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 Diagnóza subfertilita 
Co dělat, když spermiogram potvrdí u partnera subfertilitu, tedy sníže-
nou plodnost? Subfertilita je slovo, které může znamenat spoustu věcí. 
Například, že kvalita spermií nebo jejich množství jsou nižší, než dopo-
ručují normy, stanovené WHO. Subfertilita může rovněž znamenat, že 
DNA spermie je fragmentovaná, něco jako poškozená. V  praxi to má 
za následek, že pohyblivost spermií je nízká, nebo podíl „vitálních“, tedy 
životaschopných spermií, který by měl být alespoň 58% – je nedosta-
tečný. Jak už to v  životě chodí, snížená plodnost obvykle představuje 
kombinaci těchto faktorů. ¶ Paradoxně může být fakt, že partnerovi 
diagnostikují sníženou plodnost i dobrou zprávou, protože to nepotvr-
zuje neplodnost. Naznačuje, že existuje naděje a způsob, jak zlepšit vý-
konnost spermií. Takže, co můžete dělat? ¶ Faktem je, že od jistého 
stupně poškození spermií vám nepomůže jen zlepšení životního stylu, 
jako přestat s  kouřením, vyhýbat se nadměrné konzumaci alkoholu, 
změnit stravu a začít sportovat. Na „opravu“ nedostatků vašich spermií 
potřebujete inteligentní produkty. ¶ PROfertil® byl vyvinutý jako 
specifická směs osmi samostatných látek, díky kterým je účinný na ně-
kolika úrovních. Studie přesného složení a dávkování poskytují důkaz, že 
PROfertil® zlepšuje objem ejakulátu, jeho hustotu a pohyblivost spermií 
a také zvyšuje podíl vitálních spermií. Jelikož chrání spermie před frag-
mentací DNA, PROfertil® nabízí skvělou alternativu při léčbě neplodnosti 
mužů trpících subklinickou varikokélou. Pokud je problémem subferti-
lita, řešením je PROfertil®. www.profertil.eu

Lenus Pharma GesmbH
Seeböckgasse 59, 1160 Vienna / Austria
Phone: +43 1 405 14 19-0
Fax: +43 1 405 14 19-20

Unikátní patentované složení
optimalizující mužskou plodnost

|	Zlepšuje	pohyblivost,	morfologii,	počet	a	objem	spermií
|	Snižuje	fragmentaci	DNA	v	buňkách	spermií
|	Zvyšuje	pravděpodobnost	úspěšného	početí	a	těhotenství
|	ø	25%	míra	otěhotnění	ve	studiích	PROfertil®

|	K	dispozici	ve	více	než	60	zemích
|	Více	než	1.000.000	terapií	po	celém	světě

Kategorie specifických produktů pro speciální lékařský účel − 
stravovací režim mužů s poruchou plodnosti
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Držíte v rukou třetí vydání publi-
kace Předmateřská knížka, nabité 
informacemi o  reprodukčním 
zdraví, ochraně a  podpoře plod-
nosti, vyšetřeních, možnostech 
i  rizikách léčby, úpravě živo-
tosprávy či zdravém těhotenství. 
Přestože na cestování dnes na-
štěstí potřebujeme pas stále méně, 
cesta za miminkem může být dob-
rodružná a  Pas plodnosti ušetří 
budoucím otcům i  maminkám 
množství smutku, bolesti, ale i pe-
něz, 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.

 Pomáháme čápům létat 
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tele. V případě zájmu lze publikaci objednat na adrese vydavatele (viz výše), nebo stáhnout 
z www.bocianoviny.sk. 
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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 vejcovod neprůchodný, což může mít mnoho příčin, plodnost je vý-
razně 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 ži-
vota 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 
vzduchu. ¶ Dokud se zralá spermie s  přibližně 6x delším bičíkem 
jako je její hlavička dostane do vejcovodu, musí ve varleti vzniknout, 
v  nadvarleti 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 pří-
padě propracuje jen několik set. Předpokladem zdravého, přímočarého 
pohybu vpřed, který zajišťuje bičík, je energie, kterou v těle, které spojuje 
hlavičku s bičíkem, uvolňují mitochondrie.
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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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 Menstruační cyklus 

Obvykle trvá 28 dní. Uprostřed, přibližně na 14. den, střídavě jednou v le-
vém, jednou v pravém vaječníku dozraje a uvolní se jedno vajíčko, připra-
vené na oplodnění. Ovulace je základním předpokladem ženské plodnosti 
a při zkoumaní problémů je na prvním místě. Je proto důležité umět rozpo-
znat, zda a kdy k ovulaci dochází. Vyplňte si menstruační kalendář a spolu se 
sledováním bazální teploty a při troše sebepozorování se naučíte rozumět 
svému tělu, což oceníte i během těhotenství.

1. menstruace 
2. vrchol plodného období 
 – cca 14. den cyklu 
3. uvolnění vajíčka – ovulace 
4. plodné období a růst endometria 
5. konec cyklu

 Citlivá rovnováha 
Bakteriální vaginóza je častá infekce sexuálně aktivních 
žen, typická narušením rovnováhy normální poševní flóry 
a  přemnožením bakterie Gardnerella vaginalis na úkor 
prospěšných probiotických laktobakterií. Projevuje se 
zvýšením pH, nepříjemným výtokem a souvisejícím dis-
komfortem. Bakteriální vaginóza může být léčena lokálně 
pomocí vaginálních tablet Gynolact. Jedna obsahuje až 

2  miliardy typických vaginálních bakterií mléčného kvašení. Obnovují 
kyselé prostředí, normální bakteriální rovnováhu v  pochvě a  normální 
výtok. Gynolact využijete i na obnovu mikroflóry po antibiotické léčbě 
kvasinkové infekce a samozřejmě jako prevenci ve snaze předcházet opa-
kování podobných problémů. www.vitabalans.com

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

 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.
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 Nenahraditelná B9 
Plánujete těhotenství a  s  ním i  změnu či obohacení 
vašeho jídelníčku? Určitě nezapomeňte na vitamin B9, 
známý jako kyselina listová. Dopřejte si ho v listové zele-
nině, luštěninách či ovesných vločkách. Pro její zvýšený 
příjem, důležitý již v období 1 ‒ 3 měsíců před otěhot-
něním a v jeho prvních 3 měsících, užívejte potravinový 
doplněk Folica. Kyselina listová je klíčová pro tvorbu 
červených krvinek, růst a  vývoj organismu, formování 
nervové soustavy plodu a tím snížení rizika jeho vývo-
jových vad. Předpokládá se, že tlumí bolest a  podráž-
děnost. Kromě budoucích maminek je vhodná pro ženy, 

užívající hormonální antikoncepci, dlouhodobě nemocné a osoby trpící 
dlouhodobým stresem. www.vitabalans.com

Už víte, co v  pří-
pravě na těho-
tenství jíst a  pít, 
čemu se naopak 
vyhnout, jak škodí 
alkohol či nikotin. 
Víte však také, co 
obsahuje mýdlo, 
čistící nebo prací 
prostředek? Rozhodně jejich složení věnujte pozornost. Mohou obsahovat 
i tzv. ED látky, tedy endokrinní disruptory („narušovače“) ovlivňující rov-
nováhu vašeho hormonálního systému a způsobující i neplodnost. Jejich 
cesta do vaší krve trvá jen asi 26 vteřin ... Proto buďte důsledné a dbejte na 
výběr vhodných detergentů např. z nabídky značky Feel eco. Univerzální 
čistící prostředek je vhodný pro čištění všech typů povrchů. Novinkou je 
Čistič oken a skel, který účinně pomůže i se zrcadly a  jinými skleněnými 
a keramickými povrchy. Tekutý WC čistič s novým složením odstraňuje 
nečistoty, vodní kámen i zápach. Feel eco nabízí také prostředek na mytí 
nádobí, ovoce a zeleniny. www.feeleco.com

 26 vteřin 
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 Kde může být problém 
Muži:

