


 Mimoriadne rodiny 
Pohľadnice Mimoriadnych rodín, tých, ktoré riešili problém s  poruchami 
plodnosti či neplodnosťou a  napokon sa stali tak trocha výnimočnou 
rodinou už šiesty rok fascinujú lekárov i páry, ktoré sa aktuálne o dieťa snažia 
a  bocian z  rozličných príčin mešká. ¶ Projekt Mimoriadne rodiny, ktorý 
v  Európe funguje v  22 krajinách pod spoločným názvom Special Families, 
vznikol na Slovensku v Občianskom združení Bocian a sme naň patrične hrdí.  
Viac na strane 50. www.mimoriadnerodiny.sk



Vitajte na stránkach siedmeho vydania Predmaterskej knižky s  podtitulom 
Plánujete bábätko? Keďže plodnosť ani tehotenstvo nie je samozrejmosť a bo-
cian niekedy prilieta okľukou, Občianske združenie BOCIAN oslovilo desiatky 
odborníkov a  pripravilo unikátneho sprievodcu pre všetkých, ktorí bábätko 
plánujú či očakávajú. ¶ Ochrana plodnosti a reprodukčného zdravia je za-
tiaľ veľmi zanedbávaná a ak hovoríme o plánovaní rodiny, väčšinou je para-
doxne reč o tom, ako počatiu zabrániť, resp. odložiť ho na neskôr. Prečítajte 
si, ako na vašu schopnosť počať a donosiť bábätko vplýva hygiena, infekcie, 
antikoncepcia, promiskuita, sexuálne prenosné ochorenia, kvalita sexuálneho 
vzťahu, správne vložky, toaletný papier či pohyblivosť spermií a čo môžete pre 
zvýšenie šance otehotnieť a stať sa dobrými rodičmi urobiť sami. ¶ Túžba 
po bábätku vie byť veľmi silná a  preto môže byť zneužitá. V  Predmaterskej 
knižke zistíte čo funguje, čo je overené a čo sú len mýty a fámy. ¶ Mnohí 
z vás na bábätko čakali dlhšie a tak preň chcete len to najlepšie. Pravdepodobne 
máte pred sebou posledné pokojné týždne, kedy si v pohode môžete prečítať 
najnovšie informácie na tému strie, pôrod, dojčenie, detská výživa, kvalitná 
kozmetika, očkovanie, citlivá pokožka, správny výber kočiarika a  hračiek, či 
kedy volať lekára. ¶ Jedno múdre príslovie hovorí, že nič, ale vôbec nič 
vás dokonale nepripraví na dobrodružstvo materstva. Predmaterská knižka je 
však najlepší začiatok!
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Krátky kurz latinčiny
Cesta za bábätkom je niekedy beh na dlhú trať a na taký maratón sa musíte 
náležite pripraviť. Je to predsa vaše zdravie a vaše telo. Budete síce potrebo-
vať športového ducha i  výdrž, ale vaším kľúčom k  úspechu sú informácie. 
Mnohé z nich nájdete práve v tejto knižke. Ostatné získate sami. Od lekára, na 
internete, od známych či z časopisov. Dôležité však je, aby ste všetkým infor-
máciám o liečbe, jej rizikách, svojom zdravotnom stave či vyšetreniach rozu-
meli. ¶ Na prvý pohľad stručný záznam však často obsahuje latinské či iné 
odborné výrazy a vy síce viete, či je to dobré alebo zlé, no v skutočnosti máte 
obmedzenú predstavu o tom, čo sa odohráva vo vašom tele. ¶ Ponúkame 
vám niekoľko základných výrazov. Tie ostatné si zistite. Spýtajte sa lekára, za-
listujte v encyklopédii, požiadajte lekárnika či známych.
Obsiahly slovník reprodukčného zdravia nájdete na www.bocianoviny.sk

Abdominálny – v podbrušku
AIH – inseminácia 
spermiami od manžela
Azoospermia – neprítomnosť 
spermií v ejakuláte
Embryo – oplodnené vajíčko 
od 7. dňa do 12. týždňa
Fetus – plod od 12. týždňa tehotenstva
FSH – hormón, ktorý stimuluje 
rast folikulov a vajíčok
Gaméty – reprodukčné bunky, 
t.j. spermie a vajíčka
Gonadotropíny – ženské 
pohlavné hormóny
Gravidita – tehotenstvo, 
približne 280 dní
hCG – hormón prítomný len 
v tehotenstve, produkovaný placentou
Hysterosalpingografia – HSG, 
röntgenové vyšetrenie, ktorým 
sa overuje priechodnosť vajíčkovodov
ICSI – mechanické vpravenie 
spermie do vajíčka

Infertilita – neplodnosť, 
neschopnosť donosiť tehotenstvo
In vitro – počatie v laboratóriu, mimo 
tela matky a nie vo vnútri tela
IUI – intrauterinná inseminácia, 
vpravenie spermií do dutiny maternice
IVF – náročnejšia metóda asistovanej 
reprodukcie, mimotelové oplodnenie
Laparoskopia – cez malý abdominálny 
rez lekár skontroluje reprodukčné 
orgány, napr. pri endometrióze
Motilita – pohyblivosť spermií
Oligospermia – veľmi nízky 
počet spermií v ejakuláte
Ovariálny hyperstimulačný 
syndróm – OHSS, zvýšená reakcia 
vaječníkov na stimuláciu
Ovulácia – vývoj a uvoľnenie vajíčka
Progesterón – ženský pohlavný hormón
Zygóta – oplodnené vajíčko, resp. prvá 
fáza embryonálneho vývoja.
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1. vajíčkovod
2. maternica
3. výstelka maternice 
(endometrium)
4. vaječník
5. dutina maternice
6. dozrievajúci folikul
7. vajíčko vo vajíčkovode
8. spodná časť maternice
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Ako to funguje

Keď spermia splynie s vajíčkom, vzniká bunka s jedinečným naprogramovaním. 
Za necelých deväť mesiacov je z nej bábätko. Pre vznik života je dôležité, aby 
obe zárodočné bunky boli v poriadku a nič im v osudovom stretnutí nebránilo. 
Dievčatku sa vajíčka tvoria ešte počas tehotenstva matky a v piatom mesiaci 
ich má približne 7 miliónov. Mnohé z nich zaniknú ešte pred narodením a po 
puberte ich máte približne 300 000. Dozrieva ich však len okolo 400. Bez zásahu 
hormonálnej stimulácie, čiže prirodzene každý mesiac jedno. ¶ Vo vaječ-
níku dozrievajú folikuly, obaly vyplnené tekutinou. Raz za mesiac jeden z nich 
rastom predbehne ostatné, praskne a približne 14. deň cyklu sa z neho uvoľ-
nené vajíčko vydáva na cestu medzi fimbrie, akési chápadlá vajíčkovodu. Na 
ceste za spermiami mu rytmickými pohybmi pomáhajú cílie, jemnučné vlásky, 
ktorými je vystlaná dôležitá trubička – vajíčkovod. Osudové stretnutie sa totiž 
odohráva práve tu. Ak je vajíčkovod nepriechodný, čo môže mať mnoho prí-
čin, plodnosť je výrazne obmedzená. ¶ Najväčšiu šancu počať lekári pred-
pokladajú približne do troch dní od ovulácie, čo je ďalší z dôvodov, prečo by ste 
mali svoje telo sledovať, poznať a rozumieť si s ním. Mimochodom, práve toto 
je základný krok ako plánovať bábätko. ¶ Plodnosť je u každého človeka 
iná a  čo je  dôležité, mení sa predovšetkým s  vekom. Mimochodom, ľudská 
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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. Často sa diskutuje o  tom, či plodnosť u  muža tiež klesá s  vekom. 
Čiastočne áno, dôležitejšie však je, že na rozdiel od ženy, ktorej vajíčka sú vy-
stavené celoživotným vonkajším vplyvom, dokonca i vplyvom života jej matky, 
spermatogenéza, čiže proces tvorby spermií je kontinuálny cyklus, trvajúci pri-
bližne 78 dní. Inými slovami spermiogram v januári, navyše po chrípke či uží-
vaní liekov 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  nadsemen-
níku dozrieť a odtiaľ sa dostať do semenovodu. Na vyvrcholenie si s ostatnými 
počká v semennom mechúriku, kde sa zmieša s tekutinami vylúčenými pros-
tatou a inými žľazami a vytvoria v priemere za lyžičku ejakulátu. Pre presnosť, 
tieto cca 3 mililitre obsahujú približne 300 miliónov spermií. K vajíčku sa však 
v  ideálnom prípade prepracuje len niekoľko sto šampiónov. Predpokladom 
zdravého, priamočiareho 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
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Obvykle trvá 28 dní. Uprostred, čiže pri-
bližne na 14. deň, raz v  ľavom, o  mesiac 
zasa v  pravom vaječníku dozrie a  uvoľní 
sa jedno vajíčko, pripravené na oplodne-
nie. Hovoríme tomu ovulácia. Ovulácia je 
základným predpokladom ženskej plod-
nosti a  pri skúmaní problémov je na pr-
vom mieste. Približne dva dni po ovulácii 
sú pre oplodnenie vajíčka obvykle kľúčové 
a preto je dôležité poznať svoje telo a ve-
dieť rozpoznať, či a kedy k ovulácii dochá-
dza. K tejto téme si pozrite i nasledujúcu 
stranu. O  svojom cykle, ktorý môže byť 
pravidený, ale o  niečo dlhší alebo kratší 
ako 28  dní, sa dozviete veľa vypĺňaním 
menštruačného kalendára, ktorý nájdete 
v  Pase plodnosti. Spolu so sledovaním 
bazálnej teploty a pri troche sebapozoro-
vania sa naučíte rozumieť 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

Ø

∞
≤ ≥
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Menštruačný kalendár
Pravidelne vyplnený menštruačný kalendár je po období minimálne 3-6 mesia-
cov dobrou a jednoduchou metódou, ako získať prehľad o svojom menštruač-
nom cykle i ovulácii. Základné informácie poskytne i vášmu lekárovi. Na meranie 
teploty používajte vždy rovnaký teplomer i čas, najlepšie ráno po prebudení.

Intenzitu krvácania vyznačte do stĺpca príslušného dňa počtom kvapiek:
 veľmi slabé krvácanie,   slabé krvácanie,    stredné krvácanie     silné 

krvácanie,      veľmi silné krvácanie. Pohlavný styk označte ; Bolesť označte 
písmenom B; Výtok označte písmenom V;  teplotu .

Kľúčová je ovulácia  

Pre plodnosť je kľúčová správne prebiehajúca ovulácia. Bez nej nie je po-
čatie možné. ¶ Na začiatku cyklu začne mozog produkovať FSH hor-
món, stimulujúci folikuly, guľovité útvary s  nedozretým vajíčkom, aby 
produkovali hormón estrogén. Vďaka jeho zvýšenej hladine hrubne výstelka 
maternice so živinami, dôležitými pre rast oplodneného vajíčka. Podstatný 
je folikul, ktorý dominuje, zväčšuje sa, a  vajíčko v  ňom dozrieva. Po prekro-
čení istej hladiny estrogénu sa prudko zvýši hladina LH hormónu, čo je roz-
hodujúcim 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 netvorí zrelé 
vajíčko alebo ho neuvoľňuje (anovulácia), je možné tento stav po porade s gy-
nekológom upraviť liečbou pomocou medikamentov, ktoré ovuláciu stimulujú 
produkciou hormónov, ako je napríklad gonadotropín.
Článok vychádza s podporou spoločnosti EGIS SLOVAKIA, spol. s r.o., www.egis.sk.
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Mesiac čo mesiac sa opakujúce bo-
lesti a  kŕče v  podbrušku, sprevá-
dzané hnačkou, zápchou, bolesťami 
hlavy, krížov či celková nevoľnosťou, 
známe pod názvom bolestivá men-
štruácia (dysmenorea), trápia pri-
bližne každú piatu ženu. ¶ Kŕče 
spúšťajú telu vlastné, bolesť 
sprostredkujúce látky, prostaglan-
díny. Spôsobujú sťahovanie svalstva 
maternice pri vypudzovaní jej sliz-
nice v  podobe menštruačnej krvi. 
Čím viac ich v tele ženy je, o to sil-
nejšie a častejšie – najmä v prvých 
dňoch menštruácie – sú bolestivé 
kŕče. ¶ Ak má bolestivá men-
štruácia organický pôvod a  je jed-
ným zo symptómov vážnejšieho 
problému, napríklad endometriózy, zápalového ochorenia panvy či myómu, 
je nevyhnutné, aby sa mu s plnou vážnosťou venoval odborník. V prípade, že 
sa organický pôvod kŕčov vylúči, hovoríme o  funkčnej bolestivej menštruácii. 
Dôvodom je porucha hormonálnej rovnováhy a zvýšené vylučovanie spomína-
ných prostaglandínov. Týka sa najmä mladých žien, ktoré ešte nerodili a majú 
sedavé zamestnanie. Ak medzi ne patríte, máme pre vás zopár rád. Týždeň pred 
menštruáciou venujte zvýšenú pozornosť zdravej výžive. Jedzte potravu bohatú 
na esenciálne mastné kyseliny, vápnik, horčík, zinok a vitamíny B, C a E. Pite veľa 
tekutín a denne konzumujte zeleninu, ovocie a celozrnné potraviny. Podľa mož-
nosti sa vyhýbajte konzumácii alkoholu, nikotínu a  jedál s  vysokým obsahom 
rafinovaného cukru, ktoré môžu bolesti a kŕče zhoršiť. ¶ Keď sa už bolesti 
objavia, dajú sa zmierniť hlbokým brušným dýchaním. Výborne zaberá aj prime-
raná fyzická aktivita. Skúste svižnú chôdzu alebo jednoduchý cvik, keď v polohe 
na štyroch striedavo hrbíte a prepínate chrbát. Často k zmierneniu bolestí po-
môže masáž bedrovej oblasti, teplý kúpeľ alebo prikladanie termofľaše na oblasť 
podbruška. Niektorým ženám pomôže orgazmus.

 Bolestivá menštruácia
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Háklivý problém vagi-
nálnej suchosti okrem 
fyzických kompliká-
cií negatívne pôsobí aj 
na  psychiku ženy, keďže 
ovplyvňuje kvalitu in-
tímneho života či do-
konca bežný spoločenský 
kontakt. Poznanie jeho 
príčin a  prejavov umož-
ňuje včas zareagovať 
a  eliminovať mnohé ri-
ziká. ¶ Zdravá vaginálna sliznica je  pokrytá vrstvou zvlneného epitelu 
(výstelky). Vďaka normálnej hladine estrogénových hormónov si udržuje 
optimálnu vlhkosť, pružnosť a  ph, dôležité faktory ochrany pred infekciami 
genitálneho a  urinálneho traktu. ¶ Problém nastáva pri znížení hladiny 
estrogénov najmä pri nástupe menopauzy, onkologickej liečbe, po odstrá-
není vaječníkov, pôrode, pri kojení, alebo následkom autoimunitnej poruchy. 
Výsledkom je  úbytok kolagénu v  epitelových bunkách a  tým stenčenie sliz-
nice. Nižšie hladiny mukopolysacharidov a kyseliny hyalurónovej na povrchu 
výstelky zase znamenajú jej vysychanie. ¶ Riziko vaginálnej suchosti zvy-
šujú aj rôzne gynekologické zákroky, prekonané vaginálne infekcie, dlhodobé 
užívanie antikoncepcie, antidepresív, liekov proti prechladnutiu a  alergiám. 
Nepomáhajú ani  časté výplachy vagíny, používanie parfémovaných mydiel, 
vložiek a  tampónov, stres, fajčenie a  neuspokojivý intímny život. ¶ Škála 
príznakov vaginálnej suchosti zahŕňa nutkanie na močenie, svrbenie, pálenie, 
zápal, bolestivosť či akútnu bolesť pri  styku. Aplikácia liečiv proti domnelej 
infekcii môže suchú sliznicu ešte viac podráždiť a  vyvolať aj alergickú reak-
ciu. Podľa gynekológa MUDr. Amona „včasnosť liečby zvyšuje jej úspešnosť 
a elimináciou zápalových procesov znižuje riziko chronickej atrofickej vagini-
tídy, zrastov a  iných komplikácií“. ¶ Vhodným doplnkom liečby sú čípky 
IALUNA®. Vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej udržiavajú správnu hydratáciu 
vaginálnej sliznice, jej prostredie normalizujú, lubrikujú a obnovujú prirodzenú 
obranyschopnosť proti infekciám. Zabraňujú prichyteniu baktérií a  vírusov. 
Ďalšie zložky (rumanček pravý, pupočník ázijský, vitamín E) pôsobia proti-
zápalovo, hojivo, dezinfikujú, podporujú regeneráciu a vznik nového epitelu.  
www.ibsa.sk

Háklivé problémy majú riešenie
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Prirodzené plánovanie
Ženské telo neustále vysiela signály o plodnosti. Musíme sa len naučiť rozozná-
vať ich a načúvať vlastnému organizmu. Spoznanie vlastnej ženskosti sa ob-
vykle prejaví i na našom sebavedomí. Nielenže to urýchli cestu k bábätku, ale, 
ak budete potrebovať pomoc lekára, budete mu vďaka vedomostiam, ktoré 
o reprodukčnom zdraví a svojom tele máte viac partnerom, než zahriaknutou 
osôbkou, plnou obáv, ktorá nie je schopná položiť zopár kľúčových otázok. 
Nezabudnite, to, čo sa naučíte o sebe a o svojej plodnosti je investícia, ktorá sa 
vám mnohonásobne vráti. Vyhnete sa nepotrebným vyšetreniam a výsledkom 
ostatných budete rozumieť. Sledovanie cervikálneho hlienu, ovulácie, mera-
nie teploty počas cyklu, to všetko sú zároveň prirodzené metódy zabránenia 
počatia, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa hormonálnej antikoncepcii a umožnia 
telu fungovať tak, ako bolo stvorené. Očakávajúc materstvo. V našej reči totiž 
plánovanie znamená opak toho, čo  si spoločnosť bežne spája s plánovaným 
rodičovstvom, čiže antikoncepciu. Vitajte na dlhej, zmyselnej a objavnej ceste. 
Viac na www.bocianoviny.sk.

Trvá cesta k  želanému dieťaťu dlhšie, než ste 
očakávali? Skúste vašu snahu optimálne načaso-
vať pomocou počítača cyklov cyclotest® baby. Je 
v  Európe jediným minipočítačom, zohľadňujú-
cim dve charakteristiky plodnosti (bazálnu tep-
lotu a zároveň hladinu hormónov alebo výsledky 
pozorovania cervikálneho hlienu). Obsluhuje 
sa jednoducho, hneď po zobudení si zmeriate bazálnu teplotu vložením sní-
mača do úst a po pípnutí vám displej ukáže, či ste práve vysoko plodná, plodná 
alebo neplodná. Ak sa zobrazí vysoko plodná fáza, možno pomocou ovulač-
ného testu preukázať ovulačný hormón LH alebo zadať zmenu hlienu a vďaka 
dvojitej kontrole tak určiť najoptimálnejší okamih pre počatie. Naopak, ak už 
matkou ste a ďalšie dieťa neplánujete, cyclotest® 2 plus vám poslúži ako nehor-
monálna antikoncepcia. Jednoducho a prirodzenou cestou.
www.otehotniet-cyclotest.sk, www.prirodzena-cesta.sk

Správne načasovanie
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Citlivá rovnováha
Bakteriálna vaginóza je častá infekcia sexuálne aktívnych žien, 
typická narušením rovnováhy normálnej pošvovej flóry a  pre-
množením baktérie Gardnerella vaginalis na úkor prospešných pro-
biotických laktobaktérií. Prejavuje sa zvýšením pH, nepríjemným 
výtokom a  súvisiacim diskomfortom. Bakteriálna vaginóza môže 
byť liečená lokálne pomocou vaginálnych tabliet Gynolact. Jedna 
obsahuje až 2 miliardy typických vaginálnych baktérií mliečneho 

kvasenia. Obnovujú kyslé prostredie, normálnu bakteriálnu rovnováhu v pošve 
a normálny výtok. Gynolact využijete aj na obnovu mikroflóry po antibiotickej 
liečbe kvasinkovej infekcie a  samozrejme ako prevenciu v  snahe 
predchádzať opakovaniu podobných problémov. www.vitabalans.sk

Tony denne spotrebovaných dámskych vložiek často obsahujú tony plastov 
a chlóru. Vášmu zdraviu ani prírode rozhodne nerobia dobrú službu. Pri správnej 
voľbe sa však nemusíte rozhodovať medzi vlastným pohodlím a ohľaduplnosťou 
k  životnému prostrediu. Značka Organyc vyrába tampóny a vložky z  čistej or-
ganickej (bio) bavlny, ktorá má výborné absorpčné vlastnosti. Jemné, priedušné 
vložky s krídelkami na ochranu bielizne sú vhodné pre denné použitie. Sú neto-
xické, bez obsahu syntetiky a  celulózy. Vyskúšajte aj vlhčené obrúsky Organyc 
s  obsahom výťažku organickej kamilky, 
nechtíka lekárskeho a  kyseliny mliečnej. 
Výhradným dovozcom produktov značky 
Organyc je spoločnosť BeneVitae. www.be-
nevitae.sk

100% bio bavlna, prirodzene
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„Samozrejme, že by sa mi zišlo zacvičiť si, no na pravidelné cvičenie teraz ne-
mám čas…“ Pripomína vám to niečo? Chodíte do práce, staráte sa o domác-
nosť a máte iné povinnosti. V tomto kolotoči mnohí z nás pravidelný pohyb 
považujú za luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. Paradoxne, práve títo ľudia čoraz 
častejšie navštevujú lekárov, nevládzu či nestíhajú, vzdávajú sa mnohých čin-
ností, na ktoré sa necítia a zdravie hľadajú v lekárni v podobe výživových do-
plnkov či iných zázračných liekov. Ako to súvisí s tehotenstvom? Ľudské telo sa 
správa racionálne. Vie, že tehotenstvo je náročné obdobie a tak sa mu bráni, 
ak nie ste zdraví, fit a v dobrej kondícii. Aj starostlivosť o bábätko či dojčenie 
je „zaberačka“, ktorej sa telo stuhnuté sedením a presunmi v aute bráni. Ak ho 
navyše hýčkate sladkosťami, občasným pohárikom a pravidelnou dávkou niko-
tínu, plníte svoj organizmus jedmi a jeho hlavnou úlohou je vyrovnať sa s va-
ším životným štýlom a nie čeliť výzve tehotenstva. ¶ Riešenie? Rozhýbte 
sa. Nájdite si pravidelnú aeróbnu aktivitu, najlepšie kombináciu spaľovania, 
precvičovania všetkých svalových partií a  strečingu. Do kalendára si zapíšte 
cvičenie a považujte ho za najdôležitejšie, čo pre seba robíte. Ak vám je ľúto 
posedenia pri káve s kamarátkou, vezmite ju so sebou. Fitness centrá, kurzy 
brušných tancov, aerobiku či bodywork nájdete vo všetkých väčších mestách. 
Najťažšie je začať, najdôležitejšie vydržať a to najlepšie je, že robíte dobre pre 
svoje zdravie, pocit i vzhľad.

Ø Cvičte dva až trikrát do týždňa, miminálne 30 a ideálne cca 75 minút.

∞ „Svalovici“ predchádzajte správnym natiahnutím svalov, tzv. strečingom 
po cvičení, teplým kúpeľom v živej soli a pravidelným cvičením.

