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OFTALMOLOGIE

Autor:
•Dr. Miruna NICOLAE,
•  Medic Primar, Specialist 

Oftalmolog,
•  Doctor în Știinte 

Medicale
Clinica AmaOptimex

         Implicații oftalmologice 
în infecția cu COVID19 
provocată de noul coronavirus

M anifestările oculare sunt în general rare, 
atunci când apar sunt tipice unei con-
junctivite virale, cu ochi roșu, lăcrimos, 
senzație de corp străin și prurit. Totuși 

studiile arată că ele apar întotdeauna în contextul 
manifestărilor generale ale bolii: febră și simpto-
matologie sugestivă unei infecții respiratorii acute. 
Este însă util ca pe lângă mijloacele cunoscute de 
protecție (mască și mănuși) a se purta o pereche 
de ochelari de protecție pentru a limita astfel și 
mai mult posibilitatea infectării.

De asemenea, în situația unui pacient infectat, 
cu manifestări conjunctivale se recomandă o igi-
enă locală foarte bună, și dacă adresarea într-un 

serviciu de oftalmologie este imposibilă, admi-
nistrarea lacrimilor artificiale de câteva ori pe zi, 
pentru calmarea simptomatologiei.

Pacienții cu conjunctivită, care nu au alte ma-
nifestări generale trebuie să se prezinte la un 
consult oftalmologic înaintea auto-medicației, 
după ce și-au luat toate măsurile de protecție 
atât pentru ei, cât și pentru personalul medical.

În concluzie, deși discutăm despre un virus 
nou și puțin cunoscut, conjunctiva (acea mem-
brană transparentă care acoperă globul ocular, 
cât și interiorul pleoapelor) este una dintre căile 
sale de pătrundere. Dar manifestări oculare izo-
late nu s-au identificat până în prezent, iar atunci 

SARS CoV2 este un nou coronavirus care 
produce infecția COVID-19. Fiind un virus cu 
transmitere aerogenă, prin picăturile Flugge, 
acele mici picături de secreție nazo-faringiană, 
ce conțin germeni patogeni, este puțin probabil 
ca pacienții infectați să transmită virusul 
prin lacrimi. Totuși conjunctiva este o poartă 
de intrare a virusului în corp, împreună cu 
mucoasa nazală și bucală. Modalitatea de 
contaminare a conjunctivei fiind probabil prin 
aerosoli care vin în contact cu aceasta, dar cel 
mai sigur prin aducerea mâinii la ochi după ce 
s-a atins o suprafață contaminată.

când ele apar împreună cu cele specifice, nu sunt 
grave.

În această perioadă de pandemie, se recoman-
dă amânarea tuturor consultațiilor oftalmologi-
ce neurgente, cât și a intervențiilor chirurgicale 
care suferă amânare, pentru a permite tratarea 
situațiilor care necesită rezolvare medicală sau 
chirurgicală imediată. 
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REUMATOLOGIE

Autor:
Dr. Roxana Tanasache
•  Medic specialist Medicină Nucleară; 

Osteodensitometrie DXA
Centrul Medical Mediclass • www.mediclass.ro. 

Osteoporoza – 
Întrebări și răspunsuri

Când este recomandat un test DXA? 
Se recomandă examinarea DXA femeilor cu vârsta 

peste 50 ani, bărbaţilor de peste 65 ani, persoanelor 
care au avut deja o fractură de fragilitate, persoa-
nelor care au scăzut cu 3 cm în înălţime, persoane-
lor subponderale sau celor cu osteoporoză secun-
dară (tratament cu cortizon mai mult de trei luni 
consecutiv),celor cu poliartrită reumatoidă, hipertiro-
idism sau  hiperparatiroidism,celor care au afecțiuni 
sistemice (gastrointestinale, hepatice, renale) ce de-
termină o absorbție deficitară a calciului, celor care 
consumă alcool,fumătorilor şi persoanelor care pri-
mesc tratament cu medicamente care pot determina 
pierderea de substanţă minerală osoasă (heparină, 
medicaţie hipocolesterolemiantă sau anticonvulsivan-
tă). Semne indirecte de osteoporoză ar fi: un abdomen 
mai proeminent, curbarea spatelui şi dureri de coloa-
nă, curbarea membrelor inferioare, senzaţia de slăbi-
ciune la efortul de a duce un obiect mai greu şi aceea 
apărută la ortostatismul prelungit.

