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Bioderma Sensibio H2O 250ml Imunoglukan P4H 250ml

Akční produkty

Sensibio H2O - čisticí a 
odličovací micelární voda na 
citlivou pleť. Aktivní hygienický 
čistící přípravek. Dokonale 
čistí velmi citlivou, tenkou a 
křehkou kůži a odstraňuje 
pálivé pocity na kůži. Zmírňuje 
podráždění a zklidňuje kůži.

Doplněk stravy, obsahuje přírodní 
Imunoglukan® a vitamin C, 
který přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

215,-
375,-

349,-
399,-

Lékárny facebook.com/lekarnyEUPHRASIA



Paranit gel na detekci hnid 
150ml

Preventivní sprej proti vším 
patří do řady produktů 
Paranit, expertů na odstranění 
vší. Poskytuje dlouhodobou, 
účinnou ochranu proti vším 
pro celou rodinu.

Paranit Gel na detekci hnid 
představuje nejjednodušší způsob 
efektivního odhalení napadení 
vší dětskou. Průhledný červeně 
zbarvený gel se připojí na hnidy, 
čímž se stanou pouhým okem 
lépe viditelné.

Paranit šampon 100ml

Paranit ošetřující šampon 
s příjemnou vůní - díky 
dvojímu účinku hubí a zároveň 
dehydratuje vši a jejich 
vajíčka. Navíc jeho použití je 
stejně jednoduché jako běžné 
umývání vlasů.

Eucerin DermoCapillaire šampon 
proti vypadávání vlasů je vhodný 
jako prevence proti řídnutí vlasů 
danému genetickou dispozicí a 
hormonálními vlivy. Jemné složení 
minimalizuje podráždění vlasové 
pokožky.

Cemio Omega 3000 Forte 
s citrusem 60+60 kapslí

Koňský gel Pferdebalsam je 
jedinečný bylinný masážní 
balzám, vyráběný na základě 
tradičních receptur z alpských 
zemí. Obsahuje vyváženou 
kombinaci extraktů z celkem 
25 bylin, příznivě působí na 
lidský organismus a splňuje 
přísné požadavky na kvalitu.

199,-
235,-

203,-
235,-

269,-
340,-

249,-
305,-

150,-
179,-

Paranit preventivní sprej proti 
vším 100ml

Eucerin DermoCapilare 250ml

Cemio Koňský gel chladivý 
400+100ml

Cemio OMEGA 3000 FORTE s citrusem 60+60 cps. obsahuje 
koncentrované množství EPA a DHA - nejúčinnějších mastných 
kyselin - získávaných z rybího oleje. Navíc obsahuje citrus pro 
odstranění nepříjemné chuti ryby.

155,-
199,-



Cholesterol

Cholesterol je látka tukového charakteru, která 
je součástí každé buňky. Pro celkové prospívání 
a zachování základních životních funkcí je zcela 
nezbytný. Naše tělo si jej vyrábí samo, ale také ho 
přijímáme v potravě. Je důležitou stavební jednotkou 
nervů, steroidních hormonů a mozkových buněk. Podílí 
se na zpracovávání tuků. Příliš vysoká koncentrace v 
krvi ale nese pro organismus zdravotní rizika, zejména 
onemocnění srdce. V případě, že máme v krvi 
cholesterolu nadbytek, usazuje se na cévních stěnách, 
kde tvoří významnou součást sklerotických plátů. 
Tento proces se nazývá ateroskleróza (kornatění 
cév). Sklerotické pláty zužují prostor uvnitř cévy a krev 
nemůže dobře proudit. Někdy může dojít k úplnému 
závěru cévy. Pláty často praskají. Pokud se tak stane, 
utvoří se v místě poškození sraženina, která opět cévu 
ucpe. Podle místa ucpání cévy může dojít například k 
srdečnímu infarktu (ucpaná céva vede do srdce), 
nebo k mozkové mrtvici (ucpaná céva vede do 
mozku).

