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Zadihajmo s
polnimi pljuči

Naravno in zelo okusno.
Brez dodanega sladkorja
Za otroke od 1. leta naprej.

Za otroke in odrasle.
Brez alkohola in konzervansov.

Na voljo v vseh lekarnah, trgovinah Sanolabor in drugih specializiranih trgovinah.

MOČAN IMUNSKI SISTEM ZA ZDRAVO JESEN
Smo poskrbeli za našo odpornost? • Vas muči zamašen nos? • Vitamin D • V boj proti
raku • Mamografija – pomembna za zdravje žensk • Vzrok neplodnosti: endometrioza
Kako preprečiti krčne žile • Otroci in norice • Zakaj se oči vnamejo? • Pomen zdravja
ustne votline • Stres je lahko tudi pozitiven • Vzdržujte telesno formo tudi jeseni
Prehranske vlaknine za uravnoteženost zdravja • Paradižnik – jabolko iz paradiža
www.zdrave-novice.si
ZdraveNovice

Z ozonom do zdravja
Ozon oziroma aktivni kisik je bil odkrit leta 1840, v terapevtske namene pa se uporablja že od leta 1880.
Kot prvi je generator ozona patentiral Nikola Tesla, ki jih je nato skupaj z ozoniranim olivnim oljem prodajal
ameriškim zdravnikom. Številne bolezni nastanejo zaradi zastrupljenosti organizma, saj mu primanjkuje
kisika na celičnem nivoju. Z ozonom lahko sčasoma varno očistimo vse tekočine v telesu in odstranimo
toksične snovi. Tako celicam zagotovimo dovolj kisika, okrepimo imunski sistem in obrambo pred večino
sodobnih bolezni. Generator ozona v komercialne namene uporabljamo za dezinfekcijo prostorov, hrane,
ozoniranje olj in destilirane vode. Najpogostejši izdelki z ozonom, namenjeni prodaji, so prehranska dopolnila (ozonirano olivno ali laneno olje v mehki kapsuli) ali kozmetika (kreme za obraz, losjoni, mila, deodoranti, zobne kreme, ozonirana olja …)

Več o ozonu, njegovih učinkih na naše telo in generatorju ozona
boste izvedeli v videu na www.drclark.si
AFC d.o.o. / Borovec 23 / 1236 Trzin / info@drclark.si / 01 561 01 55

UVODNIK

KAZALO

Letošnje poletje, vroče kot že dolgo ne, je minilo, kot bi mignil. In čeprav
so septembrski dnevi še vedno prijetno topli, se tudi že navzven čuti,
da se bliža tudi koledarska jesen. Otroci so zasedli šolske klopi, dnevi
so krajši, jutra in večeri pa že hladnejši, ko je treba za sprehod v naravi
že obleči kak pulover ali jopico. Sicer pa se po dolgih dveh letih in pol
vendarle nekako vidi obris luči na koncu tunela, ko govorimo o koncu
pandemije covida-19. Če gre verjeti besedam Tedrosa Adhanoma
Ghebreyesusa, generalnega direktorja Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO), ki pravi, da »svet še nikoli ni bil v boljšem položaju
za končanje pandemije covida-19«, potem bomo končno rešeni primeža
nevidnega sovražnika. To seveda ne pomeni, da bo virus dokončno
izginil, saj smo tudi v Sloveniji čez poletje zabeležili veliko število
potrjenih primerov okužbe, kar je bilo seveda proti pričakovanju, pa
vendarle naj bi bili prav na WHO od časa izbruha pandemije (januarja
2020), ko so razglasili izredne razmere, sedaj zelo optimistični, da gre
morebiti pandemija h koncu. Še najbolj pa smo lahko zadovoljni, da so
se otroci v vrtce in šole končno lahko vrnili brez omejitev, ki so zadnja
tri leta veljale med epidemijo covida-19. In če smo že pri otrocih, pazite
tudi na pasti, ki prežijo nanje ob uporabi telefonov in računalnikov.
Naloga predvsem staršev je ta, da poskrbijo, da so otroci v virtualnem
svetu varni. Res je, da nam digitalni svet olajša mnogo stvari in prinaša
veliko prednosti, a nikakor ne smemo pozabiti, da na svetovnem spletu
obstaja ogromno pasti, ki prežijo na naše otroke – to so najpogosteje
nasilje, spolno nadlegovanje, grožnje in podobno. Največ lahko seveda
naredimo starši, kar pa ne pomeni, da otrokom prepovemo brskanje
po spletu ter klepetanje z njegovimi prijatelji po socialnih omrežjih,
temveč raziskujmo z njimi, poučimo jih o nevarnosti spleta, naučimo jih o
digitalnem bontonu (na primer, kadar imamo kosilo, pri mizi ni telefona),
omejimo jim čas, ki ga lahko preživijo na telefonu ali računalniku,
določimo jasna pravila glede uporabe digitalne tehnologije, predvsem
pa jih spodbujajmo k aktivnostim v naravi ter ustvarjanju z različnimi
materiali (kolažem, barvicami, tempera barvami, flomastri). Čeprav se bo
vaš otrok sprva temu verjetno upiral, bo hitro uvidel, da ga takšne stvari
bolj pomirijo in zabavajo kot sedenje na kavču in brskanje po spletu.


Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:
6
Je naš imunski sistem pripravljen na jesen?
8
Zamašen nos - kako mu biti kos?
12
Kaj vas daje: prehlad, viroza ali alergijski rinitis?
14 	Zakaj je vitamin D vitalnega pomena za naše
zdravje
18
Z zdravim življenjskim slogom v boj proti raku
22
Mamografija in samopregledovanje
24
Vzroki za krčne žile in kako jih preprečiti
28
Otroške bolezni: norice ali vodene koze
30
Zakaj se oči vnamejo in kako jih zdravimo?
32
Endometrioza - pogost vzrok neplodnosti
34
Kaj morate jeseni narediti za kožo?
36
Z ustno higieno do zdravja
38
Stres – negativen in pozitiven
40
V kakšni telesni formi ste - preverite sami
44 	Prehranske vlaknine – pomembne za zdravje
človeka
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Paradižnik – jabolko iz paradiža

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.
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: Soria Natural, Fitosan d. o. o.

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Izdajatelj: HIŠA IDEJ,
Inovativna skupina, d. o. o.
Plečnikova 7, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si
Direktorica:
Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si

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

• 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.

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.

RAZŠIRJENA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

Brezplačnik 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 17.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/
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VRTILJAK

STE UTRUJENI?

NAČRTUJETE NOSEČNOST?

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 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.

FOLINOVA (20 vrečic) je prehransko dopolnilo z
mioinozitolom, 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.

ZADOVOLJEN PACIENT JE NAJPOMEMBNEJŠI CILJ

MAMLJIV, DIŠEČ IN STOODSTOTNO NARAVEN

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za
zdravje je pomembna raznolika in uravnotežena
prehrana. Priporočene dnevne količine oziroma
odmerka se ne sme prekoračiti.

Sinergija, želja po novem znanju, uporaba najnovejših in
najboljših tehnologij DentalPro vodijo k temu, da so odlični,
da zagotavljajo vrhunsko storitev, edino kakršno si pacient
zasluži. Potrebe vsakega pacienta so drugačne in razumejo,
da imajo pacienti določene negotovosti in vprašanja, zato
se trudijo, da se počutite varne in zaupate osebju, saj se
vam bomo popolnoma posvetili. Moto, ki jih vodi pri delu kakovost, ne kvantiteta, najbolje opiše stopnjo predanosti
vsakemu človeku, ki pride k nam z željo po spremembi.
Načela poslovanja so strokovnost in odgovornost pri
delu, spoštovanje, poštenost in skrb za bolnika na
vsakem koraku. Usmerjeni so v zagotavljanje vrhunskih
zobozdravstvenih in estetskih storitev, sledijo vašim željam
in z razumevanjem potreb trga ustvarjajo storitve, ki bodo
pripomogle k vašemu zdravju in lepoti ter nenazadnje h
kakovosti vašega življenja. Kakovost, ki jo cenijo in jih vodi,
je nenehna težnja izpolniti vsa pričakovanja pacientov in
vsakič zagotoviti popolno izkušnjo, h kateri se boste z
veseljem vračali, vedoč, da imate v ekipi DentaPro zveste
partnerje na pot do zdravega, lepega in zadovoljnega
nasmeha. Niso le osebje DentalPro in vi niste le pacienti.
Za dolgoletno prakso, izobraževanjem in delom stoji
človečnost, ki uresničuje vizijo in jim daje možnost, da vaše
želje spremenijo v realnost ter se skupaj z vami veselijo
vaše sreče in zadovoljstva.
DentalPro | Škrljevo 25 a | 51223, Škrljevo, HR | +385 51
761 489, +385 91 25 01 888 | info@dentalpro.hr

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo
za uravnoteženo in raznovrstno
prehrano. Za zdravje je pomembna
raznolika in uravnotežena prehrana.
Priporočene dnevne količine oziroma
odmerka se ne sme prekoračiti.

Formula stoodstotno naravnega izvora, stoodstotno
izdelana v Franciji. Po ikoničnem medenem balzamu za
ustnice Rêve de Miel® Nuxe vabi na razvajanje s čudovitim
balzamom z vrtnico. Z novo vrtnično radostjo. Formula
je obogatena z oljnim izvlečkom stolistne vrtnice (Rosa
Centifolia), pridobljenim iz cvetnih listov majskih vrtnic
iz Maroka. Ta izvleček, znan po svoji bogati vsebnosti
maščobnih kislin, pomaga navlažiti in mehčati suhe do zelo
suhe ustnice. Dodana sta mu še karitejevo maslo in čebelji
vosek, ki pomirita ustnice in poskrbita za njihovo udobje.
Barvilo, ki je stoodstotno rastlinskega izvora, nudi ustnicam
nežen rožnat sijaj.
Topljiva tekstura, ki jo bodo vaše ustnice oboževale
Njegova topljiva tekstura je nežno odišavljena z zapeljivimi
notami vanilje za neustavljivo privlačno doživetje.
Osvetljene s subtilnim sijajem so ustnice videti resnično
očarljive.
Lepotni nasvet
Njegova nelepljiva tekstura omogoča, da lahko čezenj
takoj nanesete šminko. Poskrbi za gladke ustnice in
boljšo obstojnost šminke. Balzam
lahko uporabljate kot nočno
masko. Nanesite ga pred spanjem v
bogatem sloju, zbudili pa se boste
z navlaženimi, mehkimi in voljnimi
ustnicami.
Izdelki NUXE so za nakup na voljo v
lekarnah, specializiranih prodajalnah
in spletni trgovini Sophia.si.

ZA DOBER SPANEC IN POMIRJANJE
Baldrijan pomaga, da noč
prespimo mirno. Umirja in
sprošča tudi podnevi, ko se
spopadamo s stresom. Ne povzroča
odvisnosti in jutranje zaspanosti.
Če zvečer ne zaspite 15 minut
po tem, ko ugasnete luči, vzemite
Baldrijan XXI kapljice brez
alkohola Soria Natural, ki so do
25-krat učinkovitejše od običajnih.
Kapljice ne vsebujejo alkohola in
konzervansov. Uporabniki jih zelo
pohvalijo. www.soria-natural.si
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- že 12 let z vami

Spremljajte nas na

Zdrave novice

KONOPLJINE KAPLJICE
Slovensko podjetje BE HEMPY, ki je na trgu že 7 leto
in je pomagalo izboljšati življenje že več kot 150.000
tisoč uporabnikom po svetu vam predstavlja 5%
CBD konopljine kapljice ter ADECanna kapsule.
Smo podjetje, ki ima na slovenskem trgu najdaljšo
tradicijo kar dokazuje, da ljudje v naše izdelke
verjamejo in nam zaupajo. Življenje je prekratko,
da bi odlašali z skrbjo za vaše zdravje. Pokličite
na brezplačno telefonsko številko 080 34 29 ali
obiščite našo spletno stran www.be-hempy.si

VAS ŠE VEDNO MUČIJO SKLEPI,
ČEPRAV STE POSKUSILI ŽE SKORAJ
VSE, KAR OBSTAJA?
Končno je na voljo rešitev –
ARTHRONAL. Vsebuje kompleks
enajstih aktivnih sestavin s
farmacevtsko optimizirano formulo
za normalno tvorbo kolagena,
vezivnih tkiv in hrustanca. Z novo
sestavino Therminalio chebulo, ki
je v ajurvedski medicini zapisana
v sam vrh učinkovin za sklepe,
Arhtronal predstavlja nov pristop
delovanja med prehranskimi
dopolnili. Učinkovita kombinacija, ki
res pomaga! Prepričajte se sami –
na voljo v lekarnah, specializiranih
trgovinah in na spletni strani
www.panakea.net.
Več informacij: 080 50 02.

MESH-INHALATOR
Priročen medicinski pripomoček
za hitro in učinkovito
razprševanje tekočin ali zdravil
pri obolenjih dihalnih poti doma
in na potovanju

0,33 ±0,04
ml/min

NEW IRON – IZJEMNO UČINKOVITO ŽELEZO BREZ
STRANSKIH UČINKOV
Ste kronično utrujeni? Slabotni? New Iron vsebuje
železov bisglicinat, ki ima veliko večjo zmožnost
absorpcije v telo kot druga
železa, hkrati pa je brez
stranskih učinkov. Poleg tega
New Iron vsebuje vitamine
C, B9 in B12 ter predstavlja
najboljšo kombinacijo za
vse, ki imajo povečane
potrebe po železu (intenzivni
treningi, nosečnost, veganska
prehrana, menstruacija).
Na voljo v lekarnah in na
www.panakea.net.

PRAVOČASNO POSKRBITE ZA SVOJE MOŽGANE
Skrb za možgane je vse pomembnejša. Raziskave
kažejo, da se pomembnosti tega ljudje vedno bolj
zavedajo. Težave s spominom in koncentracijo
postajajo največja zdravstvena skrb. Prehitele naj
bi celo bolezni srca in žilja, zato je pravočasna
skrb za možgane zelo pomembna. Nekdo je nekaj
pozabil in potrebuje Bilobil Za možgane moramo
nenehno skrbeti. Pomaga nam lahko Bilobil 120
mg z izvlečkom iz ginkovih listov, ki izboljša
prekrvitev in oskrbo možganov s kisikom. Redno
jemanje pripomore k izboljšanju
miselnih sposobnosti, kot
so spomin, koncentracija,
zaznavanje, pozornost,
učenje, odločanje, reševanje
problemov in jezikovne
sposobnosti. Več na
www.bilobil.si.

KARITEJEVO MASLO IN KAKAVOVO
MASLO S KOKOSOVIM OLJEM
Izdelka kožo mehčata, negujeta in
ščitita, saj sta naravno bogata z
maščobami in vitaminom A, dodan
jima je tudi vitamin E. Namenjena
sta negi kože obraza in telesa ter za
nego las, zlasti suhih in razcepljenih
lasnih konic.
Masli sta izdelani v Galenskem
laboratoriju Lekarne Ljubljana. Na
voljo sta v enotah Lekarne Ljubljana,
specializiranih prodajalnah LL Viva in
Spletni Lekarni Ljubljana na
www.lekarnaljubljana.si.

0,33 ±0,04
ml/min

STOPNJA
RAZPRŠEVANJA:
0,33 ± 0,04 ML/MIN
POLNILNA BATERIJA

PRIROČNA PRENOSNA
OBLIKA

JAKOST HRUPA: <40 dB
<40 dBA

EASY CLEAN

MMAD
2,25±0,35 μm

ENOSTAVNO IN POCENI
ČIŠČENJE
VELIKOST
RAZPRŠENIH DELCEV:
2,25±0,35 μM

V LEKARNAH IN
SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH

MED TRUST d.o.o
Litostrojska cesta 60
SI-1000 Ljubljana
Tel.: (01) 513 47 80
e-pošta: info@medtrust.si
www.wellion.si

ZDRAVI V JESEN

JE NAŠ IMUNSKI
SISTEM PRIPRAVLJEN
NA JESENSKE VIROZE?
Poletje se je poslovilo, šolski zvonec že kliče mlade nadobudne glave in jesen
počasi prihaja v goste. Z njo veliko radosti in darov narave, pa vendar tudi nekaj več
Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.
prehladnih obolenj! Smo pripravljeni?
Imunski sistem je nujen za naše
preživetje saj poseduje kar nekaj funkcij,
ki ščitijo človeški organizem. Varuje nas
pred poškodbami, boleznimi in kužnimi
organizmi, vključujoč bakterije, glivice,
parazite in viruse iz okolja. Poleg tega
lahko prepozna in uniči naše lastne
spremenjene celice.
V lekarnah se, posebno v jesenskozimskem obdobju, pogosto srečajo
z vprašanji kako si okrepiti imunsko
odpornost. Dobro novico predstavlja
dejstvo, da na imunski sistem lahko
vplivajo številni dejavniki. Manevrski
prostor pri nekaterih, recimo
oslabljenost imunskega sistema
zaradi določenih bolezenskih stanj je
omejen, pri drugih pa imamo kar precej
možnosti. Kronično pomanjkanje spanca
ne povzroči le povečanih vrednosti
vnetnih označevalcev, pač pa vodi tudi v
oslabitev imunskega sistema. Neugoden
vpliv na imunsko odpornost ima tudi
negativen stres. Že z upoštevanjem
priporočila glede dovolj kakovostnega
spanca ter izogibanja oziroma
pravilnega spoprijemanja s stresom nam
lahko veliko pomaga pri izboljšanju naše
imunske odpornosti. Ne pozabimo, da
to velja še posebno za otroke, ki rabijo
več spanca kot odrasli, prav tako pa jim
ni tuj stres zaradi šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Posamezniki, ki iščejo pomoč za
okrepitev imunskega sistema običajno
želijo kak izdelek. Nekatere raziskave
so dokazale, da ima premajhen vnos
ali pomanjkanje določenih elementov
pomemben vpliv na imunski odziv. To
velja za nekatere minerale, recimo cink,
selen, železo in baker ter vitamine,
recimo vitamin A, B6, C, E in folno kislino.
Vnos potrebnih količin mikrohranil je
priporočljivo zagotoviti z ustrezno
uravnoteženo in zdravo prehrano, kar
pomeni raznovrstno in ne le enolično
prehrano in uporabo svežega, najbolje
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lokalno pridelanega sadja in zelenjave.
Po prehranskih dodatkih posežemo,
kadar tega ne uspemo doseči, recimo
ob pomanjkanju apetita pri starostnikih
oziroma ob povečanih potrebah.
Novejše raziskave o delovanju
imunskega sistema se osredotočajo tudi
na mikrobioto v naših prebavilih, rezultat
česar so priporočila o probiotikih in
prebiotikih, ki imajo lahko ugoden vpliv
na imunski sistem. V sklop pripravkov, ki
lahko povečajo našo imunsko odzivnost
sodijo še betaglukani, kolostrum in
nekatere zdravilne rastline, recimo
ingver, bezeg in škrlatni slamnik.
Predvsem pri slednjem imamo učinek
potrjen z raziskavami, zaradi česar je
edini izmed naštetih registriran kot
zdravilo.
Kljub temu, da imamo na voljo
predvsem prehranska dopolnila in je
takih v obliki zdravil le peščica, pa je
smiselno poiskati pomoč v lekarni.
Našo imunsko odpornost lahko omaje
uporaba nekaterih zdravil, recimo
kortikosteroidov, nekaterih zdravil
proti raku in imunosupresivov, ki jih
uporabljamo pri avtoimunskih motnjah,
imunsko povezanih boleznih in pri
bolnikih s presajenimi organi. Uporaba
zdravil, pa tudi prehranskih dopolnil
tako vedno ni priporočljiva slehernemu
pacientu in v sleherni situaciji. Pri
uporabi upoštevajte navodilo glede
odmerjanja in trajanja zdravljenja
z zdravilom oziroma prehranskim
dopolnilom. Odsvetujemo previsoke
odmerke mikrohranil, kar lahko
kvečjemu škodi, kot pa koristi.
Na imunsko odpornost v jesenskih
mesecih običajno pomislimo zaradi
številnih respiratornih viroz, ki nas
čakajo v prihodnjih mesecih. Virusi
navadnega prehlada nam načeloma ne
predstavljajo tolikšne skrbi, kot virusi
influence. Gripa že drugače zdravo

odraslo osebo oziroma najstnika
lahko precej oslabi in vsaj za nekaj dni
položi v posteljo, posledica česar je
tudi naša odsotnost z dela oziroma
pouka. Pri mlajših otrocih, starostnikih
in kroničnih bolnikih (bolezni dihal,
srčno-žilne bolezni, metabolni sindrom
ipd.) pa bolezen lahko poteka s težjo
klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so
virusne in bakterijske pljučnice) in tudi
z višjo smrtnostjo. Najboljši način, poleg
izogibanja stika s kužnimi posamezniki,
je cepljenje proti gripi, ki pripravi naš
imunski sistem na stik s povzročiteljem
okužbe. Z vsakoletnim cepljenjem,
ki je na voljo od začetka oktobra
zmanjšujemo tveganje za hospitalizacije
in tudi smrt zaradi bolezni same ali
njenih zapletov.
Kaj je odpornost?
Vsak dan nas obkroža množica bakterij
in virusov, ki živijo v našem okolju in
lahko povzročijo bolezen. In prav vsi
ljudje smo tem »napadalcem« enako
izpostavljeni. Pa vendarle nekateri
ljudje zbolijo, spet drugi ostanejo
zdravi. Odgovor, zakaj je tako, se skriva
v delovanju imunskega sistema, ki je
odgovoren za zaščito in odpornost
našega organizma.