± Nezabudnite na správne oblečenie a obuv, na dostatok tekutín 
a správny jedálniček.

www.zdravoachutne.sk

Pohyb, strava, hmotnosť
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Zaznamenali ste po tridsiatke zmeny svojho tela? Spôsobujú ich prirodzené 
hormonálne výkyvy, pokles hormónov a ich nerovnováha. Práve tá spomaľuje 
metabolizmus, znižuje spotrebu kalórií, stojí za zvýšením hmotnosti a postup-
nou zmenou postavy. Re-code®, výživový doplnok na prírodnej báze, sa za-
meriava práve na hormonálnu nerovnováhu ako hlavnú príčinu zmien. Vďaka 
patentovanej receptúre 3NERGY® ju obnovuje, rekóduje správy prenášaných 
estrogénov a „rozdeľuje“ tukové zásoby na správne miesta. 3NERGY® obsahuje 
Izoflavonoidy (fytoestrogény), mikroflóru a floridzín. Re-code® vyrovnáva hla-
dinu estrogénov a spolu s vhodnou diétou a pravidelným pohybom významne 
pomáha pri znižovaní hmotnosti najmä v problémových partiách pri zacho-
vaní klasických ženských tvarov Re-code® zabez-
pečuje hormonálnu rovnováhu u dievčat, žien po 
tridsiatke a predovšetkým v období menopauzy. 
„Prekódujte“ sa aj vy.  www.recode.sk

Správna telesná hmotnosť je pri plánovaní dieťaťa 
dôležitá. Nadváha i  podváha komplikujú počatie, pri-
čom nadváha a obezita sú jednou zo závažných príčin 
neplodnosti. Ženám sa tuk obvykle ukladá v  oblasti 
brucha a obaľuje vnútornosti. Komplikuje i dozrievanie 
vajíčok. Mozog ich rast stimuluje tak, že vaječníku po-
siela hormón FSH. Ten odpovedá tvorbou estrogénu. 
Pri dostatku sú zásielky FSH pozastavené. Estrogén 
však produkuje aj tukové tkanivo a  tak sa do mozgu 
dostáva falošný signál, ktorý blokuje tvorbu FSH i rast 
folikulov. ¶ Obezita však komplikuje i tehotenstvo, 
spôsobuje bolestivú menštruáciu, cukrovku, nádorové 
ochorenia, choroby srdca a ciev a vôbec, dôvodov na to, 
aby ste sa jej zbavili, je viac než dosť. ¶ Urobte si výpočet z hodnôt telesnej 
hmotnosti a výšky – BMI, body mass index, čiže hmotnosť v kg/výška2 v met-
roch. Normálne BMI je v rozmedzí 18,5 až 25. Hodnoty 25 až 30 svedčia o nad-
váhe a ak BMI presahuje 30, ste obézni a mali by ste sa so svojou hmotnosťou 
popasovať čo najskôr. MUDr. Peter Minárik, Onlife, centrum zdravia a výživy

Udržujte balans

 15



Nový štandard na trhu
emolienčnej starostlivosti 
pre atopickú kožu

Dermatologické laboratóriá
A-DERMA sa venujú výskumu
atopickej dermatitídy viac než 20 rokov.

DERMATOLOGICKÉ LABORATÓRIÁ A-DERMA                Odborník na dermatológiu... z prírody

www.aderma.cz

Účinnosť
a bezpečnosť
• Prípravky emolienčnej 
starostlivosti zostávajú sterilné 
a chránené po celú dobu používania
(hermetický uzáver D.E.F.I)
• Upokojenie podráždenia 
a zmiernenie suchosti atopickej 
a veľmi suchej kože

PARABÉNOV
KONZERVANTOV
PARFUMÁCIE

0%

Zakladajúci člen Nadácie 
pre atopickú dermatitídu 

Venujete pozornosť kupovanému to-
aletnému papieru? Mali by ste, ak vám 
skutočne záleží na intímnom zdraví 
a plánujete stať sa matkou. Kvalita je na 
prvom mieste. Na drsný či nebodaj re-
cyklovaný papier, ktorý väčšine mužov 
nevadí, radšej zabudnite. Mnohé ženy sú 
naň beztak alergické. Ak chcete predchá-
dzať podráždeniu, infekciám, zápalom 
a  nepríjemnostiam, ktoré môžu mať za 
následok zrasty a iné komplikácie a podľa 
posledných informácií môžu dokonca 
zhoršiť stav endometriózy, používajte 
zásadne biely, nerecyklovaný a  jemný 
toaletný papier, samozrejme neparfu-
movaný. ¶ Napriek širokej ponuke na 
trhu tomuto popisu zodpovedá len veľmi 
málo produktov. Na 100% však vyho-
vuje mimoriadne hebký, jemný a súčasne 
pevný 3-vrstvový toaletný papier značky 
Zewa Deluxe. Bez parfumácie, zato s ma-
ximálnou účinnosťou a  starostlivosťou 
o  pokožku. ¶ Kúpou však starostli-
vosť nekončí, dôležité je aj správne použi-
tie. Po malej i veľkej potrebe pre dievčatá 
i ženy platí, že genitálie je potrebné utie-
rať citlivo, smerom ku konečníku a  nie 
naopak. Keďže múdry sa poučí z  chýb 
ostatných, máme pre vás niekoľko rád. 
Predovšetkým, po použití WC sa nemu-
síte umývať. Nehovoríme o  umytí rúk, 
ktoré je samozrejmosťou, ale prehnaná 
hygiena, či dokonca výplachy vagíny sú 
škodlivé. A  ešte niečo: ak cítite potrebu 
ísť „na malú“, nečakajte, a vybehnite hoci 
aj tri poschodia. Urobíte niečo užitočné 
pre svoje zdravie. ¶ Apropos, vedeli ste, 
že väčšina žien toaletný papier navíja ako 
klbko, kým väčšina mužov ho skladá?

Toaleta
nie je tabu
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Plodnosť



Ochrana plodnosti v detstve

Poruchy plodnosti
V článkoch často narazíte na slovné spojenie znížená plodnosť, poruchy plod-
nosti či neplodnosť. Je dôležité, aby ste medzi nimi správne rozlišovali. Vo väč-
šine prípadov sa totiž nejedná o  neplodnosť, ale o  poruchy plodnosti, 
ktoré je často možné liečiť. ¶ Na Slovensku je navyše zvýšený 
počet prípadov porúch plodnosti mužov, čiže vyšetrenie by 
sa malo začať spermiogramom. Definície neplodnosti, teda 
neschopnosti počať a donosiť zdravé dieťa sa líšia. Jedny 
hovoria o roku, iné o dvoch. Záleží to od vášho veku. Ak 
máte pred tridsiatkou, nečakajte. www.bocianoviny.sk

Detskej plodnosti či detskej gyne-
kológii sa venuje pomerne málo po-
zornosti, hoci ochrana plodnosti sa 
začína práve v tomto veku, napríklad 
správnymi hygienickými návykmi. 
Každá múdra mama malej slečne 
vysvetlí, že ku kráse patrí byť vždy 
voňavá a  čistá. ¶ Dievčatká majú 
slabšiu obranyschopnosť voči genitál-
nej infekcii či zápalu genitálií, pretože 
sliznicu genitálií vo fáze vývoja ešte 
nechránia pohlavné hormóny. Pred 
problémami, napríklad vodou z  ba-
zénov či  kúpalísk však možno chrá-
niť už batoľatá pomocou slipových 
nohavičiek s  plienkami na plávanie. 
Prípadné zlepenie slizníc u  bábätka, 
výtok alebo zápal u  malých detí, 
niekedy sprevádzaný len bolesťou 
v  podbrušku, konzultujte s  odbor-
níkom. ¶ Pamätajte, v  detskom 
veku sú za zdravie dieťata zodpo-
vední rodičia.
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Medzi nami
 prevencia porúch plodnosti je možná 

A nielen to. Je poučná a užitočná a v porovnaní s liečbou či metódami asisto-
vanej reprodukcie lacná, bezpečná a navyše zábavná. Edukačný projekt Medzi 
nami, ktorý odštartoval v júni 2015 je ďalšou úspešnou aktivitou Občianskeho 
združenia BOCIAN. Určený je mladým dievčatám od 16 rokov a reprodukčné 
zdravie vníma ako komplexné informácie o menštruačnom cykle, hygiene a 
bazálnej ženskej i mužskej biológii. ¶ Pilotný ročník projektu, ktorý bude 
prebiehať online i na stredných školách, má ambíciu stať sa súčasťou učebných 
osnov, pretože podľa štatistiky práve najzraniteľnejšia veková skupina o plod-
nosti a jej ochrane vie veľmi málo. Vďaka príťažlivej forme a jazyku má projekt už 
teraz obrovskú podporu gynekológov, ale najmä učiteľov, výchovných poradcov 
či vedenia škôl. ¶ Projekt sa tiež dosiaľ nevídaným spôsobom venuje ochrane 
pred neželaným tehotenstvom či pohlavne prenosnými ochoreniami a, samo-
zrejme, vzťahom, ktoré sa v tomto veku tvoria a majú kľúčový dopad na psy-
chické i fyzické zdravie mladých žien.
www.medzinami.sk
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Trafili sme do čierneho a záujem o prednášky je obrovský. Svedčí o tom aj 
veta, ktorú na záver od pedagógov počujeme najčastejšie – Kedy prídete 
znova? ¶ Pred desiatimi rokmi bola najčastejšou príčinou neplodnosti 
komplikácia spôsobená sexuálne prenosnými ochoreniami. Dnes je to jed-
noznačne vek. Obom je možné predchádzať, hoci u tej dnešnej stačí vedieť, 
že ženská plodnosť po prvý raz citeľne poklesne vo veku 27 rokov.
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Nedarí sa vám otehotnieť? Skúste náv-
števu fyzioterapeuta. Predstaví vám  
fit-mama fyziokoncept, ktorý v  prí-
pade funkčnej ženskej sterility vyu-
žíva napríklad prvky z  metódy pani 
Mojžíšovej, hormonálnej jógovej 

terapie, funkčného testovania a  terapie svalov panvového dna a  dysfunkcie 
panvy a  mnohé iné. Tieto metódy odstraňujú funkčné poruchy a  nerovno-
váhy pohybového systému s  dôrazom na mechanické ovplyvnenie orgánov 
malej panvy (maternica, vaječníky, vajíčkovody). Sedavým spôsobom života 
dochádza k  ich útlaku, ochabnutiu svalov panvového dna, nesprávnej práci 
bránice, brušných svalov a celkovej svalovej nerovnováhe. Cieľom je prekrviť 
túto oblasť a opäť „naštartovať“ jej činnosť a správnu funkčnosť. Liečba slúži 
ako metóda prvej voľby aj ako podpora v prípade asistovanej 
reprodukcie. www.fit-mama.sk FYZIOKONCEPT

Cvičením k plodnosti

Viac na www.limo.sk
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Cvičením k plodnosti Účinná liečba myómov

Na citlivú tému myómov reagujú mnohé 
ženy s obavami, hoci sa s nimi dá často 
úspešne bojovať. V  niektorých prípa-
doch prichádza totiž na rad radikálny 
chirurgický zásah, tzv. hysterektómia, 
čiže odstránenie maternice. Okrem 
straty plodnosti prináša aj zvýšené riziko 
ďalších fyzických i  psychických problé-
mov. Predoperačná medikamentózna 
liečba však dokáže zlepšiť stav mno-
hých žien so stredne ťažkými a ťažkými 
symptómami. ¶ Počas trojmesač-
nej 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 in-
vazívnym spôsobom, napr. laparosko-
pickým odstránením myómu, nie celej 
maternice. Ďalším pozitívom je obme-
dzenie silného krvácania a  zotavenia sa 
z anémie u viac ako 90% pacientok. Aj u  žien, ktoré sa nepodrobili chirurgic-
kej liečbe, zostával po liečbe objem myómov redukovaný ešte dalších 6 mesia-
cov. ¶ O myómoch by ste mali vedieť, že sú to nezhubné nádory, vyvíjajúce 
sa zo svalových buniek maternice. Vznikajú v reprodukčnom veku, pravdepo-
dobne spolupôsobením genetickej predispozície, ženských pohlavných hor-
mónov (estrogénov) a  rastových hormónov. Obvykle rastú počas 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 veľ-
kosti, miesta výskytu a počtu myómov. Väčšina žien nepociťuje žiadne ťažkosti 
a dozvedia sa o nich pri náhodnom vyšetrení. Iné trpia bolestivými menštruá-
ciami s nadmerným krvácaním a následným vznikom anémie. Tlak myómov na 
okolité orgány spôsobuje ťažkosti 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.
MUDr. Peter Feldmár, Ph.D. www.hipokratesds.skViac na www.limo.sk
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Zápal dolných močových 
ciest patrí medzi časté 
ženské zdravotné prob-
lémy. Prejavuje sa neustá-
lym nutkaním na močenie, 
nepríjemným pálením až 
kŕčmi v podbrušku. Infekciu 
spôsobujú mikroorga-
nizmy, najčastejšie črevné 
baktérie Escherichia coli. 
Kratšia močová trubica 
než u mužov a jednoduch-
šie infikovanie jej vyústenia 
baktériami z  okolia koneč-
níka spôsobuje, že zápal 
postihuje častejšie práve 
ženy. ¶ Ďalšími príči-
nami môžu byť hormo-

nálne zmeny v tehotenstve či menopauze, nesprávna a nedostatočná hygiena, 
ale aj nadmerné používanie parfumovanej kozmetiky. Infekcia okrem iného 
narúša krehkú rovnováhu urogenitálneho traktu s  typicky kyslým pH pros-
tredím a prítomnosťou prospešných laktobacilov. Zachovať ju a súčasne ob-
noviť prirodzené vaginálne kultúry či predísť opakujúcej sa infekcii môžete aj 
používaním vaginálnych čapíkov Femiglucan s obsahom beta glukánu, ktoré 
prináša spoločnosť Natures. ¶ Beta glucan je prírodný imunomodulátor, 
ktorý ovplyvňuje imunitné reakcie a  aktivuje lokálnu imunitu vaginálneho 
prostredia. Tá rozpozná pozitívnu mikroflóru (laktobacily) a negatívnu mik-
roflóru zlikviduje. Čapíky Femiglucan okrem 250 mg beta glucanu obsahujú 
aj kyselinu hyalurónovú. Tá hojí drobné poranenia, na ktoré sú vaginálne tka-
nivá náchylnejšie v prípade infekcií a v ktorých sa infekcie najčastejšie zdržujú 
a  infiltrujú hlbšie do tkanív. ¶ Priaznivý účinok ča-
píkov Femiglucan môžete podporiť užívaním perorál-
nych kapsúl Beta Glucan 240+ alebo Beta Glucan 500 
aj klasických liečiv. Okrem obdobia zápalu (a 3 dni po 
odznení) sú čapíky Femiglucan vhodné ako podpora 
organizmu proti opakovaným uroinfektom a pomáhajú 

aj pri vaginálnej suchosti a diskomforte. 
www.natures.sk

Femiglucan pre dámy
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Obohaťte svoju stravu o  kvalitné 
výživové doplnky. Prášok Psyllium 
SLIM je vyrobený z  vlákniny psyllia 
a  chitosanu. Rozpustná vláknina 
psyllium sa získava zo skorocelu in-
dického. Absorpciou tekutín v  trá-
viacom trakte zväčší svoj objem 10 
– 15 násobne. Vzniknutý gél viaže 
toxické látky z  metabolizmu, čistí tráviaci trakt, priaznivo ovplyvňuje stolicu 
a zlepšuje priechodnosť čriev. Chitosan, vláknina zo schránok morských kôrov-
cov, je nevstrebateľný polysacharid bez kalorickej hodnoty a s kladným nábo-
jom, ktorý viaže tuk z prijatej potravy. Pri dennom príjme 3 g pomáha udržiavať 
normálnu hladinu cholesterolu v krvi. ¶ Sušený sójový nápoj Sója estrogén 
je zdrojom cenného izoflavónu, ktorý má podobné účinky ako ženský hormón 
estrogén. Na rozdiel od syntetického estrogénu 
je  sójový izoflavón ľahko štiepiteľný, neukladá sa 
v tkanivách a v tele dlho nezostáva. Strava bohatá 
na  sóju a  izoflavóny pomáha pri prevencii srdco-
vocievnych chorôb, osteoporózy, zhubných ocho-
rení a starnutí pokožky. Nápoj Sója estrogén dodá 
vášmu telu aj bielkoviny, vápnik, vitamín D a inulín. 
www.aspsk.sk

Zelená pre sóju a vlákninu

Nenahraditeľná B9
Plánujete tehotenstvo a s ním aj zmenu či obohatenie vášho je-
dálnička? Určite nezabudnite na vitamín B9, známy ako kyselina 
listová. Doprajte si ho v listovej zelenine, strukovinách či ovse-
ných vločkách. Pre jej zvýšený príjem, dôležitý už v období 1-3 
mesiacov pred otehotnením a v jeho prvých 3 mesiacoch, uží-
vajte potravinový doplnok Folica. Kyselina listová je kľúčová pre 
tvorbu červených krviniek, rast a vývoj organizmu, formovanie 

nervovej sústavy plodu, a tým zníženie rizika jeho vývojových chýb. Predpokladá 
sa, že tlmí bolesť a  podráždenosť. Okrem budúcich mamičiek je 
vhodná pre ženy, užívajúce hormonálnu antikoncepciu, dlhodobo 
chorých a osoby trpiace dlhodobým stresom. www.vitabalans.sk
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Čakáte, že tému vplyvu fajčenia na plodnosť, tehotenstvo a počaté dieťa vyu-
žijeme na neradostný opis dlhého zoznamu negatívnych účinkov? Nie, ten je 
dobre známy a ľahko si ho nájdete. Vieme, že ako racionálni ľudia a budúci mi-
lujúci rodičia chcete žiť zdravšie a neškodiť vlastnému dieťaťu. Preto vám radšej 
ponúkneme nádej. Ak nedokážete odolať závislosti na fajčení vlastnými silami, 
zoznámte sa s ponukou centra BIOHARMONIA pod vedením MUDr. Mariána 
Šucha. Vďaka viac ako tridsaťročným skúsenostiam v oblasti medicíny, tradič-
nej čínskej medicíny, nutri-energetickom systéme a  v  biorezonancii, pomáha 
pacientom, alergikom riešiť rôzne zdravotné problémy a fajčiarom zbaviť sa ich 
závislosti. Jeho unikátna biorezonančná metóda, ktorej je na Slovensku priekop-
níkom, využíva špeciálny prístroj BICOM OPTIMA, založený na energetickej 
báze snímania signálov z ľudského tela. Pracuje pritom v pásme vlnení, ovplyv-
ňujúcich ľudské bunky. Ak prestanete fajčiť, telo vysiela signál stavu „nikotíno-
vého hladu“ s následnou silnou chuťou na cigaretu a abstinenčnými reakciami. 
Biorezonancia signál nikotínového hladu eliminuje a navodí u pacienta zmenu 
metabolizmu. Mení sa aj bunka, strácajúca potrebu dopytu po cigarete. Pacient 
tak nemá typické príznaky, ako ten, kto prestane fajčiť vôľou. A ešte jeden po-
tešujúci údaj, odvykanie od fajčenia s Bicomom je úspešné až v 97% prípadov.

 Centrá Bioharmonia môžete navštíviť v Banskej Bystrici, 
 Bratislave, Krušovciach, Nitre, Trenčíne a Trnave. 
www.bioharmonia.sk

Na fajčenie zabudnite
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Kolostrum, známe ako mledzivo alebo 
„prvé mlieko“, je hustá, žltkastá teku-
tina, tvoriaca sa v mliečnej žľaze tesne 
pred pôrodom a  pár dní po pôrode 
všetkých cicavcov. Jeho základnou 
úlohou je poskytnúť novonarode-
nému, imunologicky bezbrannému 
dieťaťu (mláďaťu), pasívnu imunitu 
počas prvých kritických dní po opus-
tení maternice. Obsahuje špecifické 
protilátky matkinho imunitného sys-
tému, chrániace najmä tráviaci trakt, 

v ktorom najčastejšie prichádza k prienikom rôznych baktérií, kvasiniek a ví-
rusov do organizmu. Kravské (bovínne) kolostrum, najčastejšie využívané ako 
výživový doplnok, ponúka ešte oveľa viac, keďže obsahuje okolo 90 užitočných 
látok. Patria medzi ne bielkoviny, sacharidy a  tuky, minerály, vitamíny A, B, 
C, D3, stopové prvky, enzýmy a  aminokyseliny. ¶ Veľmi dôležitou súčas-
ťou kolostra sú imunoglobulíny IgG, IgM a IgA. Produkujú ich špeciálne bunky 
imunitného systému a ich úlohou je nachádzať a zneškodňovať baktérie, vírusy 
a  iných škodcov. Z  imunitného hľadiska sú zaujímavé aj cytokíny. Tieto biel-
koviny zabezpečujú komunikáciu medzi bunkami imunitného systému, tlmia 
aktívne choroboplodné zárodky, chránia pred vírusmi a pomáhajú pri krvo-
tvorbe. Ďalšou kľúčovou zložkou kolostra sú tzv. rastové faktory, podporujúce 
rast a diferenciáciu buniek. Stimulujú zvýšenú tvorbu imunoglobulínov a tak 
priaznivo vplývajú na imunitu. Zabudnúť nesmieme ani na laktoferín, pro-
teín viažúci železo. Jeho silný antibakteriálny, antivirálny a  imunomodulačný 
účinok bráni množeniu baktérií, vírusov či kvasiniek. Využitie špecifického 
zloženia kolostra pri riešení zdravotných problémov je v indickej ajurvédskej 
medicíne známe po tisícročia. Práve z mledziva bola pripravená prvá perorálna 
vakcína proti detskej obrne. Schopnosť udržovať imunitný systém v  rovno-
váhe a tlmiť jeho prehnané reakcie sa využíva pri 
liečbe alergií, autoimunitných ochorení, ako re-
umatoidná artritída, Crohnova choroba, astma, 
celiakia či detská cukrovka. Špecifické kolostrum 
od imunizovaných kráv zmierňuje prejavy zápa-
lov a  podporuje regeneráciu slizníc tráviaceho 
traktu. www.dobrezoslovenska.sk

Multitalent kolostrum
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Multitalent kolostrum

Ľudské papilomavírusy (HPV) predstavujú najčastejšiu formu pohlavne prenos-
ného ochorenia, hoci človek sa môže nakaziť aj inými cestami. Postihujú obe 
pohlavia a  vyvolávajú ochorenia prakticky vo všetkých vekových kategóriách. 
Ich najvýznamnejším negatívnym vplyvom na ľudský organizmus je schopnosť 
vyvolať nádorovú premenu buniek. Vieme, že HPV je zodpovedný za  takmer 
polovicu nádorových ochorení vyvolaných rôznymi vírusmi. HPV vírusy majú 
viaceré schopnosti umožňujúce im uniknúť spod kontroly nášho imunit-
ného systému. ¶ U  žien je HPV príčinou asi 70 – 80 % prípadov druhého 
najčastejšie nádorového ochorenia ženského pohlavia – rakoviny krčka ma-
ternice, ako aj nádorov vonkajšieho genitálu. U  mužov bol dokázaný vzťah 
k  nádorom konečníka, vonkajšieho genitálu, ako aj rakovine ústnej dutiny či 
hrtana. U malých detí vyvolávajú iné typy HPV nepríjemné ochorenie dýcha-
cieho systému – respiračnú papilomatózu. Od objavenia pronádorového (on-
kogénneho) potenciálu HPV bol len krok k  vývoju účinnej obrany proti HPV 
– očkovaniu. Mnohé štúdie dokázali nielen jasný preventívny účinok vakcín 
proti HPV, ale aj ich priaznivý bezpečnostný profil. ¶ Očkovanie sa týka žien 
i mužov a ideálnym vekom preň je obdobie pred začiatkom pohlavného života, 
kedy je veľká pravdepodobnosť, že sa človek s daným patogénnym HPV víru-
som ešte neinfikoval. V predpubertálnom veku je na dosiahnutie dostatočnej 
ochrany postačujúce aplikovať dve dávky, od 15. roku života pozostáva schéma 
z  troch dávok. Pre očkovanie proti HPV nie je nikdy neskoro a  zrealizovať ho 
možno v akomkoľvek veku. Moderná medicína poskytuje účinný spôsob preven-
cie nádorových aj nenádorových ochorení spojených s infekciou HPV a je na kaž-
dom z nás, ako zodpovedne pristúpi ku svojmu zdraviu a k zdraviu svojich detí.

