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Začněme od Adama
Statistiky odborníků říkají, že příčina neúspěšného početí 
může být až v 50% na straně muže. Polovina „snažilců“ má 
problematický spermiogram. Může za to sedavý životní styl, 
špatné stravovací návyky, nadváha, věk či prostředí. Zásadně 
zlepšení může přinést přípravek s patentovaným složením 
PROfertil®, určený speciálně mužům s poruchami plodnosti. 
Jedna tobolka obsahuje patentované složení osmi specifických 
složek (L – karnitin, Arginin, koenzym Q10, kyselina listová, 
glutation, zinek, selen, vitamin E), vybraných tak, aby společně 
zlepšovaly všechny parametry spermatogeneze, tedy zvyšovaly 
hladinu testosteronu, zvětšovaly objem ejakulátu, zvyšovaly 
počet spermií a zlepšovaly jejich pohyblivost a morfologii. Čtyři 
klinické studie PROfertil®-u, prokázaly mimořádnou účinnost 
ve všech ukazatelích. Po 3-měsíčním užívání (doporučená 
minimální doba užívání) vzrostla v testovací skupině progresivní 
pohyblivost o 83,1%, objem ejakulátu o 33,3%, hustota spermií 
o 215,5% a normální morfologie o 23%.

A nejen to. Zdraví plodu a později dítěte ohrožuje tzv. 
fragmentace, tedy poškozování DNA v hlavičce spermie. Jejím 
následkem je zvýšená náchylnost na genetické poruchy, vrozené 
vady či dětskou rakovinu. Podle výsledků nedávné srovnávací 
studie dokáže PROfertil® zásadně zvýšit celistvost DNA 
a zredukovat její fragmentaci. Milý budoucí tatínku, čísla a fakta 
hovoří jasnou řečí. Tak začněte jednat, míčky jsou přece na Vaší 
straně dvorce...

www.profertil.cz

“Unikátní patentované složení 
zlepšující mužskou plodnost”

| Zlepšuje pohyblivost
  objem & koncentraci spermií 
| Snižuje fragmentaci DNA 

www.profertil.cz
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Lenus Pharma GesmbH
Seeböckgasse 59
1160 Vienna | Austria
Tel: +43 1 405 14 19 0
Fax: +43 1 405 14 19 20
E-Mail: profertil@lenuspharma.com
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Pomáháme čápům létat
Držíte v rukou první vydání Pasu plodnosti, 

knížečku nabitou informacemi o reprodukčním 

zdraví, ochraně a podpoře plodnosti, vyšetřeních, 

možnostech i rizikách léčby, úpravě životosprávy 

či zdravém těhotenství. Přestože na cestování 

dnes naštěstí potřebujeme pas stále méně, cesta za 

miminkem může být dobrodružná a Pas plodnosti 

ušetří budoucím otcům i maminkám množství 

smutku, bolesti, ale i peněz, času a zdraví. 

Problémy počít má téměř každý 6. 

pár. Nezáleží na tom, kdy po 

dítěti zatoužíte, chránit svou 

plodnost a vyhýbat se 

rizikům, které ji ohrožují, 

byste měli již dnes.

Takové normální rodiny
Pohlednice Takových normálních rodin už pátým rokem fascinují lékaře 
i páry, ke kterým čáp zatím nedoletěl. Projekt vznikl na sousedním Slovensku 
v  Občanském sdružení Bocian a  jsme na něj patřičně hrdí. Malý 
Eitan z Izraele vás přesvědčí, že jeho máma je největší hrdinka na světě, 
protože se synka dočkala po 12 potratech a 4 dětech, které zemřeli krátce 
po porodu. Ania a  Irek z Polska se o dítě pokoušeli více než 10 let, po-
sléze se pak rozhodli pro život ve dvojici. Snaha o dítě se totiž do jejich 
života zakousla tak intenzivně, až hrozilo, že přijdou o svoji lásku, blízkost 
i štěstí. Krásná Karolinka a Filipek, kterého si Agnieszka z Polska adopto-
vala o rok později, jsou příkladem mezinárodních adopcí. Evu s Martinem 
ze Slovenska 11 let léčby a umělých oplodnění nejen vyčerpalo, ale mělo 
také mimořádně nežádoucí vedlejší účinky. Nakonec si dítě adoptovali 
a vzápětí Eva spontánně otěhotněla. Přidejte svůj příběh. Třeba 
i anonymně. Děkujeme za naději pro ostatní. Galerii příběhů naleznete na 
www.takovenormalnirodiny.cz
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Ona a on
Základním předpokladem plodnosti je znát své tělo a  to, jak funguje. 
V  případě obou pohlaví doporučujeme i  podrobné studium partnera. 
Začněme tím, že ženám se vajíčka tvoří ještě během těhotenství matky 
a  v  pátém měsíci jich mají přibližně 7 milionů. Mnohé zaniknou ještě 
před narozením a po pubertě jich je přibližně 300 000. Dozrává jich však 
jen kolem 400. Každý měsíc jedno.  Ve vaječnících dozrávají foli-
kuly, obaly vyplněné tekutinou. Jednou za měsíc jeden z  nich praskne 
a  přibližně 14. den cyklu se z  něj uvolněné vajíčko vydává na cestu za 
spermií, v čemž mu rytmickými pohyby pomáhají cilie, heboučké vlásky 
ve vejcovodu. Osudové setkání se totiž odehrává právě zde. Pokud je vej-
covod neprůchodný, což může mít mnoho příčin, plodnost je výrazně 
omezena.  Největší šanci počít lékaři předpokládají přibližně 
do tří dnů od ovulace, kterou si můžete odsledovat.  Plodnost 
je u každého člověka jiná a co je důležité, mění se především s věkem. 
Mimochodem, lidská plodnost je jednou z  nejomezenějších z  hlediska 
věku, počtu dětí i možnosti otěhotnět. Nejlepší šance na otěhotnění mají 
muži i ženy ve věku přibližně 25 let.  Na rozdíl od ženy, jejíž vajíčka 
jsou vystavené celoživotním vnějším vlivům, dokonce i  vlivem života 
její matky, spermatogeneze, čili proces tvorby spermií trvá přibližně 78 
dní. Jinými slovy, spermiogram v lednu, navíc po chřipce či užívání léků 
bude jiný než v  srpnu po příjemně strávené dovolené na čistém vzdu-
chu.  Dokud se zralá spermie s  přibližně 6x delším bičíkem jako 
je její hlavička dostane do vejcovodu, musí ve varleti vzniknout, v nad-
varleti dozrát a odtud se dostat do chámovodu. Na vyvrcholení si počká 
v semenném váčku, kde se smíchá s tekutinami vyloučenými prostatou 
a  jinými žlázami. Ejakulát, v průměru cca 3 mililitry tekutiny, obsahuje 
přibližně 300 milionů spermií. K vajíčku se však v ideálním případě pro-
pracuje jen několik set. Předpokladem zdravého, přímočarého pohybu 
vpřed, který zajišťuje bičík, je energie, kterou v těle, které spojuje hlavičku 
s bičíkem, uvolňují mitochondrie.

