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Patru semne
ale constipației la copii

C

onstipația apare destul de frecvent în
cazul copiilor, afectând aproximativ
9%1 dintre ei. În cazul acestora, cauzele constipației sunt foarte variate. Spre
exemplu, copiii cu o vârstă mai mare de 2 ani,
pot evita toaleta din diverse motive, fie că sunt
implicați prea mult într-un joc, fie nu vor sa meargă în acel moment la baie. Alții pot fi preocupați de
curățenia din băi la grădiniță sau la școală sau de
lipsa de intimitate, motiv pentru care refuză să folosească toaleta mai multe zile la rând, ajungând
să fie constipați. Desigur, și alimentația joacă un
rol important în apariția constipației în rândul copiilor. Schimbările în dietă pot afecta tranzitul intestinal, iar copiii care consumă foarte multe dulciuri
și zahăr sunt mult mai predispuși la constipație.
Studiile2 arată că în ciuda faptului că 10% dintre copii se confruntă cu constipația, doar 3% dintre părinți ajung să consulte un medic cu privire
la această problemă. Iar acest lucru se datorează
faptului că părinții tratează constipația acasă, cu
diverse remedii populare sau în multe cazuri, părintele nici nu observă că cel mic se confruntă cu
această tulburare.
Iată patru semne ale constipației la copii:
1 - Mai puțin de 2 scaune pe săptămână
Copiii ar trebui să aibă scaun cel puțin o dată la
2 zile. Dacă observi că cel mic nu a mai avut scaun de cel puțin 3 zile, acesta este un indiciu că cel
mic ar putea să sufere de constipație. Dacă cel
mic merge singur la baie și e obișnuit să nu îți ceară ajutorul, s-ar putea să nu observi întotdeauna
acest lucru decât dacă el singur îți atrage atenția.
De obicei constipația este însoțită și de alte simptome, cum ar fi: abdomen mai umflat și dureros,
sângerări, infecții urinare.

1. van den Berg MM, Benninga MA, Di Lorenzo C. Epidemiology of childhood constipation: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2006 Oct.
101(10):2401-9.
2. Borowitz SM, Cox DJ, Kovatchev B, et al. Treatment of childhood constipation by primary care physicians: efficacy and predictors of outcome. Pediatrics. 2005 Apr. 115(4):873-7.
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2 - Istoric de retenție a scaunului
Spuneam mai devreme că în cazul copiilor,
constipația poate să fie și o urmare a retenției
scaunului. După o anumită vârstă, cel mic poate
alege să nu meargă la baie în detrimentul altor lucruri considerate mai importante, cum ar fi joaca.
Există și situații în care copilului îi este teamă să
folosească toaleta din cauza unor experiențe mai
neplăcute. De multe ori schimbarea mediului (începerea grădiniței de exemplu) este asociată cu
situațiile în care cel mic evită să meargă la toaletă. Dacă și copilul tău trece printr-o perioadă de
schimbări sau adaptare la un mediu nou, asigură-te că îți spune dacă a folosit toaleta sau nu și
care au fost motivele pentru care a evitat să meargă la toaletă.
3 - Scaun tare și dureros
Scaunul tare și dureros este un simptom clar al
constipației. Dacă cel mic se plânge de așa ceva,
poți încerca în primul rând cu unele schimbări în
alimentație. Însă, dacă problema persistă, este
bine să dai o fugă cu cel mic și până la medic.
4 - Durere abdominală
Constipația în cazul copiilor poate fi însoțită și
de dureri abdominale. Dacă îl vezi pe cel mic că se
ține de abdomen, refuză să mănânce și se plânge
că îl doare, este clar că se confruntă cu probleme digestive. Constipația este una din problemele
pentru care trebuie sa consulti medicul, deoarece
lasata netratata, poate duce la probleme serioase
de sanatate.
Un ajutor în reglarea tranzitului intestinal este
OptiFibre®.
OptiFibre® este un produs din 100% fibre naturale, solubile, care ajută la reglarea tranzitului
intestinal. Acest produs este recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani! Urmează recomadările medicului în ceea ce privește dieta celui
mic și tratamentul necesar pentru remedierea
constipației.
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Pledoarie pentru articulații
și oase sănătoase

Autor:
Dr. Monica Spînu –
Medic de familie Cluj-Napoca

Articulaţiile sunt formaţiuni anatomice care
unesc oasele şi au rol în mişcarea segmentelor
corpului. Ele suportă cea mai mare parte a greutăţii corporale.

