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NOVINKY OD SPOLOČNOSTI PHARCO

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI

Babie leto sa skončilo a my sa opäť pripra-
vujeme na chladné jesenné počasie. Už sme si 
zvykli, že leto odchádza náhle a jeseň sa hlási 
chladným počasím. S príchodom jesene prichá-
dza aj PHARCO s inovatívnymi produktmi, ktoré 
môžu zlepšiť kvalitu života a vychutnať si jeseň 
bez zdravotných nástrah.

IGAZYM – jedinečný prírodný produkt 
na podráždené hrdlo

V chladnom jesennom počasí je najčastejšou 
nástrahou, ktorá nás nepríjemne prekvapí, na-
chladnutie, ktoré sa prejaví typickým podrážde-
ným hrdlom. Môžeme použiť viacero vhodných 
produktov, ktoré uľavia ťažkostiam.

PHARCO na trh prinieslo unikátny prírodný 
produkt s priaznivým účinkom na podráždené 
hrdlo. IGAZYM je prírodná cmúľacia pastilka, 
ktorá obsahuje dve aktívne zložky: kolostrum 
a lyzozým. Kolostrum obsahuje imunoglobulí-

ny. Spolu s lyzozýmom majú antimikrobiálny 
účinok na baktérie, vírusy aj plesne, ktoré sa 
zachytia na sliznici úst a hrdla. Výhodou pro-
duktu IGAZYM je, že je vhodný pre deti od  
0 rokov veku a jeho zloženie nemá žiaden vplyv 
na riziko vzniku antibiotickej rezistencie. Nevedie 
ani k riziku možného predávkovania. Je to bez-
pečný a funkčný prírodný produkt. IGAZYM 
sa užíva podľa potreby, ideálne hneď pri po-
cite podráždeného hrdla, každú 1 až 2 hodiny  
2 pastilky. Je vhodný a bezpečný aj pre deti, 
do školy, na výlety a pod., kde je riziko vzniku 
infekcií horných dýchacích ciest pomerne vysoké. 
Rodičia sa nemusia obávať možného predávko-
vania IGAZYM-om. 

PHYSIOMANNA – prírodná novinka  
na zápchu bábätiek, detí aj dospelých 

Časté zápchy, ne-
pravidelná stolica  
a k to mu bolesť bruš-
ka, najmä u detí. Sú to situácie, 
kedy máme pocit, že najlepším vynálezom 
ľudstva je záchod alebo nočník. Najmä pre ma-
mičky, ktoré súcitia s vyprázdňovacími ťažkos-
ťami svojich ratolestí, prinášame 100-percentný 
prírodný produkt physiomanna BABY a KIDS. 
Physiomanna je jedinečný prírodný produkt na 
báze manny, čo je extrakt zo živice jaseňa man-
nového. Manna je po tisícročia ľudstvu známa 
prospešná látka, ktorá prispieva k správnemu 
tranzitu črevného obsahu, podporuje vyprázdňo-
vanie hrubého čreva a má priaznivý vplyv na 
rozvoj zdraviu prospešných črevných baktérii. 
Manna je bezpečná, nemá žiadne interakcie  
s liekmi alebo inými látkami.

Physiomanna BABY je vo forme prášku, ktorý 
sa môže pridávať do akéhokoľvek nápoja (mlieko, 
čaj) pre deti od 0 do 3 rokov veku, má jedno-
duché dávkovanie a rýchly účinok (2-3 hodiny). 
Physiomanna KIDS je vo forme rozpustných 
kociek (v akomkoľvek nápoji) pre deti od 3 rokov 
veku, veľmi nízky glykemický index a neprispieva 
k zubnému kazu.

S názvom physiomanna LaxDepur sme túto 
novinku priniesli aj pre dospelých, vo forme 
rozpustných kociek v nápoji alebo v potravine. 
Podporuje správny tranzit čriev a vyprázdňovania 
sa. Má detoxikačné účinky. Prípravok je vhodný 
aj pri potrebe kompletného vyprázdnenia ob-
sahu hrubého čreva pred kolonoskopiou. Stačí 
rozpustiť minimálne 9 ks kociek v jednom litri 
vody, vypiť a účinok sa dostaví do cca 3 hodín. 
Je to jednoduchší a najmä pohodlnejší spôsob  
v porovnaní s niektorými syntetickými laxatívami, 
ktoré vyžadujú vypiť aj 4 litre vody v predstihu 
až 24 hodín pred vyšetrením.

MELVAR – keď potrebujete  
pokojný spánok

Stáva sa vám, že nieke-
dy neviete zaspať alebo 
cestujete cez viac časo-
vých pásiem a zmení sa 
vám denný biorytmus? 
V takýchto prípadoch je 
dobrým pomocníkom 
MELVAR. Obsahuje vale-
riánu a melatonín, zložky, 
ktoré sú vhodné na upo-
kojenie mysle a relaxáciu 
tela. Tablety produktu MELVAR sú unikátne tým, 
že sa uvoľňujú postupne. Ako prvá sa uvoľní 
zložka valeriány, ktorá navodí kľudný pocit mysle  
a následne sa uvoľní zložka obsahujúca mela-
tonín, ktorá zabezpečí uvoľnenie tela a navodí 
spánok. Tablety MELVAR pôsobia priaznivo na 
celkovú architektúru spánku.

PRO-TH1 – prevencia pred opakovanými 
infekciami dýchacích ciest   

Veľkým nebezpečenstvom pre pacientov s ast-
mou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, 
cystickou fibrózou, alebo pacientov s alergickou ri-
nitídou sú akútne infekcie dolných dýchacích ciest. 
Akútny infekt je pre týchto pacientov vážnym ohro-
zením zdravia a v závažnejších prípadoch aj ohroze-
ním života. Preto je u nich nevyhnutné zabrániť ale-
bo minimalizovať vhodným produktom riziko akút-
nej respiračnej infekcie. PRO-TH1 je komplexný 
bioaktívny imunomodulátor, určený špeciálne pre 
pacientov s chronickým zápalom sliznice dýchacích 
ciest. V klinickej štúdii sa preukázalo, že až 50 % 
užívajúcich PRO-TH1 nemalo počas prieskumu  
v trvaní piatich mesiacov žiadny akútny infekt.

  
URIDÍN – Nukleotid s významom  

v neuroregenerácii 

Vysvetľuje Dr. Peter Blaško
Čítajte na strane 4

NEUROPATIA A URIDÍN 
Aké sú inovácie v liečbe artrózy? 

Zhovárame sa s ortopédom  
MUDr. Tomášom Horňákom

Dozviete sa na stranách 6 - 8

ROZHOVOR
Nová ortopedická ambulancia 

s inovatívnou liečbou
MEDICENTRUM TRNÁVKA, 

Pavlovičova 3, Bratislava

Viac na strane č. 9

PREDSTAVUJEME

Prevencia infekcií dýchacích ciest, dobré 
vyprázdňovanie sa a prírodný produkt na 
podráždené hrdlo. 
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Špecifický produkt s kombináciou 50 alebo 150 mg  
uridínu* a vitamínov skupiny B**

* uridín monofosfátu (UMP), * * B1, B3, B6, B12, folát

50 mg uridín monofosfátu

vitamíny B

Biolevox Neuro a Biolevox Neuro Forte sú výživové doplnky

150 mg uridínu

50 mg uridínu

VHODNÉ AJ PRE TEHOTNÉ ŽENYinovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

    inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI
Spoločnosť pharco zdôrazňuje dôležitosť pestrej a vyváženej stravy  
a zdravého životného štýlu, ktoré sú predpokladmi dobrého zdravia.  

(Nariadenie č. 1924/2006 EÚ).

syndróm karpálneho tunela

neuropatická bolesť chrbta

KEĎ „ODCHÁDZAJÚ“ NERVY,  
PRICHÁDZA BIOLEVOX NEURO (FORTE)

NOVINKA
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50 mg uridín monofosfátu

vitamíny B

KARPÁLNY KANÁL

NEUROLÓGIA

Syndróm karpál-
neho  kanála je naj-
častejšou  kompre-
sívnou neuropatiou 
u dospelých pacien-
tov. To znamená 

útlak stredového nervu (nervus medianus)  
v oblasti zápästia väzivovým pruhom (ligamen-
tum carpi transverum). Nerv v tejto oblasti  je  
vystavený tlaku pri rôznych pozíciách  alebo 
stereotypne  sa opakujúcich pohyboch, nepri-
meranom tlaku, po úrazoch, najmä zlomeninách 
v oblasti  zápästia. Viď obrázky č. 1 a 2.

Výskyt ochorenia je častejší u žien v pome-
re 4:1. Najčastejšie sa  vyskytuje u profesií  
s opakovaným úchopom predmetov, tlakom 
na zápästie,  pohybmi v zápästí, často sa zhor-
šuje v tehotenstve a v stavoch, kedy dochádza  
k zadržiavaniu tekutiny v organizme (tehoten-
stvo, ochorenia štítnej žľazy). K ďalším predis-
ponujúcim faktorom patria reumatické ocho-
renia, artrózy, opuchy po úrazoch, cukrovka  
a obezita. Najčastejšie sa jedná o profesionálne 
poškodenie u brusičov, leštičov, dojičiek, šičiek, 
upratovačiek, kuchárov, čašníkov, masérov, pra-
cujúcich s vibrujúcimi nástrojmi a dlhodobá prá-
ca s počítačovou myšou. Výraznejšie postihnutie 
býva  na dominantnej ruke (u pravákov vpravo). 

Ku klinickým príznakom syndrómu karpálneho 
kanála patria príznaky z oblasti porúch citlivosti: 
mravčenie, tŕpnutie, necitlivosť, neschopnosť 
udržať  ihlu, neschopnosť dvíhať mince, udržať 
skrutkovač alebo iné predmety dlhšie medzi 
prstami, napríklad pero a podobne. Tieto prí-
znaky sa objavujú po dlhšom zaťažení v typickej 
polohe, najčastejšie v noci a nad ránom, kedy 
dochádza k stŕpnutiu prstov – palca až do polo-
vice 4. prsta, hlavne z dlaňovej strany  niekedy  
až po nechtové lôžka  na chrbte ruky. Pacienti 
sa zo spánku niekoľkokrát budia na bolesť  
a necitlivosť prstov, ruku typicky vytriasajú až 
do obnovenia  citlivosti, často ju skladajú z po-
stele na zem  alebo ju chladia v studenej vode.  
V úvode ochorenia sa príznaky objavujú len  
občas a dobre reagujú na rozcvičovanie, s po-
stupom ochorenia sa stávajú trvalými. K ďalším 
príznakom postupujúceho ochorenia patria  
poruchy hybnosti  s úbytkom svalovej hmoty 
typicky v oblasti palcovej strany ruky, úbytok 
svalstva svedčí vždy o závažnom stupni poško-
denia nervu v oblasti úžiny. (obr. č. 3)

V diagnostike, vzhľadom na vysoký  výskyt  
ochorenia, už obvodný lekár často veľmi presne 
nasmeruje pacienta k neurológovi. Na diagnos-
tikovanie sa používajú okrem neurologického 
vyšetrenia  rôzne provokačné testy (napríklad 
poklop neurologickým kladivkom nad miestom 
úžiny, ktoré provokuje  buď tŕpnutie alebo 
elektrický výboj smerom k prstom alebo na 
predlaktie – Tinelov príznak), viď obrázok č. 4.

V prípade závažného klinického  nálezu  volí  
neurológ objektivizáciu poškodenia  nervu ces-
tou elektromyografického vyšetrenia, kedy 

pomocou  elektrickej stimulácie nervu  je možné 
stanoviť stupeň poškodenia nervu, prípadne 
prináležiaceho svalu, odporučiť vhodnú liečbu. 
Pri nejasnostiach je možné doplnenie aj iných 
vyšetrení (sonografické vyšetrenie zápästia 
obr. č. 5, v prípade  zlomením  röntgenologické 
alebo CT vyšetrenie zápästia).

V terapii sa rozhodujeme podľa výsledkov 
vyšetrení pre konzervatívnu alebo chirurgickú 
liečbu.

Konzervatívna liečba u ľahkého stupňa poško-
denia pozostáva z medikamentóznej a rehabi-
litačnej liečby. Pacientom odporúčame najmä 
úpravu pohybového režimu, šetrenie končatiny, 
aplikáciu ortézy na zápästia a elimináciu zhor-
šujúcich faktorov. Z medikamentóznej liečby 
sa používajú lieky proti bolesti v tabletkovej, 
gélovej, masťovej forme s obsahom antireuma-
tík (protizápalových liekov), lieky proti opuchu 
s obsahom preparátov s pagaštanom konským 
a polyvitamínová liečba radu B v injekčnej aj 
tabletkovej forme. Najnovšie k polyvitamíno-
vej liečbe radu B v kombinovaných prepará-
toch pridaním uridín monofosfátu, pri ktorých 
bol  v klinických štúdiách dokázaný efekt na 
zlepšenie regenerácie periférnych nervov  
a zníženie intenzity bolesti (BIOLEVOX NEURO 
a BIOLEVOX NEURO FORTE, kde je až 150 mg 
uridín monofosfátu). 

Ako medzistupeň medzi konzervatívnou 
formou a chirurgickou intervenciou je možné 
u vybraných pacientov (starších s rozsiahlymi 
artrotickými zmenami kĺbov zápästia, pacientov 
odmietajúcich operačné riešenie) vykonať ob-
strek s podaním protizápalovej látky a lokálneho 
anestetika.

U stredne ťažkých a ťažkých stupňov po-
škodenia pacientom odporúčame chirurgickú 
liečbu – mikrochirurgiu s použitím operačné-
ho mikroskopu. Podstatou operácie je uvoľ-
neniu nervu tlačeného väzivovým pruhom. Na 
Slovensku sú dostupné endoskopické operácie 
s minimalizáciou dĺžky pooperačného  liečenia. 
Vo všeobecnosti všetky operačné prístupy je 
možné realizovať v rámci jednodňovej chirurgie 
či už cestou plastického chirurga alebo neu-
rochirurga.

V pooperačnom období je nutné sa vyva-
rovať infekcie v oblasti operačnej rany, ktorá 
vedie k zhoršenému hojeniu a vzniku rozsia-
hlejšej zhrubnutej tuhej jazvy. Je nutné dodržať  
odporučenie operatéra a vyhnúť sa skorému  
intenzívnemu zaťaženiu operovanej ruky (no-
senie, krájanie, tlak, ťah, vibrácia postihnutej 
končatiny). Pooperačná rekonvalescencia  
u endoskopických metód sa pohybuje od  
1-3 týždňov u konvenčnej, u chirurgického prí-
stupu cca do 6 týždňov.

V prevencii syndrómu karpálneho kanála sa 
javí ako najdôležitejšie vyvarovať sa dlhodobé-
ho nadmerného jednostranného pohybového 
zaťaženia. 
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MUDr. Viera Holecová
II. Neurologická klinika SZU Banská Bystrica
Neurologická ambulancia Novamed, spol. s.r.o.  Banská Bystrica

Obr. č. 1: Anatómia karpálneho kanála.

Obr.č. 4: Tinelov príznak.

Obr. č. 3: Rozloženie porúch citlivosti pri postihnutí stredo-
vého nervu v oblasti karpálneho kanála (fialové sfarbenie).

Obr. č. 2: Detail karpálneho kanála.

Obr.č. 5: Sonografický obrázok stredového nervu (modré 
kurzory).



Nukleotid s preukázaným zlepšením 
vodivosti nervov postihnutých 
diabetickou neuropatiou

Na Sympóziu praktickej neurológie, Neurológia pre 
prax, ktoré sa konalo 24. až 25. októbra 2019 v Tatranskej 
Lomnici, sa zúčastnilo približne 200 neurológov z celého 
Slovenska. Medicínski reprezentanti spoločnosti pharco 
prezentovali predovšetkým svetovú novinku BIOLEVOX 

NEURO Forte, ktorá obsahuje až 150 mg uridínu monofosfát (v porovnaní  
s BIOLEVOX NEURO, ktoré obsahuje 50 mg uridínu). Prednáška o uridíne v podaní 
neurologičky MUDr. Viery Holecovej zožala veľký úspech a najviac otázok od 
prítomných lekárov. Doktorka Holecová priniesla fakty na základe odborných 
štúdií o účinnosti uridínu pri diabetickej neuropatii. Viac o tejto problematike 
nám ozrejmili MVDr. Peter Blaško, riaditeľ spoločnosti pharco a MUDr. Viera 
Holecová, neurologička, FNsP, Banská Bystrica.

NEUROPATIA A URIDÍN MONOFOSFÁTwww.uridin.sk
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Medicínske reprezentantky pharco (zľava): Ing. Judita Kobzová, Mgr. Lenka Hanáková, Mgr. Zuzana 
Schmidtová, Ing. Jana Guligová. V strede Mgr. Linda Zatkalíková, marketingová asistentka. 

Čo je to diabetická neuropatia a aká je obvyklá liečba u diabetikov? 
Diabetická neuropatia (DN) predstavuje závažný zdravotný problém, pretože je zodpovedná 

za značnú chorobnosť, zvýšenú úmrtnosť a zhoršenú kvalitu života pacientov s diabetom. Snaha  
o dosiahnutie normoglykémie je u diabetikov dnes všeobecne akceptovaná ako primárny prístup  
k prevencii diabetickej neuropatie, ale u veľkého počtu pacientov ju jednoducho nemožno dosiahnuť. 
Rastúci počet dôkazov ukazuje, že práve oxidačný stres, ktorý je výsledkom zvýšenej tvorby voľných 
radikálov a/alebo defektov v antioxidačnej obrane, sa podieľa na rozvoji diabetickej neuropatie. 
Markery oxidačného stresu, ako je superoxidový anión a produkcia peroxynitritu, sú u diabetických 
pacientov zvýšené v závislosti od závažnosti stupňa polyneuropatie. Práve nadmerná prítomnosť 
týchto reaktívnych kyslíkových radikálov v mitochondriách, ktorá je vyvolaná najmä z dôvodu 
dlhodobo prítomnej hyperglykémie, je hlavnou príčinou poškodenia cievneho endotelu a následne 
aj periférneho nervového aparátu. 