1. varle 
2. šourek 
3. nadvarle 
4. chámovod 
5. prostata 
6. močová trubice 
7. močový měchýř 
8. semenný váček 
9. penis 
10. žalud

1. vejcovod 
2. děloha 
3. výstelka dělohy 
(endometrium) 
4. vaječník 
5. dutina dělohy 
6. zrající folikul 
7. vajíčko ve vejcovodu 
8. spodní část dělohy
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Obvykle trvá 28 dní. Uprostřed, přibližně na 14. den, střídavě jednou v levém, 
jednou v pravém vaječníku dozraje a uvolní se jedno vajíčko, připravené na 
oplodnění. Ovulace je základním předpokladem ženské plodnosti a při zkou-
maní problémů je na prvním místě. Je proto důležité umět rozpoznat, zda 
a kdy k ovulaci dochází. Vyplňte si menstruační kalendář na str. 14. Spolu se 
sledováním bazální teploty a při troše sebepozorování se naučíte rozumět 
svému tělu, což oceníte i během těhotenství.

100% bio bavlna, přirozeně

Na světě se spotřebují denně tuny dámských vložek. Při jejich výrobě zase 
tuny plastů a chlóru. Pokud nechcete přispívat ke glóbálnímu znečištění, 
můžete vyzkoušet alternativní vložky a  tampony z  bio bavlny značky 
ORGANYC. Jemné, prodyšné vložky s  křidélky pro ochranu prádla jsou 
vhodné pro denní použití. Důkladně a  jemně čistí a podle italské studie 
pomáhají zklidňovat a předcházet podráždění kůže už v průběhu jednoho 
měsíce. Vlhčené obrousky obsahují výtažek z organického heřmánku a mě-
síčku lékařského, kyselinu mléčnou a když si na ně jednou zvyknete, není 
cesty zpět. A tak je to pro vaše zdraví i pohodu dobře. www.greenwave.cz

Bio sex – YES!
V  „kolotoči“ úprava ovu-
lace, hormonální léčba či 
sledování, zda jíte dostatek 
zeleniny a  nepijete příliš 
mnoho kávy, se důležitost 
návratu k  přírodě projeví 
i  v  péči o  domácnost či 
kosmetiku. Novinkou je, že značka YES! Vám jako první přináší i kvalitní 
lubrikant v bio kvalitě. Díky gelu z aloe vera, na bázi kterého je vyroben, 
zvlhčuje a zklidňuje sliznici při vaginální suchosti, přičemž jeho pH vyrov-
nává úroveň vaginálního pH. Neobsahuje minerální oleje, glykoly, para-
beny, syntetické parfémující látky, ale ani glycerin, který může vysoušet. 
Co dodat? Řekněte YES! příjemným společným chvilkám! 
www.greenwave.cz

Optimální podmínky

Tušili jste, že snahu o  zplození dítěte může mařit 
i  výběr nesprávného lubrikantu? Zkuste Pre-Seed. 
Kromě toho, že spolehlivě pomůže s problémem va-
ginální suchosti, Pre-Seed je první „fertility friendly“ 
(přátelský k  plodnosti) lubrikační gel, který nepo-
škozuje spermie. Na rozdíl od mnoha jiných značek má Pre-Seed stejné 
pH a  osmolaritu jako mužské sperma a  ženský plodný cervikální hlen. 
Díky tomu spermie nepoškozuje a vytváří optimální prostředí pro jejich 
přežití a pohyb. Kromě toho obsahuje antioxidant arabinogalactan, pod-
porující jejich vitalitu. www.pre-seed.cz

1. menstruace 
2. vrchol plodného období 
 – cca 14. den cyklu 
3. uvolnění vajíčka – ovulace 
4. plodné období a růst endometria 
5. konec cyklu
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Intimní hygiena pro každou z nás
Intimní hygiena je předpokladem zdraví každé 
ženy, sebevědomí a spokojenosti s vlastním tě-
lem. Nemluvě o pozitivním vlivu na partnerský 
a sexuální život, nebo prevenci gynekologických 
problémů, které můžou mít za následek pro-
blémy s plodností. Nároky žen na intimní hygi-
enu v každé fázi života splňuje nový kompletní 
sortiment produktů Lactacyd Pharma s  léčeb-
ným efektem a  klinicky ověřeným účinkem. 
Nové složení má nižší pH 3,5, zvyšující vstřebá-
vání kyseliny mléčné, její opětovnou produkci 
a  tím obnovu přirozeně kyselého prostředí 
intimních partií. Lactacyd Pharma Senzitivní, 
vhodný jako tekutá intimní emulze na vnější 
sliznice, je určen pro ženy s velmi citlivou nebo 
lehce podrážděnou pokožkou. Je jemný jako 
voda, neparfémovaný, co přivítají mnohé z nás. 
Lactacyd Pharma Zklidňující díky extraktu 
z  modré sedmikrásky a  bisabololu pomůže 
uklidnit projevy vaginálního diskomfortu při 
infekci. Působí protizánětlivě, zjemňuje a umož-
ňuje opláchnutí postižených partií bez dalšího 
podráždění. Lactacyd Pharma Antibakteriální 
obsahuje extrakt z  tymiánu, bránící růstu bak-
terií, infekcím a nechtěnému zápachu. Je vhodný 
k použití pro těhotné ženy, po porodu, během 
menstruace či sportovních aktivit a  podporuje 
přirozenou ochrannou mikroflóru. Lactacyd 
Pharma Hydratující obsahuje hydratační L2G 
Complex™, který poskytuje výživu a  hydratuje. 
Obnovuje hydro-lipidický film jemné kůže in-
timních partií. Pomůže ženám během a po me-
nopauze, při pocitech suchosti intimních partií 
a užívání některých léků. Lactacyd Pharma řeší 
intimní potřeby každé ženy. Lactacyd Pharma 
bude k dostání ve vašich lékárnách od září 2014.

