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ORTOPEDIE

Kinetoterapia
după rupturi musculare
Autor:
Dr. Andrei Bogdan,
medic primar ortopedie – traumatologie
www.centrokinetic.ro

L

eziunile musculare sunt rezultatul unor macrotraumatisme produse de o contracție bruscă a
unui mușchi, în anumite condiții favorizante. Întinderea reprezintă o leziune a mușchilor sau a
tendoanelor. În funcție de severitatea leziunii, putem avea
o simplă suprasolicitare a mușchiului sau tendonului sau
o ruptură parțială sau totală a mușchiului sau tendonului.
Unii sportivi, în special cei amatori neglijează accidentările de mică amploare, care astfel întârzie să se vindece și uneori chiar se cronicizează. Rupturile musculare
apar spontan datorită unei contracții puternice sau a unei
activități normale, efectuată pe un mușchi epuizat; pot fi
provocate prin lovitura directă, mai ales când direcția de
acțiune este tangențială cu muschiul. Alți factori care pot
favoriza producerea leziunilor musculare sunt eforturile
bruste și violente fără o încălzire prealabilă, în condițiile
unui climat rece și umed.
Investigații paraclinice. În general diagnosticul este
printr-o anamneză amănunțită și pe baza examenului
clinic local. Este utilă și ecografia musculară mai ales în
cazul sportivilor de performanță. Ecografia mio-entzoosteo-articulara se efectuează pentru a decela gravitatea
leziunii (stabilirea gradului întinderii) în funcție de care se
stabilește și conduita terapeutică secundară.
Clasificare: • Grad 1: leziune ușoară care afectează un
număr redus de fibre musculare (sub 5%). Este o leziune
fibrilară (afectează câteva fibre musculare). Clinic: durere
localizată, fără impotență funcțională, redoare și crampe la 2-5 zile posttraumatism. • Gradul 2: leziune medie
care afectează un număr extins de fibre musculare dar
mușchiul nu este complet rupt. Leziunea este de tip fascicular (sunt interesate câteva fascicule ale mușchiului).
Clinic: durere intensă, tumefiere, echimoză moderată, redoare și crampe cu durată de o săptămână. • Grad 3: leziune severă cu ruptură musculară completă. Clinic: durere
bruscă, intensă, imposibilitatea de a contracta mușchiul,
echimoze și tumefiere importante, la inspecție mușchiul
se observă proeminent.
Tratamentul rupturilor musculare. În primă fază, scopul
tratamentului este de a reduce edemul și durerea. Se re-
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comandată aplicarea formulei “RICE”, dar numai în primele
24-48 de ore. Pe lângă această, utilizarea unui antiinflamator nesteroidian sub formă de unguent sau comprimate
poate fi utilă pentru reducerea durerilor și inflamației, ridicarea membrului afectat, gheață local, fașă elastică. Repausul este obligatoriu, mai ales în cazul sportivilor, deoarece
continuarea antrenamentelor determină agravarea leziunii.
Vă reamintim ce este formula RICE: • R (rest) = repaus,
adică reducerea sau chiar oprirea activității sportive și a
activităților casnice mai solicitante. Durata repausului de
la efort este stabilită de un medic. • I (ice) = gheață, adică
aplicarea acesteia pe zonele traumatizate timp de 20 de
minute de 4-8 ori pe zi. Nu se aplică direct pe piele, ci se
înfășoară într-un prosop. • C (compression) = comprimare, adică menținerea unei presiuni constante cu ajutorul
fasei elastice pe gleznă, genunchiul, cotul sau umărul
afectat. • E (elevation) = ridicarea membrului afectat de la
planul orizontal. Practic, în poziție declivă se ridică membrul traumatizat pe o pernă, deasupra planului inimii.
Kinetoterapia este indicată după inițiala cicatrizare și
constă într-o primă fază în exerciții de stretching pentru
a întinde tesutul cicatriceal fibros, urmate de exerciții de
creștere progresivă a forței musculare – inițial exerciții pasive, pasivo-active și active; treptat se va trece la exerciții
active cu încărcare progresivă. Următoarea etapă este începerea antrenamentului specific, de asemenea, gradat ca
intensitate și încărcare, ideal sub supraveghere medicală.
A doua fază a tratamentului este recuperarea, al cărei
scop final este restaurarea funcției musculare. Cei mai
mulți ajung direct la această fază, tocmai fiindcă au neglijat
complet prima fază.
Un alt obiectiv al recuperării fizice este creșterea forței
și flexibilității. Scopul final este reluarea tuturor activităților
zilnice, inclusiv cele sportive. Este necesar ca pacientul să
se consulte cu terapeutul înainte de a reîncepe să facă
anumite tipuri de efort specific. În unele cazuri, cel accidentat este tentat să reia complet activitatea fizică, chiar
înainte ca durerea să fi dispărut complet, amplitudinea
mișcărilor nu este completă, ca și forță și flexibilitatea,
ceea ce poate conduce spre cronicizare.
În general perioada de vindecare pentru întinderile
musculare este de 2 până la 3 săptămâni, pentru ruptura
musculară parțială este de 3 până la 6 săptămâni iar în
cazul rupturii musculare totale de aproximativ 3 luni.

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Cum poți regla
tranzitul intestinal?
Tranzitul intestinal joacă un rol esențial în starea de sănătate a întregului organism. De altfel, se spune că sănătatea noastră începe și se
sfârșește în intestine. Tulburările de digestie
reprezintă o problemă destul de frecvent întâlnită în rândul adulților, dar și al copiilor, manifestându-se mai ales în cazul persoanelor de
sex feminin.