Niekoľko experimentálnych štúdií ukázalo, že väčšina antioxidantov nedokáže ochrániť cievy pred 
takýmto diabetickým poškodením. Výnimkou medzi nimi je kyselina tioktová (označovaná aj ako 
alfa-lipoová), vitamínu podobný lipofilný antioxidant, ktorá preukázala schopnosť zmierniť príznaky 
diabetickej neuropatie vo viacerých klinických skúšaniach. Kyselina tioktová sa práve pre jej účinky dnes 
štandardne používa v prevencii a liečbe diabetickej neuropatie. Jej antioxidačná schopnosť znižujúca 
prítomnosť oxidatívnych (toxických) radikálov je okrem  iného aj v schopnosti čiastočne vstupovať do 
metabolizmu glukózy, čím prispieva k normoglykémii. Farmakodynamické štúdie ukázali, že kyselina 
tioktová priaznivo ovplyvňuje vaskulárne abnormality diabetickej polyneuropatie, ako je narušená 
mikrocirkulácia, zvýšené ukazovatele oxidačného stresu a zvýšené hladiny markerov vaskulárnej 
dysfunkcie. Limitáciou kyseliny tioktovej však dodnes zostáva klinicky nepreukázaný (k dispozícii  
s ňou nie sú také klinické štúdie) vplyv na hlavné elektrofyziologické vlastnosti nervu, a tým je reálna 
zmena, respektíve zlepšenie jeho vodivostných vlastností.

Preto jedným z hlavných cieľov modernej liečby diabetickej neuropatie by mala byť, okrem 
snahy zmierniť typické prejavy ochorenia ako sú napr. bolesť, brnenie a podobne, aj snaha  
o regeneráciu postihnutých periférnych nervov s nameranou skutočnou zmenou ich vodivostných  
schopností. 

Je takáto neuroregenerácia u diabetikov vôbec možná? 
Áno, objektívna neuroregenerácia v prípade diabetickej neuropatie je možná. URIDÍN MONOFOSFÁT 

je nukleotid, ktorý vstupuje do radu životne dôležitých procesov. Jedným z nich je aj proces preukázanej 
regenerácie (obnovy) fyziologickej funkčnosti (vodivosti) periférnych nervových vlákien.

Uridín je súčasťou ribonukleovej kyseliny, ktorá je potrebná na syntézu bielkovinových štruktúr 
potrebných na obnovu distálnych (periférnych) častí axónu (nervového výbežku). Uridín je telu 
vlastný nukleotid, avšak organizmus si ho vie vytvoriť iba vo veľmi obmedzenom množstve. Preto 
je pri diabetickej neuropatii žiadúce prijímať uridín z vonkajšieho prostredia.

Ako pôsobí URIDÍN MONOFOSFÁT v neuroregenerácii pri diabetickej neuropatii?
Uridín sa po ústnom užití veľmi rýchlo vstrebáva a v krátkom čase sa v krvi zvyšuje jeho hladina. Ľahko 

preniká mozgovo-krvnou bariérou a v mozgu sa mení na fosfatidylcholín, ktorý obnovuje bunkovú 
membránu neurónov. V periférnom nervovom prostredí aktivuje rast a množenie Schwannových 
buniek, ktoré sú základom obnovy myelínovej pošvy. Obnova myelínovej pošvy nervových vlákien 
je hlavným regeneračným procesom v obnove fyziologického vedenia nervového vzruchu a tým 
funkčnosti periférnych nervov.

Experimentálne štúdie ukázali, že príjem uridínu v potrave významne zvyšoval hladiny 
sérového dopamínu (neurotransmiter) a neurofilamentov (biomarker neurogenézy). 
Toto zvýšenie biomarkerov neurogenézy korelovalo s množstvom uridínu v potrave, teda, čím viac 
uridínu, tým vyššie koncentrácie neuromarkerov! Rovnako sa preukázal aj nárast počtu synapsií  
v mozgovom tkanive.

Na prednáške sa spomínal uridín monofosfát a klinické elektro-fyziologické skúšanie 
u diabetikov s diabetickou neuropatiou. Môžete nám vysvetliť o čo išlo? 

Klinická dvojito zaslepená elektro-fyziologická štúdia u diabetikov s diabetickou neuropatiou 
hodnotila účinok uridín monofosfátu na zmenu vodivosti relevantných nervov u skupiny 
diabetikov s potvrdenou diabetickou neuropatiou. Zo 160 diabetikov sa precízne vybrala skupina 
40 diabetikov (A1c 8,9% - 9,1%) s veľmi podobne rozvinutou neuropatiou. Pacienti boli rozdelení do 

dvoch skupín, 20 pacientov užívalo uridín monofosfát (3 × 300 mg denne) a 20 pacientov placebo. 
Hlavné parametre zmeny vodivosti nervového vzruchu boli rýchlosť vedenia vzruchu a veľkosť 
amplitúdy (intenzity) vedeného nervového vzruchu. Pacienti sa sledovali na 60., 120., 180. deň 
liečby a následne na 90. deň po skončení užívania. Cieľom bolo zistiť, či zmeny vodivosti nervov boli 
udržané aj po vysadení užívania uridín monofosfátu a preukázať do akej miery je funkčná regenerácia 
uridínom udržateľná. Výsledky tejto elektro-fyziologickej štúdie boli prekvapivo veľmi presvedčivé  
a v modernej neurológii nevídané. 

V skupine diabetikov užívajúcich uridín monofosfát došlo vo všetkých prípadoch študovaných nervov 
k štatisticky významnému, prakticky až k fyziologickému obnoveniu rýchlosti a amplitúdy 
vedenia nervových vzruchov. V skupine s placebom nedošlo k žiadnej štatisticky významnej 
zmene. Čo je však hodnotnejšie, skupina diabetikov užívajúcich uridín profitovala ešte aj  
90 dní po skončení jeho užívania. Hodnoty rýchlosti a amplitúdy vedenia nervového vzruchu  
u testovaných nervov sa udržali aj po skončení užívania takmer na identických hodnotách 
ako počas užívania uridínu.  Štúdia teda objektívne (elektro-fyziologickým meraním) a nad všetky 
pochybnosti preukázala zásadný prínos uridín monofosfátu v liečbe diabetickej neuropatie. 
Tento prínos uridínu však nebol iba vo forme púheho zmiernenia (subjektívne hodnoteným pacientami) 
príznakov neuropatie, tak ako to dokazuje väčšina štúdii u iných produktov, vrátane často klinicky 
skúšanej kyseliny tioktovej. Uridín monofosfát jednoznačným a štatisticky významným (až do 
normálnych hodnôt) zlepšením elektro-fyziologických parametrov vedenia nervového vzruchu  
a následným udržaním týchto hodnôt aj po vysadení jeho užívania, potvrdil schopnosť štrukturálnej 
a funkčnej neuroregenerácie. Takéto presvedčivé výsledky sa nepodarilo preukázať v žiadnej 
inej porovnateľnej štúdii s pacientami s diabetickou neuropatiou zameranou na zmeny vodivosti  
nervov. 

Na základe výsledkov uvedenej štúdie môžeme objektívne konštatovať, že URIDÍN 
MONOFOSFÁT by sa mal užívať počas liečby, resp. aj v prevencii u diabetikov so suspektnou 
alebo potvrdenou diabetickou neuropatiou, lebo preukázal elektro-fyziologické zlepšenie 
(funkčnú neuroregeneráciu) vedenia nervového vzruchu u poškodených nervov.

Aktuálna štandardná liečba diabetickej neuropatie na Slovensku je známa. Dokážeme 
dnes pacientom ponúknuť viac?

Ak sa pozrieme na aktuálnu štandardnú liečbu diabetickej neuropatie v bežnej diabetologickej 
ambulantnej praxi na Slovensku, tak prvou voľbou je obvykle kyselina tioktová v dávke 600 mg 
denne. Kyselina tioktová v terapeutickej dávke v klinických dátach preukázala štatisticky významné 
zmiernenie najmä pacientami, ktorí subjektívne vnímali príznaky neuropatie (hlavne prejavy 
bolestivosti a pod.) počas doby jej užívania. Je však potrebné neskĺznuť k zaužívanej ambulantnej 
„rutine“ vzhľadom na limity klinických dát liečby kyselinou tioktovou. Zároveň treba uviesť, že tieto 
limitácie neznižujú jej prínos v zmierňovaní príznakov diabetickej neuropatie. Je nutné ich brať na 
zreteľ s cieľom hľadať nové, ale najmä účinné možnosti, ktoré by tieto limitácie eliminovali a vhodne 
dopĺňali štandardné terapeutické možnosti.

Jednoznačne môžeme medzi takúto doplnkovú možnosť zaradiť vyššie opísaný URIDÍN 
MONOFOSFÁT, nukleotid s preukázanou funkčnou neuroregeneráciou poškodených 
nervov. Uridín je telu vlastná látka, veľmi bezpečná (nemá určenú referenčnú dennú dávku), pridáva 
sa bežne aj do pokračovacích mliek pre kojencov na podporu správneho vývinu nervovej sústavy a vo 
forme výživových prípravkov bol odporučený panelom expertov ako pomocná liečba včasných štádií 
Alzheimerovej demencie a u pacientov s ľahkým kognitívnym deficitom.

Použité zdroje:

Thioctic acid for patients with symptomatic diabetic polyneuropathy: a critical review. 
Treat Endocrinol. 2004;3(3):173-89.

Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with the antioxidant alpha-lipoic acid: 
a 7-month multicenter randomized controlled trial (ALADIN III Study). ALADIN III Study 
Group. Alpha-Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy. Diabetes Care. 1999 Aug;22(8):1296-301.

Ziegler D, Ametov A, Barinov A, et al. Oral treatment with alpha-lipoic acid 
improves symptomatic diabetic polyneuropathy: the SYDNEY 2 trial. Diabetes Care. 
2006;29(11):2365-2370.17065669.

Účinky uridínu v liečbe diabetickej neuropatie : elektro-fyziologické štúdie. Gallai V .,  
a kol. Prezentované na Neurologických dňoch 2019 Dr. V. Holecová.
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NEUROPATIA A URIDÍN MONOFOSFÁT

TRPÍTE BOLESŤAMI A ZNÍŽENOU FUNKCIOU KĹBOV?
Pri osteoartróze alebo poranení kĺbov dochádza obvykle k opotrebeniu, resp. poškodeniu kĺbových plôch (chrupaviek).  
Typickým prejavom je bolesť a obmedzená hybnosť kĺbu.1 

Okrem liečby je dôležitá aj správna výživa pomocou produktov NO∙DOL – kĺbová funkcia!

Produkty NO∙DOL – kĺbová funkcia predstavujú vďaka svojmu zloženiu profesionálnu výživu vašich kĺbov.

Prečítajte si, čo všetko môže prispievať k správnej funkcii vašich kĺbov:

• glukosamín z prírodných kôrovcov (nie syntetizovaný)

• vhodná kombinácia a pomer kĺbových vyživovacích látok glukosamínu a chondroitínu 1 

• MSM (prirodzený zdroj organickej síry), ktorý tlmí bolesť aj zápal kĺbov a obnovuje funkčnosť kolagénu 2 

• výťažok z Čertovho pazúra (Harpagofyt ležatý), ktorý podporuje tlmenie bolesti aj zápalu kĺbov a podporuje správnu  
funkčnosť kĺbov 3

• výťažok z liečebne najúčinnejšieho druhu Aloe vera Barbadensis Miller, ktorá podporuje tlmenie zápalu kĺbovej chrupavky 4

• mangán   – minerálny prvok, ktorý podporuje ochranu kĺbov pred artrózou a posilňuje rast svalov 5

• čučoriedkový koncentrát (Vaccinium Myrtillus L.) s obsahom myrtilínu, ktorý má významný antioxidačný a protizápalový 
účinok 6
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16 ks 
jednorazových 

nápojov

100 ml
gél pri boles-

tiach kĺbov  
a svalov

6O 
kapsúl

inovatívne produkty pre zdravie
DOSTUPNÉ V LEKÁRNI

No∙Dol gel je zdravotnícka pomôcka a No∙Dol kapsule, No∙Dol drinky a No∙Dol Collagen sú výživové doplnky

Spoločnosť pharco zdôrazňuje dôležitosť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, 
ktoré sú predpokladmi dobrého zdravia. (Nariadenie č. 1924/2006 EÚ).

6O 
kapsúl

Medicínski reprezentanti pharco (zľava): Dávid Herceg, PhDr. Miriam 
Kovačócyová, MHA, Michal Gažúr, Ing. Jana Guligová. 

Ortopéd MUDr. Tomáš Horňák prezentoval nové injekcie 
Chondro-Hyal a Xerthra iPRF, vhodné pri liečbe artrózy kolena. 

Momentka pri odchode na kongres, pharco tím reprezentan-
tiek (zdola): Ing. Judita Kobzová, Mgr. Daniela Šinkovičová, 
Mgr. Lenka Hanáková, PhDr. Miriam Kovačócyová, MHA,  
Ing. Jana Guligová, Mgr. Zuzana Schmidtová.

Literatúra: 1. http://www.zdravie.sk/choroba/48684/artroza-osteoartroza-o-chorobe, 2. http://www.ezopress.sk/2015/12/zazrak-msm, 3. http://evyziva.sk/certov-pazur-harpagofyt-artritida, 4. http://www.okzdravie.sk/okzdravie/3-ZDRAVIE-clanky/16-Aloe-Vera, 5. http://www.nazdravie.sk/mangan, 6. http://www.chudnutie.biznisweb.sk/antioxidanty-a-chudnutie

V dňoch 23. až 25. októbra 2019 sa konal 
Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a 
traumatologickej spoločnosti 2019 vo Vysokých 
Tatrách, na ktorom sa zúčastnil aj tím spoločnosti 
pharco. Predstavili sme nové injekčné preparáty 
Chondro-Hyal a Xerthra iPRF, ktoré sú svojim 
obsahom a účinkom unikátne. Jednou z hlavných 
tém bola endoprotetika a revízna endoprotetika 
bedrového a kolenného kĺbu. Lekári venovali po-
zornosť súčasným možnostiam artroskopického 
ošetrenia najčastejších ochorení ramenného  

AKTUALITY

CHONDRO-HYAL A XERTHRA iPRF, SVETOVÉ  
NOVINKY NA JESENNOM KONGRESE SOTS 2019

a kolenného kĺbu. Ortopédi prezentovali vlastné 
skúsenosti s endoprotézami kĺbov a artrosko-
pickými operáciami. Prednášali o pokrokoch  
v operačnej liečbe a nových 
možnostiach v rámci orto-
pédie, traumatológie, ale aj 
analgetickej liečby, ktorá je 
súčasťou ortopedických ope-
rácií. MUDr. Tomáš Horňák 
prezentoval inovatívnu syner-
giu v liečbe artrózy kolena. 

Ozrejmil, v čom sú nové injekčné preparáty, ktoré 
prináša spoločnosť pharco na slovenský farmace-
utický trh, výnimočné. Chondro-Hyal predstavuje 
chondroprotektívum a kyselinu hyalurónovú  
v jednej predplnenej striekačke. 

Xerthra iPRF je autológna injekčná liečba. Ide 
o novú generáciu liečby autológnym krvným 
derivátom na báze firbrínu bohatom na krvné 
doštičky. Oba preparáty budú už čoskoro dostup-
né pre pacientov vo vybraných ortopedických 
ambulanciách v rámci celého Slovenska. 

Riaditeľ spoločnosti pharco MVDr. Peter 
Blaško s manželkou Želmírou, ktorá je 
zodpovedná za marketing firmy a noviny 
pre pacientov.sk.
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MUDr. TOMÁŠ HORŇÁK: INOVÁCIE V LIEČBE ARTRÓZY SÚ PREVRATNÉ

ROZHOVOR
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Pán doktor s akými problémami za vami pri-
chádzajú pacienti najčastejšie? 

V prvom rade kvôli bolestiam, či už je to bolesť, 
ktorú pacient pociťuje v pokoji, pri aktivite, bolesť 
pri športe alebo bolesť v nočných hodinách. Pacienti 
často nedokážu dobre pohybovať palcom, ramenom 
alebo kolenom. Ide o blokové bolesti v ramene alebo 
v kolene pri určitom pohybe. Prichádzajú za nami 
aj pacienti po úrazoch. Problémov je veľmi veľa.  
Z diagnóz je v našej populácii veľmi častá artróza.  

V akom veku sa najčastejšie objavujú prí-
znaky artrózy? Ktoré z kĺbov postihuje naj-
častejšie?

Artróza trápi pacientov najčastejšie po 60-tke, 
kedy dochádza k degeneratívnemu poškodeniu kĺ-
bov. Hovoríme tomu aj „kolenový“ alebo „bedrový“ 
vek. Najčastejšie bývajú postihnuté prvé a druhé 
váhonostné kĺby – kolenný a bedrový kĺb. Často sú 
to aj členkové,  ramenné a lakťové kĺby. Pri špeci-
fických diagnózach liečime reumatoidnú artritídu, 
ktorá postihuje malé kĺby ruky aj nohy. Osobitnou 
skupinou sú pacienti po úrazoch a tiež onkologickí 
pacienti. Veľa sa o nich nehovorí, mnohých však 
môžu trápiť oneskorené následky po rádioterapii 
alebo chemoterapii obvykle po 10 – 15 rokoch, 
ale aj neskôr. Stretávame sa s postradiačnými 
alebo postchemoterapeutickými osteonekrózami 
ramenného kĺbu a bedrového kĺbu, kde dochádza 
k rozpadu hlavíc, žiaľ, aj u mladších pacientov. 