Bezpečné léto
Každé léto je plné slunce, ces-
tování, koupání, často i  nových 
známostí či jiných radostí. Po létě 
nicméně mnohé z  cest vedou do 
různých ambulancí, například gy-
nekologických. I  banální infekce, 
když jsou opakované, zápaly, kva-
sinky, chlamydie, či jiné sexuálně 
přenosné onemocnění můžou 
ohrozit nejenom vaši pohodu 
a zdraví, ale především vaši plod-
nost. Když vám na ní záleží, dů-
sledně používejte zdravý rozum, 
hygienu a  k  tomu mějte po ruce 
trojici produktů, se kterými vás na 
cestách i  necestách čeká přede-
vším bezpečné léto. 

Antibakteriální gel Dettol 
na ruce, který můžete 
použít bez vody a budete 
si jistí před jídlem i po 
použití veřejných toalet.

Antibakterielní Lactacyd 
Ocean, který oceníte 
především při sportu 
a pocení. Brání růstu bak-
terií po dobu 24 hodin.

Opalovací krém lavera 
Sensitive Spf 30, který 
chrání před sluníčkem 
pokožku i vaše buňky.

Posilování svalů pánevního dna
Pro ženy před otěhotněním a po šestinedělí, k regeneraci a posílení svalů 
pánevního dna, k  odstránění problémů s  poporodní inkontinencí i  in-
kontinencí jako takovou, při bolestech zad a  problémech, souvisejícich 
s ochablostí svalů v pánevní oblasti až po bránici. Pro všechny tyto pří-
pady je vhodné cvičení s pomocí MediLady, zaměřené na posilování svalů 
pánevního dna a  na ně napojených svalových skupin, podílejících se na 
funkci tzv. hlubokého stabilizačního systému. Cvičení má vliv na zlepšení 
projevů inkontinence, hemoroidů, bolestí zad a  problémů vyplývajících 
z nedostatečné funkce svalů v oblasti pánve, páteře (obratle L, S), špatného 
postavení pánve a bránice, dále zlepšení 
prožitků při sexu. K  dosažení výsledku 
stačí cvičit pravidelně 3 minuty každý 
druhý den. Cvičení MediLady je vhodné 
pro dospělé ženy všech věkových katego-
rií i v rámci prevence. 
www.medipunkt.cz
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Homeopatií proti PMS
Trápí vás premenstruační syndrom? Období před menstruací je typické 
emočními poruchami, podrážděností, úzkostí, plačtivostí, fyzicky pak zvý-
šením hmotnosti, zadržováním vody, bolestmi hlavy, migrénou, tlakem 
v pánvi, bolesti v kříži a břiše.  Homeopatické léky jsou schopny vy-
ladit reaktivitu organismu a PMS stavy prakticky eliminovat, a to nejčastěji 
za pomoci léků: Ø Lachesis mutus je lék pro ženu přecitlivělou na dotek 
a těsné oblečení, při PMS s bolestí hlavy až migrénou, mizející s menstru-
ací. Jde často o upovídaný a žárlivý typ pacientky. Lék podáváme v ředění 
15 CH od 20. dne cyklu do 3. dne menstruace (jako 1. den cyklu se počítá 
první den menstruace), 1x denně 5 granulí. ∞ Natrum muriaticum je lék 
pro ženu s  pocitem nafouklého břicha, bušení srdce, zadržováním vody 
(během PMS + 2-3 kg), s  chutí na slané a  citlivé na hluk. Žena nesnáší 
utěšování, je podrážděná, vyčerpaná, při bolestech hlavy může i zvracet. 
Podáváme v  ředění 15 CH 1x týdně a  týden před menstruací 1x denně 
5  granulí. ± Pulsatilla je lék pro plačtivou ženu, která má ráda útěchu. 
Může trpět vystřelujícími bolestmi v šíji a zádech, mívá sklony ke křečovým 
žilám a bolestem dolních končetin. Nemívá žízeň a všechny její potíže se 
zlepšují na čerstvém vzduchu. Používáme v ředění 15 CH, 1x denně 5 gra-
nulí během celého cyklu až do vyladění stavu, poté 1x týdně ještě 2 měsíce. 

≤ Lék Sepia officinalis je vhodný pro ženu s  pocitem tlaku orgánů 
v  pánevní oblasti, jako by chtěly vypadnout z  těla. Žena trpí prudkými 
bolestmi hlavy. Je vyčerpaná a podrážděná a před menstruací může být 
velmi aktivní, též mívá opar. Obtíže se vždy zlepší na čerstvém vzduchu 
a  pohybem (běháním, tancem). Podáváme v  ředění 15 CH, od 14. dne 
cyklu 1× denně 5 granulí do začátku menstruace. ≥ Lac caninum je pro 
ženu s  bolestmi hlavy, které střídají strany. Kromě toho má žena boles-
tivá a  zduřelá prsa, kdy se napětí v  prsou zlepšuje během menstruace 
a nošením podprsenky, naopak se zhoršuje dotekem a otřesy. Dávkování 
15 CH od 14.  dne cyklu až do začátku menstruace, 1x denně 5 granulí. 

¥ Folliculinum je vhodné pro ženu s  poruchami nálady, bolestí v  pr-
sou, zácpou nebo průjmem, poruchami srdečního rytmu a  zhoršením 
pokožky. Podáváme v ředění 30 CH, 1× denně 5 granulí, 3-4 dny před ob-
vyklým nástupem příznaků až do začátku menstruace. µ Lycopodium je 
vhodné pro ženu se zažívacími potížemi, nechutenstvím a plynatostí. Žena 
je ctižádostivá, v  zaměstnání často mívá vedoucí postavení. Podáváme 
v ředění 15 CH, 5 granulí od 20. dne cyklu až do začátku menstruace.
MUDr. Kateřina Formánková, Ostrava 

Vyrobeno v USA

www.femcap.cz / www.femcap.sk

  0470 ISO 13485

FemCapTM ... pro ženy, které se starají o své zdraví ...

