
zaradi česar jo tudi povezujejo z njo. Ena 
izmed posledic Alzheimerjeve bolezni je 
tudi nenamerna izguba telesne mase, 
pri čemer naj bi EPA/DHA imeli pozitivni 
učinek za njeno pridobivanje.

Viri EPA in DHA
Priporočeni dnevni vnos EPA in DHA 
je med 250 in 500 mg. bogat vir 
predstavljajo predvsem ribe (tuna, 
losos, skuša, postrvi, sardine), zato ju 
včasih imenujemo tudi morski omega-3-
maščobni kislini.

Ribe dostikrat vsebujejo celo več 
teh maščob kot prehranski dodatki. 
na tržišču je mogoče dobiti različne 
tovrstne dodatke, ki so običajno narejeni 
iz ribjega olja, vsebujejo pa okoli 250 
mg teh maščob. Vrednosti EPA in DHA v 
morskih ribah se lahko gibljejo tudi okoli 
1 g, kar pomeni, da z običajno porcijo rib 
že zadostimo potrebam. Kdor ne uživa 
rib, lahko EPA in DHA dobi tudi z algami. 
Rastline teh dveh omega-3-maščobnih 
kislin ne vsebujejo, vsebujejo pa ALA, ki 
se lahko pretvori v ti dve maščobi. Ker 
je pretvorba le približno 10 %, moramo 
izbrati tako živilo, ki vsebuje čim več ALA, 
to je na primer laneno olje – žlica na dan 
bi teoretično že lahko pokrila potrebe.

EPA IN DHA – ZAKAJ 
JU POTREBUJEmO
Po priporočilih zdravega prehranjevanja v Sloveniji in svetu naj bi maščobe pokrivale 
okoli 30 % dnevnih energijskih potreb. Še zdaleč pa ni pomembna samo količina, 
pomembna je predvsem sestava zaužitih maščob. Besedilo: Strokovni sodelavci nacionalnega portala o hrni in prehrani, Prehrana.si

in DHA, dosedanje raziskave kažejo, da ta 
pretvorba ne zadošča za pokritje potreb 
organizma. Glede na opravljene študije 
različnih avtorjev se odstotki pretvorbe 
sicer razlikujejo, vendar nihče ne poroča 
o več kot 10-odstotni pretvorbi ALA v 
DHA in EPA.

Vloga EPA in DHA v organizmu
V prehrani nosečnic se je zmeraj 
poudarjal zadosten vnos kalorij in 
beljakovin, v zadnjem času pa EPA in 
DHA (foter.com).
Pomembnost pridobiva tudi zadosten 
vnos maščobnih kislin, deloma tudi na 
račun EPA in DHA. Mnoge študije so 
namreč potrdile koristnost zadostnega 
vnosa teh dveh kislin za pravilni razvoj 
možganov in očesne mrežnice ploda. 
Pri tem ima DHA pomembnejšo vlogo, 
še posebej v zadnjem trimesečju. 
Opravljene pa so bile tudi primerjalne 
študije med otroki različnih starosti, 
katerih matere so med nosečnostjo 
uživale prehranska dopolnila DHA ali 
DHA + EPA, oziroma med otroki, katerih 
matere med nosečnostjo niso uživale 
teh prehranskih dodatkov. Slednji so pri 
različnih starostih izkazovali manjšo 
sposobnost reševanja problemov, 
slabšo koordinacijo oči in rok ter večjo 
nagnjenost k alergijam. Iz tega sledi, 
da je njun zadostni vnos prav tako 
pomemben tudi v času dojenja, saj se 
otrokovi možgani dokončno razvijejo 
šele po rojstvu.

Za obe se tudi predpostavlja, da imata 
protivnetne učinke, sodelujeta pri 
oksidativnem stresu in izboljšujeta 
celične funkcije. Študije kažejo, da se 
pri osebah z nezadostnim vnosom 
DHA ali DHA/EPA povečuje tveganje za 
koronarne bolezni in nenadno srčno 
smrt.