C

auzele care pot genera probleme la
nivelul articulațiilor sunt numeroase,
de la accidente, lovituri, traumatisme,
”simple” poziții greșite (stăm incorect
pe scaun) care pot duce în timp la modificări
ale scheletului cu consecințe mai largi, până la
patologii articulare - reumatism, artroză, gută
sau fenomene de degenerare care apar cu vârsta.
O problemă serioasă o constituie obezitatea, care poate suprasolicita și deteriora în timp
articulațiile. Puseele de dureri articulare sunt de
multe ori accentuate la schimbarea de temperatură, de vremea rece și umedă.
În toate aceste cazuri rezultă îndeosebi durere și dificultate pentru anumite mișcări, țesuturile
care alcătuiesc articulația fiind inflamate, iar în
timp fibrozate.
Extractele gemoterapice ajută la ameliorarea inflamației, a fibrozei, implicit a durerii și
mobilității articulare.
Extracte gemoterapice recomandate
în afectări articulare
Extractul din muguri de Jneapăn reduce
inflamația și durerea, regenerează țesutul osos și
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cartilaginos, relaxează mușchii încordați; ameliorează durerile osteoarticulare și simptomele ce
le acompaniază (insomnie, nervozitate); consolidează fracturile și ajută în caz de osteoporoză.
Extractul din muguri de Frasin ameliorează
durererile articulare din diferite forme de reumatism, artroze, afectări ale tendoanelor sau ligamentelor; curăță organismul de depunerile care
apar când consumăm proteine în exces (ex: în
manifestări de gută).
Extractul din scoarță de Salcie este o “aspirină naturală” care ameliorează durerile reumatice
și articulare sau cele din nevralgii reumatice.
Extractul din sevă de Mesteacăn realizează
detoxifierea la multiple niveluri, inclusiv articular.
Pentru o problemă anume putem folosi un
singur extract gemoterapic sau asocieri, cum
este Polygemma 14 - articulaţii detoxifiere,
combinație de extracte din muguri de Jneapăn,
Frasin, scoarţă de Salcie și sevă de Mesteacăn.
Împreună au o bună acțiune antiinflamatoare, antialgică, regeneratoare, de curățare și
întreținere a articulațiilor. Poate fi de ajutor în
toate cazurile de afectări articulare, reducând
durerile articulare și îmbunătățind mobilitatea
acestora; crește eliminarea acidului uric, reducând riscul depunerii la nivel articular a cristalelor de urați.
Se administrează câte 2 ml de 2-3 ori pe zi,
diluaţi în puţină apă, înainte de mese - cure de 2
luni, repetate la nevoie.
De ajutor în durerea articulară este și produsul Artrophyt. Soluția pentru administrare internă conține extracte de Harpagophytum (Gheara
diavolului), Ceai de Jawa (Orthosihon stamineus),
gemoterapic din scoarţă de Salcie şi miere de
albine. Reduce durerile articulare, musculare și
inflamația la acest nivel; crește mobilitatea articulaţiilor și promovează detoxifierea lor. Se administrează 3 ml de 2 ori pe zi, diluat în puţină apă,
înainte de mesele principale sau după mesele
principale în cazul persoanelor cu afecţiuni gastro-duodenale.

Pentru un efect optim se recomandă asocierea cu Artrophyt cremă - care conține extracte
de Arnică, Tătăneasă, Harpagopytum și Sare de
Bazna - cu care se efectuează masaj pe zonele
dureroase.
Polygemma 14 articulaţii - detoxifiere și
Artrophyt soluție se pot folosi alternativ, pentru
detoxifierea și întreținerea sănătății articulare, în
cure periodice de 2-3 luni.
Sănătatea oaselor și articulațiilor
depinde de mai mulți factori
Există mulți factori care influențează buna
funcționare a oaselor și articulațiilor.
Știm cu toții că osul are nevoie de calciu, dar
acesta se absoarbe greu din intestin dacă sunt
probleme digestive.
În lipsa vitaminei K2 și a vitaminei D3 (asociere
esențială pentru absorbția eficientă a calciului -

pe care o veți găsi în produsul MenaQ7 – vitamina
K2 naturală), poate apare un paradox al depunerii calciului: o cantitate mică de calciu consumată
poate duce la oase friabile, iar dacă se adminstrează mai mult calciu, se pot calcifica arterele,
cu risc de boli cardiovasculare și de asemenea
articulațiile, cu anchilozarea lor.
Articulațiile mai pot fi afectate de dezechilibre
hormonale, de factori genetici, de ”simpla” deshidratare a țesuturilor, deoarece nu bem suficientă
apă, de lipsa acizilor grași esențiali, deoarece nu
ne alimentăm corect.
Inclusiv starea emoţională poate influența sănătatea articulațiilor, “rigiditatea mentală” putând determina și rigiditate în plan fizic.
Sănătatea oaselor și articulațiilor este o problemă complexă, care necesită pe lângă terapiile pe care le alegem și implicarea noastră
conștientă.
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Întindere vs ruptură musculară

Leziunea musculară este 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 (în limbaj curent
întindere) sau o ruptură parțială sau totală a
mușchiului sau tendonului.

trebuiesc neglijate nici sporturile non-contact în
care se pot dezvolta forțe puternice pe un singur
segment al corpului ce pot duce la apariția leziunilor musculare.
Întinderile musculare care apar în afara antrenamentului sau unor eforturi fizice sunt denumite ocupaționale. Spre exemplu, adoptarea
de poziții anormale la locul de muncă pentru
perioade lungi de timp fără pauze sau postura
anormală a corpului care determină întinderi
musculare cronice ale gâtului, umerilor și spatelui ridicând posibilitatea sechelelor pe termen
lung ale țesuturilor moi și articulațiilor coloanei
vertebrale.
Rupturile musculare apar spontan datorită
unei contracții puternice sau a unui gest obișnuit
efectuat pe un muschi epuizat; pot fi provocate
prin lovitură directă, mai ales când direcția de
acțiune este tangențială cu mușchiul. Alți factorii care pot favoriza producerea leziunilor musculare sunt eforturile bruște și violente fără o
încălzire prealabilă, în condițiile unui climat rece
și umed.