 Přirozená antikoncepce bez vedlejších
účinků kontrolovaná ženou

 Umožňuje spontánní sexuální kontakt

 Vysoká účinnost 96 - 98 %

 Není v těle cítit, nenarušuje kožní
kontakt partnerů

Netolerujte intoleranci

Zkusili jste už opravdu „všechno“ a pořád nemůžete otěhotnět? Je čas 
věnovat pozornost problému potravinové intolerance (nesnášenlivosti 
některých potravin), které můžou stát v cestě vašemu snu. Zatímco po-
travinové alergie se projevují okamžitě a  silně, reakce v případě potra-
vinových intolerancí jsou méně nápadné a často připisovány špatnému 
stravování nebo stresu (migrény, průjmy, kožní, dýchací problémy, ne-
spavost, vyčerpanost). Jelikož konzumace rizikových 
potravin narušuje rovnováhu organizmu, 
nevědomky tak znesnadňujete početí. Až 
59 problémových potravin přitom můžete 
odhalit pomocí samo-diagnostického testu 
Food Detective™ z  malé vzorky krve do 40 
minut v  pohodlí svého domova. Díky testu 
Food Detective™ můžete zlepšit svůj zdra-
votní stav i  šanci na početí. Nepromarněte ji. 
www.food-detective.cz



Vychutnejte si s dětmi sluníčko bez rizika poškození pokožky díky čistě pří-
rodní kosmetice značky lavera SUN sensitive, světové jedničce v přírodních 
opalovacích prostředcích.  Mléko na opalování SPF 30 pro kojence 
poskytuje 100% minerální ochranu před UVA, UVB a  teoreticky chrání 
i  před UVC slunečním zářením bez chemických barviv a  konzervantů. 
Klíčové jsou BIO oleje: včelí vosk, řepkový olej a bambucké máslo, spolu 
v  BIO karotenem a  BIO slunečnicovým olejem. Lehounce se nanáší, ne-
vstřebává se do pokožky a  eliminuje až 
90% UVB paprsků.  Maminky 
ocení opalovací Bio krém Sensitive Spf 
30. Vitamín E a betaglukán účinně chrání 
buňky. Výsledkem je sametově hebká 
pleť. A co když sluníčko nesvítí? Přitažlivý 
bronz nachytáte lehounce s  lavera Sun 
Samoopalovacím tělovým mlékem anebo 
pleťovým krémem. www.organictime.cz

Rakovina – věc veřejná
Onkologické onemocnění děložního 
čípku, které je ve více než 99% způ-
sobené infekcí HPV (lidský papilo-
mavirus), je v  posledních letech stále 
naléhavějším tématem. Ročně jím 
onemocní až 500 000 žen na světě, 
přičemž 270 000 zaplatí cenu nejvyšší. 
Je třetí nejčastější nádorové onemoc-
nění žen a  čtvrtou nejčastější příči-
nou úmrtí na nádorové onemocnění 
u  žen na světě. HPV infekce je navíc 
sexuálně přenosné onemocnění, a  to 
vaginálním, análním i orálním sexem, 
které v  případě nákazy může ovliv-
ňovat mužskou plodnost snížením 
pohyblivosti spermií. HPV pozitivita 
rodičů a  následně i  plodu zvyšuje ri-
ziko spontánního potratu. Genitální 
HPV infekce může u mužů vyvolat ra-
kovinu konečníku, penisu a  pohlavní 

bradavice. Osvědčená strategie ochrany proti HPV infekci zahrnuje očko-
vání proti HPV, střídmý sexuální život a dodržování základních hygienic-
kých návyků. Moderní věda však nabízí další, jednoduchý, přesný, diskrétní 
a bezpečný způsob, jakým předcházet riziku onkologického onemocnění 
děložního čípku. Samoodběrový HPV test vám umožní odebrat si vzorek 
v pohodlí domova během 5 minut. Vzorek se vyšetří molekulárně – biolo-
gickými metodami na úrovni kyseliny deoxyribonukleové (DNA). Vysoce 
citlivý HPV test detekuje přímo DNA viru a může poukázat na přítomnost 
infekce způsobující nádorové onemocnění ještě před jeho samotným vzni-
kem. Test je nebolestivý. Minimálně 2 dny před odběrem vzorku je vhodné 
nepoužívat vaginální produkty jako přípravky pro intimní hygienu, vaze-
líny, léky na plísňová onemocnění či tampony. Samoodběrový test k pre-
venci rakoviny děložního čípku vám pomáhá chránit zdraví a život a taková 
pomoc se neodmítá. 
www.vecverejna.eu

Dettol. Chrání Váš svět.

CHRAŇTE SE PŘED ŠÍŘENÍM INFEKCE! Mějte zdraví své rodiny ve vlastních rukách 
s pomocí přípravků 

Dettol

Přípravky* Dettol ničí 99,9% bakterií **
* Dettol antibakteriální tekutá mýdla, gel, ubrousky na povrchy

** Escherichia coli, Entrococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu 

a připojené informace o přípravku.

Na antiseptické čištění 
drobných ran – řezných 
ran, odřenin nebo 
popálenin, ran po kousnutí
či bodnutí hmyzem.

Lék Dettol 0,2% antiseptický sprej obsahuje benzalkóniumchloridum. 
Na vnější použití. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. 
O případných rizikách a nežádoucích účincích se poraďte s lékařem 
nebo lékárníkem.

• neštípe
• nezapáchá
• nebarví
• bez jódu

Dettol 0,2% antiseptický sprej

tí

ptický sprej

Důvěřujte světové jedničce
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Nejpohodlnější řešení

Přichází menstruace… přestaňme očekávat omezení! 
Víte, že existuje zdravější, ekonomičtější a pohodlnější 
alternativa k vložkám a tamponům?  Menstruační kalíšek je dám-
ská hygienická pomůcka pro mnohonásobné použití. Závadí se dovnitř 
do pochvy, podobně jako tampon, kde sbírá menstruační krev. Podle in-
tenzity menstruace je nutné jej každé 4 až 12 hodin vyjmout a vyprázdnit. 
Desinfikuje se jednoduše vyvařením ve vodě.  Menstruační kalíšky 
se vyrábí z materiálů používaných v lékařství, nejčastěji ze silikonu. Některé 
značky mají nejenom celosvětově uznávané zdravotní certifikace, ale také 
ekologickou či veganskou certifikaci. Výhodou silikonu je, že na tento mate-
riál se téměř nevyskytují alergie. Na rozdíl od materiálu tamponu je silikon 
nepřilnavý pro bakterie, není napuštěn žádnou chemií, nevysušuje poševní 
sliznici a neuvolňují se z něj žádná vlákna. Kalíšek tak nenarušuje zdravé 
vaginální prostředí a mikroflóru a je vhodný i pro ženy s citlivou pokožkou 
nebo pro ženy trpící na kvasinkové infekce. Navíc je silikon měkký, kalíšek 
se přizpůsobí ženskému tělu a není uvnitř vůbec cítit.  Používání ka-
líšku je ekonomičtější a pohodlnější. Nebudete muset znovu a znovu kupo-
vat tampony a vložky a přemýšlet, zda jich máte dost. Životnost jednoho 
menstruačního kalíšku je až 10 let, a tak je používání kalíšku velmi šetrné 
k životnímu prostředí.  A ještě něco, při používání kalíšku se nemu-
síte vzdát oblíbených sportovních aktivit včetně cyklistiky a plavání. Výhod 
je víc než dost, tak vyzkoušejte!