Orgán, který za celkové množství cholesterolu 
odpovídá, jsou játra. Pokud je tělo v rovnováze, máme 
cholesterolu pouze tolik, aby zajistil správný průběh 
veškerých životně důležitých funkcí v těle. Je nedílnou 
součástí žlučových kyselin, které emulgují tuk.

Při vzniku nemocí srdce a cév hrají roli genetické 
dispozice, věk, vysoký krevní tlak, obezita, 
nedostatek pohybu, nevhodná strava, stres, 
kouření, cukrovka. Zvýšenou hladinu cholesterolu je 
potřeba aktivně ovlivňovat. Dá se bez nadsázky říct, že 
máme zdraví ve svých rukou.

Typy cholesterolu

Rozeznáváme HDL „hodný“ cholesterol a LDL „zlý“ 
cholesterol.

Hodný HDL cholesterol dopravuje zlý LDL cholesterol 
z krve do jater a tak chrání cévy před jeho usazováním. 
Předpokládá se, že zvýšená hladina HDL cholesterolu 
má za následek zpomalení rozvoje aterosklerózy 
a snížení výskytu srdečně – cévních příhod. Je 
prokázáno, že hladinu HDL cholesterolu ovlivňuje 
strava. Nadměrný příjem sacharidů jeho hladinu v 
krvi snižuje. Obvzlášť negativní dopad má fruktóza a 
sacharóza. Fruktóza je ovocný cukr, který se nachází 
hlavně v ovoci a v medu. Sacharóza je řepný cukr, nebo 
třtinový cukr. Strava bohatá na sacharidy s nízkým 
glykemickým indexem (škroby obsažené v obilovinách, 
bramborách, rýži) ovlivňuje hladinu HDL cholesterolu 
málo, nebo vůbec. Příznivý vliv na hladinu HDL 
cholesterolu má pravidelná aerobní fyzická aktivita

(běh, rychlá chůze, jízda na kole), zhubnutí u osob s 
nadváhou nebo obezitou a nejnovější studie ukazují, že 
příznivě ovlivňuje hladinu HDL cholesterolu pravidelná 
konzumace malého množství alkoholu (červeného, 
nebo bílého vína) u mužů je doporučená denní dávka 
20-30g, u žen 10-20g.

LDL cholesterol – hladina této látky patří k 
nejsledovanějším hodnotám, ze kterých se posuzuje 
zdravotní stav člověka. Pro každého z nás je důležité 
znát jeho hladinu a udržovat ji v ideálních mezích. Měření 
nepodceňujte! Pamatujte, že zvýšená hladina 
nezpůsobuje bolest, ani nemá žádné vnější příznaky a 
přesto nás významně ohrožuje na zdraví. Je to právě 
LDL cholesterol, který se ukládá na stěnách cév a ty pak 
ztrácejí pružnost a snižuje se jejich průchodnost.

Co udělat nejdříve?

Pokud neznáte svou hladinu cholesterolu, zajděte si ke 
svému praktickému lékaři na vyšetření.

Proč je cholesterol tak nebezpečný?

Onemocnění srdce způsobují více než 50% všech úmrtí 
v České republice. Denně je to zhruba 160 lidských 
životů, což představuje úmrtí jednoho člověka každých 
9 minut! Zvýšenou hladinou cholesterolu trpí téměř 
70% dospělé české populace.

Jaké jsou správné hodnoty cholesterolu v krvi

Celkový cholesterol by neměl přesáhnout 5 mmol/l. U 
dětí do 15 let 4,4 mmol/l. U hodného HDL cholesterolu 
se za normální považuje u mužů hladina v krvi nad 
1mmol/l a u žen nad 1,2 mmol/l. Pokud je jeho hladina 
vyšší než 1,6 mmol/l, snižuje se míra rizika vzniku 
srdečně – cévních onemocnění.

U zlého LDL cholesterolu se za normální považuje 
hladina v krvi do 3mmol/l.

Hladina nad 8 mmol/l znamená zvýšení rizika 
onemocnění srdce a cév čtyřikrát a je signálem k 
farmakologické léčbě.