 špatná kvalita spermií
 nedostatečný počet spermií
 překonaný zánět prostaty
 nemoci mužských pohlavních 

orgánů
 dědičné onemocnění varlat 

nebo genetická porucha varlat
 nesestouplá varlata
 nedostatečná činnost žláz 

s vnitřní sekrecí a s tím spojená 
nedostatečná odezva hormonů 
řízených mozkem

 překonané nemoci v dětství, 
úrazy, infekce

 překonané pohlavně přenosné 
nemoci – STD

 poruchy erekce – ED
 častá jízda na kole a úzké slipy 

nebo kalhoty
 špatná životospráva, sedavé 

zaměstnání, nezdravé 
stravování, nadváha, kouření, 
stres, nadměrná konzumace 
alkoholu a kofeinu

 pití nápojů z plastové láhve, 
déle vystavené slunečnímu 
záření

Ženy:
 poškozené, chybějící nebo 

neprůchodné vejcovody 
 nevýkonné nebo poškozené 

vaječníky
 endometrióza nebo srůsty na 

děloze
 genetické příčiny
 dysfunkce některé žlázy s vnitřní 

sekrecí
 selhání ovulace
 syndrom polycystických ovarií
 imunologické příčiny
 embryo nenachází vhodné 

podmínky pro uhnízdění
 překonané mimoděložní 

těhotenství
 dědičná onemocnění
 předčasná menopauza
 interrupce
 onemocnění, které se mohou 

těhotenstvím matky zhoršit, 
nemoci, při kterých by byla 
těhotná matka ohrožena na 
životě nebo se může narodit 
poškozené dítě

 psychogenní nebo idiopatická 
sterilita

 následek nadměrného 
sportování

 špatná životospráva, nadváha, 
sedavé zaměstnání, nezdravé 
stravování, kouření, stres, 
nadměrná konzumace alkoholu 
a kofeinu

 životní prostředí

Milujte se kdykoliv, ale množte se v  pra-
vou chvíli. Se správným načasováním vám 
spolehlivě pomůže digitální ovulační test 
Clearblue. Ještě, než po něm sáhnete, při-
pravte své tělo na velkou výzvu. Užívejte 
kyselinu listovou, cvičte, pestře a  zdravě 
jezte, stopněte cigarety, alkohol a omezte ko-
fein. Většina těchto rad platí i pro partnera, 
který by měl nosit vhodné, ne příliš těsné 
prádlo a  vyhýbat horkým koupelím, cyklis-
tice a  dalším činnostem, při kterých hrozí 
přehřívání varlat a  zhoršení kvality spermií. 
K  samotnému správnému načasování je 
dobré znát průběh menstruačního cyklu. Odpozorujte jeho délku a ovu-
lační test Clearblue vám poradí, který den je vhodný k zahájení testování. 
Pro účely samotného testování by ste měli vědět, že přibližně 24 ‒ 36 
hodin před ovulací se prudce zvyšuje hladina luteinizačního hormonu 
(LH). Tento nárůst hodnoty LH signalizuje, že nastalo období vaší nejvyšší 
plodnosti, které trvá pár dní před ovulací a v den ovulace, obvykle 2 dny 
během každého cyklu. Digitální ovulační test Clearblue zjistí toto prudké 
zvýšení hladiny LH v moči s přesností více než 99%, přesněji jako sledo-
vání kalendáře či měření bazální teploty. Právě od času detekce nárůstu 
LH, signalizované jedinečným a  jasným „smajlíkem“ začínají 2 nejplod-
nější dny, takže digitální ovulační test Clearblue maximalizuje vaše šance 
přirozeně otěhotnět. Výsledek testu se dozvíte již za 3 minuty. Zda byla 
vaše snaha úspěšná, testováním moči se stejnou 99% úspěšností odhalí 

těhotenské testy Clearblue Easy, Plus 
nebo Digital. Můžete je použít již 4 dny 
před očekávanou menstruací, indikují 
správné použití a výsledek ukážou do 3 
minut. Clearblue Digital je navíc jediný 
digitální těhotenský test s ukazatelem 

počtu týdnů od  početí díky 
čemuž dostáváte dvojité potvr-
zení výsledku. Přejeme, aby byl 
přesně takový, jaký si přejete. 
www.clearblue.com

 Čas plodnosti 
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Podpořte svou intimitu i  náležitou péčí 
a  výběrem vhodných hygienických pří-
pravků. Klinicky testované a  hypoaler-
genní intimní gely a ubrousky Chilly intima 
jsou správnou volbou, která vám poskytne 
každodenní ochranu, svěžest a  prevenci 
různých nepříjemných problémů. Běžná 
mýdla a gely mají často vysoké, tedy zása-
dité pH, narušující přirozeně kyselé pros-
tředí intimních partií. Následkem může 
být narušení přirozeného vaginálního 
obranného systému, přemnožení škodli-
vých mikroorganismů na úkor užitečných 
laktobacilů a infekce. Jelikož intimní čisticí 
přípravky Chilly intima jsou díky obsahu kyseliny mléčné mírně kyselé, 
s hodnotou pH okolo 5, respektují normální fyziologii vnějších genitál-
ních sliznic a  okolní pokožky. Pokud máte citlivou pokožku a  od kaž-
dodenního intimního čisticího přípravku očekáváte i  jemnost a  hojivé 
účinky při podráždění, vyzkoušejte Chilly intima DELICATE gel. Kromě 
zmíněné kyseliny mléčné obsahuje v léčitelství odedávna známé extrakty 
z rostlin aloe a hamamelis. Právě díky nim má specifické ochranné a zkli-
dňující vlastnosti pro velmi citlivou pokožku a sliznice. Zatímco aloe je 
zvláčňuje, zklidňuje a hydratuje, výtažek z rostliny hamamelis má hojivé 
schopnosti. Chilly Intima DELICATE gel účinně působí zejména při za-
rudnutí a podráždění pokožky i po pohlavním styku. Zároveň podporuje 
obnovu fyziologické rovnováhy sliznic, nevyhnutelné pro obranu intim-
ních partií. Ochranu a svěžest kdekoliv a v každém okamžiku dne vám 

poskytnou intimní ubrousky z měkké tkaniny CHILLY 
Pocket DELICATE. Jsou také klinicky testovány a hypo-
alergenní, 100% biologicky odbouratelné a dostanete 
je v  praktickém uzavíratelném balení. Gely a  ubro-
usky Chilly intima vám při hygieně poskytnou svěžest, 

ochranu, prevenci, jemnost 
a  hebkost. Jednoduše dost 
důvodů přidat se k  sloganu 
„Moje intimita, moje Chilly“. 
www.chillyintima.cz

 Hygiena a jemná péče 

Citlivá pokožka podpaží, velmi náchylná na podráždění, je denně vysta-
vována agresivním podnětům od  holení až po používání deodorantů. 
Garnier představuje NEO DRY MIST, první kruhový antiperspirant, 
účinný proti pocení a zároveň jemný i k citlivé pokožce. Spojením anti-
perspiračních účinků a jedinečné technologie na ochranu pokožky vznikl 
tzv. dry mist. Obsahuje nejen antiperspirační látky a přírodní minerály, 
ale i  uklidňující panthenol. NEO DRY MIST chrání jemnou pokožku 
v  podpaží před extrémní zátěží a  zanechává ji 
sametově hebkou. ¶ Výhodou antiperspi-
rantů NEO je i  patentovaný aplikátor, s  nímž 
jednoduchým pohybem pokryjete celé pod-
paží, okamžitě se vstřebá a  nezanechává žádné 
mastné stopy nebo skvrny. NEO DRY MIST po-
zvolně rozprašuje, optimálně rozptýlí aktivní 
látky, poskytne 48-hodinový antiperspirační úči-
nek a pokožku zanechá okamžitě suchou na do-
tek. Antiperspirant NEO DRY MIST je dostupný 
v pěti vůních. www.garnier.cz