Povezujejo pa ju tudi z Alzheimerjevo 
boleznijo. DHA je prisotna v fosfolipidnih 

Ribe dostikrat vsebujejo celo 
več teh maščob kot prehranski 
dodatki.

Riba DHA + EPA 
(v miligramih/ 

100 g ribe)
Losos, gojeni 2147
Losos, divji 1840

Sardele v olju 982
Sardele 1449

tuna v olju 128
tuna, modra 1504

Postrv, gojena 1154
Postrv, divja 988
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nastane kot odgovor na življenjske 
okoliščine, ki se zdijo neobvladljive. 
Izraža se v pretirani aktivnosti, 
zaskrbljenosti in vznemirjenosti, ki se 
ji pogosto pridruži še depresija (umik, 
izolacija in zaprtje vase). Obe spremljajo 
negativna prepričanja, negativna 
naravnanost, izguba nadzora in občutka 
povezanosti, obup, slabša sposobnost 
samoobvladovanja in prilagajanja. 

Kako jo prepoznamo?
na telesni ravni kot tiščanje v prsnem 
košu, dušenje, plitko dihanje, razbijanje 
srca, nemir, tresenje, potenje, napete 
in boleče mišice, glavobol, utrujenost, 
vrtoglavico, slabost, diarejo, pogosto 
uriniranje; na miselni ravni kot strah 
pred smrtjo ali tem, da se nam bo 
zmešalo oz. da se bomo osramotili, 
težko se skoncentriramo; na vedenjski 
ravni se »zapremo«, začnemo izogibati 

ANKSIOZNOST 
ALI TESNOBA 
Anksioznost je vrsta strahu, ki nastane, kadar oseba ocenjuje, da njene življenjske 
okoliščine presegajo njene zmožnosti in ne zmore obvladovati življenjskih težav. 
Čustvo tesnoba je dobilo ime po specifičnem doživljanju osebe, ki občuti, da ji je 
»tesno« v prsnem košu, kot da jo nekaj pritiska in težje diha. 

Besedilo: Tatjana Romšek Poljšak, diplomirana psihoterapevtka (BA pth., SFU Dunaj), specializantka in učna terapevtka gestalt psihoterapije (GiTa Ljubljana)

ljudem, družabnim srečanjem, določenim 
okoliščinam, kar posledično vpliva 
na zmanjšanje dela zmožnosti in 
produktivnosti. 

Anksioznost je ustrezno in racionalno 
občutenje, kadar oseba doživlja, da 
se je sama spremenila na način, ki ji 
onemogoča nadaljevati življenje tako, 
kot je navajena. Pogosto se to dogaja v 
primeru številnih telesnih bolezni; ali pri 
starejših ljudeh, ki jih telo ne uboga več 
ali ko pri sebi opažajo znake senilnosti; 
ali ljudeh, ki spremenijo življenjsko okolje 
in začnejo živeti v njim tuji, neznani 
kulturi. Povzročijo jo tudi nenadne in 
temeljite družbene spremembe, npr. 
vojna. V vseh navedenih okoliščinah je 
občutje anksioznosti povsem ustrezno 
in racionalno. bojazni so običajne 
spremljevalke človeškega razvoja, 
sprememb v življenju, vsega novega in 

še nepreverjenega, spremljajo iskanje 
lastne identitete in smisel življenja. tako 
se npr. anksioznost pojavi ob ločitvi od 
ljubljene osebe, ob ogrožanju uspeha 
ali statusa. takšna anksioznost človeka 
spodbudi, da naredi potrebne korake, ki 
bodo preprečili ogroženost oz. kar se da 
zmanjšali njene posledice (adaptacijska 
funkcija anksioznosti).  

Razlikovanje med strahom in 
anksioznostjo
Strah je odgovor na znano, jasno 
definirano nevarnost oz. grožnjo. 
Anksioznost pa odgovor na neznano, 
nedoločeno grožnjo. Ko človek opazuje, 
kako se mu z veliko hitrostjo približuje 
avto, ko prečka cesto, ima zelo drugačno 
doživljanje kot nekdo, ki ima pred nekim 
srečanjem z neznanimi ljudmi nedoločen 
neprijeten občutek. 