Jak ovlivnit hladinu cholesterolu

Pokud máte hladinu cholesterolu zvýšenou, nebo 
dokonce vysokou, je třeba upravit dlouhodobě 
jídelníček, nejlépe celý životní styl. Takto lze 
zabránit nejen dalšímu zvyšování, ale dokonce 
hladinu cholesterolu můžeme snížit. Pokud vám lékař 
předepsal léky, věřte, že nejlepší cestou je kombinace

léků a úprava životosprávy, která účinky léků výrazně 
podpoří.

Strava

Je dobré zaměřit se na složení tuků v potravě. 
Vyhýbat se tukům „špatným“ a preferovat tuky „dobré“. 
Tuky by měly tvořit 30 – 35% doporučeného denního 
příjmu energie. Špatné tuky jsou ty živočišného 
původu (výjimkou jsou tučné ryby). Patří sem sádlo, 
máslo, tučné vepřové a hovězí maso, kuřecí, 
kachní, husí kůže, smažené a fritované pokrmy, 
uzeniny. Živočišné tuky obsahují vysoké množství 
nasycených mastných kyselin a trans mastných kyselin, 
které podporují zvyšování cholesterolu v krvi. Proto 
by měly tvořit maximálně 1/3 všech přijatých tuků. 
Toto množství pokryje konzumaci mléčných výrobků a 
libového masa, které by v jídelníčku nemělo chybět. 
Dobré tuky jsou rostlinného původu (rostlinné oleje a 
produkty z nich vyrobené) s obsahem nenasycených 
mastných kyselin. Ty pomáhají udržovat srdce zdravé. 
Některé z těchto nenasycených mastných kyselin 
jsou esenciální, to znamená, že náš organismus si 
je neumí vyrobit, jsou pro naše zdraví nezbytné a je 
třeba dodávat je z potravy.

Příznivý vliv na hladinu cholesterolu má vláknina 
obsažená v celozrnných výrobcích, luštěninách, ovoci 
a zelenině.

Pitný režim by měl být dodržován v podobě čisté 
vody. Nevhodné je nadměrné pití kávy, silného 
černého čaje, alkoholu a slazených nápojů.

Správně sestavený jídelníček při vysoké hladině 
cholesterolu by měl zajistit optimální a vyvážený přísun 
všech živin – bílkovin, sacharidů, tuků a vitamínů a 
minerálů.

Pravidelný pohyb by měl být nedílnou součástí 
našich každodenních aktivit. Mimo pozitivního 
působení na snižování cholesterolu posiluje svaly, 
včetně toho srdečního. Pomáhá odbourávat stres 
a posiluje imunitu.

Psychická pohoda – udělat si čas sám na sebe, dbát 
na dostatečný odpočinek, spánek. Nadmíra stresu 
může negativně ovlivnit hladinu cholesterolu. Neměli 
bychom dovolit, aby stres negativně ovlivňoval náš 
jídelníček.

Ke snížení vysoké hladiny cholesterolu a posílení srdce 
jsou na našem trhu speciální doplňky stravy. S jejich 
výběrem vám rády pomůžou naše magistry v lékárnách 
EUPHRASIA.

www.euphrasia.cz | eshop.euphrasia.cz | více jak 14 tisíc produktů skladem



Cemio Kamzík 60 kapslí

Avilut Ginkgo Recordati 
80+10 kapslí

Cantalin micro - 96tbl Nicorette Freshfruit Gum
4mg 30ks

Přípravek je určen pro léčbu 
závislosti na tabáku, zmírnění 
touhy po nikotinu a zmírnění 
abstinenčních příznaků, což 
umožňuje snadněji přestat kouřit. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

245,-
295,-

289,-
385,-

Cemio Kamzík je kloubní přípravek s unikátní kombinací nativního 
kolagenu UCI® a UCII® a vitaminu C pro klouby, vazy, šlachy i 
chrupavky.

Marťánci s Imunactivem 
50+50 + čelovka

Marťánci® s Imunactivem jsou komplexem vitaminů a minerálů 
pro děti ve formě cucavých tablet - malých Marťánků s příchutí 
jahod a tuti frutti.