 Účinný a jemný 
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Zánětlivá vaginální onemocnění po-
stihují v  průměru každou třetí ženu. 
Vznikají narušením rovnováhy normál-
ního vaginálního prostředí tvořeného 
různými bakteriemi. Klíčové jsou lak-
tobacily přetvářející cukry na kyselinu 
mléčnou a  zajišťující zdravé, kyselé 
prostředí s  pH do 4,8. Poševní rovno-
váhu může narušit pobyt ve  vlhkém 

prostředí, neprodyšné prádlo, nachlazení, nedostatečná nebo přehnaná 
hygiena, antibiotická léčba, sex, těhotenství nebo klimakterium. Tehdy do-
chází k úbytku laktobacilů a přemnožení kvasinek nebo bakterií. Vzniká 
zánět, doprovázený výtokem a často i pálením a svěděním. Nedostatečně 
léčený zánět může přerůst do chronického stadia, zhoršit kvalitu života 
a  také ohrozit vaše plánování těhotenství. ¶ Pro prevenci i  léčbu va-
ginálních obtíží můžete využít výplachy nebo  oplachy pomocí léčivých 
přípravků Rosalgin a  Rosalgin Easy. Obsahují benzydamin hydrochlorid, 
přispívající k normalizaci poševního prostředí a tím podporující růst lak-
tobacilů. Rosalgin je vhodný i pro běžnou hygienu, po porodu, v šestinedělí 
nebo po operačních zákrocích. Rosalgin Easy předplněný vaginální roztok 
k okamžitému použití díky praktickému balení a aplikátoru zase využijete 
v  letním období nebo při cestování. ¶ Vaginální infekce, hormonální 
změny v těhotenství a při kojení, menopauza nebo vaginální chirurgické 
zákroky mohou vést k  potížím se zvlhčením vaginální sliznice, vaginální 
atrofii a  vzniku ran. Zdravotnický prostředek Feminella Hyalosoft obsa-
huje kyselinu hyaluronovou, 
která přirozeně zvlhčuje vagi-
nální sliznici, urychluje hojení 
ran a  reepitelizaci. Feminella 
Hyalosoft tak přispívá ke zmír-
nění příznaků vaginální atrofie 
a  zvlhčení vaginální sliznice. 
www.zenskezanety.cz

Léčivou látkou přípravků Roslagin, Rosalgin 
Easy 140  mg vaginální roztok je benzy-
damin hydrochlorid. Roztok k  intimním 
oplachům a  výplachům. Čtěte pečlivě pří-
balový leták.

 Předcházejte zánětům 

 Biologické hodiny tikají 
Snaha dnešních žen vystudovat, zaměstnat se, vytvořit si materiální zá-
zemí a až potom založit rodinu je pochopitelná. Nevyhnutelně však zvy-
šuje 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 va-
jíček, 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. 

 Péče o intimní partie 
Pokožka intimních partií si zaslouží vaši přiměřenou pozor-
nost. Vzhledem k její citlivosti je náchylná na podráždění, 
způsobené různými vnějšími vlivy. Pocení, mytí nevhod-
nými přípravky, či estetické úpravy a  zásahy jako holení 
nebo depilace mohou pokožku podráždit a  narušit tak 
optimální rovnováhu přirozené mikroflóry. Kromě správné 
hygieny vám pomůže i PRO INTIM krém pro ženy i muže. 
Je určen pro regenerační péči a  zklidnění pokožky intim-
ních partií. Jeho důležitou součástí je BioEcolii®, látka, která 
jednak napomáhá udržení přirozené ochranné mikroflóry 
a současně přispívá k uklidnění ženské i mužské pokožky 
po podráždění, způsobeném pocením, koupáním, holením 
či depilací. Spolu s ostatními složkami zajišťuje antimikro-

biální účinek a napomáhá ke 
zvyšování odolnosti pokožky  
vašich intimních partií. 
PRO  INTIM - jemná péče 
pro citlivé partie. 
www.pharma-future.com
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 Příprava na mateřství 
Ta poctivá vám zabere i 12 
měsíců a nezapomeňte, že 
ideální věk pro mateřství 
je do třiceti let a že by vaše 
tělo mělo mít optimální 
hladinu aktivní kyseliny 
listové, nebo vlastně spíše 
folátů. ¶ Až 50% žen 
kvůli vrozené snížené 
aktivitě enzymů nedokáže 
v  těle přeměnit kyselinu 
listovou na aktivní formu 
(tzv. folát), kterou je tělo 
schopné využít např. 
pro dělení buněk.  Proto 
firma Merck přišla na  trh 
s  úplně novou látkou 
nazvanou  Metafolin, 
díky níž si každá žena 
dokáže optimální hladinu 
aktivních folátů v těle vytvořit. Metafolin – obsažený ve Femibionu – je 
forma folátu, kterou využijí i ženy s MTHFR mutací. ¶ To je důležité 
zejména v  období plánování těhotenství, v  průběhu těhotenství a  při 
kojení. Folát hraje klíčovou roli v různých tělesných funkcích, které jsou 
významné pro raná stádia těhotenství. V průběhu těhotenství napomáhá 
buněčnému dělení a  krvetvorbě a  přispívá k  růstu zárodečných tkání, 
včetně placenty. ¶ Přesné trvání těhotenství od oplodnění vajíčka 
do porodu nelze stanovit. Z  praktických důvodů  se délka těhotenství 
počítá od prvního dne poslední menstruace, i když ovulace a oplodnění 
vajíčka nastaly přibližně o 14 dní později. Období od oplodnění vajíčka 
do ukončeného 9. týdne těhotenství se nazývá zárodečné a  zárodek 
označujeme také jako embryo. Embryonální období je obdobím 
neuvěřitelně rychlého vývoje a  proto je důležité myslet na zdraví 
miminek už před tím, než se narodí. ¶ Nově je Femibion obohacený 
o  vitamin D, který je důležitý nejen pro maminku, ale především pro 
miminko.  Podílí na fetálním programování, dělení buněk a  přispívá 
ke správnému nastavení imunity.
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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
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Harmonický intimní život je nejen předpokladem úspěšného početí, 
ale také pilířem dobře fungujícího vztahu. Harmonii může narušit 
nepříjemný problém nedostatečné lubrikace, tedy zvlhčení vagíny. 
Příčinou bývá stres, užívání léků, hormonální poruchy, porod či pře-
chod. ¶ Efektivně vám pomůže jedinečný, hedvábně jemný lubri-
kační gel nové generace Doer Medical Silk, vyrobený na bázi silikonu. 
Díky revolučnímu složení nelepí, nedrhne, nezasychá a nevytváří žmolky. 
Jeho účinek trvá velmi dlouho, má nízkou spotřebu, při vaginální apli-

kaci nezpůsobuje kvasinky a je hypoalergenní. ¶ Doer 
Medical Silk však toho umí daleko více. Šikovněji a snad-
něji s  ním aplikujete například tampon, zejména na  ko-
upališti nebo mimo domov. Prožitek z milování s použitím 
kondomu bude mnohem intenzivnější. Použít ho můžete, 
zejména v  létě, i  jako kondicionér na  pokožku, prevenci 
proti opruzeninám a hemoroidům, nebo při masáži. Doer 
Medical Silk je jednoduše skvělým partnerem každé ženy. 
www.mstrade.eu