Etiologia leziunilor musculare
Leziunile musculare pot apare în efectuarea
activităților de zi cu zi și nu sunt specifice doar
sportivilor. Persoanele care practică sport sunt
expuse la dezvoltarea întinderilor musculare
prin folosirea excesivă a musculaturii.
Întinderea musculară mai este denumită și
spasm muscular sau crampă musculară, și reprezintă o leziune indirectă aparută pe fond de
oboseală și suprautilizarea a mușchiului. Poate
apare în timpul oricărui tip de activitate fizică:
alergat, ridicare de greutăți, cățărare, întindere
extremă a bratelor sau picioarelor etc.
Sporturile de contact ca rugby, fotbal american, wrestling, box etc. prezintă un risc mai
crescut de apariție a leziunilor musculare dar nu

Tabloul clinic
Întinderea musculară poate fi acută sau cronică. Cea acută apare ca urmare a unui traumatism sau suprasolicitare a mușchiului, iar cea
cronică se dezvoltă în urma suprasolicitărilor
prelungite, repetitive ale aceluiași mușchi sau
grup de mușchi.
Simptomele tipice de leziune musculară sunt:
l durere vie cu caracter de arsură, cu apariție
bruscă
l atitudine antalgică (adoptă o poziție în care
durerea nu mai este atât de intensă)
l prezența durerii localizate la palpare
l tumefierea regiunii (umflarea), echimoză (vânătaie) locală, apariția hematomului (ruptură
musculară parțială sau totală)
l în cazuri severe (ruptură musculară parțială
sau totală) apar grade diferite de impotență
funcțională a mușchiului.

Autor:
Dr. Alin Popescu,
medic primar medicină
sportivă
www.dralinpopescu.ro
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Sunt descrise 3 grade de severitate ale întinderii musculare:
Grad 1: leziune ușoară care afectează un număr redus de fibre musculare (sub 5%). Este o
leziune fibrilară (afectează câteva fibre musculare) – aceasta reprezintă în denumirea curentă
întindere musculara!
Clinic: durere localizată, fără impotență
funcțională, redoare și crampe la 2-5 zile post
injurie.
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 durata 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.
Localizările cele mai frecvente se întalnesc la
mușchii membrelor inferioare, mai precis la nivelul cvadricepsului femural, ischiogambierilor,
aductorilor coapsei, tricepsului sural dar și la
nivelul membrului superior – biceps brahial (cel
mai frecvent) – și toracelui (mușchiul pectoral
mare).
Investigații paraclinice
În general diagnosticul este pus pe baza
anamnezei și examenului clinic local. Utilă este
și ecografia musculară mai ales în cazul sportivilor de performanță.
Ecografia mio-entzo-osteo-articulară: se
efectuează pentru a decela gravitatea leziunii
în funcție de care se stabilește și conduita terapeutică secundară.
Tratament
Tratamentul de prima linie în leziunile musculare de fază acută cuprinde patru pasi cunoscuti sub acronimul RICE: repaus segmentar,
aplicare locală de gheață, compresie locală și
ridicarea membrului afectat. Repausul oprește
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activitățle fizice care nu sunt necesare, mai ales
cele care produc durere pentru a preveni progresia leziunilor. Este obligatoriu, mai ales în
cazul sportivilor, deoarece continuarea antrenamentelor determină agravarea injuriei, putând
evolua de la întindere musculară până la ruptura parțială și chiar totală a mușchiului.
Se va aplica gheață pentru a reduce edemul
prin restricționarea fluxului de sânge la locul leziunii, dar nu pentru mai mult de 10-15 minute o
dată, cu repetarea aplicării de 4 – 8 ori pe zi timp
de 3 zile.
Se va folosi bandaj compresiv pentru a reduce
edemul. Se menține zona afectată ridicată deasupra nivelului inimii pentru a diminua / preveni
staza locală, edemul.
Tratamentul local este acompaniat de administrare de antiinflamatorii nesteroidiene de uz
general și local (unguente) pentru a combate
durerea și inflamația. Dacă leziunea este acompaniată de durere severă se recomandă examenul medical. Acestea pot fi semne ale unei fracturi osoase, entorse sau rupturii complete musculare.
Tratamentul curativ în cazul rupturilor musculare parțiale și totale este chirurgical.
Fizioterapia este utilizată cu bune rezultate – laserterapia în primele zile, ultrasunet sau
ultrasonoforeză (după primele 48 ore) iar după
ziua a 8-a curenți diadinamici, TENS. Masajul nu
este recomandat în primele 15 zile.
Kinetoterapia este indicată după inițiala cicatrizare și constă într-o primă fază în exerciții de
stretching pentru a întinde țesutul 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.
În general perioada de vindecare pentru întinderile musculare este de 2 până la 3 săptămâni; pentru ruptura musculară partiala este
de 3 până la 6 săptămâni iar în cazul rupturii
musculare totale de aproximativ 3 luni.