P

rincipalele cauze ale problemelor tranzitului intestinal au legătură directă cu
stilul de viață, tocmai de aceea, dacă
vrei să îți reglezi sistemul digestiv, ar
trebui prima dată să faci o evaluare a obiceiurilor tale și să le schimbi pe cele nesănătoase.
Primul obicei pe care îl poți introduce în rutina ta zilnică este să bei o cantitate de apă suficientă pentru a-ți hidrata întregul organism. De
multe ori, problemele tranzitului intestinal provin din deshidratarea organismului. Dacă nu bei
suficient de multă apă, organismul o absoarbe
pe cea disponibilă, lăsând colonul uscat și determinând apariția tuturor dereglărilor sistemului
digestiv. Nu ai crede că un pahar de apă în plus
pe zi este atât de important până nu te confrunți
cu diverse tulburări digestive.
O altă parte importantă a unui stil de viață
sănătos este mișcarea zilnică. Sedentarismul
este una dintre cauzele apariției constipației și
în zilele noastre, din ce în ce mai mulți adulți își
petrec ziua întreaga în fața unui birou, iar când
ajung acasă se aruncă direct pe canapea sau pe
fotoliu, uitând de cele 10-20 minute de mișcare
zilnică. Mișcarea stimulează musculatura in-
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ternă și ușurează digestia. Poți alege să mergi
pe jos de la birou acasă sau să mergi la cursuri
de pilates, yoga sau aerobic, care au avantajul
de a te relaxa după o zi de muncă grea. Toate
aceste exerciții te ajută să te menții în formă și
în același timp să îți păstrezi sistemul digestiv
sănătos.
Nu în ultimul rând, alimentația joacă un rol
extrem de important în menținerea tranzitului
intestinal. O alimentație bogată în fibre este regula de aur a unui stil de viață sănătos și a unui
sistem digestiv sănătos. Fibrele alimentare au
rolul de a-ți conferi acea senzație de sațietate
și de a-ți asigura un tranzit intenstinal normal,
fără constipație, balonări sau dureri de stomac.
Există două tipuri de fibre: fibre solubile care reprezinta sursa de hrana pentru bacteriile bune
din intestin și fibrele insolubile care au rolul de
a facilita trecerea alimentelor prin sistemul digestiv, având un efect laxativ natural. Fibrele
solubile le găsim în fulgi de ovăz, mere, citrice,
căpșuni, morcovi, fasole sau semințe, în timp
ce fibrele insolubile le găsim în nuci, grâu integral, orez brun, legume cu frunze verzi și legume rădăcinoase, varză, roșii, etc. În mod normal,
un adult are nevoie de aproximativ 25 de grame
de fibre pe zi, pentru a avea un sistem digestiv
sănătos. Iînsă de multe ori stilul de viata agitat
si lipsa timpului sunt asociate cu o alimentatie
dezechilibrata si nu reusim sa atingem necesarul zilnic de fibre. Un ajutor in acest sens poate
fi Optifibre, un produs din 100% fibre naturale,
solubile, care hranesc bacteriile bune din intestin si ajuta astfel la reglarea tranzitului intestinal. Nu uita ca un stil de viata echilibrat si grija
pentru sanatatea ta si a celor din jur reprezinta
temelia pentru orice iti doresti sa construiesti in
viata!

MEDICINĂ DE
FAMILIE

GIARDINOPHYT

FORMULA ORIGINALĂ acad. dr. farm. OVIDIU BOJOR PENTRU
ELIMINAREA PARAZIŢILOR INTESTINALI (ascaris, oxiuris, giardia)
Corpul nostru este în permanent contact cu organisme ”străine”: bacterii, viruși, paraziți –
unele sunt benefice organismului uman, participând, de exemplu, la digestia alimentelor sau
la producerea unor vitamine; altele sunt aparent
inofensive - stau ”alături” de noi până când imunitatea persoanei scade și atunci devin periculoase; iar altele sunt permanent în conflict cu
omul, generând diverse boli, cum sunt paraziții.