Nechceme pacientov vystrašiť…

To určite nie, ale treba o tom hovoriť. Každý 
onkológ upozorní pacienta na vedľajšie radiačné 
účinky. V rámci liečby je to jej vedľajší efekt, ale  
v medicíne niekedy nastáva situácia, že sa musíme 
rozhodnúť pre menšie zlo.  

Čo najčastejšie spôsobuje artrózu? 

Artrózu spôsobuje predovšetkým starnutie  
a mechanické opotrebovanie. Teoreticky vieme 
tento proces vysvetliť. Je tu však aj fenomén, ktorý 
nevieme ovplyvniť. Nastáva v kostiach aj v cievach. 
Ateroskleróza ide ruka v ruke s osteosklerózou. 
Príkladom je pacient, ktorý je úplne zdravý, má 
dobré výsledky cholestorelu aj glykémie, primerane 
športuje, alkohol si dá len spoločensky, nefajčí, pije 
striedmo kávu. Napriek tomu mu diagnostikujeme 
aterosklerózu. Fakt, prečo sa v ojedinelom prípade 
dokážu aj v zdravom organizme ukladať odpadové 
látky do ciev a do kostí, nevieme zatiaľ vysvetliť. 

„Teším sa na nové výzvy v ortopédii, vďaka ktorým môžeme pacientov efektívnejšie 
liečiť priamo v ambulancii. Neraz s okamžitým výsledkom. Našim cieľom je pomáhať 
pacientom zbaviť ich bolestí, aby sa mohli opäť dobre vyspať, žiť ako predtým, odložiť 
barly a mať primeraný pohyb,“ hovorí primár ortopedického oddelenia v Železničnej 
poliklinike ProCare v Bratislave, MUDr. Tomáš Horňák.

Jedinou prevenciou nám zostáva zdravý 
životný štýl?

Jednoznačne. Výnimky v medicíne zostávajú, ale 
alfou a omegou je primeraný životný štýl. Starnutie 
nevieme ovplyvniť. „Perpetum mobile“ neexistuje. 
Človeku najviac škodí kombinácia viacerých škod-
livých zlozvykov. Ak napríklad niekto veľa fajčí, 
robí zle aj svojim kostiam a kĺbom, predovšetkým 
škodí svojmu dýchaciemu systému, ako aj kostnému 
mechanizmu. Kosti sú orgány, ktoré metabolizujú 
rôzne látky, napríklad nebezpečné ťažké kovy. Mali 
by sme sa vyhýbať nekvalitnej vode. Kto pije zdravú 
vodu, pomáha svojim kostiam. Nemenej dôležitá je 
vyvážená strava s dostatkom vitamínov a minerálov. 
Pacientom radím nebyť vegetariánom ani vegánom, 
neprospieva to kostiam. Vegetariáni a vegáni majú 
zlú kostnú stavbu a tvorbu kostí. Na druhej strane 
nie sme ani úplní mäsožravci, preto treba dbať na 
vyváženú stravu. Keď si dáme zdravý steak s ope-
kanou zeleninou, z pohľadu ortopéda, je to určite 
zdravšie ako obedovať len šalát.  

Aký pohyb je najvhodnejší pre naše kĺby? 

To je dobrá otázka, lebo ľudia si nevyberajú vždy 
správny pohyb. Pokiaľ nie sme športovci, lepšie je 
bicyklovanie ako beh, lepšia je turistika ako beh, lep-
šie je plávanie ako beh. Lepší je tenis ako basketbal, 
lepší je golf ako basketbal alebo volejbal. Osobne 
mám rád poľovačku, čo je vlastne turistika v prírode 
po mäkkom povrchu. Niekedy takto môžete prejsť 
aj celú Malú Fatru. Určite je takáto aktivita lepšia, 
ako beh po Kolibe. Je to úžasný zážitok a urobíte 
niečo zdravé pre seba. Teraz nemyslím situáciu, keď 
sa takáto akcia zmení len na spoločenskú príležitosť 
a partia si dá guláš a pivo. Je to o celkovom život-
nom štýle. Odporúčam zdraviu primerané športové 
aktivity. Ak sa pri športe alebo pohybe u ľudí prejavia 
problémy a majú bolesti, ktoré neustávajú, netreba 
čakať pridlho a prísť za ortopédom na vyšetrenie. 
Okrem liečby vám poradíme aj vhodný pohyb po 
rekonvalescencii.  

Aká je štandardná liečba artrózy? Odporúčate 
pacientom aj užívanie chondroprotektívnych 
výživových doplnkov?

Okrem chondroprotektív odporúčame pacientom 
aj užívanie vitamínov, najmä skupiny B. V súčasnosti  
je novinkou Biolevox Neuro, ktorý obsahuje, okrem 
týchto vitamínov, aj uridín monofosfát na obnovu 
poškodených periférnych nervov. Treba ísť vždy za 
odborníkom – ortopédom, ktorý nastaví liečbu, 
predpíše lieky a vhodné výživové doplnky. Nie je 
dobré, keď si radíme svojpomocne alebo z internetu. 
Treba vždy zachovať princíp: ortopéd – lekárnik  
a dodržiavať odporučenú liečbu. Okrem liekov 
kombinujeme liečbu aj s viskosuplementačnými 
injekciami, ktoré aplikujeme lokálne priamo do 
postihnutého kĺbu. Injekčná terapia je v súčasnej 
medicíne dostupná a vyvinutá tak, aby sme ju 
mohli podávať aj detským pacientom, napríklad 
športovcom. Máme trinásťročnú pacientku, ktorá 
je krasokorčuliarka, často padá na ľad, čo je úplne 

normálne. Boľavé kolená sme jej vyskosuplemento-
vali Biolevoxom HA kyseliny hyalurónovej a mladá 
športovkyňa sa môže korčuľovaniu venovať plno-
hodnotne. S aplikáciou injekcií s kyselinou hyaluró-
novou s nízkou dávkou začíname hneď pri 1. alebo 
2. štádiu artrózy, aby sme zastavili alebo oddialili 
progres ochorenia. Liečbu obvykle kombinujeme 
aj s liečivami, pacienti dostávajú lieky proti bolesti 
a proti zápalu. Pri vyšších stupňoch artrózy pichá-
me pacientom injekcie s vyšším objemom kyseliny 
hyalurónovej. Injekciami liečime príčinu ochorenia. 
Následným efektom je odstránenie bolesti.  

Kyselina hyalurónová je známa z používania 
v estetickej medicíne na vypnutie vrások. Aký 
význam má v ortopédií? 

Kyselina hyalurónová je intaktná, telu vlastná 
látka. Jej účinky sú regeneračné a omladzovacie. 
Neomladzuje len kostné chrupkové tkanivo, ale aj 
väzivá, puzdrá kĺbov, svaly, podkožie a spojivové 
tkanivo, ktoré máme v koži. V ortopédii používa-
me viskosuplementačné injekcie s kyselinou hya-
lurónovou, ktorá je silnejšia, koncentrovanejšia, 
má iné väzby v porovnaní s kyselinou hyalurónovu 
v dermatológii. Menej sa spomína fakt, že táto 
látka má aj protizápalové a protikancerózne účin-
ky, pôsobí proti rakovine v mieste podania. Nemá 
kontraindikácie ani nežiaduce účinky, takmer na ňu 
neexistuje alergia. Vieme ju aplikovať aj tehotným 
alebo dojčiacim ženám, ak sa správne podá na 
miesto bez kontaktu s cievami.  

Ako môžu pomôcť pacientom s artrózou in-
jekcie s kyselinou hyalurónovou?  

Lokálna injekčná terapia má výhodu v tom, že 
obchádzame celkový metabolizmus. Najmä deťom  
a starším pacientom sa snažíme vyberať liečivá, 
ktoré nezaťažujú srdce, obličky a pečeň. V prípade 
injekcií liečime pacienta lokálne, priamo na postih-
nutom mieste. Účinok injekcií záleží vždy od toho,  
v akom štádiu má pacient artrózu. Čím pokročilej-
šia je artróza, tým častejšie je potrebné aplikovať 
kyselinu hyalurónovú. Ak máme pacienta napríklad  
s 3. stupňom artrózy a pichneme mu injekciu  
s vyšším objemom, ktorá by mala účinkovať až  
12 mesiacov,  sme radi, keď účinkuje 9 mesiacov. 
Pri pokročilých artrózach má efekt len 6 mesiacov. 
Preto je liečba vždy individuálna.

Pomôžu injekcie pacientom zbaviť sa bo-
lestí?  

Áno, len si pacienti musia uvedomiť, že viskosu-
plementačné injekcie neliečia bolesti, ale príčinu 
ochorenia – v tomto prípade artrózu. Bolesť je len 
príznak. Ak má pacient hlboké defekty v chrupavke, 
nemusí mu zabrať injekcia hneď po výkone, musí 
počkať. Keď mu nezaúčinkuje prvá injekcia, musí 
prísť na druhú a nie o dva mesiace, ale napríklad 
už o dva týždne podľa toho či má ďalej bolesti  
a ako sa cíti. Máme skúsenosti, že po tretej injekcii 
sa pacientom výrazne uľaví. Zo 100 % bolestivých 
pacientov takmer 85 %  nemá žiadne bolesti,  
15 až 10 % má o 50 % percent menej bolestí  
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a 5 % sú chronickí pacienti, ktorí majú mnohé 
ďalšie ťažkosti. Týmto, žiaľ, nedokážeme pomôcť, 
ale aspoň liečime príčinu ich bolestí, dokážeme 
zastaviť proces degenerácie chrupavky. Ak majú 
pacienti stále bolesti, sú indikovaní na operáciu. 

V nemocnici aj operujete. Aplikujete visko-
suplementačné injekcie s kyselinou hyalurónou 
počas operácie?  

Ak ambulantná liečba nezaberá, máme v dnešnej 
dobe pre pacienta aj zachovávajúce operačné me-
tódy v kombinácii so spomínanými injekčnými. 
Pacienta operujeme cez tzv. „kľúčovú“ dierku, urobí-
me 5 mm rez, cez ktorý zavedieme do tela kameru. 
Ďalší malý rez slúži na zavedenie nástroja, ktorým 
vieme ošetriť najčastejšie postihnuté kĺby – kolenný, 
bedrový alebo ramenný. To už hovoríme o artrosko-
pii, ktorú dokážeme realizovať v 3D formáte. Počas 
operácie vstrekneme do postihnutého kĺbu kyselinu 
hyalurónovú. Na obraze vidíme, ako sa styčné plochy 
v chrupavke zalievajú tekutinou, ktorá môže začať 
účinkovať. Keď sú plochy zaliate, sú odolnejšie proti 
treniu, kĺb je, ľudovo povedané, premazaný. To je 
mechanická stránka. Druhý vplyv je biomecha-
nický, prejavuje sa zlepšenou výživou chrupavky. 
Kyselina hyalurónová má blahodarný vplyv. Artrózu  
4. a vyššieho stupňa už nedokážeme vyliečiť, ale 
aspoň zastavíme proces ďalšej degenerácie. 

Kedy je úspešnosť tejto liečby najvyššia? 

Pri artróze 1. a 2. stupňa máme až 85 percentnú 
úspešnosť výkonu po dvojročnej liečbe injekciami 
s kyselinou hyalurónovou. Vidíme to po neskoršej 
operácii kolena alebo na CT snímkach, či pri mag-
netickej rezonancii. Koleno vyzerá oveľa lepšie ako 
pri náleze. Kyselina hyalurónová má jednoznačne 
regeneračný a reparačný vplyv. Ak ju aplikujeme 
počas  operácie, kedy je koleno vyčistené a urobíme 
plastiku, efekt je okamžitý. 

V prípade, že sa pacienti na artrózu liečia, 
môžu sa vyhnúť výmene kolenného či bedro-
vého kĺbu alebo ju aspoň oddialiť?

Som presvedčený, že áno. Dokonca aj v prípade, 
ak sa dnešný 60-ročný pacient začne takto liečiť, 
má veľkú šancu vyhnúť sa výmene kĺbu. Mať vlastný 
kolenný kĺb je najväčšia hodnota. Hoci sa v súčasnej 

medicíne používajú vysokokvalit-
né materiály, vždy umiestňujeme 
neživý materiál do živého organiz-
mu, čo nemusí byť natrvalo. Čím je 
človek po operácii aktívnejší, tým 
viac riskuje mechanické uvoľnenie. 
Ak napríklad vymeníme koleno  
75 ročnému pacientovi, a vydrží 
mu 15 rokov, je veľmi náročné, 
aby zvládol neskôr aj prípadnú 
reimplantáciu. Z hľadiska vyššieho 
veku je riziko komplikácií vysoké. 
Už samotná implantácia je ťažký, 
ale štandardný zákrok. Operácie 
tohto druhu robíme aj v našej ne-
mocnici. Pacient môže ísť po 2 – 3 dňoch domov do 
domáceho ošetrenia. Na porovnanie, po artroskopii 
môže ísť pacient domov už po 2 – 3 hodinách od 
zákroku. Pri najnovšej metóde s injekčným po-
daním kyseliny hyalurónovej, sa nám stáva, že 
pacienti nepotrebujú ani barlu a odvezú sa sami 
autom. Onedlho sa môžu vrátiť k bežnému životu 
a dokonca aj k športovaniu. Po výmene bedrové-
ho alebo kolenného kĺbu sa pacienti môžu vrátiť  
k športovaniu len s obmedzeniami. Úrazy sú pre 
nich veľkou komplikáciou. Okrem toho si musia dá-
vať oveľa väčší pozor na infekcie, pri ťažkej infekcii 

môže dôjsť až k odlúčeniu kĺbu. 
Pacientov upozorňujeme na 
všetky komplikácie. Zlomenina 
kĺbu alebo jeho reimplantácia je 
vždy ťažká a nákladná operá-
cia. Pacienta hospitalizujeme aj 
na mesiac. Preto je dobré, aby 
sme sa starali o svoje kolená  
a kĺby. V prípade ochorenia ich 
treba liečiť. Implantácia by mala 
byť až na poslednom mieste po 
vyčerpaní všetkých terapeutic-
kých možností.

Aké sú inovácie v liečbe 
artrózy? Existuje preparát, 

ktorý kombinuje výhody chondroprotektíva 
a viskosumplementančnej liečby s kyselinou 
hyalurónovou? 

Áno, existuje. Na slovenský trh ho prináša ino-
vatívne orientovaná spoločnosť pharco, ktorá je 
významným hráčom na trhu ortopedických prepa-
rátov. Je to prvé duálne visko-protektívne suple-
mentum v liečbe artrózy kolena. Volá sa Chondro-
Hyal. Doteraz sme o tejto injekcii mohli počuť len zo 
zahraničia. Som veľmi rád, že Chondro-Hyal je re-
gistrovaný už aj na Slovensku a čoskoro ho môžeme 
aplikovať aj pacientom na našom pracovisku. Ide 
o kombináciu kyseliny hyalurónovej a chondroitín 
sulfátu v predplnenej striekačke, ktorá je pripra-
vená na intraartikulárnu liečbu artrózy. Navyše, 
obe zložky sú upravené špeciálnou technológiou 
zosieťovania, aby v kĺbe vydržali pomerne dlhý čas. 
Takto aplikovaná injekcia prípravku Chondro-Hyal 
by mala pacientovi vydržať na 6 až 9 mesiacov. Za 
najväčšiu výhodu považujem, že takto podávanou 
injekciou dokážeme, okrem kyseliny hyalurónovej, 
dostať do kĺbu priamo aj chondroprotektívum, 
ktoré ho bude chrániť. Ak užívame chondropro-
tektíva  ústne, zaťažujeme si žalúdok a pečeň, 
pričom sa celý obsah prípravku nedostane do kĺbov  
a do kostí. Nemáme molekulu, ktorá by sa dostala 
presne k boľavým miestam. Dosiahneme to len  
priamou injekčnou aplikáciou, kedy vieme dostať 
100 % chondroprotektíva s kyselinou hyalurónovou 
priamo do kĺbu alebo chrupavky. Účinok bude mi-

nimálne tri mesiace, pacientovi odpadáva užívanie 
chondroprotektív, čo je tiež výhodou. 

Novinkou v našich podmienkach je aj liečba au-
tológnym krvným derivátom 2. generácie na báze 
fibrínu bohatom na krvné doštičky. Ide o tzv. iPRF. 
Z vlastnej krvi pacienta sa špeciálnym postupom 
izoluje fibrín a ten sa následne môže aplikovať 
priamo do kĺbu. Výhodou v porovnaní s predchá-
dzajúcou generáciou derivátu na báze plazmy je, 
že firbínová injekcia poskytuje výrazne dlhší hojivý 
účinok na kĺbovú chrupavku. Aj túto novinku pri-
náša na Slovensko po prvý raz spoločnosť pharco. 
Ide o produkt Xerthra iPRF.

Aký záujem o túto kombinovanú injekciu 
očakávate?

Dovolím si povedať, že záujem bude obrovský. 
Chondro-Hyal bude už čoskoro znamenať veľký 
boom v slovenskej ortopédii. Bude to revolúcia  
v rámci liečby artrózy. Predovšetkým sa o novinku 
budú zaujímať ortopédi, aby ju mohli priniesť svojim 
pacientom. 

V poliklinike na Trnávke v Bratislave sa 
onedlho otvorí nová ortopedická ambulan-
cia, kde budete ordinovať. Na čo sa budete 
špecializovať? 