TERAPII
NATURALE

Sporeşte-ţi imunitatea natural!

Immune Max LYSI,
inamicul răcelii
Există perioade în viaţa noastră în care ne simţim obosiți şi stresaţi, iar acest lucru ne poate
afecta serios imunitatea. Uleiul din ficat de rechin, cunoscut sub denumirea comercială de
Immune Max LYSI, este unul dintre cele mai
puternice remedii împotriva răcelii şi a formei
sale mai grave, gripa.

I

mmune Max LYSI, are un conţinut bogat în
alkoxigliceroli, responsabili de stimularea
intensă a sistemului imunitar. Acest
conţinut îl valorifică şi îi
conferă atributul de remediu natural extrem
de preţios.
În urma cercetărilor
efectuate de-a lungul
timpului, medicii au
afirmat că datorită prezenţei alcoxiglicerolilor
în maduva oaselor sănătoase și în laptele de
mamă, aceştia au capacitatea de a oferi o imunitate naturală în lupta
contra infecțiilor și în
dezvoltarea sistemului
imunitar.
Prezenţa alcoxiglicerolilor într-un produs
de calitate, cum este
Immune Max LYSI, îi
conferă o gamă variată
de întrebuinţări benefice în organismul nostru, cum ar fi:
l stimularea funcţiilor
sistemului imunitar. În acest fel, organismul
nostru este fortificat şi capabil să reziste în faţa
acţiunii bolilor şi a condiţiilor de mediu neprielnice cu care ne confruntăm mai ales în perioada
rece;
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f avorizează refacerea sistemului nervos, având
efecte benefice împotriva oboselii;
l încetineşte procesul de îmbătrânire;
l stimulează ritmul de refacere al organismului
după o serie de terapii dure, cum ar fi, de exemplu, radioterapia sau terapia cu radiaţii;
l îmbunătăţeşte mecanismul de producere a leucocitelor (numărul de celule albe din organism)
şi trombocitelor (plachete de sânge, ce sunt responsabile de integritatea vaselor de sânge);
l contribuie la procesul
de refacere al ţesuturilor, accelerând ritmul
de închidere a mai multor tipuri de răni, cum ar
fi leziunile, arsurile etc;
l conferă atât un efect
antioxodant, cât şi antibacterian.
Immune Max LVSI
este un produs benefic atât pentru seniori şi
adulţi, cât şi pentru adolescenţi şi copii mai mari
de 10- 12 ani.
Sănătatea
noastră
merită ce este mai bun şi
ce poate fi mai bun, decât
un produs natural, care
să fortifice sistemul nostru imunitar?
Immune Max LYSI ar
putea juca un dublu rol în
viaţa noastră, de la inamicul răcelii, la partenerul
de nădejde al organismului nostru.
l

Produsele LYSI sunt disponibile în
farmacii, magazine naturiste și online
www.sagasanatate.ro, www.lysi.ro
sau la telefoane: 0722 810 692, 021 330 31 37

031 9902

TERAPII
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Flammingo pasărea focului