P

araziții intestinali sunt printre cei mai frecvent diagnosticați dintre bolile parazitare.
Cele mai frecvente parazitoze sunt: giardioza, oxiuroza, ascaridioza.
Paraziții intestinali sunt frecvent întâlniți la copii,
vârstnici, adulți cu probleme imunitare.
ATENȚIE LA SEMNALELE CORPULUI
Prezența în organism a paraziților intestinali poate
determina diverse manifestări:
l lipsa poftei de mâncare, cu slăbire în greutate sau
din contră, poftă exagerată, mai ales pentru dulciuri;
l dureri abdominale, mai ales în jurul ombilicului, balonări, grețuri, vărsături, scaune moi;
l alergii manifestate la nivelul pielii, digestiv ori respirator;
l la nivelul pielii, prurit (mâncărimi), cu sau fără
erupție, uneori foarte deranjant - frecvent este pruritul anal (la fetițe poate exista prurit la nivel genital, tratat uneori în mod greșit cu medicamente,
fără să fie luată în calcul posibilitatea unei parazitoze);
l poate fi prezentă o tuse iritativă, fără alte simptome
și care nu răspunde la nici un tratament, spre exasperarea părinților;
l persoanele sunt de multe ori palide, cu cearcăne,
cu stare de oboseală cronică;
l răcelile pot fi mai frecvente și pot avea manifestări
mai grave sau să se vindece mai greu.
Alte manifestări întâlnite sunt: oboseală fizică sau
psihică, insomnie, agitație, tulburări de concentrare,
ticuri, spasme, tresăriri, convulsii, bruxism (scrâșnesc
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din dinți, mai ales copiii, mai ales noaptea).
Diagnosticul de parazitoză intestinală se pune
prin examen coproparazitologic.
Dar, de multe ori acesta este negativ, iar persoana are toate semnele clinice ale prezenţei paraziţilor
- în acest caz probabilitatea prezenței acestora este
mare. Dacă se recoltează scaunul în apropierea zilei
cu Lună plină, când paraziţii au un maxim de dezvoltare şi multiplicare, este mai mare posibilitatea identificării lor.
Important
Dacă o persoană prezintă semne de parazitoză,
chiar dacă examenul coproparazitologic este negativ,
se recomandă intervenția cu produse antiparazitare.
Deoarece tratamentul medicamentos antiparazitar este deosebit de agresiv, în special pentru ficatul
unui copil, alegerea de primă intenție este bine să fie
a unui produs natural, bine suportat de organism și
cu efecte benefice multiple.
GIARDINOPHYT conţine extracte de Cimbru,
semințe de Mărar, Cuişoare, Vetrice și extract de Propolis. Favorizează eliminarea paraziţilor; distruge şi
împedică proliferarea microorganismelor; favorizează
eliminarea gazelor din intestin, combate senzaţia de
vomă şi greaţă.
Nu se recomandă administrarea în cazul alergiei
la produse apicole (propolis), femeilor însărcinate și
celor care alăptează.
Cura durează 14 zile: 7 zile urmate de 7 zile pauză, apoi încă 7 zile, pentru prevenirea recidivelor. Un
alt mod de administrare: 14 zile consecutiv, astfel încât jumătatea curei, deci a 7-a zi să coincidă cu Luna
plină, știut fiind că la Lună plină este maximul de
multiplicare al paraziților intestinali.
Se administrează dimineaţa, la toţi membrii familiei, înainte de masă: copii de 2- 6 ani: 1 ml; copii de
7-14 ani: 2 ml; copii peste 15 ani şi adulţi: 3 ml.
Parazitozele intestinale sunt foarte frecvente; intervin aici lipsa unei igiene riguroase, dar și imunitatea scăzută a populației. De aceea, se recomandă
efectuarea unei cure anuale de deparazitare, de
către toți membrii familiei (care locuiesc împreună).

CARDIOLOGIE

Bolile cardiovasculare
în perioada caniculară
Autor:
Dr. Roxana Oana
Darabonț,
• Medic Primar
Cardiolog;
• Ecocardiografie;
• Ecografie vasculară;
Centrul Medical Mediclass
www.mediclass.ro

Ce trebuie să cunoască în periopada caniculei
persoanele cu boli cardiace sau hipertensiune
arterială.

P

ersoanele cu afecțiuni cardiovasculare,
mai ales cei în vârstă de peste 65 de ani,
riscă vară agravarea acestor afecțiuni,
mai ales în zilele caniculare.
Umiditatea asociată căldurii este un factor
agravant, care conduce la creșterea eliminarii de
apă și săruri din organism, prin transpirație.
Efectul principal al temperaturilor crescute îl
reprezintă deshidratarea.
La vârstnici senzația de sete apare de multe ori tardiv, după ce au început să se manifeste semnele dezhidratării: dureri de cap, astenie,
crampe musculare.
Deshidratarea produce o cerștere compensatorie a numărului de bătăi cardiace care se
resimte de către pacient în special sub formă de
palpitații și al cărei principal efect îl reprezintă
creșterea consumului de oxigen în mușchiul cardiac, cu posibiltatea declanșării crizelor de angină pectorală sau agravării insuficienței cardiace,
la cei deja suferinzi de aceste boli.
Spre deosebire de bolile cardiovasculare
menționate, valorile de tensiune arterială au
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tendință să scadă în perioadele cu temperaturi
mari, fenomen la care contribuie atât deshidratarea cât și vasodilatația indusă de căldură.
În acest context medicația antihipertensivă
este mai prost tolerată. Persoanele aflate în tratament cu diuretice sunt mai predispuse pierderea de apă și electroliți, cum sunt sodiul și potasiul.
În consecință, pe perioada caniculei, pacienții
cardiaci și în special cei hipertensivi trebuie să
respecte cu strictețe medicația prescrisă de către
cardiolog și de asemenea, indicația general valabilă, de a consuma cel puțin 2 litri de lichide pe zi,
dar care să nu conțină alcool!
Este recomandată menținerea unui confort
termic în interiorul locuinței sau al spațiului de
lucru (22°C - 24°C) și să se evite deplasarea în
exterior la orele de temperaturi maxime.
Având în vedere că tensiunea arteriala poate
să scadă față de valorile uzuale este bine să fie
controlată mai des, chiar zilnic în perioada caniculei, cu condiția să existe posibilitatea măsurării
tensiunii arteriale la domiciliu.
În cazul în care, sub tratamentul de fond al
hipertensiunii arteriale, se înregistrează valori
sistolice mai mici sau egale cu 115 mmHg sau
în caz creșteri ale valorilor tensinale, ca și în
situația în care pacientul suferind de boli cardiovasculare prezintă agravări ale simptomatologiei
chiar sub medicație corect administrată, se recomandă consultul cardiologic de specialitate.
Medicul va adapta, eventual temporar,
medicamentația, în funcție de valorile tensionale
sau/și de alte probleme constatate, induse de
căldură, asupra bolilor cardiace existente.