Predovšetkým budeme pacientovi venovať do-
statok priestoru a času, pacienti u nás nebudú 
čakať, budú objednaní na termín. Budeme mať  
k dispozícii viskosuplementačné injekcie s kyselinou 
hayluronóvou a časom aj so spomínaným chondro-
protektívom. Pacientovi, samozrejme, poradíme 
vhodné množstvo a koncentráciu. Budeme posky-
tovať kompletnú ortopedickú a traumatologickú 
poúrazovú starostlivosť pre dospelých. Chceme 

„Viskosuplementačná injekcia 
Chondro-Hyal bude už čoskoro 

znamenať veľký boom v slovenskej 
ortopédii. Pacientovi aplikujeme 
do postihnutého kĺbu kyselinu 

hyalurónovú a chondroprotektívum 
naraz. Ďalšou novinkou je liečba 

pacientov na báze fibrínu.  
Ide o produkt Xerthra.“
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MUDr. Tomáš Horňák  
Lekársku fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave 
vyštudoval v roku 2008. 
Atestácie z odboru ortopédia 
a traumatológia získal v roku 
2016. Po štúdiu pracoval ako 
lekár vo fakultnej nemocni-
ci Allgemeines Krankenhaus 
der Standt vo Viedni.  
V rokoch 2009 až 2015 
pracoval na I. Ortopedicko-

traumatologickej klinike v Univerzitnej 
nemocnici Ružinov. Od roku 2016 až po 
súčasnosť pracuje v Železničnej nemocnici  
a poliklinike ProCare v ortopedickej ambulan-
cii, ako aj na ortopedickom chirurgickom od-
delení. Je garantom ortopédie v spoločnosti 
ProCare. Do konca tohto roka pripravuje v 
spolupráci so spoločnosťou pharco, s.r.o. 
rozbeh novej špecializovanej ortopedickej 
ambulancie v bratislavskej Trnávke, ktorá 
pacientom poskytne najmodernejšiu inova-
tívnu liečbu. 

Doktor Horňák (40) absolvoval odborné stá-
že na ortopedických klinikách v Mníchove 
a vo Viedni. Medzinárodné prednášky pre-
zentoval na viacerých ortopedických fórach  
vo Viedni, v Prahe, Berlíne, Barcelone, 
Lisabone.  Získal certifikát na intraartikulár-
nu terapiu vo Frankfurte a medzinárodne 
uznaný certifikát  EFORT a SICO na liečbu 
artroskopie kolenného kĺbu. 

VIZITKA 



60 mg
kyseliny

hyalurónovej

90 mg 
chondroitín 

sulfátu

Jedinečná kombinácia  
kyseliny hyalurónovej  
a chondroitín sulfátu  

v predplnenej striekačke  
pre intraartikulárnu liečbu  

artrózy.

• 60 mg kyseliny hyalurónovej  
a 90 mg chondroitín sulfátu

• zosieťovaná technológia oboch 
zložiek pre dlhodobejšiu stabilitu

• vysoká molekulárna hmotnosť 
(3000 kDa) zaručujúca dlhodobejší 
účinok

• biofermentačný pôvod hyaluronátu

• obvyklá postačujúca aplikácia  
raz za 6 – 9 mesiacov

CHONDRO-HYAL – prvé 
viskosuplementum s chondroitín 
sulfátom pre efektívnejšiu liečbu 
artrózy

Chondro-hyal injekcia je zdravotnícka pomôcka
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PRVÉ DUÁLNE  
VISKOSUPLEMENTUM  

V LIEČBE ARTRÓZY KOLENA

Zlaté Céčko Gold-Vit C shot 2000 mg

Inovatívna orálna forma vitamínu C s vysokou  
biodostupnosťou v ampuliach s dávkou 2000 mg.

ABY KOLAGÉN V KĹBOCH FUNGOVAL EFEKTÍVNE
 

sa špecializovať na liečbu bolestí, pohybových 
problémov a odporúčaniam športového režimu  
a rekonvalescencie. Okrem viskosuplementačných 
injekcií (Biolevox HA, Chondro-Hyal) a liekov 
proti bolesti pacientom poradíme aj vhodné výži-
vové doplnky, či už chondroprotektíva (NO•DOL 
línia) alebo doplnky na neurologické problémy 
(Biolevox Neuro). S kĺbom treba vždy liečiť aj celé 
tkanivo, čiže aj nervy, preto pacientom odporú-
čame užívanie Biolevoxu Neuro, ktoré obsahuje, 
okrem B vitamínov, aj nukleotid – uridín monofos-
fát prospešný nervovému systému. Máme pacien-
tov s artrózou zápästia a zároveň aj s karpálnym 
tunelom. Ak im, okrem viskosuplementačných 
injekcií s kyselinou hyalurónovou, nasadíme aj 
Biolevox Neuro, niekedy sa zbavia karpálneho 
tunela na ruke aj bez chirurgickej operácie. 

V ambulancii pacientov kvalitne ošetríme, a tí 
ktorí budú potrebovať operáciu, sa na nás môžu 
obrátiť na Železničnej poliklinike, kde ich zoperu-
jeme na našom oddelení. 

Prezradíte čitateľom prečo ste si vybrali 
za svoju špecializáciu ortopédiu? 

V ortopédii vidíme hneď výsledok. Dokážeme 
pacienta diagnostikovať najmodernejšími spô-
sobmi, liečiť ho, operovať a poskytnúť mu kom-
plexnú pooperačnú starostlivosť. Na ortopédii 
ma baví všetko. Každá operácia je vždy iná, len 
postupy sú rovnaké. Neraz musíme improvizovať 
a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme 
boli úspešní. Keď pacienta zoperujeme, na druhý 

deň sa dokáže postaviť na nohy a na tretí deň ide 
domov. Pacientovi aplikujeme injekciu do kĺbu  
a okamžite pocíti úľavu od bolesti, z ambulancie 
odchádza šťastný alebo k nám príde na kontrolu 
o dva týždne a povie nám, že sa končene po dvoch 
rokoch vyspal a nemá bolesti... Niektorí pacienti 
odložia barlu a vrátia sa k svojim bežným čin-
nostiam. Vďaka správne nastavenej liečbe alebo 
operácii začnú dokonca športovať. Pomoc ľuďom 
s viditeľnými výsledkami, ktoré majú efekt, ma 
teší pri každom pacientovi. Svoju prácu beriem 
ako  životné poslanie. 

Máte v ortopédii ešte nejaké výzvy? 

Výzvy mám. Bol by som rád, keby sme mohli 
pacientom v novej ortopedickej ambulancii na 
Trnávke priniesť najmodernejšie terapie, ktoré 
sa bežne neposkytujú. Napríklad liečbu plazmou, 
kde by sme pacientove vyextrahované kmeňové 
bunky zmiešali s kyselinou hyalurónovou v centri-
fúge do jednej striekačky, ktorú by sme aplikovali 
pacientovi do postihnutého miesta. Ďalšou výzvou 
je laserová terapia. Pomocou nej by sme mohli 
ambulantne liečiť napríklad „vyskočené platničky“ 
(vysunuté mimo stĺpca do 25 %). Dokázali by sme 
pomôcť mnohým pacientom s bolesťami chrbtice. 
Do tretice je mojou výzvou podieľať sa na vývoji 
injekcie s obsahom kyseliny hyalurónovej so štipkou 
kortikoidu a štipkou chondroprotektíva, ktorú by 
sme aplikovali do chrbtice – od prvého krčného 
stavca až po krížovú kosť, tiež priamo v ambulancii.

Želmíra Blašková 

AUTOLÓGNA INJEKČNÁ LIEČBA NA BÁZE FIBRÍNU (PRF)
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Nová generácia liečby autológnym krvným derivátom na báze fibrínu  
bohatom na krvné doštičky (PRF) s protrahovaným účinkom.

• osteartróza kĺbov, Bakerova cysta

• po opätovnom vložení a rekonštrukcii predného skríženého väzu

• po rekonštrukcii menisku a kĺbovej chrupavky

• pri liečbe kostných cýst

• diabetická noha (vredy predkolenia, Bercov vred)

• Lichen sclerosus et atrophicus

• procedúry „in vitro“ u žien s endometriózou, viacerými potratmi,  
procedúry „in vitro“ s alergickou reakciou na antikoagulanciá
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NOVÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA  
S INOVATÍVNOU LIEČBOU

V Bratislave na Trnávke sa otvára ortopedic-
ká ambulancia PHARCO, ktorá prináša indi-
viduálny prístup k liečbe každého pacienta.

Každý z nás s rastúcim vekom pociťuje, že po-
hyb nám robí obvykle stále viac ťažkostí. Človek 
je pohyblivá bytosť, a preto prirodzene pohyb 
vyhľadáva. Akonáhle prídu situácie, ktoré nám 
obmedzujú našu pohyblivosť, sme nespokojní  
a často frustrovaní zo zníženej kvality života. 
Mnohí z nás už navštívili ortopéda, ktorý nám väč-
šinu našich bežných problémov s pohyblivosťou 
kĺbov pomohol vyriešiť. Najčastejším problémom, 
s ktorým za ortopédmi chodíme, je znížená po-
hyblivosť kĺbov, ktorá vzniká na podklade oste-
artrózy. Osteoartróza kĺbov je degeneratívne 
ochorenie, ktoré prichádza obvykle s vekom alebo 
častým namáhavým pohybom. Dôležité je, že pri 
správnej životospráve a, samozrejme, aj pravi-
delnej ortopedickej “údržbe” dokážeme rozvoj 
tohoto progredujúceho ochorenia významne 
obmedziť a zachovať pacientom kvalitnejší život.

V Bratislave na Trnávke sa otvára nová or-
topedická ambulancia PHARCO, ktorá prináša 
individuálny prístup k liečbe každého pacienta. 
V ambulancii vás privíta príjemný personál a mo-
derné prostredie. Liečiť vás bude skúsený ortopéd 
MUDr. Tomáš Horňák, ktorý okrem ambulant-

nej praxe aj operuje. Ortopedická ambulancia 
PHARCO prináša, okrem tradičných postupov  
v liečbe osteartrózy, aj niektoré inovatívne metó-
dy, ktoré prinášajú účinnejšie a rýchlejšie výsled-
ky. V novej ortopedickej ambulancii, ako jednej 
z prvých, aplikujeme pacientom najmodernejšie 
kombinované viskosuplementum (CHONDRO-
HYAL) s obsahom kyseliny hyalurónovej a chon-
droitínu (látka vyživujúca chrupavku). Ide o vy-
soko inovatívnu injekciu, ktorá umožňuje kĺbu 
rýchly návrat k fyziologickej funkcii a pohyblivosti. 
Zároveň priamu a účinnejšiu výživu poškodenej 
chrupavky. Výhodou použitia tejto modernej 
liečebnej aplikácie je dlhšia výdrž funkčnosti 
kĺbu a životnosti kĺbovej chrupavky v porovnaní 
s bežnými injekčnými viskosuplementami. 

Ďalším inovatívnym a vysoko sofistikovaným 
liečebným postupom, ktorý v ortopedickej am-
bulancii PHARCO používame, je autológna 
biologická injekčná liečba osteoatrózy 
kĺbov na báze fibrínu, bohatého na 
krvné doštičky alebo na báze mono-
nukleárnych buniek. Obe metódy 
sú na Slovensku prevratné a ako 
prvé ich do liečebnej praxe prináša 
ortopedická ambulancia PHARCO 
v Bratislave. 

Autológna injekčná aplikácia 
fibrínu, bohatého na krvné doštičky 
(Xerthra iPRF), je biologická liečba, ktorá spo-
číva v odbere menšieho množstva vlastnej 
krvi. Krv sa po odobratí špeciálne upraví tak, 
aby sa z nej vyextrahovalo menšie injekčné 
množstvo fibrínu bohatého na krvné doštičky. 
Takto pripravená injekcia sa aplikuje priamo 
do vnútra kĺbu. Liečba fibrínom prináša zrých-
lenie hojenia poškodenej a zapálenej kĺbovej 
chrupavky. Výhodou tejto metódy pre lekára,  
v porovnaní s inou podobnou metódou apliká-
cie plazmy bohatej na krvné doštičky, je jednak  
v jednoduchšej spracovateľnosti odobratej krvi 
a praktickej dlhšej časovej rezerve na injekčnú 
aplikáciu do kĺbu. Pre pacienta je veľkou výhodou 
fíbrínovej injekcie v porovnaní s plazmovou fakt, 
že fibrínová injekcia podstatne dlhšie pôsobí  
v mieste aplikácie, keďže krvné doštičky sú viaza-
né v sieti fibrínových vláken, ktorých rozklad je 
v porovnaní s plazmou mnohonásobne pomalší. 
Preto takto viazané krvné doštičky pôsobia oveľa 
dlhšie v mieste aplikácie, teda v poškodenom 
kĺbe. To zároveň prináša aj praktickú výhodu pre 
pacientov v tom, že postačuje jedna aplikácia 
fibrínovej injekcie v porovnaní s tromi až piatimi 

aplikáciami plazmovej in-
jekcie, čo významne šetrí 
pacientom čas, nepríjem-
né injekcie a najmä veľ-
ké množstvo finančných 
prostriedkov.

Druhou inovatívnou 
metódou, ktorú prináša 
ortopedická ambulancia 
PHARCO ako prvá na 
Slovensku, je intraartiku-
lárna aplikácia autológ-
nych mononukleárnych 
buniek z vlastnej krvi 
pacienta. Ide o prevrat-

ný liečebný postup, ktorý priamo pri-
spieva k regenerácii chrupavky, teda 

k fyziologickej obnove jej funkčnosti. 
Mononukleárne bunky sú nešpecifické 

bunky, ktoré sa v organizme menia na špe-
cifické, podľa toho, kde sú potrebné. 

Sú niečo ako „čistý, nepopísaný papier“, kto-
rý tvorí zásobu buniek potrebných na udržanie 
chodu organizmu. Ak je v niektorej časti nášho 
organizmu potrebná „oprava“ alebo „údržba“, tak 
sa tieto bunky „zmenia“ na bunky, z ktorých sa 
daný orgán skladá, napr. na svalovú bunku, kostnú 
bunku, väzivovú alebo bunku kĺbovej chrupavky. 
Tieto bunky sú súčasťou akejsi „autoopravovne“ 
nášho organizmu. Ich počet je však limitovaný  
a najmä „preferujú“ životne dôležité orgány.

Autológna injekcia koncentrovaných mononuk-
leárnych buniek priamo do poškodeného kĺbu 
významne urýchľuje autoregeneráciu poškode-
ných častí kĺbu (chrupavka, kostné tkanivo, kĺbové 
púzdro a pod). Ide o vysoko sofistikovanú metó-
du, ktorá sa vďaka modernej technológii, pripra-
vuje a aplikuje priamo v ortopedickej ambulancii 
PHARCO. Výhodou tejto ambulantnej metódy je, 
že vhodný indikovaný pacient nemusí podstúpiť 
zložitú chirurgickú liečbu na klinike, ktorá ho na 
dlhšiu dobu vyradí z pracovného procesu, zníži 
kvalitu života a stojí veľké množstvo finančných 
prostriedkov. Aplikácia injekcie mononukleárnych 
buniek je ambulantná, nevyžaduje si žiadnu špeci-
álnu prípravu ambulancie ani pacienta. Pacientovi 
však prináša významnú regeneráciu poškodených 
kĺbových častí vrátane chrupavky, a tým aj vyššiu 
funkčnosť kĺbu a kvalitu života.

V ortopedickej ambulancii PHARCO vás radi 
privítame a poskytneme vám najvyššiu inovatívnu 
liečebnú starostlivosť o vaše kĺby. Ortopedická 
ambulancia PHARCO sa nachádza v zdravotnom 
stredisku MEDICENTRUM TRNÁVKA na ulici 
PAVLOVIČOVA 3 v Bratislave. Objednať sa mô-
žete priamo na telefonickej linke: 0948 395 168.

Tešíme sa na vás. 
MVDr. Peter Blaško, riaditeľ PHARCO

Nájdete nás v zdravotnom stredisku  
MEDICENTRUM TRNÁVKA, 

ul. Pavlovičova 3 v Bratislave

Na vyšetrenie sa objednajte 
telefonicky: 0948 395 168 
 
PRIJÍMAME NOVÝCH  
PACIENTOV. 

           NOVÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA  
            S INOVATÍVNOU LIEČBOU

PREDSTAVUJEME
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  Výkony v ortopedickej ambulancii 

• Vyšetrenie pohybového aparátu.
• Diagnóza a liečba osteoartrózy, Bakerových 

cýst.
• Liečba modernými viskosuplementami.
• Aplikácia vysokoúčinného fibrínového de-

rivátu.
• Odporúčanie kombinovaných chondropro-

tektív.
• Liečba rázovou vlnou a laserom. 
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Riaditeľ pharco MVDr. Peter Blaško zaškoľuje zdravotnú ses-
tru Mgr. Zuzanu Schmidtovú do prípravy fibrínu z odobratej 
krvi pacienta. 
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Ortopéd MUDr. Tomáš Horňák víta nové ino-
vatívne metódy liečby. Znázorňuje aplikáciu 
fibrínového derivátu. 
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Starší ľudia si 
často povzdych-
nú, že sa im ťažko 
pohybuje lebo 
„už majú reumu“. 
Pritom ich problé-

my sa prejavujú rôzne. Čo sa myslí pod pojmom 
reuma ?

Výraz „reuma“ v našej populácii veľmi zľudovel, 
a skutočne je pod ním myslená široká škála problé-
mov. Bolo by veľkou chybou hádzať všetky  pohybo-
vé obtiaže bez odbornej analýzy do jedného vreca, 
a tzv. reumu liečiť jedným spôsobom. Veď sami 
vieme, že niektorým ľuďom na ich  boľavý  kĺb robí 
dobre teplo, inému  pomôže chlad, jednému bolesti  
zmierni pohyb, inému pokoj.  Vo všetkých vyspe-
lých krajinách vrátane Slovenska, sú  diagnostické  
a liečebné postupy konkrétnych typov poškodenia 
kĺbov jednotné. V anglosaských krajinách (a ich  
literatúre) sa však názvoslovie základných skupín 
ochorení v porovnaní s našimi odlišuje. 