Očkovanie proti vírusom HPV
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Prekoncepčná starostlivosť
Význam prekoncepčnej starost-
livosti (pre = pred, koncepcia = 
počatie) je obrovský. V súčasnosti 
máva žena žiaľ iba 1-2 deti, a  ak 
sa rozhodne, že otehotnie, pred-
pokladá 100% úspech. Väčšina 
žien je zdravá, ale celý rad fak-
torov (okolité prostredie, živo-
tospráva, sociálne vplyvy, akútne 
a  chronické ochorenia a  dedičné 
vlohy) môže výsledok tehotenstva 
ovplyvniť. ¶ Návštevu lekára 
je vhodné naplánovať niekoľko 
mesiacov pred plánovaným poča-
tím, najskôr v súvislosti s pravidel-
nou preventívnou prehliadkou. 
Ak začnete so starostlivosťou až 
po otehotnení, môže byť neskoro. 

Úlohou prekoncepčnej starostlivosti je odhaliť riziká, ktoré by negatívne mohli 
ovplyvniť tehotenstvo: prispôsobiť výživu, začať včas užívať kyselinu listovú či 
špeciálne prekoncepčné multivitamíny, správne načasovať pravidelné očkovanie 
mimo tehotenstvo, upraviť užívanie liekov pre chronické choroby, včas vyliečiť 
zápalové ochorenia a ošetriť chrup. Gynekologické vyšetrenie odhalí stavy, ktoré 
by mohli ohroziť úspešný priebeh tehotenstva. Preventívne vyšetrenie a diag-
nostiku zmien na krčku maternice či na prsiach je tiež vhodné vykonávať pred 
otehotnením. Stabilizácia chorôb či ich včasné odhalenie zabráni ich zhoršeniu 
v tehotenstve (vysoký krvný tlak, cukrovka, ochorenie obličiek či srdca). Zmenu 
pracovného prostredia (chemické prevádzky, röntgenové žiarenie) je treba rie-
šiť ešte pred počatím. Poraďte sa s odborníkom aj o chove domácich zvierat či 
konzumácii niektorých potravín, napr. surového mäsa. ¶ Mimochodom, 
príprava na tehotenstvo je veľmi vhodná na definitívne skoncovanie s fajčením. 
Alkohol je v  tehotenstve nevhodný. Drogy neohrozujú len tehotnú ženu, ale 
vážne poškodzujú aj plod. Nezabudnite na to najdôležitejšie, problémy medzi 
partnermi ani ekonomickú situáciu rodiny príchod dieťatka nezlepší. Dieťa by 
sa malo narodiť do funkčnej rodiny, ktorá je schopná zabezpečiť jeho fyzický 
i psychický vývoj. Plánujte starostlivo a s láskou.
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Histamínová intolerancia 
(HIT) je stav, kedy násled-
kom nepomeru medzi príj-
mom histamínu v  strave 
a schopnosťou odbúrať ho, 
vznikajú nepríjemné ťaž-
kosti podobné alergii. Táto 
nerovnováha je najčastejšie 
spôsobená nedostatkom 
enzýmu diaminooxidáza v tenkom čreve. Medzi typické prejavy patrí svrbenie 
a začervenanie pokožky a tvorba žihľavkových pupencov, nadúvanie, kŕče v bru-
chu a hnačka po príjme stravy. Histamín však môže spôsobovať aj prejavy, pri 
ktorých bežne na HIT nemyslíte, ako upchatý nos, migréna, chronická únava, 
bolestivá menštruácia, problémy počas tehotenstva, predčasný pôrod alebo 
potrat. Klinické prejavy HIT prichádzajú pomerne rýchlo po jedle – väčšinou 
do 1 hodiny, často v priebehu minút. Zoznam potravín, ktoré spôsobujú HIT, je 
dlhý a veľmi individuálny. Diagnózu stanoví lekár na základe krvných testov a kli-
nických príznakov. Prvým krokom v predchádzaní ťažkostí je nízkohistamínová 
diéta. Pokiaľ nad obsahom histamínu v strave nemáte kontrolu alebo sa stravu-
jete často v reštauráciách, je vhodné dopĺňať nedostatok enzýmu užívaním výži-
vového doplnku s obsahom enzýmu diaminooxidáza vo forme kapsúl DAOSIN. 
MUDr. Dana Širolová
www.daosin.sk

Histamínová intolerancia

www.daosin.sk

enzým diaminooxidáza

Degradáciou histamínu v tenkom čreve pomáha:

predchádzať klinickým ťažkostiam po konzumácii stravy 
bohatej na histamín

zlepšovať kvalitu života pacientov s histamínovou 
intoleranciou
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Kde môže byť problém
Muži:

 zlá kvalita spermií
 nedostatočný počet spermií
 prekonaný zápal prostaty
 choroby mužských pohlavných 

orgánov
 dedičné ochorenie semenníkov 

alebo genetická porucha 
semenníkov

 nezostúpené semenníky
 nedostatočná činnosť žliaz 

s vnútorným vylučovaním 
a s tým spojená nedostatočná 
odozva hormónov riadených 
mozgom

 prekonané choroby v detstve, 
úrazy, infekcie

 prekonané pohlavne prenosné 
choroby – STD

 poruchy erekcie – ED
 častá jazda na bicykli a úzke 

slipy alebo nohavice
 zlá životospráva, sedavé 

zamestnanie, nezdravé 
stravovanie, nadváha, fajčenie, 
stres, nadmerná konzumácia 
alkoholu a kofeínu

 pitie nápojov z plastovej fľaše, 
dlhšie vystavenej slnečnému 
žiareniu

Ženy:
 poškodené, chýbajúce alebo 

nepriechodné vajcovody
 nevýkonné alebo poškodené 

vaječníky
 endometrióza alebo zrasty na 

maternici
 genetické príčiny
 dysfunkcia niektorej žľazy 

s vnútorným vylučovaním
 zlyhanie ovulácie
 syndróm polycystických ovárií
 imunologické príčiny
 embryo nenachádza vhodné 

podmienky na uhniezdenie
 prekonané mimomaternicové 

tehotenstvo
 dedičné ochorenia
 predčasná menopauza
 interrupcia
 ochorenia, ktoré sa môžu 

tehotnosťou matky zhoršiť, 
choroby, pri ktorých by bola 
tehotná matka ohrozená na 
živote alebo sa môže narodiť 
poškodené dieťa

 psychogénna alebo idiopatická 
sterilita

 následok nadmerného 
športovania

 zlá životospráva, nadváha, 
sedavé zamestnanie, nezdravé 
stravovanie, fajčenie, stres, 
nadmerná konzumácia alkoholu 
a kofeínu

 životné prostredie
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Riešenie mykóz u oboch
Premnožené kvasinky Candida albicans, 
ktoré sú bežnou súčasťou nášho orga-
nizmu, spôsobujú bežné sexuálne prenosné 
ochorenie – mykózu. Prejavuje sa svrbe-
ním, pálením, výtokom a  zápalom pošvy 
alebo vyrážkami a  začervenaním na žaludi. 
Preventívne sa vyhýbajte syntetickej bielizni, 
bielej múke, sladkým jedlám či kvasniciam. 
Liečiť sa musia obaja partneri. Prírodný va-
ginálny gél bez hormónov s  obsahom naj-
jemnejšieho antiseptického oleja Tea Tree 
Femigel je vhodný pre oboch. Obsahuje 3% 
oleja Tea Tree, výťažku z čajovníka, ktorý ničí 
choroboplodné zárodky a  poskytne úľavu. 
Neobsahuje hormóny, nemastí a  je vhodný 
aj ako lubrikant. www.australian-bodycare.sk

Bez nežiaducich účinkov

Liečba pre celú rodinu

Vhodná aj pre tehotné
a dojčiace ženy
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Celiakia sa prirovnáva k  chameleó-
novi – má nespočetne veľa príznakov 
a  komplikácií. Pacient môže mať pocit 
„úplného zdravia“, jeho krvný obraz je 
normálny, nemá žiadne príznaky, ako 
sú hnačky, bolesti brucha alebo iné ťaž-
kosti a  predsa má celiakiu. Alebo má 
ťažkosti, ktoré na prvý pohľad vôbec 
nespája s ochorením tráviaceho traktu, 
ako únava, depresie, bolesti hlavy, chu-
dokrvnosť, neplodnosť a  podobne. 
Ide o  celoživotné ochorenie charak-
terizované neznášanlivosťou lepku na 
autoimunitnom podklade, na  základe 
ktorého dochádza k  poškodeniu sliz-
nice tenkého čreva. Zistilo sa, že celia-
kia je geneticky podmienená. U  prvostupňových príbuzných existuje 10 až 
15 % pravdepodobnosť, že budú mať tiež celiakiu. Diagnostika celiakie je za-
ložená na viacerých vyšetreniach. Ako prvá sa zisťuje prítomnosť protilátok 
v krvi. Jednou z možností diagnostiky je aj rýchly test na celiakiu, ktorý môže 
s  vysokou citlivosťou potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenie na toto ochorenie. 
V prípade, ak sa potvrdí prítomnosť protilátok, je potrebné podstúpiť ďalšie 
diagnostické vyšetrenia, o ktorých rozhodne váš ošetrujúci lekár. www.celiak.sk

Chameleón menom celiakia
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Vyšetriť spermie je jednoduchšie 
ako vyšetriť partnerku. Objektom 
skúmania je kvapôčka ejakulátu 
a  výsledky spermiogramu sú pri 
problémoch s  počatím veľmi dô-
ležité. Skúma sa počet spermií na 
mililiter ejakulátu, percento nor-
málne, čiže vpred sa pohybujúcich 
spermií (najmenej 50%), zdravá 
morfológia, čiže napríklad jedna hlavička, nechýbajúci chvostík (tiež najmenej 
50%), veľkosť a ďalšie parametre. Samozrejme, aj tu platí, že spoľahlivosť vyšetre-
nia do veľkej miery závisí od vybavenia a odbornosti lekára. ¶ Spermiogram 
sprevádza jednoduché andrologické vyšetrenie, zamerané okrem iného na veľ-
kosť semenníkov. Ich obvyklá dĺžka je cca 4,5 cm a šírka 2,5 cm. V posledných 
rokoch percento mužov s  problémami plodnosti stúpa. Dobrá správa je, že 
množstvo problémov je možné riešiť.

 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 z roku 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

Vyšetrenie partnera
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Unikátne patentované zloženie 
optimalizujúce mužskú plodnosť

|	Zlepšuje	pohyblivosť,	morfológiu,	počet	a	objem	spermií
|	Znižuje	fragmentáciu	DNA	v	bunkách	spermií
|	Zvyšuje	pravdepodobnosť	úspešného	počatia	a	tehotenstva
|	ø	25%	miera	otehotnenia	v	štúdiách	PROfertil®

|	K	dispozícii	vo	viac	ako	50	krajinách
|	Viac	ako	700.000	terapií	po	celom	svete

Kategória špecifických produktov pre špeciálny lekársky účel − 
stravovací režim mužov s poruchou plodnosti
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www.profertil.eu

Zloženie vedecky overené klinickými štúdiami
a publikované v lekárskych asopisoch:
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Páry, ktorých intímny život ovláda ovulačný rozvrh sa napriek najlepšej vôli nie-
kedy dostanú do úzkych. Najmä, ak snaženie trvá niekoľko dlhých mesiacov či 
dokonca rokov a opäť by ste „mali“ zajtra, najlepšie tak okolo poludnia… Zlyhanie 
či problémy s  erekciou v  takomto prípade vôbec neznamenajú, že sa nemáte 
radi alebo že váš sexuálny vzťah nadobro pochovala rutina. Je to prirodzené, no 
nemalo by to trvať príliš dlho. Medzi problémy brániace počatiu totiž patrí aj 
prílišná upätosť na tehotenstvo. ¶ Medzi neromantické činnosti pri zvýše-
nej snahe o bábätko patrí aj „odovzdanie“ ejakulátu za účelom vyšetrenia sper-
mií, čiže spermiogramu. Nevynechajte toto dôležité vyšetrenie len preto, lebo 
sa obávate problémov. Stresový faktor často prispieva k erektilnej dysfunkcii, čo 
partnerom na sebavedomí určite nepridá. ¶ Žena si často myslí, že príčinou 
poruchy erekcie je to, že prestala byť pre partnera atraktívna. Ak jej však muž dá 
najavo, že po nej túži, že je pre neho stále žiadúca, začína sa obnova intímneho 
vzťahu. Tento spôsob utuží váš vzťah a radosť z účinku vhodných liekov budete 
mať spolu. To je pre každý vzťah najdôležitejšie. Rozprávať sa o  problémoch 
a spoločne ich riešiť. ¶ Najvhodnejší spôsob liečby s vami vždy preberie le-
kár. Okrem psychologickej pomoci pre oboch partnerov, injekčnej a chirurgickej 
liečby je v súčasnosti pre liečbu poruchy erekcie k dispozícii niekoľko účinných 
liekov v tabletách. Obvykle sa lekár rozhodne práve pre ne. Vďaka týmto tablet-
kám sa do vášho sexuálneho života vráti spontánnosť a prirodzenosť, ktorá je 
rovnako dôležitá ako správna funkcia pohlavných orgánov. ¶ Urobte si ro-
mantické rande, dajte si pohár vína a objavte nové čaro vašej spálne. Napriek 
plánovaniu uvidíte, že tehotnenie môže byť krásne.

Intímne
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Pre tie z  nás, ktoré pri snahe o  te-
hotenstvo, ale aj z  najrozličnejších 
iných dôvodov navštevujú gyneko-
lógiu častejšie, je dôležité rozumieť 
svojmu telu, vyšetreniam i  ich vý-
sledkom, aby sme mali istotu, že sa 
nemusíme obávať, ale naopak, že 
pre svoje zdravie a prevenciu naprí-
klad rakoviny krčka maternice ro-
bíme maximum. ¶ Začnime informáciami o  samotnom krčku maternice 
(lat. cervix uteri). Fyzická bariéra medzi vonkajším prostredím, resp. prechod 
medzi vagínou a maternicou má dve hlavné štruktúry: vonkajšiu a vnútornú. 
Ectocervix je vonkajšia časť, viditeľná z  pošvy. Endocervix, vnútorná časť, 
je kanál, otvárajúci sa do tela maternice. Jeho sliznica vylučuje hlien, ktorý 
spolu  s  imunoglobulínmi, enzýmami a  leukocytmi bráni prechodu cudzo-
rodých mikroorganizmov do vnútra maternice. Počas plodných dní je redší 
a dovoľuje spermiám preniknúť do maternice. V tehotenstve sa zahusťuje až 
na hlienovú zátku, uzatvárajúcu hrdlo maternice a chrániacu dieťa i prostre-
die, v ktorom sa vyvíja, pred prienikom mikroorganizmov a infekciou, a tým aj 
pred potratom a predčasným pôrodom. ¶ V  reprodukčnom období cer-
vix ohrozujú rôzne infekcie. Najväčším rizikom je infekcia ľudskými papiloma-
vírusmi, o ktorých píšeme na strane 29. Pri predchádzaní rozvoja ochorenia 
je dôležitá prevencia, ale tiež skríning (vyhľadávanie), ako aj včasná diagnos-
tika a liečba predrakovinových štádií. Samé ich však rozpoznať nedokážeme. 
Vzhľadom na dobrú viditeľnosť a dostupnosť krčka sú však diagnostikovateľné 
špeciálnymi vyšetreniami. Podmienkou včasnej identifikácie je pravidelná 
preventívna prehliadka u gynekológa raz ročne. Podľa klinického nálezu a vý-
sledku cytologického vyšetrenia lekár rozhodne o ďalšej liečbe a prípadných 
vyšetreniach. Dobrou správou je, že moderná laboratórna diagnostika dnes 
dokáže zistiť, či  ide o  pretrvávajúcu HR-HPV infekciu s  pokročilými onkolo-
gickými zmenami alebo len prechodnú infekciu s perspektívou spontánneho 
vyliečenia. Ako? Pomocou M-kitu, vyšetrenia, ktoré stanoví úroveň tumor 
supresorových génov, ktoré dokážu laicky povedané potláčať negatívne onko-
logické pôsobenie a o ktorom sa určite oplatí vedieť. www.cytopathos.sk

Nové možnosti
 skríningu
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Nepodceňujte riziko chlamýdií. Drobné baktérie dokážu v  organizme napá-
chať veľké škody v podobe neplodnosti, astmy, infarktu či sklerózy multiplex. 
Nebezpečná je najmä chlamýdia trachomatis, ktorá sa v našich končinách „špe-
cializuje“ na sliznice močových a pohlavných orgánov. Prenáša sa najmä pohlav-
ným stykom, ale aj kontaktom s  bielizňou či uterákmi. Infikované ženy trpia 
zápalmi vonkajších a  vnútorných rodidiel, muži zápalmi pohlavných orgánov 
a močových ciest. Následkom môže byť u oboch aj neplodnosť. Tehotnej žene 
hrozí potrat, predčasný pôrod a bábätku zápal spojiviek či pľúc. Pri bolesti v pod-
brušku, žltkavom výtoku, bolestivom pohlavnom styku a pálení pri močení bez 
váhania navštívte odborníka. Pomôže včasné odhalenie chlamýdií a primerane 
dlhé užívanie antibiotík. Vyhýbajte sa promiskuite, dodržiavajte zásady intím-
nej hygieny a pri návšteve plavární, sáun a solárií používajte len vlastnú bielizeň 
a uteráky. MUDr. Tatiana Kráľová

Chlamýdie? Mon Dieu! 
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Vaginálnu mykózu vyvolávajú kvasinky (hlavne 
Candida albicans). Podporiť ju môžu antibiotiká, cuk-
rovka, hormonálna liečba, nesprávna intímna hygiena, 
poranenia sliznice pošvy, nepriedušné oblečenie, veľa 
cukrov v strave a stres. Pre liečbu akútnej mykózy sú ur-
čené tzv. antimykotiká v podobe čapíkov, krémov alebo 
tabliet. Väčšina žien na ne reaguje rýchlo a už po nie-
koľkých dňoch sú spravidla bez ťažkostí. Často sa však 
problémy vrátia. Pri opakovaných gynekologických 
mykózach sa čoraz viac osvedčuje podporná liečba 
enzýmovým liekom Wobenzym. Podľa zverejnenej 
štúdie sa po jeho užívaní výrazne znížil počet mykóz 
u  všetkých žien, ktoré nimi napriek antimykotickej 

liečbe trpeli 4-9x ročne. 2/3 sledo-
vaných v ďalšom roku neochoreli ani raz. Liečivý 
účinok Wobenzymu pretrvával aj štyri roky po 
jeho užívaní po dobu 10 týždňov. Nezabudnite, aj 
pri tejto podpornej liečbe je potrebné dodržiavať 
hygienické a  ďalšie opatrenia, znižujúce riziko vagi-
nálnych mykóz na minimum. www.wobenzym.sk 
Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. 
Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
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Opakované mykózy?

V  prípade takmer tretiny neplodných párov nemá ich neplodnosť žiadnu le-
kársky vysvetliteľnú príčinu. Neplodnosť môže byť výsledkom nedostatku nie-
ktorých živín v  organizme alebo môže byť spôsobená aj imunitnou reakciou 
na  alergény obsiahnuté v  strave. Podstatou problému je chronický systémový 
zápal v organizme, ktorý je neustále podporovaný príjmom netolerovaných po-
travín. Zmenou stravy u ženy a muža a užívaním chýbajúcich mikronutrientov, 
ktoré vyšetrujeme z krvi a vlasov, môžeme už po niekoľkých mesiacoch ovplyvniť 
predpoklady pre otehotnenie, ale aj pre donosenie dieťatka. Pre príchod vytúže-
ného bábätka je skutočne potrebná špecifická personalizovaná výživa, ktorú na 
základe súboru komplexných vyšetrení poskytuje Inštitút prediktívnej a perso-
nalizovanej medicíny a nie náhodou sa náš program pre ote-
hotnenie volá Cesta. MUDr. Martina Šintálová, www.ippm.sk

Prirodzená CESTA vedy
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Ak nie je možné počať dieťa prirodzenou cestou a zlyhala i medikamentózna 
liečba či inseminácia, páry zvyčajne hľadajú riešenie v  umelom oplodnení. 
História centier a  kliník asistovanej reprodukcie sa na Slovensku začala písať 
v roku 1999. Odvtedy sa ich zoznam rozšíril a toto odvetvie medicíny u nás prešlo 
od nesmelých pokusov 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 – intrauterinnej inseminácie 
(vloženie spermií do maternice), cez IVF – in vitro fertilizácie (oplodnenie va-
jíčka mimo organizmu ženy), ICSI – intracytoplazmatickej injekcie (vpichnutie 
spermie do vajíčka) až po IVM – in vitromaturáciu (dozretie vajíčok mimo tela 
matky). Dôležitú úlohu zohráva aj predimplantačná genetická diagnostika em-
bryí ako prevencia geneticky podmienených chorôb a habituálneho potrácania. 
Včasná návšteva centra, váš pozitívny pocit z komunikácie s lekármi i s personá-
lom, porozumenie vyšetreniam i zákrokom, to zostáva na vás. Držíme vám palce.

Asistovaná reprodukcia
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Iscare a.s., centrum reprodukčnej medicíny bolo založené v  roku 1999 ako 
prvé centrum na Slovensku. V  súčasnosti máme dve plnohodnotné praco-
viská – v Bratislave a Martine, kde poskytujeme naše služby 7 dní v  týždni. 
Za 16 rokov práce v  oblasti reprodukčnej medicíny sme nadobudli bohaté 
skúsenosti a zároveň sme lídrom na Slovensku v tomto odbore. Od októbra 
2014 sme sa stali súčasťou veľkej rodiny FutureLife s.r.o., do ktorej patria aj 
viaceré renomované centrá v  Českej republike, s  ktorými úzko spolupracu-
jeme.  ¶  Našou prvoradou snahou je dosiahnutie spontánnej gra-
vidity postupnými krokmi od najjednoduchšej liečby. Kladieme dôraz na 
diagnostikovanie príčin neplodnosti, ktorá je kľúčom k úspešnej liečbe a spl-
neniu sna našich klientov. Používame najnovšie a najmodernejšie liečebné po-
stupy, a  to vždy len na potrebnej a  individuálnej úrovni. Podávame prírode 
pomocnú ruku, ktorá pre pacientku znamená najšetrnejší zásah do biologic-
kých procesov organizmu. Problém otehotnenia ženy vnímame ako spoločný 
problém páru a kladieme dôraz aj na mužský faktor, ktorý má v  súčasnosti 
zhoršujúcu sa tendenciu. Práve liečbou mužského faktoru sme dosiahli veľmi 
pozitívne výsledky na úrovni spontánne vzniknutých tehotností. V  prípade 
nutnosti mimotelového oplodnenia (IVF) uprednostňujeme minimálnu hor-
monálnu prípravu, alebo dokonca realizujeme aj tzv. natívne cykly bez vonkaj-
šieho hormonálneho zásahu. Vďaka novým metódam, ktoré plne aplikujeme 
v našich embryologických laboratóriách, v súčasnosti realizujeme prenos jed-
ného embrya do dutiny maternice (single embryo transfer). Naša úspešnosť 
po transfere jedného embrya sa dlhodobo pohybuje na úrovni 43%. 
MUDr. Silvester Galo, PhD.
Bratislava, Šulekova 20 | Martin, Kollárova 2, Areál UNM, Pavilón 6, 
www.iscare.sk

 Moderná liečba 
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Riziká a cena
Ako každý invazívny zákrok, aj umelé oplodnenie má svoje riziká, napríklad aler-
gické reakcie na niektoré lieky, viacpočetné tehotenstvo, riziko predčasného 
pôrodu, mimomaternicového tehotenstva, redukcia plodov pri viacpočetnej 
gravidite, hyperstimulačný syndróm, v  skratke OHSS a  iné. ¶ Je  dôležité 
o nich vedieť, zvážiť ich, prípadne sa na niektoré pripraviť. Medzi jedno z rizík, 
na ktoré sa často zabúda, je sklamanie. Podstúpiť umelé oplodnenie totiž ne-
znamená, že stopercentne otehotniete. Mali by ste preto s prípadným neúspe-
chom kalkulovať a vopred zvážiť, koľko cyklov chcete podstúpiť a koľko chcete 
investovať, ale tiež iný typ liečby, zmenu centra, adopciu a v neposlednom rade 
i bezdetnosť, pretože aj dvaja sú rodina. ¶ Umelé oplodnenie nie je jednodu-
chá ani lacná záležitosť. Cena jedného pokusu, čiže cyklu pozostáva z dvoch zá-
kladných zložiek: z ceny liekov a z ceny za výkony, ktoré hradíte centru. Ak máte 
menej ako 39 rokov, zdravotná poisťovňa preplatí časť ceny liekov i výkonov pri 
prvých troch cykloch, na základe určitých pravidiel a v prípade týchto ôsmych 
diagnóz: chýbajúce vajíčkovody, endometrióza, nezvratné poškodenie vaječní-
kov, idiopatická sterilita, mužský faktor, imunologické príčiny, endokrinné prí-
činy či riziko dedičného ochorenia. Poisťovňa, samozrejme, neprepláca zákrok 
pacientkám, ktoré sa v minulosti nechali sterilizovať alebo ktorých stav je výsled-
kom interrupcie. ¶ Dobrá rada: nečakajte na hraničný vek, pretože v tomto 
veku je šanca otehotieť a vynosiť zdravé dieťa omnoho nižšia.