OBSTETRICĂGINECOLOGIE

Lichidul amniotic şi rolul
lui în dezvoltarea fătului
Sarcina reprezintă un drum lung şi, uneori,
plin de obstacole. Un obstacol îl reprezintă
scurgerile de lichid amniotic care pot apărea
ca urmare a efectuării unei amniocenteze sau
într-o sarcină cu risc.

Ce trebuie să ştim despre lichidul amniotic?
În timpul sarcinii, bebeluşul creşte şi se dezvoltă în uterul mamei, fiind protejat de sacul amniotic (membranele) şi înconjurat de lichidul amniotic. Unul din multiplele roluri pe care lichidul
amniotic le are este protejarea bebeluşului de şocurile exterioare. Lichidul amniotic începe să se
formeze încă din primele zile de la concepţie.
Conform cercetărilor de specialitate, lichidul
amniotic apare în primele 12 zile de la concepţie.
Acest fluid este clar, de culoare gălbuie şi este
iniţial provenit din plasma mamei.
Începând din săptămâna a 16-a, urina fetală
devine principala sursă de producere a lichidului
amniotic. Iniţial, lichidul amniotic este absorbit de
pielea şi ţesuturile bebeluşului.
Bebeluşul începe
să înghită lichid şi să
urineze. Urina este
ingerată din nou şi
astfel lichidul amniotic este complet regenerat la scurt timp.
Dezvoltarea reflexului
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de înghiţire este esenţială pentru pregătirea bebeluşului în vederea hrănirii după naştere şi este
rezultatul a luni de exerciţiu practicat intrauterin.
Înghiţirea lichidului amniotic de către făt ajută la
formarea tractului gastrointestinal.
În afara faptului că acţionează ca o pernă de
protecţie împotriva unei eventuale agresiuni externe, lichidul amniotic ajută la o dezvoltare armonioasă a muşchilor şi a oaselor bebeluşului,
permiţându-i acestuia să se mişte în voie în interiorul sacului amniotic.
Lichidul amniotic menţine o temperatură constantă a corpului bebeluşului. Prezenţa lichidului
ajută cordonul ombilical să rămână dilatat, astfel
încât să permită pomparea oxigenului şi a nutrienţilor către bebeluş.Pe lângă alte componente
vitale, cum sunt nutrienţii şi hormonii, lichidul
amniotic conţine şi anticorpi ce protejează sănătatea fătului.
Cantitatea de lichid amniotic din uter este un
reper important în apropierea termenului de naştere. În caz de fisurare sau rupere de membrane, modificarea culorii şi consistenţei lui este un
semn de suferinţă fetală.
Cu cât apare mai devreme în sarcină scurgerile
de lichid amniotic şi cu cât cantitatea în exces de
lichid este mai mare, cu atât creşte riscul de complicaţii. Polihidramniosul se asociază cu naşterea
prematură, creşterea fătului în exces, ruptura de
placentă sau prolapsul de cordon ombilical.
Prinde colacul de salvare atunci când ai cea
mai mare nevoie! Orice scurgere poate fi un
semn de întrebare pentru tine.
Lasă semnele de
întrebare
şi
pune-le punct cu un
absorbant-Amniotest
Barza. Foarte simplu
de folosit şi cu rezultat rapid, te scapa de
stres în perioada cea
mai importantă din
viaţa ta.

TERAPII
NATURALE

Omega 3 şi sănătatea unghiilor,
părului şi a pielii
În ultimii ani, acizii graşi Omega-3 au fost recunoscuţi ca nutrienți esenţiali atât pentru sănătate cât şi frumuseţe. Activitatea unor organe
vitale este strâns legată de cantitatea de acizi
graşi omega 3 furnizaţi organismului însă, la fel
de influenţată de prezenţa acizilor graşi omega
3 poate fi şi starea de sănătate a părului, unghiilor şi a pielii.

R

olul şi acţiunea benefică a acizilor graşi
Omega-3 sunt deosebit de importante în
terapia anti-îmbatrânire; astfel caracterul anti- inflamator pe care-l exercită
aceşti nutrienți ajută la combaterea apariţiei premature a ridurilor, a celulitei şi a pierderii elasticităţii pielii şi la repararea ţesuturilor acesteia. În
acelaşi timp, prin acţiunea lor vasodilatatoare şi
de prevenire a formării cheagurilor de sânge, acizii graşi Omega-3 ajută la menţinerea sănătăţii,
frumuseţii şi supleţii picioarelor.
Există studii care indică acizii graşi Omega-3
ca ingrediente ideale pentru ameliorarea cearcănelor şi a ridurilor fine din jurul ochilor.