249,-
342,-

Avilut 3-forte Recordati 
60+10 kapslí

385,-
460,-

Avilut 3-forte Recordati je doplněk stravy s obsahem karotenoidů: 
Lutein 15 mg a Zeaxantin 3 mg. Dále obsahuje: Omega-3 
nenasycené mastné kyseliny, Vitamin E, Zinek a Měď. Zinek přispívá 
k normálnímu stavu zraku.

359,-
430,-

Avilut Ginkgo Recordati je doplněk stravy s obsahem karotenoidů: 
Lutein 13 mg a Zeaxantin 3 mg. Dále s obsahem aktivních látek 
jako jsou: Ginkgo biloba, Rutin, Aescin, Vitamin E, Zinek a Měď. 
Zinek přispívá k normálnímu stavu zraku.

Cantalin micro obsahuje mikronizovanou flavonoidní frakci diosminu 
450 mg a hesperidinu 50 mg. Mikronizace umožňuje jejich rychlejší 
a účinnější absorpci.

249,-
295,-

Volně prodejný léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma. Obsahuje Nicotini resinas.Pečlivě si přečtěte 
příbalový leták!



Kouření - co se při něm děje v těle a jak s ním přestat

Miliony lidí žijí s cigaretou. Je to intimní 
vztah. Mají s ní spojené krásné prožitky – 
pití kávy, sladký dezert, sledování televize. 
Všechny tyto věci šluk z cigarety promění 
ve vrcholný zážitek. Cigareta působí jako 
posilovač slasti a uvolnění, jako příjemná 
hudba, nebo čokoláda. Tři čtvrtiny kuřáků 
by raději přestaly kouřit dnes, než zítra. 
Připadá jim to ale nesmírně těžké. Vztah k 
cigaretě potlačuje rozum a zastiňuje vlastní 
nemohoucnost. Strach před zhoubným 
nádorem se rozplyne v obláčku kouře a s ním 
i mizerný pocit z vlastní závislosti.

Představte si: vytahujete cigaretu z krabičky, 
pak hledáte chvíli zapalovač, škrtnete a 
potáhnete. Než potáhnete podruhé, je dobré 
vědět, co se ve vašem těle děje.

1. – 10. vteřinu

Ve chvíli, kdy vtáhnete prvního ‚šluka‘, kouř 
se rozplyne v ústech a zanechává hnědé 
stopy na vašich zubech. Toxické látky 
jako formaldehyd a amoniak okamžitě 
zburcují váš imunitní systém. Jako 
celoplošný zánět. Poté v průdušnicích 
cigaretový kouř dočasně zpomalí slizniční 
řasy, které zjednodušeně fungují jako 
zametací stroje na uklizení hlenu a škodlivých 
částic. Mezitím nikotin přechází do krevního 
oběhu přes miliony kapilár v plicích. Když se 
dostane do nadledvinek, vaše tělo zaplaví 
příval nové energie – to proto, že se spustila 
tvorba adrenalinu. Srdce pumpuje naplno, 
a tak se zvyšuje riziko mozkové mrtvice. 
Nikotin zasáhne mozek. V něm pak nervové 
buňky dají signál k tomu, aby se uvolnil 
dopamin. Díky němu vás zaplaví příjemné 
pocity. Ve stejné chvíli ale oxid uhelnatý 
zabraňuje roznášení kyslíku do životně 
důležitých orgánů. Ty se proto dusí.

Po 5 minutách

Zatímco se v popelníku povaluje čerstvý 
nedopalek, ve vašem těle klesá hladina 
dopaminu k normálu. Začnete toužit po další 
cigaretě. Cigaretový kouř je sice z těla pryč, 
ale zůstaly po něm tisíce toxinů. Organismus

je bude čistit po dalších šest až osm hodin. 
Některých dárků na rozloučenou se ale 
nezbavíte nikdy. Hrozí všem dobře známé 
důsledky kouření – za všechny jmenujme 
rakovinu plic, jazyka, hrtanu, ledvin, 
střeva, žaludku.