Kdaj postane anksioznost zdravju 
nevarna? 
Anksioznost je uporabna samo tedaj, 
ko jo sproži »pravi« vzrok, ko doseže 
pravšnjo stopnjo in traja ravno prav 
dolgo. Motnje lahko nastanejo na 
katerikoli stopnji tega procesa. Lahko 
jo sproži bolj ali manj nevaren predmet 
ali bitje, npr. pajek ali črv (v teh primerih 
govorimo o fobijah), lahko je – tudi 
brez vzroka – izjemno velika (panični 
napad), lahko pa traja (pre)dolgo. Včasih 
je povezana z določenim vzrokom, 
včasih pa tega ne moremo najti, zato 
se zdi, v takih primerih, anksioznost 
iracionalna ali pretirana in jo je težko 
razumeti. Anksioznost je skupna 
številnim nevrotskim motnjam, kot 
so: generalizirana anksiozna motnja, 
panična motnja, mešana anksiozna in 
depresivna motnja, fobične anksiozne 
motnje (agorafobija, socialna fobija, 
specifične izolirane fobije ...), obsesivno-
kompulzivna motnja.

https://neuronal.eu
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Strah je 
odgovor 
na znano, 
jasno 
definirano 
nevarnost 
oz. grožnjo.

Oblike pomoči 

Kako si pomagate sami, kadar 
občutite tesnobo? 
•	 Drugače si strukturirajte dan.
•	 Poiščite aktivnosti, ki vas sproščajo: 

hoja v parku, meditacija, joga, vadite 
sprostitvene tehnike, poslušajte 
glasbo ...

•	 Začnite se ukvarjati z aktivnostmi, ki 
zmanjšujejo napetost in pospešujejo 
nastajanje »endorfinov« (hormonov 
dobrega počutja): redna aerobna 
vadba, hitra hoja, tek, ples ...

•	 Če imate možnost in se v vašem 
primeru to zdi smiselno, spremenite 
okolje, v katerem se počutite 
tesnobno: 

•	 izberite delovno mesto, ki je manj 
stresno, ali

•	 zamenjajte službo.

Kako vam bližnji lahko pomagajo? 
tako da:  
•	 vam pomagajo ohranjati upanje in 

optimizem ter pozitivno naravnanost,
•	 vas usmerjajo k tistemu, kar ste do 

zdaj že naredili in vam je uspelo, 
•	 vas spodbujajo, da vztrajate, in 
•	 se skupaj z vami veselijo tudi majhnih 

napredkov.  

Psiholog, psihiater ali psihoterapevt? 
Različni poklici, različne oblike pomoči.
Dvome o tem, kaj se z vami dogaja, 
vam bo pomagal razjasniti vaš osebni 
zdravnik (specialist splošne medicine). 
S pomočjo dodatnih rutinskih testov 
bo izključil organski vzrok vaših težav, 
vam za lajšanje simptomov predpisal 
ustrezne anksiolitike in/ali antidepresive 
ali pa vas napotil k psihiatru (zdravniku 
specialistu, ki zdravi duševne motnje 
s predpisovanjem zdravil), kliničnemu 
psihologu (ki na osnovi testiranja 
pomaga psihiatru postaviti diagnozo) ali 
psihoterapevtu (ki zdravi s pogovorom) v 
nadaljnjo obravnavo.
 
najučinkovitejša metoda zdravljenja 
je kombinacija zdravljenja z zdravili 
in psihoterapijo. Pri blažjih motnjah 
psihoterapija zadostuje. Pri hujših, 
ko oseba pri terapiji težko sodeluje, 
težave najprej lajšamo z zdravili, 
pozneje pa uvedemo še psihoterapijo. 
Pomanjkljivost zdravljenja samo z 
zdravili, ki sicer ublažijo simptome, je v 
tem, da težave ostanejo nerazrešene. 