Un păr uscat
şi fără strălucire, unghii care
se rup, unten
tern, toate ne
conduc
spre
aceeaşi idee, că
ceva îi lipseşte
organismului
nostru şi ne
trage semnale
de alarmă.
Un consum zilnic de omega 3 furnizat printro alimentaţie sănătoasă, va hrăni foliculii firului
de păr, ajutând astfel la refacerea acestuia. Rezultatul va fi întărirea rădăcinii firului de păr, căpătarea strălucirii şi rezistenţei. Un păr degradat
şi fără strălucire va fi remediat prin echilibrarea
aportului de Omega 3. Tot aportul de omega 3
este răspunzător şi de starea de sănătate a unghiilor. Un consum optim ne va ajuta ca unghiile
noastre să fie sănătoase, puternice şi mai putin
casante. Suplimentele alimentare Omega-3 ulei
pur de peşte de la LYSI Islanda sunt pure, eficiente şi de o calitate PREMIUM incontestabilă.
În funcţie de preferinţe, poţi alege oricare dintre produsele sub forma de prezentare lichidă, cu
aromă naturală de lămâie, sau capsule, deoarece toate produsele LYSI Islanda sunt suplimente
alimentare excepţionale, obţinute din materie
primă de cea mai bună calitate, cu tehnologii
de ultimă generaţie. LYSI Islanda - Excelenţă în
prelucrarea lipidelor marine înca din 1938!

Uleiurile de peşte LYSI şi suplimentele
cu Omega-3 Lysi sunt disponibile la
distribuitori, în farmaciile şi magazinele
naturiste partenere, Farmaciile Tei,
Belladonna şi online:
www.sagasanatate.ro
(Solicitaţi ofertele speciale
și produsele cadou)
tel.0722810692.

18

TERAPII
NATURALE

Săpunurile elidor cu ulei
de nucă presat la rece
Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

Când noaptea părăsește marile metropole milioane de oameni parcurg același ritual intrat în
viața lor din preistorie și menținut cu aceeași
perseverență-toaletarea matinală.

I

nitiată pentru ca fiecare om să primească botezul zilei printr-o formulă de respect amical,
prin debarasarea de tot ce poate impieta viața
personală și comunicarea cu colectivitatea.
Este o formulă de prezentare într-o postura ameliorată, impunând din start un anganjament prin

care individul emite o provocare într-o competiție
a bunului simț și a manierelor elegante. Instrumentul esențial în jocul omului pentru a fi mai
curat și mai frumos este banalul săpun omni prezent și în același timp necesar pentru a ne face
existența mai frumoasă și mai curată. Vom discuta
în acest articol despre un accesoriu aparent minor
în compoziția săpunului, dar care poate contribui

20

în mod hotărâtor pentru o piele catifelată, hidratată, regenerată, necolonizată de germeni, fungi,
o piele fără riduri cu tonus crescut protejată de
radicali liberi. Este vorba de uleiul de nucă presat la rece pe care îl putem numi ,,uleiul zeilor",
fără să greșim, datorită proprietăților biologice
excepționale. Uleiul de nucă are acțiune antibacteriană, antioxidantă, antiinflamatorie, antiaging, antifungală, regeneratoare. Studii multiple au arătat
efectele biologice de neutralizare ai mediatorilor
inflamației, după administrarea uleiului de nucă.
Acidul alfalinolenic în mediul de cultură atenuează
supraproducția de acid nitric scăzând eliberarea
de citokine proinflamatorii și generarea de reactivi
oxigen species (ROS). Acidul alfalinolenic previne
anxientatea după traumatismele creierului prin reducerea volumului de contuzie și protejează împotriva anxientății. Uleiul de nucă reglează pierderea
de apă transepidermică datorită compoziției complexe. Acidul oleic, acidul linoleic și acidul alfalinolenic are balanță echilibrată pentru acizi grași
saturați, monosaturați și polinesaturați.
Datorită acizilor polinesaturați, la care
se adaugă ceramide și colesterol,
acționează ca o barieră în trecerea apei
la nivel epidermal și asigură protecția
pielii contra factorilor externi. Polifenolii întăresc activitatea vit C, iar nucile
au cel mai mare conținut de polifenoli
dintre sâmburoase și cea mai mare
concentrație de antioxidanți. Săpunurile Elidor prin introducerea uleiului
de nucă presat la rece contribuie în
formarea și menținerea unei suprafețe
cutanate cu aspect estetic plăcut-catifelat, hidratat, regenerat și cu aspect tânăr prin
eliminarea colonizării fungice și bacteriene.
LABORATOARELE ELIDOR
Tel: 021.335.95.63, 021.336.77.78
www.elidor.ro; email: office@elidor.ro
Pentru precizări şi informaţii suplimentare consultaţi
site-ul: secreteledoctorului.wordpress.com

ONCOLOGIE

Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
1.

Doamna V.A. din jud Iași, 58 ani, acum 10
ani a aflat că are tumori la stomac, între 3
și 5 cm fiecare. Întrucât organismul îi era foarte
slpbit, nu a putut face tratamentul clasic. Medicul i-a dat la acel moment o speranță de viață
sub 1 an. A început să ia Bio Actice MC Oyama
Agaricus câte 2, apoi 3 pliculețe/zi. După 6 luni
tumorile au scăzut cam 1 cm fiecare, după 1 an
ele au dispărut.
Zilele trecute doamna ne-a sunat ca să ne
spună că se simte bine, au trecut 10 ani de când
sănătatea dumneaei a revenit la normal. În fiecare an a făcut câte o cură cu Bio Active MC de
aprox 2 săptămâni.

2.

Domnul S.C. din București, 68 de ani, probleme renale agravate. Medicul i-a dat un
tratament mai agresiv și un regim alimentar foarte strict. Pacientul a decis să ia Bio Active MC Oyama Agaricus în paralel, câte 2 pliculete/zi, apoi câte
3 pliculețe/zi. După 7 zile stările de rău nu s-au mai
resimțit, după 2 luni nivelul creatininei (și nu numai
al acesteia) au înregistrat îmbunătățiri considerabile.
Veste bună pentru pacienții din Iași, Bacău și Neamț: din luna iunie Bio Active MC se
găsește și în farmaciile
Sfântul
Spiridon din Iași,
Bacău și Piatra
Neamț!