Ako si vybrať centrum?
 
Výber centra asistovanej reprodukcie, čiže riešenie neplodnosti formou umelého 
oplodnenia by malo nasledovať až po vyčerpaní všetkých ostatných možností. 
Samotný zákrok a príprava naň, čiže najmä hormonálna stimulácia predstavuje 
závažný zásah do organizmu. Aj preto je súčasťou vážneho rozhodnutia správny 
výber centra asistovanej reprodukcie. ¶ Ako si vybrať? Máme pre vás nie-
koľko rád i otázok, ktoré môžete položiť už pri prvom rozhovore. Pomôžu vám 
rozhodnúť sa i pochopiť náročnosť zákroku a zodpovednosť, ktorá z neho vy-
plýva. ¶ Predovšetkým sa nezameriavajte len na deklarovanú úspešnosť, ale 
skôr na ústretovosť personálu, ktorá je zrejmá už z prvého telefonátu či kon-
taktu na recepcii. Posudzujte prístup lekára pri pohovore a  ubezpečte sa, či 
lekár, s ktorým ste hovorili, bude vaším ošetrujúcim lekárom. Na stretnutie sa 
dôkladne pripravte a posúďte, či ste mali príležitosť a dostatok času prediskuto-
vať s lekárom skutočne všetko, čo vás zaujíma alebo trápi. Nezabudnite najmä 
na lieky, cenu, alternatívy liečby, postup, riziká či dostupnosť psychologického 
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poradenstva. ¶ Myslite na to, že väčšina centier sú súkromné firmy, vy ste 
ich klientom a podľa toho by sa k vám mali správať. Ak to tak nie je, ak máte 
pocit, že lekár na vás nemá čas, neodpovedá na všetky otázky alebo je nervózny, 
neveští to nič dobré. Našťastie aj medzi centrami je dnes pomerne veľká konku-
rencia a je vo vašom záujme rozhodnúť sa správne. Neunáhlite sa, porovnávajte. 
Centrá asistovanej reprodukcie dnes majú vlastné webstránky, ktoré vám môžu 
pri rozhodovaní pomôcť. ¶ Nezanedbateľné sú aj iné faktory, ako vzdiale-
nosť z miesta bydliska či dostupnosť iných zdravotníckych zariadení, v ktorých 
môžete podstúpiť doplňujúce vyšetrenia. Dôležité je aj samotné prostredie cen-
tra. Pred vami je niekoľko návštev, mali by ste sa cítiť príjemne. Podľa možnosti 
pred konečným rozhodnutím navštívte niekoľko centier a porovnávajte aj ďalšie 
kritériá. A teraz už zopár otázok, na ktoré sa môžete spýtať. Bocian si dokonca 
myslí, že by ste mali.

Ø Bude ma vždy ošetrovať rovnaký lekár?

∞ Môžeme si vybrať medzi ošetrujúcim lekárom alebo lekárkou?

± Aké skúsenosti s umelým oplodnením má môj ošetrujúci lekár?

≤ Aké sú vedľajšie účinky liečby?

≥ Koľko vajíčok pri odbere, najmenej či 
najviac, je podmienkou transferu?

¥ Ak nastane problém alebo budeme mať otázky, 
s kým ich budeme konzultovať?

µ Aká je pravdepodobnosť, že napriek počatiu 
potratím alebo sa mi narodia dvojičky?

∂ Koľko cyklov nám odporúčate absolvovať, kým navrhnete iný postup?

∑ Koľko cyklov ročne urobí vaše centrum 
a koľko sa narodí zdravých detí?

^q Kde absolvujeme prípadné ďalšie vyšetrenia 
či zákroky, napr. genetické?
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Význam IVD v prevencii i liečbe

Čoraz viac vyšetrení či testov, preventívnych či vylučujúcich závažné diag-
nózy sa neodohráva v  ambulancii, ale v  laboratóriu, kam lekár vzorku, 
najčastejšie krv, moč, mozgomiešny mok či výtery a  stery slizníc zasiela. 
Nakoľko je dôležité rozumieť výsledkom či skratkám a  ako reagovať, ak sa 
niektoré ukazovatele vymykajú priemerným hodnotám, označeným ako „re-
ferenčné“? ¶ Pracovníci v oblasti IVD – in vitro diagnostiky – sa zhodujú 
v tom, že základné informácie sú pre pacienta či laika dôležité, pretože platí, že 
edukovaný pacient = rýchlejšie vyliečený pacient. Laboratórnych testov exis-
tujú stovky, ak berieme do úvahy aj tie vzácnejšie, sú ich tisíce. Pri poruchách 
plodnosti je u žien dôležité zistiť hormonálny profil, vylúčiť sexuálne prenosné 
ochorenia, či endometriózu alebo autoimunitné ochorenia, ale prekvapivo na-
príklad i diabetes či celiakiu. Pri tom všetkom má hlavné slovo IVD. Pre každú 
ženu v  plodnom veku je dôležité poznať svoju ovariálnu rezervu, inými slo-
vami odhad vajíčok v zásobe, pretože plodnosť nie je u všetkých žien rovnaká 
a jej vývoj je tiež individuálny. ¶ Mužská plodnosť, ktorej by sa mala veno-
vať rovnaká pozornosť, sa dá do veľkej miery odvodiť z vyšetrenia ejakulátu, 
čiže spermiogramu. Obrovské možnosti zisťovania príčin zníženej plodnosti či 
neplodnosti však prinášajú aj genetické či imunologické vyšetrenia. Po úpeš-
nom počatí vás zasa čaká celý rad vyšetrení, ktorých úlohou je vylúčiť gene-
tické poškodenie plodu.

 in vitro diagnostika 

Slovné spojenie pochádza z latinčiny a v preklade znamená diagnostika v skle, 
čiže mimo živý organismus, skúmaním odobratých telesných tekutín alebo 
vzoriek tkaniva v  skúmavke, reakčnej jamke, v  miske na živnej pôde alebo 
podložnom skle.
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Otehotnieť a porodiť zdravé dieťa nie je vždy samozrejmosťou. Každý pár, nezá-
visle na svojej rodinnej anamnéze či etniku, čelí 3 až 5% riziku narodenia dieťaťa 
s vrodenou vývojovou chybou. Ak vás problém počať dieťa priviedol až k metóde 
umelého oplodnenia, čiže IVF, je dôležité, aby ste vedeli o možnosti vyšetrenia 
embrya ešte pred implantáciou, čiže o predimplantačnej genetickej diagnostike, 
v skratke PGD. Vyšetrenie sa vykonáva i v niektorých zariadeniach na Slovensku 
a určené je pacientkám nad 35 rokov, párom s opakovanými spontánnymi po-
tratmi, párom s opakovane neúspešnými IVF cyklami (nedosiahnutie gravidity 
po opakovaných prenosoch embryí), párom, kde muž má ťažkú formu neplod-
nosti a párom s výskytom genetického ochorenia v rodine, viazaného na pohlavie 
(napr. hemofília A, B, svalová dystrofia a i.). ¶ Vyšetrenie sa uskutočňuje tak, 
že skúsený embryológ z kvalitných trojdňových 6 až 10-bunkových embryí, ktoré 
sa vyvíjajú mimo tela matky, biopsiou odoberie 1 až 2 bunky. V tom čase majú 
ešte všetky bunky rovnaký vývojový potenciál a  nie sú špecializované. Bunky 
sa po upevnení na podložné sklíčko podrobia genetickej analýze technikou 
Fluorescenčnej In Situ Hybridizácie – FISH s presnosťou viac než 95%. Výsledok 
vyšetrenia je dostupný o 24 hodín a samotný transfer morfologicky a geneticky 
zdravých embryí sa uskutoční na piaty deň po odbere. Ostatné zdravé embryá 
sú po PGD zmrazené. ¶ Predpokladom uskutočnenia vyšetrenia je však 
oplodnenie vajíčok metódou intracytoplazmatickej injekcie spermie, čiže ICSI. 
Vyšetrenie je možné uskutočniť aj pri zmrazených embryách. Prenatálne vyšet-
renie chromozómov plodu však PGD nenahrádza, pretože sa nevyšetrujú všetky 
chromozómy. V súčasnosti predimplantačnú diagnostiku zdravotné poisťovne 
nepreplácajú, hoci pre mnohé páry je jedinou nádejou mať dieťa.

Predimplantačná diagnostika
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Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne už viac ako 13 rokov posky-
tuje komplexné služby v oblasti asistovanej reprodukcie, gynekológie, androló-
gie i embryológie. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti, široký rad používaných 
metód a tím špičkových IVF špecialistov pomáha klinika k vytúženému dieťaťu 
aj párom, ktorých situácia sa zdá byť beznádejná. Hlavnou činnosťou je kom-
plexné vyšetrenie a  liečba neplodného páru technikami a postupmi, ktoré sú 
dostupné v tých najlepších európskych centrách. ¶ Operačná sála je vyba-
vená pre všetky výkony asistovanej reprodukcie, ako aj modernými prístrojmi 
pre hysteroskopické vyšetrenia. Súčasťou pracoviska sú aj gynekologické ambu-
lancie, ktoré poskytujú ucelenú gynekologickú starostlivosť i prevenciu ženám 
v  každom veku. V  príjemnom a  intímnom prostredí nájdete v  Klinike repro-
dukčnej medicíny a  gynekológie v  Zlíne svojho sprievodcu na ceste za vytú-
ženým potomkom. Tím skúsených odborníkov vám individuálnym prístupom 
a diskrétne pomôže prekonať počiatočné rozpaky, či neistotu a urobí všetko 
preto, aby vaša liečba bola úspešná. MUDr. David Rumpík, riaditeľ kliniky
www.ivf-zlin.cz, Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín,  
U Lomu 638, 760 01 Zlín, Česká republika

Plodnosť nie je samozrejmosť

Niekedy je problém dieťa počať, inokedy donosiť zdravý plod. Za mnohými 
komplikáciami, či dokonca opakovanými potratmi môže byť nedostatok účin-
nej látky, ktorá v pozitívnom zmysle ovplyvní váš imunitný systém a pomôže 
vám zbaviť sa problémov či stať sa rodičom. Obráťte sa na gynekológa čo naj-
skôr v  prípade, ak máte problémy s  predmenštruačným syndrómom, endo-
metriózou, poruchami cyklu či neplodnosťou. Stojí za to vedieť viac a vyriešiť 
problémy, ktoré vás trápia fyzicky a sú i psychickou záťažou. Polovicu opakova-
ných potratov možno riešiť. Nečakajte, pretože ani vaša krivka plodnosti v zá-
vislosti od veku nečaká a vďaka účinnej látke, ktorú možno váš organizumus 
potrebuje, sa narodilo už viac ako 10 miliónov detí.

Opakovaný potrat
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Prírodný produkt pre mužov

• Má priaznivý vplyv na tvorbu spermií

• Zlepšuje kvalitu spermií vo všetkých parametroch

• Zlepšuje kvalitu sexuálného života

• Má preukázateľné výsledky

www.reproman.cz

REPROMAN®



V  online galériách Mimoriadnych rodín jednotlivých krajín sa nazbieralo 
tisíc unikátnych príbehov a  fotografií spracovaných do krátkych pohľadníc, 
ktorým stačí 300 znakov na to, aby ste o neplodnosti a jej úskaliach pochopili 
mnohé. A  je celkom v  poriadku, ak sa neubránite slzám. ¶ Malý Eitan 
z Izraela vás presvedčí, že jeho mama je najväčšia hrdinka na svete, pretože sa 
ho dočkala po dvanástich potratoch a štyroch deťoch, ktoré zomreli krátko 
po narodení. Ania a  Irek z  Poľska sa o  dieťa pokúšali viac ako desať rokov, 
no napokon sa rozhodli pre život vo dvojici. Snaha o dieťa totiž zaťala zuby 
do ich života tak hlboko, že hrozilo, že prídu o svoju lásku, blízkosť a šťastie. 
Elsa a Rogério z Portugalska to tiež nemali ľahké. Sedem rokov bezmocnosti, 
plaču, a veru aj hnevu dláždilo cestu k okamihu, keď sa stali rodičmi. Dvojičky 
sú ich najväčším šťastím a  ich odkaz znie: nevzdávajte sa. Krásna Karolinka 
a Filipek, ktorého si Agnieszka z Poľska adoptovala o rok neskôr, sú príkladom 
stále častejších medzinárodných adopcií. Evu a Martina zo Slovenska jedenásť 
rokov liečby a umelých oplodnení nielen vyčerpalo, ale malo aj mimoriadne 
nežiadúce vedľajšie účinky. Napokon si dieťa adoptovali a  vzápätí Eva 
otehotnela spontánne. ¶ Stovky pohľadníc Mimoriadnych rodín majú za 
sebou aj úspechy na medzinárodnom poli. Každoročne sa v  rámci kongresu 
ESHRE (Európskej spoločnosti humánnej reprodukcie a  embryológie) koná 
výstava pod názvom Wall of Hope, čiže Panel nádeje. Svedectvo o ohromnej 
túžbe po deťoch zo všetkých kútov nášho kontinentu a  pocta odvahe 
a  vytrvalosti, ktorá napriek bolesti a  mnohým obetám za to napokon stála, 
zhliadlo a ocenilo niekoľko desaťtisíc odborníkov. ¶ Ľudia, ktorí na ceste 

Posolstvá nádeje
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za dieťaťom prekonávali rozličné prekážky alebo sa stali rodinou vo dvojici, 
dávajú tváre a mená strohým štatistikám o poruchách plodnosti a my vopred 
ďakujeme tým z vás, ktorí sa podelia o svoj príbeh. Hoci aj anonymne. Poslať 
nám ho môžete na adresu bocian@bocianoviny.sk alebo priamo vytvorte svoju 
pohľadnicu cez bocianoviny.sk. ¶ Svojou nádejou obdarujete mnohých, 
ktorí to ocenia. Zároveň poskytnete reálny a  preto tak potrebný pohľad na 
liečbu i asistovanú reprodukciu. Mimoriadne rodiny nie sú obrázky z reklamy. 
O to väčšiu majú silu. Už na jeseň 2015 sa s Mimoriadnymi rodinami stretnete 
aj v mnohých slovenských a českých mestách na klinikách či v nemocniciach 
počas putovnej výstavy, ktorá potrvá až do roku 2016. Tak čo, ste aj vy 
Mimoriadna rodina?
www.mimoriadnerodiny.sk, www.bocianoviny.sk
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Tehotná



Deväť mesiacov zmien
Deväť mesiacov tehotenstva je pre každé bábätko dôležitým obdobím 
prenatálneho vývoja. ¶ Kým z  niekoľkomilimetrového drobčeka, 
nie väčšieho ako hrášok, vyrastie približne trojkilové bábätko, vaše 
telo prejde obrovskými zmenami. Aj telíčko bábätka sa rýchlo 
vyvíja a preto je mimoriadne dôležité zásobiť organizmus 
všetkým, čo práve potrebuje. Priemerná energetická 
spotreba ženy vo veku od 19–59 rokov je 2 200 kcal, 
pre tehotné ženy je to 2 600 kcal a  pre dojčiace 
mamy približne 2 800 kcal. Potreba niektorých vi-
tamínov či minerálov však stúpa až o 100%. Počas 
tehotenstva stúpne napríklad potreba prísunu železa 
či kyseliny listovej. Nároky na látky ako vápnik, fosfor, 
vitamín B1 alebo vitamín B6 se zvýšia o  33–100%. 
Bielkoviny, zinok či vitamín B2 potrebuje organizmus 
v  dávkach vyšších o  20–25%, požadovaný prísun 
horčíka, jódu, niacínu, vitamínu B12 a C stúpne 
o  cca 16%. Mimochodom, vedeli ste, že vita-
mín C sa uplatňuje pri biosyntéze steroidných 
hormónov a kolagénu, ktorý je v reprodukčnom 
procese potrebný pre rast a regeneráciu jednot-
livých hormonálne aktívnych orgánov, ktoré za-
bezpečujú uhniezdenie vajíčka a úspešný priebeh 
tehotenstva? ¶ Ak bábätko plánujete, na trhu 
nájdete množstvo prípravkov určených budú-
cim mamičkám, ale len málo z nich je špeciálne 
vyvinutých pre toto špecifické obdobie a ob-
dobie prvého trimestra. Obsahujú potrebné 
vitamíny a  minerály a  naopak, neobsahujú 
napríklad vitamín A, ktorý by mohol ohro-
ziť zdravie plodu. To, či otehotniete a či bude 
bábätko zdravé však môžete ovplyvniť aj 
správnou životosprávou.
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Tehotenstvo v staroveku
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, teho-
tenstvo sa nepotvrdilo. ¶ Na vzrušujúcom výlete do histórie tehotenských 
testov je zaujímavé i  to, že keď vedci v  roku 1963 starovekú metódu preve-
rovali, jej spoľahlivosť bola prekvapivo vysoká, približne na 70% výsledky sú-
hlasili. Moč žien, ktoré tehotné neboli, rovnako ako moč mužov, nemal na 
zrná žiaden klíčivý účinok. ¶ História moderných 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 vynechaním menštruácie, presnejšie už 7. až 10. deň po 
oplodnení. Stále však platí: skôr než začnete nakupovať výbavičku, prekonzul-
tujte výsledok s lekárom.



Gestačný diabetes (GDM) je poru-
cha tolerancie glukózy vzniknutá 
alebo prvýkrát zistená v  tehoten-
stve. Hyperglykémia pri GDM býva 
príčinou nadmerného rastu a  pô-
rodnej hmotnosti plodu, a  tým aj 
poranení novorodenca a  rodičky. 
Pre možnosť efektívnej liečby býva GDM vyhľadávaný už na začiatku tehoten-
stva žien s nadváhou (BMI ≥25 kg/m2), nedostatkom pohybu, hypertenziou (TK 
≥140/90 mm Hg), cukrovkou v rodine, alebo ak už porodili dieťa ťažšie ako 4 kg. 
U všetkých tehotných je potom povinne vyhľadávaný v období 24. – 28. týždňa 
tehotnosti pomocou testu s vypitím roztoku 75 g glukózy (oGTT) a zmeraním 
glykémie nalačno, po 1 a po 2 hodinách. GDM je dokázaný, ak je aspoň jedna 
z glykémií nalačno ≥5,1 mmol/l, po 1 hod. ≥10,0 mmol/l, alebo po 2 hod. ≥7,8 
mmol/l. Pretože za GDM sa môže skrývať aj diabetes 2. typu, je 6 až 12 týždňov 
po pôrode pomocou oGTT potrebné u nich vylúčiť diabetes. GDM je väčšinou 
možné úspešne liečiť samotnou diétou. Avšak asi v 20-30% prípadoch je pre udr-
žanie normoglykémie a dobrej kompenzácie potrebné začať liečbu inzulínom. 
Medzi jej indikácie patria opakované hyperglykémie, zistenie akcelerácie rastu 
plodu pomocou ultrazvuku, alebo opakovaná prítomnosť ketolátok v moči. Na 
medikamentóznu liečbu GDM je odporúčané používať výhradne humánny in-
zulín alebo jeho analógy. MUDr. Silvia Dókušová, diabetológ, Národný endokrinolo-
gický a diabetologický ústav Ľubochňa 

Gestačný diabetes

Príroda vie najlepšie
Skupina ľudí, ktorá sa snaží o  návrat k  prirodzenej starostlivosti o  pokožku, 
stále rastie. Medzi tehuľkami či mladými mamičkami ich je spolu s atopikmi 
či alergikmi azda najviac. Veľkým hitom, ktorý však ocení 
každá z  nás, je BIO Kokosový olej PURITY VISION, 
ktorý okrem kozmetiky využijete i pri varení či pe-
čení. Pochádza z  čistej oblasti tropických ostro-
vov a zrelé plody sú spracované ručne, metódou 
lisovania za studena. Keďže pokožkou komuni-
kujeme ešte rýchlejšie ako tráviacim traktom, 
práve ona ocení vitamíny a antioxidanty. Je čas 
na masáž, nemyslíte? www.purityvision.cz
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Medzi pravidelné povinné patrí vyšetre-
nie moču na prítomnosť cukru, bielkovín 
a hnisu, ktorý môže znamenať infekciu, me-
ranie tlaku a hmotnosti. Nepríjemné môže 
byť gynekologické vyšetrenie na určenie 
pevnosti krčka maternice, jeho dĺžky a po-
lohy. Od 16. až 20. T – týždňa vám budú 
merať vzdialenosť od lonovej kosti po vr-
chol maternice, čím sa sleduje rast bábätka. 
Sledovať sa budú i  opuchy. ¶ Medzi 6. 
a 8. T absolvujete jednorazovo krvné testy 
na určenie krvnej skupiny a Rh faktora, krv-
ného obrazu a  zistenie hladín minerálov 
a  cukru. Podrobíte sa vyšetreniam na prí-
tomnosť niektorých chorôb a  vírusov, vy-
šetreniu prsníkov, zoberú vám stery z krčka 
maternice, absolvujete kultivačné vyšet-
renie z pošvy, ako aj interné vyšetrenie a EKG. Kontrole neujde ani váš chrup. 
V 16. T absolvujete krvný test, ktorý zistí výšku hladiny alfafetoproteínov – AFP, 
z ktorej sa dá zistiť možné poškodenie plodu. V 28. T na vás čaká orálny glukózo-
-tolerančný test na odhalenie skrytej cukrovky alebo porúch glukózovej toleran-
cie. V 30. T sa podrobíte opakovanému odberu krvi na zistenie prípadnej anémie 
a v 36. T na vyhľadanie niektorých zákerných ochorení, napr. AIDS. ¶ Ako ne-
povinné sa medzi 6. a 8. T odporúča vyšetrenie moču na zistenie možnej infekcie, 
ktorá by mohla ohroziť tehotenstvo. V 12. T zvážte ultrazvukové vyšetrenie nu-
chálnej translucencie, ktoré pomôže odhaliť prípadné vývojové poruchy plodu. 
V 20. T sa môžete podrobiť krvným testom na trombocyty – krvné doštičky fib-
rinogén a faktory zrážanlivosti krvi. V 36. T môžete požiadať o kultiváciu z po-
švy na prítomnosť streptokoka skupiny B a ster z krčka na zistenie prítomnosti 
chlamýdií, v 38. T si môžete nechať urobiť CTG – kardiotokografický záznam, 
ktorý sleduje srdcovú činnosť plodu a činnosť maternice (či nenastávajú kon-
trakcie). Napokon, v 40. T môže ultrazvuk potvrdiť, že bábätko je pred pôrodom 
v poriadku, rovnako ako prietok krvi pupočníkom, stav placenty a  jej funkcie. 
Rizikové pacientky postupujú podľa pokynov svojho gynekológa a niektoré ďal-
šie vyšetrenia absolvujú povinne. ¶ Pri všetkých vyšetreniach je potrebný váš 
informovaný súhlas, čo znamená, že presne viete, čo sa bude diať a aké riziká sú 
s daným vyšetrením spojené.

