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Profertil male® - klinicky schválené:
 
zvyšuje pocet spermií

zväčšuje objem ejakulátu

zlepšuje motilitu spermií

Túžite po diet̀ati?

Pre mužov – klinicky testované, overené životom

Pre ďalšie informácie:
LENUS Pharma GesmbH
1160 Viedeň- AUSTRIA, Seeböckgasse 59
Tel.: +43 1 405 14 19, Fax: +43 1 405 14 19-20
E-mail: o�ce@lenuspharma.com
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Začnime od Adama 
Presne tak, vážený pán nádejný – aj keď zatiaľ neúspešný – otec. Skôr, než za-
čnete spolu s partnerkou „riešiť“ doterajšie márne snahy o dieťa sériou často 
bolestivých, fyzicky, psychicky aj finančne náročných vyšetrení a  zákrokov, 
začítajte sa. Štatistiky odborníkov hovoria, že príčina, pre ktorú sa páru nedarí 
splodiť dieťa, môže byť až v 50% na strane muža. Rovnaké percento sloven-
ských mužov v pároch, kde nedochádza k počatiu, má problematický sper-
miogram. Viniť môžete sedavý životný štýl bez dostatku pohybu, nesprávne 
stravovacie návyky, nadváhu, vek či prostredie. V  snahe o  zmenu k  lep-
šiemu vám môže zásadne pomôcť dietetická potravina (výživový doplnok) 
PROfertil®, určená špeciálne pre mužov s poruchami plodnosti. Každá kap-
sula obsahuje patentované zloženie ôsmich špecifických zložiek (L-karnitín, 
L-Arginín, koenzým Q10, kyselina listová, glutatión, zinok, selén, vitamín E), 
vybraných tak, aby spoločným pôsobením zlepšovali všetky parametre sper-
matogenézy, teda zvyšovali hladinu testosterónu, zväčšovali objem ejakulátu, 
zvyšovali počet spermií a zlepšovali ich pohyblivosť a morfológiu. PROfertil®, 
aktuálne dostupný na trhoch 40 krajín, je klinicky testovaný 3 štúdiami, ktoré 
preukázali jeho mimoriadnu účinnosť vo všetkých ukazovateľoch. Po 3-me-
sačnom užívaní (odporúčaná minimálna doba užívania) vzrástla v testo-
vanej skupine progresívna pohyblivosť o 83,1%, objem ejakulátu o 33,3%, 
hustota spermií o  215,5% a  normálna morfológia o  23%. Čísla hovoria 
jasnou rečou, vážený budúci otec, nemyslíte? Tak začnite konať, loptičky sú 
predsa na Vašej strane dvorca…

Profertil male® – klinicky schválené:

zvyšuje počet spermií

zväčšuje objem ejakulátu

zlepšuje motilitu spermií

www.profertil.sk
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patentované!
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 Plodnosť nie je samozrejmosť 
Držíte v rukách štvrté vydanie Pasu plodnosti, knižočku nabitú 
informáciami o reprodukčnom zdraví, ochrane a podpore 
plodnosti, vyšetreniach, možnostiach i rizikách liečby, úprave 
životosprávy či zdravom tehotenstve. Hoci na cestovanie dnes 
našťastie potrebujeme pas čoraz menej, cesta za bábätkom 
môže byť dobrodružná a Pas plodnosti ušetrí budúcim otcom 
i mamám množstvo smútku, bolesti, ale i peňazí, času a zdravia. 
Problémy počať má takmer každý 6. pár. Nezáleží na tom, kedy 
po dieťati zatúžite, chrániť svoju plodnosť a vyhýbať sa rizikám, 
ktoré ju ohrozujú, by ste mali už dnes.



 Ona a on 
Základným predpokladom plodnosti je poznať svoje telo a  to, ako 
funguje. V  prípade oboch pohlaví odporúčame aj podrobné štúdium   
partnera. Začni me tým, že ženám sa vajíčka tvoria ešte počas te-
hotenstva matky a v piatom mesiaci ich má približne 7 miliónov. Mnohé 
zaniknú ešte pred narodením a  po puberte ich je približne 300  000. 
Dozrieva ich však len okolo 400. Každý mesiac jedno.  Vo vaječ-
níku dozrievajú folikuly, obaly vyplnené tekutinou. Raz za mesiac jeden 
z nich praskne a približne 14. deň cyklu sa z neho uvoľnené vajíčko vy-
dáva na cestu za spermiami, v čom mu rytmickými pohybmi pomáhajú 
cílie, jemnučné vlásky vo vajíčkovode. Osudové stretnutie sa totiž odo-
hráva práve tu. Ak je vajíčkovod nepriechodný, čo môže mať mnoho 
príčin, plodnosť je výrazne obmedzená.  Najväčšiu šancu počať 
lekári predpokladajú približne do troch dní od ovulácie, ktorú si mô-
žete odsledovať.  Plodnosť je u  každého človeka iná a  čo je  dô-
ležité, mení sa predovšetkým s vekom. Mimochodom, ľudská plodnosť 
je jednou z  najobmedzenejších z  hľadiska veku, počtu detí i  možnosti 
otehotnieť. Najvyššie šance na otehotnenie majú muži i  ženy vo veku 
približne 25 rokov.  Na  rozdiel od ženy, ktorej vajíčka sú vysta-
vené celoživotným vonkajším vplyvom, dokonca i  vplyvom života jej 
matky, spermatogenéza, čiže proces tvorby spermií trvá približne 78 dní. 
Inými slovami, spermiogram v  januári, navyše po chrípke či užívaní lie-
kov bude iný ako v auguste po príjemne strávenej dovolenke na čistom  
vzduchu.  Kým sa zrelá spermia s približne 6x dlhším bičíkom ako 
je jej hlavička dostane do vajíčkovodu, musí v semenníku vzniknúť, v nad-
semenníku dozrieť a odtiaľ sa dostať do semenovodu. Na vyvrcholenie si 
počká v semennom mechúriku, kde sa zmieša s tekutinami vylúčenými 
prostatou a  inými žľazami. Ejakulát, v priemere cca 3 mililitre tekutiny, 
obsahuje približne 300 miliónov spermií. K  vajíčku sa však v  ideálnom 
prípade prepracuje len niekoľko sto. Predpokladom zdravého, priamo-
čiareho pohybu vpred, ktorý zabezpečuje bičík, je energia, ktorú v tele, 
ktoré spája hlavičku s bičíkom, uvoľňujú mitochondrie.