Imunski sistem je nujen za
naše preživetje saj poseduje
kar nekaj funkcij, ki ščitijo
človeški organizem.
Spremljajte nas na
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Nekatere raziskave so
dokazale, da ima premajhen
vnos ali pomanjkanje določenih
elementov pomemben vpliv na
imunski odziv.
Po vdoru v telo se namreč mikrobi
pritrdijo na telesne celice in se v njih
razmnožujejo. O tem, kako uspešni bodo
pri svojem napadu, pa odloča prav naš
imunski sistem.
Kako okrepimo delovanje imunskega
sistema?
Zagotovo je prvenstvena vloga pri
krepitvi odpornosti vloga vsakega
posameznika. Z zdravim načinom
življenja, uravnoteženo prehrano,
gibanjem, pa tudi z dobro voljo in
pozitivnim mišljenjem, so dokazali, lahko
naša odpornost veliko pridobi.
Kljub temu je v določenih situacijah
delovanje našega imunskega sistema
oslabljeno. Takrat si lahko pomagamo
z zdravili in pripravki, ki se dobijo v
lekarni brez recepta. Posežemo lahko
po pripravkih iz ameriškega slamnika,
vitaminih in mineralih, antioksidantih,
ginsengu, kolostrumu, matičnem mlečku,
pa tudi beta gluukani so v zadnjih letih
vse bolj v povpraševanju.
Kaj so beta glukani?
Beta-glukani spadajo v skupino
neceluloznih naravnih polisaharidov,
sestavljenih iz molekul glukoze.
Uvrščamo jih med vlaknine, zanje pa
je značilna beta glikozidna kemijska
vez med glukoznimi enotami. Celotna

V lekarnah se, posebno v jesensko-zimskem obdobju, pogosto
srečajo z vprašanji kako si okrepiti imunsko odpornost.
kemična sestava beta-glukanov je
zelo pomembna s stališča njihovih
fizikalnih lastnosti (npr. vodotopnosti)
in biološke vloge v telesu. Medtem ko
so raziskovalci beta-glukanov iz žit
ugotovili, da pomagajo pri uravnavanju
holesterola, je za beta-glukane iz
kvasovk dokazano, da podpirajo
delovanje imunskega sistema.
O antiholesterolnem delovanju beta
glukanov iz žit bomo pisali kdaj
drugič, danes bomo vrstice namenili
betaglukanom iz kvasovk, ki nam bodo
pomagale pri krepitvi naše odpornosti!
Beta glukani dobrodošla podpora
delovanju imunskega sistema
Betaglukan je naravni bioaktivni
polisaharid, ki se v telesu ne razgrajuje
in se obnaša kot vlaknina, saj ga telo
ne more prebaviti. V tankem črevesju se
veže na imunske celice (makrofage), ki
ga prepoznajo kot tujek, kar pomaga pri
aktivaciji imunskega sistema.
V nasprotju z nekaterimi drugimi

učinkovinami beta-(1,3)-(1,6)-glukani
iz kvasovk spodbujajo delovanje
imunskega sistema, vendar ga ne
preobremenjujejo!
Kdaj se svetuje uporaba beta
glukanov?
Beta glukan je naraven, v telesu se ne
absorbira ter je primeren za otroke in
odrasle.
Beta glukani se priporočajo vsem, ki
pogosto obolevajo, se hitro izčrpajo in
so izpostavljeni psihičnemu ali fizičnemu
stresu, saj ugodno vplivajo na odpornost
telesa, ki zaradi izčrpanosti, jemanja
antibiotikov ali dolgotrajne bolezni
oslabi. Za podporo delovanju imunskega
sistema je priporočljivo jemanje vsaj 2-4
tedne.
Vsekakor je beta glukan eden izmed
tistih, ki nam ob virozah, ki so na
pohodu, lahko bolezen prepreči ali jo
močno skrajša. Vsekakor pa bo nasvet
farmacevta v lekarni tisti, ki bo tudi beta
glukanu dodal moč učinka!

Maresyl HA 1 mg/ml pršilo za nos, raztopina
(ksilometazolinijev klorid)
Zdravilo za zmanjšanje oteklosti nosne sluznice,
ki je posledica sinusitisa ali rinitisa.
Uporaba: pri odraslih in otrocih, starih 12 let ali več.
Odmerjanje: en vpih v vsako nosnico največ 3-krat na dan.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: JGL d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Hrvaška.
Lokalni zastopnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.o.o. Ljubljana, Litostrojska cesta
46A, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@jglpharma.com
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KAJ BI IZBRAL VAŠ NOS?

ZDRAVI V JESEN

ZAMAŠEN NOS KAKO MU BITI KOS?
Vsakdo izmed nas je bil že kdaj prehlajen. Pravzaprav je majhna verjetnost, da ne
bi zboleli za prehladom vsaj enkrat letno. Prehlad povzročajo virusi, kar pomeni, da
ga z antibiotiki ne zdravimo. Običajno ga lahko pozdravimo brez zdravniške pomoči.
Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.
Zdravljenje prehlada praviloma poteka tako, da blažimo simptome.
Nos je vohalni organ, hkrati pa je glavna
pot zračnemu toku v pljuča in iz njih.
Dnevno steče skozi nos približno 10.000
litrov zraka, z njim pa v nosne votline
zaidejo tudi povzročitelji obolenj. Pri
neokrnjenem imunskem sistemu se ti s
pomočjo migetalk hitro izločijo iz nosu.
Če pa je zunaj mrzlo in vlažno, je nosna
sluznica slabše prekrvavljena in lokalni
imunski sistem oslabljen. Virusi prehlada,
imenovani tudi rinovirusi, imajo v takšnih
pogojih idealno okolje za svoje delo.
Vdrejo v nosno sluznico, se tam usidrajo
in nato zelo hitro razmnožujejo. Takšna
virusna okužba lahko hitro povzroči
vnetje zgornjih dihalnih poti. Simptome,
ki sledijo, poznamo vsi: izcedek iz nosu
ter boleča in pordela notranjost nosu.
Nosna sluznica oteče in nosne votline
se zožijo, s čimer je dihanje skozi nos
močno oteženo. Že v kratkem času
postane nosni izcedek gostejši, s čimer

dokončno zamaši že tako zožene nosne
votline. In vsekakor nas zamašenost
nosu, razen težav pri dihanju, ovira tudi
pri okušanju.
Kako poteka prehlad
1.–3. dan
Takrat je naše počutje najslabše. Prvi
simptom, ki ga občutimo, je običajno
pekoče, boleče žrelo. Temu sledijo drugi
simptomi: kihanje, izcedek iz nosu in/
ali zamašen nos. Eden od treh ljudi s
prehladom tudi kašlja in se slabo počuti.
V tem času priporočamo pitje tekočine,
saj z znojenjem in izcedkom iz nosu
dodatno izgubljamo vodo iz telesa. Čim
več počivajte ter se izogibajte stikom
z drugimi ljudmi, saj je v tem času
velika verjetnost, da prenesete okužbo
na soljudi. Prehranjujte se zdravo,

predvsem zagotovite prehrano z veliko
sadja in zelenjave. Predvsem preko
kihanja in kašljanja ter zaradi izcedka iz
nosu omogočite širjenje virusov preko
površin, dotikov in po zraku. Širjenje
virusov boste tudi omejili s kihanjem
in kašljanjem v papirnati robček, ki ga
čim prej odvrzite med odpadke. Večkrat
dnevno si umijte roke z milom in vodo.
Pekoč občutek in bolečino v žrelu si
lahko lajšate s pomočjo pastil ali pršil,
ki delujejo antiseptično, anestetično,
protivnetno oziroma ščitijo in obnavljajo
sluznico. Pri izcedku iz nosu si lahko
pomagate s fiziološko raztopino v obliki
kapljic ali pršil, pri zamašenem nosu pa z
zdravili, ki zmanjšajo izcedek in olajšajo
dihanje. Zdravila so lahko v različnih
farmacevtskih oblikah: kapljice, pršila,
tablete. Odvisno od narave kašlja lahko
tega blažite in umirjate ali pa olajšujete
izkašljevanje nastajajoče sluzi v dihalih.
Bolečino, recimo glavobol, lahko
lajšate s protibolečinskim zdravilom.
Ne spreglejte, da vsa protibolečinska
zdravila, ki jih uporabljamo za

Pekoč občutek in bolečino v žrelu si lahko lajšate s pomočjo
pastil ali pršil,ki delujejo antiseptično, anestetično, protivnetno
oziroma ščitijo in obnavljajo sluznico.
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Priporočamo pitje tekočine,
saj z znojenjem in izcedkom iz
nosu dodatno izgubljamo vodo
iz telesa.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

Izperite viruse in
bakterije iz nosu.
Naravna moč
Jadranskega morja.
Dostopna vsem.
Vsak dan.
Medicinski pripomoček.
PM/AQM/O/09/22/16

Distributer za Slovenijo:
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.o.o. Ljubljana,
Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, info@jglpharma.com

Na voljo so oljne kapljice ali
pršila, ki blagodejno delujejo
na nosno sluznico in jo vlažijo.
samozdravljenje (paracetamol, ibuprofen,
acetilsalicilna kislina, naproksen),
znižujejo tudi povišano telesno
temperaturo. Acetilsalicilne kisline ali
naproksena ne smete dati otrokom!
4.–7. dan
V tem času se počutje precej izboljša.
Simptome, ki še vztrajajo, si lahko še
blažite, dokler ne izzvenijo. Pijte veliko
tekočine in z običajnimi aktivnostmi
nadaljujte, ko se boste dovolj dobro
počutili.
Po enem tednu
Razen pri mlajših otrocih, pri katerih
lahko trajajo težave in slabše počutje do
14 dni, bi morali odrasli in starejši otroci
okužbo po enem tednu preboleti. Če
vaše počutje ni enako kot pred okužbo
z virusi prehlada in čutite simptome
(razen kašlja), se posvetuje z izbranim
zdravnikom. Naj vas dolgotrajnejši kašelj
ne preseneti, saj lahko traja tri tedne.
Simptomi prehlada so lahko podobni
nekaterim drugim boleznim, recimo gripi
ali alergijskemu rinitisu. Če ste v dvomih,
se o tem lahko pogovorite z magistrom
farmacije ali farmacevtskim tehnikom.
Zelenkasto obarvan izcedek iz nosu ne
dokazuje bakterijske okužbe, pač pa
kaže na vnetje in draženje nosu. Rahlo
povišana telesna temperatura omogoča
telesu spoprijemanje z virusi, zato je,
razen zelo moteče, ne znižujemo. O
načinih samozdravljenja, kakor tudi pri
izbiri ustreznega načina samozdravljenja,
se lahko posvetujete v Pomurskih
lekarnah. Pred izbiro zdravil priporočamo
posvet z magistrom farmacije predvsem
kroničnim bolnikom, ki redno uporabljajo
zdravila. Zdravila za samozdravljenje
namreč niso primerna za vsakega
posameznika.
Kaj storiti, da lažje zadihamo
Vsekakor lahko sami veliko pripomoremo
k lažjemu dihanju in odprtju nosnih
poti. Zelo pomembno je, da zaužijemo
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Za ublažitev zamašenega nosu se uporabljajo nazalni
dekongestivi.
čim več tekočine, da bo sluznica nosu
vlažna. Znano je namreč, da je zgolj
dovolj vlažna sluznica zdrava in se
lažje zoperstavi virusom. Če bomo torej
sluznico primerno vlažili, bomo virusom
onemogočili zadrževanje in preživetje.
Priporoča se tudi vdihovanje kamiličnega
čaja ali slane vode. Še bolje je, če
dodamo nekaj kapljic evkaliptusovega
eteričnega olja, poprove mete ali olja
čajevca, ki uničuje bakterije in s tem
zmanjšuje možnost zapletov. Previdnost
uporabe eteričnih olj je potrebna pri
ljudeh, ki so alergični na eterična olja
in pri alergensko odzivnejših ljudeh ter
astmatikih!
Priporočljiva je uporaba izotonične
raztopina natrijevega klorida (fiziološka
raztopina), ki ima enak osmotski pritisk
kot telesne tekočine. To pomeni, da
mora vsebovati točno določeno količino
soli v volumnu vode (0,9 odstotka). Če
pripravimo bolj koncentrirano raztopino
(hipertonična raztopina), obstaja
nevarnost, da dosežemo nasproten
učinek. Take namreč vodo odtegnejo
in zato sluznico še bolj izsušijo.
Nasprotno pa so hipertonične raztopine
priporočljive, kadar želimo nosne poti
odmašiti. V lekarni je takšna raztopina
na voljo v obliki nosnih pršil ali kapljic.
Tudi prostorom doma je potrebno
zagotoviti ustrezno vlažnost. Na
radiator lahko postavimo vodo, v
katero lahko kanemo tudi nekaj kapljic
eteričnega olja.
Izogibati se je potrebno tiraminu in
taninu, ki povzročata otekanje nosne
sluznice. Tiramin in tanin najdemo v pivu,

vinu in likerjih.
Tudi šal in kapa v jesensko-zimskih dneh
nista zanemarljiva. Z zavijanjem v šal
namreč v nosu vzdržujemo višjo telesno
temperaturo, ki ni ugodna za viruse, saj
se najraje razmnožujejo pri od 33 do 34
°C. Torej se lahko izognemo prehladu,
hkrati pa preprečimo izsuševanje nosne
sluznice.
Pomoč v lekarni?
Za ublažitev zamašenega nosu se
uporabljajo nazalni dekongestivi. Ti
povzročijo skrčenje žilic v nosni sluznici,
s čimer zmanjšajo njeno oteklino in
tako olajšajo dihanje ter izločanje sluzi.
V lekarni je na voljo precej zdravil,
ki se dobijo brez recepta. So v obliki
kapljic ali pršil za nos, pa tudi v obliki
tablet (oksimetazolin, ksilometazolin …).
Vendar moramo biti pri uporabi previdni.
Svetujemo, da se nosni dekongestivi ne
uporabljajo več kot od pet do sedem dni,
ker lahko pride do izsušene sluznice in
do nepovratnega skrčenja žilic v nosu,
kar vodi v občutek stalno zamašenega
nosu.
Da preprečimo izsuševanje nosne
sluznice, svetujemo tudi uporabo
fiziološke raztopine (izotonične) v
obliki kapljic ali pršila, ki nosno sluznico
dodatno navlaži in omogoča čiščenje.
Prav tako so na voljo oljne kapljice
ali pršila, ki blagodejno delujejo na
nosno sluznico in jo vlažijo. Na voljo
so tudi inhalatorji ter razna eterična
olja in mazila, ki olajšajo dihanje. Žepni
inhalatorji, ki jih lahko vzamemo s seboj,
pa so velikokrat pri tovrstnih težavah
nepogrešljivi.
Spremljajte nas na
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ELIKSIR SADJA, ZELENJAVE
IN ZAČIMB ZA PODPORO
IMUNSKI OBRAMBI

Bližajo se kratki in mrzli dnevi, manj bo blagodejnega sonca, gibanja na prostem in
tudi manj z vitalnimi snovmi bogate sveže zelenjave ter sadja. Imunski sistem bo
tako ponovno na preizkušnji. Podpremo ga lahko z eliksirjem RegulatproBIO!
Naše dnevne obveznosti oziroma tempo
življenja se žal umirjanju in počivanju
narave med mrzlimi meseci ne prilagaja.
Ali bomo to zimo zdržali ali ne brez
prehladov, grip in drugih obolenj, je
močno odvisno od naših obrambnih
moči. Te poleg tega, da spimo dovolj, se
gibamo dovolj, skrbimo za obvladovanje
stresa, uživamo čim bolj kakovostno
hrano …, lahko podpremo tudi s pripravki,
ki podpirajo obrambne moči na več
načinov. Eden takšnih je na primer
RegulatproBIO – popolnoma naraven
kaskadno fermentiran koncentrat bio
sadja, zelenjave, začimb in oreščkov.
Več kot 10 let raziskav uporabe takšnih
eliksirjev kaže na to, da ti uspešno
podpirajo telo pri doseganju ravnovesja.

Celice posledično lahko ustvarijo tudi do
petkrat več ATP – celične energije!

odpornost v boju z virusi gripe mnogo
slabša kot odpornost zdravih ljudi.

Podpira telo pri razkisanju. Dobro
delujoči encimski procesi so nujni tudi za
kislo-bazno ravnovesje telesa. Obrambne
moči so s tem dodatno podprte, saj
vemo, da imajo v zakisanem telesu
patogeni mikrobi večjo moč.

Podpira učinkovitost imunskih celic.
Denimo podpre se funkcija celic ubijalk,
zaradi česar te bolj uspešno opravijo ne
le z virusi in drugimi škodljivimi mikrobi,
ampak tudi z rakavimi celicami.

Kako kaskadni bio eliksir podpira
naše obrambne moči?
Podpira aktivacijo encimskih procesov,
nujnih za normalno funkcioniranje
sleherne celice, zato te delujejo bolje,
pa naj si bo to celica pljuč, prebavil,
jeter, srca … ali pa imunskega sistema.

Podpira protivnetno moč telesa, saj
vpliva na ravnovesje med vnetnimi in
protivnetnimi citokini. Denimo povišane
vrednosti CRP (indikator vnetja) se z
jemanjem takšnih eliksirjev znižajo. To je
posebej v podporo osebam s kroničnimi
vnetnimi obolenji, saj je njihova

Podpira antioksidativno moč telesa, saj
se dvigne nivo telesnega antioksidanta
– GLUTATIONA. Ta je nujen v obrambi
vseh celic pred oksidativnim stresom.
Slednjega povzročajo patogeni mikrobi
(virusi …), psihični stres, nekakovostna
hrana, sintezna zdravila, toksini,
pomanjkanje spanja in gibanja ter drugo.

oglasno sporočilo

Besedilo: www.regulat.si, info@regulat.si, FB@Regulatpro.

Podpira ravnovesje mikrobioma. Vemo,
da izguba ravnovesja črevesne flore
(z antibiotiki, kortikosteroidi, antacidi,
pesticidi v hrani, stresom …) vodi v
slabšanje moči imunskega sistema, zato
je za ohranjanje zdravja nujno negovati
tudi mikrobiom.
Idealno je obrambne moči z uživanjem
eliksirja RegulatproBIO podpirati vsak
dan, vsaj tri mesece. Najbolje ga je
uživati zjutraj in zvečer po 10 ml,
pomešanega z malo vode ali naravnega
soka. Ob zaužitju ga za nekaj trenutkov
zadržimo v ustih, saj s tem omogočimo,
da se obilje vitalnih snovi iz eliksirja
vsrka v kri že prek sluznice v ustih.

Regulatpro Bio
®

Dr. Niedermaier®
FERMENTATION

Kako nas Regulatpro® Bio podpira?

100%

Bio

100% NARAVNO

Regulatpro® Bio vsebuje naravni vitamin C, ki prispeva k
normalni imunski funkciji.

100% VEGANSKO

Vitalni koncentrat napitek iz 14. sadežev, zelenjave
in svežih oreškov iz ekološke pridelave. Z naravnim
vitaminom C za energijo metabolizma, imunski sistem
in za antioksidativni učinek.

PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU!

Distributer: Eurosolar d.o.o.

Dr. Niedermaier®

Krepitev imunskegaFERMENTATION
sistema in naših naravnih celic je bolj pomembna
kot kdaj koli prej. Regulatpro® Bio je kaskadno fermentiran izbran
ekstrakt sadja in zelenjave, katerega učinek pozitivno
BIOLOŠKO vpliva na zaščitne mehanizme imunskega sistema in nas
tako ščiti pred vdorom patogenov.
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KAJ VAS DAJE:
PREHLAD, VIROZA ALI
ALERGIJSKI RINITIS?
V času epidemije s koronavirusno boleznijo covid-19 smo ljudje postali zelo pozorni
na vse simptome in znake, ki se pojavijo in bi lahko pomenili okužbo. Simptomi
in znaki okužbe s covidom-19, ki so značilni tudi za druga virusna obolenja, se
prepletajo s tistimi, ki jih povzročajo alergije na pelode rastlin. Besedilo: Maja Kolšek Šušteršič, dr. med., spec. druž. med.
Da bi lažje razločili med obema
stanjema, bomo v nadaljevanju opisali
podobnosti in razlike v poteku enega in
drugega.
Kako vemo, da gre za prehlad
Prehlad je najpogostejša okužba v vseh
starostnih obdobjih. Odrasla oseba za
prehladom povprečno zboli od tri- do
petkrat letno, otroci pa še pogosteje.
Povzroča ga lahko preko 200 različnih
virusov.
Okužba se prenaša z vdihavanjem
drobnih kapljic v zraku potem, ko
obolela oseba kihne ali zakašlja, lahko
pa tudi z dotikanjem okuženih površin in
prenosom v usta ali nos. Okužba se hitro
širi v zaprtih kolektivih. Družinski člani
običajno zbolevajo v razmiku od enega
do petih dni.