U

Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

n instrument pentru combaterea inflamației, în general, a bolilor reumatice,
dar și a statusului post-trauma, în special, necesită o acoperire majoră a
mediatorilor inflamatori din spațiul biologic afectat. După o experiență îndelungată în elaborarea produselor cu orizont antiinflamatoriu, care și-au
dovedit viabilitatea terapeutică incontestabilă (Mobil Gel, Kinetic Gel, Ortogel, etc) am
realizat un produs care beneficiază de sinergia factorilor componenți, aceștia inactivând un evantai întins de mediatori inflamatori produși în situațiile cele mai diverse, de la traume (contuzii, entorse, luxații, politraume) până la inflamații produse în
cadrul bolilor reumatice mai mult sau mai puțin agresive. Un astfel de produs este
FLAMMINGO (PASĂREA FOCULUI) alcătuit din nămol sapropelic, soluție salină și
un cocktail fitoterapeutic. Nămolul sapropelic este un material organic format sub
influența proceselor biologice, microbiologice și fizico-chimice având un conținut
organic de peste 10%. Acest nămol sapropelic este de culoare neagră bogat în hidrosulfură de fier, aspect plastic-unsuros și se găsește pe fundul apelor sărate, având ca
origine acțiunea microorganismelor asupra florei și faunei din bazinul acvatic la care
se asociază substanțe minerale sau anorganice. Flora este constituită din alge, de
tip micro și/sau macrofit, în care predomină Cladophora cristalina, iar fauna este reprezentată de Artemis Salina. Nămolul este relaxant, stimulează circulația sanguină,
perioada de cură fiind de 15-20 de zile prin aplicații de nămol pe suprafețele cutanate
care conduc la reechilibrarea organismului. Sambucus Ebulus (Boz) planta folosită în
medicina tradițională din bazinul Mării Caspice și al Mării Negre-Civilizația Persană,
are acțiune antiinflamatorie și antinociceptivă prin acidul clorogenic și ursolic, ebulina,
polifenoli antociani. Compușii fitochimici - antociani, fitosteroli, flavonoizi, fenoli, triterpene, glicozido-iridoide, acid cafeic intervin salutar în calmarea durerilor articulare.
Ebulina prin inhibarea sintezei proteice este activă în artrita reumatoidă, febră, infecții,
sindroame dureroase, inflamații articulare, fracturi. Fenolii si polifenolii au activitate
antioxidantă asigurând protecție contra stresului oxidativ. Arctium Lappa (Brusture)
are activitate antioxidantă, antiinflamatorie, elimină metalele grele din corp, drenează
și elimină toxinele. Are ingredienți activi: tanini, arctigenin, arctiina, acid cafeic, acid
clorogenic. Efectul antiinflamator se obține prin: 1. inhibiția Nitric Oxide Synthase
(iNOS) si a productiei de NO; 2. supresia de citokine preinflamatorii; 3. inhibiția factorului nuclear Kappa Beta (NF-Kbeta); 4. activarea enzimelor antioxidante' 5. anihilare
radicali liberi. Extractul de Brusture are efect de antiinflamator prin inhibarea degranulării și eliberării de cysteinyl-leukotriena (Cys-LTs). Cys-LTs sintetizează mediatorii
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inflamatori histamina și prostaglandine, prin urmare blocarea de Cys-LTs este privită
ca blocarea inflamației. Lappaol, Diarctigenina, Arctigenina inhibă producerea de NO.
Producția excesivă de NO este prezentă în bolile inflamatorii: bolile reumatice, bolile
autoimune, inflamația cronică, ateroscleroza. Inhibiția producției de NO poate constitui tratament în boala inflamatorie. Arctigenina inhibă iNOS și producția de NO prin
supresia NFkappa beta, precum și inhibarea expresiei citokinelor proinflamatorii. TNF
alfa și IL6, ca și ciclooxigenaza 2 (COX2). Inflamația se asociază cu radicali liberi și
stres oxidativ. Efectul terapeutic scade inflamația și mediatorii inflamației. Acidul clorogenic inhibă răspunsul inflamator produs de LPS, inhibă producția de IL1beta, TNF
alfa, interleukina 6. (IL6). Achillea Millefolii (Coada șoricelului) are efect antiinflamator,
antispastic, diaforeic, cicatrizant. Are în compoziție flavonoizi, terpenoide, lignanani,
acizi grași și alkamide, aceasta din urma fiind responsabilă pentru efectul antiinflamator. Are activitate complexă asupra plăgii: hemostatic, reepitelizare, granulație tisulară
și remodelarea matricei extracelulare. Are activitate de protecție a antioxidanților naturali: catalaza, glutation peroxidaza și superoxid dismutaza. Are activitate spastică
datorită flavonoizilor, galanginei și quercetinei. Nuca Verde (Juglans Regia) folosită din
cele mai vechi timpuri de medicina tradițională orientală (Nepal) pentru boli reumatice
și inflamatorii, având în compoziție concentrații de eugenol și metilsalicilat. Uleiul de
nucă spre deosebire de cel de soia are o concentrație mai mare de acid linoleic. Nucile au cantitate mare de Omega 3 și 6. Pelinul (Artemisia Absinthum) are activitate
antiinflamatorie prin sesquiterpene-lactone și prin activitatea antioxidantă puternică.
Hreanul (Armoracia Rusticana). Glucosinolatii hidrolizati de tirozinază se descompun
în izotiocianați, nitrili, tiocianați, oxazo-lidine. Glucosinolatii sunt divizati în 3 categorii: alifatic, aromatic și indol. Cel alifatic este în proportie de 80%. Alil izocianatul este
compus lacrimogen amar la gust, miros pătrunzător. Arnica Montana (Arnica) se
administrează în 60 de afecțiuni: afecțiuni intercurente, reumatism, inflamații acute,
cronice, etc. Are calități antiflogistice, inotrope, antibiotice, antiinflamatorii, imunomodulatoare, antitermice. Are în compozitie 150 de substanțe active: sesquiterpen lactone, flavonoizi, flavonoid glicuronid, flovonoid aglicon, arnidiol, poliacetilen, cumarine,
acizi fenolici (clorogenic, cafeic), apigenina, luteolina, hispidulina, quercetina. Florile
de arnică la altitudine superioară conțin esteri de helenalina, iar cele la altitudine inferioară conțin dihidrohelenaina în cantitate mai mare. Florile de arnică au potențial
major antiinflamator, bactericid, antifungic, antioxidant, imunomodulator. Mecanismul
molecular al sesquiterpenelor diferă de cel antiinflamator nonsteroid. Aceste lactone scad NF Kappa beta-inflamație mediată, deoarece trec ușor prin piele. Activarea
NF Kappa beta prin celulele T și B și celulele epiteliale este inhibată de helenalină.
Capsicum Annuum (Ardei iute) un antiinflamator puternic folosit topic pentru dureri
musculo-scheletice, osteoartită reumatoidă. Capsaicina scade sensibilitatea la durere. Flammingo Gel se administrează topic în zonele dureroase de cel puțin 3-4 ori/zi.
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

EVENIMENTE
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ONCOLOGIE

Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
Nu există bucurie mai mare, decât aceea
de a primi vești bune de la cei care consumă
Bio Active MC Oyama Agaricus și văd rezultate
bune și foarte bune.