1. semenník 
2. miešok 
3. nadsemenník 
4. semenovod 
5. prostata 
6. močová rúra 
7. močový mechúr 
8. semenný mechúrik 
9. penis 
10. žaluď

1. vajíčkovod 
2. maternica
3. výstelka maternice 
(endometrium)
4. vaječník
5. dutina maternice
6. dozrievajúci folikul
7. vajíčko vo vajíčkovode
8. spodná časť maternice

Ø

±

∂

∞

µ

≤

¥

76

∂

µ

≥

∑

^q
Ø±

≤ ¥



 Kľúčová je ovulácia 
Pre plodnosť je kľúčová správne prebiehajúca ovulácia. Bez nej nie je počatie 
možné.  Na začiatku cyklu začne mozog produkovať FSH hormón, 
stimulujúci folikuly, guľovité útvary s nedozretým vajíčkom, aby produko-
vali hormón estrogén. Vďaka jeho zvýšenej hladine hrubne výstelka ma-
ternice so živinami, dôležitými pre rast oplodneného vajíčka. Podstatný je 
folikul, ktorý dominuje, zväčšuje sa, a vajíčko v ňom dozrieva. Po prekročení 
istej hladiny estrogénu sa prudko zvýši hladina LH hormónu, čo je rozho-
dujúcim podnetom k úplnemu dozretiu a následnému uvoľneniu vajíčka  
z  folikulu, teda k ovulácii. Vajíčko potom putuje vajcovodom, kde môže 
dôjsť k stretnutiu so spermiami a oplodneniu. V prípade, že telo ženy ne-
tvorí zrelé vajíčko alebo ho neuvoľňuje (anovulácia), je možné tento stav 
po porade s gynekológom upraviť liečbou pomocou medikamentov, ktoré 
ovuláciu stimulujú produkciou hormónov, ako je napríklad gonadotropín. 
Článok vyšiel s láskavou podporou spoločnosti 
Egis Slovakia, spol. s r.o. www.egis.sk

Zdravie. Kvalita. Život.

Obvykle trvá 28 dní. Uprostred, približne na 14. deň, striedavo raz v ľavom, 
raz v pravom vaječníku dozrie a uvoľní sa jedno vajíčko, pripravené na oplod-
nenie. Ovulácia je základným predpokladom ženskej plodnosti a  pri skú-
maní problémov je na prvom mieste. Je preto je dôležité vedieť rozpoznať, či 
a kedy k ovulácii dochádza. Vyplňte si menštruačný kalendár na str. 16. Spolu 
so sledovaním bazálnej teploty a pri troche sebapozorovania sa naučíte rozu-
mieť svojmu telu, čo oceníte i počas tehotenstva.

1. menštruácia
2. vrchol plodného obdobia  

– cca 14. deň cyklu
3. uvoľnenie vajíčka – ovulácia
4. plodné obdobie a rast 

endometria
5. koniec cyklu

 Menštruačný cyklus 
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 Optimálne načasovanie 
Obaja ste zdraví, vyhýbate sa stresu, vhodne sa stravujete, doprajete si do-
statok pohybu a napriek tomu stále nič? Pravdepodobne chýba optimálne 

načasovanie. Cyclotest baby, inteligentný minipočítač 
ohraničujúci plodné a vysokoplodné dni prirodzeným spô-
sobom, a to meraním bazálnej/rannej teploty jednoducho 
pod jazykom a  zadaním symptómov ovulácie (hlien, LH 
hormón) je tým správnym pomocníkom. Po stlačení veľ-
kého tlačidla a zaznení signálu sa vám okamžite na displeji 
ukáže, či máte práve plodné, vysokoplodné alebo neplodné 
dni. To ostatné je na vás! www.otehotniet-cyclotest.sk

 Dlho či krátko, hlavne hladko 
alebo ako je dôležité mať lubrikant 

Bez ohľadu na to, či to poznáte len z historiek rozprávaných na večierkoch 
alebo ste na podobný problém narazili sami – a verte či nie, stať sa to môže 
skutočne každému – sú chvíle, kedy ku kvalite milostného zážitku alebo 
aj k jeho realizácii chýba jedna veľmi dôležitá vec, a tou je dostatočná vlh-
kosť. Prirodzený vaginálny sekrét niekedy jednoducho nestačí a problém 
je na svete.  Čo s  ním? Našťastie existuje v  podobných situáciách 
jednoduchá a účinná pomoc: lubrikačný gél. Existuje celý rad 
druhov na rôznych základoch, napr. vody alebo oleja, ale ak sa 
chcete skutočne spoľahnúť na to, že vaša noc bude dlhá a uži-
jete si s partnerom milovanie naplno, siahnite po lubrikante 
na báze silikónu. Durex pre vás pripravil mimoriadne účinný 
gél Perfect Glide s extrémne silnou lubrikačnou schopnosťou. 
Má všetky prednosti silikónových gélov – nevysychá, je hypo-
alergénny, bez parfumácie, je možné ho použiť i s kondómom, 
ale vydrží oveľa dlhšie a zaručuje vám tak príjemný a ničím ne-
rušený milostný zážitok tak dlho, ako si budete želať alebo as-
poň tak dlho, pokiaľ vám budú sily stačiť. Lubrikačnému gélu 
Perfect Glide vydrží sila účinku pokojne až do rána!
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60%  NÁŠHO TELA TVORÍ VODA 
PRETO TAK VEĽMI ZÁLEŽÍ NA TOM, 

KTORÚ SI VYBERIETE

Jana je úplne čistá, chránená pred znečistením povrchovými vodami 
vďaka výnimočnej hĺbke jej podzemného zdroja, pod starými 
dolomitickými skalami, a má ideálny pomer vápnika a horčíka. 
Každodenné pitie vody Jana prospieva vášmu telu.

Voda, ktorú pijeme, sa stáva našou súčasťou. 
Preto tak veľmi záleží na tom, aby ste si vybrali tú správnu.  