Zkušenosti žen i podrobné informace o kalíšcích naleznete
na www.kalisek.cz

květen °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
poznámka V V B B B

37,4
37,2

velmi silné 37,0
silné 36,8
středné 36,6
slabé 36,4
velmi slabé 36,2

 menstruace,  pohlavní styk, B bolest, V výtok, • teplota

°C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
poznámka

37,4
37,2

velmi silné 37,0
silné 36,8
střední 36,6
slabé 36,4
velmi slabé 36,2

Menstruační kalendář
Pravidelně vyplněný menstruační kalendář je jednoduchou a dobrou me-
todou, jak získat přehled o svém menstruačním cyklu i ovulaci. Základní 
informace poskytne i vašemu lékaři. Pro měření teploty používejte vždy 
stejný teploměr i čas, nejlépe brzy ráno po probuzení.

°C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
poznámka

37,4
37,2

velmi silné 37,0
silné 36,8
střední 36,6
slabé 36,4
velmi slabé 36,2

°C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
poznámka

37,4
37,2

velmi silné 37,0
silné 36,8
střední 36,6
slabé 36,4
velmi slabé 36,2

°C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
poznámka

37,4
37,2

velmi silné 37,0
silné 36,8
střední 36,6
slabé 36,4
velmi slabé 36,2
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Věda zvaná spermiogram 
Výsledky spermiogramu jsou důležité. Zkoumá se počet spermií na mililitr 
ejakulátu, procento normálně, čili vpřed se pohybujících spermií (nejméně 
50%), zdravá morfologie, čili například jedna hlavička, nechybějící ocásek 
(také nejméně 50%), velikost a další parametry. Samozřejmě platí, že spo-
lehlivost vyšetření do velké míry závisí na vybavení a  odbornosti lékaře. 
Spermiogram doprovází jednoduché andrologické vyšetření, zaměřené 
např. na velikost varlat. Jejich obvyklá délka je cca 4,5 cm a šířka 2,5 cm. 

 Kategorie kvality spermií podle WHO (1998) 

Ø Normospermie – Více než 8 milionů
progresivně se pohybujících spermií

∞ Asthenozoospermie – Méně než 50%
progresivně se pohybujících spermií

± Oligozoospermie – Méně než 20 milionů spermií na 1 ml ejakulátu

≤ Teratozoospermie – Více než 40% patologických spermií

≥ Azoospermie – Žádné spermie ve vzorku

¥ Kryptozoospermie – Nález ojedinělých spermií 
po zpracování vzorku centrifugou

µ Nekrozoospermie – Nález obsahující pouze mrtvé spermie

 Normální hodnoty spermiogramu podle WHO (1998) 

Ø Objem 2 – 8 ml

∞ Hodnota pH 7,2 – 7,8

± Koncentrace spermií >20 mil./ml

≤ Celkový počet spermií v ejakulátu >40 mil.

≥ Doba zkapalnění do 1 hodiny

¥ Motilita (pohyblivost spermií) >50% (stupeň A+B), nebo stupeň A >25%

µ Morfologie >30% normálních spermií

∂ Leukocyty (bílé krvinky) <1 mil./ml

Přírodní produkt pro muže

• Má prospěšný vliv na tvorbu spermií

• Zlepšuje kvalitu spermií ve všech parametrech

• Zlepšuje kvalitu sexuálního života

• Má prokazatelné výsledky

www.reproman.cz

REPROMAN®
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Zachování mužské plodnosti
Rozsáhlý výzkum francouz-
ského Institut de Veille 
Sanitaire ve Sv. Mořici shro-
máždil údaje ze 126 klinik. 
Sledovaní muži měli ko-
lem 35 let a  neměli žádné 
zjevné reprodukční potíže. 
Výsledky ukázaly, že během 
17 let klesal počet sper-
mií setrvale o  1,9 procenta 
kaž dý rok. Ze 73,6 miliónu 
spermií na mililitr v  roce 
1989 na 49,9 miliónu v roce 
2005. Celkově tedy o  33,4 
procenta. Nejčastějšími dů-
vody poškození tvorby sper-
mií jsou riziková povolání, 
kupříkladu vojenské mise, 
práce v  prostředí se zvýše-