Diagnozo običajno postavimo s
kliničnim pregledom, zdravimo pa
le simptomatsko, torej z lajšanjem
motečih simptomov. Med simptomi so
najizrazitejši izcedek iz nosu, zamašen
nos, kihanje, praskajoče in pekoče
bolečine v žrelu, solzenje oči, suh kašelj,
lahko tudi blago povišana telesna
temperatura in blag glavobol.
Zdravljenje prehlada
Pri zdravljenju sta pomembna počitek
in dobra hidracija, pomagamo si lahko z
grgranjem tople slane vode, izpiranjem
nosu s fiziološko raztopino, inhalacijami
ter uporabo nosnih dekongestivov.
Gre za benigno stanje, ki mine samo od
sebe, redko pa se zaplete, na primer z
vnetjem sinusov ali srednjega ušesa,
akutnim poslabšanjem astme ali okužbo
spodnjih dihal.

Če smo v dilemi in z omenjenimi predlogi težav ne moremo
omiliti, je prav, da se obrnemo na izbranega družinskega
zdravnika, ki bo po pregledu postavil diagnozo in ustrezno
ukrepal.
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Prehlad običajno traja sedem dni,
simptomi so najintenzivnejši med
drugim in četrtim dnevom bolezni. Nato
postopoma izzvenijo. Pri 25 % bolnikov
ostane trdovraten kašelj, ki lahko traja
še več tednov.
Kako vemo, da nas muči alergijski
rinitis
Seneni nahod ali alergijski rinitis
imenujemo skupek simptomov in znakov,
ki se pojavljajo pri preobčutljivih osebah
po stiku z alergeni, ki jih vdihnejo.
Alergeni so sicer neškodljive snovi,
na katere se bolnikov imunski sistem
neustrezno in burno odzove. Inhalacijski
alergeni so lahko tisti iz zunanjega
okolja (pelodi trav, dreves, zeli in plesni)
ali iz notranjega okolja (pršice, žuželke,
živalski izločki, glive in plesni).
Glede na tip alergena ločimo sezonski
ali celoletni alergijski rinitis. Sum
postavimo z natančno anamnezo ter
kliničnim pregledom, dokončno diagnozo
pa potrdimo s kožnimi vbodnimi testi
in krvnimi preiskavami z dokazovanjem
protiteles proti specifičnim alergenom.

Okužba se prenaša z
vdihavanjem drobnih kapljic v
zraku potem, ko obolela oseba
kihne ali zakašlja, lahko pa tudi
z dotikanjem okuženih površin
in prenosom v usta ali nos.
Spremljajte nas na
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PREHLAD

SENENI NAHOD

sprva voden, nato rumen
ali zelen

voden izcedek

ZAMAŠEN NOS

pogosto

pogosto

IZGUBA VOHA

lahko

lahko

pogosto

pogosto

redko

izrazito

pogosto

bolj srbenje, praskanje

lahko

pogosto

/

pogosto

pogosto

običajno v povezavi z astmo

VROČINA

lahko

/

GLAVOBOL

blag

blag ob hujšem poteku

TRAJANJE

7–14 dni

lahko več mesecev – sezonsko pojavljanje ali ob
izpostavitvi znanemu
alergenu

ZBOLEVANJE
DRUŽINSKIH ČLANOV

pogosto

/

IZCEDEK IZ NOSU

KIHANJE

Prehlad običajno traja
sedem dni, simptomi so
najintenzivnejši med drugim in
četrtim dnevom bolezni. Nato
postopoma izzvenijo.
Te preiskave izvaja alergolog ali
otorinolaringolog.
Bolezen se kaže s kihanjem, zamašenim
nosom, vodenim izcedkom iz nosu,
občutkom srbenja v nosu, očeh, ustih
in žrelu, lahko tudi po koži, veznice so
pordele, oči se solzijo, lahko se pojavijo
oslabljen voh, kašelj in pri hujšem
poteku še glavobol.

SRBENJE V NOSU
BOLEČINE V ŽRELU
SOLZENJE OČI
VNETE VEZNICE
KAŠELJ

Bolezen je benigne narave, lahko pa
močno slabša kakovost življenja. Težave
običajno trajajo daljši čas. Pri sezonskem
rinitisu težave sovpadajo s cvetenjem
določenih rastlin, pri celoletnem rinitisu
pa s stikom z znanim alergenom.

Simptomi se precej prekrivajo
Simptomi in znaki prehlada ter
senenega nahoda se precej prekrivajo,
vendar pa je vseeno mogoče opaziti tudi
kar nekaj razlik, ki so nam v pomoč pri
postavljanju diagnoze.

Zdravljenje senenega nahoda
Praviloma zdravimo le moteče
simptome – uporaba sistemskega
antihistaminika, nosnega dekongestiva
ali kortikosteroidnega pršila ter
antihistaminika v obliki kapljic za oči.
Ob hudih težavah je v določenih primerih
mogoča tudi imunoterapija, torej
zdravljenje z izpostavljanjem majhnim
odmerkom alergenov v obliki podkožnih
injekcij ali zdravil, ki jih bolnik zaužije z
namenom, da se telo nanje »navadi« in
postanejo simptomi blagi.

Predvsem moramo biti pozorni na
trajanje in potek bolezni, morebitno
sezonsko pojavljanje, izcedek iz nosu, ki
se pri obeh razlikuje, prisotnost vročine
in širjenje bolezni v istem gospodinjstvu.
Tudi odziv na uporabo antihistaminika
nam je lahko nekoliko v pomoč. Če
smo v dilemi in z omenjenimi predlogi
težav ne moremo omiliti, je prav, da se
obrnemo na izbranega družinskega
zdravnika, ki bo po pregledu postavil
diagnozo in ustrezno ukrepal.
Na spletnih straneh ARSO in NIJZ

je mogoče dobiti informacije o
obremenjenosti zraka z alergeni,
na spletu so dostopni tudi koledarji
cvetenja.

Prehlad je najpogostejša
okužba v vseh starostnih
obdobjih.
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ZAKAJ JE VITAMIN D
VITALNEGA POMENA
ZA NAŠE ZDRAVJE?
Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti in
zob ter pri delovanju imunskega sistema. Vitamin D je edini vitamin, ki ga lahko v
zadostni meri biosintetizira človeško telo, in sicer v koži s pomočjo ultravijolične
Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si
svetlobe (UVB).
Vitamin D med vitamine uvrščamo
v resnici zato, ker je za biosintezo
potreben zunanji pogoj (UVB-žarki), ki
pa ni vedno izpolnjen. V takšnih pogojih
je nujen zadosten vnos tega vitamina
s prehrano. V živilih rastlinskega izvora
je vitamin D v obliki ergokalciferola
(vitamin D2), medtem ko ga v živilih
živalskega izvora najdemo kot
holekalciferol (vitamin D3). Slednjo pod
vplivom UVB-žarkov sintetizira tudi
človeško telo.
Zakaj je pomemben
Glavna fiziološka funkcija vitamina
D je, da poveča zmožnost tankega
črevesa, da absorbira kalcij in fosfor,
ter s tem pomaga vzdrževati ustrezno
koncentracijo kalcija in fosforja v krvi.
To omogoča normalno mineralizacijo
kosti, vpliva na diferenciranje celic kože,
uravnava aktivnost celic imunskega
sistema, vpliva pa tudi na prenos
hormonsko občutljivih genov, s čimer
se uravnava tvorba številnih beljakovin.
Poudariti je treba, da je pomembna
vloga vitamina D za ohranjanje
Starost

Kalciferol (μg/dan)

Odrasli (EU*)

5

Otroci (3 leta)

20**

Otroci (8 let)

20**

Odrasli

20**

Nosečnice

20**

Doječe matere

20**

zdravih kosti izpolnjena le, če je poleg
ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D
zagotovljen tudi zadosten vnos kalcija.
Potrebe po vitaminu D
Ker telo vitamin D deloma biosintetizira,
je prehranske potrebe po tem vitaminu
precej težje opredeliti. Odvisne so
namreč od količine biosintetiziranega
(endogenega) vitamina D. Po najnovejših
priporočilih v popolni odsotnosti
biosinteze človeško telo dnevno
potrebuje 20 µg vitamina D. Prehranske
potrebe se torej spreminjajo z letnim
časom ter glede na izpostavljenost
sončni svetlobi.
Endogena sinteza vitamina D v koži
pri večini ljudi predstavlja glaven
vir vitamina D, nanjo pa vpliva več
dejavnikov, kot so geografska lega, čas
v dnevu, dolžina oblačil, čas, preživet

na soncu, tip kože in uporaba krem za
sončenje. Za ustrezno tvorbo vitamina D
mora biti izpolnjenih več pogojev. Poleg
samega časa in obsega izpostavljenosti
je zelo pomembna moč sončnih
žarkov. Ta je večja, ko je sonce visoko
na obzorju. Na geografskem območju
Slovenije jeseni in pozimi moč sončnih
žarkov ni dovoljšna, da bi zagotavljala
ustrezno preskrbljenost z endogenim
vitaminom D, zato je ustrezno količino
vitamina D treba zaužiti s hrano oziroma
dodajanjem. V nekaterih geografskih
območjih (na primer severna Evropa) je
ta problem še bolj pereč, medtem ko
je v tropskih območjih izpostavljenost
soncu lahko zadostna čez celo leto.
Tudi v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da
med oktobrom in aprilom vitamina D
primanjkuje kar okrog 80 odstotkom
prebivalcev Slovenije.

Preglednica: Potrebe po
vitaminu D za izbrane
populacijske skupine
Opombe: Za odrasle so vrednosti podane
upoštevajoč priporočila D-A-CH in Uredbo (EU)
št. 1169/2011 (EU*).
** Upoštevane potrebe v primeru popolne
odsotnosti endogene tvorbe vitamina D v koži.
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Vitamin D med vitamine uvrščamo v resnici zato, ker je za
biosintezo potreben zunanji pogoj (UVB-žarki), ki pa ni vedno
izpolnjen.
Spremljajte nas na
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Atrijska fibrilacija in arterijska
hipertenzija sta ena izmed glavnih
dejavnikov tveganja za možgansko
kap ali bolezni srca.1

Moje
sr
odgov ce, moja
ornos
t!

Microlife merilniki krvnega tlaka
z inovativno metodo odkrivanja
atrijske fibrilacije. 2,3
*Merilniki krvnega tlaka Microlife ne diagnosticirajo atrijske
fibrilacije, tako da se je za postavitev diagnoze potrebno
obrniti na zdravnika.

Vsi izdelki Microlife
1. 9. – 30. 9. 2022

BP A150 AFIB

Zaščiti
svoje srce!*

-20

%

1. 9. – 30. 9. 2022

Zaradi
preverjenega
in natančnega
delovanja.

BP B3 AFIB

*Maščobni kislini EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca
(koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK).
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

www.solgar.si | infosalvusmed@salvushealth.si

SLV-POST-COMPL-PAT-SLO-04

BP A6 AFIB PC

Pred uporabo preberite navodilo za
uporabo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
Pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
www.microlife.si | infosalvusmed@salvushealth.com

Ali ste vedeli? Dnevne potrebe po
vitaminu D lahko na področju Slovenije
med pomladjo in jesenjo pokrijemo že
s 15-minutno zmerno izpostavljenostjo
soncu. Zmerna izpostavljenost pomeni
že sprehod na prostem, če so soncu
izpostavljene roke in obraz. Torej – za
ustrezno preskrbljenost ni potrebno
posebno izpostavljanje soncu. Pretirano
sončenje celo škodi zdravju kože in
predstavlja tveganje za razvoj kožnega
raka. Sončenje tudi ne bo prispevalo k
bistveno večji tvorbi vitamina D, saj ima
telo posebne varovalne mehanizme za
omejevanje biosinteze tega vitamina, ki
je v previsokih količinah sicer škodljiv.
Zadosten prehranski vnos vitamina D je
za precejšen del prebivalstva precejšen
izziv, saj so le redka živila bogata s tem
vitaminom. Hkrati so nekatere skupine
prebivalstva še posebej odvisne od
prehranskega vnosa vitamina D, saj se
tudi poleti na soncu ne zadržujejo dovolj,
da bi to zagotavljalo zadostno tvorbo
endogenega vitamina D.
Še posebej ogroženo skupino za
pomanjkanje vitamina D predstavljajo
tisti starejši odrasli, ki se zadržujejo
pretežno v zaprtih prostorih, saj tam
večino časa niso izpostavljeni sončnim
žarkom, kar onemogoča biosintezo
vitamina D. Hkrati pri starejših odraslih
pride do okrepljenega procesa
razgrajevanja kosti, ki ga nezadostna
preskrbljenost z vitaminom D še okrepi.
Zato se v takšnih primerih priporoča
dopolnjevanje prehrane z vitaminom

Glavna fiziološka funkcija vitamina D je, da poveča zmožnost
tankega črevesa, da absorbira kalcij in fosfor, ter s tem pomaga
vzdrževati ustrezno koncentracijo kalcija in fosforja v krvi.
D, bodisi v obliki obogatenih živil
ali prehranskih dopolnil, treba pa je
zagotoviti tudi zadosten vnos kalcija.
Raziskave kažejo, da je preskrbljenost
v vitaminom D tudi sicer vse prej kot
optimalna – koncentracije vitamina D
v krvi so pogosto nižje od želenih. V
Sloveniji se povprečne zaužite količine
vitamina D pri najstnikih gibljejo okoli
4 μg, pri mladostnikih (19–29 let) okoli
3 μg, pri odraslih okoli 2,5 μg ter pri
starejših odraslih (> 70 let) le okoli 1
μg. Takšni vnosi v zimskih mesecih niso
zadostni, zato je v nekaterih primerih

Živilo

Vit D

% PDV*

Ribje olje iz jeter trske

250

5000 %

Losos

16

320 %

Sardine

11

220 %

Navadni tun

5

100 %

Potočna postrv

4

80 %

Jajca

3

60 %

Margarina

3

60 %

Sir 45 % m. m. v suhi snovi

1

20 %

Surovo maslo

1

20 %

Telečja jetra

0,3

6%

Gobe

0,2

4%

Polnomastno mleko

0,1

2%

Polnomastni jogurt

0,1

2%

Kalcij (mg)

187

23 %

Železo (mg)

3,1

22 %

Mangan (mg)

0,3

15 %

Preglednica: Vsebnost vitamina D v 100 g nekaterih živil (OPKP,
2016)
% PDV: delež priporočenega dnevnega vnosa za odrasle
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smiselno uživanje obogatenih živil ali
prehranskih dopolnil z vitaminom D.
Posebej občutljivi za pomanjkanje
vitamina D so dojenčki. Le-ti ga z
maternim mlekom ne dobijo v zadostnih
količinah. Pomanjkanje vitamina D
pri otrocih predstavlja tveganje za
nastanek rahitisa, zato se vsaj v prvem
letu življenja priporoča dodajanje 10
μg vitamina D dnevno. Pri otrocih, ki so
hranjeni z mlečno formulo, je stopnjo
dodajanja vitamina D treba prilagoditi
vsebnosti vitamina D v mlečni formuli.
Posledice pomanjkanja in
prekomernega uživanja
Prenizki vnosi – pomanjkanje
Pomanjkanje vitamina D povzroča motnje
v presnovi kalcija in fosfatov, kar lahko
privede do zmanjšane kostne gostote in
večjega tveganja za zlome in za nastanek
osteoporoze v zrelih letih. Pri dojenčkih
in majhnih otrocih pomanjkanje vitamina
D vodi do nastanka rahitisa, za katerega
so zaradi motnje pri mineralizaciji kosti
značilne deformacije skeleta in izrastline
na hrustancih. Drugi simptomi bolezni
so zmanjšana moč mišic, zmanjšan
mišični tonus in povečana občutljivost za
okužbe.
Previsoki vnosi
Kje se nahaja in kako učinkovito se
absorbira?
Najpomembnejši prehranski vir vitamina
D so živila živalskega izvora, precej manj
ga je v rastlinskih živilih. Tudi sicer je
vitamin D v znatnih količinah v precej
malo živilih – najbogatejši prehranski viri
so z maščobo bogata živila, kot so ribe,
jajca, mleko in mlečni izdelki, predvsem
pa živila, obogatena z vitaminom D.
Spremljajte nas na
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Imuno sprej
za otroke in odrasle
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Super kombinacija za popolno podporo
imunskemu sistemu:
- vitamin D
- vitamin C
- vitamin A
- selen in cink
Spreja omogočata potrebam in starosti primerno
prilagajanje dnevnega odmerka.
Otroški ima odličen okus maline, grozdja in pomaranče,
za odrasle pa pomaranče in breskve.
Trenutno le v spletni trgovini www.sitis.si.

Poskenirajte QR kodo za več informacij ali obiščite www.sitis.si

Učinkovita,
priročna in
okusna
ustna pršila
z vitaminom D.

Ustna pršila BetterYou Vitamin D:
• Znanstveno dokazano zagotavljajo izjemno
hitro in učinkovito absorpcijo.
• Vsebujejo naravno obliko vitamina D.
• Ne povzročajo krčev in ne napenjajo.
• Proizvedena po najvišjih standardih
dobre proizvodne prakse (GMP).
• V okolju prijazni embalaži.
• Primerni za vso družino.

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si ali 02 / 421 33 33.
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Z ZDRAVIM
ŽIVLJENJSKIM SLOGOM
V BOJ PROTI RAKU
Človeško telo je zgrajeno iz različnih vrst celic, ki rastejo in se delijo. Življenjska
doba večine celic je omejena. Celična delitev, s katero nastajajo nove celice, je nujna
Besedilo: Strokovnjaki združenja Europa Donna Slovenija
za obnavljanje tkiv in ohranitev zdravega organizma.
Rak je ime za skupino sorodnih bolezni,
ki jim je skupna nenadzorovana delitev
celic, ki se lahko širijo v okoliška tkiva.
Rak lahko nastane skoraj povsod v
telesu. Ko se rak razvije, se normalni
fiziološki procesi porušijo. Celice
postajajo vedno bolj nenormalne, stare
ali poškodovane. Te celice preživijo, ko
bi morale že odmreti in nastanejo nove
celice, ko niso potrebne. Te dodatne
celice se delijo brez ustavljanja in lahko
tvorijo spremembe, ki jim pravimo
tumorji.
Benigni in maligni tumorji
Veliko vrst raka tvorijo tako imenovane
solidne ali trdne tumorje, ki so mase
tkiva. Krvni raki, kot so levkemije,
običajno ne tvorijo trdnih tumorjev.
Tumorji so lahko benigni ali maligni.
Za benigne tumorje je značilno, da
so sestavljeni iz celic, ki so podobne
normalnim in imajo le omejeno

sposobnost rasti. Če jih odstranimo
z operacijo, se običajno ne ponovijo.
Benigni tumorji se ne razširijo v druge
dele telesa in ne ogrožajo življenja,
zato jih ne štejemo med rakaste tvorbe.
Medtem ko za maligne tumorje velja,
da so sestavljeni iz nenormalnih celic,
ki se neurejeno in nenadzorovano delijo
in razraščajo. Tumorske celice vraščajo
v sosednja tkiva in jih okvarijo. Pogosto
prodrejo tudi v mezgovnice in žile ter
po limfnem in krvnem obtoku potujejo
v oddaljene organe, kjer se tvorijo novi
tumorji, tako imenovani zasevki ali
metastaze.

nenadzorovano rast in invazivnost.
Pomembna razlika je tudi v tem, da
so rakaste celice manj specializirane
kot normalne celice. To pomeni, da so
normalne celice zelo različne vrste s
specifičnimi funkcijami, rakaste celice
pa ne. To je eden od razlogov, da se v
primerjavi z normalnimi celicami rakaste
celice še naprej delijo brez ustavljanja.
Poleg tega so rakaste celice sposobne
prezreti signale, ki običajno govorijo
celicam, da se prenehajo deliti ali da
začnejo proces, znan kot programirana
celična smrt ali apoptoza, ki jo telo
uporablja za odpravo nepotrebnih celic.

Rak se lahko pojavi v katerikoli starosti,
čeprav so najpogostejši po 50. letu.

Celice raka lahko vplivajo na normalne
celice, molekule in krvne žile, ki obdajajo
in hranijo tumor. Na primer rakaste
celice lahko spodbudijo bližnje normalne
celice, da oblikujejo krvne žile, ki
oskrbujejo tumorje s kisikom in hranili,
ki jih potrebujejo za rast. Te krvne žile
odstranjujejo tudi odpadne produkte iz
tumorjev.

Razlike med rakasto in normalno
celico
Celice raka se od normalnih razlikujejo
na več načinov, ki jim omogočajo

Celice raka se pogosto lahko izognejo
imunskemu sistemu, mreži organov,
tkiv in specializiranih celic, ki ščitijo telo
pred okužbami in drugimi boleznimi.
Čeprav imunski sistem običajno odstrani
poškodovane ali nenormalne celice iz
telesa, se lahko nekatere rakaste celice
»skrijejo« pred njim.