 Radost ze sexu 
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V  těhotenství mohou nadějnou maminku potkat různé nástrahy. 
Preeklampsie, onemocnění cév placenty, postihuje až 5% těhotných žen. 
Může se vyskytnout kdykoliv v průběhu těhotenství, Nejčastěji však v po-
sledním trimestru a odezní v průběhu 48 hodin po porodu. Předpokládá 
se, že při ní přichází ke změně struktury cév v  placentě, které nejsou 
dostatečně rozšířené. Důsledkem je zvýšený krevní tlak a nedostatečné 
zásobování plodu krví a kyslíkem. Pro matku představuje preeklampsie 
riziko poškození vnitřních orgánů, kardiovaskulálneho nebo centrálního 
nervového systému. Plod dostává méně kyslíku a živin, čehož důsledkem 
může být nízká porodní hmotnost dítěte i další problémy. Ve své „mírné“ 
fázi si budoucí maminka onemocnění nemusí ani všimnout a  cítí se 
dobře. ¶ Těžká preeklampsie se projevuje vysokým krevním tlakem, 
bolestmi hlavy, zamlžení vidění, nesnášenlivostí světla, nevolností, zvra-
cení a nadměrných otoky rukou a nohou. Pro její včasné odhalení je klíčové 
absolvovat v těhotenství všechny doporučené kontroly. Onemocnění lze 
rozpoznat na základě evidentního, několik dní po sobě trvajícího zvýšení 
krevního tlaku (po 20. nebo 32. týdnu) a vysoké hladiny bílkovin v moči. 
Odborníci již při podezření na preeklampsii nařizují hospitalizaci a  ne-
ustálé monitorování pacientky. ¶ V  rámci prevence můžete pozor-
nost krevnímu tlaku věnovat i v domácích podmínkách. Je vhodné měřit 
ho minimálně 2x denně - ráno a večer, a to v sedě, v klidných domácích 
podmínky, kdy se cítíte uvolněně. Běžné digitální tlakoměry mají problém 
s měřením krevního tlaku během těhotenství, zvláště pak u preeklampsie, 
takže při měření s nimi nemusí dojit k odhalení onemocnění. Používejte 
proto plně automatizované digitální tlakoměry, které prošly specifickými 
ověřovacími testy na těhotných ženách a ženách s preeklampsií.

 Preeklampsie 

24



 Vitamín D – 
 programátor zdraví 

Důležitá zpráva pro budoucí maminky. 
Dobré zdraví vašeho potomka můžete 
pozitivně ovlivnit i  řádným příjmem 
vitamínu D, a  to již před narozením. 
Výzkumy přinášejí stále více důkazů, že 
nedostatek vitaminu D v  období před 
otěhotněním do ukončení 24. měsíce 
věku dítěte, způsobuje nejen dlouhodobé 
poruchy kostního systému, ale je také rizi-
kovým faktorem vzniku srdečních, onko-
logických i  autoimunitních onemocnění. 
Výživa matky a  dítěte v  daném období 
je klíčová, protože dokáže ovlivňit struk-

turní a  funkční vývoj organismu. Vitamin D například zlepšuje kvalitu 
nitroděložního prostředí. Právě ona může nést odpovědnost za  vznik 
mnoha dalších chronických onemocnění v  pozdějším životě dítěte. 
Nové poznatky rovněž potvrdily důležitou roli vitaminu D při budování 
imunity dítěte. V imunitních buňkách podporuje tvorbu vlastních anti-
biotických bílkovin a zvyšuje schopnost imunity zabíjet choroboplodné 
zárodky. První tři měsíce těhotenství jsou důležité pro vývoj mozku 
plodu, který může být negativně ovlivněn nedostatkem vitaminu D. 
Nedávné výzkumy v této souvislosti naznačují spojitost s některými po-
ruchami učení u dětí. ¶ Pokud plánujete těhotenství, začněte užívat 
vitamin D už když se pokoušíte otěhotnět. Najdete ho zejména v oleji 
z rybích jater, mase, ve vaječném žloutku, mléku a mléčných výrobcích, 
kvasnicích, kakau nebo v  kokosu. ¶ Nejvíce aktivního vitaminu D 
získáte ze slunečního záření. Jeho deficit si účinně do-
plníte i formou přírodního doplňku výživy, vitamínem 
D3 - cholekalciferolem od kanadské firmy Jamieson. 
Vyrábí se z  lanolinu z vlny ovcí, chovaných na sluneč-
ních pastvinách Nového Zélandu patentovanou tech-
nologií 360 Pure s nejméně 360 kroky kontroly kvality. 
Výsledkem je výjimečně čistý vitamin D3 farmaceu-
tické kvality ve formě, jakou tělo přirozeně produkuje, 
když je vystaveno slunečnímu záření. www.jamieson.cz
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Pohodlné, kvalitní, a  aby dělalo čest svému jménu, skutečně elegantní. 
Přesně taková je nabídka pradlo-elegant.cz. Zanedlouho to bude již 10 let, 
odkdy svým spokojeným zákazníkům nabízí širokou škálu produktů od 
evropských výrobců, v kombinaci se špičkovými službami. Pokud jde o sor-
timent, www.pradlo-elegant.cz je pravé místo pro všechny, kteří hledají ele-
gantní a kvalitní dámské i pánské spodní prádlo osvědčených značek jako 
Italian Fashion, Taro, DKaren a mnoha jiných. Dámy si mohou v přehledně 
uspořádaném katalogu podle vlastních preferencí vybírat klasické, bokové 
a nohavičkové kalhotky, jakož i kalhotky s vyšším pasem, tanga, stahovací 
prádlo, běžné i sportovní podprsenky, podvazkové pásy či body. A nabídka 
zdaleka nekončí, k dispozici jsou i pyžama, župany, plavky a mnohé jiné po-
ložky. ¶ Nabídka Prádla Elegant nezapomíná ani na specifické potřeby 
a nároky nastávajících maminek. Vzhledem k tělesným změnám, kterými 
procházejí, často volí pohodlí a komfort a zůstavají trendy. Široká škála tě-
hotenského spodního prádla, těhotenských pyžam a nočních košil. Prádlo 
Elegant je přesvědčí, že již nemusí dělat podobné kompromisy. Přestože 
rozsah a  kvalita nabídky jsou pro klienta klíčové, stejně důležitá je i  do-
stupnost zboží. ¶ Důležitým benefitem Prádla Elegant je proto fakt, 
že veškeré zboží, které v nabídce 
www.pradlo-elegant.cz najdete, 
je skladem a  expedováno ihned 
na vaši adresu. Samozřejmostí 
je i  prvotřídní zákaznický servis. 
Navzdory přehledně zpracované 
nabídce se vždy mohou objevit 
doplňující otázky, které zákaz-
níkům kvalifikovaně zodpoví 
vyškolení operátoři. V  případě 
opakovaných nákupů se můžete 
těšit na skutečně zajímavé věr-
nostní slevy. Takže pohodlné, 
kvalitní a  elegantní kousky z  na-
bídky Prádla Elegant dostanete 
i výhodně. www.pradlo-elegant.cz

 Pohoda a elegance 

Význam správného 
pitného režimu v  ná-
ročném období těho-
tenství a  kojení, kdy 
ženské tělo prochází 
mnoha změnami, je 
zásadní. Dostatečnou 
hydratací těhotná 
žena nahrazuje ztráty 
vody a minerálů, způ-
sobené nevolnostmi 
i  nadměrným pocením. Předchází zácpám, infekcím močových cest, 
únavě či bolestem hlavy. Zajišťuje i  látkovou výměnu, dobrou funkcí 
ledvin a  vylučování toxických látek z  organismu. Hlavně však pokrývá 
zvýšené nároky vlastního těla i plodu. Například objem vody v těle ženy 
se během těhotenství zvýší o 6 l, krevní objem o cca 1 ‒ 1,5 l. Po porodu 
a rozvoji laktace dochází prostřednictvím mateřského mléka ke ztrátám 
vody, minerálů i energie v podobě sacharidů, tuků a bílkovin. Plně kojící 
žena přitom vyprodukuje cca 800 ‒ 1000 ml mléka denně. ¶ Pokud 
jde o  denní objem přijatých tekutin, podle ročního období a  zejména 
složení jídelníčku by těhotná a kojící žena měla vypít 1,5 až 2 l tekutin. 
Nejzdravějším a nejbezpečnějším nápojem je čistá voda. Navzdory dobré 
kvalitě vody z veřejných vodovodů se budoucím maminkám doporučuje 
pití balené kojenecké nebo pramenité vody se stálým složením, kontro-
lované dle nejpřísnějších limitů pro rizikové dusičnany. Ty se v zažívacím 
traktu mění na dusitany, vážou se na červené krvinky a  snižují schop-
nost krve přenášet kyslík. Jejich vyšší příjem ohrožuje kojence i plod na 
životě. ¶ Kromě vody jsou pro pravidelný pitný režim vhodné ovocné 
a zeleninové šťávy, 100% neslazené džusy ředěné vodou a některé nízce 
a středně mineralizované přírodní minerální vody, které dodají důležité 
minerály. Např. Magnesia obsahuje hořčík, jehož potřeba je v těhotenství 
zvýšena. Horčík má významnou úlohu v procesu dělení buněk a pomáhá 
předcházet předčasným děložním stahům. Závěrem dvě dobré rady: 
těhotná žena by měla dávat přednost nesyceným nápojům a své těho-
tenství si užívat. Připíjíme mamince i dítěti na zdraví.