Kdo je psihoterapevt? Kako vam 
psihoterapija lahko pomaga?  
Za poklic in pridobitev naziva 
psihoterapevt se je treba več let 
(dodatno) izobraževati na enem od 
mednarodno priznanih in akreditiranih 
inštitutov, specializiranih v posameznem 
psihoterapevtskem pristopu, v 

Sloveniji ali Evropi (kar velja tudi za 
psihologe in zdravnike), in/ali npr. na 
Fakulteti za psihoterapevtsko znanost 
Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 
ki organizira tako dodiplomski kot 
podiplomski študij, vse do doktorata 
psihoterapevtskih znanosti.  

Psihoterapevt, usmerjen v salutogenezo 
(raziskovanje dejavnikov, ki omogočajo 
in ohranjajo zdravje ter dobro počutje), 
vas bo (na)učil obvladovati težave, se 
produktivno spopadati s težavami in vas 
podpiral tako, da (znova) najdete stik s 
seboj. 

V psihoterapiji se (na)učite: 
•	 S pozornostjo na telesne procese 

sami obvladovati težave 
•	 S pomočjo tehnik dihanja, 

sproščanja, mišične relaksacije, 
čuječnosti oz. kontinuiranega 
zavedanja, ki jih prakticirate sami 
doma. 

•	 Sprostiti v telesu nakopičeno 
energijo (pogosto v obliki strahu ali 
jeze) na ustrezen način. 

•	 Spopasti se s tistim, česar se bojite 
in čemur se izogibate 
S telesnimi senzacijami, čustvenimi 
odzivi, nastalo življenjsko situacijo. 
Izogibanje začasno zmanjša 
stisko, a težave ne reši. Obratno, 
nespoprijemanje s pomembnimi 
okoliščinami vodi v še večjo 
disfunkcionalnost (fobije in obsesivno-
kompulzivne motnje). 

V psihoterapiji raziskujete, odkrivate, 
spreminjate. 
•	 Prepričanja, ki povečujejo tesnobo 

Prepričanja, ki so preveč posplošena, 
pretirana, katastrofična, še poglabljajo 
tesnobo. Če pričakujete, da boste 
doživeli panični napad, sprožite 
tesnobne občutke, ki še povečajo 
tesnobnost, in panični napad je tu. 
Psihoterapevt vam pomaga razviti in 
poglobiti zavedanje o tem, kaj govorite 

sami sebi, kakšne misli oz. fantazije se 
vam pletejo po glavi, kaj je najhujše, 
kar se vam lahko zgodi, in vas (na)
uči, kako si sami lahko pomagate. 
Pomaga vam odkriti, od kod izvirajo te 
vaše misli, in jih spremeniti, če se tako 
odločite in si tega želite. 

•	 Načine, s katerimi ustvarjate in 
vzdržujete (»tesnobne«) odnose 
Ki se prej ali slej pokaže(jo) tudi v 
vašem odnosu s psihoterapevtom. 
Lahko gre za nekaj, kar se dogaja 
le »tukaj-in-zdaj«, lahko pa gre za 
»ponavljanje« nečesa iz vaše osebne 
zgodovine. Pogosto tesnobnosti 
lahko sledimo vse do otroštva, ko 
ugotovimo, da smo ponotranjili 
»opozorila« negotovega starša, ki jih 
sami nismo nikoli preverili. A kar smo 
zamudili, lahko nadoknadimo. Učimo 
se vse življenje. 

Kadar se spopadate z 
eksistencialnimi življenjskimi 
dogodki... 
kot so staranje, bolezen, neizogibnost 
smrti, negotovost življenja, osamljenost, 
izguba ljubljene osebe, brezposelnost, 
huda nesreča, je pomoč psihoterapevta 
še nekoliko drugačna. Predvsem gre 
za podporo pri tem, kako vzdržati 
občutke tesnobe in brezupa, in iskanje 
novih načinov prilagoditve na nastale 
razmere, kar zahteva čas, vztrajnost in 
doslednost.  

tesnobi se boste v življenju težko 
izognili. 
bolj ko se z njo borite, skušate 
nadzorovati misli ali telesne občutke 
in se izogibate neprijetnim okoliščinam, 
bolj postajate napeti in utrujeni. Vse 
slabše je. 