Rak je ime za skupino sorodnih bolezni, ki jim je skupna
nenadzorovana delitev celic, ki se lahko širijo v okoliška tkiva.
Rak lahko nastane skoraj povsod v telesu.
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Rak se lahko pojavi v
katerikoli starosti, čeprav so
najpogostejši po 50. letu.
Spremljajte nas na
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Tumorske celice vraščajo v
sosednja tkiva in jih okvarijo.
Tumorji lahko uporabljajo in izkoristijo
imunski sistem, da preživijo in rastejo.
Na primer s pomočjo določenih
celic imunskega sistema, ki običajno
preprečujejo imunski odziv, lahko rakaste
celice dejansko zadržijo imunski sistem,
da ne ubije rakaste celice.
Kako nastane
Rak je genetska bolezen – je posledica
sprememb v genih, ki nadzorujejo
delovanje naših celic, zlasti kako rastejo
in se delijo. Genetske spremembe, ki
povzročajo raka, lahko podedujemo od
svojih staršev ali pa se pojavijo spontano
zaradi napak med delitvijo celic ali
zaradi poškodbe DNK, ki jo povzročajo
določene izpostavljenosti okolja.
Okoljske izpostavljenosti, ki povzročajo
rak, vključujejo snovi, kot so kemikalije
v tobačnem dimu in sevanje, kot so
ultravijolični žarki sonca ...
Vsak rak ima edinstveno kombinacijo
genetskih sprememb. Z njegovo rastjo
se pojavijo dodatne spremembe. V istem
tumorju imajo lahko različne celice
različne genetske spremembe.
Rakaste celice imajo več genetskih
sprememb, mutacij v DNK, kot normalne
celice. Nekatere od teh sprememb

Rak je genetska bolezen – je posledica sprememb v genih, ki
nadzorujejo delovanje naših celic, zlasti kako rastejo in se delijo.
morda nimajo nič skupnega z rakom;
morda so posledica raka, niso pa vzrok
njegovega nastanka.
Vrste raka
Obstaja več kot 100 vrst raka. Z
naprednejšo diagnostiko in določanjem
vrst in podvrst raka jih odkrivamo
vse več. Vrste raka so po navadi
poimenovane po organih ali tkivih,
kjer se pojavi. Na primer pljučni rak se
začne v celicah pljuč in rak možganov
se začne v možganskih celicah. Rake
poimenujemo po tipu celic, iz katerih
se razvije, kot so epitelijske celice ali
skvamozne celice.
Z natančnim mikroskopskim pregledom

rakastega tkiva ga opredelimo med
naslednje kategorije:
Karcinomi
Karcinomi so najpogostejši tip raka.
Oblikujejo jih epitelijske celice (celice
vrhnjice). To so celice, ki pokrivajo
notranje in zunanje površine telesa.
Obstaja več vrst epitelijskih celic, ki jih
ločimo pod mikroskopom. Karcinomi, ki
nastanejo iz različnih vrst epitelijskih
celic, imajo specifična imena:
• Adenokarcinom je rak, ki se oblikuje
v epitelijskih celicah, ki proizvajajo
tekočine ali sluz, običajno so to
žlezna tkiva. Večina rakov dojk,
debelega črevesa in prostate so
adenokarcinomi.

• Baznocelični karcinom (karcinom
bazalnih celic) je rak, ki se začne
v spodnjem ali bazalnem sloju
povrhnjice, ki je zunanji sloj kože.
• Karcinom ploščatih celic je rak, ki
se oblikuje v skvamoznih (ploščatih)
celicah, ki so epitelijske celice in
ležijo tik pod zunanjo površino kože.
Te skvamozne oziroma ploščate
celice se nahajajo tudi v številnih
drugih organih, vključno z želodcem,
črevesjem, pljuči, mehurjem in
ledvicami.
• Prehodno celični karcinom je rak,
ki se oblikuje v tipu epitelijskega
tkiva, imenovanega prehodni epitelij
ali urotelij. Najdemo ga v mehurju,
sečevodih in ledvicah. Nekateri raki
mehurja, sečevodov in ledvic so
prehodni celični karcinomi.
Sarkomi
Sarkomi so raki, ki se razvijejo iz celic
opornih tkiv predvsem iz kostnih in
mehkih tkiv (mišic, maščob, krvnih žil,
limfnih žil in vlaknastih tkiv, kot so kite
in vezi).
Osteosarkom je najpogostejši rak
kosti. Najpogostejši tipi sarkoma
mehkega tkiva so leiomioskarkom,
Kaposijev sarkom, maligni fibrozni
histiocitom, liposarkom in protuberantni
dermatofibrosarkom.
Levkemija
Rak, ki se začne v krvotvornem tkivu
kostnega mozga, se imenuje levkemija.
Ti raki ne tvorijo trdnih tumorjev.
Namesto tega se v krvi in kostnem
mozgu nabira veliko število nenormalnih
belih krvnih celic (levkemične celice
in levkemične blastne celice), ki
onemogočajo normalne krvne celice.
Nizka raven normalnih krvnih celic

Veliko vrst raka tvorijo tako imenovane solidne ali trdne tumorje,
ki so mase tkiva.
telesu oteži prenos kisika v tkiva in
procese strjevanja krvi ter se težje bori
proti okužbam.
Poznamo štiri pogoste vrste levkemij, ki
so združene glede na to, kako hitro se
bolezen poslabša (akutna ali kronična),
in na vrsto krvnih celic, pri katerih se rak
začne (limfoblastni ali mieloidni).
Limfom
Limfom je rak, ki se začne v limfocitih
(celice T ali celice B). To so bele krvne
celice, ki se borijo proti boleznim in so
del imunskega sistema. Pri limfomih
se nenormalni limfociti kopičijo v
bezgavkah in limfnih žilah ter v drugih
organih telesa.
Poznamo dve glavni vrsti limfoma:
• Hodgkinov limfom – gre za
nenormalne limfocite, običajno ga
tvorijo celice limfocitov B.
• Ne-Hodgkinov limfom – to je velika
skupina rakov, ki se lahko hitro ali
počasi razvijajo in jih tvorijo celice
limfocitov B ali T.
Multipli mielom
Multipli mielom (diseminiran
plazmocitom) je rak, ki se začne v
plazmatkah, ki so tudi celice imunskega
sistema. Gre za nenadzorovano
razraščanje plazmatk v kostnem mozgu.
Iz ene rakasto spremenjene celice

Rak, ki se je razširil od mesta, kjer se je prvič pojavil, na drugo
mesto v telesu, imenujemo metastatski ali napredovali rak.
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nastane klon celic, ki proizvajajo enako
beljakovino – monoklonski imunoglobulin
ali samo njegov del. Rakave celice tako
ne morejo opravljati svoje naloge zaščite
telesa pred okužbami.
Melanom
Melanom je rak, ki se razvije iz celic,
ki postanejo melanociti. Melanociti so
specializirane celice in tvorijo melanin
(pigment, ki daje koži barvo). Večina
melanomov se oblikuje na koži, toda
melanomi se lahko tvorijo tudi v drugih
pigmentiranih tkivih, kot je oko.
Tumorji možganov in hrbtenjače
V možganih in hrbtenjači poznamo
različne vrste tumorjev. Ti tumorji so
poimenovani glede na tip celice, v kateri
so nastali, in kjer se je tumor najprej
oblikoval v centralnem živčnem sistemu.
Na primer astrocitni tumor se začne
v možganskih celicah v obliki zvezdic,
imenovanih astrociti, ki pomagajo
ohranjati zdrave živčne celice. Tumorji
možganov so lahko benigni (nerak) ali
maligni (rak).
Napredovali ali metastatski rak
Rak, ki se je razširil od mesta, kjer se je
prvič pojavil, na drugo mesto v telesu,
imenujemo metastatski ali napredovali
rak. Metastatski rak ima isto ime in
isto vrsto rakavih celic kot prvotni ali
primarni rak. Na primer rak dojke, ki se
širi in tvori metastatski tumor v pljučih,
je metastatski rak dojke, ne pljučni rak.
Pod mikroskopom so metastatske
rakaste celice na splošno videti enako
kot celice prvotnega raka. Poleg tega
imajo metastatske rakaste celice in
celice prvotnega raka običajno nekaj
skupnih molekularnih značilnosti, kot
je prisotnost specifičnih sprememb
kromosomov.
Zdravljenje lahko znatno podaljša
življenje ljudi z metastatskim rakom.
Glavni cilj zdravljenja metastatskega
raka je nadzorovanje rasti raka oziroma
napredovanja bolezni ali lajšanje
simptomov, ki jih povzroča. Metastatski
tumorji lahko povzročijo hude poškodbe
delovanja telesa in večina ljudi, ki umrejo
od raka, umre zaradi metastatske
bolezni.
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MAMOGRAFIJA IN
SAMOPREGLEDOVANJE
Mamografija je najzanesljivejša in najnatančnejša metoda za ugotavljanje začetnih
rakavih sprememb v dojki.
Besedilo: Strokovnjaki združenja Europa Donna Slovenija
Mamografija je slikanje dojk z
rentgenskimi žarki, pri katerem dojko
predhodno stisnejo med dve plastični
plošči in slikajo. Aparat za slikanje
dojk se imenuje mamograf. Pri slikanju
uporabljajo nizke odmerke rentgenskih
žarkov, ki potujejo skozi tkivo dojke
in na drugi strani dojke naredijo sliko
na film ali detektor. Vsako dojko
stisnejo in slikajo v dveh projekcijah (v
horizontalnem položaju (CC-projekcija)
ali v polstranskem položaju (MLOprojekcija)). Mamografija je najbolj
zanesljiva in najbolj natančna metoda za
ugotavljanje začetnih rakavih sprememb
dojk. Spremembo v dojki lahko odkrije
veliko prej kot katera koli druga
preiskava.
Ženske z običajnim tveganjem,
torej tiste, ki nimajo nobenega
od pomembnejših nevarnostnih
dejavnikov, so v Sloveniji vključene v
presejalni program DORA za zgodnje
odkrivanje raka dojk. Ko dopolnijo 50
let, so vabljene prvič na presejalno
mamografijo in nato vsaki dve leti do 69.
leta starosti.
Pri mlajših od 50 let, kjer so dojke
še pod vplivom spolnih hormonov in
zato gostejše in manj pregledne, se
mamografijo priporoča le, če so bolj
ogrožene. To so:
• ženske, ki so se že zdravile zaradi raka
dojk;
• ženske, katerih mati, sestra ali hči je
že bila zdravljena zaradi raka dojk;
• ženske, ki so prvič rodile po 30. letu;
• ženske, ki imajo benigne spremembe
dojk, ki pomenijo večjo ogroženost za
raka dojk (bolezni z atipijami).
Samopregledovanje
Za zgodnje odkrivanje raka dojk
je pomembno redno mesečno
samopregledovanje.
Redno mesečno samopregledovanje
pripomore k zgodnjemu odkrivanju
raka dojk. Vsaka ženska bi morala že v
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mladosti začeti s samopregledovanjem
in tako spoznati svoje dojke. Do
menopavze naj bo to reden pregled
vsaki deseti dan po začetku
menstruacije, kasneje pa na izbrani dan
v mesecu.

Pri samopregledovanju dojk je treba
skrbno pregledati in pretipati obe dojki
in biti pozoren na zatrdline, spremembe
v velikosti in obliki dojk ter barvi kože,
uvlečenost bradavice ali izcedek iz nje
ali zatrdline. Pri spremembah se morate
posvetovati z izbranim zdravnikom.

Kako pravilno pregledati dojke
Preglej
Postavi se pred ogledalo, roke so sproščene ob telesu. Bodi
pozorna na prej opisane spremembe dojk in bradavic. Roke
položi na boke in se rahlo izprsi. Znova si pozorno oglej
dojke in bradavice. Dvigni roke nad glavo in skleni dlani. Še
v tem položaju se prepričaj, da ni vidnih sprememb.
Pretipaj dojke
Dvigni desno roko. Z levo roko natančno pretipaj vso
desno dojko v smeri urnega kazalca in z vseh robov proti
bradavici. Dvigni levo roko in postopek ponovi na levi dojki.

Pretipaj bradavici
S palcem in sredincem nežno stisni vsako bradavico in
preveri, da ni izcedka.

Pretipaj dojke
Nagni se naprej in z desno roko podpri desno dojko. S
krožnimi gibi leve roke natančno pretipaj dojko. Postopek
ponovi s podprto levo dojko.

Pretipaj pazduhe
Nagni se naprej, spusti levo roko in pretipaj levo pazduho
z desno roko. Najprej s stisnjenimi prsti in nato še z
razprtimi. Preglej še desno pazduho.
Pretipaj leže
Samopregled lahko končaš še leže. Desno ramo podloži z
vzglavnikom in dvigni desno roko nad glavo. Z iztegnjenimi
in stisnjenimi prsti leve roke s krožnimi gibi pretipaj desno
dojko. Vzglavnik premakni pod levo ramo in pregled ponovi
na levi dojki.
Spremljajte nas na
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VZROKI ZA KRČNE
ŽILE IN KAKO JIH
PREPREČITI
Čeprav so krčne žile estetska težava, je to za obolele praviloma manjša težava.
Bistveno bolj jih pestijo občutek težkih nog, bolečine v spodnjih udih in otekline,
kasneje, če se težavi ne posvečajo, tudi razjede in rane. So šibke žilne stene in
popuščanje venskih zaklopk evolucijska napaka ali pa smo si to nadlogo nakopali
sami s svojim načinom življenja? Ne glede na vzrok se je krčnim žilam koristno
Besedilo: prim. mag. Andrej Šikovec, dr. med., specialist splošne kirurgije iz specialistične ambulante
posvečati takoj, ko se pojavijo.
Raziskave kažejo, da je možnost, da
dobimo krčne žile, okoli 40-odstotna,
če zaradi njih trpi eden od staršev.
Če jih imata oba starša, pa imajo
moški 60-odstotno, ženske pa skoraj
90-odstotno možnost, da se jim pojavijo.
Na genetiko in druge dejavnike tveganja
(hormonska nihanja in starost) ne
moremo vplivati. Lahko pa s svojim
vedenjem vplivamo na dejavnike, ki
izrazitost simptomov povečajo ali
omejijo.
Zelo pomembni za potek bolezni so tudi
povečana telesna teža, pretirano sedeč
ali stoječ način življenja in pomanjkanje
telesne aktivnosti.
Zakaj nastanejo krčne žile
Da se kri, ki napaja spodnje okončine,
lahko vrne nazaj v srce, mora pritisk
v veni premagati težnost. Pri tem
pomagajo nežne, a nepogrešljive lopute
oziroma zaklopke v venah. Te pomagajo
poganjati proti srcu krvni tok in
preprečujejo, da bi kri uhajala nazaj.

krčne žile. Koristi pa jim gotovo ne, ko se
te že razvijajo.
Še pogostejše so mrežaste vene tik
pod površino kože. Kar 90 odstotkov
žensk pa naj bi imelo metličaste vene
– rdečkaste ali modrikaste drobne,
razpredene in razširjene kožne vene.
Prav videz spodnjih okončin, ki ga
povzroča okvara ven, je za ženske
običajno prvi vzgib za obisk specialista.
Moški pa se za zdravljenje praviloma
odločajo šele, ko krčne žile postanejo
boleče.
Čim prej do specialista
Čeprav je videz krčnih žil moteč, to
ne bi smela biti najpomembnejša
skrb bolnikov. Nezdravljene krčne žile
ali varice namreč sčasoma začnejo

povzročati nelagodje: srbenje, zbadanje,
občutek težkih in oteklih nog, pekoče
bolečine in nemirne noge.
Čim hitrejše ukrepanje je pri pojavu
venskega popuščanja bistveno za
nadzor nad boleznijo.
Obisk pri žilnem specialistu je nujno
potreben pri hitri utrujenosti in občutku
težkih nog, bolečinah, otekanju goleni,
zlasti če je razlika med levo in desno
nogo, pri povrhnjem vnetju ven, tj.
tromboflebitisu, krvavitvi iz varic,
obarvanosti kože na goleni, stanjšanju
in zatrdelosti kože na goleni, beli, boleči
koži in venski razjedi.
Z ultrazvočnim pregledom žil lahko
zdravnik ugotovi, katere vene so
prizadete in do kolikšne mere, ter

Zaradi šibkih venskih sten venske
zaklopke sčasoma ne »tesnijo« več
učinkovito, zato nekaj krvi uide nazaj.
Pride do večjega pritiska v veni,
zastajanja krvi, otekanja in bolečin ter
pojava značilnih, tudi srbečih izboklin na
koži.
Težave zaradi motenj v venskem obtoku
spodnjih okončin so zelo raznolike. Prave
krčne žile oziroma zvijugane vene se
pojavljajo približno pri tretjini žensk
in četrtini moških, med starejšimi je
obolelih že več kot polovica.
Klinično sicer ni dokazano, da bi pogosto
križanje nog med sedenjem povzročalo
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Težave zaradi motenj v venskem obtoku spodnjih okončin so zelo
raznolike.
Spremljajte nas na
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napove, kakšno zdravljenje je potrebno
in možno.
Težave lahko poslabšajo izpostavljenost
toploti, dolgo stanje na mestu, uživanje
alkohola, kajenje ter hormonska
nihanja predvsem pri ženskah in med
nosečnostjo. V teh primerih se vene
širijo, med nosečnostjo pa so žilne stene
še mehkejše.
V predmenopavzi in menopavzi se
stanje krčnih žil zaradi hormonalnega
neravnovesja lahko bistveno poslabša.
Upočasnite napredovanje težav s
krčnimi žilami
Ker je pojav krčnih žil praviloma seštevek
različnih neugodnih dejavnikov in
ker od prvih znakov do resnih težav
običajno mine nekaj let, lahko na hitrost
napredovanja bolezni in izraženost njenih
simptomov vplivate z nekaterimi ukrepi.
Bolezen sicer tako ne bo izzvenela,
boste pa lažje prenašali njene simptome.

Raziskave kažejo, da je možnost, da dobimo krčne žile, okoli
40-odstotna, če zaradi njih trpi eden od staršev.

Le v primerih, ko je edini razlog za pojav
krčnih žil nosečnost, se stanje ven lahko
popravi, po nadaljnjih nosečnostih pa so
varice vse bolj izražene.

Krčne žile je smiselno zdraviti
Ko krčne žile začnejo povzročati izrazite
težave, je dobro karseda hitro obiskati
specialista flebologa.

Z nošnjo kompresijskih nogavic oziroma
povijanjem nog lahko olajšate simptome.
Težave klinično dokazano pomagajo
blažiti tudi zdravila s flavonoidi in
ekstrakti nekaterih rastlin, denimo
divjega kostanja, grozdja in japonske
sofore.

Postopek obravnave se običajno začne s
pregledom pacienta in ultrazvokom žil.
Tako zdravnik ugotovi, kakšno je stanje
in v katerem delu noge je vir težav, ter
tako določi primerno metodo zdravljenja.
Nato se skupaj s pacientom odloči za
vrsto posega.

Pomagajo pa seveda vsakodnevno
gibanje, izogibanje vročini in
dolgotrajnemu stanju na mestu,
zmanjšanje telesne teže in lahka, na
zelenjavi temelječa prehrana. A nič od
tega krčnih žil ne zdravi.

• V začetnih fazah bolezni predlagajo
nekirurško zdravljenje, tako
imenovano sklerozacijo. Pri tem
pretežno neboleče s tekočino ali peno
zlepijo prizadeto žilo, kri pa se nato
preusmeri v druge vene. Najpogosteje
pa je v izogib zapletom primerno le
kirurško zdravljenje. Možnosti je več.
• Pri klasični flebektomiji odstranijo
večje podkožne žile skozi majhne

Bolezen je moč v celoti pozdraviti le z
odstranitvijo oziroma zaporo obolelih
ven.

Prav videz spodnjih okončin, ki ga povzroča okvara ven, je za
ženske običajno prvi vzgib za obisk specialista.

kožne reze. Poseg je preverjen in
učinkovit. Je pa okrevanje nekoliko
počasnejše, nekateri bolniki pa
poročajo, da so posledice posega bolj
boleče kot pri sodobnih znotrajžilnih
metodah.
• Pri laserski in radiofrekvenčni
znotrajžilni metodi s posebno sondo
prodrejo v oboleli predel in z različnimi
postopki onemogočijo nadaljnji
pretok krvi skozi žilo. Rezultati obeh
metod so odlični, pacienti lahko takoj
vstanejo in že pol ure po posegu
gredo domov. Več kot polovica pa
se jih vrne na delo v treh dneh po
posegu.
Omenjeni načini zdravljenja niso
zagotovilo, da se krčne žile ne bodo
ponovno pojavile na drugem mestu. Pri
bolnikih z gensko pogojenimi krčnimi
žilami se te praviloma ponovno pojavijo.
Vendar pa lahko veliko storite sami, da
se te bodisi ne bodo več pojavile ali pa
se bodo pojavile kasneje, kot bi se sicer.

Čeprav so krčne žile estetska
težava, je to za obolele
praviloma manjša težava.
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Privoščite svojim
otrokom najboljše
PREMIUM ZOBNA ŠČETKA VBO
S ŠČETINAMI IZ ČRNEGA KREMENA

Dr. Vesna Kaloh, svetovno
priznana specialistka za
ravnanje zob z nevidnim
zobnim aparatom
Invisalign, je v sodelovanju
z dentalno univerzo
Kanagawa na Japonskem
razvila edinstveno zobno
ščetko za otroke.

izrasle zobe. Ročaj ščetke je prilagojen
otrokom in izdelan na način, da ga
lažje držijo v rokah. Ob tem pa so
stranske ščetine na vrhovih zožane
in podaljšane, da sežejo tudi v
medzobne prostore in pod rob dlesni
ter s tem očistijo tudi težje dostopna
mesta. Površine ščetin so zaradi
impregniranega črnega kremena
hrapave (na mikroskopski ravni), zato
bolj učinkovito odnašajo obloge kot
klasične gladke ščetine. Zraven tega
pa črni kremen ob ščetkanju sprošča
negativne ione, kar zmanjša hitrost
nastajanja novih zobnih oblog. Črni
kremen je ruda, ki se nahaja le na
otoku Hokaido na Japonskem.
Pri razvoju Premium zobne ščetke
VBO za otroke, pa je dr. Kalohovi
pomagal prav poseben zmajček z
imenom Vebeon. Vebeon živi na
najbolj severnem Japonskem otoku
Hokaido. Prav v tam se nahaja črni
kremen, ki je impregniran v ščetinah
Premium zobne ščetke VBO. Črnega
kremena na Hokaidu ni na pretek,
a vendar je Vebeon samo za vaše
najmlajše namočil vanj nekaj ščetk,
da jih bodo lahko uporabljali le najbolj
pridni otroci. To pomeni, da bodo imeli
najbolj čiste zobe.