1.

Domnul P.A. din jud. Arad, 78 de ani, tumori multiple. Organismul fiind foarte slăbit, nu i s-a putut administra tratamentul cu citostatice și familia a decis să îi administreze Bio
Active MC. După 15 zile cu câte 3 pliculețe/zi
(doza a fost crescută treptat de la 1 pliculeț/zi),
pacientul a resimțit o stare generală mai bună, a
căpătat poftă de mâncare și a reușit să se odihnească noaptea. După 6 luni, investigațiile au
arătat că 2 dintre tumorile sub 1 cm au dispărut,
iar o tumoră de aprox 3 cm a avut o remisie de
1 cm.

2.

Domnul H.V. din afara României, 85 ani.
Când l-am întâlnit acum 8 ani, fusese diag
nosticat cu cancer la colon. A decis să încerce
pulberea de ciupercă. În mai puțin de 1 an starea dumnealui s-a îmbunătățit vizibil, tumora
s-a micșorat foarte mult, apoi a dispărut. Domnul face cure de 2 ori pe an, preventiv, câte 30
zile×2 pliculețe/ zi și ne ține la curent cu starea
dumnealui.
• 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!
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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 necesareorganismului
(minerale, minoacizi, oligoelemente) și este ușor de
înghițit și de asimilat!

ONCOLOGIE

Lipozomii - nanotehnologia
în slujba sănătății

Autor:
Farmacist primar
Iuliana Vasilache

Progresele nanotehnologiei au adus beneficii
majoare în diverse domenii, inclusiv cel medical. Printre cele mai studiate stucturi nanometrice, cu utilitate în sfera farmacologică, sunt
lipozomii.

L

ipozomii se comportă ca adevărate sisteme de transport, de cedare către țesuturi
și celule a substanțelor active. Această
funcție deosebită se datorează structurii
lor fosfolipidice, asemănătoare cu cea a membranelor celulare. Lipozomii sunt microsfere ce
au dimensiuni nanometrice, sunt biocompatibili
și biodegradabili, netoxici, nonalergenici.
Majoritatea suplimentelor sub formă de comprimate, capsule sau pudră, sunt mai mult sau
mai puțin absorbite de către corp fiind degradate în mediul intestinal înainte de a ajunge la
destinație. Microsferele lipozomale constitue rezolvarea acestui neajuns.
LipoCellTech™ - pudră lipozomală pură
LipoCellTech™ a reușit să obțină o pudră
lipozomală foarte stabilă și cu o puritate fără
precedent. Tehnologia a fost brevetată în SUA
iar suplimentele sunt produse în Marea Britanie. Comparativ cu alte tipuri, această metodă
nu necesită adăugarea alcoolului, aromelor sau
altor ingrediente inactive, iar capsulele sunt
condiționate în flacon de sticlă brună (singura
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soluție de ambalare care păstrează nealterate calitățile produsului și nu influențează
proprietățile acestuia).
Datorită faptului că invelișul microsferei
lipozomale este aproape identic cu peretele celular, corpul va recunoaște moleculele
LipoCellTech™ ca fiind ale sale, și astfel se
asigură un grad foarte ridicat de absorbție celulară ce poate ajunge până la 99%. După livrarea ingredientelor active, învelișul fosfolipidic
din care este compus lipozomul se contopește
cu peretele celular, fortificându-l și regenerându-l.
Tehnologia de încapsulare lipozomală oferă
avantaje incontestabile administării de suplimente nutritive și vitamine. Spre exemplu curcuminul este un supliment cu eficiență dovedită dar are dezavantajul unei solubilități reduse,
biodisponibilități scăzute, a unui metabolism
rapid cu eliminare sistemică majoră. Prin încapsularea curcuminului în micrososfere lipozomale se îmbunătățește profilul de biodistribuție,
crește indicele terapeutic și se elimină riscul
toxicității. Avantaje similiare pot fi descrise și
pentru vitamine sau minerale captate în structuri lipozomale (Vitamina C, Magneziu, etc.).
Proprietățile farmacocinetice ale lipozomilor
asigură o absorbție intestinală și o biodisponibilitate mult superioară formelor de condiționare
clasică (tablete, capsule), atât pentru medicamente, cât și pentru suplimentele nutriționale.
Azi, multe publicații științifice și medicale din
lumea-ntreagă atestă efectele antitumorale ale
curcuminoidelor administrate lipozomal în cancerul pulmonar, cervical, de prostată, mamar,
osos și hepatic, etc. Este dovedit că tehnologia
de livrare lipozomală direct în celulele organismului intensifică activitatea antitumorală și antiinflamatoare a extractului de Curcuma longa,
alături de alte multe proprietăți pe care acesta
le exercită asupra organismului nostru, inclusiv
de prevenire și de combatere a maladiei Alzheimer și de îmbunătățirea memoriei.