nou radiací nebo koncentrací chemických toxinů, adrenalinové sporty 
s  rizikem poškození páteře, kouření, alkohol, nádorová onemocnění, 
protože radio/chemoterapie významně poškozuje tvorbu pohlavních 
buněk, úrazy páteře/míchy, které v průběhu tří až pěti let způsobují ne-
vratné poškození spermiogeneze a trvalou neplodnost a také odkládání 
rodičovství, jehož důsledkem je poškození DNA (dědičného materiálu) 
spermií.  Jedinou, dlouhodobě odzkoušenou metodou zachování 
mužské plodnosti je mrazení spermií. V  Prague Fertility Centre si mů-
žete uložit spermie z reprodukčně optimálního období a máte naději na 
vlastního potomka i za mnoho let. Navíc se dozvíte svůj zdravotní stav 
vzhledem na sexuálně přenosná onemocnění. Prague Fertility Centre 
se specializuje na léčbu žen nad 40 let a když máte trpělivost a důvěru, 
jste v centru s dlouholetými zkušenostmi ve správných rukách. Příjemně 
vás překvapí osobní přístup. Mimochodem, Prague Fertility Centre jako 
první nabízí individuálně plánovaný embryo transfer, který zvyšuje šanci 
na otěhotnění v případech změn v receptivitě endometria. 
www.pragueivf.com
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Pánové, je čas postavit se k věci chlapsky a převzít odpovědnost za svůj po-
díl na zplození potomka. Zatímco ještě před 30 lety potíže páru s početím 
obvykle znamenaly problém na straně ženy, dnes je situace diametrálně 
odlišná. Odborníci předpokládají, že až 40% světové mužské populace má 
dnes problémy s  kvalitou spermií, nebo přesněji, spermie těchto mužů 
jsou narušeny, mají nevhodný tvar a slabou pohyblivost. Přitom současné 
normy pro hodnocení kvality spermií jsou podstatně benevolentnější. 
Zatímco dříve se za normální koncentraci spermií považoval počet 80-120 
milionů na mililitr, podle dnes platných hodnot WHO je to jen 15 milionů 
na mililitr.  Příčin je několik, vyšší věk, ve kterém se muži odhodlá-
vají na otcovství, sedavý životní styl, málo pohybu, nadváha, nesprávné 
stravovací návyky a samozřejmě stres.  Pokud máte tedy upřímný 
zájem zplodit potomka, začněte zdravěji jíst, sportovat, hubnout a alespoň 
trochu eliminujte stres. Své šance na dosažení vytouženého cíle můžete 
zlepšit také pravidelným užíváním Fertilanu, doplňku stravy se specific-
kým složením, zaměřeným na tvorbu spermií a mužskou plodnost. Je vý-
znamným zdrojem L-argininu, L-karnitinu, mateří kašičky, maca extraktu, 
vitaminu C, kořene ženšenu, vitaminu E, koenzymu Q10, zinku, manganu, 
mědi, vitaminu B6, B12, kyseliny listové a selenu. Právě ten je důležitý pro 
normální spermatogenezi (tvorbu mužských pohlavních buněk, spermií). 
Předpokladem řádné spermatogeneze je zase normální hladina pohlavních 
hormonů, zejména testosteronu. K  jejímu udržení přispívá zinek, jedna 
z  klíčových zložek Fertilanu a  katalyzátor mužské plodnosti. Důležitým 
faktorem, ovlivňujícím mužskou plodnost je psychika. Právě proto Fertilan 
obsahuje vitaminy C a  B12, podporující normální psychickou činnost 
stejně jako řádnou funkčnost nervové soustavy. Milí pánové, máte vše, co 
je třeba, je čas změnit věci k lepšímu! www.vegall.cz
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Plodnost není samozřejmost
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín už více než dvanáct let 
poskytuje komplexní služby v oblasti asistované reprodukce, gynekolo-
gie, andrologie i  embryologie. Vzhledem k  dlouholetým zkušenostem, 
široké škále používaných metod a týmu špičkových IVF specialistů po-
máhá klinika k  vytouženému dítěti i  párům, jejichž situace se zdá být 
beznadějná. Hlavní oblast činnosti kliniky zahrnuje komplexní vyšetření 
a léčbu neplodného páru technikami a postupy asistované reprodukce, 
které jsou dostupné v  nejlepších evropských centrech.  Nabízí 
moderní metodu kultivace embryí v  inkubátoru, který je kontinuálně 
monitorován kamerou, čímž embryolog získá mnohonásobně více infor-
mací o vývoji embryí a zároveň možnost vybrat k přenosu to nejkvalit-
nější embryo. Součástí nabídky je i metoda PICSI, výběr zralé spermie, 
která pozitivně reaguje na hyaluronan. Tato technika zvyšuje šanci na 
otěhotnění a donošení zdravého miminka, co je pro každou ženu dobrá 
zpráva.  Párům s nezjištěnou příčinou neplodnosti, po opakovaných 
potratech nebo neúspěšných zákrocích umělého oplodnění nebo mu-
žům nad čtyřicet let je určena metoda vyšetření spermií jednoduchou 
metodou HALOSPERM® KIT, která může odhalit jejich poškození, proje-
vující se jako fragmentace DNA.  Operační sál disponuje vybave-
ním pro všechny výkony asistované reprodukce, ale i moderními přístroji 
pro hysteroskopická vyšetření. Součástí pracoviště jsou gynekologické 
ambulance, které poskytují ucelenou gynekologickou péči a prevenci že-
nám v každém věku. V příjemném a intimním prostředí najdete v Klinice 
reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně svého průvodce na cestě za 
vytouženým potomkem. Tým zkušených odborníků vám individuálním 
přístupem a diskrétně pomůže překonat počáteční rozpaky či nejistotu 
a udělá vše proto, aby vaše léčba byla úspěšná.
MUDr. David Rumpík, ředitel kliniky
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín, 
U Lomu 638, 760 01 Zlín, Česká republika, www.ivf-zlin.cz

Harmonie
Rychlým životním tempem 
a  nevhodnou stravou často 
naše tělo strádá nedostatkem 
potřebných živin. Doplnit je 
můžeme užíváním doplňků 
stravy. Symbivital  R® 
od firmy Petr Rulc – KC byl 
vyvinut jako komplexní doplněk stravy s vyváženou směsí 
vápníku, hořčíku a  dalších minerálních látek, stopových 
prvků a  vitamínů. Jeho pravidelným užíváním dosáhnete 
zlepšení psychiky a  vnitřní harmonie. Z  produktů 
firmy Petr Rulc – KC moderní ženy a  muži taktéž ocení krém intimní 
hygieny Gyn-lakt® s přídavkem Karlovarské vřídelní soli, laktobacily, lubri-
kantem a dextrózou. Lehce se roztírá a při použití stačí jen malé množství. 
Krém se používá k vnější intimní hygieně v péči o genitálie a účinně vás 
ochrání i při návštěvě bazénů, koupališť, saun a solárií. www.kcrulc.cz

Oba v bezpečí
Milé budoucí mámy, víte, že dopravní 
nehody jsou odpovědné za 70% 
všech těžkých poranění a ztrát plodu? 
Zajistěte sebe i děťátko s pomocí jedi-
nečného těhotenského „pásu“ BeSafe 
Pregnant iZi FIX. Je to speciální "pás" 
zajišťující bezpečné, pohodlné a klidné 
připoutání těhotných žen řidiček 
a  spolujezdkyň. Spodní automobilový 
pás je skrze BeSafe Pregnant veden pod 
břichem těhotné ženy a významně tím 
snižuje riziko poranění plodu při prud-
kém zabrzdění či nárazu. Díky fixní poloze spony, která zůstává vpředu, je 
spodní / boční pás veden bez možnosti vychýlení ze správné pozice. "Pás" 
Pregnant drží po celou dobu jízdy automobilový pás pod úrovní bříška 
i plodu a brání jeho pohybu. Jednoduchá instalace je možná pomocí pásu 
nebe přes isofixové úchyty. S BeSafe Pregnant iZi FIX bude vaše jízda klidná, 
komfortní a bezpečná. www.autosedacky-besafe.cz
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 Genetika Plzeň