VESNA KALOH
DR. DENT. MED., SPEC. ORTODONT

Osnovno vodilo razvoja je bilo
ustvariti najbolj učinkovito zobno
ščetko, ki očisti vse površine zoba
tudi pri najmlajših. Premium zobna
ščetka VBO za otroke to zmore,
saj ima otroškim ustom prilagojeno
obliko in velikost glave, da doseže
tudi nepravilno postavljene in delno

NAROČITE
ZDAJ
VBOpremiumtoothbrush.si/otroci

ČRNI KREMEN JE RUDA, KI SE NAHAJA ZGOLJ NA OTOKU
HOKAIDO NA JAPONSKEM. NASTAJA S FOSILIZACIJO ALG
V MORJU, KI V SVOJIH CELIČNIH STENAH KOPIČIJO KREMEN.

POBARVAJ ME!

POSEBEJ ZA VAS SEM
PRINESEL PREMIUM ZOBNE
ŠČETKE VBO ZA OTROKE.
V PRIHODNJIH MESECIH
ŽELIM VELIKO POTOVATI
PO SLOVENIJI IN KOMAJ
ČAKAM, DA VAS
SPOZNAM V ŽIVO!

Podarjam vam 10 paketov po 6 Premium otroških
zobnih ščetk VBO!
Pobarvaj me, slikaj in objavi ter označi na katerem od teh treh družbenih omrežij:
VBO - Digitalno zobozdravstvo,
vbo_digitalno_zobozdravstvo ali
vbo_digitalno_zobozdr
Med vsemi objavljenimi slikami bomo izžrebali 10 nagrajencev. Imena nagrajencev bodo objavljena. S sodelovanjem se strinjate
z objavo/delitvijo vsebine in imena. VBO ustna higiena d.o.o, Ruperče 18, 2231 Ruperče, ID: SI86605950

OGLASNO SPOROČILO

JAZ SEM VEBEON
Z JAPONSKEGA
OTOKA HOKAIDO.

AKTUALNO

OTROŠKE
BOLEZNI: NORICE
ALI VODENE KOZE
Pogostnost, simptomi, povzročitelj, prenos bolezni in kužnost, zdravljenje ... Norice
(varicella) so zelo nalezljiva, po vsem svetu razširjena virusna bolezen. Norice so v
Sloveniji po obolevnosti na prvem mestu med nalezljivimi boleznimi, saj letno zboli
Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.
od 13.000 do 17.000 ljudi.
Večja obolevnost je značilna za pozne
zimske in zgodnje spomladanske
mesece. Norice so značilne predvsem
kot otroška bolezen, ker 90 odstotkov
bolnikov preboli norice v otroštvu, pred
dopolnjenim 15. letom starosti. Kdor
preboli norice, ostane imun vse življenje,
vendar virus ostane v telesu in se lahko
aktivira kasneje ter povzroči bolezen, ki
se imenuje pasovec ali herpes zoster.
Simptomi
Simptomi se začnejo od 10 do 21
dni po okužbi. Pri starejših otrocih
in odraslih se pojavijo blag glavobol,
zmerna vročina in občutek utrujenosti.
Najznačilnejši simptom bolezni je
mehurčast izpuščaj, ki se pojavi od okoli
24 do 36 ur po prvih simptomih. Izpuščaj

je iz rdečkastih peg, ki se po nekaj
urah spremenijo v srbeče mehurčke,
napolnjene s tekočino. Po nekaj dneh se
mehurčki posušijo in nastanejo kraste.
Prve kožne spremembe opazimo na
glavi (izpuščaj se pojavi tudi na lasišču),
po trupu in nazadnje po udih. Izpuščaji
se lahko pojavijo tudi na sluznicah (v
ustih, na spolovilu), dlani in podplati
pa ostanejo prosti. Približno peti dan
prenehajo nastajati novi izpuščaji, šesti
dan je večina prekritih s krastico in v
manj kot 20 dneh skoraj popolnoma
izginejo. Običajno izpuščaji močno srbijo!
Povzročitelj, prenos bolezni in
kužnost
Povzročitelj bolezni je virus varicella
zoster iz skupine herpesvirusov. Prenaša

Norice (varicella) so zelo nalezljiva, po vsem svetu razširjena
virusna bolezen. Norice so v Sloveniji po obolevnosti na prvem
mestu med nalezljivimi boleznimi, saj letno zboli od 13.000 do
17.000 ljudi.
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se kapljično po zraku ali z neposrednim
stikom. Čas od okužbe do pojava
bolezenskih znakov je običajno od 10 do
23 dni, bolnik je kužen že dva dni pred
pojavom izpuščaja in pet dni po zadnjem
zagonu izpuščaja. Ko nastanejo kraste,
bolnik ni več kužen. Po preboleli bolezni
ostaja virus v telesu v mirujoči obliki;
aktivirajo ga lahko različni dejavniki
(stres, zmanjšana odpornost).
Zdravljenje
Norice so pri sicer zdravih otrocih
praviloma lahka bolezen. Težji potek
se pričakuje, če zboli nosečnica ali
novorojenček, pri otrocih z oslabljenim
obrambnim sistemom ter pri odraslih
in starejših bolnikih. Najpogostejši
zaplet predstavljajo dodatne bakterijske
okužbe kože in podkožja, ki so posledica
praskanja, zato je zdravljenje usmerjeno
predvsem v preprečevanje srbenja.
Ob vsakršnem zapletu je potreben
zdravniški nadzor!

Najznačilnejši simptom bolezni
je mehurčast izpuščaj, ki se
pojavi od okoli 24 do 36 ur po
prvih simptomih.
Spremljajte nas na
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Zdravnik velikokrat predpiše zdravila za
lajšanje srbenja antihistaminik (loratadin:
Claritine, sirup Flonidan). Če se razvije
bakterijska okužba, so potrebni
antibiotiki. Pri hudi bolezenski sliki noric
se zdravnik lahko odloči za zdravljenje s
protivirusnimi učinkovinami.
Za preprečevanje srbenja lahko
uporabimo tekoči puder z benzokainom,
ki deluje adstringentno, anestetično in
preprečuje srbenje. Na voljo je v lekarni
brez recepta.
Otroku postrizite nohte na rokah čisto
na kratko, da preprečite praskanje.
Praskanje namreč povečuje tveganje za
nastanek trajnih brazgotin in možnosti
dodatne okužbe. Dojenčku dajte na roke
nogavičke. Skrbite za pogosto umivanje
rok, pogostejše naj bo tudi previjanje.
Dolgo ležanje v vlažnih plenicah
preprečuje nastanek krast in povečuje
tveganje za okužbo. Vlažna toplota
izvablja nove izpuščaje, zato se kopanje
in obkladki odsvetujejo.
Za zniževanje povišane telesne
temperature uporabite paracetamol
(Lekadol, Calpol, Daleron), nikakor pa
ne pripravkov z acetilsalicilno kislino
(Aspirin), ker lahko povzročijo nastanek

Povzročitelj bolezni je virus varicella zoster iz skupine
herpesvirusov. Prenaša se kapljično po zraku ali z neposrednim
stikom.
Reyevega sindroma. To je redka, a zelo
nevarna bolezen, ki je lahko usodna!
Zato verjamem, da že tolikokrat
povedano, a vedno pomembno in

aktualno opozorilo tudi danes ne bo
odveč: samo ob pravilnem svetovanju je
zdravilo učinkovito! Nasvet farmacevta
je zato vedno znova nujen!

Prenesite si svoj brezplačni izvod.

AKTUALNO

ZAKAJ SE OČI
VNAMEJO IN KAKO
JIH ZDRAVIMO?
Dober vid lahko v veliki meri ohranimo že, če preventivno skrbimo za svoje splošno
zdravje in dobro počutje. Zgodnje odkritje očesne bolezni lahko v veliki meri zmanjša
tveganje za razvoj resnejših obolenj in dolgotrajnih posledic na vidni ostrini.
Besedilo: Ada Vujasinović, dr. med., spec. druž. med.

S tem, ko sledimo določenim
smernicam zdravega življenja, se zdravo
prehranjujemo ter ohranjamo dobro
fizično in psihično počutje, nezavedno
pozitivno vplivamo tudi na svoj vid in
zdravje oči.
Vnetje očesa je zaščitni odziv telesa
proti potencialno škodljivim dejavnikom.
Takrat je oko rdeče, otečeno ali boleče.
Sestavni deli očesa so veke, veznica,
roženični epitel in solzni film. Njihova
naloga je, da ustvarjajo mehansko oviro,
ki preprečuje vstop mikroorganizmom.
Vnetje očesa pa je kljub temu pogosto
in se lahko pojavi pri katerikoli starosti.
Lahko je prisotno na obeh očesih ali
samo na enem.
Vzroki za vnetje oči
Vzroki vnetja očesa so lahko naslednji:
• bakterija,
• alergija,
• virus,
• tujek v očesu,
• zamašen solzni kanal,
• poškodba,
• bolezni, na primer prehlad, otroške
nalezljive bolezni,
• resna stanja (povišan očesni tlak,
avtoimunske bolezni, tumorji ...).
Simptomi vnetja oči
Značilni simptomi in znaki se razlikujejo
glede na prizadeto mesto očesa.
Zdravljenje in preventiva
Pri vnetju oči si lahko pomagate tudi
sami:
Pri bakterijskem ali virusnem vnetju
(diagnozo potrdi zdravnik) je zelo
pomembna higiena rok (redno umivanje)
ter čim manj dotikanja obraza in oči.
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V času vnetja oči ne uporabljajte očesne
kozmetike, kontaktne leče je najbolje
zamenjati z očali.
Težave z očmi lahko ublažite tudi s
pomočjo kapljic – umetnih solz, ki so v
pomoč pri izpiranju nečistoč. Najbolje
jih je kupiti v lekarni, kjer vam lahko
dodatno svetujejo.
Pri nastanku ječmena (okužba ene
ali več žlez na robu veke ali pod njo)
je v pomoč uporaba toplih obkladkov.
Ječmen prepoznate po značilnem
rdečem izpuščaju na veki; izbočen je
kot bulica, lahko v sredini rumenkast,
zapolnjen z gnojem.
Pri vnetju očesa zaradi alergijskega
vnetja se izognite alergenu, pri alergiji
na cvetni prah pa upoštevajte koledar
cvetenja alergenov. Smiselna je uporaba
umetnih solz brez konzervansov in
hladnih obkladkov za zmanjšanje
otekline veke.
Zdravnik bo v primeru vztrajanja
simptomov predpisal zdravila. Zdravila
so lahko lokalna (kapljice, mazila) ali
sistemska (tablete). Včasih je treba
narediti manjši operativni poseg
(odstranitev tujka, ječmena ...).
10 nasvetov za zdrave oči
1. Skrbite za zdravo prehrano. Vitamina
C in E, cink, lutein in omega-3maščobne kisline zmanjšujejo
tveganje za razvoj sive mrene in
degeneracije očesnega ozadja.
2. Opustite kajenje. Če kadite, čim
prej prenehajte, saj kajenje škoduje
očem in trajno kvari vid. Raziskave
dokazujejo, da so očesna obolenja,
kot so degeneracije makule, siva
mrena in uveitis, od dva- do trikrat
pogostejša pri kadilcih.
3. Zaščitite oči pred neposredno

4.

5.

6.

7.

izpostavljenostjo soncu in s tem UVžarkom. Sončna očala niso le modni
dodatek. So nujna zaščita za oči, ki
zmanjšuje možnost okvare mrežnice
in nastanka sive mrene.
Začnite uporabljati očala tudi kot
zaščito pri delu. Poškodbe oči pri
dnevnih opravilih, kot so košnja,
sekanje, zabijanje s kladivom in
podobno, so izredno pogoste in lahko
v najslabšem primeru privedejo tudi
do popolne izgube vida.
Izogibajte se prekomerni uporabi
senčil za oči in trepalnice. Najnovejše
raziskave kažejo, da ličila povzročajo
kronično vnetje Meibomovih žlez, ki
skrbijo za produkcijo solz in vlaženje
oči. V primeru suhih oči se svetuje
prekinitev uporabe kozmetike za oči.
Izogibajte se prepogosti uporabi
kontaktnih leč, vsaj nekaj dni
tedensko uporabljajte očala. To
zmanjšuje možnost za vnetja
roženice in razvoj kroničnih
bolezenskih sprememb roženice.
Bodite pozorni na očesne težave,
ki lahko nakazujejo pojav bolezni.
Nenadni pojav zamegljenega vida,
dvojni vid, bliskanje v očeh, oženje

Izogibajte se prepogosti
uporabi kontaktnih leč, vsaj
nekaj dni tedensko uporabljajte
očala.
Spremljajte nas na
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vidnega polja, občutek zavese v
očeh so vse znaki, ki nakazujejo na
možnost resnega očesnega obolenja.
Z zgodnjim odkritjem in zdravljenjem
lahko v mnogih primerih preprečimo
trajno okvaro vida.
8. Omejite prekomerno neprekinjeno
delo z računalnikom, saj povzroča
utrujenost in napenjanje oči ter
lahko poslabša vidno ostrino,
tako pri gledanju na daljavo kot
na bližino. Vsem, ki veliko delate
z računalnikom, se svetuje, da
imate v primeru dioptrije primerno
predpisana očala, priporočajo se leče
s filtrom modre svetlobe, tisti z že
razvito starostno daljnovidnostjo
pa uporabljajte pisarniška očala.
Pravilo 20-20-20 poskrbi, da se pri
delu z računalnikom oči počasneje
utrudijo. Vsakih 20 minut dela z
računalnikom poglejte v daljavo, vsaj
20 metrov daleč, za 20 sekund. Tako
se sprostijo oči in očesne mišice za
bližinski vid.
9. Po 40. letu starosti se svetuje, da
enkrat letno opravite preventivni
pregled oči. Tak pregled vključuje
merjenje očesnega tlaka ter
pregled očesnega ozadja in
sprednjih delov očesa. Zgodnje
odkritje bolezenskih sprememb ali
povišanega očesnega tlaka, še ko

Zdravnik bo v primeru vztrajanja simptomov predpisal zdravila.
je obolenje asimptomatsko in vid
popoln, bistveno zmanjša tveganje za
napredovanje teh bolezni in nastanek
nepopravljive okvare vida.
10. Skrbite za splošno telesno zdravje.
Mnoge bolezni, kot so sladkorna
bolezen, povišan krvni tlak, bolezni
ščitnice, povišan holesterol, če jih
ne zdravimo, puščajo tudi posledice
na očeh in lahko prispevajo k
slabšemu vidu.

Ob težjih oblikah takoj k zdravniku
V primeru nenadne bolečine, nenadne
izgube ali poslabšanja vida, otekline, ki
se stopnjuje, poškodbe očesa ali občutka
tujka v očesu, obiščite zdravnika. Pri
ljudeh s pridruženimi boleznimi (na
primer ankilozirajoči spondiloartritis) je
nujna takojšnja obravnava pri specialistu.
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INTIMNO

ENDOMETRIOZA
- POGOST VZROK
NEPLODNOSTI
Endometrioza je bolezen, pri kateri zunaj maternice raste tkivo, podobno maternični
sluznici. Posledice krvavenja in posledičnega vnetja v majhnih vozličih so boleče
menstruacije, boleči spolni odnosi, lahko tudi neplodnost. Endometrioza se pojavi pri
približno desetini vseh žensk v plodnem obdobju, ugotovimo pa jo pri od 20 do 40
Besedilo: Darija Mateja Strah, dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva
odstotkih neplodnih žensk.
Teorij, zakaj se endometrioza pojavi, je
več. Natančnega razloga namreč ne
poznamo. V pozni obliki se pojavlja med
30. in 45. letom starosti.

potrebušnici. Z ginekološkim pregledom
ali ultrazvočno preiskavo rodil je
ne moremo ugotoviti, lahko pa jo z
laparoskopijo.

Glede na zadnje podatke bi lahko
zametki bolezni nastali že zelo zgodaj
v življenju zaradi spremenjenega
mikrobioma črevesja. V endometriotičnih
žariščih so dokazali dedni material
bakterije E. coli, ki je tipična bakterija
notranjosti črevesja in ne notranjosti
trebuha. Izloča strup, ki sproži vnetje.
Bolezensko spremenjen mikrobiom
hkrati spreminja tudi metabolizem
estrogena. Količina prosto krožečega
estrogena v telesu se poveča, to pa
lahko vpliva na ugodne pogoje razrasti
endometrioze.

Ovarijska endometrioza ima
endometriome v jajčnikih. Endometriom
je cista jajčnika z ovojnico in gosto
rjavo vsebino. To je stara kri, nova
pa se nabira vsak mesec. Na videz je
podobna čokoladi. To obliko ugotovimo z
ginekološkim pregledom, potrdimo pa z
ultrazvočno preiskavo rodil.

Znaki endometrioze
Težave, ki se pojavljajo pri bolezni, so:
• kronične bolečine v spodnjem delu
trebuha,
• boleče in obilne menstruacije
(dismenoreja),
• boleči spolni odnosi (dispareunija),
• neplodnost,
• napenjanje,
• slabosti.
V primeru, ko so endometriotični vozliči
globoki ali razširjeni po drugih organskih
sistemih, se pojavljajo tudi:
• krvavitve iz črevesa (proktoragija) in
popka,
• krvav urin (hematurija) ob
menstruaciji,
• črevesni krči (tenezmi),
• močne bolečine pri odvajanju blata.
Katere tri vrste endometrioze
poznamo
Peritonealna ali povrhnja oblika
endometrioze je oblika, pri kateri so
drobna endometriotična žarišča le na
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Globoka infiltrativna endometrioza
se kaže z značilnimi čvrstimi
brazgotinastimi vozliči endometrioze
v vezeh maternice, črevesju, mehurju,
sečevodih in nožnici. Vrašča se v globino
več kot 5 mm pod potrebušnico in je
zelo pogosto povezana s hudo kronično
bolečino.
Kaj je in kaj ni endometrioza
Nekatere bolezni lahko zamenjamo za
endometriozo oziroma se simptomi
lahko prekrivajo. Izključiti moramo
običajne težave ob ovulaciji in
menstruaciji, vnetje sečil, slepiča, težave
kroničnih avtoimunskih črevesnih
obolenj ali vnetje stene debelega
črevesja.

kar potrdimo s krvno sliko. Pravočasna
obravnava je nujna.
Drugače je s črevesno divertikulozo
ali izbočenjem črevesne stene v obliki
mešičkov. Mešički največkrat nastanejo
v končnem delu debelega črevesja, kjer
se najpogosteje pojavlja tudi globoka
pelvična endometrioza.
Vzrok za bolečino v mali medenici so
lahko tudi na novo nastale avtoimunske
bolezni s kroničnim potekom, na primer
Chronova bolezen in ulcerozni kolitis ter
sindrom razdražljivega črevesja. Časovno
nastanek teh stanj in endometrioze
sovpada.
Postavitev diagnoze
Ginekolog posumi na endometriozo na
osnovi težav. Z vaginalnim pregledom
lahko zatipa povečane jajčnike zaradi
endometriomov in boleče vozliče,
pri ginekološkem pregledu so včasih
vidne tudi modrikaste spremembe, ki
prosevajo v nožnico.

Če gre za vnetje mehurja, so znaki:
pogosto pekoče uriniranje, bolečina
nad sečnim mehurjem, ki se stopnjuje,
povišana telesna temperatura, mrzlica in
bolečina v ledvenem predelu.
Bolečina v mali medenici pri ženskah
se pogosto pojavlja ob menstruaciji ali
ovulaciji in obisk pri zdravniku zaradi
take bolečine običajno ni potreben.
Akutno vnetje slepiča poteka podobno
kot akutno vnetje mehurja. Bolečina se
stopnjuje, lahko so prisotni znaki vnetja,

Endometrioza se pojavi pri
približno desetini vseh žensk v
plodnem obdobju, ugotovimo
pa jo pri od 20 do 40 odstotkih
neplodnih žensk.
Spremljajte nas na
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Medtem ko vaginalni ultrazvok
pokaže prisotnost endometriomov, se
peritonealna endometrioza z njim ne
vidi. Kadar obstaja sum, da globoka
infiltrativna endometrioza poleg rodil
prizadene tudi črevo, mehur in sečevode,
z dodatnimi diagnostičnimi postopki
potrdimo ali izključimo prizadetost teh
organov.
Marsikdaj dokončno diagnozo
endometrioze postavimo z laparoskopijo,
ki je obenem tudi terapija.
Če endometriom poči v jajčniku, nastane
zelo močna bolečina na eni strani
trebuha. Ker lahko ta vodi v akutno
vnetje potrebušnice, je nujen operativni
poseg. Pri tovrstnih bolečinah sicer
vselej pomislimo tudi na raztrganje
jajčnika, a je ta zaplet vendarle bistveno
redkejši in ga ne spremljajo bolečine
ob spolnih odnosih in mesečnem perilu
kot pri endometriozi. Pri izostanku
menstruacije, bolečini v spodnjem delu
trebuha in rahli krvavitvi iz nožnice
gre lahko tudi za zunajmaternično
nosečnost in je potreben takojšen obisk
zdravnika.
Zdravniki smo tako nemalokrat v dvomu,
ko k nam pride bolnica z bolečinami v
spodnjem delu trebuha. Za postavitev
diagnoze moramo opraviti anamnezo

in ginekološki pregled, ultrazvočno
preiskavo ter laboratorijske preiskave
krvi in urina.
Zdravljenje
Glede na obliko endometrioze se
ginekologi odločimo za kirurško
ali hormonsko zdravljenje ali za
kombinacijo obojega. Kronične
bolečine lajšamo s posebnimi
kombinacijami protibolečinskih
nesteroidnih antirevmatičnih zdravil.
Dodatno priporočamo tudi kakovostna
prehranska dopolnila, ki urejajo
metabolizem estrogena in skrbijo za
zdrav mikrobiom črevesja.