Návod úspěšného odvykání kouření

Základem toho, jak přestat kouřit, je dostatek 
informací. Nejen o tom, co vám abstinence 
přinese, ale také o tom, co dělat, když s tím 
máte chuť praštit. Zde je několik rad, jak 
nedělat chyby a vydržet.

1. Přijměte fakt, že odvykání kouření není 
žádná epizodka, ale dlouhotrvající 
proces.

2. Často jezte, klidně každé 2 hodiny, 
vybírejte nízkokalorická jídla, ovoce, 
zeleninu.

3. Pokud jste unavení, více spěte.
4. Pijte hodně vody a výrazně naředěné 

ovocné džusy.
5. Pokud to lze, zkuste pomalu zvyšovat 

fyzickou zátěž (procházky, chůze do 
schodů)

6. Dopřejte svému tělu vitamíny, buď 
v podobě ovoce a zeleniny, nebo jako 
doplňky stravy.

7. Za každý den, který nekouříte, se 
odměňte (ne kalorickým jídlem, ale 
nějakou drobností)

8. Nezkoušejte si třeba jen potáhnout 
z cigarety a nevěřte tomu, že byste 
zůstali pouze u jedné.

9. Znovu a znovu si připomínejte, 
proč jste se rozhodli s kouřením 
skoncovat a co jste svým 
rozhodnutím získali.

10. Pokud se vám nedaří odvykat 
samostatně a bez pomoci – toto se 
podaří pouze 3% kuřáků, nechte si u 
svého lékaře předepsat léky na odvykání 
kouření. Vaše šance nekouřit s 
pomocí lékaře stoupne až na 
40%! Ne všichni ale mohou tyto léky 
užívat, o tom rozhodne lékař. Existují 
nikotinové náhrady v podobě náplastí, 
žvýkaček, pastilek. S jejich výběrem

vám rády pomůžou magistry v lékárnách 
EUPHRASIA.

Vaše rozhodnutí přestat kouřit má 
zásadní význam a nelze jej ničím 
nahradit. Pokud si budete chtít cigaretu 
zapálit, účinné léky ani ostatní lidé vám 
v tom nezabrání. V Česku je něco přes 2 
miliony kuřáků, přitom asi 70 % z nich 
by raději nekouřilo. Tedy kolem 1 400 
000 lidí si denně koupí něco, co vůbec 
nechce. Nemají z toho dobrý pocit a 
říkají si, že jsou neschopní, když s tím ještě 
neskoncovali. Nejsou ale neschopní, jsou 
závislí. Kolem 40 % kuřáků, tedy asi 
milion lidí, zkusí každý rok přestat, 
naprostá většina bez pomoci lékaře a bez 
léků. Protože závislost na tabáku je velmi 
silná, je jejich úspěšnost malá, 3 %, tedy 
jen 3 lidé ze 100, po roce nekouří.

Kdybychom vzali druhý extrém, a sice 
intenzivní a dlouhodobou léčbu, je 
úspěšnost i mezi silně závislými 44%. 
To už je rozdíl! Zvažte sami, co uděláte. 
Nestyďte se vyhledat pomoc u lékaře 
vyškoleného pro léčbu závislosti na 
tabáku.

Slovo psychologa: „Lidé kouří nikoli 
proto, že chtějí kouřit, ale protože 
nemohou přestat.“

Slovo statistika: „Pokud by všichni 
kuřáci v ČR přestali kouřit, jedna třetina 
onkologů by byla bez práce.“

Lékárny EUPHRASIA - místo mezi domovem a lékařem

Každé pondělí v 10:00 pro Vás 
na naších webových stránkách 
www.euphrasia.cz zveřejníme 
nový tématický článek. Aby Vám 
žádný z nich neunikl, registrujte 
svou emailovou adresu na našich 
webových stránkách a my Vám 
článek pošleme mailem.

Články našich magister



Voltaren Forte - 100ml

Kaloba 20mg - 21 tablet Sunar Complex - AKCE 5+1

Voltaren Forte 2, 32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu 
a k zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby. 
Gel se vyznačuje zvýšeným průnikem přes kůži. Léčivá látka působí na 
hluboko uložené zanícené tkáně. Čtěte pozorně příbalový leták.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní 
výživu. Soutěž se vztahuje výlučně na výrobky pokračovací 
kojenecké výživy a batolecích mlék. Výrobek zdarma podle 
aktuální nabídky lékárny.