Namesto da se borite, raje: 
•	 sprejmite in se soočite s tem, kar je, 
•	 skušajte razumeti in
•	 ljubeče ravnajte s tem, kar ste, v tem 

trenutku.  
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Številne raziskave kažejo na izjemne 
vplive rednega gibanja, tako za več 
energije in storilnosti pri spopadanju 
z vsakodnevnimi obveznostmi kot 
tudi dolgoročna naložba za zdravje v 
starosti.

Prednosti vzdrževanja dobre kondicije
Za osnovno vzdrževanje telesa v dobri 
kondiciji se priporoča redna in zmerno 
intenzivna vadba vsaj 30 min dnevno, ki 
dokazano pomaga zniževati zvišan krvni 
tlak, zmanjšuje tveganje za obolenje 
srčnih arterij (nastanek možganske kapi), 
preprečuje razvoj sladkorne bolezni (ki 
ni odvisna od inzulina), znižuje povišane 
krvne maščobe, ki je zdravju škodljiva, 
znižuje prekomerno težo in debelost, 
preprečuje nastanek osteoporoze in tudi 

funkcionalnih sposobnosti organizma. 
Stopnja obremenitve organizma pri 
vadbi, ki jo imenujemo aerobna, je 
takšna, da telo proizvaja energijo 
skorajda izključno z aerobnimi procesi, 
torej z izgorevanjem maščobnih kislin in 
glukoze v prisotnosti kisika. Organizem 
se na vadbo aerobnega tipa odzove z 
nekaterimi fiziološkimi prilagoditvami, ki 
zagotavljajo izboljševanje sposobnosti 
transporta kisika v delujoče mišice in 
spremembe v oksidativnih lastnostih 
mišic, ki so vključene v napor. Poleg tega 
takšen tip vadbe pripomore k splošni 
kondiciji, zmanjšanju telesne teže in 
dobremu psihičnemu počutju.

ŠPORTNO AKTIVNI 
BODITE TUDI V 
POLETNEm čASU
Hiter način življenja, služba, šolanje, stresne situacije, so največkrat razlogi, da v svoj 
urnik ne umestimo dovolj gibanja. Toda ali se zavedamo, kakšno uslugo bi naredili 
svojemu telesu z nekaj fizične aktivnosti v različnih oblikah? Besedilo: Saša Rot, univ. dipl. inž. živil. tehnol.

zmanjšuje možnost poškodb. Pomembno 
je, da si izberete aktivnost, ki vas najbolj 
veseli in ob kateri boste našli motiv 
za gibanje. Dober korak k spremembi 
načina življenja je že, če namesto 
dvigala uporabljate stopnice, se ne 
pripeljete z avtom direktno pred vrata 
ali kot transportno sredstvo uporabite 
kolo.

Aerobna vadbagibanje
Za vzdrževanje mišične moči, 
sproščanje, izboljšanje razpoloženja, 
samospoštovanja in v celoti kvalitete 
življenja lahko izbirate med različnimi 
tipi vadb. Veliko energije in odvečnih 
kalorij porabimo z aerobno vadbo, kamor 
spadajo hoja, tek, plavanje, kolesarjenje. 
Glavni cilj aerobne vadbe je izboljševanje 

Za vzdrževanje mišične moči, sproščanje, izboljšanje 
razpoloženja, samospoštovanja in v celoti kvalitete življenja 
lahko izbirate med različnimi tipi vadb.

Za osnovno vzdrževanje telesa 
v dobri kondiciji se priporoča 
redna in zmerno intenzivna 
vadba vsaj 30 min dnevno.