 Voda 
 pro oba 
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Otázka biologického rodičovství je 
pro každého rodiče velmi důležitá. 
Stále většímu počtu dětí asistuje 
při početí moderní léčba poruch 
plodnosti. Je proto namístě mít jis-
totu, že miminko, které si nesete 

z porodnice, je skutečně vaše. Případné pochybnosti rozptýlí jednoduchý 
a bezbolestný genetický test. Odběr vzorku stěrem sliznice dutiny ústní 
si uděláte sami doma, přičemž ho můžete udělat i novorozenci. Vzorky 
zašlete poštou. U rodiče a dítěte se nejprve stanoví DNA profil jedince. 
Určí se soubor dědičných znaků, které jsou pro daného člověka jedinečné. 
Srovnáváním a statistickým vyhodnocením DNA profilů rodiče a dítěte je 
pak možné ověřit jejich příbuznost. Výsledek je hotový do 14 dnů. Cena 
anonymního testu je 2 900 Kč a standardního 4 900 Kč. 
www.genomia.cz/cz/otcovstvi/, 
laborator@genomia.cz, 
+420 373 749 999

  Jistota při otcovství 
 i mateřství 

Trápí vás nedostatek vápníku, únava, deprese nebo jste často 
nemocní? Doplňte si hladinu vitaminu D. Ovlivňuje hlavně 
metabolismus vápníku a fosforu, a tím hustotu kostí a zdraví 
chrupu. Pozitivně ovlivňuje imunitní systém, chrání před in-
fekcemi, nádory či autoimunitními chorobami. Doplňování 
vitaminu D během těhotenství podporuje správný vývoj ko-
stry plodu a předchází nízké porodní váze. V období kojení 
zvyšuje tvorbu mléka. Dopřejte si jej ve slunečních paprs-

cích, rybím oleji, avokádu, vejcích či v kokosu. Doplnit jeho hladinu vám 
pomohou i  žvýkací tablety D-max s  obsahem vitaminu D3 a  xylitolem. 
Na pokrytí denní dávky postačí jedna tableta s příjemnou jahodovo-mali-
novou příchutí, bez cukru, laktózy a lepku. Dejte si D-max 
pro denní doplnění D-éčka. www.vitabalans.com

 Sluníčko a déčko 
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 Plodnost je křehká 
Několik generací jsme teenagery instruovali, jak se vyhnout těhotenství, 
nebo se nenakazit. Říkali jsme jim, ať těhotenství plánují i  když ve  sku-
tečnosti to znamenalo brát antikoncepci a  těhotenství se vyhnout, což 
ale opravdu není plánování. ¶ Časy se změnily. Příliš mnoho žen 
i  mužů se snaží mít dítě pozdě, přičemž o  své plodnosti vědí zoufale 
málo. ¶ Mezinárodní síť odborníků, sdružení, terapeutů, blogerů, 
zdravotních sester a dalších specialistů z mnoha zemí in-fertility to od le-
tošního roku mění s velkou razancí, protože přesně ví, jak důležitá data, 
fakta a informace vám chybí. Shromažďuje to nejzajímavější o reprodukč-
ním zdraví, léčbě, prevenci nebo ochraně plodnosti. Naštěstí má in-fertility 
už své units, neboli buňky i  v  České republice. ¶ Chcete vědět vše 
o svém vajíčku nebo spermii, co jim prospívá nebo je poškozuje? Chcete 
jistotu, že informace, které naleznete, jsou ověřené a spolehlivé a srozumi-
telné? Naleznete je na www.in-fertility.eu. ¶ in-fertility je hodně am-
biciózní projekt. Spolupráce s ESHRE, WHO nebo OSN je jenom začátek. 
Pro všechny jsou tady kampaně a projekty, jako FerTeen, Mezinárodní den 
plodnosti nebo Naděje-v-plodnosti. Jestli vám na zdraví a plodnosti záleží, 
přidejte se k nám. Vaše pomoc, jakákoliv, uchrání mnoho lidí od bolesti 
a smutku, které zná jen ten, kdo čápa vyhlížel marně. cesko@in-fertility.eu
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Nepříjemný kašel dokáže potrápit dospělých a mi-
mořádně často i  děti. Bojujte proti němu pros-
tředky, které poskytuje příroda. Vincentka sirup je 
přípravek s obsahem rostlinných extraktů z  jitro-
cele a mateřídoušky v kombinaci s minerální vodou 
Vincentka z přírodního léčivého zdroje. Ta příznivě 
ovlivňuje vnitřní prostředí člověka a při nachlazení 
a  zahlenění je vhodné i  pití samotné Vincentky®. 

Jitrocelový extrakt, obsahující sliz, aukubin, tříslo-
viny a kyselinu křemičitou pozitivně působí při za-
hlenění dýchacího ústrojí a podporuje vykašlávání. 
Výtažek z  mateřídoušky nabízí mix silic, thymolu, 
hořčin, tříslovin a flavonů, který příznivě ovlivňuje 
dýchací cesty, zmírňuje kašel a  má i  antioxidační 
vlastnosti. Mimořádné účinky Vincentky a bylinek 
mohou bez obav využít i těhotné ženy, kojící matky 
a samozřejmě jejich ratolesti. www.vincentka.cz

 Z hlubin přírody 

Spojte příjemný rituál večerního koupání 
děťátka s  užitečnou hygienou. Pomůže vám 
s ní linie dětské kosmetiky Bupi s obsahem cen-
ných přírodních složek. Zkuste Mycí pěnu Bupi, 
která je svým složením jemnější než mýdlo 
a mytí miminka je jednodušší. Obsahuje alan-
toin - výtažek z kostivalu lékařského, potlaču-
jící podráždění dětské pokožky. Šampon na vlásky, nyní v 500 ml balení, 
díky obsahu pantenolu zklidňuje citlivou pokožku děťátka a lanolin ji udr-
žuje hydratovanou. Spojení mycího gelu, pěny do koupele a šamponu na-
bízí Koupel 3 v 1 s měsíčkem s hojivými a ošetřujícími účinky. Určitě už víte, 
že dobře nastavený večerní režim s pravidelně se opakujícím průběhem 
pomůže děťátku lépe usnout. Jídlo, povídání a samozřejmě příjemný rela-
xační koupel s jemnou masáží, to vše vede k „utlumení“ a uvolnění dítěte. 
Vaší snahu podpořte také použitím Mycího gelu s levandulí. Ta je zdrojem 
příjemné vůně, která má zklidňující účinky, přispívá k snadnějšímu usínání 
a k dobrému spánku děťátka. www.bupi.cz

 K snadnějšímu usínání 
„Když otěhotníte, je tu asi milion 
výrobků, z nichž si můžete vybrat, 
ale věříte ostatním matkám. 
Když říkají, že tento nebo tamten 
produkt je nejlepší, vyzkoušíte ho. 
Tak jsem objevila Bi-Oil. 
Používala jsem ho všude 
a neměla jsem žádné strie. 
Poslala jsem 5 lahviček své 
kamarádce, když byla těhotná, 
a pak mě stále žádala, abych 
jí poslala další. Všechny mé 
přítelkyně jsou teď závislé.“ 

Jessica s Lili

Bi-Oil ® pomáhá snižovat pravděpodobnost vzniku těhotenských strií zvyšováním 
elasticity pokožky. Měl by být aplikován dvakrát denně po začátku druhého trimestru. 
Pro komplexní informace o produktu a detaily výsledků klinických studií prosím 
navštivte bi-oil.com. Bi-Oil je dostupný v lékárnách a u vybraných prodejců 
za doporučenou prodejní cenu 299,00 Kč (60 ml). Individuální výsledky se budou lišit. 