ZDROJ ŽIVOTAPridajte sa k nám na facebooku

Id
eá

lna hodnotapH 7,4

 Netolerujte intoleranciu 
Vytúžené tehotenstvo neprichádza napriek tomu, že ste už skúsili 
„všetko“? Možno je správny čas venovať pozornosť problému potravino-
vej intolerancie (neznášanlivosti niektorých potravín), ktoré môžu stáť 
v  ceste vášmu snu. Kým potravinové alergie sa prejavujú okamžitými 
a  silnými reakciami imunitného systému na konkrétnu zložku stravy 
a ich riešenie ponechávate špecialistovi, reakcie v prípade potravinových 
intolerancií sú oneskorené, často so symptómami, ktoré považujete za 
triviálne, alebo ich pripisujete zlým stravovací návykom, únave a stresu 
(migrény, hnačky, kožné, dýchacie problémy, nespavosť, vyčerpanosť). 
Preto im nevenujete primeranú pozornosť. Konzumáciou rizikových po-
travín tak narúšate rovnováhu organizmu a nevedomky zhoršujete vašu 
šancu počať. Mnohé z nich môžete pritom jednoducho odhaliť pomo-
cou samodiagnostického testu Food Detective™ okamžite a  v  pohodlí 
vášho domova. Zistením hladiny tzv. IgG protilátok v organizme dokáže 
identifikovať potravinovú intoleranciu na 59 potravín, ako sú obilniny, 
mäsá, orechy a strukoviny, ryby, zelenina a ovocie. Stačí zo špičky prsta 
odobrať malú vzorku krvi, vďaka zrozumiteľným inštrukciám už o 40 mi-
nút identifikovať prítomnosť protilátok na jednu alebo viacero potravín 
a zistiť, na ktorú ste zareagovali pozitívne. Vďaka testu Food Detective™ 
môžete, najlepšie po konzultácii s  dietológom, primerane zareagovať 
zmenou výberu potravín bez rizika obmedzenia prísunu dôležitých ži-
vín, postupne zlepšovať svoj zdravotný stav a  šancu otehotnieť. Ak sa 
problém ukáže byť vážnejší, riešením môže byť použitie testu Foodprint® 
200+, ktorý vám urobia v špecializovaných zariadeniach.
www.food-detective.sk



 Zrasty v brušnej dutine a panve 
Získaná neplodnosť (sterilita) je u 15 – 20% žien jedným z najzávažnejších 
dôsledkov zrastov, narúšajúcich oblasť vaječníkov a vajcovodov a bránia-
cich prenosu zárodočných buniek a embrya.  Zrasty (adhézie) sú 
abnormálne spojenia medzi tkanivami a  orgánmi. Môžu byť vrodené 
alebo získané. Získané zrasty sú najčastejšou následnou komplikáciou 
brušnej a  panvovej chirurgie, ale vznikajú aj po zápaloch (napr. endo-
metrióza, zápal vaječníkov). Ako následok veľkej gynekologickej operácie 
– revízie dutiny maternice, odstránenia myómov či operácie vrodených 
chýb maternice – sa tvoria u 60 – 90% pacientok.  Ich vytvorenie 
je reakciou na poranenie pobrušnice, tenkej lesklej blany, pokrývajúcej 
vnútro brušnej dutiny a povrch brušných orgánov. Poranenie je spôso-
bené zápalom alebo mechanickým poškodením pri operácii (pri rezaní, 
šití alebo pálení). Rozsah a závažnosť zrastov sa môže meniť v priebehu 
týždňov alebo mesiacov, ale či vôbec vzniknú sa rozhodne v priebehu 3-5 
dní, počas ktorých trvá obranná a prirodzená reakcia organizmu na spo-
mínané poškodenie. Dotknuté pacientky o nich niekedy vôbec nevedia, 
pokiaľ nepociťujú ťažkosti s nimi spojené, napr. chronické bolesti brucha, 
poruchu priechodnosti čriev (vrátane zápchy) alebo bolesti pri pohlav-
nom styku či menštruácii.  Zrasty v dutine maternice môžu spôsobiť 
vynechanie menštruácie a  následne nemožnosť otehotnieť. Vytvorené 
zrasty je síce možné riešiť chirurgicky, ale riziko ich opakovanej tvorby 
(priemerne 85%) a  vzniku nových zrastov si žiada oveľa významnejší, 
preventívny prístup. Spočíva v uplatňovaní šetrnej chirurgickej techniky 
a pravidiel mikrochirurgie, spolu s použitím tzv. antiadhezívnych pros-
triedkov, hlavne tzv. fyzikálnych bariér, schopných oddeliť od seba trau-
matizované plochy, a to počas 3-5 kritických dní, aby medzi nimi nedošlo 
k tvorbe zrastov. www.zrasty.sk

urobte niečo pre seba
pred gynekologickou operáciou 

Prevencia tvorby pooperačných zrastov

www.zrasty.skwww.nordicpharma.cz

... zrasty môžu spôsobovať neplodnosť,
chronické bolesti brucha, nepriechodnosť čriev 

a ďalšie komplikácie po operáciách  ...

Poraďte sa so svojim lekárom

yalobarrier Gel Inzerce SK 99x11   1 29.3.2010   14:23:13
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 Pre radosť aj po kúpaní 
Ak obľubujete relax v podobe plávania, kúpania, či príjemného uvoľnenia 
v termálnej vode, zrejme viete, že okrem mimoriadne pozitívnych bene-
fitov predstavuje pobyt vo vode aj významné zdravotné riziko. Vniknutie 
znečistenej, resp. kontaminovanej alebo chlórovanej vody do ženského 
organizmu môže zvýšiť pH vagíny, vytvoriť tým priaznivé prostredie pre 
množenie baktérií a  húb, a  rezultovať do vzniku nepríjemných vaginál-
nych infekcií. Ak sa nechcete vzdať obľúbenej formy relaxu a súčasne eli-
minovať toto nebezpečenstvo, rozhodne vyskúšajte ochranné tampóny 
na kúpanie SENTA PROTECT. Tento patentovaný a na trhu jedinečný pro-
dukt je praktickým výsledkom intenzívneho výskumu, vďaka ktorému zá-
sadným spôsobom znižuje riziko vniknutia chlórovanej, znečistenej resp. 
kontaminovanej vody do ženského organizmu, a tým aj hrozbu vaginálnej 
infekcie. Tento efekt je dosiahnutý použitím vysoko kvalitného čistého 
vazelínového oleja, ktorým sú ochranné tampóny na kúpanie SENTA 
PROTECT napustené (jeho čistota zodpovedá normám Európskeho lie-
kopisu). Ochranné tampóny na kúpanie SENTA PROTECT sú vhodné pri 
kúpaní na kúpaliskách, v  bazénoch, jazerách alebo moriach. Ich pred-