Hlavním portfoliem společnosti Genetika Plzeň, s.r.o. je genetické po-
radenství spojené s  reprodukcí. Je určené párům od 30 let výše, kterým 
se nedaří otěhotnět po 1 roce nechráněného pohlavního styku nebo jsou 
po  neúspěšném cyklu IVF. Dále poskytujeme poradenství pro páry po 
dvou a více potratech, s autoimunitní diagnózou nebo diabetem a před 
onkologickou léčbou.  Další vyšetřovanou skupinu tvoří prenatální 
poradenství pro těhotné ženy s cílem odhalení případných vrozených vad 
plodu. Nabízíme i nejmodernější a neinvazivní metodu Prenascan, která 
dokáže z krve matky odhalit Downův syndrom, případně další chromo-
zomální vady bez vystavení stresu, bolesti či rizika potratu. Ideální doba 
pro  vyšetření je po ukončeném 11. týdnu těhotenství.  Genetika 
Plzeň, s.r.o. tedy provádí s  výhodou pro pacienty kompletní genetické 
poradenství včetně navazujících laboratorních vyšetření.  Jedním 
z vysoce specializovaných pracovišť Genetiky Plzeň, s.r.o. je laboratoř re-
produkční imunologie pod vedením profesorky Ulčové-Gallové, která 
se věnuje imunologickým poruchám plodnosti celého páru. Profesorka 
Ulčová–Gallová je jedním z  celosvětově nejuznávanějších odborníků 
na  reprodukční imunologii a  poruchy plodnosti.  Vyšetření tedy 
podstupuje i partner. Vyšetřuje se sérum, ovulační hlen, ejakulát, foliku-
lární a peritoneální tekutina. Na základě výsledků se rozhoduje společně 
s párem o dalším postupu a terapii.  V budově Genetiky Plzeň, s.r.o. 
sídlí i centrum asistované reprodukce NATALART s.r.o., které se speciali-
zuje na léčbu neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně in vitro 
fertilizace a preimplantační genetické diagnostiky.  Genetika Plzeň, 
s.r.o. tedy pomáhá komplexně celému páru se sníženou plodností a zahr-
nuje celou šíři možností vyšetření i následné léčby.
Genetika Plzeň, s.r.o., Parková 1254/11a , Plzeň – Černice, Objednávání pacientů: tele-
fon: 377 241 529, 377 452 322, mobil: 603 174 793, www.genetika-plzen.cz

neviditelné potvůrky

Bakterie způsobující různé infekce se nacházejí všude kolem nás. 
Dostávají se na naše ruce, když se dotkneme jiných lidí, zvířat, povrchů 
či jídla. Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat dětem, protože jsou 
na infekce náchylnější. Malé děti při poznávání světa chytají 
všechno do rukou a není výjimkou, že si něco vloží i do úst. Obvykle jsou 
v kontaktu s jinými dětmi a infekce se proto mohou mezi nimi šířit velmi 
rychle. Důkladná hygiena a pečlivé mytí rukou může děti ochránit před 
onemocněními. Důležitá rada: děti opakují chování dospělých, tak jim 
buďte dobrým příkladem. Naučte je správným hygienickým návykům 
a  častému a  důkladnému mytí rukou. I  těm nejmenším dětem 
srozumitelně vysvětlíte, že mají na ručkách neviditelné potvůrky, které 
jim mohou způsobit různé nemoci.

 Hygienické zkoušky složíte, pokud dítě naučíte, že 
Ø ruky je třeba mýt si mýdlem pod tekoucí teplou vodou ∞ mydlit si je 
spolu s mýdlem mimo tekoucí vodu minimálně 5 až 10 sekund a až poté 
opláchnout ± nezapomínat ani na oblast pod nehty.  Pozor! Teplá 
voda sama o sobě bakterie neničí, proto je důležité použít mýdlo, nejlépe 
antibakteriální. Antibakteriální mýdla Dettol jsou účinné proti 
bakteriím a virům, ale i citlivé k jemné pokožce dětských rukou. Používejte 
biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu 
a připojené informace o přípravku.

BABIES_14_99x49.indd   1 16.06.14   14:25
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Moderní maminka ví, 
co potřebuje

Zdravý duševní i fyzický
vývoj miminka

Přirozený průběh těhotenství 
a období kojení

Metafolin® (L-methylfolát)
se společně s kyselinou listovou
podílí na správném dělení buněk.
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Pro sebe i děťátko
Určitě jste už slyšeli o významu užívání kyseliny listové pro úspěšné po-
četí a donošení dítěte. Informační zdroje však často zapomínají na důle-
žitý fakt. Každá druhá žena nedokáže tento vitamín plně metabolizovat, 
tedy zpracovat tak, aby organismu matky (a dítěte) přinesl očekávaný 
efekt. Důvodem je tzv. MTHFR pozitivita, tedy porucha enzymu mety-
léntetrahydrofolát reduktáza, který kyselinu listovou mění na účinný 
tetrahydrofolát. Díky jeho nedostatku se pak zvyšuje riziko spontán-
ních potratů, rozštěpů, poruch sráženlivosti krve a vrozených srdečních 
vad. Kyselina listová je klíčová pro správné dělení buněk, vývoj 
všech tkání a  orgánů a  tvorbu červených krvinek, tělu ji proto musíte 
dodat navzdory MTHFR pozitivitě. Jak na to, radí gynekolog – po-
rodník MUDr. Ľuboš Varga: „Být MTHFR pozitivní je jako snažit se dostat 
vlakem z Popradu do Bratislavy, ale vlak vás doveze jen do Piešťan, pro-
tože ve vašem případě už z Piešťan nevedou koleje. Užívejte proto látku, 
která ve vašem těle nevzniká, a tou je L-Methylfolát. Je to biologicky ak-
tivní forma kyseliny listové, přiro-zeně se vyskytující v těle. L-Methylfolát 
je obsažen v preparátu FEMIBION 1 a FEMIBION 2 od společnosti Merck. 
Bez ohledu na končící koleje je Femibion   s  Metafolinem vaší letenkou 
na pohodlnou přepravu do cíle cesty“. Jinými slovy, díky Metafolinu ve 
Femibionu má žena větší jistotu, že bude mít dostatek folátů, aktivní 
formy kyseliny listové pro sebe i  děťátko. Užívejte Femibion   1 
minimálně 4 týdny před plánovaným těhotenstvím a plynule pokračujte 
dalším krokem v celém jeho průběhu. www.femibion.cz
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Hladký start do života
Příprava na nový život během 
celého těhotenství je završena 
velkým finále v  podobě porodu. 
Na tuto mimořádnou událost se 
zcela připravit nedá, jako budoucí 
maminka však můžete podnik-
nout kroky, aby proběhla co nej-
lépe.  Představujeme vám 
přístroje na posilování pánevního 
dna EPI-NO Delphine a Delphine 
Plus. Pravidelným cvičením 
s EPI-NO zkrátíte a usnadníte 
vypuzovací fázi porodu 
a  hlavně předejdete 
bolestivému poranění 
hráze nástřihem nebo 
natržením. Vyhnete se 
tak následkům v  po-
době zánětů, jizev, 
bolestí při sexu nebo 
stolici, inkontinence a poklesu či dokonce vý-
hřezu dělohy.  Přístroje EPI-NO jsou in-
spirovány zkušeností afrických porodních bab, 
které rodičkám doporučovaly přípravu na porod 
napínáním svalstva pánevního dna pomocí cviků s  vhodně tvarovanou 
tykví. V podobě měkkého nafukovacího balónku je EPI-NO její moderní 
interpretací. Balónek zaveden do pochvy pomáhá při napínání svalstva 
pánevního dna a při vyklouznutí simuluje pocit průchodu hlavičky dítěte 
při porodu. EPI-NO Delphine Plus má i biofeedback (zpětnou vazbu) – za-
znamenávání pokroků ve cvičení.  Přibližně 3 týdny před porodem 
začněte s 15 minutovým denním cvičením. V pohodlí domova tak preven-
tivně zabraňujete nástřihu nebo natržení hráze, čímž se vy i dítě vyhnete 
stresu při porodu. Po něm vám EPI-NO pomůže s regenerací oslabených 
svalů, rychlejším zotavením, preventivním cvičením proti inkontinenci 
a  zachováním radosti ze sexu. Ale hlavně přispěje k  hladkému porodu 
a příchodu vašeho dítěte do života. www.coord-med.cz