V anglosaskej literatúre sa používa na bolesti 
kĺbov výraz artritída (arthritis), resp. osteoar-
tritída, čo v súčasnosti zahŕňa  až do dvesto typov 
rôznych poškodení kĺbov, ktoré sa od seba odlišujú 
pôvodom, príčinami, vyvolávajúcimi faktormi, pre-
javmi zápalovej, ale aj nezápalovej aktivity, ako aj 
deformitami a lokalizáciou. Konkrétny typ liečby 
sa určí po dôkladnej diagnostike.

Pod pojmom artritída v európskom poňatí  rozu-
mieme iba poškodenia kĺbov zápalového pôvodu, 
a to na podklade rozličných  vyvolávajúcich príčin. 

Postihnutia kĺbu, ktoré sú na podklade  akéhokoľ-
vek opotrebovania  chrupavky a následne poškode-
nia priľahlého kostného podkladu, teda primárne 
nezápalové,  nazývame artróza, osteoartróza 
(AO). Jedna aj druhá skupina  chorôb ak nie je 
včas podchytená a dôsledne liečená, spôsobuje 
nepríjemné problémy ako sú stuhnutosť, obme-
dzenie pohyblivosti, sústavné, či podľa druhu po-
stihnutia prechodné opuchy a bolesti, zníženie ich 
zaťažiteľnosti s následnými deformitami a trvalým  
obmedzením hybnosti. 

Ktoré kĺby sú najčastejšie postihnuté ar-
trózou?

Najčastejšie bývajú postihnuté takzvané váho-
nosné kĺby – bedrové a kolenné kĺby, ktoré majú 
zníženú nosnosť a obmedzenú pohyblivosť. Pacient 
je ráno po prebudení alebo po dlhšej nečinnosti 
bolestivo stuhnutý, tzv. štartovacie bolesti, a musí 
niekoľko minút rozhýbavať. 

 Postihnutie bedrového  kĺbu sa nazýva koxar-
tróza, ktorá dokáže svojimi bolestivými opuch-
mi, znížením chrupky a výrastkami výrazne znížiť  
pohyblivosť a obmedziť najmä vnútornú rotáciu 
v kĺbu. Typické pre ľudí s koxatrózou sú bolesti 
najmä pri chôdzi a výstupoch či už po schodoch 
alebo v teréne.

Opotrebovanie kolenného kĺbu - gonartróza  je 
okrem bolesti často sprevádzaná opuchmi (výpotka-
mi) v kĺbe, čo môže viesť k oslabeniu až poškodeniu 
väzov, koleno stráca stabilitu a postupne sa vyosuje 
do tvaru „O“. Typické sú v tomto prípade bolesti 
pri zostupovaní zo schodov alebo dolu kopcom.

AKÉ ORTOPEDICKÉ PROBLÉMY  
TRÁPIA NAJČASTEJŠIE SENIOROV? 

Tému pripravila ortopedička 
MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. 

ORTOPÉDIA

Aké výživové doplnky a kĺbovú výživu by 
ste odporučili seniorom? 

Vo vyššom veku sa prirodzene stenčuje kĺbo-
vá chrupavka. K opotrebovaniu kĺbu prispieva 
aj obezita, preťažovanie kĺbov a ich nesprávne 
osové zaťaženie, napríklad výrazné kolená do „O“ 
prípadne do „X“, ale aj rôzne pridružené ocho-
renia. Okrem vhodných režimových opatrení, 
prípadne popri prechodnom užívaní nesteroidných 
antireumatík, sú vhodné aj preparáty obsahujúce 
kĺbovú výživu. Často je potrebné pôsobiť na všetky 
kĺby systémovo, čo zabezpečí pravidelné užívanie 
kĺbovej výživy. Rada by som zdôraznila, že príprav-
ky obsahujúce kĺbovú výživu má zmysel užívať  

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA
Viete aký je rozdiel medzi artrózou a reumou? 
Napíšte nám odpoveď na adresu redakcie 

pharco@pharco.sk do 28.2.2020. Za správ-
nu odpoveď jednému z čitateľov pošleme 
balíček talianskych prírodných produk-
tov – kĺbová výživa NO•DOL a NO•DOL 
náplasti od spoločnosti pharco, s.r.o.  

Nezabudnite uviesť vašu adresu a telefonický kontakt. 

U osteoartrózy rozlišujeme štádiá kompenzá-
cie a dekompenzácie. Kompenzovaný pacient má 
deformované kĺby a ponámahové bolesti, ale je 
schopný primeraného pohybu a bežných denných 
aktivít, hoci poškodenie jeho kĺbov je chronické. 
Napriek tomu pacient s dekompenzáciou kĺbu má 
silné sústavné bolesti, kĺb je opuchnutý, môže byť 
začerveňaný a je neschopný pohybu. Primárnym 
cieľom ortopéda je vhodnou protizápalovou  
a protibolestivou terapiou (antireumatiká, niekedy 
kortikoidy), vrátane dodržiavania kľudu a reha-
bilitačných procedúr, dostať pacienta do štádia 
kompenzácie. Až vtedy môžeme zahájiť optimálny 
pohybový režim, pacientom odporúčame užívanie 
kĺbovej výživy. Vo väčšine prípadov, ak nie sú veľmi 
pokročilé štádiá artrózy, má vynikajúci efekt po-
dávanie injekcií výživy s kyselinou hyalurónovou 
priamo do kĺbu. 

Okrem váhonosných klbov býva  atrózou poško-
dená aj chrbtica, jej drobné kĺby, spondylartróza, 
najmä v pohyblivých úsekoch ako je drieková oblasť, 
jej spojenie s krížovou kosťou a krčná chrbtica.

Nakoľko naše ruky sú prakticky v sústavnej čin-
nosti, osteoartróza často postihuje  aj kĺby prstov,  
kde vznikajú  výrastky. Osobitnou formou artrózy 
je postihnutie základného  kĺbu palca (rhizartró-
za), ktoré často limituje výkon bežných denných 
aktivít (umývanie riadu, ručné práce, písanie na 
počítači a pod.). 

Medzi nezriedka poškodené patrí aj ramenný 
kĺb (omartróza). 

Pozitívnym faktom je , že priebeh osteoartrózy, 
aj keď sa nedá vyliečiť,  vieme vhodnou komplexnou 
liečbou a režimovými opatreniami spomaliť. 

Ako sa prejavuje reumatické ochorenie kĺ-
bov? Čím sa líši od artrózy? 

Najčastejším predstaviteľom zápalových reuma-
tických ochorení je  reumatoidná artritída (RA). 
Artróza spravidla vzniká na deformovanom, preťa-
ženom a opotrebovanom kĺbe v staršom veku, ale 
reumatoidná artritída môže byt diagnostikovaná 

vo včasnejších štádiách, kedy je ešte dostatok 
kĺbovej chrupavky schopnej túto výživu prijať.  
V prípadoch extrémneho úbytku kĺbovej chrupavky 
sa účinok takýchto preparátov znižuje, alebo sú bez 
efektu. Užívanie prípravkov vyživujúcich chrupavku 
musí byť dlhodobé. Najčastejšie odporúčania sú na 
tri mesiace. Potom nasleduje trojmesačná pauza. 
Osobne sa mi osvedčilo, ak pacienti užívajú takéto 
preparáty dlhodobo každý druhý deň. Jedným  
z takéhoto typu kĺbovej výživy sú aj prírodné prí-
pravky značky NO•DOL, v ktorých sa nachádzajú 
účinné látky – glukozamín sulfát, chondroitínsul-
fát, MSM (metyl-sulfonyl-metán) v kombinácii 
s liečivými rastlinami a s užitočnými minerálmi 

ako harpagofyt ležatý (čertov pazúr), aloe vera 
a mangán. Obsahujú aj čučoriedkový koncentrát 
s myrtilínom, ktorý má významný antioxidačný  
a protizápalový účinok. NO•DOL kĺbová výživa  
je vďaka svojmu zloženiu vhodná aj pre diabe-
tikov. 

Aj keď na NO•DOL drinky alebo kapsule dostá-
vam od pacientov pozitívnu spätnú väzbu, vždy 
ich upozorňujem, že okrem užívania kĺbovej výživy 
je potrebné, aby dodržiavali vhodný pohybový 
režim, pravidelne striedali záťaž s odpočinkom, 
dbali na pestrú a výživnú stravu a mali na zreteli 
svoju telesnú hmotnosť, ktorá by mala byť aj  
vo vyššom veku, pokiaľ je to možné, bez nadváhy. 
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Výherkyňou súťaže na otázku z predošlého čísla sa stáva 
pani Anna z Nového Mesta nad Váhom. Výherkyni sme už zaslali  

knihu Rodičia sa pýtajú ortopéda s venovaním doktorky Brozmanovej,  
ktorá je spoluatorkou publikácie. 



aj v detstve ( juvenilná reumatoidná artritída  
JRA), alebo v ktoromkoľvek veku. Príčinou reu-
matoidnej artritídy  je, zjednodušene povedané, 
že sa proti človeku obráti jeho vlastný imunitný 
systém, tento zápal napáda tkanivo v okolí kĺbov,  
a spôsobí rozpad kĺbových chrupaviek. Prejavy  
reumatoidnej artritídy sú pre diagnostiku vyjad-
rené  v špeciálnom súbore príznakov, ktoré určujú 
pravdepodobnosť postihnutia. Na rozdiel od os-
teoartrózy sú pri RA postihnuté kĺby symetricky, 
najčastejšie ide o malé kĺby ako sú  zápästné kĺby, 
(kde opuch môže spôsobovať syndróm karpálneho 
tunela ), lakťové kĺby (ktoré neliečené môžu zostať 
fixované vo vystretom postavení). Prsty rúk  majú 
tendenciu sa vyosovať smerom na stranu malíčka. 
Kolená pri RA sa vyosujú spravidla do tvaru „X“. 
Choroba nevynecháva ani členkové kĺby  a chodidlá. 
Chôdza je bolestivá a sťažená, k čomu prispieva aj 
rozšírenie stupaje. Typické pre reumatikov je vybo-
čenie palcových kĺbov, tzv. halluces valgi. Kvalitu 
života nepriaznivo ovplyvňuje aj postihnutie krčnej 
chrbtice , ramenných a bedrových kĺbov. Jedným 
z typických príznakov je ranná stuhnutosť, ktorá 
na rozdiel od niekoľko minútového  rozhýbania  pri 
artróze, v tomto prípade trvá niekoľko desiatok 
minút až hodinu. Liečba reumatických ochorení 
v ostatnom období výrazne pokročila, je prísne 
špecifikovaná na mieru pacienta a patrí do rúk 
odborného lekára – reumatológa. 

V čom majú  často ľudia nejasnosti v snahe 
urobiť pre svoj pohybový aparát  to najlepšie ?

Dnes už je každému jasné, že je potrebné udr-
žiavať  si optimálnu hmotnosť , hoci nie každý 
je schopný byť v regulácii hmotnosti dôsledný. 
Príznakom dnešnej doby aj u starších ľudí je málo 
pohybu, ale stretávame sa aj s opačnými prípad-
mi, keď seniori, ktorí roky necvičili, začnú s po-
hybovými aktivitami nárazovo, bez postupnosti  
a neznalosti  optimálnej cvičebnej zostavy. Nielen, 
že si nevhodnými aktivitami  kĺby  preťažujú, ale 
niekedy si môžu aj poškodiť a navodiť si zdravot-
ný problém. Takýmto príkladom je dlhá chôdza  
v nevhodnej obuvi po tvrdom teréne, čo bez vhod-
ného odpruženia poškodzuje kolenné kĺby, bedrové 
kĺby  aj chrbticu. Prílišný  záklon hlavy pri  plávaní 
„prsia“ u starších dám, ktoré  držia pri plávaní roky 
hlavu v pozícii v predklone, môže spôsobiť bolesti  
krčnej chrbtice. Seniori, ktorí nie sú zvyknutí na 
celoživotné pohybové aktivity,  by sa pred začatím 
nových cvičení mali poradiť s odborníkom v oblasti 
liečebnej rehabilitácie. 

Iným omylom býva, že ľudia , ktorí si chcú me-
dikamentózne zlepšiť kvalitu kĺbovej chrupavky, 
namiesto prípravkov, ktoré obsahujú zložky kĺbovej 
výživy (napríklad kolagén, kyselina hyaluronová, 
chondroitínsulfát, MSM) užívajú nadmerne zby-
točne veľké množstvá vápnika. Vápnik, vitamín 
D a konkrétne liečivo indikované  po odbornom 
osteologickom vyšetrení seniora je vhodné pre 
pacienta so zníženou kvalitou kostí, osteoporózou. 

ZDRAVÁ RADA
V každom prípade platí, že seniori majú viesť 

podľa možnosti po každej stránke vyvážený život, 
kde sa strieda duševná i telesná primeraná aktivita 
s vhodnou stravou, udržiavaním sociálnych kon-
taktov s pozitívne ladenými  priateľmi. Aj napriek 
tomu, že sa vo vyššom veku vždy nedajú  ignorovať  
občas prichádzajúce aj vážnejšie starosti, určite je 
možné  sa vyhnúť aktívnemu vyhľadávaniu infor-
mácií o katastrofách, a problémoch, ktoré sa nás 
netýkajú a nemôžeme ich pozitívne ovplyvniť. Žiť 
plnohodnotne sa dá predsa v každom veku. 
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VIANOČNÁ PONUKA 

Podporte immunitu  
s prírodným výživovým  

doplnkom IMMUNILFLOR 
a získajte IGAZYM.

Potrebujete vysokú dávku  
vitamínu C a máte  
podráždené hrdlo?

18 €

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

    inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

www.pharco.sk  |  mobil: 0905 76 44 75  |  e-mail: office@pharco.sk 

* Klinická štúdia používania Immunilfloru v prevencii sezónnych chorôb alebo chorôb z prechladnutia Dr. E. Montanari, Dr. R. Matteini, Dr. A. Padovani. Poliambulatorio Airone, Bologna. 
Spoločnosť pharco zdôrazňuje dôležitosť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, ktoré sú predpokladmi dobrého zdravia. (Nariadenie č. 1924/2006 EÚ).
Pred užívaním si prečítajte pribalovú informáciu.

Zlaté Céčko GOLD-VIT C shot 2000 mg pre rýchly návrat do kondície. 
• Inovatívna orálna forma vitamínu C s vysokou biodostupnosťou v ampuliach s dávkou 2000 mg. 
• 5 ampúl. 
• Krátkodobé užívanie je vhodné pri akútnych ochoreniach - chrípka, nachladnutie a horúčka. 
• Dlhodobé užívanie vhodné po konzultácii s lekárom pri chronických imunitných ochoreniach  

a onkologických ochoreniach. 
• Užívanie 1/2 až 1 ampula denne, podľa odporučenia lekára alebo lekárnika. 

Igazym – prírodné pastilky na podráždené hrdlo pre dospelých aj deti (20 ks).
• Jedinečná prírodná kombinácia kolostra a lyzozýmu. 
• Vhodná ako lokálna kombinácia pri podráždenom hrdle. 
• Dávkovanie podľa potreby, 1-2 pastilky za hodinu. 
• Nenávykový, prírodný.
• Lyzozým má silné antimikrobiálne účinky, narúša bunkovú stenu mikróbov a tým dochádza  

k ich likvidácii. Špeciálne upravené kolostrum obsahuje „uzamknuté“ imunoglobulíny (protilátky),  
ktoré sú lokálne účinnejšie. 

IMMUNILFLOR – na podporu imunity.
• Oslabená imunita alebo antibiotická liečba? Opakujúce sa nachladnutia sú častým prejavom oslabenej 

imunity. Riešením sú prírodno imuno-špecifické výživové doplnky IMMUNILFLOR 2 v 1, ktoré sú vďaka  
obsahu imunitno-špecifických látok a probiotík vhodným doplnkom aj ku antibiotickej liečbe. 

• Až 80 % respondentov užívajúci Immunilflor uviedlo, že nemali príznaky sezónnych ochorení  
alebo zhoršenie zdravotného stavu.*

• Odporúčané užívanie: 1 drink denne.

20 €

PRÉMIOVÝ VÝŽIVOVÝ DOPLNOK  
GOLD-VIT C SHOT 2000 mg alebo IMMUNILFLOR  
získate aj s IGAZYMOM ZA ZVÝHODNENÚ CENU

Prírodné pastilky  
na podráždené hrdlo,  
vhodné pre deti  
aj dospelých.

NÁJDETE VO VYBRANÝCH LEKÁRŇACH.  
Akcia platí do 28.2.2020 a vzťahuje sa na balíček: GOLD-VIT C SHOT 2000 mg (5 ampúl) 

+ IGAZYM a na balíček: IMMUNILFLOR drinky (16 ks) + IGAZYM. Do distribučných  
spoločností alebo na objednávku dodáva spoločnosť pharco. 

NOVINKA
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Nedarí sa vám znížiť  
glykovaný hemoglobín (HbA1c) 
alebo máte kolísavé glykémie?   

Skúste NOGLIC!

Glykemicko-špecifický výživový 
doplnok pre diabetikov 2. typu.

Prispieva k vyrovanej hladine  
cukru v krvi a znižuje chuť  

na sladké. 

Významné zníženie HbA1c  
až o 0,3%*

*Respondenti užívajúci NOGLIC  
2× denne po dobu 12 týždňov hlásili 

významné zníženie HbA1c.