Nejprodávanější 
výrobek na jizvy 

a strie 
ve 20 zemích. 

BI_O_99_148_Jessica.indd   1 17.8.2015   15:38:19
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Kojení není jen poskyto-
vání nejlepší výživy pro 
vaše dítě. Budujete ním 
vzájemné pouto, plné 
lásky, něhy, důvěry a  ra-
dosti. Aby ho neohrozili 
bolavé a  popraskané bra-
davky, snažte se zvlád-
nout techniku   správného 
přikládání dítěte k  prsu. 
Do té doby vám pomůže 
Lansinoh HPA® Lanolin, 

díky jedinečnému procesu rafinace světově nejbezpečnější a nejčistší krém 
na bradavky. ¶ Tento 100% přírodní, zcela hypoalergenní lanolin bez 
konzervantů a přísad byl speciálně vyvinut pro kojící matky, aby uklidnil, 
chránil a hojil jejich bolavé a popraskané bradavky. Funguje na principu 
vlhkého hojení rány. Vytvoří na ní prostředí, které pomůže tělu zahojit ji. 
Jelikož nevznikne žádný strup, uzdraví se rychleji. Navíc, Lansinoh HPA® 
Lanolin poskytuje okamžitou úlevu od bolesti a je tak bezpečný, že ho lze 
používat i během kojení. Jako jediný lokální krém na bradavky je doporu-
čený Mezinárodní ligou na podporu kojení. ¶ Značka Lansinoh se ko-
jení věnuje ze všech možných aspektů, vždy s přihlédnutím na užitek pro 
dítě a komfort matky. Proto v její nabídce najdete i manuálné a elektrické 
odsávačky na mléko, použitelné doma i na cestách, pro odsávání do vět-
šiny lahví standardních velikostí. Vzácné mateřské mléko, plné vitamínů, 
bílkovin a imunitu podporujících složek pečlivě uložte s pomocí Lansinoh 
kapes na uskladnění mateřského mléka v mrazničce i lednici. Lansinoh jed-
norázové vložky do podprsenky s neviditelným designem vám poskytnou 
efektivní a diskrétní ochranu před únikem mateřského mléka. Pokud vaše 
děťátko potřebuje častěji měnit plenky, využijete Lansinoh dětské lanolí-
nové utěrky na čištění a péči, měkké a jemné pro citlivou dětskou pokožku. 
www.lansinoh.sk

 Kojení je krásné 
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Nos plní důležitou funkci „hlídače“ horních 
cest dýchacích. Chrání je před nečistotami, 
pylem a  jinými alergeny, viry i bakteriemi, 
způsobujícími rýmy, alergie a  různá one-
mocnění. Oplaťte mu tuto službu přiměře-
nou hygienou. 100%-ní přírodní produkt 
Vincentka nosní sprej STANDARD ošetřuje 
sliznici nosohltanu, pomáhá udržovat její čisticí schopnost a  umožňuje 

optimální fungování tzv. slizniční imunity. Zvlhčuje 
sliznice nosní dutiny a nosohltanu a svým složením hy-
potonické kyselky podporuje prevenci bakteriálních in-
fekcí a zánětů nosu i horních cest dýchacích. Je vhodný 
i pro těhotné a kojící ženy, které se tak při rýmě vyhnou 
používání přípravků s účinnými látkami, škodlivými pro 
plod či dítě. Pro děti od narození je určen Nosní sprej 
JUNIOR s  poloviční dávkou, nižším tlakem rozprašo-
vače a užším koncem aplikátoru. www.vincentka.cz

 Strážce dýchacích cest 

Vychutnejte si s  dětmi slunce s  kvalitní 
ochranou pokožky díky čistě přírodní 
kosmetice Lavera SUN, světové jedničce 
v  přírodních opalovacích prostředcích. 
Opalovací krém SPF 30 pro citlivou po-
kožku poskytuje 100% minerální ochranu 
před UVA, UVB a teoreticky i před UVC 
slunečním zářením, bez chemických 
barviv a  konzervantů. Díky BIO měsíč-
kovému extraktu a BIO slunečnicovému 
oleji bude pokožka jako v bavlnce. Snadno se nanáší, intenzivně hydratuje 
a eliminuje až 95% UVB paprsků. Mámy ocení voděodolný opalovací sprej 
SPF 20. Vitamin E a beta glukan účinně chrání buňky. Výsledkem je same-
tově hebká pleť. Váš úsměv ochrání BIO balzám na rty. První pomoc pro 
podrážděnou pokožku poskytne Mléko po opalování. A pokud slunce ne-
svítí? Přitažlivý bronz nachytáte s Lavera SUN samoopalovacím tělovým 
mlékem na tělo a pleťovým krémem na obličej. www.organictime.cz

   Léto s jedničkou 
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Syndrom náhlého a  neočekávaného úmrtí novorozence a  kojence 
ve spánku - SIDS (sudden infant death syndrome) ohrožuje děti 
do 1. roku, nejčastěji mezi 2. až 5. měsícem, přičemž dítě zemře náhle 
ve spánku bez zjevné příčiny. Může jí být obstrukce horních cest dý-
chacích, způsobená zvracením, následným kašlem a apnoe (zástavou 
dýchání). Rizikem je i  infekt dýchacích cest, způsobující ztížené dý-
chání přes nos, a následné obstrukční apnoe. Kojence, které ve spánku 
přestanou dýchat, se po včasném zpozorování náhlé ALTE (apparent 
life threatening Event – příhody ohrožující život), podaří účinnou re-
suscitací zachránit. Hlavní záludnost SIDS však tkví v  tom, že může 
postihnout zcela zdravé a donošené dítě. Vše nasvědčuje tomu, že se 
dítě zapomene v hlubokém spánku nadechnout. Pokud není včas pro-
buzeno nebo mu není poskytnuta první pomoc, umírá. Ačkoli riziko 
SIDS nelze dokonale eliminovat, snížíte ho dodržováním některých 
preventivních opatření. Udržujte v místnosti, kde dítě spí, teplotu od 
16 ‒ 20 °C, přehřátí organismu riziko zvyšuje. Přikrývejte dítě lehčí 
přikrývkou, nebo ho nechte spát ve spacáku. V  postýlce nenechá-
vejte polštáře ani plyšové hračky. Dbejte na to, aby miminko spalo na 
zádech, otočení na bříško zvyšuje pravděpodobnost náhlé smrti až 
20-násobně. Nevystavujte dítě cigaretovému kouři. Vhodným způso-
bem jak snížit riziko SIDS je i používání monitoru dechu pro všechna 
miminka. Toto zařízení sleduje pravidelnost dechu a pohyby kojence. 
Samo nemůže výpadku dechu zabránit, umožní ale včas zareagovat, 
pokud se problém vyskytne. V případě, že se pro monitor dechu roz-
hodnete, měli byste vybírat přístroj certifikovaný jako zdravotnický 
prostředek. Dbejte, aby žádným způsobem neovlivňoval ani neo-
mezoval dítě, nevyžadoval umístění snímače přímo na jeho tělo, ani 
na něj nepůsobil žádným druhem energetického pole.