Ústa matky a dítě
– komunikace za hranicemi slov

Správná komunikace matky a  dítěte 
má nezastupitelný význam v  jeho 
správném vývoji. Zdravá ústní 
dutina ženy v  průběhu těhotenství 
je jedním ze základních předpokladů 
zdravého a  nekomplikovaného tě-
hotenství. Platí bohužel i  obráceně, 
že špatná hygiena a špatný zdravotní 
stav ústní dutiny představují závažné 
riziko pro vývoj a  porod dítě. Řada 
odborných studií ověřila, že zánětlivá 
onemocnění závěsného aparátu zubu 
(parodontitída) jsou spojená s vývojem dětí s nižší porodní hmotností 
a se zvýšeným rizikem předčasného porodu. Hormonální změny mohou 
vyvolávat reaktivní změny sliznic dásní, u některých těhotných žen do-
konce s vývojem zánětu a/nebo krvácení. Pokud je správná ústní hygiena 
nezbytnou součástí zdravého životního stylu, potom u těhotné ženy to 
platí dvojnásob. Pravidelné a  správné používání zubního kar-
táčku, zubní pasty a mezizubních čistících prostředků je základem každé 
péče o ústní dutinu. Povrchy zubů ale představují pouze zhruba 20-25% 
plochy ústní dutiny – zbylých 75-80  % tvoří křehké slizniční povrchy. 
Zcela logickým doplňkem ústní hygieny je proto účinná antimikrobiální 
ústní voda, která plní funkci „prodlouženého kartáčku“ 
právě v  oblastech nepřístupných a/nebo nevhodných 
pro mechanické čistění. Všem přísným nárokům na pra-
videlné dlouhodobé používání plně vyhovuje ústní voda 
LISTERINE®. Přes 130 let bezpečného používání a více jak 
50 let výzkumů dávají ústním vodám LISTERINE® výji-
mečný kredit mezi všemi ústními vodami. Zdraví 
ústní dutiny v průběhu těhotenství je možné dosáhnout 
a udržet pouze důslednou, pravidelnou a kompletní hy-
gienou. Pravidelné používání mechanických prostředků 
ústní hygieny v kombinaci s účinnou antimikrobiální ústní 
vodou LISTERINE® s obsahem fluoridů staví tento cíl ka-
ždé budoucí mamince na dosah ruky. MAT/661/06/2014
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Biologické hodiny tikají
Snaha dnešních žen vystudovat, zaměstnat se, vytvořit si materiální 
zázemí a  až potom založit rodinu je pochopitelná. Nevyhnutelně však 
zvyšuje průměrný věk prvorodiček České republiky na 27 až 30+ let. Je 
tak v rozporu s přirozeně klesající křivkou plodnosti, s prvním zlomem 
už kolem 27. roku života, přičemž po třicítce se šance otěhotnět zásadně 
snižuje. Způsobuje to s věkem klesající počet oocytů (vajíček) a zhoršení 
jejich kvality kvůli genetickým předpokladům, překonaným infekcím, 
zánětům, operacím či civilizačním faktorům, jako kouření či nadváha. 
Schopnost otěhotnět ovlivňuje i  dostatek spánku, stres či správná hy-
giena. Odhaduje se, že při každém cyklu žena ztrácí 40 až 100 vajíček, 
což pro mnohé páry znamená skutečné tikání biologických hodin. Ještě 
důležitější je fakt, že průběh klesání počtu vajíček v  závislosti na  věku 
je individuální a  třicátnice na tom může být mnohem hůře než žena  
o několik let starší. Jinými slovy, biologický věk vaječníků může být „vyšší“ 
než skutečný věk ženy. Dobrou zprávou je existence přesného tzv. AMH 
testu. Ten na základě koncentrace Anti-Mülleriánskeho hormonu v krvi 
určuje počet vajíček. Čím nižší hladina AMH, tím nižší počet vajíček a tím 
nižší pravděpodobnost otěhotnění. Test byste měli podstoupit zejména 
pokud:

Ø plánujete těhotenství a chcete vědět, jak dlouho ho ještě můžete 
odkládat (optimálně absolvovat alespoň jednou od 27. roku života),

∞ máte rodinnou historii předčasné menopauzy,

± jste absolvovali operaci vaječníků,

≤ máte endometriózu,

≥ plánujete zákrok umělého oplodnění a chcete se vyhnout riziku zrání 
velkého počtu vajíček (v tomto případě vám centrum navrhne více 
vyšetření, na základě kterých může léčbu přizpůsobit vašim potřebám).

Požádat o něj můžete svého gynekologa nebo centrum asistované repro-
dukce, bez ohledu na den cyklu nebo užívání hormonálních léků.  otěhotnět teď? 

 jak dlouho ještě můžu čekat? 
 dítě nebo kariéra? 

„Biologický věk“ ženy vyjadřující její schopnost otěhotnět, 
neodpovídá vždy skutečnému věku. Tento „biologický věk“ 
je možné odhadnout na základě ovariální rezervy. 
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