Endometrioza je bolezen, pri
kateri zunaj maternice raste
tkivo, podobno maternični
sluznici.

Neplodnost lahko povzroči tudi povrhnja,
mila oblika endometrioze. Prisotne so
namreč obilne zarastline med črevesnimi
vijugami, maternico, jajčniki in jajcevodi,
ki zato niso prehodni.
Bolezen običajno zdravimo kirurško.
Odstranimo vnetne vozliče, odluščimo
endometriom z jajčnika in izrežemo
globoke vnetne vozliče. Če endometriom
poči, z operacijo odstranimo ostanke,
izperemo trebušno votlino in
predpišemo večtirno antibiotično
zdravljenje. Pri operacijah poskušamo
odstraniti vse obolele dele oziroma
ostanke endometrioma. Endometrioza
se žal ponavlja.

Pregled pri ginekologu priporočamo, če:
• se bolečina pojavi na novo in po več
tednih ali mesecih ne mine,
• postane menstruacija boleča, se
spremeni ciklus, bodisi podaljša ali
skrajša,
• so spolni odnosi boleči, pred pojavom
bolečin pa je bila intimnost nemotena,
• občutite napenjanje, slabosti, bolečine
pri odvajanju blata,
• po 12 mesecih rednih spolnih odnosov
ne zanosite.
Ne odlašajte, če vas pestijo
nepojasnjene bolečine in drugi simptomi.
Dlje ko čakate, več škode lahko povzroči
endometrioza. Posvetujte se, sprašujte
in pravočasno poiščite pomoč.

Vse za zdravo
jesen najdete
v Sanolaborju!
Široka izbira prehranskih dopolnil, medicinskih
pripomočkov in drugih izdelkov za zdrav vsakdan
S kartico ugodnosti do zbiranja
točk in ugodnejših nakupov

www.sanolabor.si

NEGA

KAJ MORATE
JESENI NAREDITI
ZA KOŽO?
Mnogokrat nepravilno uporabljamo ali zamenjujemo izraza suha in izsušena koža.
Koža je suha takrat, ko ji primanjkuje maščob, izsušena pa takrat, ko ji primanjkuje
vlage. Lahko je hkrati suha in izsušena ter imamo občutek napete, pretesne kože, ki
Besedilo: Katja Hribar, farm. teh.
jo »vleče skupaj«.
Pogosto je pordela, pojavijo se
popokane kapilare, se lušči, lahko je
celo razpokana in poškodovana. Taka
koža tudi hitro vpije kremo. Poleg
blagih izdelkov z vlažilnimi sestavinami,
ki zagotavljajo ustrezno vlažnost
kože in zmanjšajo izhlapevanje vlage,
priporočamo tudi uporabo hranilnih in
negovalnih izdelkov z več maščobne
faze, ki zadržijo vlago v koži in preprečijo
njeno nadaljnje izhlapevanje.
Suha koža potrebuje pretežno maščobo,
izsušena pa vlago. Vsekakor ji je v
hladnih mesecih priporočljivo nuditi
dodatno nego od zunaj in od znotraj.
Suha koža je tanka, se lušči in guba
Suha koža v mladosti je tanka, dobro
prekrvavljena, breskove barve, s
komaj vidnimi porami, brez ogrcev.
Suha zrela koža pa je tanka, skoraj
prosojna, brez sijaja, nežne rožnate
barve, neenakomerno pigmentirana,
na dotik hrapava in groba, pogosto se
zaradi pomanjkanja vode v roženi plasti
drobno lušči, ima slab tonus, pojavljajo
se gubice okoli oči, ust in po vratu. Prav
tako je nagnjena k pojavu razširjenih
kapilar ter rdečice, hitro se odzove
na zunanje in notranje spremembe,
prisotni so neprijetni občutki ščemenja,
zbadanja, pikanja ter srbenja. Za suho
kožo je značilno pomanjkanje vode v
roženi plasti zaradi manjše vsebnosti
naravnega vlažilnega faktorja,
spremenjene lipidne sestave ali obojega.
Zaradi pomanjkanja loja, ki ga povzroča
nezadostno izločanje žlez lojnic, je
okvarjena zaščitna funkcija kože, ki ščiti
pred izgubo vlage, posledično pa suha
koža postane izsušena.
Vzroki za pojav suhe kože
Razlogi za izsušenost kože so tako
zunanji (nizka vlažnost, mraz, vročina,
veter, pretirano sončenje, nepravilna
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nega kože, uporaba močnih detergentov,
prepogosto umivanje z vročo in trdo
vodo, nezdrav način življenja, nepravilna
prehrana z enoličnimi jedilniki, premalo
zaužite tekočine, stroge diete, kajenje)
kot notranji (genetska nagnjenost k suhi
koži, bolezenski procesi, ko so strukture
kože poškodovane – atopični dermatitis,
luskavica). Vzrok so lahko tudi nekatere
sistemske bolezni (motnje v delovanju
ščitnice, diabetes) ter staranje kože, ko
ženske v menopavzi in po njej zaradi
pomanjkanja estrogenov in propadanja
kožnih struktur pogosto pesti izsušena
koža.
Stanje suhe kože se poslabša v
jesenskih in zimskih mesecih, saj
smo pozimi bolj izpostavljeni večjim
temperaturnim razlikam. Takrat
moramo biti toliko bolj pozorni na
pravilno in pogostejšo nego. Še posebej
moramo zaščititi že poškodovano in
razdraženo kožo, kožo, nagnjeno k
alergijam, atopijskemu dermatitisu,
luskavici, rosacei, nežno otroško kožo in
izpostavljene dele telesa, torej obraz in
roke. Namesto alkalnih mil uporabljamo
sindete in se izogibamo dolgim in vročim
kopelim, ki izsušijo kožo, saj izperejo
varovalno plast maščob. Po umivanju
na še vlažno kožo nanesemo zaščitno
hranilno kremo, kajti navlažena in
negovana koža je videti lepša, bolj polna
ter zdrava.
Nahranimo kožo tudi od znotraj
Obraz je ogledalo našega zdravja in
ne izraža le naših občutkov, temveč
tudi ravnovesje ali neravnovesje misli.
Če želimo, da bo naša koža optimalno
delovala, moramo zanjo skrbeti tako od
znotraj z uravnoteženo prehrano, bogato
z vitamini in z zadostnim dnevnim
vnosom vode, da se izognemo dehidraciji
kože in organizma, kot tudi od zunaj s
pomočjo pravilne nege ter negovalne

kozmetike. Poskrbimo še za zračenje
in vlaženje prostorov in se izogibajmo
nezdravemu načinu življenja (kajenje,
pretirano uživanje alkohola, začinjena
ter industrijsko predelana hrana, stres
…). Ne pozabimo niti na gibanje in
zadostno količino spanca. In odsev v
ogledalu bo kmalu bolj zadovoljen.
Pet nasvetov za nego suhe kože
• Ne uporabljamo agresivnih čistilnih
izdelkov, alkalnih mil, izdelkov z
alkoholom in mask, ki se na koži
strdijo, ker razmastijo ter izsušijo kožo.
Uporabljamo mlačno vodo in nežne
čistilne blazinice ter kože ne drgnemo
preveč.
• Zjutraj kožo osvežimo s termalno vodo
ali brezalkoholnim tonikom, nanesemo
dnevno kremo z vlažilnimi sestavinami
in UV-filtri. Lahko uporabimo tudi
serum in kremo za okoli oči.
• Zvečer kožo očistimo z nežnim
čistilnim mlekom, ki ga odstranimo z
mlačno vodo, in tonikom brez alkohola
ali z micelarno tekočino, ki je ni treba
izpirati. Nanesemo bogato nočno
hranilno kremo, pod katero lahko
nanesemo še serum in kremo za okoli
oči.
• Pilinge delamo le enkrat do dvakrat
mesečno, izogibamo se predelu oči.
• Uporaba vlažilcev (hialuronska kislina,
sečnina ali urea, dekspantenol,
glicerol, propilenglikol, sorbitol) ob
visoki atmosferski vlažnosti črpa
zalogo vode iz globljih plasti kože
in zmanjša izhlapevanje vlage, zato
moramo hkrati uporabiti tudi hranilne
in negovalne izdelke z več maščobne
faze (emoliente in okluzive), ki s
tvorbo vodoodpornega filma zadržijo
vlago v koži, zmanjšajo možnost
luščenja in jo dodatno ščitijo. Mednje
spadajo lanolin, vazelin, mineralna
ter silikonska olja, ki jih nanašamo na
vlažno kožo.
Spremljajte nas na
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Z USTNO HIGIENO
DO ZDRAVJA
Odkar otroku izraste prvi zob, ga začnemo navajati na ustrezno ustno higieno. S tem
ne vplivamo le na zdravje zob in dlesni, pač pa tudi na druge zdravstvene težave, ki
Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm.
se pokažejo v poznejšem starostnem obdobju.
Na podlagi več raziskav je bila namreč
ugotovljena povezava med parodontalno
boleznijo, to je vnetjem obzobnih tkiv,
in nekaterimi kroničnimi obolenji, kot so
kap ter srčno-žilna obolenja (povezava
z aterosklerozo), sladkorna bolezen,
pljučna obolenja in druga. Razlog več
torej, da nas začne skrbeti za zdravje v
ustni votlini.
Osnovni cilj ustne higiene pa je še
vedno zdravje zob in obzobnih tkiv,
saj želimo preprečiti nastanek zobnih
oblog in zobnega kamna, zobnega
kariesa in parodontalne bolezni, kakor
tudi zmanjšati pogostost halitoze, kot
strokovno rečemo zadahu iz ust. Skrbi
nas predvsem parodontalna bolezen,
ki je pri mladih omejena na dlesen
(gingivitis), z leti pa lahko napreduje
na kost, v kateri leži zob, in jo razgradi
(parodontitis). Zob se omaje, v končni
fazi pa izpade.

Ob skrbi za zdravje ustne votline
se lahko zatečete v lekarno, kjer
vam pomagamo pri izbiri ustreznih
pripomočkov in z nasveti glede njihove
pravilne uporabe. Zobna ščetka je
še vedno osnovni pripomoček pri
vzdrževanju ustrezne ustne higiene.
Svetujemo vam uporabo ščetk z
mehkejšimi ščetinami, ki ne poškodujejo
dlesni. Lahko si omislite tudi električno
ščetko za zobe, ki predvsem olajša
samo opravilo. Seveda ne gre brez
zobne kreme, ki pa se razlikujejo tako po
sestavi kot namenu. Izberete lahko tako,
ki pomaga odstranjevati zobne obloge,
lajša vnetje dlesni, blaži občutljivost zob
ali pomaga pri beljenju zob. Poleg zobnih
krem vam lahko priporočamo tudi ustne
vodice, ki so predvsem namenjene
preprečevanju ali lajšanju bolezni dlesni
oziroma odstranjevanju zobnih oblog.
Ko smo že pri čiščenju zob, ne smemo
spregledati medzobnih prostorov, kamor

zobne ščetke pogosto ne dosežejo, zato
priporočamo uporabo zobne nitke ali
medzobnih ščetk.
Opozoril bi še, da so nekateri
posamezniki dovzetnejši za nastanek
parodontalne bolezni. Med te spadajo
posamezniki v določenih obdobjih
večjih hormonskih sprememb, kot sta
puberteta ali nosečnost. Prav tako
je povečano tveganje pri bolnikih z
nekaterimi kroničnimi obolenji, kot je
sladkorna bolezen. Strokovnjaki za
zdravila pa ne smemo niti mimo slednjih.
Parodontalna bolezen je pogostejša pri
uporabi nekaterih zdravil, kot so zaviralci
kalcijevih kanalčkov ali antiepileptično
zdravilo fenitoin ter aniholinergična in
antidepresivna zdravila, saj zmanjšajo
izločanje sline.
Za svoje zdravje, torej tudi zdravje ustne
votline, lahko največ naredite sami, in
sicer z redno in dosledno ustno higieno
ter zdravo prehrano. Kakor kažejo
nekatere raziskave, s tem ne boste
obdržali le svojih zob, pač pa morebiti
celo preprečili nevaren zdravstveni
zaplet ali kronično bolezen.
Pomoč pri ustni higieni
V lekarnah ponujajo zdravila, pa tudi
druge izdelke za ohranjanje zdravja.
Med te nedvomno sodijo tudi izdelki in
pripomočki za izvajanje ustrezne ustne
higiene. Namen je ohranjanje zdravja zob
in obzobnih tkiv, s tem preprečujemo
karies in parodontalno bolezen, ki sta
najpogostejši bolezni ustne votline.

Priporočamo uporabo zobnih ščetk, katerih ščetine niso pretrde,
sicer lahko poškodujemo zobna in obzobna tkiva.
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Karies (zobna gniloba) predstavlja enega
največjih javnozdravstvenih problemov
na področju ustnega zdravja, saj gre za
eno najbolj razširjenih kroničnih bolezni.
Za najuspešnejši preventivni ukrep
pri zmanjševanju pojavnosti kariesa
se je izkazala uporaba fluoridov. Ti se
vgrajujejo v zobno sklenino in s tem
preprečujejo razgradnjo zob. V lekarni
vam lahko svetujemo, katera zobna
Spremljajte nas na
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Osnovni pripomoček čiščenja zob
predstavlja zobna ščetka. Velikost
zobne ščetke naj bo prilagojena starosti.
Izberimo takšno, ki vsebuje ščetine iz
najlona ali poliestra. Ščetine naj bodo

Ustrezno izvajanje ustne higiene
pri odraslih vključuje tudi čiščenje
medzobnih prostorov, pri čemer si
pomagamo z medzobno ščetko in/ali
zobno nitko. Pri izbiri medzobne ščetke
upoštevajmo razmik med zobmi. Čiščenje
medzobnih prostorov izvajajmo najmanj
enkrat dnevno, najbolje zvečer.

premajhna, da bi lahko ugodno vplivale
na dlesni in sluznico. Pogosta sestavina
zobnih krem so abrazivi ali polirni
delci. Njihova naloga je učinkovitejše
odstranjevanje zobnih oblog. Pri
tem obstaja nevarnost, posebno ob
sočasnem intenzivnem ščetkanju
s (pre)trdo zobno ščetko, nastanka
poškodb trdih zobnih tkiv, kar vodi v
preobčutljivost na kemične in termične
dražljaje. Ta nevarnost preti predvsem
ob uporabi zobnih krem z belilnim
učinkom, tudi tistih, ki vsebujejo natrijev
bikarbonat ali aktivno oglje. Belilne
zobne kreme so praviloma veliko bolj
abrazivne in posledično bolj škodljive za
zobe, zato jih načeloma ne priporočamo.

Na koncu se dotaknimo še izbire
primerne zobne kreme. Trg ponuja
številne raznolike možnosti, kar nas
pogosto postavlja pred težko izbiro.
Najprej je potrebno izpostaviti, da
zobna krema ne predstavlja osnove
pri izvajanju ustne higiene. Ta primat
nedvomno pripada zobni ščetki.
Najpomembnejša sestavina, ki v zobni
kremi naj ne bi manjkala, so fluoridi,
ki dokazano zmanjšujejo pojavnost
kariesa. Preostale sestavine bistveno
ne pripomorejo k ohranjanju zobnega
zdravja. Količina nekaterih sestavin,
recimo zdravilnih zelišč, je pogosto

Na zdravje ustne votline, poleg
ustne higiene, pomembno vplivajo
način prehranjevanja in razvade.
Odsvetujejo se vmesni prigrizki med
obroki. Izogibajmo se sladkarijam in
sladkim pijačam, za žejo je najboljša
voda. Po uživanju kisle hrane in pijače
ščetkanje odložimo za od 15 do 30
minut. Poleg neustrezne ustne higiene
je z nastankom parodontalne bolezni
povezano kajenje. V lekarni vam lahko
pogosto pomagamo. Kljub temu vsaj
enkrat letno obiščite zobozdravnika,
tudi če nimate težav, da ne bo izbira
analgetika edina možna pomoč v lekarni.

zaobljene, posamezna vlakna naj ne bi
bila debelejša od 0,2 mm. Priporočamo
uporabo zobnih ščetk, katerih ščetine
niso pretrde, sicer lahko poškodujemo
zobna in obzobna tkiva. Zobno ščetko je
priporočljivo pravočasno zamenjati, to
priporočamo, kadar se oblika urejenosti
ščetin spremeni.

Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor | www. mb-lekarne.si

krema je primerna za vas. Z ustrezno
ustno higieno začnemo pri otrocih od
takrat, ko jim začne izraščati prvi mlečni
zob. V starosti od šest mesecev do
dve leti uporabimo ob vsakokratnem
čiščenju zob približno za velikost
grahovega zrna zobne kreme, ki vsebuje
500 ppm fluoridov. Od dve do šest
let starosti za grahovo zrno kreme z
vsebnostjo 1000 ppm in pri starejših od
šest let uporabimo od 1 do 2 cm kreme
z vsebnostjo fluoridov 1450 ppm. Zobne
kreme za odrasle vsebujejo od 1000
do 1500 ppm fluoridov v priporočeni
količini za vsakokratno čiščenje zob.
Če želimo omogočiti čim uspešnejše
vgrajevanje fluoridov v zobno sklenino,
vam priporočamo, da ust po ščetkanju
zob ne izpirate z vodo, ampak višek
kreme le izpljunete.
Za ohranjanje ustnega zdravja je
temeljnega pomena redno in dosledno
izvajanje ustne higiene vsaj dvakrat
dnevno, najbolje pred zajtrkom in tik
pred spanjem. Za temeljito očiščenje
vseh zob načeloma porabimo nekaj
minut.
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STRES – NEGATIVEN IN
POZITIVEN
Stres in dejavniki stresa niso enaki za vse ljudi, pač pa ju določajo posameznikova
Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.
osebnost, njegove izkušnje ter okolje, v katerem živi.
Besedo stres v zadnjih desetletjih
pogosto uporabljamo. Včasih morda
prepogosto, saj že običajno oviro,
zaplet ali nevšečnost v življenju radi
imenujemo s tem izrazom. Stres je
odziv telesa in duše na dejavnike, ki
zmotijo njuno normalno ravnovesje. V
življenju je stres praktično neizogiben in
pomeni prilagoditveni odziv organizma
na zunanji (napad, ropot, blisk) ali
notranji dejavnik (žalost, bolezen ...),
ki ga prepoznamo kot ogrožajočega.
Hiter tempo življenja nas sili k hitenju
in površnemu življenju, naloge in
skrbi se kopičijo, življenjski zapleti pa
sčasoma presežejo naše sposobnosti
in zmogljivosti. Oviram nismo več kos,
razvije se stres. In kje je naša meja?
Stres in dejavniki stresa niso enaki
za vse ljudi, pač pa ju določajo
posameznikova osebnost, njegove
izkušnje ter okolje, v katerem živi. Stres
bi lahko ponazorili s struno na violini.
Prenežen pritisk bo izzval dolgočasen,
tih zvok; premočan pa povzročil, da bo
struna počila. Tisti pravi pritiski pa bodo
izvabili čudovite tone, prijetne za uho in
dušo.
Kaj se dogaja v telesu v stresni
situaciji
Ne glede na vrsto ogrožajočega
dejavnika – stresorja se organizem
odzove z alarmno reakcijo »boj ali
beg«. Naši možgani prepoznajo neko
dogajanje za nevarno ali škodljivo, zato

Stres je odziv telesa in duše
na dejavnike, ki zmotijo njuno
normalno ravnovesje.
38
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hipotalamus preko hipofize spodbudi
nadledvično žlezo k izločanju hormonov
(adrenalina, noradrenalina in kortizola).
Ti sprožijo simptome, ki jih občutimo
in opazimo: pospešeno bitje srca in
hitrejše dihanje, zviša se krvni tlak, dlani
postanejo potne in mrzle, pojavijo se
prebavne težave, v kri se pospešeno
sproščajo glukoza in maščobne kisline
za dodatno mišično delo, hkrati pa
se kri iz trenutno manj pomembnih
delov telesa (koža, prebavila) usmeri
v življenjsko pomembne organe in
mišice, ki jih potrebujemo za boj in beg.
Opazimo tudi vedenjske prilagoditve:
zvečajo se budnost, previdnost in
pozornost, zmanjšata se apetit in
dovzetnost za bolečine ter upade libido
(spolna sla).
Vendar stres ni vedno negativen,
obstaja tudi pozitiven stres (rojstvo
otroka, uspešen rezultat, poroka,
zaposlitev ...). Medtem ko kratkotrajni
stresi spodbujajo učenje, prispevajo
k napredovanju, osebni rasti in tudi
povečujejo možnost posameznika za
preživetje, dolgotrajni, ponavljajoči stres
vodi v bolezen. Kronični stres povečuje
tveganje za nastanek obolenj srca in
ožilja, saj zvišuje holesterol in trigliceride
v krvi. Dolgotrajni stres lahko vodi v
sladkorno bolezen, saj veča neodzivnost
tkiv na inzulin, vpliva na nihanje
krvnega pritiska, nalaganje maščevja
okoli pasu, motnje menstrualnega
ciklusa in potence (libida), vpliva na
sindrom razdražljivega črevesja, zgago
in ulkusno bolezen. Prav tako vodi v
duševne težave (depresije, panične
napade, motnje spanja, razdražljivost
...), privede do izčrpanosti, alkoholizma,
motenj hranjenja in poslabša ali sproži
zdravstvene težave, h katerim smo
nagnjeni, pa se dotlej še niso razvile.
V izogib vsemu temu je pomembno, da
znamo in se naučimo stres obvladati.
Tako postane izziv in gibalo na poti
razvoja in ne breme, ki prinaša bolezen.
Zato poskusimo odpraviti sam vir
težav, uporabimo sprostilne tehnike

(osredotočimo se na dihanje), naučimo
se reči ne, ko česa ne zmoremo ali
ne obvladamo, pozornost namenimo
tudi zdravi prehrani, ki naj bo bogata z
vitamini, vsebuje pa naj le malo maščob
in zmerne količine beljakovin. Odpovejmo
se prekomernemu pitju alkohola in kave
ter opustimo kajenje. Prav tako so v
lekarni brez recepta na voljo pripravki,
ki so dodatna pomoč k uspešnejšemu
premagovanju psihofizične izčrpanosti
(vitaminsko-mineralni pripravki, magnezij,
antioksidanti, koencim Q10, ginseng ...).
Poglejte na življenje s svetle plati.
Poskusite vsaj za kratek čas odložiti
skrbi, vzemite si čas zase in počnite
tudi tisto, kar vas veseli. Pokličite ali
obiščite dobre prijatelje, najdite dobrega
sogovornika in ne opuščajte sprehodov
v naravo. V življenju pride do situacij, ko
nam je kratko malo vsega preveč, skrbi
se nakopičijo, delo priganja, pomoči pa
ni videti od nikoder. Prepričajte se, da
ni tako: še obstaja dobrota in toplina
sveta, še nas družijo prijateljske vezi, še
vedno moramo poiskati in najti pomoč
v sočloveku – oporo v prijatelju in
strokoven nasvet strokovnjaka!