UROLOGIE

Incontinenţa urinară la femei –
cauze, diagnostic, tratament
Autor:
Dr. Andrei Manu Marin
Medic primar urolog, doctor în ştiinţe medicale,
specialist în neuro-urologie

Cauze. Cauzele pierderii de urină la femei includ afecţiuni ale vezicii urinare,
sau afecţiuni ale mecanismului sfincterian (pierderea de urină la efort). Cele
două situaţii menţionate mai sus pot fi evidenţiat şi diferenţiat uşor prin
întrebările: pierdeţi urină în drumul spre toaletă atunci când apare senzaţia,
bruscă şi intensă, de a urina, sau, respectiv pierdeţi urină când tuşiţi, când
ridicaţi greutăţi, când alergaţi? Cele două situaţii, pierderea de urină în
drum spre toaletă cu senzaţia de grabă la urinare şi pierderea de urină la
efort au cauze diferite şi soluţii terapeutice diferite, de aceea este important
să se lămurească de la început ce tip de pierdere de urină are pacienta.
Când pacienta urinează des, simte la urinare o senzaţie de urgenţă, greu de
controlat şi pierde până să ajungă la toaletă, cauza este o hiperactivitate a
vezicii urinare şi vezica este cea care trebuie tratată, calmarea ei putânduse face prin medicamente, stimularea electrică a centrilor care controlează
relaxarea ei, reînvăţarea controlului asupra senzaţiei de urinare. Când pacienta
pierde doar la tuse, efort, râs, strănut, alergat, urcat scări, cauza este o
deficienţă a sfincterului care nu se închide eficient. Această deficienţă poate
fi moştenită, mai multe femei din familie putând avea simptomul acesta, ceea
ce se moşteneşte fiind un ţesut conjunctiv mai slab, persoanele respective fiind
predispuse şi la varice sau hemoroizi. Deficienţa de închidere a sfincterului
poate fi însă şi favorizată de naşterile multiple sau cu feţi cu greutate mare, de
afecţiunile cu tuse cronică, de constipaţie şi de obezitate, deci de orice creşte
presiune a abdomenului asupra muşchilor perineului. În toate aceste cazuri
ajută scăderea în greutate, tratarea constipaţiei, reîntărirea perineului, prin
exerciţii specifice, sau prin stimulare electrică a musculaturii şi în cazul în
care acestea nu sunt suficiente se poate recurge şi la metode chirurgicale.
Diagnostic. Aşa cum am precizat, diagnosticul este sugerat de discuţia cu
pacienta asupra simptomelor ei. De asemenea, completarea cu un Calendar
Micţional ajută foarte mult la evidenţierea acestor simptome. În acest Calendar
Micţional pacienta notează pe 2-3 zile volumele eliminate la fiecare urinare cât
şi pierderile de urină. O pacientă cu urinări dese cu volume la urinare de câte
150 ml şi cu pierderi ce preced urinarea este o pacientă cu probleme de vezică,
în timp ce o pacientă care urinează cu volume de 300-400 ml, iar pierderile
nu sunt legate de momentul urinării, este o pacientă care are probleme de
închidere a sfincterului. Tratamentul în ambele cazuri poate fi iniţiat după
stabilirea diagnosticului prin discuţia cu pacienta, examinarea calendarului
micţional, un examen local efectuat de medic (examen ginecologic al
perineului, cu vezică plină, pentru a constata starea uretrei, poziţia vezicii,
existenţa unui prolaps) şi un examen de urină. În cazurile în care simptomele
nu sunt clar interpretable, cum ar fi cazul în care pacienta are atât simptome
de vezică hiperactivă cât şi pierderi de urină la efort, când pacienta a fost