Vyšetrenia v tehotenstve
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Tehotenstvo je jedným z najkrajších ob-
dobí v živote každej ženy. Je to však aj ob-
dobie, kedy sú ženy náchylnejšie na rôzne 
infekcie, a preto je dôležité venovať zvý-
šenú pozornosť intímnej hygiene. Okrem 
pocitu čistoty, pohody a  sviežosti ňou 
prispievate k  prevencii nepríjemných 
vaginálnych zápalov, ktoré môžu mať 
negatívny vplyv na reprodukčné zdravie 
aj na priebeh tehotenstva. ¶ Bežné 
mydlá alebo sprchové gély obsahujú ag-
resívne zložky (mydlo, parfumy), ktoré 
dráždia citlivú sliznicu pošvy. Tieto 
prípravky môžu negatívne ovplyvniť 
pH vagíny a  narušiť krehkú rovnováhu 
vaginálnej flóry. Výsledkom sú neprí-
jemné pocity, podráždenie či dokonca 
infekcia. ¶ Prípravky Lactacyd majú 
špeciálne zloženie pre potreby intímnej 
hygieny s  dôrazom na hodnoty pH in-
tímnych partií a významnú úlohu kyseliny mliečnej. Tá udržiavaním prirodzene 
nízkeho pH vagíny v  rozmedzí 3,8 – 4,5 zachováva jej ochrannú kyslú vrstvu 
a  podporuje množenie prospešných laktobacilov. ¶ S  ohľadom na špeci-
fické požiadavky každej ženy (dospievanie, tehotenstvo, náchylnosť na zápaly) 
obsahujú prípravky z radu Lactacyd Pharma prírodné rastlinné výťažky ako bi-
sabolol, tymián alebo sedmokrásku. Zo širokej ponuky odporúčame napríklad 
intímny gél na umývanie Lactacyd Pharma s antibakteriál-
nou prísadou, ktorý je zvlášť vhodný na použitie v teho-
tenstve, šestonedelí a pri menštruácii. Možno ho použiť aj 
v situáciách so zvýšeným rizikom, po športovaní a plávaní. 
Využíva antiseptické a antibakteriálne vlastnosti výťažku 
z  tymiánu. Dostanete ho aj v  praktickej forme obrúskov 
na intímnu hygienu, ktoré môžete mať vždy poruke.
www.lactacyd.sk

Intímna hygiena a starostlivosť
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Mamička,  
trápi Vás v tehotenstve  
nádcha, upchatý nos, alergia?

Nosná hygiena je hygienický návyk, pri ktorom sa  
vyplavujú nečistoty, alergény, vírusy a baktérie. Zvlhčuje 
nos, pomáha znižovať známky lokálneho zápalu, posilňuje 
obranné mechanizmy nosnej sliznice a pôsobí preventívne 
proti chorobám horných ciest dýchacích.

V čase, keď nie je  
odporúčané na liečbu  
nádchy používať  
prípravky  
s obsahom  
liečivej látky,
vám pomôže  
pravidelné  
preplachovanie  
nosa.

• tehotenskou hormonálnou nádchou
• akútnou nádchou
• chronickou nádchou
• alergickou nádchou

Pomôže vám nosná hygiena 
kúpeľnou vodou s obsahom síry

V tehotenstve pomáha, ak trpíte:

www.nasodrill.sk
NasoDrill je zdravotnícky prostriedok. Pred použitím si prečítajte návod na použitie. 
Zástupca výrobca pre ČR a SR: PIERRE FABRE MEDICAMENT, s.r.o.  
Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, e-mail: info.cz@pierre-fabre.com 
SERVIS (24H/7D) +420 286 004 111
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SERVIS (24H/7D) +420 286 004 111

Rastie a  darí sa mu, na brušku to vidíte takmer 
denne. Zostanú vám strie? Najvyšší čas zoznámiť sa 
so značkou Weleda. S  láskou pripravuje prírodnú 
kozmetiku už takmer 100 rokov a  kto tejto značke 
raz "prepadne", zostane jej verný, pretože ho osloví 
neuveriteľné bohatstvo prírody a  kvalita. Rastúce 
bruško ocení Tehotenský telový 
olej. Pôsobí preventívne, ale zníži 
aj viditeľnosť už existujúcich strií. 

Mandľový a  jojobový olej chránia pred stratou vlhkosti 
a pokožku vyživujú, olej z pšeničných klíčkov s arnikou zvy-
šuje jej pružnosť, jemné éterické oleje pôsobia priaznivo 
na psychiku. Na ľahší pôrod sa zasa pripravíte s pomocou 
Oleja na masáž hrádze. Neodolateľná zmes prírodných éte-
rických olejov je základnou cestou k pôrodu bez 
nastrihnutia. Kým sa vaše telo stará o  dieťatko,  
Weleda sa stará o vás.  www.weleda.sk

Kozmetika v tehotenstve

Káva a tehotenstvo, áno alebo nie? Odborníci 
radia opatrnosť vo všetkých 3 fázach – snaže-
nia, tehotenstva aj dojčenia. Aktívne snažilky 
vedzte, že vyšší príjem kofeínu môže súvisieť 
s  ťažším uhniezďovaním vajíčka. V tehoten-
stve je obozretnosť na mieste, keďže väčšie 
množstvo kofeínu vplýva na správny vývoj 
váhy plodu dieťaťa. Pri dojčení sa kofeín po 
vypití štandardnej kávy dostane až do  tela 
bábätka. Ako stimulant nervovej sústavy 
v ňom môže spôsobiť „revolúciu“ pozornosti, 
aktivity a  celkového nabudenia. Ak  sa kávy 

nechcete nadobro vzdať, máme riešenie. EBENICA MAMMIE 
je bezkofeínová ozajstná káva v  zrnkovej alebo mletej podobe, 
šetrne zbavená kofeínu na  báze vody bez použitia syntetických 
chemikálií. EBENICA MAMMIE je bezpečná pre mamičku aj bá-
bätko počas snaženia, tehotenstva aj dojčenia. Má skvelú chuť 
a  je od slovenského výrobcu. Káva a  tehotenstvo? S  EBENICA 
MAMMIE určite áno. www.ebenica.com

Kávu? Áno!
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Kyselina listová (vitamín B9) má medzi vita-
mínmi pre tehotné výsostné postavenie: hrá 
kľúčovú úlohu pri delení buniek, je teda ne-
vyhnutná pre správny vývoj všetkých tkanív 
a orgánov, podieľa sa na prenose genetickej in-
formácie a je tiež nepostrádateľná pre tvorbu 
červených krvinek. ¶ V  ľudskom orga-
nizme prebieha nespočetné množstvo rôz-
nych chemických procesov. Jedným z  nich je 
aj premena kyseliny listovej. Aby telo dokázalo 
kyselinu listovú využiť, musí ju po požití v črev-
nej sliznici a  pečeni najprv metabolizovať na 
aktívne formy, tzv. foláty. ¶ Telo potrebuje 

na metabolizmus dostatok enzýmov, ktoré dokážu kyselinu listovú premeniť. 
Kľúčový pre túto premenu je enzým s  krkolomným názvom metylén-tetra-
hydrofolát reduktáza (MTHFR). ¶ Existuje genetická porucha, ktorá vedie 
k zníženej aktivite tohto enzýmu, následkom čoho je zvýšená hladina homo-
cysteínu, ktorý môže v  ľudskom tele napáchať veľa škody. ¶ Následkom 
vysokej hladiny homocysteínu sa v  období plánovania tehotenstva zvyšuje 
riziko problémov s otehotnením a opakovaných spontánnych potratov a v ob-
dobí tehotenstva riziko rázštepov nervovej trubice, predčasného odlúčenia 
placenty, predčasného pôrodu, vrodených vývojových chýb srdca a nízkej pô-
rodnej hmotnosti plodu. ¶ Pri zníženej aktivite enzýmu MTHFR nestačí 
užívať hoc aj megadávky „obyčajnej“ kyseliny listovej, pretože ju telo nedokáže 
efektívne využiť. Chemická reakcia neprebehne až do úplného konca, kyselina 
listová sa nepremení na aktívnu formu, čiže folát. ¶ Užívanie L-Metylfolátu 
(biologicky aktívnej formy folátu) vytvorí účinnú hladinu folátov a zároveň za-
bezpečí znižovanie hladiny toxického homocysteínu v období plánovania te-
hotenstva, v tehotenstve samotnom a počas dojčenia. 

Neobyčajná kyselina listová 
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Neobyčajná kyselina listová Nezabúdajte na seba
Fyzické zmeny, ktorými ženské telo pre-
chádza počas tehotenstva, sa nevyhýbajú 
ani pokožke. Prírastky na váhe priná-
šajú vyššiu citlivosť pokožky, jej častejšie 
podráždenie, svrbenie, vyrážky a  strie, 
kým vyššie hladiny hormónov môžu 
byť zodpovedné za zvýšený výskyt akné 
alebo suchosť pokožky a  stratu jej elas-
ticity. Kvalitná a  pravidelná starostlivosť 
o  pokožku v  tomto krásnom, ale nároč-
nom období života ženy je teda plne 
namieste. Práve pre ženy, ktorých prob-
lémom sa stala suchá pokožka, je určené 
NEUTROGENA® intenzívne regeneračné 
telové mlieko pre veľmi suchú pokožku 
s  nórskou receptúrou. Pokožku chráni 
pred nepriaznivými účinkami vonkajších 
vplyvov a  napomáha pri jej regenerácii. 
Krémové zloženie sa rýchlo vstrebáva. Je 
jemne parfumované a vhodné pre pravi-
delné každodenné použitie, ako aj špe-
ciálnu starostlivosť o  najsuchšie partie 
ako sú nohy, kolená a  lakte. Hydratácia 
pokožky je dôležitá pre jej pružnosť, teda 
vlastnosť, ktorá je veľmi dôležitá v  boji 
proti striám. O  ďalší dobrý dôvod viac 
zaradiť NEUTROGENA® intenzívne rege-
neračné telové mlieko pre veľmi suchú 
pokožku do arzenálu pravidelnej starost-
livosti o svoje telo.
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Infekčné a zápalové ochorenia 
uro genitálneho traktu trá-
pia najmä ženy. Nevyhýbajú 
sa ani tehotným a  čerstvým 
matkám, preto ak sa na teho-
tenstvo pripravujete, po môžu 
vám aj nasledovné informá cie. 
Uvedené ochorenia vznikajú 
narušením rovnováhy nor-
málneho vaginálneho pro-
stredia, tvoreného rôznymi 
baktériami. Zdravé, teda kyslé 
prostredie (pH do 4,8), za-
bezpečujú tvorbou kyseliny 
mliečnej laktobacily. Pri poru-
šení rovnováhy ich počet klesá, naopak, premnožujú sa kvasinky alebo baktérie 
priamo z pošvy alebo vonkajšieho prostredia. Vzniká zápal, sprevádzaný výto-
kom, pálením či svrbením, pričom zasiah nutý môže byť každý orgán ženského 
pohlavného ústrojenstva. Ako zápal riešiť? ¶ Úplne ideálne je predchádzať 
mu. Vyvarujte sa prechladnu tia, noste priedušnú bavlnenú bielizeň, nepreháňajte 
to so sladkosťami, dodržiavajte zásady bezpečného sexu a primeranej hygieny. 
Okrem vody a nedráždivej kozmetiky môžete použiť aj Rosalgin a Rosalgin Easy. 
Rosalgin Easy vaginálny výplach je rýchle, účinné, moderné a  pohodlné rieše-
nie gynekologických ťažkostí, vaginálneho výtoku, vaginálnej mykózy, svrbenia 
a pálenia, ako aj prevencie. Rosalgin Easy pôsobí proti širokému spektru baktérií 
a  kvasiniek (bez ničenia laktobacilov), spôsobujúcich vaginálne ochorenia vrá-
tane mykóz. Rosalgin Easy vďaka znecitlivujúcemu účinku rýchlo uľaví od bolesti, 
svrbenia a pálenia. Rosalgin môžete bezpečne použiť aj pri zápaloch v tehoten-
stve, po pôrode pri liečení rán po nástrihu a ako súčasť hygieny v šestonedelí. 
Pri prevencii vaginóz, ich liečbe (aj v tehotenstve) a tiež 
pri obnove na rušeného vaginálneho prostredia môžete 
vyu žiť aj vaginálne tablety Feminella Vagi C, ktoré jeho 
okyslením potlačia rast škodlivých baktérií a podporia 
rast laktobacilov. www.rosalgin.sk

Rosalgin – granulát na prípravu vaginálneho roztoku a Rosalgin Easy – hotový vaginálny 
roztok sú voľnopredajné lieky určené na oplachy alebo výplachy ženského pohlavného 
ústrojenstva. Účinnou látkou je benzydamín hydrochlorid. Pred použitím lieku si pozorne 
prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom.

Rýchla úľava
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Ak ste sa pre nastávajúce alebo aktuálne mater-
ské radosti rozhodli vynechať kávu, výbornou al-
ternatívou môže byť kávovinový nápoj Melta Top. 
Je vyrobený z mletých a pražených hľúz slnečnice 
hľuznatej (topinambury), praženej raže, jačmeňa 
a čakankového koreňa. Sú bohaté na inulín, vlák-
ninu, esenciálne kyseliny, železo, mangán, zinok 
a vitamíny A, B, C, D a H. Polysacharid inulín zni-
žuje hladinu krvného cukru, cholesterolu v  krvi 
a  reguluje krvný tlak. Nápoj Melta 
Top si pripravíte veľmi jednoducho. 
Zalejte vriacou vodou a  po 5 minú-
tach lákavo rozvoniava bezkofeínový 
nápoj príjemnej chuti, ktorý zdokona-
líte mliekom či smotanou. 
Melta je jednoducho Top. 
www.kavoviny.cz

Meltu si osladím

Na svoje tehotenstvo sa starostlivo pripravujete a zháňate informácie. Už viete, 
čo jesť a piť, čomu sa naopak v jedálničku vyhnúť, ako škodí alkohol či nikotín. 
Ale viete aj, čo používate pri hygiene alebo v čom periete? Čo obsahuje mydlo, 
čistiaci alebo prací prostriedok? Ak nie, rozhodne ich zloženiu venujte pozor-
nosť. Môžu obsahovať aj tzv. ED látky, teda endokrinné disruptory („narú-
šače“), ovplyvňujúce váš hormonálny systém a jeho rovnováhu a spôsobujúce aj 
neplodnosť. Ich cesta do vašej krvi trvá len približne 26 sekúnd... Preto budúce 
mamičky, buďte dôsledné a okrem stravy dbajte aj na výber vhodných detergen-
tov. Napríklad takých, aké prináša na trh značka feel eco. 
www.feeleco.com

26 sekúnd
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Fyzicky náročný pôrod zvládnete ľahšie, ak sa naň pripravíte masážou hrádze. 
Tkanivo medzi vagínou a análnym otvorom prekonáva pri pôrode veľkú záťaž, môže 
sa poraniť alebo sa kvôli urýchleniu pôrodu nastriháva. Motherlove Birth and Baby 
masážny olej z levandule a oleja z jadier marhúľ je ideálny na masírovanie hrádze v ob-
dobí pred pôrodom. Pôsobením účinných látok sa hrádza stane pružnejšou a bude 
pripravenejšia na očakávanú záťaž. Po pôrode využite Sitz Bath Spray, emulziu na jej 
hojenie. Motherlove myslí na mamy 
vo všetkých fázach. Tehotné využijú 
Balzam alebo Olej na rastúce bruško, 
dojčiacim uľaví Balzam na bradavky 
a  bábätkám Balzam na zapareniny. 
S  Motherlove máte silu prírody na 
svojej strane. 
www.sk.motherlove.eu

Masáž hrádze
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Každý rok rodia milióny matiek. Každý pôrod je teda rutinná operácia i jedi-
nečný zázrak zároveň. Priviesť na svet dieťa, zázrak lásky, nehy a  dar života 
je chvíľa, na ktorú sa oplatí pripraviť. Nech už plánujete pôrod vo vani, v ba-
zéne, v pôrodnici či doma, kľačiačky, ležiačky, s fitloptou či bez nej, na všetko 
sa dobre pripravte. Premyslite si, či chcete pôrod prežiť spolu s  manželom, 
či chcete epidurálnu anestézu, na všetko sa v  poradni spýtajte, poraďte sa 
a zvážte, čo vám najviac vyhovuje. Príprava je dôležitá nielen preto, aby ste boli 
v pohode, ale aj kvôli bolesti. Lekári zistili, že hoci bolesť pri pôrode každá žena 
prežíva inak, horšia je vždy, keď sa spája so strachom a neistotou.

Plánujte vopred

Zabrániť predčasnému pôrodu
O  predčasnom pôrode hovoríme pred dokončeným 38. týždňom gravidity, 
u viacplodovej gravidity pred 37. týždňom. Najčastejšou príčinou je zápal, ob-
vykle plodových obalov, ktorý zapríčiní predčasný odtok plodovej vody. Môže 
to však byť i nedostatočnosť krčka maternice, poruchy vývoja maternice či jej 
myómy, viacplodová gravidita a iné. Dôležité je vedieť, že predčasnému pôrodu 
je možné medikamentózne zabrániť. Na začiatku musí byť liečba intenzívna, aby 
sa zabránilo otvoreniu pôrodných ciest a predčasnému odtoku plodovej vody. 
Po utlmení kontrakcií lekár pátra po príčine, ktorá kontrakcie vyvolala a lieči ju. 
Po odvrátení rizika môže rodička v nemocnici zostať, no ak je predčasný pôrod 
neodvratný, je snaha previezť ju do centra s nedonoseneckou jednotkou inten-
zívnej starostlivosti. Pre dieťa je, najmä pred 35. týždňom gravidity, výhodnejší 
transport v maternici (in utero) ako v inkubátore. 
Za informácie ďakujeme MUDr. Ladislavovi Maršíkovi.
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Chcete sa o  zdravie svojho 
dieťaťa postarať po celý jeho 
život? Vita 34, najúspešnej-
šia banka pupočníkovej krvi 
v Európe zabezpečuje testo-
vanie, spracovanie, konzervá-
ciu a skladovanie odobratých 
kmeňových buniek z pupoč-
níkovej krvi a tkaniva. Prečo 
uchovať bunky z  pupoč-
níkovej krvi? Podobne ako 
naše telo aj ony starnú. 
Čím sú kmeňové bunky 
mladšie, tým sú vitálnejšie. 
Pupočníková krv vášho die-
ťaťa je preto ich jedinečným zdrojom. Kmeňové bunky sú stavebnými kameňmi 
života a  počas vývoja v  tele matky sa z  nich vytvárajú všetky jeho orgány – 
pokožka, svalstvo, kosti, nervové bunky, krvinky a  iné. Deväť mesiacov sa tak 
z nich buduje nový človek, ktorému môžu neskôr pomôcť pri obnove orgánov 
a ich funkcií. Počas pôrodu sa množstvo vzácnych kmeňových buniek nachá-
dza v krvi dieťaťa a v tkanive pupočníka. Po jeho odstrihnutí ich možno bez 
rizika odobrať. ¶ Ak sa rozhodnete pre uskladnenie krvi spolu s pupočníko-
vým tkanivom (zdrojom mezenchymálnych buniek, z ktorých sa môže vyvinúť 
napr. nové tkanivo, chrupavka alebo kosť) u spoločnosti Vita 34 Slovakia, grátis 
dostanete preventívne skríningové vyšetrenie DNA v pupočníkovej krvi. Vďaka 
nemu, bez obiehania lekárov a v dostatočnom predstihu, je možné odhaliť ne-
znášanlivosť gluténu (celiakiu), laktózy či antibiotík. Skríning preukáže aj nedo-
statok alfa – 1 – antitrypsínu (AAT), spôsobujúceho poškodenie pľúc a pečene, 
rovnako ako hemochromatózu, nadmerné ukladanie železa v orgánoch, naprí-
klad v pečeni. Takéto výsledky umožnia odborníkom včas zareagovať, nasadiť 
primeranú liečbu a zabrániť poškodeniu organizmu a zdravia dieťaťa. 
www.vita34.sk

Zdravý kmeň
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Okrem výbavičky dieťa potrebuje predovšetkým meno. Pri výbere buďte veľmi 
opatrní. Meno je dar, ktorý dieťaťu dávate na celý život. Ak sa vám práve páči 
Angelina Jolie či Brad Pitt, neznamená to, že Brad Záhradník je tá správna alter-
natíva. Študujte a zisťujte si aj významy mien. Kontrolujte individuálne a fiktívne 
asociácie či prezývky. Vanessa je fajn, horšie bude, ak budú dcérku volať vaňa. 
Skontrolujte aj monogram.

S menom opatrne

Získajte veľa výhod pre seba i pre svoje dieťatko!

Prihláste sa do programu 
dm babybonus.

� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko
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Materstvo je dobrodružstvo, na ktoré vás nič nepripraví. Čo by však malo byť 
pripravené, je taška do pôrodnice. Nechcete predsa nechať všetko na poslednú 
chvíľu alebo sa baliť, keď sa prihlásia prvé kontrakcie. ¶ Pripravte si nočnú 
košeľu, podprsenky na dojčenie, župan, ponožky, papuče a  šľapky do sprchy, 
jednorazové nohavičky, popôrodné vložky a  osušky. Potrebovať budete novo-
rodenecké plienky s výrezom na citlivý pupoček, prebaľovacie podložky a prsné 
tampóny na dojčenie. Pribaľte aj ochranné tyčinky do uší, hygienické vreckovky 
a detskú fľašku. A nezabudnite na tyčinku na pery, odvahu, trpezlivosť a lásku.
 

Balíme do pôrodnice

Na každý chirurgický zákrok, vrátane niektorých výkonov pri pôrode, ako 
napr. nastrihnutie hrádze, reaguje organizmus zápalom, opuchom a bolesťou.
Výnimkou nie je ani to, že sa žena po pôrode kvôli opuchu a bolesti nemôže 
ani posadiť. Závažnou komplikáciou bývajú rôzne infekcie, ktoré sa do rany 
môžu dostať – potom je obvykle nutné nasadiť antibiotiká. Významným 
pomocníkom pri hojení po operáciách sú enzýmové lieky, z  ktorých je naj-
známejší Wobenzym. Obmedzujú vznik opuchov a  urýchľujú ich vstre-
bávanie, zmierňujú bolesť a  skracujú čas hojenia. Enzýmy tiež 
znižujú výskyt pooperačných komplikácií, akou je napríklad hni-
sanie rany. Ak sa pri liečbe podávajú antibiotiká, enzýmy pod-
porujú prienik antibiotík do tkaniva a  tým zlepšujú účinok
liečby. A  čo je pre ženy tiež dôležité – pomáhajú 
zabezpečiť tvorbu menšej jazvy. www.wobenzym.sk

Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. 
Starostlivo čítajte príbalovú informáciu. 