 Elektronický anděl strážný 
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Pokud máte ekologické cítění, čisticí  
a  prací prostředky či tekutá mýdla 
Feel eco jsou pro vás správnou volbou. 
Vyrobeny z ingrediencí rostlinného pů-
vodu, snadno biologicky odbouratelné, 
v  kvalitě ověřené náročnými testy. 
K  výrobě všech produktů Feel eco se 
používají pečlivě vybrané suroviny na 
přírodní bázi. Jsou vysoce koncentro-
vané a proto efektivní i v malých dáv-
kách a  účinné při nízkých teplotách, 
díky čemuž šetří energii. Nejsou testo-
vány na zvířatech. Dostanete je v  jed-
noduchých, praktických a  uživatelsky 
příjemných obalech z recyklovatelných 

materiálů. Chcete-li kvalitně a současně ekologicky vyprat, zkuste Feel eco 
prací gel White pro bílou nebo Color pro barevné prádlo. S  výrobky 
Feel eco cítíte i žijete ekologicky. www.feeleco.com

 eko-logicky 

Kokosový olej je šampionem všestrannosti, 
odedávna ceněným pro blahodárné účinky 
na organismus. Je výborný nejen v  kuchyni, 
ale i  v přirozené péči o pokožku, tělo a vlasy. 
Má bohatý obsah antioxidantů a  podporuje 
samoregenerační schopnost pleti. Bio koko-
sové oleje PURITY VISION pocházejí z čistých 
oblastí tropickým ostrovů. Palmy jsou pěstovány dle zásad ekologického 
zemědělství. Bio kokosový olej dodá jídlu lahodnou exotickou chuť a po-
kožce dospělých i dětí jemnost a hydrataci. Pokud vám nevyhovuje typická 
kokosová aroma a chuť, sáhněte po Bio kokosovém oleji bez vůně, který 
je výbornou náhradou másla ve vánočním pečivu. 
Světovou novinkou je unikátní Raw kokosový olej, 
extrahovaný z kokosového mléka bez tepelného za-
hřátí. Je to nejčistší, extrémně kvalitní a vý-
živný kokosový olej, s  bohatou máslovou 
chutí, přirozenou vůní a vyšším obsahem 
vitaminu E. www.purityvision.cz

 Přiroda ví nejlépe 
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Dopřejte dětem šťastné léto, plné slunce, zdroje vitaminu D a  dobré 
nálady. Chraňte je ale před nadměrným sluněním a  UV zářením, způ-
sobujícím spálení kůže. Švýcarská značka Daylong™ Vám přináší dětské 
produkty sluneční ochrany, obsahující fotostabilní UV filtry pro vyso-
kou UVA a UVB ochranu a látky ošetřující a hydratující citlivou dětskou 
kůži - dexpanthenol, glycerin, aloe vera a vitamin E. Záměrně neobsahují 
parfém a konzervační látky a jsou odolné vůči vodě. Daylong™ baby SPF 
30 (opalovací krém) s výhradně fyzikálními UV filtry a střední ochranou 
byl vyvinut speciálně pro velmi citlivou kůži dětí do 1 roku. Daylong™ 
kids SPF 30, lipozomální locio (opalovací mléko), s vysokou ochranou, je 
vhodné i  pro atopickou kůži. Pro děti s  kůží citlivou na sluneční záření 
je zvláště vhodné lipozomální locio Daylong™ kids SPF 50. Má vysoký 
ochranný faktor, fotostabilní UV filtry i dávkovač s dávkovací etiketou pro 
nanesení správného množství locia. www.daylong.cz

 To nejlepší ze slunce 

Slnečná ochrana 
pre novorodencov a deti

Daylong baby SPF 30 
Vhodný pre najmenšie deti do 1 roku

Daylong kids SPF 30 
Vhodný pre deti od 1 roku

Daylong kids SPF 50 
Vhodný pre deti od 1 roku s kožou citlivou na slnko. 
S praktickým dávkovačom.

Daylong nájdete v každej dobrej lekárni!   www.daylong.cz
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Nechte se hýčkat 
švýcarskou kosme-
tikou fenjal, odbor-
níkem v  péči o  pleť. 
Její produkty již více 
než 50 let charakte-
rizuje nezaměnitelná 
jemná, ženská vůně, 
vynikající výživné 
vlastnosti na bázi 
vzácných rostlinných 
olejů a  pověstná 
švýcarská kvalita. 
Značka fenjal dbá 
na komplexní a  ex-
kluzivní péči, kterou 
linie její kosmetiky 

poskytují pokožce při koupeli, sprchování i  následném ošetřování tělo-
vými mléky a  deodoranty. Nedílnou součástí kosmetiky fenjal jsou uni-
kátní, pečlivě volené a  žensky působící vůně. Evokují pozitivní pocity, 
podporují prožitek z  celé tělové péče, a  protože kromě čichu znásobují 
i prožitek ostatních smyslů, výsledkem je nádherný pocit dokonalé péče 
a  relaxu. ¶ Přesvědčí vás o  tom i  olejová linie fenjal. Bohatý fenjal 
Shower Oil (Sprchový olej) obsahuje vzácné zkrášlující oleje a  vyživující 
olej z hroznových jader. Jemně pění, okouzlí vás luxusní květinovou vůní 
a  testy dokazují, že po sprchování s ním je pokožka výrazně více hydra-

tovaná. Smyslný fenjal Body Oil (Tělový olej) 
je  zvláště účinný, pokud ho aplikujete ihned 
po sprchování na ještě vlhkou pokožku. Tu 
vyživuje díky vybraným zkrášlujícím olejům 
a  oleji z  mučenky. Oba ultralehké oleje neza-
nechávají pocit mastnoty a rychle se absorbují 
do pokožky. Tělový olej s  lehkou, smyslnou 
vůní má inovativní složení, stabilizující rovno-
váhu lipidů a vlhkosti, díky kterému je pokožka 
měkká a hedvábná výrazně delší dobu po po-
užití. I  v  tomto případě platí absolutní péče  
+ absolutní vůně = fenjal. 
www.fenjal.cz

 Hýčkejte svou pleť 

47



Jen kvalitní obuv bez kompromisů je zárukou zdravého vývoje nožiček. 
Užitečné a  ortopedy ověřené desatero výběru správné dětské obuvi 
v Předmateřské knížce jsme připravili ve spolupráci se společností Baťa, 
která má v této oblasti dlouhou tradici a množství zkušeností. Mějte ho 
na paměti vždy, když se rozhodnete kupovat nové botičky.
Další informace najdete na prodejnách Baťa nebo na www.bata.cz.

Ø Péče odborníků Žádejte kvalifikované měření dětské nohy.

∞ Správná délka Obuv musí být vpředu, před prsty, o 10 až 15 mm delší 
než noha.

± Správná šířka Šířka obuvi se musí shodovat s obvodem nohy v místě 
prstních kloubů.

≤ Zkoušení obuvi Každou obuv dítěti přezkoušejte obutím vestoje.

≥ Materiál svršku Vybírejte obuv vyrobenou z přírodních materiálů.

¥ Hmotnost a střih Čím lehčí, tím lepší, s uzavíráním na šněrování, sponu 
nebo suchý zip.

µ Výstelka obuvi Vnitřní nášlapná část by měla být ze savého materiálu.

∂ Vlastnosti Zkontrolujte ohebnost obuvi a vlastnosti tlumící nárazy.

∑ Pata Vnitřní část u paty by měla být dostatečně tuhá, vysoká a dlouhá.

^q Podpatek Pro dítě je vhodný co nejnižší, s velkou plochou pro udržení 
stability.

 Desatero pro dětské nožky 

Slovenská značka Bupi již 25 let přináší na trh produkty, které specifikům 
citlivé dětské pokožky rozumí. Jsou dermatologicky testovány, neobsa-
hují dráždivá bělidla, vyvolávající alergické reakce, fosfáty, znečišťující 
životní prostředí, ani enzymy, barviva a optické zesvětlovače. Použitý par-
fém je bez alergenů. Bupi Tekutý prací prostředek Sensitive je speciální 
přípravek s obsahem mýdla na šetrné praní kojeneckého prádla i prádla 
dětí s citlivou pokožkou. Bupi Tekutý prací prostředek Color zase vyu-
žijete na praní barevného kojeneckého a dětského prádla, jejichž barvu 
chrání. Oba jsou vhodné pro praní v pračce i  v  rukou a nyní je dosta-
nete v 1,5 a 3 l baleních. Následky dětské radosti z pohybu a chuti k jídlu 
jsou na denním pořádku. Proto jistě oceníte novinku od Bupi, speciální 

Mýdlo na skvrny a praní, určené na praní 
biologických skvrn z ovoce, zeleniny, čo-
kolády, trávy či bláta. Je vysoce účinné 
a nedráždí pokožku Prací produkty Bupi 
jsou vhodné pro děti od narození a ne-
sou doporučení Slovenské pediatrické 
společnosti. www.bupi.cz