Naši možgani prepoznajo
neko dogajanje za nevarno ali
škodljivo, zato hipotalamus
preko hipofize spodbudi
nadledvično žlezo k izločanju
hormonov (adrenalina,
noradrenalina in kortizola).
Spremljajte nas na
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IZDELKI ZA USTNO HIGIENO
S PROTIBAKTERIJSKIM DELOVANJEM

Z VESELJEM BOSTE POKAZALI
SVOJ BLEŠČEČ NASMEH
Glave zobnih ščetk so prevlečene s srebrom, ki pomaga zmanjševati
število bakterij med ščetinami.
NEDRSEČA GUMA
ANATOMSKO DRŽALO
URAVNOTEŽEN SISTEM

ZAMENLJIVA GLAVA

KLIKNITE IN
ZAMENJAJTE

Zamenljiva glava ščetk pripomore k
manjši onesnaženosti okolja.

Na voljo štiri vrste
zamenljivih glav, od
katerih ima vsaka
drugačne lastnosti:
Sensitive, Medium,
Whitening in Carbon.

Ponudba zobnih ščetk
Silver Care ONE je
dopolnjena z medzobnimi
ščetkami in zobno nitko z
aktivnim ogljem.

več vrst

OTROŠKE ZOBNE ŠČETKE
S PROTIBAKTERIJSKIM
DELOVANJEM

Zobna nitka Silver Care
dve vrsti

Ostale zobne ščetke

Potovalni komplet
zobna
pasta

Z OKUSOM
METE ZA
DOLGOTRAJEN
SVEŽ DAH

Zobna pasta Silver Care
več vrst

Izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si in specializiranih prodajalnah LL Viva.
Distributer: LL Grosist d. o. o., Komenskega 11, Ljubljana

GIBANJE

V KAKŠNI TELESNI
FORMI STE PREVERITE SAMI
Da se ob vsakdanjih gibalnih dejavnostih ne utrudite prehitro, je bistveno, da ste
telesno vzdržljivi oziroma v dobri kondiciji. Dobra telesna pripravljenost vam
zagotavlja tudi zadostno energijo za uživanje v prostočasnih dejavnostih ter za
premagovanje telesnih in duševnih obremenitev ob nepričakovanih dogodkih.
Besedilo: Nina Istenič, mag. kin.
Preverite, kako lahko samoocenite svojo kondicijo.
Telesna pripravljenost zajema gibalne
sposobnosti telesa in telesno sestavo.
Z ustrezno telesno pripravljenostjo si
zmanjšujete tveganje za razvoj kroničnih
bolezni ter si omogočite višjo kakovost
življenja in dobro gibalno učinkovitost.
Posamezniki, ki so bolj fit, se bolj
verjetno ukvarjajo z redno telesno
dejavnostjo, kar dolgoročno vpliva tudi
na njihovo zdravje in dobro počutje.
Več se gibate, bolj fit ste. Ko po nekaj
časa to opazite, se vse lažje odločite
za vsakodnevno gibanje. Včasih je težje
začeti, ko pa zberete voljo in začnete,
ste na koncu vedno zadovoljni.
Se sprašujete, kako začeti in ohraniti
motivacijo?
Kdo je fit
Ocena telesne pripravljenosti
posameznika je sestavljena iz ocene:
• telesne sestave;
• srčno-dihalne vzdržljivosti;
• mišične zmogljivosti;

Enostaven test za ugotavljanje
telesne pripravljenosti lahko
naredite že sami doma.
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• gibalne inteligentnosti (gibljivost,
ravnotežje, agilnost, koordinacija, moč,
hitrost, reakcijski čas).
Prvi korak je torej, da ugotovite, kakšno
je vaše trenutno stanje. Kako vzdržljivi
ste – lahko brez večjih težav prehodite
nekaj km? Kako gibljivi ste – sežete s
prsti do tal? Kako pa kaj ravnotežje –
zmorete stati na eni nogi brez izgube
ravnotežja?
Odgovori vam ponudijo informacijo,

Obseg
trebuha

kaj izboljšati, da boste naredili korak k
boljšemu zdravju in počutju. Zato vam v
nadaljevanju ponujamo nekaj preprostih
vaj, s katerimi boste ugotovili svojo
stopnjo telesne pripravljenosti.
S testom ugotovite, kako fit ste
Enostaven test za ugotavljanje telesne
pripravljenosti lahko naredite že sami
doma. Nekaj testov si lahko ogledate
v preglednici. Z njihovo pomočjo lahko
ugotovite začetno stanje, nato pa z njimi
spremljate napredek pri isti dejavnosti.

Učinek testa

Kako izvesti test?

Pokaže telesno sestavo,
predvsem visceralno
maščobo, ki obdaja vaše
notranje organe in bistveno
vpliva na razvoj bolezni.

s svojo telesno višino v centimetrih,
naj ta ne bi presegal količnika 0,5.

Hoja na
Oceni vašo srčno-dihalno
2.000 m/tek vzdržljivost.
na 600 m

TEST: Hitreje premagate določeno
razdaljo, boljša je vaša aerobna
vzdržljivost. Nekajkrat na isti
razdalji merite čas in srčni utrip
takoj po koncu dejavnosti. Če je ta
ob podobnem rezultatu vedno nižji,
se vaša vzdržljivost izboljšuje.

Dotik rok za
hrbtom

Pokaže gibljivost mišic
ramenskega obroča.

TEST: Stoje dvignite eno roko, jo
pokrčite v komolcu in z njo prek
zgornjega dela hrbta sezite proti
lopaticam. Z drugo roko sezite
proti lopaticam prek spodnjega
dela hrbta. Se lahko s prsti obeh
rok dotaknete, morda prekrijete s
prsti? Je vaš rezultat enak na obeh
straneh?

Ravnotežje
na eni nogi
miže

Ravnotežje je pomembno
za zmanjšanje tveganja
za poškodbe in možnosti
padcev pri starejših.

TEST: Ob steni se postavite na
eno nogo, drugo nogo dvignite od
tal, roke pa uprite v bok. Zaprite
oči in poskušajte položaj ohranjati
30 sekund tako, da čim manjkrat
izgubite ravnotežje.
Spremljajte nas na
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Že 10 let prodajna uspešnica

Redna in zmerno intenzivna telesna dejavnost ima številne
ugodne vplive na zdravje. Vsaj 30 minut zmerne telesne
aktivnosti na dan, ki vključuje tako aerobno aktivnost kot
tudi vaje za ohranjanje moči, preprečuje nastanek številnih
nenalezljivih bolezni, vključno z osteoporozo, diabetesom
in srčno-žilnimi obolenji. Že z zmerno telesno aktivnostjo
povečujemo telesno pripravljenost, vzdržujemo mišično
maso in moč, povečujemo gibljivost sklepov, se sproščamo
in povečujemo kakovost življenja. Kadar zmerna telesna
aktivnost posameznika pride v športno aktivnost, je potrebno
pozornost posvetiti tudi ustrezni prehrani.
• Za rekreativnega športnika je pomembno, da uživa pestro
in uravnoteženo prehrano, jo razporedi v več dnevnih
obrokov in jo prilagodi vrsti, pogostosti, intenzivnosti in
času trajanja športne aktivnosti.
• S primerno prehrano lahko rekreativni športnik ustrezno
zadosti potrebam po energiji, poveča vzdržljivost in moč,
se lažje in hitreje regenerira ter zmanjša možnost za
obolevanje ali poškodbe.
• Pred športno dejavnostjo moramo poskrbeti za dobro
hidracijo, zato že uro pred dejavnostjo zaužijmo 200−400
ml vode. Pomembna pa je tudi hidracija med vadbo,
v odvisnosti od intenzitete in trajanja vadbe, posebej
pa moramo zanjo ustrezno poskrbeti po vadbi, da
nadomestimo izgubljene količine vode in soli.
• Osnovni principi športne prehrane poudarjajo pomen
zadostnega vnosa ogljikovih hidratov čez dan, saj so
potrebe po njih pri intenzivni športni dejavnosti, zaradi
povečane energijske porabe, lahko tudi do trikrat večje kot
pri neaktivnem posamezniku.
• Regeneracija po intenzivni športni dejavnosti predstavlja
obnovo zalog glikogena in obnovo telesnih tkiv – mišic,
zato so tudi potrebe po beljakovinah povečane.
• Za uspešno športno udejstvovanje je še posebej
pomembna individualna prilagoditev vrste hrane in pijače,
ki jo rekreativni športnik zaužije pred in med športno
dejavnostjo ter po njej.

ZA MANJ OTRDELE SKLEPE!

Lyprinol® je patentiran kompleks z edinstveno
kombinacijo več kot 30 različnih omega-3
maščobnih kislin. Pridobljen je iz novozelandske
zelenouste školjke Perna canaliculus,
s pomočjo izjemno tehnološko naprednega
ekstrakcijskega postopka.

za boljšo kvaliteto življenja
pri problemih s sklepi
izjemno učinkovito delovanje
brez stranskih učinkov

92 %ljnih

zadovo
strank

100%

NARAVNO

Z ustrezno telesno pripravljenostjo si
zmanjšujete tveganje za razvoj kroničnih
bolezni ter si omogočite višjo kakovost
življenja in dobro gibalno učinkovitost.

strokovno svetovanje:

www.panakea.net

Panakea d.o.o.
Cesta v Gorice 2b
1000 Ljubljana

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

PREHRANA

oglasno sporočilo

SORIA NATURAL –
NARAVNA MEDICINA
Zgodba o naravni medicini se je začela pred 40 leti v idilični pokrajini ob izviru reke
Duero, na visoki planoti na severu Španije. S Sorio Natural živi celotna pokrajina,
kjer v sozvočju z ritmi narave pridelujemo več kot 70 vrst zdravilnih rastlin. Večino
rastlin vzgojimo na lastnih plantažah, ki se na več kot 480 hektarjih razprostirajo
ob izviru reke Duero, na nadmorski višini 1200 metrov. Ponosni smo, da smo uspeli
vzgojiti celo prvi nasad ginsenga v Evropi.
Reka in zbiralniki deževnice poskrbijo
za namakanje. Mrzle noči za manj
škodljivcev, visoke dnevne temperature
pa za odporne rastline, ki vsebujejo
veliko aromatičnih snovi. Pri pridelavi
ne uporabljamo umetnih gnojil in
pesticidov. Rastline budno spremljamo
in preverjamo, kdaj vsebujejo največ
aktivnih snovi, da jih takrat poberemo
in pripravimo kar najbolj učinkovite
ekstrakte. Velika prednost je v tem, da
so polja v neposredni bližini tovarne
in tako rastline med transportom ne
izgubljajo hitro hlapljivih eteričnih olj in
drugih aktivnih snovi.
Zakaj so kapljice Soria Natural tako
učinkovite
Iz sveže pobranih rastlin pripravimo
ekstrakte, ki so celo do 25-krat
učinkovitejši od tradicionalno
pripravljenih tinktur. Z lastnimi
inovativnimi postopki smo v liniji
kapljic in kapsul XXI uspeli pridobiti

koncentrirane aktivne učinkovine
ter hkrati ohraniti vse hitro hlapljive
lastnosti svežih rastlin. Namesto
sušenja z vročim zrakom, kjer so izgube
učinkovin velike, uporabljamo precej
dražji postopek sušenja z zamrzovanjem,
imenovan liofilizacija, kar omogoča
boljšo kakovost ekstraktov.
Kapljice XXI Soria Natural ne
vsebujejo alkohola, konzervansov,
sladkorja, sladil ali arom.
Skrbimo za naravo
Soria Natural ima certifikat o organski
pridelavi ter standarde visoke kakovosti
GMP (dobre proizvodne prakse), ISO
9001 in 14001.
Proizvodni proces v celoti poteka v
naši tovarni s strogo nadzorovano
temperaturo in atmosfero. Sodelovanje
laboratorija, ki je med večjimi in bolj
inovativnimi v Evropi, ter oddelka za
nadzor kakovosti zagotavlja maksimalno
učinkovitost in kakovost vseh izdelkov
Soria Natural.
Veliko vlagamo v skrb za naravo: streho
tovarne pokrivajo sončne celice za zelen
vir energije, ne uporabljamo pesticidov
in kemičnih gnojil, kapljice so v stekleni
embalaži, ki jo recikliramo, zmanjšujemo
emisijo plinov v ozračje, uporabljamo

učinkovit sistem za ravnanje z
odpadnimi vodami … Skrb za dragoceno
in čisto naravno okolje, ki nas obdaja, je
vtkana v naše vsakodnevno delo.
Zakaj izbrati zdravilne rastline
Vse več ljudi išče učinkovite naravne
izdelke. Uporabniki se vračajo po izdelke
Soria Natural, ker so učinkoviti in ne
obremenijo telesa. Naravna medicina je
hkrati tradicija in prihodnost. Za naše
najmlajše je še posebno pomembno, da
izbiramo preverjene naravne izdelke,
brez umetnih arom in barvil.

Kapljice XXI Soria Natural
ne vsebujejo alkohola,
konzervansov, sladkorja, sladil
ali arom.

Antonio Esteban, ustanovitelj
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PREHRANSKE
VLAKNINE – POMEMBNE
ZA ZDRAVJE ČLOVEKA
Urejena prebava je bistvenega pomena za človekovo zdravje. Če so motene funkcije
prebavil, telo ne dobi dovolj hranljivih snovi, poleg tega pa se začnejo tvoriti strupi.
Besedilo: Strokovnjaki inštituta za nutrionistiko, Nutris.org

Predelana in težka hrana ne le da ni
zdrava, temveč tudi zastane v našem
črevesju in se nalepi na črevesne
stene. Te pod težo oblog začnejo
slabeti, pojavijo se lahko celo težave
s prepuščanjem črevesja (oslabljena
črevesna stena postane prepustna
in v krvni obtok spušča nepopolno
razgrajene snovi iz hrane ter strupe),
hkrati pa ne omogočajo optimalne
absorpcije hranilnih snovi iz črevesja
v telo. Ker obloge zastrupljajo telo, je
pomembno, da jih čim prej izločimo. Zato
je pomembno, da poskrbimo za redno
prebavo in učinkovito čiščenje črevesja.
Pri tem so nam v pomoč aktivne
vlaknine, ki ob stiku z vodo nabreknejo
in tvorijo naraven gel. Ta spodbudi
peristaltiko črevesja, odpravi zaprtost in
telo hitreje očisti toksičnih oblog.
Med prehranske vlaknine uvrščamo
mnogo snovi, ki so za naše telo
neprebavljive. Predvsem med vlaknine

uvrščamo tiste sestavljene ogljikove
hidrate – oiligo- in polisaharide, ki
zaradi posebnosti v kemijski strukturi
niso prebavljivi. Kljub temu nekatere
prehranske vlaknine za telo lahko
predstavljajo (manjši) vir energije, saj
fermentirajo s pomočjo mikrobiote v
debelem črevesu. Zato se kot povprečna
energijska vrednost za (skupne)
prehranske vlaknine upošteva 2 kcal (8
kJ) na gram prehranske vlaknine.
Prehranske vlaknine so pomemben del
uravnotežene prehrane in za človeka
predstavljajo pomembne varovalne
snovi, saj ugodno vplivajo na vrsto zelo
različnih funkcij v prebavnem traktu in
vplivajo na presnovo in splošno zdravje.
Priporočeno je dnevno uživanje 30 g
prehranskih vlaknin, kar predstavlja
od 0,5 do 1 % dnevnega energijskega
vnosa. V zadnji raziskavi prehranskih
navad Si.Menu, ki je vključevala tudi
vnos prehranskih vlaknin v Sloveniji,

Predelana in težka hrana ne le da ni zdrava, temveč tudi zastane
v našem črevesju in se nalepi na črevesne stene.
44

- že 12 let z vami

so ugotovili, da Slovenci v povprečju
zaužijemo približno 20 g prehranskih
vlaknin dnevno, kar je premalo. Glede
na predhodne podatke, ki so bili na
voljo, se v zadnjih 20 letih količina
vnosa prehranskih vlaknin v slovenski
populaciji ni bistveno spremenila.
Prehranske vlaknine v kruhu
Vplivi na zdravje
Različne prehranske vlaknine imajo zelo
različne vplive na zdravje. V splošnem
prehranske vlaknine zmanjšujejo
energijsko gostoto hrane, upočasnijo
praznjenje želodca, hkrati pa pospešujejo
prehajanje črevesne vsebine in povečajo
količino blata. Raziskave so pokazale, da
imajo ljudje, ki zaužijejo več prehranskih
vlaknin, manjše tveganje za nastanek
koronarne srčne bolezni, kapi, sladkorne
bolezni, debelosti in nekaterih bolezni
prebavil.
Uravnavanje holesterola v krvi in
zmanjševanje tveganj za razvoj srčnožilnih bolezni
Prehranske vlaknine lahko povzročijo
povečano viskoznost prežvečene
hrane v tankem črevesu in na ta način
upočasnjujejo vsrkavanje hranil, vplivajo
pa lahko tudi na izločanje žolčnih kislin.
Za nekatere vrste vlaknin, na primer
betaglukane iz ječmena in ovsa, je bilo
dokazano, da na takšen način prispevajo
k uravnavanju krvnega holesterola, ki je
dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih
bolezni.
Uravnavanje ravni glukoze v krvi
(glikemični odziv)
Živila z nižjim glikemičnim odzivom
povzročajo manjša nihanja ravni
glukoze v krvi, zaradi česar so bolj
koristna za zdravje. Prehranske vlaknine
lahko povzročijo povečano viskoznost
prežvečene hrane v tankem črevesu in
na ta način upočasnjujejo vsrkavanje
sladkorjev in izboljšujejo urejenost
Spremljajte nas na

Zdrave novice

krvnega sladkorja. Takšen vpliv je bil na
primer dokazan za pektine (nahajajo se
na primer v sadju) ter za betaglukane
iz ječmena in ovsa. Za takšna živila je
značilen nižji glikemični indeks
Ugoden vpliv na črevesno mikrobioto
Ker prehranske vlaknine za človeka
niso prebavljive, do debelega črevesa
pridejo v nespremenjeni obliki. V
debelem črevesu se nahaja kompleksen
ekosistem gliv, praživali, kvasovk,
virusov in bakteriofagov (črevesna
mikrobiota), ki jim nekatere prehranske
vlaknine lahko služijo kot hrana in jih
na ta način razgrajujejo. Prehranskim
vlakninam, ki spodbujajo rast ugodne
mikrobiote, pravimo tudi prebiotiki. S
pomočjo bakterij pri presnovi nastajajo
plini (ogljikov dioksid in metan) ter
kratkoverižne maščobne kisline (ocetna,
propionska, maslena ...). Kratkoverižne
maščobne kisline se lahko v debelem
črevesu absorbirajo in se nato v telesu
uporabijo kot vir energije, raziskave
pa kažejo tudi, da imajo lahko ugodne
vplive na številne druge procese
v telesu. Ob uživanju večjih količin
nekaterih vrst prehranskih vlaknin
lahko zaradi tvorbe plinov v debelem
črevesju pride do nelagodnih vplivov in
napenjanja.