Kaloba 20 mg je fytofarmakum (rostlinný lék). Jeho účinnou látkou je 
vysušený extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides. Přípravek se 
užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje podávání 
antibiotik. Čtěte pozorně příbalový leták.

1. Kupte 5× libovolné mléko Sunar complex od ukončeného 6. měsíce věku.
2. Vložte do hrací karty účtenku za každý nákup Sunar complex.
3. Za každý koupený výrobek si dejte v lékárně označit kartičku razítkem.
4. Sbírejte razítka do prázdných políček.
5. Za 5 razítek získáte mléko zdarma.
6. Kartičku s razítky a vloženými účtenkami odevzdejte v  lékárně 

výměnou za mléko Sunar zdarma.

1 MLÉKO NAVÍC ZDARMA

COSMOS chladivý-hřejivý 
gel.polšt.dospělí 12x29cm

Cosmos chladivý/hřejivý gelový 
polštářek je opakovaně použitelný 
gelový obklad s plovoucí vložkou, 
který se používá k léčbě teplem 
a chladem. Polštářek zůstává 
pružný do teploty -18 °C a 
přizpůsobí se postižené části 
těla. Obsahuje 100% přírodní 
materiály. Neobsahuje žádné 
chemické látky, a proto ho lze 
likvidovat ekologickým způsobem.

130,-
169,-

245,-
279,-

155,-
199,-

Cemio Metric 308 Smart

Cemio Metric 308 Smart je lékařský bezkontaktní teploměr s 
alarmem měřící rozsah tělesné teploty: 35,5 - 42,9 °C a teploty 
povrchu 0 - 118 °C. Dobře čitelný display. Paměť na 32 měření.

790,-
890,-

Cemio Metric 304 Rapid Flex 
pro děti je digitální teploměr 
pro měření tělesné teploty. Díky 
ohebné špičce pro bezpečné 
měření teploty je teploměr vhodný 
jak pro děti, tak pro dospělé.

115,-
149,-

Cemio Metric 304
rapid flex pro děti

Léčivý přípravek s účinnou látkou Pelargonii sidoidis extractum fluidum.  K vnitřnímu užití. Pečlivě 
čtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethyaminum. K vnějšímu užití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.



Akční leták se vztahuje na lékárny EUPHRASIA

Lékárna EUPHRASIA Bučovice
Slavkovská 92
685 01 Bučovice
tel.: 517 380 005
email: lekarnabucovice@euphrasia.cz

Lékárna EUPHRASIA Tuřany
Holásecká 31
620 00 Brno-Tuřany
tel.: 545 219 468
email: lekarnaturany@euphrasia.cz

Lékárna EUPHRASIA Ořechov
Pavlíkova 67
644 44 Ořechov
tel.: 547 225 483
email: lekarnaorechov@euphrasia.cz

Pondělí až pátek od 7:00 do 18:00
Sobota od 8:00 do 12:00

Pondělí až pátek od 7:00 do 18:00
Sobota od 8:00 do 12:00

Pondělí až pátek od 7:00 do 18:00
Sobota ZAVŘENO

Léčba horečky u dětí

Léčba horečky u dětí se liší jednak podle 
věku dítěte a jednak podle naměřené teploty.

U dětí do tří měsíců je potřeba 
vždy kontaktovat lékaře, 
samoléčba není namístě.

Pokud je teplota jen zvýšená (tedy do 38°C), 
není potřeba ji léky snižovat, jen pravidelně 
přeměřovat. V tomto případě je důležitý 
hlavně dostatek tekutin, nejlépe dětské čaje 
oslazené hroznovým cukrem, který dítěti 
rychle dodá energii. U dítěte staršího než 
3 roky je vhodné navíc doplnit vitamin C.