SINGURUL PRODUS 100% EXTRACT DIN
CIUPERCA LUI DUMNEZEU!
GARANȚIA CALITĂȚII JAPONEZE!
MINIME ÎMBUNĂTĂȚIRI ÎN 10-12 ZILE!
SFATURI PERSONALIZATE DE
ADMINISTRARE DATE DE SPECIALIȘTI
MAI PUȚINE DURERI, MAI PUȚINE STĂRI DE
RĂU, MAI MULTĂ VITALITATE!
Recomandăm achiziționarea din punctele de
distribuție menționate pe site-ul nostru (farmacii sau
magazine naturiste) și verificarea compatibilității produsului cu tratamentul dat de medicul curant.
Bio Active MC este un supliment alimentar și nu
înlocuiește tratamentul recomandat de medic sau un
regim alimentar variat. Rezultatele diferă în funcție
de organismului fiecărei persoane, dar este intrutotul
natural și ajută la buna funcționare a organismului.
De asemenea, prin bogatul conținut de Beta-D-glucan, luptă cu celulele canceroase.
Vă recomandăm să îl achiziționați din punctele
autorizate de pe site-ul nostru, pentru a beneficia de
sfat autorizat de administrare.
De ce Bio Active MC ?
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Deoarece conține 100% extract din ciuperca Agaricus Blazei Murill, denumită ”Ciuperca lui Dumnezeu”
cunoscută pentru acțiune anti-tumorală puternică.
l Deoarece ciuperca este cultivată în mediu natural,
nu în seră, fără îngrășăminte chimice.
l Deoarece Bio Active MC îți oferă garanția calității
japoneze, prin mărcile primite de la asociații de
Medicină Alternativă și Complenetară din Japonia.
l Deoarece îl achiziționezi din farmacie sau plafar, cu
indicații de administarer personalizate.
l Deoarece vezi minime îmbunătățiri ale stării de
sănătate în 10-12 zile !
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Conține 120 de elemente necesare organismului
(minerale, minoacizi, oligoelemente) și este ușor de
înghițit și de asimilat!
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OFTALMOLOGIE

presbyond, o nouă tehnică laser
pentru corecția presbiopiei
Autor:
Dr. Andrei Filip
Medic primar,
specialist oftalmolog.
Clinica de Oftalmologie
Ama Optimex

PRESBYOND este o nouă operație laser pentru
corecția presbiopiei, disponibilă în România exclusiv în cadrul clinicii Ama Optimex. În urma
operației, veți vedea bine fără ochelari la toate distanțele, în cele mai multe dintre situații.
Tehnica PRESBYOND este dezvoltată de către
compania germană Carl Zeiss Meditec, al cărei
partener suntem de peste 20 de ani și se adresează pacienților de peste 40 de ani, cu presbiopie și alte vicii de refracție (miopie, astigmatism, hipermetropie).
DESPRE PRESBIOPIE, CAUZE ȘI SIMPTOME
Pe măsură ce înaintîm în vârstă, cristalinul își
pierde puterea de acomodație și nu mai vedem
bine la aproape, în prima fază, apoi la distanță.
Acest fenomen se numește presbiopie și afectează pe toată lumea, după 40 de ani, fără excepție.
Principala cauză fiind înaintarea în vârstă.
Printre simptomele
presbiopiei
sunt:
nevoia de a miji
ochii în încercarea
de a vedea bine la
aproape sau de a
citi, vedere în ceață
la citit, dureri de
cap și/sau oboseală oculară la muncă de aproape, nevoia de a îndepărta obiectele (telefon, carte
etc) în încercarea de a clarifica imaginea.
În plus, poate cel mai neplăcut aspect este faptul
că de cele mai multe ori este nevoie de două pe-
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rechi de ochelari, una pentru aproape, alta pentru
distanță (pe care trebuie să le schimbați între ele
de câte ori schimbați activitatea) sau de ochelari
cu lentile progresive, în general bine tolerați, însă
nu de toată lumea.
PRESBYOND, UN TRATAMENT PERSONALIZAT PENTRU PRESBIOPIE
Această nouă operație, PRESBYOND, presupune un tratament personalizat, pentru fiecare
ochi în parte, prin care se modifică puterea de
refracție a corneei ochiului dominant pentru a
vedea bine la distanță și intermediar, iar la ochiul
nondominant se modifică astfel încât să vadă
bine la intermediar și aproape, adăugându-se și
creșterea profunzimii focalizării (Extended Depth
Of Focus). În timp, creierul se va obișnui să compună imaginile obținute de la cei doi ochi astfel
încât să aveți o vedere bună la toate distanțele.
CUM ȘTIȚI DACă PRESBYOND ESTE O
OPȚIUNE BUNĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ?
Abia în urma unei consultații oftalmologice și
a unui set de investigații și teste specifice vom
ști dacă PRESBYOND este o opțiune bună pentru
dumneavoastră.