nosťou je ľahká aplikácia aj odstraňovanie. 
Sú k  dispozícii vo veľkosti normal. Použiť ich 
môžete aj v dňoch doznievajúcej menštruácie. 
Mimoriadny účinok ochranných tampónov na 
kúpanie SENTA PROTECT pri znižovaní rizika 
možnej infekcie pri kúpaní a plávaní potvrdila 
aj štúdia Univerzitnej kliniky vo Viedni. Ak 
chcete wellness a  relax súčasne s  pocitom is-
toty a ochrany zdravia, ochranné tampóny na 
kúpanie SENTA PROTECT sú správnou voľbou.
Balené v  atraktívnom spotrebiteľskom balení po 4 
kusy ich na slovenskom trhu nájdete v predajnej sieti 
spoločnosti EMIL KRAJČÍK, s.r.o. – 101 Drogerie. 
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Zdravie a krása v tehotenstve aj po pôrode.

Elasti-Q Exclusive   
luxusný krém na strie 
Pre zamatovo hebkú pokožku. 
Tento unikátny prípravok svojím zložením a účinnosťou nadväzuje 
na telový krém Elasti-Q Originál. Navyše je doplnený o ďalšie 
účinné látky, ktoré priaznivo pôsobia na už vzniknuté strie. 
Elasti-Q Exclusive pôsobí proti striám nielen v oblasti bruška, ale 
aj stehien, bokov a v ďalších problematických partiách. 

Elasti-Q Original   
telový krém na prevenciu strií 
Buďte pôvabná v tehotenstve aj po pôrode.
Telový krém Elasti-Q Originál zabezpečí Vašej pokožke účinnú 
prevenciu vzniku strií. Tento telový krém obsahuje kombináciu 
štyroch účinných látok. Elastín a kyselina hyaluronová udržujú Vašu 
pokožku pevnú a pružnú. D-panthenol podporuje regeneračné 
procesy v koži a má hojivé a upokojujúce účinky. Vitamín E pôsobí 
ako antioxidant. 

Dostanete v lekárni. 

Viac informácií na 
www.elasti-q.sk  

alebo na bezplatnej 
linke 0800 132 890.



máj °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

veľmi silné 37,0
silné 36,8
stredné 36,6
slabé 36,4
veľmi slabé 36,2

 menštruácia,  pohlavný styk, B bolesť, 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

veľmi silné 37,0
silné 36,8
stredné 36,6
slabé 36,4
veľmi slabé 36,2

 Menštruačný kalendár 
Pravidelne vyplnený menštruačný kalendár je dobrou a  jednoduchou 
metódou, ako získať prehľad o  svojom menštruačnom cykle i  ovulácii. 
Základné informácie poskytne i vášmu lekárovi. Na meranie teploty pou-
žívajte vždy rovnaký teplomer i čas, najlepšie ráno po prebudení.

°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

veľmi silné 37,0
silné 36,8
stredné 36,6
slabé 36,4
veľmi 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

veľmi silné 37,0
silné 36,8
stredné 36,6
slabé 36,4
veľmi 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

veľmi silné 37,0
silné 36,8
stredné 36,6
slabé 36,4
veľmi slabé 36,2
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 Nečakajte na červenú, 
 prejdite na zelenú 
Peter a  Mirka sa pred pár mesiacmi stali šťastnými rodičmi malého 
Mareka. Možno si poviete, že na tom predsa nie je nič mimoriadne, veď 
tento scenár sa denne opakuje v  mnohých mladých rodinách... Tento 
sympatický mladý pár z  Nitry však vie, že stačilo málo a  všetko mohlo 
byť inak. Mirka bola pred dvoma rokmi na pravidelnej preventívnej pre-
hliadke u  svojho gynekológa. Patrí totiž k  tým ženám, ktoré prevenciu 
neberú na ľahkú váhu. A  ukázalo sa, že urobila dobre. Pri preventívnej 
prehliadke jej totiž lekár objavil podozrivú hrčku v prsníku. Bol to zhubný 
nádor v počiatočnom štádiu. Včasná diagnostika a operácia jej zachránili 
život. Nebyť obyčajnej preventívnej prehliadky, možno by Mirka nikdy ne-
mala šancu stať sa mamou a darovať život tomu malému zázraku, ktorý 
im denne pripomína, ako vyzerá šťastie.  Aj keď väčšina z nás kladie 
zdravie na popredné miesto v rebríčku svojich hodnôt, štatistiky hovoria 
niečo iné. Na preventívne prehliadky chodí pravidelne len každý štvrtý 
dospelý. Pritom Všeobecná zdravotná po-
isťovňa svojim poistencom plne uhrádza 
preventívnu prehliadku u  všeobecného le-
kára pre deti a dorast, všeobecného lekára 
pre dospelých, stomatológa, gynekológa, 
urológa a gastroenterológa. Takže jediné čo 
treba urobiť, je objednať sa k svojmu leká-
rovi.  Nečakajte, kým do vašich plá-
nov zasiahne nejaké vážne ochorenie. Buďte 
o krok vpred a objednajte sa na preventívnu 
prehliadku ešte dnes. Podrobné informácie 
o  tom, čo všetko je súčasťou preventívnych 
prehliadok nájdete na www.preventivne.sk