Po pôrode či po operácii
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Aký bude priebeh vášho pôrodu, záleží 
nielen na pôrodníkoch, ale hlavne na vás. 
Fyzická príprava, pozitívny prístup a  vedo-
mie toho, čomu budete pri pôrode čeliť, 
je ideálnou kombináciou pre ľahší pôrod. 
Predpôrodná príprava má veľmi pozitívny 
vplyv na priebeh pôrodného procesu. 
Ideálne vám v  nej pomôže zdravotnícka 
pomôcka Aniball. ¶ Aniball funguje 
na jednoduchom princípe nafukovania si-
likónového balónika ručnou pumpičkou. 
Väčšia časť balónika sa zavedie do pošvy, 
nafúkne a následne vypudí, čím vytvára tlak 
na hrádzu. Tlak pritom vychádza len z pan-
vového dna, telo je relaxované. S  cvičením 
by ste mali začať 3-4 týždne pred pôrodom 
a venovať mu 15-30 minút denne. Ideálnym 
výsledkom je dosiahnutie 28-30 cm obvodu balónika, ktorý sa blíži rozmeru 
hlavičky novorodenca. ¶ Pravidelné cvičenie s  Aniballom vám prinesie 
väčšiu flexibilitu tkanív a  uvoľnenú hrádzu, ktorá nekladie taký odpor a  ak-
tívne urýchľuje rodenie dieťaťa. Podstatne tak znižuje riziko natrhnutia či ná-
strihu hrádze pri pôrode. Tento, často rutinne vykonávaný zákrok môže viesť 
k trhlinám, krvným stratám, infekciám, zápalom, popôrodným bolestiam, tr-
valému oslabeniu svalstva panvového dna, inkontinencii a oneskorenej schop-
nosti sexuálnej aktivity. ¶ Okrem zníženia rizika nástrihu hrádze cvičenie 
s Aniballom preukázateľne prináša menej strachu a stresu z pôrodu, významne 
skracuje 2. dobu pôrodnú, znižuje potrebu použitia medikamentov proti bo-
lesti a  vďaka nácviku vypudzovania pochopíte, ako správne tlačiť, čo je pri 
pôrode veľmi dôležité. ¶ Ak ste už pôrod úspešne absolvovali a máte za se-
bou aj obdobie šestonedelia a hojenia, môžete sa k cvičeniu s Aniballom vrátiť. 
Spevnením svalstva panvového dna vám pomôže obmedziť problémy s inkon-
tinenciou. Ďalším pozitívnym aspektom je jednoduchšie obnovenie intím-
neho života. Aniball znamená ľahší pôrod a rýchlejší návrat do bežného života.  
www.aniball.sk

Uľahčite si pôrod
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Predstavte si, že by ste po pô-
rode boli bez bolesti... Tento 
skutočne náročný fyzický vý-
kon je nerozlučne spojený s  is-
tou mierou bolesti v  najviac 
exponovaných častiach žen-
ského tela. Môže byť spôso-
bená zranením počas pôrodu, 
nastrihnutím hrádze, odborne 
nazývaným epiziotómia, či za-
pálenými hemoroidmi. Pomôžte 
si popôrodnou gélovou vložkou 
femé  Pad®. ¶ Obsahuje špe-
ciálne navrhnutý a  patentovaný 
gél, vyvinutý za účelom úľavy od bolesti, pomliaždenín, opuchov a bolestivosti 
perinea, čiže lokality medzi pošvovým otvorom a  konečníkom. femé  Pad® je 
zdravotne nezávadná, diskrétna a jednoducho použiteľná doma i v pôrodnici. 
Využijete ju v rôznych fázach svojej materskej misie, v tehotenstve, po pôrode 
a obzvlášť počas kojenia, kedy zvlášť oceníte jej chladivú úľavu a „mäkký van-
kúšový efekt“, ktorý vám umožní bezbolestne dosadnúť. ¶ Gél, použitý vo 
vložke femé Pad®, je totiž na rozdiel od iných chladivých gélových produktov vý-
razne hutnejší. Práve táto konzistencia dáva vložke femé Pad® schopnosť chrániť 
perineum, rany od šitia a popôrodného poranenia hrádze. Vložka nikdy úplne 
nezmrzne a  to ani pri celonočnom uložení v  mrazničke. Po 2 hodinách vám 
zmenou farby z čisto modrej na šedú až nepriehľadnú sama oznámi dosiahnutie 
optimálnej vychladenej teploty, čiže – 8˚C až – 10˚C, a vy tak viete, bez sledo-
vania hodín, že vložka je pripravená k aplikácii. Použitý 
gél bol navyše navrhnutý tak, aby udržal a pri použití 
následne pozvoľna uvoľňoval chladivý a upokojujúci 
účinok, ktorý tak trvá až 30 minút. ¶ Používajte 
gélovú vložku femé Pad® a predstava popôrodnej 
doby bez bolesti sa stane realitou. 
www.chytravlozka.cz

chytrá vložka
 S M A RT  PA D S  S . R . O .

Po pôrode bez bolesti
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Len to najlepšie



CHYTRÉ MAMIČKY
NAKUPUJÚ ONLINE

Skúste to na
www.feedo.sk/vyhody

DARČEKY ZADARMO S NAMI UŠETRÍTE

GARANCIA
SPOKOJNOSTI RÝCHLE DORUČENIE



Monitor dychu vie bábätku zachrániť život!

Union zdravotná poisťovňa ponúka pre svojich najmenších poistencov zapožičanie prístroja na domáce 
monitorovanie pohybu a dychu novorodenca. Monitor minimalizuje riziko vzniku syndrómu náhleho 
úmrtia novorodenca, ktorého príčiny nie sú známe. Rodičom ho bezplatne zapožičiavame na prvých 6 
najrizikovejších mesiacov života novorodenca. Monitor je zložený z prístroja a snímacej podložky, ktorá 
sa vkladá pod mäkkú plachtičku do postieľky dieťatka. Prístroj je spojený s podložkou a je umiestnený 
buď na postieľke, alebo je pomocou predlžovacej šnúry zapojený vo vedľajšej miestnosti. V prípade 
neprítomnosť pohybu pri dýchaní reaguje spustením hlasného zvukového signálu. 

Ako si vybaviť Nanny prístroj v Union zdravotnej poisťovni:
• požiadajte vášho pediatra, aby vám vyplnil 2x tlačivo žiadosti (nájdete ho na www.union.sk)

•  tlačivo pošlite vy alebo priamo pediater na adresu Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 
29/A, 813 60 Bratislava v obálke s označením „Nanny“, alebo ich môžete osobne odovzdať na 38 
kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne

• termín inštalácie si s vami poverený pracovník dohodne vopred telefonicky

Viac informácii získate na www.union.sk alebo na zákazníckej linke 0850 003 333.

nion_inz_A6.indd   2 4/1/15   1:15 PM



Mamine hebké ruky
Dieťa rozumie láskavému materskému dotyku 
rúk oveľa skôr než ovládne dar reči. Váš dotyk 
ho poteší, povzbudí, upokojí a uvoľní, poskytne 
mu pocit bezpečia a istoty. Aby bol nežný 
a hebký, venujte starostlivosti o ruky primeranú 
pozornosť, pretože pokožka rúk je mimoriadne 
citlivá na vonkajšie vplyvy. Maximálnu starost-
livosť vám poskytne vysoko účinná hydratačná 
kozmetika. NEUTROGENA® krémy na ruky vy-
robené podľa tradičnej nórskej receptúry vy-
chádzajúcej zo skúseností arktických rybárov 
sa ľahko vstrebávajú a okamžite hydratujú. Už 
prvá aplikácia prináša úľavu a 50 ml krému vám 
stačí na viac ako 200 aplikácií. Vaše hebké ruky, 
šťastný detský úsmev.

Ak máte ekologické cítenie, čistiace a  pracie 
prostriedky či tekuté mydlá feel eco sú vyro-
bené priamo pre vás. Vyrobené z  ingrediencií 
rastlinného pôvodu, ľahko biologicky odbúra-
teľné, v  kvalite, overenej náročnými testami. 
Všetky výrobky feel eco sú vyrobené so sta-
rostlivo vybraných surovín na prírodnej báze. 
Tieto suroviny musia byť a sú v prírode veľmi 
ľahko odbúrateľné. Pomerne zložitý certifi-
kačný proces Eco-label je nám merítkom. Sú 
koncentrované a  preto efektívne aj v  malých 
dávkach a  účinné pri nízkych teplotách, čím 
šetria energiu. Nie sú testované na zvieratách. 
Dostanete ich v obaloch z recyklovaných a re-
cyklovateľných materiálov. Ak chcete kvalitne 
a  súčasne ekologicky vyprať, skúste feel eco 
prací gél White pre bielu alebo Color pre fa-
rebnú bielizeň. S  výrobkami feel eco cítite aj 
žijete ekologicky. www.feeleco.com

eko-logicky
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NUK FC+ 
sklené fľaše

NUK Ortodontické
cumlíky

NUK Plyšový medvedík 
s hryzátkom

NUK 
Prostriedok 
na umývanie 
fl iaš 
a cumlíkov

NUK Elektrická 
prsná pumpa LUNA

NUK Pískatko 
do ruky

NUK 
Prostriedok 
na umývanie 
fl iaš 
a cumlíkov

Kúpte si svoju prvú výbavičku od značky NUK

Kúpte si svoju prvú výbavičku od značky NUK

NUK_inz_A6_SK.indd   1 26.6.2015   14:19:31

dokonalé spojenie
Detská pestúnka MBP 16

/  www.planeo.sk
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Dojčenie nie je len poskytovanie naj-
lepšej výživy pre vaše dieťa. Budujete 
ním vzájomné puto, plné lásky, nehy 
a radosti. Aby ho neohrozili boľavé a po-
praskané bradavky, zvládnite techniku 
správneho dojčenia a dovtedy vám pomôže Lansinoh HPA® Lanolín, 
svetovo najbezpečnejší a najčistejší krém na bradavky. Odporúča ho 
aj Medzinárodná liga na podporu dojčenia. Tento 100% prírodný lanolín bez 
konzervantov a prísad, špeciálne vyvinutý pre dojčiace matky, funguje na prin-
cípe vlhkého hojenia rán, ktoré uzdraví rýchlejšie. Okrem toho Lansinoh HPA® 
Lanolín poskytuje okamžitú úľavu od bolesti bradaviek. Je taký bezpečný, že 
ho pokojne používajte počas dojčenia ako potrebujete. Pretože nemá žiadnu 
vôňu ani chuť, budovanie vzájomného puta môže pokračovať. 
Dostupný v každej lekárni.
www.lansinoh.sk

dojčenie je krásne

dokonalé spojenie
Detská pestúnka MBP 16

/  www.planeo.sk
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Význam materského mlieka pre 
dieťa je mimoriadny. Poskytuje 
najlepšiu výživu, ochranu pred 
infekciami a stimuluje vývin die-
ťaťa. Nehovoriac o  silnej citovej 
väzbe medzi matkou a dieťaťom, 
ktorú dojčenie vytvára. Ak tieto 
pozitíva ohrozuje laktačná kríza, 
znížená tvorba materského 
mlieka, siahnite po výživovom 
doplnku More Milk Plus značky 
Motherlove. Patentom chránený 
tekutý koncentrát liečivých rast-
lín, po generácie používaných 
na podporu tvorby materského 
mlieka obsahuje semeno se-
novky gréckej, list benedikta le-
kárskeho, list pŕhľavy dvojdomej 
a  plod feniklu. Žiadaný účinok 
sa dostavuje v  priebehu 24–48 
hodín. Bylinky pochádzajú z bio-
-hospodárstva a ich výťažky neobsahujú bak-
térie, olovo ani ťažké kovy. More Milk Plus je 
100% rastlinného pôvodu, vrátane škrupi-
niek kapsúl, vyrobených z rastlinných pletív. 
Môžete ho užívať počas celej doby dojčenia 
bez ohľadu na vek bábätka.  
www.sk.motherlove.eu

Nevzdávajte dojčenie





Doprajte svojim deťom vodu v primeranom množstve a kvalite. Správny pitný 
režim hrá v  ich prípade kľúčovú úlohu. Napríklad u  novorodenca tvorí voda 
až 80% jeho telesnej hmotnosti. Už pri 5 % dehydratácii sa môžu objaviť kŕče, 
nevoľnosti a pri strate viac než 10 % tekutín prichádza výrazný nepokoj, haluci-
nácie či vysoká horúčka. Malé dieťa si vodu samo nevypýta, preto mu ju pravi-
delne ponúkajte. Ešte dôkladnejšie v období, keď prestane byť dojčené a začne 
prijímať tuhú stravu. Nedojčené deti by mali od 6. mesiaca života za 24 hodín 
prijať cca 400 – 600 ml tekutín (okrem 200 – 700 ml vody v umelom mlieku 
a príkrmoch). Kvalita je pri výbere rovnako dôležitá ako kvantita. Najprísnejšie 
kritériá spĺňa dojčenská voda Rajec z  chráneného podzemného zdroja v  čis-
tej prírode Rajeckej doliny, ideálna na prípravu stravy aj pitný režim pre deti. 
Vyrába sa na špeciálne upravenej linke, prechádza online kontrolou dusičnanov 
a neskôr karanténou. Kratšia expiračná doba zaručuje jej čerstvosť. Nemusíte ju 
prevárať a na rozdiel od vody z vodovodu má prirodzene nízky obsah minerálov 
a dusičnanov. Nezaťažuje tak detský organizmus, najmä obličky. Výborne chutí 
a spoľahlivo zaháňa smäd nielen deťom, ale aj mamičkám v období tehotenstva 
a dojčenia. Na zdravie mamičkám a na zdravie deťom, nech rastú ako z vody!

Mama, mám smäd

ABY RÁSTLI AKO Z VODY
Dojčenská voda Rajec je zrodená z panensky čistej prírody 
Rajeckej doliny. Je určená pre každé mláďa, ktoré má zdravo 
vykročiť do života. Je tak čistá, že ju nemusíte prevárať.
Najlepšia voda pre tých, na ktorých vám najviac záleží.
www.rajec.com
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Ľahkým krokom
Pri každodennej starostli-
vosti o  malé dieťa nacho-
díte kilometre, ani netušíte 
ako. A  tak dostávajú zabrať 
aj vaše chodidlá. Keďže sa na 
nich nenachádzajú mazové 
žľazy, vytvárajúce prirodzený 
ochranný lipidový plášť, po-
kožka chodidiel sa ľahšie a viac 

vysúša, drsnie a pri nesprávnej starostlivosti môže aj bolestivo pras-
kať. Predísť podobným problémom vám pomôže NEUTROGENA® 
výživný krém na nohy s nórskou receptúrou. Jeho zloženie oboha-
tené o glycerín, poskytuje pokožke chodidiel intenzívnu hydratá-
ciu a výživu a tak okamžitú úľavu. Navyše, hydratácia pretrváva 24 
hodín. NEUTROGENA® výživný krém na nohy zanecháva pokožku 
chodidiel viditeľne jemnejšiu a  hladšiu. Dobrá rada: požiadajte 
o masáž partnera. Uvidíte, prospeje to obom.

Nie je kočík ako kočík
Vybrať si dobrý kočík nie je vôbec jedno-
duché. Málokto si uvedomí, že ho bude 
možno aj tisíckrát skladať alebo prenášať, 
často aj s  10 kg záťažou. Navyše vajíčka 
v  príslušenstve nepatria vždy k  špičke 
v bezpečnosti. Dobre o tom vie spoločnosť 
JANÉ s  80-ročnou tradíciou a  s  vlastným 
crash-centrom priamo vo firme, patriaca 
k  najväčším výrobcom kočíkov na svete 
vôbec. O  ich kvalite a  funkčnosti sa mô-
žete presvedčiť napríklad vo vzorkovej 
predajni BABYLAND na Starej Ivánskej 
ceste. Mať JANÉ sa určite oplatí. 
www.babyland.sk, 
info@babyland.sk
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Vreckovka vášho bábätka
Prechladnutie patrí v dojčenskom a detskom veku medzi najčastejšie ochore-
nia, pričom malé deti trpia nádchou v priemere až 6× ročne. Ak sa zápal sliz-
nice nosnej dutiny (väčšinou vírusového pôvodu) nelieči včas, hlieny v nose sa 
stanú živnou pôdou pre rozmnožovanie baktérií. Ak zhustnú, malým deťom, 
dýchajúcim výlučne nosom, spôsobujú problémy. Okrem ťažkostí s dýchaním 
môžu viesť k zápalom stredného ucha, dutín, či priedušiek. Zbavte sa hlienov 
pomocou odsávačky Arianna© BABY–Vac, pripojiteľnej na vysávač. Je vyrobená 
zo špeciálneho nelámavého plastu bez ftalátov, regu-
luje saciu silu vysávača a  odsáva bezbolestne. Je 
rýchla, bezpečná a  účinná, má certifikát kva-
lity TUV a  je registrovanou zdravotníckou 
pomôckou CE 0123. Baby-VacTM Ergonomic 
2 je obľúbeny model, vhodný aj pre novoro-
dencov. Prednosťou je jej ľahké rozoberanie 
a čistenie. Odsávačku zakúpite v sieti lekární 
a zdravotníckych potrieb.
www.babyvac.sk

Ide o  chemické látky, ktoré sa 
používajú ako zmäkčovadlá plas-
tov, zabezpečujúce ich ohybnosť. 
Ako rozpúšťadlá sa nachádzajú 
i  v  kozmetike. Do tela sa do-
stávajú pri styku s  pokožkou. 
Najnebezpečnejší má označenie 
DEHP. Negatívne vplýva najmä na 
hormonálnu činnosť či vznik alergií. Rizikové môžu byť hračky, PVC podlahy, 
potravinové fólie a  obaly. Francúzski vedci dokázali, že DEHP má negatívny 
vplyv na plodnosť mužov. Poškodzuje totiž bunky semenníka, ktoré ovplyv-
ňujú produkciu spermií. Najzraniteľnejší sú pritom chlapci, ktorí môžu mať 
problémy s plodnosťou v dospelosti.

 Nebezpečné ftaláty 
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Prirodzene, ľudia, ktorí na svoje dieťa čakali o čosi dlhšie, sú na tému očkova-
nia ešte citlivejší ako ostatní rodičia. V Občianskom združení Bocian sa často 
zaoberáme rozhodnutiami, pri ktorých je potrebné zvážiť pozitíva i negatíva. 
Očkovať, či neočkovať? Najprv fakty. Ešte pred pár desiatkami rokov boli úmr-
tia na tuberkulózu, diftériu či záškrt považované za normálne. Smutné, ale ne-
vyhnutné, rovnako ako trvalé následky detskej obrny. V súčasnosti je väčšina 
týchto ochorení považovaná za imaginárne riziko známe len z literatúry či zo-
znamu povinného očkovania. Pritom jediné definitívne eliminované ochorenie 
boli v roku 1979 pravé kiahne. Predpokladá sa, že ďalším bude detská obrna, 
tak ďaleko však ešte nie sme. ¶ Hoci očkovanie detí nie je v  niektorých 
krajinách Európy povinné, po zvážení možnosti nežiadúcich následkov a  ne-
odškriepiteľného faktu, že zistené riziko je neporovnateľne menšie než riziká 
po prekonaní infekcie, prebieha plošné očkovanie vo všetkých vyspelých eu-
rópskych krajinách. Internet a sociálne siete dnes napomáhajú šíreniu nie vždy 
objektívnych informácií. Je však nesporné, že rozhodnutie dieťa nezaočkovať 
v drvivej väčšine prípadov nie je založené na rozumnej úvahe, ale na strachu. 
Navyše, subjektívne vnímanie rizík spojených s  imunizáciou nie je vždy v  sú-
lade s objektívnymi vedeckými faktami. Vieme, že pre svoje dieťa chcete to naj-
lepšie a odporúčame vám dôkladne sa o každom očkovaní i  svojich obavách 
pozhovárať s pediatrom. Určite vám vysvetlí, v akých prípadoch nie je vhodné 
očkovať. Najčastejšie je to v prípade akútneho ochorenia, ale aj anafylaktickej 

 Objektívne o očkovaní 
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reakcie na očkovaciu látku alebo inej vážnej reakcie na predchádzajúce očko-
vanie. A tiež, že odmietnuť ochranu, hoci nemusí byť 100%-ná, proti závažným 
ochoreniam v tom najzraniteľnejšom období by ste nemali na základe mýtov či 
poloprávd. Pediater vám súčasne objasní, že dôvod povinného očkovania nie 
je banálny a  zdôrazní význam tzv. kolektívnej imunity, t.j.  ochrany jedincov, 
ktorí v dôsledku objektívnych príčin nemôžu byť očkovaní. K tomu dochádza 
pri vysokej zaočkovanosti (napr. 95%), kedy sa preruší cirkulácia vírusov, resp. 
pôvodcov ochorení, na ktoré je často aj súčasná liečba krátka. Práve pre pokles 
zaočkovanosti v niektorých krajoch je len otázkou času, kedy vírus a baktérie 
zaútočia. V prípade tetanu sa nemôžeme spoliehať ani na kolektívnu imunitu, 
chránený je iba očkovaný jedinec. Samozrejme dozviete sa viac aj o chorobách, 
proti ktorým sa povinne očkuje. Tu je ich stručný prehľad: Čierny kašeľ, ochore-
nie dýchacích ciest so záchvatovitým, dráždivým až dávivým kašľom, obzvlášť 
nebezpečné pre najmenšie deti, ktorým môže spôsobiť až zástavu dýchania 
a následne aj smrť. ¶ Detská obrna sa prejavuje paralýzou kostrového sval-
stva najmä dolných končatín s  rizikom ochrnutia až smrti. ¶ Hemofilové 
invazívne ochorenia spôsobené hemofilmi typu B, najprv pripomínajúce ľahký 
zápal napr. dýchacích ciest, ktoré môžu vyústiť aj do hnisavého zápalu mozgo-
vých blán, zápalu hrtanovej príklopky s  rizikom udusenia a mnohých ďalších 
prejavov. ¶ Pneumokokové invazívne ochorenia sa prejavujú podľa miesta 
infekcie a typu pneumokoka, pričom medzi najťažšie komplikácie patria zápal 
mozgových blán, pľúc a srdcového svalu či otrava krvi s  rizikom trvalých ná-
sledkov (poškodenie mozgu) či smrti. ¶ Mumps, bolestivé zdurenie príuš-
nej žľazy a  slinných žliaz, môže viesť k  zápalom semenníkov (neplodnosti), 
vaječníkov a mliečnych žliaz, pankreasu či mozgu. ¶ Osýpky, typické výse-
vom bielych škvŕn na červenom základe, môžu prerásť do zápalu pľúc, hrtanu 
s  rizikom zadusenia, zápalu slepého čreva, mozgu s  častými neurologickými 
následkami. Ich výskyt v okolitých štátoch ukazuje, že očkovanie je stále po-
trebné. ¶ Rubeola prináša veľké riziko poškodenia plodu, ak sa infikuje 
žena v 1. trimestri. ¶ Tetanus je typický kŕčmi žuvacieho, šijového svalstva 
a neskôr celého trupu, pričom bez lekárskej pomoci často končí zástavou srdca 
a zlyhaním dýchania. ¶ Vírusová hepatitída B, vysoko infekčné ochorenie, 
môže prebiehať úplne bez príznakov. Typické je pre ňu žlté sfarbenie kože a oč-
ného bielka, svetlá stolica a tmavý moč, pričom môže viesť až k cirhóze a rako-
vine pečene. ¶ Záškrt sprevádzajú sivobiele pablany na mandliach, zdurené 
lymfatické uzliny, problémy s prehĺtaním a dýchaním. Môže prerásť až do zá-
palu srdcového svalu, ochrnutia hlasiviek a  hltacích svalov, obrne mäkkého 
podnebia a iných svalov, poškodeniu obličiek až k smrti.
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Myslíme na vaše dieťa spolu s vami

Union poisťovňa vám ponúka špeciálne fl exibilné životné poistenie pre deti Vláčik. Poistenie môžu 
dieťaťu uzatvoriť a platiť nielen rodičia ale aj blízke osoby. Ide o investičné životné poistenie, fi nančné 
prostriedky sa zhodnocujú vo fi nančných fondoch.