PRESBYOND se adresează atât miopilor și hipermetropilor, cât și persoanelor cu astigmatism,
atât timp cât în urma consultației și investigațiilor
se stabilește că aceaștia îndeplinesc condițiile
necesare.
CE PRESUPUNE PREGĂTIREA PENTRU OPERAȚIE?
La fel ca la toate tehnicile laser pentru reducerea dioptriilor trebuie să renunțați la lentilele
de contact, în cazul în care le folosiți, cu minimum 7-10 zile înainte de operație. Și timp de 2
zile înainte de operație trebuie să urmați un tra-

Str Europa nr.21,
Baia Mare, jud. Maramureș

F O N D DE T E N este creat special pentru tenul sensibil
sau foarte sensibil, oferă o acoperire medie-mare, de lungă
durată, a acneei și cicatricilor, roșeţii și zonelor pigmentate.
CREMĂ REPARATOARE
Are efect antiinflamator, bacteriostatic și activator a microcirculaţiei
sangvine, poate fi folosită de persoanele care suferă de pe urma acneei care
tinde să lase cicatrici. Oferă o soluţie persoanelor care au suferit de leziuni care
se vindecă cu cicatrici – acnee, mici plăgi sau arsuri, intervenţii cu laser
(epilare), microchirurgie. Este o cremă calmantă, accelerează repararea
semnelor cicatriciale, rănilor sau în cazul pielii deteriorate, iritate, afectate de
frig a copiilor și adultilor.

C R E M Ă A N T I P E T E se aplică pe toate tipurile de piele, chiar şi cea
sensibilă atât pe faţă cât şi pe corp. Depigmentează, și luminează tenul,
stimulează eliminarea petelor maro și le previne apariţia. Toleranţă
excelentă, textură plăcută, complet invizibilă la aplicare. Crema a fost
special concepută pentru îmbunătăţirea aspectului pielii, prin ingredientele
prezente în formulare, care au acţiune de peeling la suprafaţa pielii, decolorând astfel petele existente.
C R E M Ă A N T I A C N E I C Ă a fost concepută pentru îngrijirea tenului
afectat de orice formă de acnee, de la cele medii la cele inflamatorii şi
polimorfe; reglează producţia de sebum, respectând echilibrul pielii şi
menţinând un pH de 5,5; previne apariţia coşurilor şi a punctelor negre,
calmează roşeaţa şi oferă o senzaţie de confort; are la bază uleiuri esenţiale şi
extract de salvie care previne apariţia coşurilor şi controlează sebumul, alături
de ingrediente kerato-reglatoare care deblochează porii. În plus, ricinoleatul
de zinc împiedică dezvoltarea microorganismelor care provoacă coşuri şi
puncte negre şi ajută la regenerarea celulară.

C R E M Ă H I D R A T A N T Ă cu ulei de sâmbure de catină reduce cu 46%
aspectul ridurilor, după doar o lună de folosire. Rezultatul va fi un ten mai fin
și netezit, cu riduri vizibil atenuate. Crema include și Coenzima Q10, care
acţionează sinergic pentru a hidrata pielea și a-i îmbunătăţi textura și
elasticitatea. Acest tratament combină extractul de acmella cu acid
hialuronic pentru acţiunea de lifting 3D. Îmbogăţită cu extract de flori nalbă,
această cremă oferă rezultate de hidratare de lungă durată.

C R E M Ă A N T I R I D se adresează atât
tenurilor normale, cât și celor cu mici
probleme cosmetice sau probleme dermatologice mai importante. Include un
ingredient comun numit Ulei de crin alb,
care hidratează pielea în profunzime,
pentru mult timp și dă efectul de luminozitate.

OFTALMOLOGIE
tament cu picături și Vitamina C. La operație
este bine să veniți însoțit, deoarece nu veți
putea conduce imediat după.
CUM SE DESFĂȘOARĂ OPERAȚIA?
Tehnica PRESBYOND urmează pașii tehnicii LASIK/FemtoLASIK, o operație laser cu flap,
practicată de peste 30 de ani în întreaga lume.
Anestezia este locală, cu picături, iar operația nu
doare și durează aproximativ 15 minute, efectuându-se la ambii ochi în aceeași zi.
Cu ajutorul laserului
cu
femtosecunde
VisuMax Carl
Zeiss Meditec
se decupează
o calpetă (flap)
în cornee, apoi
sunteți mutat la laserul excimer. Chirurgul oftalmolog desprinde clapeta și o ridică, remodelează
patul corneean expus cu ajutorul laserului cu excimeri,
corectând
astfel
dioptriile,
apoi
repoziționează clapeta. Procedura se reia pentru
celălalt ochi. După intervenție, plecați acasă și
reveniți a doua zi la control.
CUM ESTE PERIOADA DE RECUPERARE?
În prima zi după operație, pot exista senzații
de jenă oculară, arsură, usturime, fotofobie, lăcrimare abundentă, însă vederea este bună și
continuă să se îmbunătățească pe măsură ce trec
zilele.
Trebuie să urmați un tratament cu picături,
timp de aproximativ 3 săptămâni, în funcție de
evoluție și să purtați ochelari de soare atunci
când ieșiți afară. În prima lună după operație
există câteva restricții, de exemplu, este interzis
să vă frecați la ochi, trebuie să respectați regulile de igienă atunci când vă puneți picăturile sau
vă atingeți ochii, nu aveți voie la piscină și saună,
nu puteți folosi produse cosmetice în jurul ochilor, este bine să evitați eforturile fizice mari, însă
treptat vă veți relua aproape toate activitățile
obișnuite, puteți merge la serviciu.
CUM VEDEȚI DUPĂ PRESBYOND?
Vederea se stabilizează imediat după operație
și continuă să se îmbunătățească, însă este posibil să aveți fluctuații de vedere în primele săptămâni, chiar luni. În medie, timp de 4-6 luni durează neuroadaptarea, în această perioadă creierul
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va reuși să se obișnuiască cu imaginile obținute
de la fiecare ochi, deoarece după operație, vederea este diferită la cei doi ochi. Ochiul dominant
va vedea bine la distanță și intermediar, ochiul
nondominant la intermediar și aproape. Există și
situații specifice în care veți avea nevoie să mai
purtați o pereche de ochelari, pentru cititul unor
caractere foarte mici, la condus pe distanțe lungi
sau pe timp de noapte.