988_inz_VsZP_99x74mm_XX_05-2013.indd   1 27. 5. 2013   9:18:23

 Zničte chlamýdie! 
Zákerným nepriateľom plodnosti je baktéria Chlamydia trachomatis, 
vyvolávajúca infekcie močovopohlavného a  reprodukčného systému. 
Prenáša sa najmä nechráneným pohlavným stykom s až 60% šancou ná-
kazy (pri HIV je asi 0,3-0,6%). Okrem urologických spôsobuje rôzne druhy 
gynekologických komplikácii, vrátane neplodnosti zapríčinenej zmenami 
vo vnútorných rodidlách (nepriechodnosť vajíčkovodov a zmeny sliznice 
maternice). Antibiotickú liečbu podporí očistná kúra prírodným príprav-
kom PM Chlamydil s výťažkami z túžobníka, vŕbovej a olšovej kôry a pro-
polisu Moravia s výraznými antibakteriálnymi 
a antivírusovými účinkami, a iniciovaním imu-
nitnej reakcie organizmu, ktorý sa vďaka tomu 
zbavuje chlamýdií po dobu 1 až 7 mesiacov. 
www.biopurus.sk
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 Oslabenie panvového dna 
Inkontinencia, ako mnohé iné zdravotné obmedzenia ľudského tela, je 
háklivá téma, o ktorej sa dotknutým ľahšie mlčí než hovorí. Trápi pritom 
milióny ľudí a počas života je s ňou konfrontovaná každá štvrtá žena, často 
práve počas tehotenstva. Vtedy ženské telo čelí nevyhnutným a neľahkým 
zmenám. Kombinácia tých hormonálnych, tlaku maternice na močový 
mechúr a  námahy pri samotnom pôrode môže znížiť výkonnosť panvo-
vých svalov. Z  toho vyplývajúce oslabenie močového mechúra je preto 
úplne bežným sprievodným javom tehotenstva a  obdobia po pôrode. 
Spolu s kvalitnou osvetou, správnym životným štýlom a vhodným cviče-
ním pomáhajú aj produkty značky TENA eliminovať mnoho nepríjemných 
prejavov inkontinencie, poskytnúť pocit pohodlia, sebaistoty a viesť plno-
hodnotný život. Ak sa vás uvedený problém týka, vyskúšajte hodvábne 
jemné inkontinenčné vložky TENA Lady, ktoré sú diskrétne, udržiavajú si 
suchý povrch a dokonale pohlcujú zápach. Sú priedušné a v ponuke nájdete 
aj TENA Lady s krídelkami. Pri vyššom úniku moču vám odporúčame siah-
nuť po absorbčnej spodnej bielizni TENA Lady Protective Underwear. Myslí 
na vaše pohodlie, čo dokazuje vylepšený strih ako aj anatomický tvar noha-
vičiek so zníženým pásom, perfektne kopírujúci ženské telo. V kombinácii 
s jemným elastickým a dermatologicky testovaným materiálom poskytuje 
vysokú mieru komfortu a spolu s rýchlou a dokonalou absorpciou a sys-
témom kontroly zápachu Odour Control™ aj dôležitý pocit diskrétnosti. 
Ženský charakter TENA Lady Protective Underwear citlivo dotvára dizajn 
s elegantným vzorom motýlika. Podľa toho, či vás trápi stredný alebo ťažký 
únik moču môžete zvoliť dve veľkosti (M a L) a dve úrovne savosti absorpč-
nej spodnej bielizne TENA Lady Protective Underwear, Discreet a  Plus 
(s  najväčšou absorpčnou kapacitou). Skúste absorpčnú spodnú bielizeň 
TENA Lady Protective Underwear , osloboďte svoju myseľ od ťaživého se-
bapozorovania a zvládajte bežné povinnosti či obľúbené pohybové aktivity. 
Celý sortiment výrobkov TENA Lady nájdete vo výdajniach zdravotníckych 
potrieb a  vo vybraných lekárňach. Požiadajte o  bezplatné zaslanie vzoriek 
zdarma na www.tena.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 111 000.
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 Veda zvaná spermiogram 
Výsledky spermiogramu sú dôležité. Skúma sa počet spermií na mili-
liter ejakulátu, percento normálne, čiže vpred sa pohybujúcich sper-
mií (najmenej 50%), zdravá morfológia, čiže napríklad jedna hlavička, 
nechýbajúci chvostík (tiež najmenej 50%), veľkosť a  ďalšie parametre. 
Samozrejme, platí, že  spoľahlivosť vyšetrenia do veľkej miery závisí od 
vybavenia a odbornosti lekára.  Spermiogram sprevádza jednodu-
ché andrologické vyšetrenie, zamerané napr. na veľkosť semenníkov. Ich 
obvyklá dĺžka je cca 4,5 cm a šírka 2,5 cm. V posledných rokoch percento 
mužov s problémami plodnosti stúpa a tak vás určite poteší, že na kva-
litu spermií, ale aj na zlepšenie sexuálnej túžby i výkonnosti má pozitívny 
vplyv PROfertil®, dietetická potravina vyvinutá špeciálne pre mužov.

 kategórie kvality spermií podľa who z roku 1998 

Ø Normospermia – viac ako 8 miliónov 
progresívne sa pohybujúcich spermií

∞ Asthenozoospermia – menej ako 50% 
progresívne sa pohybujúcich spermií

± Oligozoospermia – menej ako 20 miliónov spermií na 1 ml ejakulátu

≤ Teratozoospermia – viac ako 40% patologických spermií

≥ Azoospermia – žiadne spermie vo vzorke

¥ Kryptozoospermia – nález ojedinelých spermií 
po spracovaní vzorky centrifúgou

µ Nekrozoospermia – nález obsahujúci len mŕtve spermie
 normálne hodnoty spermiogramu podľa who (1998) 

Ø Objem 2 – 8 ml

∞ Hodnota pH 7,2 – 7,8

± Koncentrácia spermií >20 mil./ml

≤ Celkový počet spermií v ejakuláte >40 mil.