Výhody:
• vytváranie úspor

• široká škála pripoistení (napr. kritické choroby, úrazy, hospitalizácia a iné)

• počas trvania poistenia možnosť zmeny výšky poistného a poistného krytia

• možnosť prerušenia platenia poistného, pričom vaše dieťa je naďalej poistené

•  jednou poistnou zmluvou je možné poistiť okrem dieťaťa aj dospelé osoby 
(rodičov alebo iných príbuzných)

•  možnosť zhodnocovania vložených investícií na účte s garantovaným zhodnotením 
(prvý rok - zvýšená garantovaná úroková miera) a/alebo investíciami do fi nančných fondov

• ďalšie iné pripoistenia

Viac informácii získate na www.union.sk alebo na zákazníckej linke 0850 111 211.

nion_inz_A6.indd   1 4/1/15   1:15 PM



Myslite na svoje dieťa aj pri takej rutinnej činnosti, akou je pranie a osvojte si 
pár dobrých tipov. Prvé týždne perte detské veci samostatne. Pre odstránenie 
zvyškov z práčky či bielizne pridajte ešte jedno pláchanie. Raz za čas "vyperte" 
aj práčku, resp. vyčistite vnútro od nečistôt i vodného kameňa. A samozrejme, 
dbajte na výber špeciálnych detských pracích prostriedkov namiesto bežných, 
ktoré sú k  detskej pokožke agresívne a  môžu spôsobovať alergie. Osvedčená 
značka Bupi ich prináša hneď niekoľko. Všetky sú dermatologicky testované 
a vyrobené práve s ohľadom na citlivú detskú pokožku, ktorá je napríklad u no-
vorodenca až 5x tenšia ako u dospelého človeka. Preto obsahujú presne 0% enzý-
mov, fosfátov, farbív, bielidiel, zmäkčovačov a optických zosvetľovačov. Použité 
jemné vône sú bez alergénov. Vďaka svojmu zloženiu detské pracie prostriedky 
Bupi nedráždia citlivú pokožku dieťatka a môžete ich používať od jeho narode-
nia. Podľa účelu prania máte na výber niekoľko možností. Bupi BABY Sensitive 
je špeciálny prací prípravok s obsahom mydla určený na šetrné pranie dojčen-
skej a detskej bielizne. Keďže je tekutý, lepšie sa rozpúšťa, a preto na tkaninách 
zostáva po vypraní len jeho nepatrné množstvo. Je vhodný na pranie detskej 
bielizne a jemných tkanín, v ruke alebo v práčke. Identické vlastnosti má tekutý 
prací prostriedok Bupi Baby Color, ktorý navyše chráni farbu bielizne a preto 
sa skvele hodí najmä na šetrné pranie dojčenskej a detskej farebnej bielizne. Pri 
odstraňovaní akýchkoľvek odolných biologických škvŕn z jedla (ovocie, zelenina, 

čokoláda), z  trávy či blata vám zasa výborne poslúži novinka 
Bupi BABY mydlo na škvrny a na pranie. Ako už naznačuje 

názov, využijete ho pri ručnom praní alebo vo forme 
pracieho gélu strúhaním. S detskými pracími pros-

triedkami Bupi periete efektívne a súčasne ohľadu-
plne k pokožke vášho dieťaťa. www.bupi.sk

Vysoké nároky na pranie
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biele pláže + zelené kopce + zvuky divočiny

inšpirované prírodou



Dostať deti do vane niekedy nie je jednoduché. Spoločnosť MIKA, tradičný 
výrobca detskej kozmetiky sa toho zhostila netradične kreatívne. Spolu s det-
ským tímom „porotcov“ vybrala chlapčenské a dievčenské šampóny, sprchové 
gély a peny do kúpeľa s vôňou ovocia, ktoré sa deťom páčili najviac. Chlapcov 
čaká voňavé marhuľovo-broskyňové dobrodružstvo na príjemné uvoľnenie v kú-
peli po celodennom šantení, dievčatá vôňa sliviek s čerešňami a panthenolom 
v šampóne pre zdravé a lesklé vlasy či s prídavkom kondicionéru s vôňou me-
lónu a mäty i  sprchový gél plný vône lesného ovocia. Všetky výrobky prispô-
sobené citlivej detskej pokožke sú navyše v  atraktívnych obaloch. ¶ Ešte 
zopár „kúpacích“ rád pri kúpaní bábätiek: teplota vody by mala byť 36 až 37 °C 
a teplota v miestnosti 22 až 24 °C. Dôležité je bábätku sa prihovárať a udržiavať 
s ním zrakový kontakt, čím mu dávate najavo, že je v bezpečí. Vlásky umývajte 
až nakoniec, aby mu nebola zima. Kúpeľ by spočiatku nemal trvať viac ako 5-10 
minút, neskôr môžete kúpanie predĺžiť. Všetko, čo 
budete potrebovať, si pripravte vopred, na dosah rúk 
a bábätko nikdy nenechávajte pri kúpaní bez dozoru. 
Nezabudnite, špongiu, ktorou budete kúpať bá-
bätko vždy dôkladne dvakrát vypláchnuť a príjemnú 
osušku s dobrou savosťou môžete doplniť kapucňou. 
Deti ju milujú. www.mikact.cz

Dobrodružstvo vo vani
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Ako na neviditeľné potvorky
Baktérie spôsobujúce rôzne infekcie sa nachádzajú všade okolo nás. Dostávajú 
sa na naše ruky, keď sa dotkneme iných ľudí, zvierat, povrchov či jedla. Zvýšenú 
pozornosť by sme mali venovať deťom, keďže sú na infekcie náchylnej-
šie. ¶ Malé deti pri spoznávaní sveta chytajú všetko do rúk a nie je výnimkou, 
že si niečo i vložia do úst. Obvykle sú v kontakte s inými deťmi a infekcie sa preto 
môžu medzi nimi šíriť veľmi rýchlo. Dôkladná hygiena a  starostlivé umývanie 
rúk môže deti ochrániť pred ochoreniami. Dôležitá rada: deti opakujú správanie 
dospelých, tak im buďte dobrým príkladom. Naučte ich správnym hygienickým 
návykom a častému a dôkladnému umývaniu rúk. ¶ I  tým najmenším de-
ťom zrozumiteľne vysvetlíte, že majú na rúčkach neviditeľné potvorky, ktoré im 
môžu spôsobiť rôzne choroby.

Ø ruky je potrebné umývať si mydlom pod tečúcou teplou vodou 

∞ mädliť si ich spolu s mydlom mimo tečúcu vodu minimálne 
 5 až 10 sekúnd a až potom opláchnuť 

± nezabúdať ani na oblasť pod nechtami. Pozor! Teplá voda sama  osebe 
baktérie neničí, preto je dôležité použiť mydlo, najlepšie antibakteriálne. 

Pri výbere dojčenskej kozmetiky zabudnite na pekné obaly, vône či reklamu. 
Za príjemnou vôňou sa môžu skrývať voňavé syntetické zložky škodlivé pre po-
kožku dieťaťa. Do 6 mesiacov bábätku stačí kúpeľ v čistej vode, alebo s prídav-
kom jemného kúpeľového mlieka. V nechtíkovom dojčenskom kúpeli Weleda 
detská pokožka neprichádza do kontaktu s koncentro-
vaným umývacím prostriedkom. Spolu s krémom na za-
pareniny, dojčenským olejom a  mliekom ho môžete 
používať od narodenia dieťaťa. Nechtíková dojčenská 
a detská kozmetika Weleda má 100% prírodné zloženie 
bez syntetických konzervantov, parfumov, farbív či rop-
ných zložiek a je koncipovaná na jemnú detskú pokožku. 
Pohladí pokožku dieťatka i vaše ruky. www.weleda.sk

Čo na detskú pokožku?
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• S ochranným a reparačným výťažkom z nechtíka
• Na použitie už od narodenia
• Testované pod dohľadom dermatológov a pediatrov
• Hypoalergénny, bez alkoholu

Klorane Bébé s nechtíkom.
Vaša prirodzená voľba.

Požiadajte o radu vo svojej obľúbenej lekárni.

www.klorane.cz
www.facebook.com/kloraneBebe.cz.sk



Kašeľ dokáže riadne potrápiť aj dospelých, nieto ešte deti, ktoré sú s ním kon-
frontované mimoriadne často. Príčinou tohto prirodzeného obranného me-
chanizmu je podráždenie citlivých nervových receptorov v dýchacích cestách, 
či už dymom, prachom, rôznymi vydýchnutými nečistotami alebo hlienom. 
Organizmus sa reflexívne bráni a snaží sa pomôcť si reakciou v podobe kašľa – 
silného vytlačenia vzduchu z pľúc. To obvykle, najmä ak je človek zdravý, splní 
svoj účel a dýchacie cesty úspešne vyčistí. Ale ak sa v nich v dôsledku infekcie 
vytvorí nadmerné množstvo hlienu, ktorý je navyše hustý a  lepkavý, ani ob-
ranná reakcia organizmu v podobe kašľa nepomôže. Práve takýto hlien blokuje 
riasinky vo výstelke dýchacích ciest, ktoré ho obvykle spolu s vírusmi či bak-
tériami transportujú z tela. Hlien sa tak v dýchacích cestách hromadí, sťažuje 
dýchanie a prispieva k zhoršeniu infekcie. Ak pozitívne viete, že dieťa netrápi 
dráždivý, tzv. suchý kašeľ (typický najmä pre prvé dni ochorenia) a je vo fáze 
tzv. vlhkého alebo produktívneho kašľa s hlienom, riešením môže byť podáva-
nie lieku, mukolytika, ACC® BABY, perorálneho roztoku pre deti. ¶ ACC® 
BABY perorálny roztok skvapalňuje hlien vo vašich dýchacích cestách a uľah-
čuje jeho vykašliavanie pri ochoreniach dýchacích ciest, pri 
ktorých sa tvorí hustý hlien. Užíva sa po jedle a  môže sa 
podávať pomocou striekačky alebo odmerného pohárika, 
ktoré sú súčasťou balenia.1

1. www.sukl.sk, ACC® BABY perorálny roztok – Rýchle riešenie na kašeľ pre celú rodinu. Liek na 
vnútorné použitie. Obsahuje acetylcysteín. Pre deti od 2 rokov. Do 2 rokov po konzultácii s lekárom. 
Bez umelých farbív

Pred začatím užívania lieku si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľov.  
O prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Rýchle riešenie na kašeľ
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Produkty MAR:
Moderné prípravky určené pre každodennú 
nosovú hygienu. Pre alergické aj nachladnuté 
nošteky. 

Chránia, ošetrujú a urýchľujú liečbu nosovej 
sliznice. Nie sú návykové. Nosové spreje 
obsahujú morskú zložku. Ide o stopercentne 
prírodné produkty, ktore sú mimoriadne 
vhodné aj pre najmenších. Poskytujú hneď dva 
účinky za jednu výhodnú cenu: nielen zvlhčia, 
ale aj zahoja a udržiavajú nosovú sliznicu 
hydratovanú.

MAR PLUS 20ml: Izotonický nosový sprej 
s morskou vodou a dexpantenolom, vhodný 
aj pre dojčatá.

MAR Kids 30ml: Izotonický nosový sprej 
s morskou vodou, dexpantenolom a kyselinou 
hyalurónovou. Pre deti od 6 mesiacov.

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava,  
www.stada.sk, www.marplus.sk

ydýchnite si

STADA_inz_mar_kids_105x98.indd   1 24.6.2015   16:36Nos plní dôležité funkcie, starajte sa oň. Bráni vstupu baktérií, prachu, peľu, 
zvlhčuje vzduch, vstupujúci do pľúc a udržiava jeho konštantnú teplotu. Ak vás 
trápi nádcha, alergia či suchý vzduch, pomôžte si sprejom Mar Plus. Izotonický 
roztok morskej vody nevysušuje, pomáha udržiavať rovnováhu a zabraňovať ší-
reniu infekcií, odstraňuje hlien a regeneruje nosnú sliznicu. Mar Plus obsahuje 
aj dexpantenol s  regeneračným efektom, urýchľujúci liečenie nosovej sliznice. 
Sprej Mar Kids pre deti od 6 mesiacov navyše obsahuje aj kyselinu hyalurónovú. 
Tá udržuje sliznicu vlhkú, zmierňuje jej opuch a pálenie, urýchľuje hojenie trhli-
niek, pomáha pri nádche, alergiách aj krvácaní z nosa. 



V
ýž

iv
ov

ý 
do

pl
no

k.
 C

EB
 –

 IS
G

 –
 1

0 
– 

M
A

J/
20

15

Dojčatá si nedokážu vitamín C vytvoriť samé. Vitamín C prispieva k  správ-
nemu fungovaniu imunitného systému, k správnej tvorbe kolagénu, k správnej 
funkcii chrupaviek, kostí, ďasien, zubov a  zvyšuje vstrebávanie železa. Aj pri 
dostatočnom množstve vitamínu C v potrave matky materské mlieko obvykle 
neobsahuje dostatočné množstvo vitamínu 
C. Príjem vitamínu C môžete doplniť podáva-
ním výživového doplnku Cebion s obsahom 
vitamínu C v  kvapkách. ¶ Pri infektoch 
dýchacích ciest, pri hnačke, liečbe antibio-
tikami a  v  období rekonvalescencie môžete 
potrebné vitamíny doplniť multivitamíno-
vým výživovým doplnkom pre dojčatá a malé 
deti – kvapkami Cebion multi. Oba prípravky 
nájdete v lekárni. 
www.merck.sk

Potreba vitamínu C u dojčiat
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Chystáte sa na dovolenku či aktívny 
relax? FLOCETA upokojí a  vďaka 
zloženiu rýchlo a efektívne regene-
ruje podráždenú kožu pri dlhšom 
pobyte na slnku, po bodnutí hmy-
zom, u novorodencov v oblastiach 

pod plienkou (zapareniny), po depilácii a holení, u detí, dospelých, tehotných 
a dojčiacich žien. ¶ Floceta lotion 100 ml (sprej na kožu) obsahuje 4 účinné 
zložky: tekuté extrakty z rumančeka kamilkového a nechtíka lekárskeho, alfa-
-bisabolol a 5% roztok octanu a vínanu hlinitého. Floceta lotion je vhodná pre 
väčšie plochy podráždenej kože, rýchlo sa vstrebáva (nezanecháva mastné 
škvrny na oblečení), jednoducho sa aplikuje bez dotyku pokožky a vďaka alfa 
bisabololu príjemne chladí. Floceta gél 20 g obsahuje 3 účinné zložky: extrakty 
z rumančeka kamilkového a nechtíka lekárskeho, 5% roztok octanu a vínanu 
hlinitého. Je vhodná pri aplikáciách na menšie povrchy podráždenej kože, 
zjemňuje a hydratuje. Floceta vyrieši problémy jedným ťahom. www.floceta.sk

Keď ide o kožu

Ak vás trápi zápcha, stav so stolicou menej častou 
ako 1x za 3 dni, skúste pár zmien. Dbajte na dosta-
tok pohybu, pitný režim s aspoň 2-3 l tekutín denne, 
výdatné raňajky, dostatok vlákniny a  kyslomlieč-
nych výrobkov v potrave. Pri nutkaní potrebu neod-
kladajte a denne sa snažte dodržiavať ju v rovnaký 
čas. Vo vašom úsilí vám pomôže aj liek Lactecon®. 
Jeho účinná látka má štruktúru a vlastnosti jedno-
duchých cukrov, ale nerozkladá sa v tenkom čreve. 
Účinná látka, laktulóza je v hrubom čreve štiepená 
črevnými baktériami na menšie or-

ganické kyseliny. Zvýšený obsah kyselín zlepšuje pohyblivosť 
hrubého čreva. Prirodzene dochádza k väčšiemu zadržaniu vody 
v črevnom obsahu, takže stolica nie je príliš tuhá. Po odporú-
čaní lekára môžu Lactecon® užívať aj malé deti a tehotné ženy. 
Laxatíva sa u detí však podávajú vo výnimočných prípadoch.

Keď to nejde

Lactecon® je registrovaný voľnopredajný liek na vnútorné užitie. Obsahuje účinnú látku laktulózu.  
Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách  
a nežiaducich účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
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Dietetická 
potravina 

na osobitné 
medicínske 

účely

Kolika?
BioGaia® ProTectis pomôže prirodzeným spôsobom

Pre diétny režim pri poruchách 
zažívania, ako je napríklad dojčenská 
kolika, opakované zvracanie, či 
znížená pohyblivosť čriev. Kvapky sa 
uchovávajú pri izbovej teplote do 25 °C.
BioGaia® ProTectis kvapky môžete zakúpiť iba v lekárňach. 
Informácie o použití nájdete na obale a v príbalovom letáku.

BioGaia® ProTectis 
Kvapky s Lactobacillus reuteri Protectis
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Ewopharma spol. s r.o., 
Hlavná 13, 831 01 Bratislava

www.biogaia.sk



Pokožke najlepšie pomôžete prime-
ranou hygienou a  pravidelným ošet-
rovaním kvalitným krémom. Pre 
každodennú starostlivosť, ochranu a re-
generáciu suchej, citlivej a podráždenej 
pokožky je určený krém BELOBAZA®. 
Jeho pravidelné používanie prospieva pokožke tým, že ju hydratuje, zjem-
ňuje, upokojuje a  chráni. Veľmi dôležitou vlastnosťou krému BELOBAZA® 
je  upravená hodnota pH, vďaka ktorej pomáha udržiavať prirodzenú kys-
losť a  fyziologickú rovnováhu pokožky, s  dôrazom na dôležité li-
pidy. Pretože BELOBAZA® neobsahuje parabény, syntetické farbivá 
ani parfémy, je vhodná aj pre starostlivosť o  citlivú pokožku detí. 
Pri optimálnom používaní používajte krém BELOBAZA® 
niekoľkokrát denne alebo podľa potreby a  nanášajte 
ho v  tenkej vrstve. Veľmi dobre sa vstrebáva a  nezane-
cháva škvrny na  oblečení. Na výber máte k  dispozícii  
100 g a 400 g balenie. www.belupo.sk

Prirodzená starostlivosť

Vychutnajte si s deťmi slniečko bez rizika poškodenia pokožky vďaka čisto prírod-
nej kozmetike značky Lavera SUN, svetovej jednotke v  prírodných opaľovacích 
prostriedkoch. ¶ Soft opaľovací krém SPF 30 pre citlivú pokožku poskytuje 
100% minerálnu ochranu pred UVA, UVB a teoreticky chráni i pred UVC slneč-
ným žiarením bez chemických farbív a konzervantov. Vďaka BIO nechtíkovému 
extraktu a  BIO slnečnicovému oleju bude pokožka ako v  bavlnke. Ľahučko sa 
nanáša, intenzívne hydratuje a eliminuje až 95% UVB lúčov. ¶ Mamy ocenia 
opaľovaci mlieko v spreji SPF 20. Vitamín E a betaglukán účinne chránia bunky. 
Výsledkom je zamatovo hebká pleť. Prvú pomoc pre podráždenú pokožku po-
skytne SOS Fluid po opaľovaní. A ak slniečko nesvieti? Príťažlivý bronz nachytáte ľa-
hučko s Lavera SUN Samoopaľovacím telovým mliekom alebo pleťovým krémom. 
www.organictime.cz

Dôverujte svetovej jednotke
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Protón lieči choré bunky bez radikálneho ohrozenia zdravých tkanív
Poistenie Allianz Best Doctors hradí liečbu v zdravotníckych zariadeniach  
v zahraničí
Produkt prepláca liečbu do 2 miliónov eur, cestu a ubytovanie do 22-tisíc eur

Protónová terapia je veľkou nádejou pre pacientov trpiacich na rôzne druhy 
onkologických ochorení. Pomôcť môže všade tam, kde sa momentálne pou-
žíva liečba ožarovaním.

 Silnejšie a šetrnejšie lúče protónu 
V porovnaní s ožarovaním protónová liečba nie je agresívna k zdravým bun-
kám. Hlavným rozdielom je, že pri protónoch vodíka je možné dodať maxi-
mum látky priamo do tumoru bez toho, aby radikálne ohrozila zdravé tkanivá. 
Efektívne ničí nosiča DNA nádorovej bunky. Po aplikácii protónovej metódy sa 
dostavia miernejšie vedľajšie účinky ako pri klasickom ožarovaní. Priebeh liečby 
je pre pacientov znesiteľnejší a šetrnejší. ¶ V prípade, že klienti Allianz – SP 
majú uzatvorené poistenie Allianz Best Doctors a je im diagnostikované onko-
logické ochorenie, môže im byť odporučená a poskytnutá liečba protónovou 
terapiou v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. 

 Preplatenie liečby v zahraničí 
„Produkt ponúka našim klientom špeciálne poistenie, ktoré im v prípade váž-
nych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje zdravotnú starostlivosť vo svetových 
zdravotníckych zariadeniach. Liečba a konzultácia so svetovými odborníkmi na 
dané choroby sa tak stáva dostupná pre každého,“ hovorí Andrea Leskovská, 
riaditeľka odboru manažmentu produktov Allianz – SP. ¶ Poisťovňa nájde 
vyhovujúcich lekárov a  liečebné centrá po celom svete a  umožní klientovi 
vybrať si miesto liečby. Klient tak získa celkové krytie výdavkov až do výšky 
dvoch miliónov eur počas celej poistnej doby. V krytí je aj preprava a ubytova-
nie klienta, sprevádzajúcej osoby a darcu. ¶ Allianz – SP ponúka poistenie 
Allianz Best Doctors ako samostatný produkt, alebo ako súčasť programov ži-
votného poistenia. Okrem liečby zhubného nádoru kryje toto u nás jedinečné 
poistenie aj iné zákroky a  liečby, napríklad liečenie leukémie a  Hodgkinovho 
lymfónu, by-pass koronárnej artérie, ale aj náhradu srdcovej chlopne a  tiež 
transplantáciu orgánu alebo tkaniva. Poistenie pokryje pokračovanie v  liečbe 
na Slovensku liekmi, ktoré sú u nás registrované a predávané.
Ostatné informácií o poistení môžete nájsť na www.allianzsp.sk alebo na infolinke 0800 122 222.

Nádej zvaná protónová terapia

 100



Vďaka našej finančnej sile a stabilite vám do života prinášame  
pocit bezpečia a istoty, aký inde nenájdete. A teraz sme našu 
bohatú ponuku rozšírili o jedinečnú novinku – poistenie 

Allianz Best Doctors
• prvotriedna zdravotná starostlivosť v špičkových svetových 
nemocniciach • krytie až 2 milióny eur

www.allianzbestdoctors.sk  
Infolinka 0800 122 222

ASP _INZ_bestdoctors_105x148.indd   1 26/05/15   10:00



Pomoc pri nádche 
a upchatom nose

• Denná hygiena
• Zvlhčenie
• Regenerácia sliznice

Aliamare® a Aliamare® Clean sú voľnopredajné zdravotnícke pomôcky. Aliamare® obsahuje 0,2% kyselinu hyalurónovú a izotonickú morskú vodu. Aliamare® Clean 
obsahuje 100% sterilnú izotonickú morskú vodu. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 0978 • Fax: 02/5262 0979 • E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.aliamare.sk

S kyselinou hyalurónovou

DO NOSA AJ DO UCHA

Pre deti od 1 mesiaca, 

dospelých, tehotné aj 

dojčiace ženy.

Sprej 50 ml a 100 ml

100% sterilná izotonická 

morská voda

Pre bábätká
od narodenia, deti, 

dospelých, tehotné aj 

dojčiace ženy.