26

deja operată pentru pierdere de urină şi aceasta a reapărut, cazurile în care
pacienta are un istoric cu afecţiuni neurologice, sau diabet zaharat, pentru a
stabili diagnosticul corect este nevoie de probe urodinamice.
Tratament. Este important de subliniat că cel mai important aspect în
luarea deciziei de tratament, atât pentru pacientă cât şi pentru medic, este
să lămurească şi să decidă care este simptomul cel mai supărător pentru
pacientă, pe care aceasta îl doreşte tratat şi rezolvat sau măcar ameliorat. Al
doilea aspect important de lămurit este cât se poate ameliora acest simptom
cu diverse metode de tratament, şi dacă există vindecare completă şi definitivă.
Al treilea aspect ce nu trebuie omis este discutarea reacţiilor adverse şi a
urmărilor diverselor metode de tratament. Prima linie de tratament este
recomandat să fie o metodă, sau o combinaţie de metode, care să nu producă
modificări ireversibile, adică metode care conservă situaţia prezentă şi au
şanse să îmbunătăţească situaţia dar la care se poate renunţa sau poate fi
înlocuită cu o alta fără însă a lăsa urmări asupra pacientei, aşa cum ar lăsa o
operaţie chirurgicală. Pentru pacientele cu urinare deasă şi vezică hiperactivă
această primă linie de tratament este reprezentată de medicamente calmante
vezicale şi de stimulări electrice ale nervului tibial, în şedinţe de câte 20 min
de 2-3 ori pe săptămână, cca 20 de şedinţe. Prin acest procedeu curentul
emis de aparat ajunge pe calea nervului tibial la centrii care relaxează vezica
urinară situaţi în regiunea sacrată. Pentru pacientele cu pierderi de urină la
efort, prima linie de tratament este reprezentată de învăţarea unei contracţii
corecte a muşchilor perineali şi exersarea zilnică a acestei contracţii, cu
control periodic, astfel încât pacienta să recapete controlul acestor muşchi
şi prin exerciţtii regulate să le crescă tonusul şi eficienţa. Pentru cele care
nu pot contracta eficient perineul muşchii pot fi stimulaţi electric, şi tonifiaţi
prin şedinţe de stimulare de 2 ori pe săptămână, cu ajutorul unui electrod
vaginal/perineal de unică folosinţă. Aceste metode ajută cam 2 din 3 paciente
să simtă o îmbunătăţire suficientă, astfel încât să fie mulţumite de tratamentul
prescris, pe care însă îl vor urma prin exerciţii sau medicamente, la domiciliu,
permanent. Dacă aceste metode nu dau rezultate satisfăcătoare în 3-6 luni
de tratament, se trece la metode mai invazive. Astfel, pentru pacientele cu
vezică hiperactivă se poate injecta în vezică, prin cistoscopie, toxină botulinică,
care calmează vezica şi face ca pacienta să meargă mai rar la toaletă, fără
grabă şi să nu mai piardă urină. Pentru pacientele cu pierderi de urină la efort
se poate monta chirurgical o bandeletă sub uretră, pe care uretra să facă o
curbură când pacienta face efort şi astfel pierderea de urină să se reducă
sau să dispară. Este important de menţionat o confuzie frecventă. „Ruptura
de perineu” este un termen care nu este legat de tulburările urinare sau de
pierderea de urină. „Ruptura de perineu” este un termen care exprimăa o
modificare de poziţie a vezicii urinare. Operaţia de „ruptură de perineu” nu
este o operaţie făcută să corecteze tulburările de urinare ci să restabilească
poziţia vezicii. „Ruptura de perineu” nu se corectează cu bandeletă care se
pune sub uretră.

PEDIATRIE

Obezitatea juvenilă –
Sfaturi utile pentru combaterea
obezității la copii
Cu siguranță că mulți dintre noi am întâlnit acest
termen: OBEZITATE, dar câți dintre noi am luat
în vreun fel măsuri sau am acordat ajutor celor
ce poartă această boală?
Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe
www.kinetobebe.ro

D

in păcate părinții au o mare vină! Vrem
tot ce-i mai bun pentru copilul nostru,
însă, din lipsa timpului, facem greșeli
imense. În loc să stăm 15 minute în
parcul din fața blocului cu copilul preferăm să-i
aducem ‘’o gustare dulce’’ pentru a nu simți lipsa
noastră în casă. Ei bine, dragi părinți e cazul să
începem un nou stil de viață.
Obezitatea înseamnă să ai un surplus de greutate vizibil peste normal. La copii este diferit...
ne plac copilașii grăsunei și bucălați însă și la ei
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există un barem al greutății normale în funcție de
înălțime.
Să nu uităm și de moștenirea genetică, care
joacă un rol important în viața urmașului, o
importanță de peste 30 % adică: dacă în familie
există persoane obeze și copilul va fi predispus la
această boală; dacă un copil este obez, riscul de
a rămâne adult obez crește.
Dragi părinți sunt prea multe afecțiuni cauzate
de surplusul de grăsime: probleme osteo-articulare, dereglări de tensiune, probleme cardiace,
dificultăți
emoționale,
probleme
psihologice,
tulburări ale unor aparate/ organe și nu în ultimul rând....singurătate
(în cele mai multe cazuri).
Haideți să luptăm împreună pentru o viață
mai sănătoasă. Odată
cu schimbarea regimului dvs. De viață îl veți
schimba și pe cel al copilului.
Sportul este cel mai
bun tratament împotriva obezității! Cu ajutorul
sportului putem distruge straturile de grăsime
inestetice, ne putem deplasa cu mult mai multă ușurință, putem alerga
rapid, putem purta orice tip de haină fără a atrage priviri negative, ne vom simți sănătoși.
Pentru că sănătatea ta contează! Tocmai pentru că există această problemă în lumea copiilor,
Centrul Kinetobebe vă oferă soluția: kinetoterapia
copiilor obezi.
Exercițiile se vor practica sub îndrumarea unui
kinetoterapeut, urmărindu-se în permanență
atingerea obiectivelor propuse în fiecare caz (problemele fiecărui copil obez).

0722810692
0213303117

www.sagasanatate.ro
www.lysi.ro