≥ Doba skvapalnenia do 1 hodiny

¥ Motilita (pohyblivosť spermií) >50% (stupeň A+B), alebo stupeň A >25%

µ Morfológia >30% normálnych spermií

∂ Leukocyty (biele krvinky) <1 mil./ml

 Kondómy, ako ich (možno) 
 nepoznáte 
To, ako veľmi je dôležité chrániť sa pri sexuálnom styku pred pohlavne 
prenosnými chorobami, čo sa týka hlavne krátkodobých alebo náhodných 
známostí, je dnes už všeobecne známa vec, neuškodí si to však občas znova 
pripomenúť. Podstatné je ale aj to, že kondóm má dôležitú úlohu i v dl-
hodobých partnerských zväzkoch ako spoľahlivá a  predovšetkým úplne 
neškodná antikoncepcia bez akýchkoľvek vedľajších účinkov na zdravie 
alebo plodnosť.  Toto všetko sú veci všeobecne známe, o ktorých sa 
v rámci sexuálnej výchovy alebo prednášok dozvedajú už školáci. Už menej 
sa ale hovorí – a vie – o tom, že kondómy môžu hrať tiež veľkú úlohu pri 
skvalitnení partnerského sexu. Spoločnosť Durex má v ponuke hneď nie-
koľko typov kondómov, ktoré dokážu spríjemniť vaše milovanie. Jedným 
z nich je kondóm B Close, navrhnutý tak, aby vďaka užšiemu priemeru lep-
šie priliehal a umožnil vám tak ešte tesnejší a dôvernejší zážitok. Je jemne 
lubrikovaný, aby sa dosiahla maximálna možná citlivosť.  Horúcou 
novinkou na trhu sú potom kondómy Durex Mutual Pleasure. Tieto kon-
dómy sú určené pre ľahšie dosiahnutie spoločného vyvrcholenia oboch 
partnerov. Použitý lubrikant obsahuje 5% benzokaínu, ktorý mužom po-
máha oddialiť ejakuláciu a  špeciálny vrúbkovaný povrch kondómu má 
stimulujúce výstupky, ktoré zintenzívňujú orgazmus ženy. Znamená to, že 

si milovanie užijete nielen dlhšie než obvykle, ale 
i vaše pocity pri ňom budú silnejšie než pri použití 
klasického kondómu.  Takže, ak máte pocit, 
že nastal čas osviežiť vaše milovanie niečím novým 
a  pritom stopercentne bezpečným, siahnite po 

kondómoch B Close nebo 
Mutual Pleasure od firmy 
Durex. Ručíme za to, že 
výsledkom budete naozaj 
príjemne prekvapení! 
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 Nebojte sa myómov 
Na citlivú tému myómov reagujú mnohé ženy 
s obavami, hoci sa s nimi dá často úspešne bo-
jovať. Myómy sú nezhubné nádory, vyvíjajúce 
sa zo svalových buniek maternice. Vznikajú 
v reprodukčnom veku, pravdepodobne spo-
lupôsobením genetickej predispozície, žen-
ských pohlavných hormónov (estrogénov) 
a  rastových hormónov. Obvykle rastú po-
čas gravidity a  zmenšujú sa po menopauze. 
Vyskytujú sa u 10-20% žien v reprodukčnom 
veku a u 70% žien v období pred menopauzou. 
Závažnosť symptómov závisí od veľkosti, 
miesta výskytu a  počtu myómov. Väčšina 
žien nepociťuje žiadne ťažkosti a dozvedia sa 

o nich pri náhodnom vyšetrení. Iné trpia bolestivými menštruáciami s nad-
merným krvácaním a následným vznikom anémie. Tlak myómov na oko-
lité orgány spôsobuje tažkosti s močením, zápchy a bolesti v podbrušku. 
Za poruchu plodnosti a opakované potraty sú zodpovedné predovšetkým 
myómy deformujúce dutinu maternice alebo umiestnené v oblasti ústia 
vajíčkovodov.  V niektorých prípadoch prichádza na rad radikálny 
chirurgický zásah, tzv. hysterektómia, čiže odstránenie maternice. Okrem 
straty plodnosti prináša aj zvýšené riziko ďalších fyzických i psychických 
problémov. Predoperačná medikamentózna liečba dokáže zlepšiť stav 
mnohých žien so stredne ťažkými a ťažkými symptómami.  Počas 
trojmesačnej kúry sa účinná látka ulipristal acetát viaže na receptory, na 
ktoré sa obvykle viaže progesterón, hormón podporujúci rast myómov. 
Tým sa myómy výrazne zmenšujú a sú operovateľné menej invazívnym spô-
sobom, napr. laparoskopickým odstránením myómu, nie celej maternice. 
Ďalším pozitívom je obmedzenie silného krvácania a zotavenia sa z anémie 
u viac ako 90% pacientok. Aj u žien, ktoré sa nepodrobili chirurgickej liečbe,  
zostával po liečbe objem myómov redukovaný ešte dalších 6 mesiacov. 
MUDr. Peter Feldmár, Ph.D. www.hipokratesds.sk

Investičné životné poistenie 

pre zdravie a dôchodok

 y cestovné poistenie pre celú  

rodinu zdarma

 y vstupný vek už od 0 rokov

 y deti môžu byť poistené dvakrát – raz  

v poistnej zmluve a raz spolu s rodičom

 y 8-krát poistenie detí zdarma

 y najúspešnejšie investičné životné  

poistenie na trhu

Stavebné sporenie Krôčik

 y zdarma balík poistenia v spolupráci  

s Wüstenrot poisťovňou, ktorý vám posky-

tuje poistnú ochranu počas 6-tich rokov 

trvania zmluvy o stavebnom sporení 

(max. do 18. roku dieťaťa), a to:

 � poistenie zákonného zástupcu dieťaťa 

pre prípad úmrtia

 � poistenie trvalých následkov úrazu 

dieťaťa až 3500 €

 y 11,5% štátna prémia, max. 66,39 €

 y garantovaný úrok 2 % p. a. na všetky 

vklady počas 6-tich rokov od uzatvorenia 

zmluvy

FINANČNÁ ISTOTA 
PRE VAŠE DETI

web: www.wuestenrot.sk
tel.: 02 / 578 89 90124



Ak nie je možné počať dieťa prirodzenou cestou, páry zvyčajne hľadajú 
riešenie v umelom oplodnení.  História centier a kliník asistovanej 
reprodukcie sa na Slovensku začala písať v roku 1999. Odvtedy sa ich zo-
znam rozšíril a toto odvetvie medicíny u nás prešlo od nesmelých poku-
sov až k súčasnému stavu, keď sa pomocou jeho metód rodia stovky detí 
ročne. Kliniky sa vypracovali na štandardnú európsku úroveň, či už pokiaľ 
ide o odbornosť personálu, kvalitu technologického vybavenia, alebo do-
stupnosť používaných medikamentov.  V  neposlednom rade sa 
rozšíril aj zoznam používaných metód asistovanej reprodukcie od IUI – in-
trauterinnej inseminácie (vloženie spermií do maternice), cez IVF - in vitro 
fertilizácie (oplodnenie vajíčka mimo organizmu ženy), ICSI – intracyto-
plazmatickej injekcie (vpichnutie spermie do vajíčka) až po IVM – in vitro 
maturáciu (dozretie vajíčok mimo tela matky). Dôležitú úlohu zohráva aj 
predimplantačná genetická diagnostika embryí ako prevencia geneticky 
podmienených chorôb a habituálneho potrácania. Držíme vám palce.