Številne raziskave kažejo na izjemne vplive 
rednega gibanja, tako za več energije in 
storilnosti, kot tudi dolgoročna naložba za 
zdravje v starosti.

Najbolje je, da izbiramo med različnimi tipi 
vadb, tudi glede na letni čas, tako da tudi 
vreme ne sme biti izgovor za telesno ne 
dejavnost.

ZA GIBLJIVE IN MLADOSTNE SKLEPE

Vas še vedno mučijo sklepi?
Ste poskusili že skoraj vse, 

kar obstaja?

Farmacevtsko optimizirana sestava:
MSM + glukozamin + terminala c. + hondroitin sulfat 

+ hialuronska kislina + vitamin C + cink + mangan + baker + vitamin D3

Visoko 
dozirano

Arthronal je edinstven v sestavi. 
Zato zahtevajte v lekarni samo Arthronal.

Končno kombinacija, ki res pomaga!

NOVO

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor.
Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

Panakea d.o.o. 
Cesta v Gorice 2b 
1000 Ljubljanawww.panakea.net

strokovno svetovanje:

Dostava 
tudi na dom.

Različni tipi vadb kot motiv za gibanje
Vadba na fitnes napravah in z utežmi omogoča učvrstitev 
mišic, vadbe, ki temeljijo na klasičnem raztezanju, jogi ali 
tai chiju pa izboljšajo prekrvavitev telesa, gibljivost in s 
tem dobro preventivo proti poškodbam in tudi psihično 
sprostitev. Zabavno gibanje in družaben dogodek za malo 
večjo družbo so lahko tudi kolektivni športi, kot na primer 
odbojka, košarka, nogomet, tenis, badminton, ki poleg porabe 
energije in pridobivanja telesne kondicije poskrbijo še za 
boljšo koordinacijo telesa in gibljivost. najbolje je, da izbiramo 
med različnimi tipi vadb, tudi glede na letni čas, tako da tudi 
vreme ne sme biti izgovor za telesno ne dejavnost.

tudi v deževnem vremenu se lahko z dežnikom odpravimo 
na krajši sprehod. Ko se odločimo za zdrav način življenja in 
gibanje, je zelo pomembna redna in zmerna vadba. Pogosto 
se namreč zgodi, da si v začetku naložimo preveliko breme 
glede na svojo dosedanjo fizično pripravljenost, v smislu 
velike količine aktivnosti v začetku, ki največkrat vodi v 
zasičenost, boleče mišice, utrujenost in hitro opustitev ter 
misel, da nismo ustvarjeni za gibanje. Pomembno pravilo je 
torej, da začnemo postopno, smo strpni, vztrajni in počasi 
podaljšujemo aktivnost ter zvišujemo njeno intenzivnost. 
Gibanje naj torej postane del vsakdana.

https://panakea.net
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Pogosto so uporabljene v tradicionalni 
medicini, kjer se uporabljajo pripravki 
iz plodov, listov ali drugih delov rastlin. 
Za uživanje so primerni plodovi, ki so 
sladkega okusa zaradi visoke vsebnosti 
sladkorjev in nizke vsebnosti kislin.

Fige zorijo konec poletja in v začetku 
jeseni. Zrelost fige vidimo po izločeni 
medeni kapljici na dnu fige, če je kapljica 
mlečne barve figa še ni dovolj zrela.

Sestava fig in vplivi na zdravje
Fige predstavljajo pomemben del 
mediteranske diete, vsebujejo sladkorje, 
prehranske vlaknine, minerale in 
polifenole. Zaradi visoke vsebnosti 
sladkorjev, predvsem glukoze in 
fruktoze, in nizke vsebnosti organskih 

Fige so lahko okusen nadomestek 
sladkarijam.