Když teplota stoupne nad 38°C, začneme 
u dětí starších tří měsíců podávat léky 
s obsahem paracetamolu či ibuprofenu.  
Jednotlivé dávky je možné dávat obvykle 
po 6ti hodinách (dle doporučení lékaře či 
lékárníka).  Na střídání léků s paracetamolem 
a ibuprofenem nejsou názory odborníků 
jednotné, s opatrností a ohledem na 
dávkování je tento způsob léčby možné 
využít. Pozor na zdvojení léčby léky se stejnou 
účinnou látkou, ale pod jiným názvem.

Pro děti od tří měsíců do tří let je dobré mít po 
ruce sirup i čípky, pro případ, že dítě zvrací, 
případně na noc, abychom dítě zbytečně 
nebudili. Od devíti kg dítěte je možné využít 
i tablety s obsahem paracetamolu, které 
menším dětem (do asi tří let) pro snažší 
užití drtíme. Tablety s ibuprofenem je možné 
dávat dětem starším než šest let. Tablety 
je potřeba podávat s jídlem nebo po jídle a 
dostatečně zapít.

Konkrétní přípravek, lékovou 
formu a dávkování vám doporučí 
lékař či lékárník.

Stoupne-li telota nad 39°C, je potřeba začít 
dítě ochlazovat i „zevně“. Dříve doporučované 
zábaly a studenou sprchu nyní nahrazují 
šetrnější metody, obzvláště tzv. sponging. 
Provádí se tak, že dítě posadíme do vaničky 
s vlažnou vodou a jemně je omýváme 
houbičkou. Tím, že dítě omýváme delší dobu 
a voda se z jeho tělíčka postupně odpařuje, 
je ochlazování velice efektivní. Zároveň pro 
dítě není vlažná voda tak nepříjemná, jako 
vyloženě studená, je tedy klidnější, navíc 
ho můžeme při koupeli zabavit oblíbenou 
hračkou.

Kdy kontaktovat lékaře?

U dětí do tří měsíců je to nutné, u dětí 
do jednoho roku je to vhodné. Vždy pak 
kontaktujeme lékaře, pokud příznaky do 
dvou dnů neustoupí, nebo se náhle zhorší. 

Režimová opatření, doplnění 
léčby

Pro úspěšnou léčbu je potřeba, aby bylo dítě 
v klidu  a v teple na lůžku. Velice důležitý 
je dostatečný přísun tekutin, děti jsou 
na dehydrataci mnohem náchylnější, než

dospělí. Jak bylo uvedeno výše, velice 
vhodné jsou čaje oslazené hroznovým 
cukrem. K dispozici jsou podle věku dítěte 
čaje bylinkové, buď ve směsích (s názvy 
jako „na nachlazení“, „na imunitu“), nebo 
jednosložkové – vhodné jsou například čaje 
lipové, s černým bezem. Opatrnosti je třeba, 
pokud je dítě alergické na určité bylinky.

Dětem od tří let zajistíme dostatek vitaminů, 
zvláště vhodné je zvýšit přísun vitaminu C.

Čím teplotu měřit?

Teploměrů je v dnešní době široká nabídka, 
pro lepší orientaci je můžeme rozdělit na 
několik typů:
• klasické „sklepávací“ – dříve rtuťové, 

dnes s náplní galia, koupelové např. s 
řepkovým olejem.

• digitální – pro rychlejší měření, mohou 
mít ohebný konec, pamatují si poslední 
naměřenou hodnotu.

• bezkontaktní – nejnovější typ, obvykle 
infračervené, je s nimi většinou možné 
kromě teploty těla měřit i teplotu vody 
či předmětů, vhodné tedy na kontrolu 
teploty vody ve vaničce, dětské výživy 
apod., výhodou je rychlé měření bez 
dotyku s měřenou osobou či předmětem 
– tedy hygienické, dítě není třeba rušit 
či budit.

Naše magistry

zleva: PharmDr. Petra Francová, Mgr. Bohdana 
Zbožínková, Mgr. Alena Lososová, Mgr. Radka 
Adámková, Eliška Kocurová, Mgr. Lenka Hublová