RISCURI, COMPLICAȚII, REGRESIA DIOPTRIILOR
Atât timp cât respectați indicațiile medicului, complicațiile sunt extrem de rare.
La orice semn neplăcut, este obligatoriu
să anunțați de urgență personalul clinicii.
În ceea ce privește regresia dioptriilor, la această
vârstă, adică după 40 de ani, corneea are o stabilitate bună, ca atare acest risc este foarte mic.
În schimb, pot apărea modificări la nivelul cristalinului, lentila ochiului din cauza căreia apare de
fapt presbiopia, deoarece organismul este într-o
continuă schimbare.
OPȚIUNI PENTRU CORECȚIA PRESBIOPIEI
Presbiopia poate fi corectată și cu
ochelari, lentile de contact sau cu implant
de
cristalin
artificial
multifocal.
Tehnica PRESBYOND prezintă multe beneficii
pentru pacient, fiind vorba despre un tratament
personalizat. Oferă independență față de ochelari, o vedere bună la toate distanțele în cele mai
multe dintre situații, din punct de vedere chirurgical este mai puțin invazivă decât alte intervenții.
În momentul în care pacientul alege care este
soluția optimă pentru a-și corecta vederea, trebuie să o facă în cunoștintă de cauză și să aibă
la dispoziție o gamă cât mai largă de opțiuni.
Scopul nostru este de a informa corect pacienții
și de a le pune la dispoziție aceste opțiuni.
Pentru mai multe informații despre această tehnică vizitați și pagina PRESBYOND de pe site-ul
nostru de informare www.scapadeochelari.ro, un
website care prezintă soluțiile complete pentru
reducerea dioptriilor disponibile în clinica noastră, pentru toate vârstele și afecțiunile.

PEDIATRIE

Hiperlaxitatea ligamentară
Hiperlaxitatea ligamentară reprezintă mobilitatea crescută într-o articulație sau mai multe
articulații, astfel că acestea au grade mai mari
de mișcare decât este fiziologic.

se fac exerciții sau îi duceți la anumite sporturi, ei
trebuie antrenați în limitele fiziologice de mișcare.
Sportivele care fac gimanstică au hipermobilitate
globală aceasta fiind atât înnăscută, cât și antrenată.

Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe

Care probleme pot apărea dacă are copilul
hiperlaxitate ligamentară?
l Dureri – acestea apar în timpul unui efort fizic,
chiar și la mers. Deși copilul are 3-4 ani el
semnalează părintelui că nu mai vrea să meargă
pe jos, preferă joacă statică decăt să alerge sau
să se cațăre.
l entorse frecvente – fie că vorbim de glezne sau
genunchi, pot apărea traumatisme pentru că
articulația nu este stabilă din cauza ligamentelor
ce sunt întinse.
l suprasolicitări articulare – în timp toate
elementele ce formează articulația pot fi
influențate.
l deviații articulare (la glezne, coloană);

www.kinetobebe.ro

C

opiii se pot naște cu mobilitate crescută la
glezne astfel că se observă anumite poziții
la picioare, de exemplu in valg (flexia piciorului este mare, în unele cazuri piciorul se
poate aduce până la gambă).
Coapsele în hiperabducție (se observă poziția
coapselor care de cele mai multe ori sunt lipite de
planul de sprijin când copilul stă pe spate) la sugari
ne indică o hiperlaxitate în articulație.
Atunci când copiii se ridică și merg se observă
poziția picioarelor și a genunchilor în încărcare, deoarece suportă toată greutatea corpului și sunt su-

puse multor forțe. Încă de la primii pași este ideal
să faceți un control la medicul ortoped și la un kinetoterapeut pentru a examina articulațiile copilului
dumneavoastră.
La copiii care merg independent se poate observa dacă au o mobilitate crescută la nivelul genunchilor, prin încurbarea în spate a acestora. La copiii
sănătoși, indiferent de vârstă nu intrebuie antrenată
mobilitatea peste limita normală a articulației. Dacă
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Ce putem face dacă are copilul
hipermobilitate?
l Sport – este necesar să-l antrenăm
în activități fizice pentru a-și antrena
musculatura și a compensa instabilitatea
din articulație. Nu vom solicita copilul mai
mult decât poate!!
l Dacă se observă de sugari această
hiperlaxitate este necesar să înceapă
kinetoterapia. Cu cât mai repede cu atât
mai bine!
Se vindecă hipermobilitatea?
Nu putem vorbi de o “vindecare” dar, prin
exerciții fizice / kinetoterapie se menține o
stabilitate activă articulară, astfel că nu se
agravează apărând deviații.
Astfel crește forța musculară, influențează
postura corectă, stimulează proprioceptorii
articulari, evită deviații ce pot apărea atât local,
cât și în alte articulații ca urmare a modificării
poziției corpului.