 Vysoké nároky na praní 
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ČISTICÍ PŘÍPRAVKY 
NA POVRCHY

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

*Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, 
Pseudemona aeruginosa, virus chřipky

NIČÍ 99,9% BAKTERIÍ A VIRŮ*

Dettol antibakteriální ubrousky na povrchy - Pro povrchy, které přicházejí do styku s potravinami: 
používejte pouze na pevné neporézní povrchy a důkladně je opláchněte vodou. 
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Význam a důležitost důkladné 
hygieny pro lidské zdraví nelze 
podcenit. Při výběru pomoc-
níků, které vám s  její udržo-
váním pomohou, se můžete 
spolehnout i  na  produkty 
osvědčené značky Dettol. Již 

více než 80 let působí v  oblasti ochrany před mikroby a  pomáhá chrá-
nit zdraví rodin po celém světě prostřednictvím lepší hygieny. V její na-
bídce najdete tekutá mýdla, antibakteriální gely, antiseptické prostředky 
a v neposlední řadě čisticí přípravky na povrchy. Právě povrchy mohou 
být zdrojem bakterií, virů a alergenů útočících na zdraví vaší rodiny. Velmi 
efektivně vám v boji proti nim pomůže Dettol antibakteriální sprej na po-
vrchy, který ničí až 99,9% bakterií a virů, prokazatelně např. bakterie jako 
jsou mimo jiné E. coli, Listeria, Salmonella, zlatý stafylokok. V případě virů 
účinně odstraňuje virus chřipky typu A kmene H1N1. Účinně odstraňuje 
i 90% alergenů přítomných na tvrdém neporézním povrchu jako napří-
klad prach, srst a pyl. Antibakteriální sprej Dettol můžete použít i na po-
vrších přicházejících do styku s potravinami (kuchyňské destičky, lednice) 
nebo v dětském pokoji na čištění dětských židlí, ohrádek, přebalovacích 
podložek i  hraček. Po použití na těchto površích nezapomeňte povrch 
vždy opláchnout pitnou vodou. Dettol antibakteriální sprej na povrchy 
neobsahuje bělidla ani barviva. Dobrá rada pro maminky, které vedle 
péče o  děti nemají času nazbyt. Antibakteriální sprej stačí nastříkat 
na vybraný povrch a nechat chvíli působit. Mezitím se můžete věnovat 
jiným činnostem, po 10 minutách sprej setřít a povrch je dokonale čistý. 

Vhodným pomocníkem na průběžné, rychlé a  hygienické 
čištění jsou Dettol antibakteriální ubrousky na povrchy. 
Stejně jako sprej ničí 99,9% bakterií a  virů (virus chřipky 
typu A  kmene H1N1) a  90% alergenů. Mají praktický 

a  na  použití jednoduchý formát. Okamžitě s  nimi 
odstraníte nečistotu na  kuchyňské lince, v  dřezu, 
ve  vaně, nebo na  toaletním prkénku. Čisticí pří-
pravky Dettol = lepší hygiena = ochrana zdraví své 
rodiny. www.dettol.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použi-
tím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 Hygiena je základ 
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Ftaláty jsou chemické 
látky, které se používají 
jako změkčovadla plastů, 
zajišťující jejich oheb-
nost. Jako rozpouštědla 
se nacházejí i  v  kosme-
tice. ¶ Do  těla se 
dostávají při styku s  po-
kožkou. Nejnebezpečnější 
má označení DEHP. Má 
negativní vliv zejména na hormonální činnost či vznik alergií. Rizikové 
mohou být hračky, PVC podlahy, potravinové fólie a obaly. Francouzští 
vědci dokázali, že DEHP má negativní vliv na plodnost mužů. Poškozuje 
totiž buňky varlete, které ovlivňují produkci spermií. Nejzranitelnější jsou 
přitom kluci, kteří mohou mít problémy s plodností v dospělosti.

 Čtěte obaly 



 jak na 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 kon-
taktu 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 sro-
zumitelně vysvětlíte, že mají na ručkách neviditelné potvůrky, které jim 
mohou způsobit různé nemoci.

 Hygienické zkoušky složíte, pokud dítě naučíte, že 

Ø ruce 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.

Používejte antibakteriální přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení 

a informace o přípravku.

Přirozená imunita získaná od 
matky vydrží miminku přibližně 
6 měsíců. Je málo pravděpo-
dobné, že během prvního 
pololetí onemocní některou 
z  běžných dětských infekčních 
nemocí. Jakékoliv jiné infekční 
onemocnění v  tomto období 
však může být pro dítě nebez-
pečné. ¶ Je důležité, abyste 
věděli, na jaké problémy stačíte sami, ať už je to bolavé bříško nebo proře-
závající se zoubky a  kdy je třeba zavolat lékaře. Miminko komunikuje 
pláčem, pozorně si tedy všímejte, zda pláče déle nebo jinak než běžně. 
Projevem onemocnění může být i podráždění nebo nepřirozená ospalost 
či odmítání potravy déle než 6 hodin. Pohotovost volejte ihned, pokud 
tělesná teplota dítěte vystoupí nad 39 °C, pokud zvrací zelené zvratky, 
pokud dýchá hlučně a zrychleně, pokud nepláče, ale má vyklenutý lupí-
nek na vrchu hlavy, pokud křičí od bolesti a mění se mu barva pokožky 
nebo pokud jeho stolice obsahuje krev. Nezapomeňte umístit telefonní 
číslo vašeho lékaře a lékařské pohotovosti na viditelné místo v bytě!

 záchranná služba: 155 

 Kdy volat lékaře 

 Měření teploty 
Nejčastějším příznakem onemocnění u  dětí je zvýšení tělesné teploty. 
Normální tělesná teplota, měřená v podpaží, je 36 ‒ 37 °C, zvýšená mezi 
37 ‒ 38 °C a o horečce mluvíme při teplotě nad 38 °C. ¶ Při zvýšené 
teplotě není důvod k panice, ani k jejímu snižování. Naopak, pro organi-
smus je to šance vybudovat si kvalitní imunitní systém. Pokud však na-
měříte teplotu nad 38 °C, jde o horečku a dítěti můžete podat přípravek 
s obsahem paracetamolu. Teplotu měřte každé dvě hodiny, i když dítě spí 
nebo si hraje, protože děti jsou velmi citlivé na pokles tekutin a přehřátí, 
což může vést až k bezvědomí.
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Třeba jste to právě Vy, komu píšeme a komu snad už brzy 
od základů změníme život. Jestli se pokoušíte o  miminko 
a  čáp ne a  ne přiletět, máme pro Vás skvělou zprávu. 
Ten náš Čáp, neboli Občanské sdružení Bocian připra-
vilo ve  spolupráci s  mnoha partnery projekt Nejcennější 
dAR, jehož cílem je bezplatná léčba poruch plodnosti pro 
pět vybraných párů. ¶ Postačí, když nám do pondělí 
23. ledna 2017 napíšete, jak dlouho se už snažíte o  dítě, 
kolik je Vám i  partnerovi let a  co už jste ve snaze o  těho-
tenství podstoupili. Veškeré informace zašlete na adresu 
nejcennejsidar@bocianoviny.sk a  pěti vybraným párům se 
bude věnovat tým renomovaných specialistů v oboru asis-
tované reprodukce z Kliniky reprodukční medicíny a gyne-
kologie Zlín. ¶ Budete moci podstoupit specializovaná 
vyšetření, získáte ovulačné a  těhotenské testy, klinicky 
ověřené prostředky pro zlepšení kvality spermií a  také vý-
živové doplňky pro přípravu na otěhotnění. Jeden vybraný 
pár podstoupí i cyklus umělého oplodnění. Věříme, že právě 
Vám pomůžeme tímto projektem k vytouženému miminku.

www.bocianoviny.sk/najcennejsidar/

Podpořte svým klikem 

Nejcennější dAR i Vy. Za každý "like" 

na facebooku věnují naši partneři 

projektu přibližne 30 Kč. 