Fľaštičky 24 ks x 5 ml

mare - inzercia 105x148 mm.indd   1 25.5.2015   10



Citlivá detská pokožka vyžaduje ohľaduplnú starostlivosť, ktorá začína výbe-
rom kvalitnej detskej kozmetiky Oli baby. Jej produkty obsahujú komplex účin-
ných látok, ochraňujúcich detskú pokožku, jemný parfum s príjemnou vôňou 
bez alergénov, sú dermatologický testované a bez farbív. Napomáhajú hydra-
tácii pokožky, ktorú regenerujú, zjemňujú a zvláčňujú. Pôsobia protizápalovo  
a obsahujú niekoľko vitamínov. V ponuke Oli baby nájdete detský kúpeľ 2 v 1 
na telo a vlásky s nechtíkom a keratínom proti podráždeniu a zápalom. Detský 
šampón obsahuje aj panthenol, vlásky posilňuje a nevysúša. Na jemnú starostli-
vosť, ochranu a výživu detskej pokožky sú určené Oli baby detské telové mlieko, 
olej a výživný krém. Podráždenú a zaparenú pokožku účinne ošetrí krém proti 
zapareninám s nechtíkom a alantoínom. Kozmetika Oli, najmenším po vôli. 
www.herbadrug.sk

Oli najmenším po vôli

„Každý sa narodí ako holánik“
„Bez košieľky, bez gatí…“, začína príbeh malého ne-
opereného vtáčika. Dieťatko sa rodí so svojimi da-
nosťami, ktoré my, rodičia, môžeme rozvíjať. V knihe 
Holánik každý rodič, ktorý chce vychovať šikovné 
„vtáčatko“, nájde okrem milého príbehu aj inšpirácie, 
ako s textom pracovať – podľa veku dieťaťa.
www.mamatata.sk/holanik
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Dieťatku často venujete dotyky plné nehy a lásky a tak viete, že jeho pokožka je 
veľmi jemná a hlavne v plienkovej oblasti náchylná na podráždenie močom alebo 
stolicou. Kombinácia mechanického a chemického dráždenia s infekciou môže 
viesť k plienkovej dermatitíde – zapareninám. Dbajte na pravidelné prebaľova-
nie, primeranú hygienu bez dráždivej kozmetiky a dlhého kúpania, vysušujúceho 
pokožku. Tú ošetrujte aj prípravkom Multilind® baby spray. Vďaka obsahu oxidu 
zinočnatého vytvára ochranný film proti dráždivým látkam v stolici a moči, za-
braňuje šíreniu baktérií, predchádza zápalu, znižuje bolestivosť a pokožku vyži-
vuje. Všetko bez parfémov, konzervačných látok, farbív a parabénov. 

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.,  Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava

Multilind Baby sprej je prevencia
a šetrné riešenie zaparenín dojčiat:

 Obsahuje tradičnú účinnú látku oxid zinočnatý. 
 Je v spreji, čo umožňuje bezdotykovú aplikáciu

 v prípade bolestivých zaparenín a najmä pri  
 problémoch s plienkovou dermatitídou.

 Ekonomicky výhodné balenie, praktické
 a ľahko skladné aj pri cestovaní.

 Neobsahuje parfumy, parabény ani umelé farbivá.

DETSKÉ ZADOČKY
AKO V BAVLNE

Multilind Baby sprej 
sa s láskou postará o zdravú
detskú pokožku v oblasti plienok

stada_multilind_baby_sprej_105x98.indd   1 24.6.2015   16:40



Najdôležitejšie v  živote je dý-
chať. Voľne, slobodne a  zdravo. 
Život v  mestách či alergie však 
spôsobujú, že pravidelnej hy-
giene nosa musíme venovať 
čoraz väčšiu pozornosť. Nosná 
dutina sa ako prvá dostáva do 
kontaktu so škodlivinami, ví-
rusmi a  baktériami, častými 
pôvodcami ochorení dýcha-

cích ciest. Účinnou prevenciou i  doplnkovou liečbou je vyplachovanie nosa 
morskou, ideálne izotonickou vodou, ktorá sliznicu nosa nedráždi. Prípravok 
Aliamare® ju obsahuje v  jedinečnej kombinácii s kyselinou hyalurónovou. Jej 
podávaním vo forme spreja s morskou vodou Aliamare® sa urýchľuje hojenie 
poškodenej sliznice, obmedzuje tvorba chrást a  umožňuje ich odstránenie. 
Zabraňuje vysušovaniu sliznice a  zlepšuje jej prirodzenú obranyschopnosť.  
Aliamare® tlmí výtok z nosa a pomáha aj pri liečbe alergickej nádchy. Vašim 
deťom, od novorodencov, pomôže Aliamare® Clean – 100% sterilná izotonická 
morská voda v jednorazových fľaštičkách. Šetrne čistí a zvlhčuje sliznicu nosa, 
vďaka obsahu minerálov má protizápalový účinok. Tak čistý nádych! 
www.aliamare.sk

Nádych mora

Hojivá tyčinka
Približne pred tisíc rokmi bol olej Tea Tree po prvýkrát 
objavený aborigénskymi kmeňmi. Australian Bodycare 
Tea Tree oil je najefektívnejším prírodným antiseptic-
kým olejom a obsahuje ho aj Antibakteriálna hojivá ty-
činka ABC Spot Stick so šikovnou guľôčkou pre ľahkú 
apliká ciu. Doplnená je o Hamamel vir gínsky, pšeničné 
klíčky a alkohol, čo znamená, že rýchlo hojí napríklad 
vyrážky, herpesy, zápaly nechtového lôžka, štípance 
od hmyzu, tlmí svrbenie, bolesť, dezinfikuje a vysuší 
otlaky a rôzne pľuz gieriky spôsobené infekciami a ví-
rusmi… Dovoľte aj deťom ošetriť si tyčinkou štípance 
či pľuzgieriky. Je to skvelá príprava ako sa o seba starať, 
keď sa vyskytne malý problém. No povedzte, môže 
niečo také vo vašej lekárničke či kabelke chýbať?  
www.australian-bodycare.sk
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dokonalé spojenie

Detská pestúnka MBP 36  zaistí Vám
a Vášmu dieťatku dokonalé spojenie.
Veľký 3,5“ displej, dosah až 300 m,
obojstranná komunikácia a nočné
videnie z nej robia nenahraditeľného
pomocníka každého rodiča. www.planeo.sk



dokonalé spojenie

Detská pestúnka MBP 36  zaistí Vám
a Vášmu dieťatku dokonalé spojenie.
Veľký 3,5“ displej, dosah až 300 m,
obojstranná komunikácia a nočné
videnie z nej robia nenahraditeľného
pomocníka každého rodiča. www.planeo.sk

Prirodzená imunita získaná od 
matky vydrží bábätku približne 
6 mesiacov. Je málo pravdepodobné, 
že počas prvého polroka ochorie 
na niektorú z  bežných detských in-
fekčných chorôb. Akékoľvek iné 
infekčné ochorenie v  tomto ob-
dobí však môže byť pre dieťa ne-
bezpečné. ¶ Je dôležité, aby 
ste vedeli, na aké problémy stačíte sami, či už je to boľavé bruško alebo 
prerezávajúce sa zúbky a  kedy je potrebné zavolať lekára. Bábätko komuni-
kuje plačom, pozorne si teda všímajte, či plače dlhšie alebo inak ako bežne. 
Prejavom ochorenia môže byť aj podráždenie alebo neprirodzená ospalosť či 
odmietanie potravy dlhšie ako 6 hodín. Pohotovosť volajte ihneď, ak telesná 
teplota dieťaťa vystúpi nad 39 ºC, ak vracia zelené zvratky, ak dýcha hlučne  
a  zrýchlene, ak neplače, ale má vyklenutý lupienok na vrchu hlavy, ak kričí 
od bolesti a  mení sa mu farba pokožky alebo ak jeho stolica obsahuje krv. 
Nezabudnite umiestniť telefónne číslo vášho lekára a lekárskej pohotovosti na 
viditeľné miesto v byte!

 záchranná služba: 112 

Kedy volať lekára 

 
Najčastejším príznakom ochorenia u  detí je zvýšenie telesnej teploty. 
Normálna telesná teplota, meraná v podpazuší, je 36 – 37 °C, zvýšená medzi 
37 – 38 °C a o horúčke hovoríme pri teplote nad 38 °C. Pri zvýšenej teplote 
nie je dôvod na paniku, ani jej znižovanie. Naopak, pre organizmus je to šanca 
vybudovať si kvalitný imunitný systém. Ak však nameriate teplotu nad 38 ºC, 
ide o  horúčku a  dieťaťu môžete podať prípravok s  obsahom paracetamolu. 
Teplotu merajte každé dve hodiny, aj keď dieťa spí alebo sa hrá, pretože deti 
sú veľmi citlivé na pokles tekutín a prehriatie, čo môže viesť až k bezvedomiu.

 Meranie teploty
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Meranie detských   
        chodidiel

Veľkosť   
               obuvi 
Môze spôsobiť príliš malá obuv 
zdravotné problémy?
Áno, pokiaľ nemajú deti v špičke obuvi dost-
atok miesta, môže to mať vplyv na vývin 
detského chodidla. Malá obuv môže zapríčiniť 
otlačeniny, kladivkové prsty alebo plochú nohu. 
Neskôr zdravotné následky ako opotrebované 
kĺby, zlé držanie tela a ani bolesti hlavy nie sú 
vzácnosťou. To všetko berú naše digitálne ske-
nery do úvahy a pri meraní počítajú pirmerne s 
12mm naviac. Táto rezerva zaistí malým cho-
didlám dostatočný priestor pre zdravý rast.

Môžem kúpiť dieťaťu väčšiu obuv ? 
Nie, v žiadnom prípade. Taktiež veľká obuv 
môže detské chodidlá poškodiť. S veľkosťou 
obuvi súvisí taktiež jej šírka. Detská obuv 
nesmie byť  ani príliš veľká ani malá.

Expert
rodičomradí
Na čo je treba dávať pri meraní pozor?
Dôležité je meranie obidvoch chodidiel. 
Rozdiely u obidvoch chodidiel sú veľmi 
časté.
Preto meria RENO SKENER vždy obidve 
chodidla a vyhodnotí správnu veľkosť obuvi.
Vhodná veľkosť obuvi pre Vaše dieťa sa 
zobrazí na displeji skeneru.

Správna veľkosť 

Vedeli ste, že každé tretie dieťa nosí nevhodnú veľ kosť obuvi? 

detskej obuvi, 
preukaz na meranie veľkostí

Tento výsledok je alarmujúci ! Spoločne 
s vedcami  a expertmi sme vyvinuli sys-
tém, ktorý nájde vhodnú obuv pre Vaše 
dieťa. Takmer všetky deti sa narodia so 
zdravými chodidlami. Urobíme všetko pre 
zachovanie tohoto ideálneho stavu.

Správna veľ kosť obuvi! 
Uvedená veľkosť na detskej obuvi sa často 
nezhoduje  so skutočnou veľkosťou obuvi.

Preto odborne premeriavame všetku obuv z 
detského sortimentu. Každá detská obuv je 
potom označená so správnou veľkosťou.

Pas merania chodidiel  
Každé dieťa obdrží pri prvom meraní nožičiek 
vlastný preukaz. Do tohoto preukazu sa pri 
každom meraní zaznamenávajú údaje o veľkosti 
detskej nožičky. Pas Vám pripomenie, že je 
nutné nechať deťom merať nožičky pravidelne a 
pomôže Vám pri výbere správnej veľkosti.
   

Ako často merať detské chodidlá?
Detské nožičky rastú veľmi rýchlo, preto ich 
nechajte svojim deťom odmerať minimálne 
3x ročne. Pri pravidelnom meraní si musíte 
byť istí, že obuv nie je vašim deťom ani malá 
ani úzka a dobre pasuje.

zachovanie tohoto ideálneho stavu.

Správna veľ kosť obuvi!
Uvedená veľkosť na detskej obuvi sa často 
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vlastný preukaz. Do tohoto 
každom meraní zaznamená
ded tskej nožičky. Pas Vám pr
nutnné é nechať deťom merať
pomôžeže Vám pri výbere spr

Pravidelné meranie!
ZADARMO ve všetkých 

predajniach Reno
obuv!

Dôležité
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Detské nôžky. Motív, ktorý často vidíte ako symbol príchodu nového života. 
Malé nôžky, malé starosti, väčšie nôžky... čas postarať sa o  vhodnú obuv. 
Pretože deti, ktoré rastú, ešte nemajú kompletne vyvinutý nervový systém, 
nesprávnu veľkosť topánky nevnímajú tak ako dospelí. Nesprávny výber topá-
nok však môže viesť nielen k deformácii nožičiek, ale aj kĺbov a k nesprávnemu 
držaniu tela. Pritom sú to často práve detské topánky, pri ktorých veľkosť pod-
rážky nezodpovedá veľkosti vo vnútri. O  to dôležitejšie je meranie veľkosti 
a desatoro ortopédmi overených rád výberu správnej detskej obuvi. Majte ho 
na pamäti vždy, keď sa vyberiete kupovať nové topánočky.

Ø Starostlivosť odborníkov. Žiadajte kvalifikované odmeranie detskej nohy.

∞ Správna dĺžka. Obuv musí byť vpredu, pred prsta-
mi, o 10 až 15 mm dlhšia ako noha.

± Správna šírka. Šírka obuvi sa musí zhodovať s ob-
vodom nohy v mieste prstových kĺbov.

≤ Skúšanie obuvi. Každú obuv dieťaťu preskúšajte obutím a po stojačky.

≥ Materiál zvršku. Vyberajte obuv vyrobenú z prírodných materiálov.

¥ Hmotnosť a strih. Čím ľahšie, tým lepšie, s uzatvára-
ním na šnurovanie, sponu alebo suchý zips.

µ Výstelka obuvi. Vnútorná nášľapná časť by mala byť zo savého materiálu.

∂ Vlastnosti. Skontrolujte ohybnosť obuvi a vlastnosti tlmiace nárazy.

∑ Päta. Vnútorná časť pri päte by mala byť dostatočne tuhá, vysoká a dlhá.

^q Podpätok. Pre dieťa je vhodný čo najnižší, s veľ-
kou plochou pre udržanie stability.

Desatoro pre detské nôžky
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Zdravý vývoj detskej nohy výrazne ovplyvňuje správna veľkosť obuvi. Poškodiť 
nohu môže napríklad nedostatok miesta v špici topánky, ktorý spôsobí otlače-
nie, kladivkové prsty alebo plochú nohu a neskôr opotrebované kĺby, nesprávne 
držanie tela či bolesti hlavy. Aj príliš veľká či široká obuv môže poškodiť vývoj 
chodidla. Odborníci varujú, že až každé tretie dieťa nosí obuv nesprávnej veľ-
kosti a tomu prispieva aj zistenie, že veľkosť, uvedená na detskej obuvi sa často 
nezhoduje s jej skutočnou veľkosťou. V spoločnosti Reno však každú obuv z det-
ského sortimentu premeriavajú a označujú etiketou správnej veľkosti. V jej pre-
dajniach pohodlne, aj najväčším nezbedníkom zmeriate správnu veľkosť oboch 
chodidiel, pretože aj medzi nimi sú časté rozdiely, pomocou digitálneho RENO 
SKENERA. Každé dieťa pri prvom meraní dostane vlastný preukaz. Pretože det-
ské nôžky rastú veľmi rýchlo, je nutné meranie približne v  trojmesačných in-
tervaloch. S preukazom z Rena budete mať zdravý rast vášho dieťaťa vždy pod 
kontrolou.

Predajne Reno v  Bratislave nájdete v  Auparku na Einsteinovej 
18, Bory Mall v Lamači v okrajovej časti 6780, Galérii Tesco na 
Lamačskej ceste 1, OC Central na Metodovej 6 a  v  Košiciach 
v Auparku na Nám. Osloboditeľov 3377/1

Meranie detských   
        chodidiel

Veľkosť   
               obuvi 
Môze spôsobiť príliš malá obuv 
zdravotné problémy?
Áno, pokiaľ nemajú deti v špičke obuvi dost-
atok miesta, môže to mať vplyv na vývin 
detského chodidla. Malá obuv môže zapríčiniť 
otlačeniny, kladivkové prsty alebo plochú nohu. 
Neskôr zdravotné následky ako opotrebované 
kĺby, zlé držanie tela a ani bolesti hlavy nie sú 
vzácnosťou. To všetko berú naše digitálne ske-
nery do úvahy a pri meraní počítajú pirmerne s 
12mm naviac. Táto rezerva zaistí malým cho-
didlám dostatočný priestor pre zdravý rast.

Môžem kúpiť dieťaťu väčšiu obuv ? 
Nie, v žiadnom prípade. Taktiež veľká obuv 
môže detské chodidlá poškodiť. S veľkosťou 
obuvi súvisí taktiež jej šírka. Detská obuv 
nesmie byť  ani príliš veľká ani malá.

Expert
rodičomradí
Na čo je treba dávať pri meraní pozor?
Dôležité je meranie obidvoch chodidiel. 
Rozdiely u obidvoch chodidiel sú veľmi 
časté.
Preto meria RENO SKENER vždy obidve 
chodidla a vyhodnotí správnu veľkosť obuvi.
Vhodná veľkosť obuvi pre Vaše dieťa sa 
zobrazí na displeji skeneru.

Správna veľkosť 

Vedeli ste, že každé tretie dieťa nosí nevhodnú veľ kosť obuvi? 

detskej obuvi, 
preukaz na meranie veľkostí

Tento výsledok je alarmujúci ! Spoločne 
s vedcami  a expertmi sme vyvinuli sys-
tém, ktorý nájde vhodnú obuv pre Vaše 
dieťa. Takmer všetky deti sa narodia so 
zdravými chodidlami. Urobíme všetko pre 
zachovanie tohoto ideálneho stavu.

Správna veľ kosť obuvi! 
Uvedená veľkosť na detskej obuvi sa často 
nezhoduje  so skutočnou veľkosťou obuvi.

Preto odborne premeriavame všetku obuv z 
detského sortimentu. Každá detská obuv je 
potom označená so správnou veľkosťou.

Pas merania chodidiel  
Každé dieťa obdrží pri prvom meraní nožičiek 
vlastný preukaz. Do tohoto preukazu sa pri 
každom meraní zaznamenávajú údaje o veľkosti 
detskej nožičky. Pas Vám pripomenie, že je 
nutné nechať deťom merať nožičky pravidelne a 
pomôže Vám pri výbere správnej veľkosti.
   

Ako často merať detské chodidlá?
Detské nožičky rastú veľmi rýchlo, preto ich 
nechajte svojim deťom odmerať minimálne 
3x ročne. Pri pravidelnom meraní si musíte 
byť istí, že obuv nie je vašim deťom ani malá 
ani úzka a dobre pasuje.

zachovanie tohoto ideálneho stavu.

Správna veľ kosť obuvi!
Uvedená veľkosť na detskej obuvi sa často 
nenenezhzhzhododod jujujjee ssooo skskskututtutočočočnonon u veeľkľkľkosososťoťoťouuu obobobuvuvuviii.

vlastný preukaz. Do tohoto 
každom meraní zaznamená
ded tskej nožičky. Pas Vám pr
nutnné é nechať deťom merať
pomôžeže Vám pri výbere spr

Pravidelné meranie!
ZADARMO ve všetkých 

predajniach Reno
obuv!

Dôležité
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Tie už nevyzujem
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www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l 0850 60 60 60

Finančná istota pre vaše deti

Život sa 
mení rýchlo.

Stavebné sporenie Krôčik
garantované úročenie až 9,5 % p.a. počas prvého 
roku sporenia:

úročenie vkladov 4 % p.a.,
5,5 % štátna prémia, maximálne 66,39 eur,

na ďalších 5 rokov garancia úrokovej sadzby   
na všetky vklady,
zdarma balík poistenia v spolupráci s Wüstenrot 
poisťovňou:

poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre  
prípad úmrtia,
poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa  
až do 3500 eur,

darček pre každé dieťa uvedené na zmluve  
o stavebnom sporení.



 Test bezpečnej domácnosti 
Urobte si s Predmaterskou knižkou dôležitý test bezpečnosti. Skontrolujte na-
sledovné body a zistíte, či ste pre bezpečnosť vášho dieťaťa v domácnosti uro-
bili dosť a kde ešte máte rezervy!

Ø Elektrické zásuvky sú zabezpečené ochranou.

∞ Rohy stolov, skriniek a pod. sú chránené.

± Dvere či dvierka skriniek sú zabezpečené proti privretiu prštekov.

≤ Okná sú zabezpečené pred úplným otvorením poistkou alebo mrežou.

≥ V blízkosti detskej postieľky sa nenachádza žiadna šnúra alebo kábel.

¥ Plastové tašky a mikroténové sáčky sú uložené mimo dosah dieťaťa.

µ Saponáty sú uložené v uzamknutej 
skrinke alebo zásuvke.

∂ Popolníky sú prázdne a v dosahu dieťaťa sa 
nenachádzajú cigaretové ohorky.  
(Nehovoriac o tom, že je nanajvýš neohľa-
duplné fajčiť v priestoroch, kde je dieťa.)

∑ Všetky šnúry od elektrických spotrebičov, 
ktoré práve nepoužívate a sú v dosahu 
dieťaťa, sú vytiahnuté z elektrickej zásuvky.

^q Kuchynské a iné nože a všetky 
ostré nástroje a predmety sú trvalo 
umiestnené mimo dosah dieťaťa.

^r Všetky lieky sú uložené v uzamknutej, 
dieťaťu neprístupnej skrinke.

^s Zápalky a zapaľovače sú trvalo 
uložené mimo dosah dieťaťa.

^t Knižnice, sektorový nábytok 
a akékoľvek diely nábytku, na ktoré sa 
dieťa môže vyšplhať, sú pripevnené 
k stene a zabezpečené proti pádu.

^u Miestnosti v byte či dome, ako 
napríklad dielňa, sú vždy zamknuté.

^v V priestoroch, kde býva a kde sa 
pohybuje dieťa, vrátane záhrady, 
sa nenachádzajú žiadne jedovaté rastliny.
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Problémy počať má takmer každý 6. pár. 
Ako chrániť svoju plodnosť či zvýšiť šance na 
otehotnenie? Ktoré lieky či pomôcky sú skutočne 
účinné? Občianske združenie Bocian poskytuje 
overené informácie o reprodukčnom zdraví, 
vyšetreniach, možnostiach i rizikách liečby, úprave 
životosprávy, adopcii či zdravom tehotenstve 
a nezabúda ani na vytúžené deti.

Distribúciu publikácie zabezpečujúPublikácia vyšla s láskavou podporou

              – správna voľba ochrany 
proti rotavírusom

Príznaky rotavírusovej infekcie
• prudký nástup ochorenia 
• horúčka
• zapáchajúca vodnatá stolica 
 (až 20-krát za deň)
• vracanie
• bolesti brucha alebo kŕče

Čo je rotavírus?
• rotavírus je najčastejšou príčinou 
 závažných hnačiek u malých detí
• najviac ohrozené sú najmenšie deti, 
 preto je dôležité chrániť deti čo najskôr

• Rotarix je overená vakcína: 100 miliónov detí očkovaných na celom svete
• Rotarix sa podáva len v 2 dávkach
• Rotarix poskytuje ochranu už od 10 týždňa veku, kedy sú deti najohrozenejšie

Reklama lieku Rotarix. Rotarix je očkovacia látka viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny Rotarix lekárom si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu o lieku, ktorú nájdete aj na stránke www.gsk.sk v časti Naše produkty. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch 

sa poraďte s lekárom. 

Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, sk-safety@gsk.com
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GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk

www.rotavirus.sk 

http://www.littlehipster.sk/


Potrebujete kvalitné a vkusné oblečenie pre vaše 
vytúžené dieťatko? 

Dánska značka FIXONI má širokú ponuku 
oblečenia pre predčasne narodené deti, 
bábätká aj škôlkárov.

www. fixoni.skFixoni Slovakia

Dostupné v predajniach 
po celom Slovensku  
a na www.littlehipster.sk

http://www.fixoni.sk
http://www.littlehipster.sk/
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