Različne prehranske vlaknine imajo zelo različne vplive na
zdravje.
Tudi za prehranske vlaknine, ki
se nahajajo v materinem mleku
(oligosaharidi), je značilen prebiotičen
učinek, saj spodbujajo rast koristnih
bakterij v dojenčkovem prebavnem
traktu.

•
•
•

Vrste prehranskih vlaknin
Prehranske vlaknine lahko razvrščamo
glede na topnost v vodi (topne in
netopne prehranske vlaknine), glede na
sposobnost fermentacije (fermentabilne
oziroma nefermentabilne vlaknine)

Po zaužitju takšnih prehranskih vlaknin
se vsebina v prebavilih bolj zgosti, kar
upočasni praznjenje želodca in prehod
preko tankega črevesa, hkrati pa se
upočasni absorpcija glukoze in nekaterih
drugih snovi (tudi holesterola). Med
viskozne vlaknine spadajo nekatere
gume, pektin in betaglukani.
Pomembnejše prehranske vlaknine
Celuloza
Celuloza je glavna strukturna
komponenta v rastlinah, zato je prisotna
v zelenjavi, lesnatih rastlinah, otrobih,
sadju oreščkih in žitih. Po zaužitju se
obnaša kot netopna vlaknina. Lahko se
uporablja tudi kot aditiv v živilih (E460).

Prehranske vlaknine so pomemben del uravnotežene prehrane in
za človeka predstavljajo pomembne varovalne snovi, saj ugodno
vplivajo na vrsto zelo različnih funkcij v prebavnem traktu in
vplivajo na presnovo in splošno zdravje.
ter glede na njihov vpliv na viskoznost
(viskozne oziroma neviskozne vlaknine).
Topnost prehranskih vlaknin v vodi
Topnost prehranskih vlaknin v vodi je
odvisna od zgradbe molekule oziroma
njene stabilnosti. Če je vlaknina topna
v vodi in z njo tvori raztopino, jo
označimo za topno. Predstavniki topnih
prehranskih vlaknin so pektini, gume,
betaglukani – takšne vlaknine najdemo
v sadju, zelenjavi, stročnicah, ječmenu in
ovsu. Med netopne prehranske vlaknine
spadajo celuloza, hemiceluloza in lignin,
ki se nahajajo v žitih, stročnicah in
zelenjavi. Topne prehranske vlaknine
v splošnem povečujejo viskoznost
črevesne vsebine ter s tem upočasnijo
absorpcijo hranil, kar pa pozitivno
vpliva na zdravje, obenem pa delujejo
kot prebiotik. Netopne prehranske
vlaknine vplivajo predvsem na absorpcijo
žolčnih kislin, povečano količino blata in
krajšanje prehoda skozi prebavni trakt.
Fermentabilnost prehranskih vlaknin
Mikrobiota v debelem črevesju lahko
nekatere prehranske vlaknine uporablja
kot hrano, takšen proces razgradnje pa
imenujemo fermentacija. Prehranske
vlaknine so lahko bolj ali manj
fermentabilne, kar je odvisno od njihove
strukture ter drugih fizikalnih lastnosti.
Večina topnih prehranskih vlaknin je
tudi fermentabilinih, izjemi sta inulin in
fruktooligosaharidi (FOS). Navadno so
prehranske vlaknine, ki se nahajajo v
zelenjavi, bolj fermentabilne kot tiste iz
žit.
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Sposobnost tvorbe viskoznih (gostih)
raztopin
Nekatere vrste prehranskih vlaknin
imajo sposobnost vezave vode, pri čemer
nastanejo viskozne (goste) raztopine.

Hemiceluloza
Hemiceluloza je netopna prehranska
vlaknina, ki predstavlja približno tretjino
celokupne prehranske vlaknine. Največ
je najdemo v žitnih zrnih, prisotna pa
je tudi v zelenjavi, sadju, stročnicah
in oreščkih. Kot aditiv v živilih, kjer je
pridobljena iz soje, ima število E426.
Betaglukani
Poznamo več različnih vrst
betaglukanov. Prehransko
najpomembnejši so beta-(1,3)
(1,4)-glukani, ki se nahajajo v žitih,
predvsem ječmenu in ovsu. So sestavni

Živilska industrija prehranske vlaknine dodaja predvsem zaradi
pozitivnih vplivov na zdravje (proizvodnja tako imenovanih
funkcionalnih živil), pa tudi zaradi tehnoloških lastnosti.
Spremljajte nas na
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BREZ KONKURENCE
ZA ZDRAVJE SRCA
Prehranske vlaknine lahko povzročijo povečano viskoznost
prežvečene hrane v tankem črevesu in na ta način upočasnjujejo
vsrkavanje hranil, vplivajo pa lahko tudi na izločanje žolčnih
kislin.
del celičnih sten, uvrščamo pa jih med
topne prehranske vlaknine. Prispevajo
k zniževanju ravni holesterola v krvi ter
s tem zmanjšujejo tveganja za razvoj
srčno-žilnih bolezni. Vplivajo tudi na
glikemični odziv – po zaužitju obroka,
bogatega z betaglukani, se glukoza iz
obroka počasneje absorbira. Betaglukani
povečajo količino snovi, ki prehaja preko
prebavnega trakta, kar lahko povzroči
večji občutek sitosti in ugodno vpliva na
uravnavanje telesne mase, vendar so te
vloge še vedno predmet raziskav.
Pektin
Pektin sodi med topne vlaknine in tvori
gel. Prav zaradi želirnih sposobnosti
se uporablja tudi kot aditiv v živilih
(E440) – pri pripravi desertov, džemov
in marmelad. Ker nespremenjen pride
do debelega črevesa, tam služi kot
hrana za mikrobioto. V večjih količinah
je prisoten v sadju, najdemo pa ga tudi v
zelenjavi, stročnicah in oreških.
Inulin
Inulin sodi med netopne prehranske
vlaknine in se v živilski industriji pogosto
uporablja z namenom povečevanja
vsebnosti prehranskih vlaknin v živilih.
Inulin ima v primerjavi z večino drugih
prehranskih vlaknin namreč majhen vpliv
na reološke lastnosti živila. Nahaja se v
cikoriji, artičokah in čebuli.
Pomembnejši prehranski viri vlaknin
Večina prehranskih vlaknin se nahaja
v rastlinski celični steni. Vsebnost in
vrsta prehranskih vlaknin je odvisna
od vrste in dela rastline ter od pogojev
rasti. V Evropi je njihov povprečen vnos
med 15 in 30 g na dan. Prehransko
najpomembnejši viri vlaknine so:
• žita in žitni izdelki (približno 42 %

vnosa) – predvsem polnovredna
(polnozrnata) žita, ki vsebujejo največ
netopnih in nefermentabilnih vlaknin;
• sadje (22 %) in zelenjava (19 %);
• krompir (15 %) ter oreški.

PLOD ZNANSTVENIH RAZISKAV
Z VRHUNSKO SESTAVO.
10 aktivnih
učinkovin v
eni kapsuli.

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

Zanimivost: S prehranskimi vlakninami
so še posebej bogata živila iz
polnovrednih žit. Polnovredna moka je
pripravljena iz žita, ki pred mletjem ni
oluščeno in zato vsebuje tudi semensko
ovojnico, ki je dober vir prehranskih
vlaknin in mikrohranil. Za polnovredna
žita so v uporabi tudi različni drugi
izrazi, na primer polnozrnato, integralno,
polnovredno in wholegrain.

• Magnezij: 106 %
boljša absorpcija
v primerjavi z
magnezijevim
oksidom.
• Železo: 75 %
boljša absorpcija
in 4-krat večja
biorazpoložljivost
v primerjavi z
železovim sulfatom.

Pri izbiri živil, bogatih s prehransko
vlaknino, je treba upoštevati, da različne
prehranske vlaknine različno vplivajo na
organizem.
Uporaba prehranskih vlaknin
V nekaterih živilih se prehranske
vlaknine nahajajo naravno, lahko pa se
jih med proizvodnjo živil tudi dodaja.
Živilska industrija prehranske vlaknine
dodaja predvsem zaradi pozitivnih
vplivov na zdravje (proizvodnja tako
imenovanih funkcionalnih živil), pa tudi
zaradi tehnoloških lastnosti. Prehranske
vlaknine v živilih lahko služijo kot geli
oziroma gostila in s tem zagotavljajo
želeno teksturo. V večji meri se dodajajo
živilom z zmanjšano vsebnostjo maščob
in sladkorja. Kadar so dodana živilu
z vlogo aditiva, je njihovo dodajanje
potrebno ustrezno označiti. Aditive se
označi med sestavinami živila, in sicer
tako z navedbo ustreznega funkcijskega
razreda kot s podatkom o vsebovanem
aditivu (bodisi s polnim imenom ali
E-številom, ki je za večino prehranskih
vlaknin med E400 in E500).

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

• Vitamin B6, B12,
selen in cink: za
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

strokovno svetovanje:

www.panakea.net

Panakea d.o.o.
Cesta v Gorice 2b
1000 Ljubljana

Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.
Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine in spletna trgovina Panakea.
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SKRBNA REJA JE
NALOŽBA V PRIHODNOST
NAŠIH OTROK
Pri proizvodnji piščančjega mesa že desetletja vodi zaveza skrbnika, da delajo tisto,
kar je prav. Zato je skrb za zdravje njihovih živali od nekdaj na prvem mestu. Pivkina
skrbna reja stoodstotno brez antibiotikov, kar pomeni, da piščanci Pivka v celotnem
Besedilo: Petra Šauperl, Vir: Pivka Perutninarstvo
času reje niso prejeli nobene vrste antibiotikov.
To potrjuje mednarodni certifikat
»Vzrejeno brez antibiotikov ANTIBIOTIC
FREE STP 080«, ki so ga prejeli kot prvi
proizvajalec mesa v Sloveniji. Skrbna
reja stoodstotno brez antibiotikov je
prispevek k ohranjanju živali, narave in
ljudi. Je naložba v prihodnost naših otrok.
Skrbna reja stoodstotno brez
antibiotikov
V Pivki so že od nekdaj usmerjeni
v zagotavljanje zdravja njihovih
živali. Svojo tehnologijo reje so skozi
desetletja danes pripeljali do ravni, ko
zdravljenja piščancev Pivka z antibiotiki
praktično niso potrebna. Skrbna reja
stoodstotno brez antibiotikov je rezultat
dolgoletnega tesnega partnerskega
sodelovanja med različnimi strokovnjaki
– tehnologi Pivke, Pivkinimi rejci, lokalno
kmetijsko zadrugo in veterinarsko
službo, ki temelji na zaupanju, iskrenosti
in skupnem cilju – živalim zagotavljati
zdravo okolje ter optimalne pogoje za
rast in razvoj.
Pretirana uporaba antibiotikov
pospešuje razvoj odpornosti
Razvoj odpornosti bakterij na antibiotike
je sicer naraven pojav. Vendar pa
pretirana uporaba ali celo zloraba
antibiotikov pri ljudeh in živalih ta
proces dodatno pospešuje.
Svetovna zdravstvena organizacija
zato opozarja, da se bomo brez
potrebnih ukrepov za zajezitev uporabe
antibiotikov kmalu vrnili v čas »pred
antibiotiki«, ko zaradi pridobljene
odpornosti bakterij ne bomo mogli več
pozdraviti infekcijskih bolezni.
Kot poudarja Državna strategija »eno
zdravje« za obvladovanje odpornosti
mikrobov, večina antibiotikov, ki se
uporabljajo za zdravljenje živali, spada
v iste ali podobne farmakološke
skupine kot tisti, ki se uporabljajo za
ljudi. Bakterije pri živalih tako pogosto
razvijejo podoben način sekundarne

48

- že 12 let z vami

odpornosti kot pri ljudeh. To lahko
privede do težav tako pri zdravljenju
ljudi kot tudi živali.

protimikrobnih zdravil pri živalih do leta
2024 za 50 odstotkov (v primerjavi z
letom 2009).

Za zmanjševanje uporabe antibiotikov
pri živalih, rejenih za proizvodnjo
hrane
Nobeno meso v prodaji sicer ne vsebuje
antibiotikov. Vendar pa prekomerna
uporaba antibiotikov za zdravljenje živali
v času njihove reje lahko pomembno
prispeva k povečevanju mikrobne
odpornosti. Manj ko smo izpostavljeni
antibiotikom, bolje učinkujejo, ko jih
potrebujemo.
Zato Svetovna zdravstvena organizacija
že leta poziva k zmanjšanju uporabe
vseh razredov medicinsko pomembnih
antibiotikov pri živalih, ki se vzrejajo za
proizvodnjo hrane.
Izziv uporabe antibiotikov v kmetijstvu
je v svoji strategiji za bolj zdravo in
trajnostno hrano z nazivom »od vil od
vilic« obravnavala tudi Evropska unija.
Njen cilj je do leta 2030 v Evropski
uniji zmanjšati prodajo protimikrobnih
sredstev, ki se uporabljajo za rejne
živali. Za nižjo uporabo antibiotikov
se zavzema tudi Združenje evropskih
perutninarjev AVEC. V okviru Državne
strategije »eno zdravje« za obvladovanje
odpornosti mikrobov Slovenija zasleduje
cilj zmanjšanja splošne porabe

Pivka, prvi proizvajalec mesa v
Sloveniji s potrjeno skrbno rejo
stoodstotno brez antibiotikov
Pivka je prvi proizvajalec mesa v
Sloveniji, ki slovenskemu potrošniku
omogoča stalen izbor slovenskega
piščančjega mesa skrbne reje
stoodstotno brez uporabe antibiotikov.
To pomeni, da piščanci Pivka niso prejeli
nobene vrste antibiotika kadarkoli v
času reje.
Zanesljivost in transparentnost Pivkine
skrbne reje potrjuje mednarodni in
neodvisni certifikat »Vzgojeno brez
antibiotikov ANTIBIOTIC FREE STP
080«, ki ga je Pivki podelila zunanja
strokovna organizacija DNV. Neodvisni
strokovnjaki DNV so certifikat Pivki
podelili na podlagi podrobnega pregleda
celotnega vertikalnega procesa Pivkine
proizvodnje. .
Piščance iz skrbne reje stoodstotno brez
antibiotikov Pivka lahko prepoznate po
posebni oznaki. Z izbiro mesa z oznako
Skrbna reja 100% brez antibiotikov
je lahko vsak brez dvoma, da je izbral
dobro zase, svoje najbližje, družbo in
okolje.

Zanesljivost in
transparentnost
Pivkine skrbne reje
potrjuje mednarodni
in neodvisni
certifikat »Vzgojeno
brez antibiotikov
ANTIBIOTIC FREE
STP 080«.
Spremljajte nas na
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DOBRA IZBIRA.
BREZ DVOMA.

PRVI V SLOVENIJI.
S CERTIFIKATOM.

ŽIVILO MESECA

PARADIŽNIK –
JABOLKO IZ PARADIŽA
Paradižnik (Solanum lycopersicum) je v zmernem podnebnem pasu enoletna vrtnina,
v tropih pa trajnica s kratko življenjsko dobo. Spada v družino razhudnikov, v katero
sicer spadajo tudi čili, paprika, krompir, jajčevec, tamarilo in tudi tobak.
Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si

Paradižnik so v Evropo prinesli Španci v
zgodnjem 16. stoletju. Divja vrsta izvira
iz Andov v Južni Ameriki, njegovo ime
izhaja iz nahuatlske (azteške) besede
tomatl, iz katere je nastala španska
beseda tomate, iz te pa angleška
beseda tomato. Slovenska beseda
paradižnik je izpeljanka iz besede
paradiž (raj), ta izhaja iz nemške besede
Paradeiser, Paradiesapfel (paradižnik), ki
je prav tako izpeljana iz besede Paradies
(raj). Podobno je tudi v hrvaščini, kjer
se paradižnik imenuje rajčica (izpeljana
iz besede raj). Poimenovanje naj bi
temeljilo na svetopisemski legendi o
Adamu in Evi ter prepovedanem sadežu,
ki je bil upodobljen kot rdeče jabolko.
Zaradi podobnosti se je poimenovanje

Energija (kcal/kJ)

kasneje preneslo na paradižnik.
Paradižnik gojimo zaradi mesnatih
plodov, botanično jagod, ki so v
približno od 90 do 95 odstotkih
sestavljeni iz vode. Razmerje med
topnimi sladkorji (glukoza, fruktoza
in saharoza) in organskimi kislinami
(predvsem jabolčna in citronska kislina)
najbolj vpliva na okus paradižnika.
Njegova glavna sestavina je likopen
(naravno prisotno rastlinsko barvilo iz
skupine karotenoidov), za katerega je
značilno antioksidativno delovanje in
je odgovoren za rdečo barvo zrelega
paradižnika. Količina likopena, prisotnega
v predelanih živilih (sok, pire, omaka,
pasta, kečap), je pogosto veliko večja
kot v svežih paradižnikih, saj prihaja

Hranilna vrednost na 100 g
paradižnika

% PDV*

20,14/84,6

1

Beljakovine (g)

0,9

2

Ogljikovi hidrati (g)

3,9

2

Maščobe (g)

0,1

0

Sladkor (g)

2,5

3

Prehranske vlaknine (g)

0,5

2

Vitamin C (mg)

24

30

Biotin (µg)

4

8

Vitamin A (µg)

97

12

Vitamin K (µg)

6

7

Folna kislina (µg)

22

11

Krom (µg)

20

50

Kalij (mg)

208

10

Železo (µg)

0,69

5

Vitamini in minerali

Preglednica: Hranilna vrednost na 100 g paradižnika
*% PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (% PV) za povprečno
odraslo osebo (8400 kJ/2000 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 (30 g). Vir: OPKP in druge baze.
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- že 12 let z vami

pri predelavi do izgub vode in s tem
koncentriranju drugih snovi. Prav tako
ima termično obdelan paradižnik večjo
biorazpoložljivost likopena kot surov,
saj se med segrevanjem sprosti iz
paradižnikovega matriksa.
Paradižnik je bogat z vitaminom C in
kromom, vsebuje pa tudi nekatere druge
vitamine in minerale kot so vitamin A
in K, biotin, folna kislina, kalij, železo,
vendar v manjših količinah. Vsebnost
hranil pogojujejo okoljski dejavniki,
vključno s tehnologijo pridelave.
Je paradižnik sadje ali zelenjava?
Botanično gledano se sadje razvije
v jagodo, ki ima semena, ki služijo za
razmnoževanje rastlin oziroma razvoj
novih rastlin. To pomeni, da sodijo
paradižnik, buče, kumare, paprika,
jajčevci, koruzna zrna ter fižol in grahovi
stroki med sadje; tako kot jabolka,
hruške, breskve, marelice, melone
in mango. Zelenjava pa je botanično
gledano vsak užitni del rastline, ki ni
sadež, na primer listi (špinača, solata,
zelje), korenine (korenje, pesa, repa),
stebla (šparglji), gomolji (krompir),
čebulice (čebula) in cvetovi (cvetača in
brokoli).
Ko gre za kuhanje, se sistem razvrščanja
sadja in zelenjave bistveno spremeni v
primerjavi z botanično kategorizacijo. V
kulinarični praksi se sadje in zelenjava
uporabljata glede na okus. Na splošno
ima sadje mehko teksturo in je običajno
sladko, lahko tudi nekoliko kislo.
Najpogosteje se ga uživa samostojno,
primerno pa je tudi za pripravo sladic,
peciva, smutijev, marmelad ... Medtem ko
zelenjava običajno nima sladkega okusa
in ima tršo teksturo kot sadje. Zelenjavo
se uživa surovo ali termično obdelano.
Običajno se jo uporabi pri pripravi slanih
jedi (solate, juhe, enolončnice, prikuhe
itd.)
Spremljajte nas na
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PRIHRANITE PRI GORIVU
S HIBRIDNO TEHNOLOGIJO
NA ZALOGI!
IZBERITE SV
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Uradna poraba goriva: Uradna poraba goriva: 5.4-8,3 l/100 km. Uradne emisije CO2: 118-146 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0099-0,0130 g/km. Specifične emisije trdih delcev: / g/
km. Število delcev: / 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. Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo.
Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana.

Ste kronično
utrujeni?

NOVO

Slabotni?
raziskava je
dokazala:*

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

za gibljive in mladostne sklepe

železo pomaga
utrujenim
ženskam.

New Iron

®

učiNkOVitO železO brez NeželeNih učiNkOV
Vrhunska sestava z dodanimi vitamini za dobro kri
Odličen učinek zaradi visoke absorpcije
nežen do želodca (brez prebavnih motenj, zaprtja, slabosti)
Varna uporaba v primerjavi z drugimi izdelki
(telo izkoristi le toliko železa kot ga potrebuje)

Farmacevtsko optimizirana sestava:
MSM + glukozamin + terminala c. + hondroitin sulfat
+ hialuronska kislina + vitamin C + cink + mangan + baker + vitamin D3

Nemoteno hkratno uživanje drugih vitaminov in mineralov
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Strokovno Svetovanje:

www.panakea.net
Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

Panakea d.o.o.,
Savska cesta 10,
1000 Ljubljana

* Raziskava: »Effect of iron supplementation on fatigue in nonanemic menstruating women with low ferritin:
a randomized controlled trial«, CMAJ, July 9, 2012, Bernard Favrat and others.

Primerno za vegetarijance

Visoko
dozirano

Končno kombinacija, ki res pomaga!
Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem
nadzoru glede čistosti in sestave.
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Panakea d.o.o.,
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