 CENTRá ASISTOVANEJ REPRODUKCIE: 

 Centrum asistovanej reprodukcie Gyncare, www.gyncare-sk.com 

 Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú  
reprodukciu Gyn-fiv, www.gynfiv.sk 

 Sanatórium Helios sk, www.sanatoriumhelios.sk 

 Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, www.iscare.sk 

 Spln – Sanatórium pre liečbu neplodnosti, www.spln.eu 

 Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny Bratislava, www. ucrm.wbl.sk 

 Umelé oplodnenie  Genetické vyšetrenia pre oboch 
Genetické príčiny zohrávajú úlohu asi v  5% prípadov neplodnosti či 
zníženej plodnosti. Výsledkom je vyšší výskyt genetických chorôb než 
u zdravých ľudí. Klinický genetik môže na základe genetického vyšetrenia 
určiť príčiny, pre ktoré sa vám nedarí otehotnieť, príčiny opakovaných 
spontánnych potratov alebo narodenia postihnutých detí. Určí typ de-
dičnosti choroby, pravdepodobnosti jej prenosu a objasní možnosti ve-
dúce k narodeniu zdravého dieťaťa prirodzenou cestou a absolvovaním 
prenatálnej genetickej diagnostiky alebo metódami umelého oplodnenia 
s  využitím predimplantačnej genetickej diagnostiky. Štandardné kom-
plexné klinicko – genetické vyšetrenie partnerov je zamerané na odhale-
nie genetických príčin poruchy plodnosti alebo neplodnosti. Rodokmeň 
oboch rodín môže odhaliť aj iné, s  nimi priamo nesúvisiace genetické 
problémy, ako nádorové ochorenia s dedičnou predispozíciou, súvislosti 
s  výskytom prípadov s  mentálnym postihnutím a  pod. Lekár určuje aj 
potrebné genetické vyšetrenia na úrovni chromozómov alebo DNA, teda 
vyšetrenie chromozómov, trombofilných mutácií, mutácií v géne pre cys-
tickú fibrózu a vyšetrenie malých delécií – chýbajúceho malého úseku na 
mužskom pohlavnom chromozóme Y. Vyšetrenia v indikovaných prípa-
doch hradí poisťovňa. Ak uvedené postupy neodhalili príčiny problémov, 
odporúčajú sa špecializované genetické vyšetrenia, napr. vyšetrenia frag-
mentácie DNA a počtu chromozómov v spermiách, genetických zmien 
v géne pre receptor folikulostimulačného hormómu (FSHR gén) u mužov 
aj žien, či v prípade účasti partnerov v programe umelého oplodnenia 
tzv. predimplantačná genetická diagnostika – vyšetrenie embrya na 3. 
deň po oplodnení. Viac sa môžete dozvedieť prostredníctvom na našej 
webovej stránky alebo priamo na našom pracovisku. 
www.reprogen.sk
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www.facebook.com/dm.Slovensko

Viac informácií nájdete na www.dm-drogeriemarkt.sk

To najlepšie bio len pre mňa!
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 Nádej zvaná ReproGenesis 
Ste pár, ktorému nebolo dopriate počať prirodzenou cestou a nádej pre 
vás predstavujú špecializované pracoviská asistovanej reprodukcie? Ak 
nevyberáte len z domácich centier a kliník, predstavujeme vám najmo-
dernejšiu českú privátnu kliniku reprodukčnej medicíny ReproGenesis 
v Brne, zaoberajúcu sa komplexnou diagnostikou a liečbou neplodných 
párov. Ponúka skvelú bilanciu viac ako 1200 narodených zdravých detí, 
tím špičkových odborníkov, najmodernejšie 
prístrojové vybavenie, širokú škálu me-
tód asistovanej reprodukcie, vysoko 
úspešný darcovský program s takmer 
100% zhodou darkyne s  príjemky-
ňou či monitoring embryí, novú 
neinvazívnu metódu sledovania 
ich vývoja. Bez čakacej doby, jazy-
kovej bariéry, s  empatiou a  dôra-
zom na individuálny prístup ku 
každému páru a pochopenie pa-
cienta. Presne v duchu myšlienky, 
že  liečba neplodnosti je otázkou 
dôvery, kvality a spokojnosti.

www.reprogenesis.sk

ReproGenesis 
– Klinika reprodukční medicíny 
Hlinky 144, 603 00 Brno 
Česká republika 



 Keď chcete spoľahlivú odpoveď 
RM DIAGNOSTICS s.r.o. – dovoz a distribúcia diagnostík 
Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Email: rmdiagnostics@miszilina.sk, Tel.: 041/541 0839

 