Sušenje
Sušenje fig je najpogostejši in najlažji 
postopek konzerviranja. Fige se pogosto 
uživajo suhe, te pa vsebujejo veliko 
količino ogljikovih hidratov, oziroma 
sladkorja, predvsem na račun izhlapene 
vode, zato jih uživajte v omejenih 
količinah, oziroma kot posladek. Fige s 
sušenjem izgubijo barvo, vsebujejo pa 
večji odstotek prehranskih vlaknin, kalija, 
bakra ter vitamina K (21 % PDV v 100 g 
suhih fig) in železa (24 % PDV v 100 g 
suhih fig).

Drugi načini uporabe
Iz fig lahko pripravimo džeme, 
marmelade in tako podaljšamo čas 
primeren za uživanje. Sveži plodovi pa so 
primerni za pečenje in kuhanje.

FIGE ZA DOBRO 
PREBAVO IN 
SLADKE UžITKE
Fige (Ficus carica) so ene izmed starejših kulturnih rastlin. Izvirajo iz področja pod 
Himalajo, zelo dobro pa uspevajo na vzhodno mediteranskem področju. Največja 
pridelovalka je Turčija, kateri sledijo Egipt, Alžirija, Maroko in Iran. 

Besedilo: Strokovni sodelavci nacionalni portal o hrani in prehrani

kislin so sladkega okusa. Imajo visoko 
nasitno vrednost, kar pomeni, da te po 
uživanju hitro siti.

V tradicionalni medicini se uporabljajo 
za lajšanje zaprtosti in pomoč pri 
zdravljenju mnogih drugih stanj.

Nasveti za uporabo
Sveže fige
najbolj je seveda zaželeno, da se uživa 
svež sadež. Sveži sadeži so sladkega 
okusa in primerni za takojšne uživanje, 
shranjevanje svežih sadežev za dlje časa 
pa ni mogoče. Fige lahko uživate cele, 
jih olupite ali pa odstranite samo pecelj. 
način uživanje fig je odvisen od vrste 
fige in želje posameznika.

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g svežih in suhih fig
*%PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za povprečno 
odraslo osebo (8 400 kJ/2 000 kcal); za vitamine in minerale kot delež priporočenega dnevnega 
vnos (%PDV) za odrasle - upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. Za prehranske vlaknine 
kot delež običajno priporočenega vnosa za odrasle (30g). Vir: Različne podatkovne baze o 
prehranski sestavi živil.

Sušenje fig je najpogostejši in 
najlažji postopek konzerviranja.

Hranilna 
vrednost v 100 

g svežih fig
% PDV*

Hranilna 
vrednost v 

100 g suhih fig
%PDV*

Energijska vrednost (kcal/kJ) 62 / 260 3 % 250/1049 12 %
Skupne maščobe (g) 0,5 1 % 1,3 2 %
– nasičene maščobe (g) 0 0 % 0,1 1 %
Ogljikovi hidrati (g) 19 7 % 55 21 %
– Sladkorji (g) 16 18 % 55 61 %
beljakovine (g) 1 3 % 4 7 %
Prehranske vlaknine (g) 2 7 % 13 43 %
Vitamini in minerali     
Kalij (mg) 250 13 % 850 43 %
baker (µg) 85 9 % 380 38 %
Kalcij (mg) 54 7 % 193 24 %

Magnezij (mg) 20 5 % 70 19 %
Fosfor (mg) 32 5 % 108 15 %



100-letni bonus je sestavljen iz osnovnega popusta, dodatnega akcijskega popusta in popusta ob izbiri financiranja. Velja za izbrana vozila iz zaloge.
Uradna poraba goriva: 1,4-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 32-179 g/km. Emisijska stopnja Euro 6. Uradne emisije NOx: 0,0077-0,0455 g/km. Specifične emisije trdih delcev: /-0,00080 g/km. 
Število delcev: /-3,0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. S 5 let jamstva brez omejitve 
kilometrov. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Summit Motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana.

PRVA 
IZBIRA  

S 100-LETNIM BONUSOM

PREVERITE POSEBNO PONUDBO  
OB 100. OBLETNICI ZNAMKE FORD  
V SLOVENIJI
IZBERITE SVOJEGA NA

https://prvaizbira.si
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