Zloženie: škorica, chróm,  
Momordika, Gurmar, kyselina  

tioktová (lipoová)

Zdroj: Study evaluating the efficacy and safety of Noglic in reducing glycemia, Prof. Livia 
Pisciotta, Dr. Claudia Borrini, Internal Department, University of Genova
Referencia: 1. https://dia.hnonline.sk/dia-poradna/544341-v-diabetologickej-poradni- 
najdete-vsetko-co-vas-trapi

15 minút  
pred jedlom,  

2× denne

DIABETOLÓGIA

AKTÍVNY PRÍSTUP  
K OVPLYVNITEĽNÝM  NÁSLEDKOM  

DIABETES MELLITUS 2. TYPU 
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MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Diabetologická ambulancia Trnava

Diabetes melli-
tus 2. typu skracuje 
dĺžku života svojim 
nositeľom. Aktívny 

prístup  smerujúci k diagnostike a zbytočne 
neodkladanej liečbe  má veľký význam. Liečba 
diabetes mellitus 2. typu je komplexnou liečbou. 
Okrem kontroly hyperglykémie veľkú úlohu zo-
hráva aktívny prístup k ovplyvniteľným rizikovým 
faktorom, akými sú aktívna liečba vysokého 
krvného tlaku, zvýšených hladín tukov v krvi 
(dyslipidémie), kontrola hmotnosti (obezity)  
a ukončenie fajčenia pacientom. 

Často sa stretávame s klinickou zotrvačnos-
ťou. Za klinickú zotrvačnosť sa považuje stav, 
kedy sa na základe poznania, dostupnej liečby, 
zmeraných hodnôt laboratórnym vyšetrením 
a inými pomocnými vyšetreniami  zistia vyššie 
hodnoty ako sú cieľové hodnoty a liečba sa ne-

mení rôzne dlhé obdobie. Stanovenie cieľových 
hodnôt nie je samoúčelné. Cieľové hodnoty sú 
podložené veľkými klinickými skúsenosťami. 
Sprísňovanie hodnôt znamená približovanie sa 
k stavu zdravého človeka. 

Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení 
rozdeľujeme na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. 
Dokázanými ovplyvniteľnými rizikovými faktormi 
sú nedostatočná fyzická aktivita, obezita, vysoký 
krvný tlak, vysoká hodnota cukru v krvi, vyso-
ké hodnoty tukov, liečba zúženej krčnej cievy,  
fibrilácia predsiení, ochorenia srdca s vysokým 
rizikom embolizmu, stavy spojené so zníženým 
zrážaním krvi, nadmerná protidoštičková liečba 
a faktory životného štýlu, napríklad fajčenie a 
nadmerné pitie alkoholu. Prítomnosť viacerých 
rizikových faktorov významne zvyšuje pravde-
podobnosť ochorenia. 

Lepšie monitorovanie odozvy na zmenu liečby, 
následná kontrola po a zintenzívnenie liečby, 
zvýšená frekvencia návštev a podpora vzdelá-
vania sú cestou k odstráneniu nevnímajú klinic-
kej dôležitosti dosiahnutia stanovených cieľov. 
(Tomuto žiaľ nie celkom dobre rozumieme). 
Základným predpokladom úspešnosti liečby 
je pravidelné užívanie liekov v predpísaných 
dávkach.

Aktívny prístup k ovplyvniteľným  rizikovým 
faktorom spočíva v dôslednom dodržiavaní zdra-
vého životného štýlu, v primeranej pohybovej 
aktivite, účelnom stravovaní, samokontrole krv-
ného tlaku a glykémií a v aktívnom pátraní po 
sprievodných komplikáciách.   

PRÍČINY, KTORÉ VEDÚ KU KLINICKEJ ZOTRVAČNOSTI, SÚ UVEDENÉ V TABUĽKE 

KLINICKÁ ZOTRVAČNOSŤ

Pacient Lekár Zdravotný systém

odmietanie ochorenia nedostatok času neprítomnosť záväzných klinických 
odporúčaní 

nedostatočné povedomie  
o progresívnom charaktere ochorenia málo lekárov a  zdravotných sestier neprítomnosť registrov 

nedostatočné povedomie o dôsledkoch 
nedostatočnej glykemickej kontroly  

a kontroly sprievodných ochorení

obava z nákladov na liečbu a sankcie  
za prekročenie nákladov  

za vyšetrenia a liečbu

neexistencia plánov starostlivosti  
o pacientov s chronickými ochoreniami  

obava z nežiaducich účinkov liečby skôr reaktívny ako proaktívny prístup nedostatočný dosah na  
nespolupracujúcich pacientov v liečení  

obava zo schopnosti zvládnuť  
komplikovanejší režim nepochopenie potrieb pacienta časté zmeny systému 

príliš veľa liekov ťažkosti s aplikovaním odborných 
odporúčaní netímový prístup v starostlivosti 

náklady na lieky malá  odmena za vykonanú  
zdravotnú starostlivosť

nedostatočná komunikácia medzi 
lekármi a inými zamestnancami

zlá komunikácia s lekárom obava  z poškodenia pacienta obmedzenie  dostupnosti inovatívnych 
liekov alebo diagnostických postupov

nedostatočná podpora  rodiny
zrozumiteľné komunikovanie odporúčaní 

individualizovanej liečby a jej cieľov 
pacientovi 

nedostatočne fungujúci sociálny  
systém (preškolenia na inú prácu)

nedôvera lekárovi obava o schopnosť pacienta zvládnuť 
zložitejšie liečebné postupy 

chýbajúce centrá starostlivosti o sociálne 
vyčlenené skupiny obyvateľstva

12 2/ november /2019 

Podpora rodiny je pre diabetika dôležitá. 

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

    inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI

e-shop
www.enatur.sk

Výživové doplnky spoločnosti pharco 
nájdete na webovej  

stránke www.enatur.sk. 

Výživové doplnky a vitamíny  
dodávame až k vám domov. 

Objednávajte cez e-shop.

Zavolajte alebo pošlite sms  
na tel. číslo: 0903 708 032  

alebo 0911 746 665

Pošlite nám e-mail: info@enatur.sk
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Physiomanna LaxDepur, Kids  
a Baby sú výživové doplnky

Spoločnosť pharco zdôrazňuje dôležitosť pestrej a vyváženej stravy a zdravého  
životného štýlu, ktoré sú predpokladmi dobrého zdravia. (Nariadenie č. 1924/2006 EÚ).

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI

• 100% prírodný produkt na báze manny  
z Jaseňa mannového

• rýchly nástup účinku (2-3 hodiny),  
1/2 až 3 rozpustné kocky pre dospelých

• nedráždi črevný trakt, vhodné pri syndróme 
dráždivého čreva (IBS), divertikulóze  
a meteorizme čriev

• bez liekových interakcií a kontraindikácií, 
nenávykový

• veľmi nízky glykemický index  
(vhodný pre diabetikov)

• pohodlnná a rýchla príprava na kolonoskopiu 
(po konzultácii s lekárom min. 9 ks rozpustných 
kociek)

• pre správny tranzit črevného obsahu a pri zápche

• pri potrebe očistenia / detoxikácie čriev

• pri nadúvaní, problémoch s trávením a črevných kŕčoch

• zloženie: fruktózový manitol, manna z Jaseňa 
mannového, Fenikel, Rumanček, Medovka

• prášok je rýchlo rozpustný v akomkoľvek nápoji,  
aj v mlieku

• dávkovanie: 1 gram (1/2 vloženej odmerky) na 1 kg 
telesnej hmotnosti dieťatka

• pre správny tranzit črevného obsahu a pri zápche

• pri potrebe očistenia / detoxikácie čriev

• na báze manny z Jaseňa mannového a manitolu

• odporúčané dávkovanie od 1/2 do 3 rozpustných  
kociek rozpustiť v akejkoľvek tekutine (napr. čaj, 
mlieko). Možno aj priamo voľne konzumovať  
alebo pridávať do pokrmov (neovplyvňuje chuť,  
ani arómu jedla).

• nedráždi

• bez liekových interakcií

• bez kontraindikácií

• jemná sladkastá príchuť

• rozpustný vo všetkých 
nápojoch

• praktické dávkovanie

• bezlaktózový

• nespôsobuje zubný kaz

• bez konzervantov a pridaných 
farbív

• veľmi nízky glykemický index 

Novinka pre rýchlu potrebu celkovej  
evakuácie črevného obsahu  

(bowel cleansing), správneho tranzitu  
črevného obsahu a pri zápche  

0-3 roky
veku

od  
3 rokov  

veku

12 ks  
rozpustných  

kociek

6 ks rozpustných kociek 
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Pani doktorka, môžete nám vysvetliť, čo je 
to menopauza?

Menopauza  je normálnou súčasťou života, rov-
nako ako puberta. Je to obdobie od poslednej 
menštruácie, avšak sprievodné príznaky sa môžu 
vyskytovať skôr. Sú spôsobené zmenou hladiny 
estrogénov a gestagénov. Toto prechodné obdo-
bie nazývame perimenopauzou. Priemerný vek 
ženy, kedy majú poslednú menštruáciu, je približne  
50 rokov. Závisí to od genetických predispozícií, 
životného štýlu, užívania hormónov, stravovania, 
fajčenia. Taktiež netreba zabúdať, že chirurgické 
odstránenie maternice a vaječníkov vedie k okam-
žitej menopauze. 

Sú príznaky jednoznačné? Nemôžme si ich 
zameniť s príznakmi rôznych chorôb?

Sprievodné príznaky perimenopauzy/menopauzy 
závisia od zmien hormónov v tomto období.
• Väčšinou dochádza k zmene menštruačného 

cyklu, ktorý sa stáva nepravidelným. Krvácanie 
môže byť silnejšie, ale i slabšie ako predtým. 

• Návaly (pocity horúčavy) cez deň, ale i v noci, 
môžu spôsobiť nespavosť a podráždenosť.

• Suchosť pošvy a pocit dyskomfortu pri zníženej 
hladine estrogénov, môže viesť k bolestiam pri 
sexuálnom styku. Lokálna liečba s malým množ-
stvom estrogénov tento problém okamžite vyrieši.

• Zmena hormónov môže viesť taktiež k zmenám 
nálad, zníženej schopnosti zvládania stresu.

• Nedostatok estrogénov je taktiež jedným z fak-
torov spôsobujúcich osteopéniu / osteoporózu, 
zvyšuje sa výskyt kardiovaskulárnych ochorení.
Znie to priam odstrašujúco. Čo poradíte 

ženám, ako môžu zvládnuť toto obdobie čo 
najlepšie?

Puberta, fertilný vek a tehotenstvo majú svoje 
zvláštnosti, ktoré sú zvládnuteľné, tak isto žena 
v menopauze nemá trpieť týmito možnými sprie-
vodnými príznakmi.

Je potrebné, aby predtým, než sa začne vypyto-
vať svojich kamarátok, kolegýň, surfovať na inter-
nete, navštívila gynekológa, ktorý jej problematiku 
menopauzy vysvetlí. Gynekologickým odborným 
vyšetrením, prípadne vyšetrením hormónov zistí, či 
skutočne ide o perimenopauzu/menopauzu. Počas 
menopauzy je vhodné robiť osteodenzitometrické 
vyšetrenie, aby sme videli stav kostí, či nejde o os-
teopéniu, eventuálne osteoporózu. Tieto ochorenia 

je tiež potrebné liečiť, aby v neskoršom období 
nedochádzalo k zlomeninám. 

Stretávate sa s tým, že by sa pacientky vy-
hýbali vyšetreniu a snažili sa prekonať meno-
pauzu bez konzultácie s gynekológom? 

Nemám tieto skúsenosti s mojimi pacientkami. 
Možno je to o dôvere k lekárovi. Vysvetľujem im, že 
každé obdobie v živote ženy je niečím výnimočné  
a každé z týchto období si majú plne užívať bez 
bolestí, bez porúch krvácania a vlastne bez akých-
koľvek zdravotných problémov.

Sú dva spôsoby, ako žene trpiacej príznakmi 
klimaktéria pomôcť – fytoestrogény a hormó-
ny. Najmä tie druhé sú mimoriadne diskutova-
né. Máme sa hormónov báť? Nezvyšujú riziko 
karcinómu prsníka? 

Publikované štúdie preukázali zvýšený výskyt 
rakoviny prsníka pri užívaní hormonálnej substituč-
nej liečbe. Avšak ženy, vybrané do prieskumu, boli 
väčšinou staršie a nezohľadňovali sa mnohé fak-
tory, ktoré môžu ovplyvniť výskyt rakoviny prsníka.

Liečba hormónmi, tak ako každá iná liečba, je 
individuálna. Ženy chodia na pravidelné preventívne 
prehliadky, mamografie, ultrazvukové vyšetrenie 
prsníkov, poznáme ich rodinnú anamnézu, najmä 
výskyt rakovinových ochorení. Až po sumarizácii 
tohto všetkého sa rozhodujeme pre prípadné zača-
tie hormonálnej liečby. Platí tu však, že táto liečba 
sa podáva najkratší nevyhnutný čas. Samozrejme, 
s každou liečbou musí byť pacientka oboznámená 
a musí s ňou súhlasiť. Alternatívnym riešením je 
užívanie fytoestrogénov, ktoré pacientkam tiež 
odporúčame. 

„Prírodnou“ cestou, ako telo upokojiť, je do-
stať doňho fytoestrogény zo stravy, prípadne 
z voľnopredajných prípravkou v lekárni. Môžu 
sa ženy takto úspešne udržiavať?  

Áno, mnohé ženy, ktoré nechcú užívať hormo-
nálnu liečbu, majú možnosť výberu z prírodných 
zdrojov, či z výživových doplnkov. Fytoestrogény 
sú prírodné látky s účinkom podobným estrogénu. 
Ide o nesteroidné látky, z ktorých najvýznamnejšie 
skupiny tvoria izoflavóny, lignány a kumestany.

Medzi zdroje fytoestrogénov patria napríklad 
sója, vinné listy, ďatelina lúčna, ľan siaty, ploštič-
ník strapcovitý, dioskórea huňatá. Šalvia lekárska 
pomáha pri návaloch tepla. Netreba zabúdať na 
antioxidanty, užívanie kalcia a vitamínu D. 

Na čo sa treba pripraviť? Ako dlho trvá, kým 
celým týmto obdobím žena prejde a opäť sa 
zastabilizuje? 

Obdobie, počas ktorého má žena spomínané 
sprievodné príznaky, je veľmi rôzne. Asi tretina žien 
je úplne bez problémov, tretina má mierne ťaž-
kosti a tretina väčšinou vyhľadá lekársku pomoc. 
Všetko závisí od genetickej  výživy, životného štýlu, 
predispozície.

Platí, že budem mať približne taký prechod, 
aký mala moja mama?

Závisí to aj od spomínanej genetiky. Ak však 
matka mala operáciu, pri ktorej jej boli odstránené 
vaječníky, tento údaj nám chýba.

Dnes je moderné rodiť neskoro. Má to vplyv 
na nástup menopauzy? Takisto počet pôrodov, 
je to zaujímavý faktor?

Ženy, ktoré začali neskôr menštruovať, neskôr 
rodili, užívali antikoncepciu, majú väčšinou neskorší 
nástup menopauzy.

Majú fajčiarky zhoršenú štartovaciu pozíciu?
Áno, u žien, ktoré fajčia, môže nastať skorší ná-

stup menopauzy. Fajčenie taktiež zvyšuje riziko 
kardiovaskulárnych a pľúcnych ochorení. 

Obezita, kardiovaskulárne riziko, osteo-
poróza sa v súvislosti s klimaktériom skloňujú 
najviac. Vykrýva hormonálna liečba a úprava 
stravy toto riziko?

Nevykrýva  toto riziko úplne, ale napomáha, aby 
sa v tomto období ženy nezvyšovalo.

Čo sú najväčšie mýty a omyly, ktorým majú 
ženy stále tendenciu v súvislosti s touto prob-
lematikou veriť?

Najväčšou chybou je, ak uveria tomu, že návaly, 
nepravidelné krvácanie, depresie, nespavosť, pova-
žujú to v tomto období za normálne, a preto nemajú 
potrebu ich liečiť.

Aby sme skončili pozitívne, máte aj takú skú-
senosť, že pre ženu bolo klimaktérium  vyslo-
bodením a začiatkom novej etapy?

Samozrejme. Rodina je zastabilizovaná, deti sú 
väčšinou už samostatné, majú viac času na seba, viac 
na voľnočasové aktivity. Majú viac času na to, aby sa 
mohli venovať manželskému a partnerskému životu. 
Práve v tomto období sa niektoré ženy stávajú sexu-
álne aktívnejšie. Pokiaľ mala žena dovtedy výhrady 
k antikoncepcii, môže si v období menopauzy užívať 
sex bez rizika nechceného otehotnenia. 

V POHODE SA MÔŽEME CÍTIŤ  
AJ POČAS MENOPAUZY  

Na tému menopauza, čo všetko obnáša a ako môžeme prekonať toto 
obdobie čo najlepšie, sa pýtame primárky gynekológie z Interkliniky 
v Bratislave, MUDr. Dagmar Gavorníkovej.

GYNEKOLÓGIA
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V dňoch 11. a 12.10. 2019 sa konala konferen-
cia Gynekológov, urológov a sexuológov. Na 
odbornom podujatí sa zúčastnilo približne 200 
lekárov, prevažne gynekológov. Vystavovalo  
26 firiem, medzi nimi aj naša firma pharco. Tejto 
akcie sme sa zúčastnili už druhý rok. Vystavovali 
sme naše produkty v gynekológii Ovocan, Donna 
life, Ferrolin C , Cranberry Cyst a z produktov 
pre pánov sme v rámci urológie prezentova-
li Prosterbe. Naše produkty už lekári po celom 
Slovensku poznajú a samozrejme aj my ako firma 

Aké sú hlavné zásady  
pohodového a bezproblémového 

života v období menopauzy? 