 Som tehotná? 
Túžba potvrdiť tehotenstvo je stará ako ľudstvo samo. Už starovekí 
Egypťania určovali tehotenstvo, dokonca i  pohlavie budúceho dieťaťa 
pomocou moču. Ten naliali na pšenicu a  jačmeň a keď vyklíčila pšenica, 
znamenalo to, že sa narodí dievčatko, keď jačmeň, tešili sa na chlapca. Ak 
zrná nevyklíčili, tehotenstvo sa nepotvrdilo.  Na vzrušujúcom výlete 
do histórie tehotenských testov je zaujímavé i to, že keď vedci v roku 1963 
starovekú metódu preverovali, jej spoľahlivosť bola prekvapivo vysoká, pri-
bližne na 70% výsledky súhlasili. Moč žien, ktoré tehotné neboli, rovnako 
ako moč mužov, nemal na zrná žiaden klíčivý účinok.  História mo-
derných tehotenských testov sa začala v roku 1927, keď bola po prvýkrát 
laboratórne dokázaná prítomnosť hCG v moči tehotných žien. Dnes je 
vďaka modernej technológii možné zistiť tehotenstvo ešte pred vyne-
chaním menštruácie, presnejšie už 7. až 10. deň po oplodnení. Prúžkový 
test for You comfort tehotenstvo zistí s 99% presnosťou už 5. – 7. deň 
po oplodnení, jednoducho z prúdu moču. Aj ďalšie prúžkové testy, ako 
DAY 7, Best-2 vo výhodnom dvojtestovom balení a ©hCG sú založené na 
imunoanalytickej detekcii tehotenského hormónu hCG, produkovanom 
placentou a  vylučovanom močom. Sú vysoko citlivé a  množstvo hCG 
vyhodnocujú veľmi rýchlo. Výhodou všetkých spomenutých testov je 
i  možnosť použiť ich v  ktorúkoľvek dennú dobu. Manipulácia s  nimi 
je jednoduchá a výsledky sú jasne čitateľné. Stále však platí: skôr než za-
čnete nakupovať výbavičku, prekonzultujte výsledok s lekárom.

Pre harmóniu trávenia
Miliardy mliečnych baktérií L. bulgaricus

z prírodných kefírových kultúr

optimalizuje tráviaci systém 

dve formy: 
kapsuly a žuvacie tablety

Podrobné informácie o produkte 
LactoFlor® nájdete na www.lactoflor.sk
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Tisíckami mamičiek overený GS Mamavit 
teraz obohatený o Prefolin®, DHA a EPA

Kompletná a vyvážená kombinácia vitamínov 
a minerálov obohatená o Prefolin®, 
DHA (350 mg) a EPA (50 mg)

  pre obdobie plánovania tehotenstva
  pre obdobie tehotenstva
  pre obdobie dojčenia

Tisíckami mamičiek overený GS Mamavit 

To najlepšie pre mamičky a bábätká
Žiadajte v lekárni, viac informácií na www.mamavit.sk 

To najlepšie pre mamičky a bábätká

•  Tablety s optimálnou kombináciou 23 vitamínov a mi-
nerálov obsahujú tzv. Prefolin® – špeciálny 4-zložkový 
komplex s obsahom kyseliny listovej v prirodzenej 
forme (800 µg kyseliny listovej, 120 mg vitamínu C, 
23,5 mg vitamínu E, 200 µg jódu), ktorý je obzvlášť 
dôležitý v období pred otehotnením pre bezproblé-
mové počatie a správny vývoj plodu v 1. trimestri. 

•  Bez farbív, bez konzervačných látok a bez cukru.

•  GS DHA kapsuly (350 mg DHA a 50 mg EPA) sú vďaka 
špeciálnej technológii  DHA MMV Technology® bez 
nepríjemného zápachu a pachuti typickej  pre rybí 
tuk, príjemné aj pre senzitívne tehotenské vnímanie.

•  Komfort, ktorý mamičky isto ocenia!

•  30 tabliet + 30 kapsúl 
+ navyše darček GS Mamastrie 50 ml
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doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., 
riaditeľ ÚPMD

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., 

Vyvinutý v spolupráci 
s odborníkmi z Ústavu 

pre starostlivosť o matku a dieťa 
v Prahe – Podolí



 Biologické hodiny tikajú 
Snaha dnešných žien vyštudovať, zamestnať sa, vytvoriť si materiálne 
zázemie a  až potom založiť rodinu je pochopiteľná. Nevyhnutne však 
zvyšuje priemerný vek slovenských prvorodičiek na 28 a nezriedka nad 
30+ rokov. Je tak v  rozpore s prirodzene klesajúcou krivkou plodnosti, 
s prvým zlomom už okolo 27. roku života, pričom po tridsiatke sa šanca 
otehotnieť zásadne znižuje. Spôsobuje to s vekom klesajúci počet oocy-
tov (vajíčok) a zhoršovanie ich kvality kvôli genetickým predpokladom, 
prekonaným infekciám, zápalom, operáciám či civilizačným faktorom, 
ako fajčenie či nadváha, resp. obezita. Schopnosť otehotnieť ovplyvňuje 
i  dostatok spánku, stres či správna hygiena. Odhaduje sa, že pri kaž-
dom cykle žena stráca 40 až 100 vajíčok, čo pre mnohé páry znamená 
skutočné tikanie biologických hodín. Ešte dôležitejší je fakt, že priebeh 
klesania počtu vajíčok v závislosti od veku je individuálny a tridsiatnička 
na tom môže byť oveľa horšie než žena o  10 rokov staršia. Inými slo-
vami, biologický vek vaječníkov môže byť „vyšší“ než skutočný vek ženy. 
Dobrou správou je existencia presného tzv. AMH testu. Ten na základe 
koncentrácie Anti-Mülleriánskeho hormónu v krvi určuje počet vajíčok. 
Čím nižšia hladina AMH, tým nižší počet vajíčok a tým nižšia pravdepo-
dobnosť otehotnenia. Test by ste mali podstúpiť najmä ak:

Ø plánujete tehotenstvo a chcete vedieť, ako dlho ho ešte môžete 
odkladať (optimálne absolvovať aspoň raz od 27. roku života), 

∞ máte rodinnú históriu predčasnej menopauzy,

± ste absolvovali operáciu vaječníkov,

≤ máte endometriózu,

≥ plánujete zákrok umelého oplodnenia a chcete sa 
vyhnúť riziku dozrievania veľkého počtu vajíčok.

Požiadať oň môžete svojho gynekológa alebo centrum asistovanej re-
produkcie, bez ohľadu na deň cyklu alebo užívanie hormonálnych liekov.

 otehotnieť teraz? 
 ako dlho ešte môžem čakať? 
 dieťa alebo kariéra? 

„Biologický vek“ ženy vyjadrujúci jej schopnosť otehotnieť, 
nezodpovedá vždy skutočnému veku. Tento „biologický vek“
je možné odhadnúť na základe ovariálnej rezervy.
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