1/ zdravé stravovanie, 2/ nemať nadváhu 
3/ nefajčiť, 4/ veľa fyzickej aktivity, špor-
tu, 5/ duševná pohoda, pozitívne myslenie  
6/ dostatočný spánok, 7/ pravidelné gyne-
kologické prehliadky

už sme v ich povedomí. Na konferencii sme 
prišli predstaviť nové produkty určené pre 
pánov EREKTON Max (na podporu potencie)  
a Biolevox Neuro a Biolevox Neuro Forte (vhod-
né pri neuropatiách a bolestiach chrbtice). 
Hlavnými témami  konferencie boli urogyne-
kologické poruchy, sexuálne disfunkcie, skrining 
rakoviny krčka maternice. Pre našu firmu má 
konferencia veľký význam, preto sa určite aj 
budúci rok zúčastníme.

Mgr. Zuzana Schmidtová
Reprezentantky pharco (zľava): Mgr. Lenka Hanáková  
a Mgr. Zuzana Schmidtová. 

KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV, UROLÓGOV A SEXUOLÓGOV
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Úľavu od vaginálnej mykózy  
a ťažkostí vám prináša  

       

vaginálne čapíky a ústne kapsuly

Komplexne rieši akútne aj chronické 
vaginálne zápaly kvasinkového aj  

bakteriálneho pôvodu.  

zdravotnícka pomôcka VHODNÝ AJ PRE TEHOTNÉ ŽENY

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI

Obsah fytoestrogénov  
až 80 mg, vitamín B6,  
magnézium, pľoštičník. 

Až 800 mg vápnika v dennej 
odporúčanej dávke.

1× denne, kapsuly  s postupným uvoľňovaním zabezpeču-
jú  dlhodobejšie pôsobenie  fytoestrogénov.

Zloženie: 
• vápnik
• vitamín D3 
• magnézium

Dávkovanie: 
• 1× denne pre deti a dospelých
• 2× denne pre tehotné ženy

Dávkovanie:
• 1 drink denne
• pre silnejší účinok 2-3 drinky  

denne 

Aj zrelé dámy 
chcú žiť naplno
bez príznakov 

menopauzy

Pre ženy v menopauze Prírodný vápnik z morských  
koralov pre rýchle doplnenie  

telesného vápnika

Obsahuje železo, vitamín C, 
kyselinu listovú, výťažok  
z rastliny Acerola, citrónová 
príchuť.

Obsahuje brusnice,  
Medvedicu lekársku,  
zelený čaj a Zlatobyľ. 

Prémiové železo  
prírodného  

pôvodu vhodné pre  
deti, dospelých aj  

tehotné ženy

Aby močové 
cesty  

fungovali 
správne

24 ks
v balení

30 ks
v balení

80 ks
v balení

16 ks
v balení

ZDRAVIE ŽENY

uridín m
onofosfát + vitam

íny B  – pri bolestiach chrbta a neuropatiá
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NOVINKA

DOSTUPNÉ V LEKÁRŇACH
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  Keď „odchádza“   
chrbát, prichádza
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50 mg uridín monofosfátu

vitamíny B

1 tbl 

denne
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Nadváhu či obezitu u detí by sme nemali 
podceňovať. Spája sa s ňou totiž 40-krát vyššie 
riziko rozvoja metabolických zmien vedúcich 
ku kardiovaskulárnym ochoreniam a cukrovke. 
Kampaň MOST – Mesiac o srdcových témach, 
ktorá sa konala v septembri, vyzývala všetky 
generácie a celé rodiny, aby na starostlivosť  
o srdce dbali už u svojich detí. 

Témami tretieho ročníka spoločnej platfor-
my Slovenskej nadácie srdca, Únie pre zdravšie 
srdce a Slovenskej kardiologickej spoločnosti 
s názvom MOST – 
Spolu chránime Vaše 
srdcia, sú vysoký cho-
lesterol, vysoký krvný 
tlak a ďalšie chronické 
ochorenia, proti kto-
rým môžeme bojovať 
zmenou životného 
štýlu či pravidelným 
pohybom. Súčasťou 
kampane boli odbor-
né edukácie, názorné 
ukážky a pohybové ak-
tivity pre celé rodiny. Podujatie pre bežcov malo 
symbolický názov „Aby vaše srdce nezlyhalo“. 

S celkovým životným štýlom súvisí nielen to, 
ako vyzeráme, či trpíme nadváhou alebo obezi-
tou, ale aj chronické ochorenia, ktoré spočiatku 
nebolia, preto ich nevnímame a možno aj igno-
rujeme, no môžu mať fatálne následky. Často 
si ich spôsobujeme sami, zlým stravovaním, ne-
dostatkom pohybu, fajčením, veľkou psychickou 
záťažou, avšak mnohé ochorenia môžu byť aj 
dedičné. Správnym a zdravým životným štýlom je 
možné predispozície chronických ochorení akými 
sú cukrovka, hypertenzia či vysoký cholesterol, 
znížiť alebo oddialiť.  

V súčasnosti si mnoho ľudí rôznych vekových 
skupín uvedomuje, že životný štýl a chronické 
ochorenia spolu súvisia. Doba internetu so se-
bou prináša široké možnosti a ľudia sa inšpirujú  
v otázke redukcie hmotnosti, cvičenia či celkovej 
úpravy životného štýlu. Nie vždy však môžu byť 
práve internetové zdroje, s často neoverenými 
a nepodloženými informáciami, spôsobom, kto-
rého by sa mala spoločnosť skalopevne držať. 
Kampaň MOST si stanovila cieľ, prostredníctvom 
ktorého chce upriamiť pozornosť na zodpoved-
nosť voči vlastnému zdraviu a zmeniť predsavza-
tia na realitu prezentovaním štyroch základných 
pilierov zdravia srdca a ciev:
• Vyvážená strava.

• Dostatočný pohyb a telesná kondícia.

• Mentálna pohoda a boj so zlozvykmi (naprí-
klad fajčenie, užívanie alkoholu, ponocovanie, 
dlhodobý stres a pod.).

• Majte svoje ochorenie pod kontrolou.

Životný štýl ako prevencia  
pred ochoreniami 

Ochorenia obehovej sústavy dlhodobo patria 
medzi najčastejšie príčiny smrti a hospitalizácií 
na Slovensku aj vo svete. Tieto ochorenia, akým 
je napríklad aj vysoký krvný tlak, postihujú ľudí 

všetkých vekových kategórií, ale najviac ľudí nad 
50 rokov. Vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, 
vzniká často ako následok neriešeného problé-
mu nadváhy, obezity, zvýšeného cholesterolu či 
nesprávnej životosprávy. Udáva sa, že obvod pása 
u mužov viac ako 102 cm a u žien viac ako 88 cm  
je významným rizikovým faktorom. Hypertenzia 
ako jedna z najčastejších chronických chorôb je 
rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovas-
kulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhá-
vanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú 

chorobu srdca či infarkt 
myokardu. Je preto 
potrebné liečiť ju včas, 
aby sa zabránilo vzniku 
mnohých vážnych kom-
plikácií. Hypertenzia je 
chronické ochorenie, 
ktoré sa nedá úplne 
vyliečiť. Je možné ho 
však dobre a dlhodobo 
kontrolovať.

Napriek tomu, že 
mnoho pacientov nespolupracuje tak ako by 
malo, dodržiavanie správnej liečby a zmena život-
ného štýlu významne zlepšuje kontrolu krvného 
tlaku. Už pokles hmotnosti o 5 kg môže priniesť 
preukázateľné zníženie krvného tlaku. „Fyzická 
aktivita je dôležitou súčasťou kardiovaskulárnej 
prevencie. Je užitočná nielen pre myseľ človeka  
a celkovú psychickú pohodu, ale dokázateľne zni-
žuje pravdepodobnosť výskytu srdcových ochorení 
a mozgovej porážky, zlepšuje cirkuláciu krvi v tele, 
schopnosť organizmu využívať kyslík. Pomáha aj 
pri znižovaní krvného tlaku, prospieva spánku  
a napomáha celkovej kvalite života,“ priblížila 
všeobecná lekárka pre dospelých, MUDr. Jana 
Bendová, PhD.

Pacienti s hypertenziou by však okrem pra-
videlnej aktivity či správnej stravy mali vylúčiť 
alebo aspoň obmedziť príjem alkoholu, skončiť 
s fajčením či zredukovať príjem soli. Znížený 
príjem soli pozitívne vplýva na výšku tlaku krvi. 

Úprava životného štýlu a pravidelná fyzická 
aktivita majú priaznivý účinok nielen na tlak 
krvi, ale aj na cholesterol. Nielenže klesá celkový  
a LDL cholesterol, ale aj mierne stúpne „dobrý“ 
HDL cholesterol. 

Zdravá strava 
Mnohí pacienti, pri snahe zmeniť životný 

štýl, bojujú s mýtami, ktoré sa spájajú napríklad  
so stravovaním. Základom jedálnička pacientov 
s ochoreniami obehového systému by mala byť 
zelenina a ovocie, kvalitné bielkoviny, zložené 
sacharidy a primerané množstvo tukov. Pri ovocí 
a zelenine sa odporúča 4 až 5 porcií denne. Pre 
pacientov sú vhodné celozrnné výrobky ako raž-
ný chlieb, naturálna ryža či celozrnné cereálie. 
V jedálničku vyváženého stravovania by mala 
byť zaradená prioritne hydina a ryby pred inými 
druhmi mäsa. „Ak chceme znížiť kardiovaskulárne 
riziko správnou výživou, mali by sme sa vyhnúť kon-
zumácii potravín s obsahom trans-foriem mastných 

ABY SRDCE NEZLYHALO 
O srdce by sme sa mali starať od útleho veku. Deti s nadváhou majú násobne vyššie 
riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

TIPY NA ZNÍŽENIE PRÍJMU 
CUKRU V STRAVE

V kombinácii so zdravším zložením stravy 
riziko cukrovky 2. typu výrazne znížite. 

 ü Namiesto ovocných džúsov a sladených bub-
linkových nápojov pite čistú vodu. Kávu si 
neprisladzujte. 

 ü Každý deň zjedzte aspoň tri porcie zeleni-
ny. Vyberajte si zelenú listovú zeleninu ako 
zelený šalát, špenát, či rukolu.

 ü Denne si dajte aspoň tri kusy ovocia. 
Vyberajte si menej sladké druhy.

 ü Ak máte chuť na maškrtu, dajte si kúsok 
ovocia, prirodzené neochutené orechy ale-
bo mandle alebo kúsok tmavej (min. 70 %) 
čokolády.

 ü Zredukujte svoj denný príjem alkoholu na mi-
nimum, prípadne alkohol úplne vynechajte. 
Obsahuje veľké množstvo cukru.

 ü Jedzte chudé biele mäso, ryby a morské 
plody namiesto červeného mäsa, údenín  
a priemyselne spracovaných mäsových vý-
robkov- takmer všetky obsahujú pridaný 
cukor.

 ü Namiesto čokoládovej nátierky či džemu na 
chlieb zvoľte radšej tenkú vrstvu arašidové-
ho masla. Sladké nátierky aj deťom doprajte 
len výnimočne.

 ü Celozrnný chlieb namiesto bieleho chle-
ba, celozrnné cestoviny namiesto bielych 
a hnedá ryža namiesto bielej. Voľte jedlá s 
nižším glykemickým indexom a nahraďte  
"rýchle cukry",  ktoré spôsobujú inzulínovú 
rezistenciu.

 ü Vyberajte si nenasýtené tuky (predovšetkým 
olivový olej) namiesto nasýtených tukov 
(maslo, masť, kokosový olej, palmový olej).

kyselín a znížiť príjem nasýtených tukov, jednodu-
chých cukrov a soli, čiže obmedziť alebo až úplne 
z nášho jedálnička vylúčiť predovšetkým údeniny, 
vyprážané jedlá, ale aj sladené nápoje a potraviny 
s pridaným jednoduchým cukrom, slané pochutiny 
a iné priemyselne spracované potraviny. Pozornosť 
je nutné venovať adekvátnemu príjmu vhodných 
tekutín a energeticky menej bohatej, ale nutrične 
vyváženej stravy v prirodzenej forme, s dôrazom 
na potraviny rastlinného pôvodu (zelenina, ovocie, 
strukoviny, orechy, celozrnné potraviny)  ako cen-
ného zdroja vlákniny, vitamínov, minerálnych látok  
a fytonutrientov potrebných pre zachovanie zdra-
via,“ uviedla MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH 
z Ústavu hygieny, Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského.

Zdroj: Tlačová správa Kampaň MOST: Spolu 
chránime Vaše srdcia, 11. 9. 2019

Viac informácii o kampani nájdete na stránkach 
www.presrdce.eu a www.tvojesrdce.sk.

www.noglic.sk

výživový doplnok

Pri potrebe normálnej  
hladiny glukózy  

a obmedzení chuti na sladké
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že minimálne jedna 
tretina obyvateľstva 
v SR má zvýšené hla-

diny cholesterolu. Viac ako 80 percent ľudí, ktorí 
patria do vysoko rizikových skupín populácie, sú 
diabetici alebo prekonali srdcovocievnu prího-
du, nedosahuje žiaduce hodnoty cholesterolu. 
Dostatočne nízku hladinu cholesterolu má menej 
ako jedna pätina tejto rizikovej populácie!  

Vysoká hladina krvných tukov,  najmä „zlého“ 
LDL cholesterolu je jedným z najzávažnejších rizi-
kových faktorov srdcovocievnych ochorení. Hoci 
je vyšetrenie hladiny cholesterolu jednoduché  
a na Slovensku máme dostupnú efektívnu lieč-
bu, mnoho ľudí nie je diagnostikovaných  
a nelieči sa!  

Čo je to cholesterol? 
Cholesterol je tuk a podobne ako ďal-

šie mastné látky nie je rozpustný v krvi. 
Prenášajú ho špeciálne bielkovinové no-
siče nazývané lipoproteíny. Hlavné dva 
druhy sú: lipoproteín s vysokou hustotou 
(HDL) – tzv. „dobrý“ a lipoproteín s nízkou 
hustotou (LDL) – tzv. „zlý“. V skutočnosti 
je teda cholesterol len jeden, v krvi však 
cirkuluje naviazaný na rôzne bielkoviny. 
Celkový cholesterol je súčet všetkých 
druhov cholesterolu.

„Dobrý“ cholesterol HDL pôsobí pro-
tizápalovo a antioxidačne. Ku zvyšovaniu 
HDL cholesterolu vedie dostatok fyzic-
kej aktivity. U žien by  jeho hladina mala 
byť viac ako 1,2 mmol/l a u mužov nad  
1,0 mmol/l.

„Zlý“ nosič  LDL dominantne zabez-
pečuje transport cholesterolu z pečene  
do buniek tela. Každá bunka potrebuje 
cholesterol, ak ho však v krvi koluje veľké 
množstvo a bunky ho nezužitkujú, hrozí 
riziko jeho postupného usadzovania na stenách 
tepien. Tento jav je známy ako ateroskleróza. 
Cholesterolu naviazanému na LDL nosič sa pre-
to hovorí „zlý cholesterol“. K jeho zvyšovaniu 
prispieva okrem zvýšeného príjmu nasýtených 
tukov v potrave aj nedostatočný pohyb, pribe-
ranie na hmotnosti a fajčenie. Jeho hladina by 
mala byť u inak zdravých osôb do 3,0 mmol/l.  
U chorých s cukrovkou a jej komplikáciami alebo 
u osôb po prekonanej srdcovocievnej príhode je 
maximálna prípustná hladina LDL cholesterolu 
v krvi 1,4 mmol/l. 

Bez cholesterolu ľudské telo nemôže fungo-
vať, potrebuje ho každá bunka pre svoj normálny 
chod. Je súčasťou žlčových kyselín nevyhnutných 
pre vstrebávanie tukov v čreve a východiskovou 
látkou vitamínu D. Do organizmu sa dostáva 
stravou, alebo ho produkuje pečeň. Pečeň môže 
vytvárať až 80 percent celkového cholestero-
lu v tele. V organizme sa nachádza približne  

140 gramov cholesterolu, pričom vyše 90 per-
cent je prítomných v bunkových membránach. Za 
vznik aterosklerózy zodpovedá len cca 5 percent 
cholesterolu, ktorý cirkuluje v krvnej plazme, čo 
je jedna zo zložiek krvi. 

Liečba vysokej hladiny  
cholesterolu

Základným liekom sú v súčasnej dobe statíny. 
Tieto lieky sa používajú nielen na vysoký cho-
lesterol, ale aj pri prejavoch a komplikáciách 
aterosklerózy, ktorá s vysokým cholesterolom 
úzko súvisí. Mnohé z týchto liekov tak napríklad 
predstavujú podstatnú súčasť liečby pacienta  
s ischemickou chorobou srdca a stavov po in-
farkte myokardu.

Napriek tomu, že stanovenie hladiny krvných 
tukov (lipidov) je hradené zo zákona zdravot-
nými poisťovňami, pomerne vysoký počet ľudí 
zostáva nediagnostikovaných alebo „zle diag-
nostikovaných“. Najdôležitejšie je stanovenie 
hladiny „zlého“ LDL cholesterolu, pretože práve 
hladinu tohto cholesterolu treba upraviť liečbou. 
Naopak, hodnota celkového cholesterolu nemusí 
zodpovedať  skutočnému kardiovaskulárnemu 
riziku. Skrýva totiž v sebe aj dobrý a zlý choleste-
rol a tie môžu byť v rôznom vzájomnom pomere 
– čiže pacient s vysokým celkovým cholesterolom 
nemusí mať vysoký „zlý“ LDL cholesterol a nao-
pak pacient s normálnym celkovým cholestero-
lom môže mať vysoký „zlý“ cholesterol.

Vysoký cholesterol, podobne ako vysoká hla-
dina cukru v krvi či vysoký tlak, je veľmi zákerný. 
Zvýšený cholesterol nebolí a zväčša sa nijako 
neprejavuje. Dlhodobo zvýšená hladina choles-
terolu v krvi však môže spôsobiť vážne zdravotné 
problémy. Cholesterol sa usadzuje na stenách 

ciev a znižuje ich priechodnosť. Vysoká hladi-
na cholesterolu je jednou z významných príčin 
vzniku aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. 
Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie: 
srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie 
dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy 
erekcie u mužov. Existuje množstvo dôkazov, 
ktoré hovoria o vzťahu medzi hladinou choles-
terolu a rozvojom srdcovo-cievnych či mozgo-
vo-cievnych komplikácií. Preto treba hladinu 
cholesterolu dôsledne kontrolovať, snažiť sa 
ju znížiť zmenou životného štýlu a pohybovou 
aktivitou. Ak sa to nedarí, je potrebná farmako-
logická liečba.

Z dvoch hlavných rizikových faktorov vysokého 
cholesterolu – dedičnosť a životospráva – môže-
me v súčasnosti ovplyvniť len jeden.

Čo by sme mali dodržiavať? 

 ü strážiť si hmotnosť, nechať si navrhnúť vhod-
nú diétu v prípade obezity

 ü dávať si pozor na príjem tukov (mali by pred-
stavovať maximálne 30 percent celkovej 
energie)

 ü z prijímaných tukov jesť viac rybieho tuku 
a rastlinných nenasýtených tukov (olivový 
olej)

 ü neprekračovať príjem cholesterolu 200 mg/
deň

 ü prijímať väčšie množstvo vlákniny (30 g/deň)

 ü viac konzumovať zeleninu a ovocie (vláknina, 
antioxidanty)

 ü znížiť príjem alkoholu či ho úplne vylúčiť

 ü obmedziť príjem soli na 5 g/deň

 ü nefajčiť

 ü dostatok fyzickej aktivity – prevažne aerób-
nej v kombinácii s ľahkými silovými cvičenia-
mi, minimálne 150 minút týždenne, optimál-
ne 300 minút týždenne

Nielen statíny, ale aj príroda 
si môže poradiť s cholesterolom!

Zloženie: 

• Monakolín K
• chróm
• koenzým Q10
• polikonazol

1× denne

ce
lkový cholesterol*

-20%

    
LDL cholesterol*

-27%

*Open-label trial aimed at evaluating the efficacy and safety of Normolip 5 in lowering of LDL cholesterol. Di.M.I., Clinical Operative 
Unit of Internal Medicine 1, Dyslipidemias Outpatients Department, University of Genova   

PRISPIEVA K POKLESU  
CHOLESTEROLU
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VYSOKÝ CHOLESTEROL NEBOLÍ, 
SPÁJAJÚ SA S NÍM VEĽKÉ RIZIKÁ

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, primárka Ambulantného 
oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
Bratislava a správkyňa Slovenskej nadácie srdca.  

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

CHOLESTEROL-ŠPECIFICKÝ VÝŽIVOVÝ 
DOPLNOK PRE DYSLIPIDEMIKOV  
s obsahom až 10 mg Monakolínu K,  

koenzýmu Q10 a chrómu.

ČO BY SME MALI DODRŽIAVAŤ? 

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

    inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI

Pri potrebe normálnej  
hladiny glukózy  

a obmedzení chuti na sladké
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Doprajte svojej pleti mladší a žiarivejší vzhľad  
s prírodnými produktami BIOCOLLAGENIX

TRENDY V DERMATOLÓGII 
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Koža si všetko pamätá. V lete pobyt vo vode,  
v klimatizovanej miestnosti, každé jedno spá-
lenie, nesprávne opálenie či nenápadný „dotyk 
slnka“... Zaslúži si zvýšenú starostlivosť. Intenzita 
starostlivosti by mala stúpať priamo úmerne  
s vekom, pretože s pribúdajúcimi rokmi má už aj 
koža svoje odžité a návrat do dobrej kondície je  
z roka na rok ťažší. 

Všeobecný proces starnutia ovplyvňuje vzhľad  
a pocit z pokožky už od približne 25. roku života. Od 
tohto obdobia sú látky, ktoré jej dodávajú mladistvý 
vzhľad, produkované v organizme v menšom množ-
stve, čo spôsobuje vonkajšie znaky starnutia pleti. 

Dobrou správou je, že ak sa o pleť dodržiavaním 
zásad zdravého životného štýlu a používaním kvalit-
nej kozmetiky dostatočne staráme, môžeme mnohé 
vhodnou prevenciou pozitívne ovplyvniť.

Diagnostika pleti 
Koža je odrazom zdravia celého organizmu. 

Pomocou ultrasonografu je možné ju diagnosti-
kovať. Prvé príznaky ochorenia kože dokážeme eli-
minovať pomocou kozmetických prípravkov. Majú 
špeciálne zloženie na potlačenie prejavov starnutia 
pleti a poškodenia slnkom. Účinné látky v dobrých 
kozmetických radoch prenikajú do dermy s násled-
nou reparáciou poškodených štruktúr kože vplyvom 
vonkajších a vnútorných faktorov starnutia. 

Diagnostiku ultrasonografom, ktorý hodnotí 
štruktúru kože, prvýkrát použil v roku 1997 dánsky 
dermatológ Flemming K. Christensen. Pre pacienta 
je bezpečná, bezbolestivá, neinvazívna, možno ju 
opakovať a zobrazí kožu in vivo. 

Obzvlášť výhodné je využívať ultrasonografiu  
v dermatovenerológii na hodnotenie aktinic-
kého poškodenia kože, na monitorovanie liečby  
a rozsahu chronických zápalových ochorení kože,   
na monitorovanie liečby sklerotických ochorení kože, 
na diagnostiku kožných tumorov, na sledovanie 
vplyvu liečby kortikosteroidmi na kožu.

Vitamíny pomáhajú zvonka aj zvnútra 
Žiarivá pokožka = správna životospráva. Vhodná  

je ľahká a zdravá strava, intenzívny pitný režim, 
aktívny pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok slnka. 

Každá pleť potrebuje starostlivosť v podobe koz-
metických prípravkov. Najmä takých, ktoré dostanete 
v lekárňach, či v dermatologických klinikách. Všimnite 
si zloženie prípravkov. Prítomnosť kyseliny ursolovej, 
oleantovej, skvalénu a výťažok z chilského hrozna 
(GSPE), ktorý má výnimočne vysoký obsah prírodných 
zložiek Resveratrol a Procyanidin. Uvedené zložky 
spomaľujú proces starnutia pokožky, regenerujú 
pleťové bunky a podporujú tvorbu nových.  

www.beaute-pacifique.com/sk

POZRITE SA KOŽI POD KOŽU 
„Hoci pleti dáva najviac zabrať leto, poškodiť sa môže nielen pri aktívnom 
opaľovaní, ale aj počas pobytu vonku na jeseň a v zime. A zdravá pleť je krásna,“ 
hovorí dermatologička MUDr. Andrea Kozárová PhD. 

Doktorka Kozárová pri diagnostikovaní pleti pacientke.

Doprajte svojej pleti viac!

EXPECT MORE FROM YOUR SKIN CARE

4 typické príklady ultrazvukových
snímok na pleti žien a mužov 

vo veku 20 - 50 rokov.

MADE IN DENMARK / VYROBENÉ V DÁNSKU

Určite vyskúšajte
diagnostiku Vašej pleti 
v Lekárni Twin City
v Bratislave.

Sledujte termíny 
na profile:

Po 90 dňoch 
používania 
medicínskej 

starostlivosti o pleť 
Beauté Pacifique - 
vedecky dokázané 

výsledky 
zlepšenia pleti.

www.beaute-pacifique.com/sk

@BeautePacifique_Slovakia

Beauté Pacifique Slovakia

Vek: 20 rokov Vek: 30 rokov

Vek: 40 rokov Vek: 50 rokov

PHAREX-INZ. ULTRAZVUK-60x277-ramik.qxp  15.10.1

MenoRelax® Gél   
vaginálny hydratačný gél

Na čo sa MenoRelax® Gél používa? 
MenoRelax® Gél je priehľadný,  
nehormonálny gél, ktorý: 

• Zmierňuje vaginálnu suchosť. 
• Má zvlhčujúce a lubrikačné účinky. 
• Poskytuje okamžitú úľavu a zároveň  
 má dlhotrvajúci účinok. 
• Ľahko se aplikuje pomocou aplikátora. 
• Je prírodný a účinný. 

Estrogény sú hormóny, ktoré pomáhajú 
udržať poševnú sliznicu vlhkú, pevnú  
a elastickú. Avšak počas menopauzy  
sa tvorba estrogénov spomaľuje,  
až sa nakoniec zastaví. 
Toto má za následok nepravidelnú 
menštruácu. Návaly horúčavy,  
zmeny nálady a vaginálnu suchosť.

Viac informácii: www.menorelax.sk

Odporúča 
MUDr. Peter Krajkovič,  

vedúci lekár Sanatórium Helios,  
www.sanatoriumhelios.sk

Jedna tuba MenoRelax® Gélu obsahuje 30ml gélu bez vône, bez konzervačných látok, hormónov, silikónov  
či zložiek živočíšneho pôvodu. Jeho účinnými zložkami sú kyselina hyalurónová, glycerín, betaín, xantanová 
guma a pullulán. Tieto zložky sú jemné pre pošvovú sliznicu. Gél MenoRelax® je vo vode rozpustný, nie je 
mastný a nezanechává škvrny.
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TRENDY V DERMATOLÓGII 

Ako si správne vybrať vhodný kolagén na pleť v lekárni? Pýtame sa farmaceutiek 
PharmDr. Barbory Belianskej a Mgr. Nory Novysedlákovej z Lekárne TWIN CITY 
v Bratislave (na obrázku sprava). 

KOLAGÉN KRÁSY

V lekárni sa aj my stretávame s pacientkami 
rôzneho veku, ktoré sa k nám prídu poradiť, čo 
treba robiť, aby si zachovali mladistvý vzhľad, 
žiarivú a vyživenú pleť. Naše odpovede sa, sa-
mozrejme, menia v závislosti od veku pacientky, 
stavu a typu pokožky, ako aj od používaných 
kozmetických výrobkov.
Jedna odpoveď je však zakaždým rovnaká – pri-
dajte do svojho režimu kolagén. Viaceré štúdie 
preukázali, že najlepšie vstrebávaným kolagé-
nom spomedzi orálne prijímaných kolagénov 
je peptidický – rozložený na menšie jednotky, 
čiže lepšie „stráviteľný“ organizmom. Termín 
„kolagén“ je široký, zastrešuje celý rad kolagé-
nov rôznych typov a rôzne typy majú aj svoje 
opodstatnenie v tele. Kolagénmi krásy sú typy 
I, III, V, atď. Kolagén zabezpečuje, okrem iného, 
spevnenie pokožky, hydratáciu, redukciu tvorby 
vrások a pomáha pri regenerácii pleti. Nežiaduce 
účinky zatiaľ pozorované neboli, užívanie je bez-
pečné aj z dlhodobého hľadiska. Pri dlhodobom 
užívaní kolagénu sú výsledky oveľa viditeľnejšie 
a citeľnejšie. Výber formy prípravku závisí od 
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ápacienta, treba mať na zreteli, že v tabletových 
formách sa nachádza viac pomocných látok. 

BIOCOLLAGENIX
Kozmetický rad Biocollagenix poskytuje portfólio 
produktov v tekutej forme – nápoje na pitie,  
v tabletovej forme a vo forme náplastí pod oči. 
Najkomplexnejšie a najsilnejšie zloženie sa na-
chádza v nápojoch. Okrem nosnej zložky rybieho 
kolagénu v dávke 5 000 mg je prítomný vitamín  C 
(80 mg), ktorý zabezpečuje vstrebávanie kola-
génu, kyselina hyalurónová (20 mg) ako ďalšia 
zložka hydratácie a vypĺňania vrások, antioxidač-
ný resveratrol (50 mg) a čučoriedkový extrakt  
(150 mg), ktoré zabezpečujú zachytávanie voľ-
ných radikálov. Minerálne látky meď a zinok, 
obsiahnuté v nich, zlepšujú funkciu a vzhľad pleti. 
Denná dávka prípravku pri staršej a namáhanej-
šej pleti je požitie jedného nápoja na večer. Na 
mladšiu pleť stačí pol dávky na večer. Výsledky sú 
viditeľné už po pár týždňoch používania. Zlepší sa  
vitalita pleti, jej pružnosť a nastane vyhladenie 
menších vrások. 

Biocollagenix tablety obsahujú čistý hydrolyzova-
ný kolagén v dávke 1 000 mg. Odporúčaná denná 
dávka na staršiu a namáhanejšiu pleť  sú 4 tablety 
prijímané počas dňa s dostatočným množstvom 
tekutín. Na mladšiu pleť odporúčame 2 tablety.
Pre pacientov, ktorí riešia tmavé kruhy pod oča-
mi, je tu novinka očných náplastí. Náplaste sú 
vyrobené z hydrogélového meteriálu, ktorý je 
príjemný na pokožku a upokojuje. Obsahuje 
koncentrát účinných zložiek kolagén, kofeín  
a kyselinu hyalurónovú. Kolagén a kyselina hya-
lurónová hydratujú a upokojujú pleť a zmenšujú 
známky únavy. Špeciálny komplex rôznych typov 
kyseliny hyalurónovej taktiež viaže vodu, znižu-
je prirodzené vyparovanie vody, čím zlepšuje 
elasticitu pleti. Kofeín pôsobí najmä na redukciu 
spuchnutia a tmavých kruhov pod očami. Pre 
lepší účinok si náplaste dajte na 10 minút do 
chladničky a aplikujte 1 až 2-krát do týždňa. 

Doprajte svojej pleti mladší a žiarivejší vzhľad  
s prírodnými produktami BIOCOLLAGENIX

120 tabliet morského  
kolagénu typ I a III

Očné náplasti na redukciu 
opuchnutých, unavených 

viečok a kruhov pod očami

10  
ampúl

BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink 
je nutrikozmetický doplnok s vysokým 
obsahom morského kolagénu, kyseliny 

hyalurónovej a ďalších prospešných látok

KOLAGÉN

Kolagén je prirodzenou súčasťou nášho tela. 
Poskytuje štrukturálnu podporu pokožke a iným 
tkanivám, ako sú naše kĺby, väzy a svaly. Existujú 
rôzne druhy kolagénu v našom tele. Kolagén 
typu | je to, čo dáva mladej, zdravej pokožke 
svoju silu, jemnosť a tón. Kolagén sa prirodzene 
vytvára počas nášho života. S vekom sa postupne 
znižuje tvorba nového kolagénu. Práve zníženie 
schopnosti tvoriť kolagén typu  | spôsobuje vrásky 
a prehĺbenú pokožku.

KOLAGÉN
(5000 mg)

VITAMÍN C
(80 mg)

MEĎ
(0,5 mg)

KYSELINA
HYALURÓNOVÁ

(20 mg)

RESVERATROL
(50 mg)

ZINOK
(1,5 mg)

ČUČORIEDKY
(150 mg)

BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink 
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• vitamín C vo forme s vysokou biologickou dostupnosťou  
v ľudských T leukocytoch (TH9)1

• 2000 mg v jednej dávke

• hotový jednorazový drink pre priame užitie

• vhodný aj ako možná alternatíva injekčnej aplikácie

• pri zvýšenej hladine krvných lipidov alebo cholesterolu

• pokles triglyceridov o 20% a LDL cholesterolu o 27%2

• pohodlnné dávkovanie 1× denne

• klinicky overené

• prírodný produkt s obsahom kolostra a lyzozýmu

• imunoglobulíny IgA a IgG (kolostrum) spoločne s lyzozýmom  
pôsobia antimikrobiálne

• cmúľacie tablety pri podráždenom hrdle

• vhodné aj pre deti od 0 rokov, nenávykový

• valeriána s melatonínom pri potrebe spánku alebo jet lag syndróme

• unikátne postupné uvoľňovanie tabliet (najskôr valeriána,  
následne melatonín)

• 1 tableta 30 min. pred spaním

• vhodný pre deti, dospelých a aj tehotné ženy

• citrónová príchuť (bez kovovej pachute)

• hotové jednorazové drinky pre priame užitie

• unikátny produkt na báze manny z jaseňa mannového

• pri potrebe správneho tranzitu črevného obsahu, pri zápche,  
pri potrebe celkového vyprázdňovania sa pred kolonoskopiou

• rýchly účinok na vyprázdnenie sa (2-3 hodiny)

• možnosť priamej konzumácie, rozpustenia v nápoji alebo pridávania 
do pokrmov

• veľmi nízky glykemický index (vhodné pre diabetikov)

• bez laktózy a gluténu

Vitamín C 
2000 mg

Cholesterol  
a triglyceridy

Pri  
podráždenom  

hrdle

Detoxikácia  
a zápcha

Spánok  
a relax

Prírodné  
železo

0-3 roky  
veku

INOVATÍVNE PRODUKTY OD SPOLOČNOSTI PHARCO
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Navštívte nás na www.prepacientov.sk a získajte  
informácie a rady, ktoré pomáhajú zlepšiť život pacientov!

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

    inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

inovatívne produkty pre zdravie

Literatúra: 1. Benjamin S et al. A novel vitamin C preparation enhances neurite formation and fibroblast adhesion 
and reduces xenobiotic-induced T cell hyperactivation. Med, 2. Open-label trial aimed at evaluating the efficacy 
and safety of Normolip 5 in lowering LDL cholesterol, Di.M.I, Clinica Operativa Unit of Internal Medicine 1, 
Dyslipidemias Outpatient Department, University of Genova.

Spoločnosť pharco zdôrazňuje dôležitosť pestrej a vyváženej stravy a zdravého  
životného štýlu, ktoré sú predpokladmi dobrého zdravia. (Nariadenie č. 1924/2006 EÚ).

Infolinka a objednávky: 
Podzáhradná 36/B 
821 06 Bratislava 
0903 911 065 
office@pharco.sk  
www.pharco.sk

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI

Nájdete v softvérovom riešení  
Medicom a WinAmbulancia
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