Care sunt avantajele şi dezavantajele DXA?
Avantajul major al osteodensitometriei DXA este di-

agnosticarea osteoporozei în stadiu precoce. Dezavan-
tajul este că nu se poate folosi la femeile însărcinate.

Care sunt măsurile de prevenire a osteoporozei?
Diagnosticul precoce este printre cele mai impor-

tante metode de prevenţie pentru a reduce inciden-
ta apariţiei fracturilor. Deşi scăderea măsei osoase 
este inerentă cu înaintarea în vârsta şi accentuată, 
mai ales la femei, după instalarea menopauzei, exis-
tă măsuri legate de alimentaţie şi stilul de viaţa pe 
care le putem adopta ca acest proces să fie încetinit.
l  Consumul de lapte şi iaurt cu conţinut redus de 

grăsimi şi a celor suplimentate cu vitamina D
l  Consumul de peste: pestele din conservă, consu-

mat cu tot cu oase, este o sursă bogată de calciu, iar 
pestii „graşi” au conţinut important de vitamină D

l  Consumul de plante „verzi”: brocoli, salata contin 
calciu în cantitate crescută, potasiu şi vitamina K, 
necesare pentru a bloca pierderea osoasă de calciu

l  Consumul de soia: conţine nu doar calciu, dar şi 
fitoestrogeni

l  Limitarea consumului de proteine la 50 grame pe 
zi pentru femei şi 63 grame pe zi pentru bărbaţi, 
deoarece acestea antrenează excreţia crescută de 
calciu

l  Limitarea consumul de cofeină, deoarece crește 
excreţia de calciu

l  Abandonarea fumatului: fumătorii au densitatea 
osoasă cu până la 10% mai scăzută, ceea ce se 
traduce printr-un risc de două ori mai mare de 
fracturi vertebrale şi creşterea cu 50% a riscului 
de fractură de şold; mai mult, fracturile se vindecă 
mai dificil la fumători 

l  Evitaţi consumul excesiv de alcool pentru că îm-
piedica absorbţia corespunzătoare de calciu

l  Tratamentul precoce al depresiei (crește nivelul 
de cortizol-hormon legat de stress-care „scoate” 
mineralele din oase)

l  Exerciţii fizice uşoare efectuate cel puţin 30 de 
minute de trei ori pe săptămână (îmbunătăţirea 
echilibrului, a posturii şi a flexibilităţii reduce ris-
cul căderilor şi, ca urmare, a fracturilor).Se indi-
ca mersul, alergatul, urcatul scărilor, tenisul sau 
voleiul.Înotul nu este o metodă eficientă, deoarece 
oasele şi muşchii trebuie să facă un efort împotriva 
gravitaţiei.

Osteoporoza este definită ca o scădere a densităţii 
minerale osoase măsurată cu metoda DXA, aceas-
ta fiind „standardul de aur”. Se recomandă în spe-
cial examinarea șoldului şi a coloanei  lombare, 
acestea fiind reprezentative, din punct de vedere 
al structurii osoase, pentru întregul schelet, astfel 
încât, dacă se detectează prezența osteoporozei 
în aceste regiuni, se poate concluziona că ea afec-
tează tot sistemul osos. Metoda este nedureroasă, 
neinvaziva, precisă, cu minimă iradiere.



7



8

MEDICINĂ
INTERNĂ

Autor:
Dr. Luminița PARAsChIV,
Medical Affairs Manager 
Prisum

Ai grijă de ficatul tău!

F icatul, cel mai mare organ intern, este deo-
sebit de valoros întrucât îndeplineşte nu mai 
puţin de 500 de funcţii. Ştim cu toţii că ficatul 
are rol în detoxifiere, neutralizând şi îndepăr-

tând toxinele provenite din medicamente, alimente, 
alcool, poluare atmosferică sau că filtrează sângele 
şi îndepărtează potenţiali agresori preluaţi din tu-
bul digestiv. Printre responsabilităţile ficatului se 
numără, însă, şi obţinerea de energie din alimente, 
transformarea nutrienţilor în diferite substanţe utile 
pentru organism, secreţia de bilă necesară pentru 
digestia grăsimilor, reglarea glicemiei şi a nivelului 
de colesterol, sinteza albuminei, a vitaminei D şi a 
majorităţii factorilor de coagulare. În ficat există veri-
tabile stocuri de sânge, glucoză, vitamine şi minerale 
(vitamina A, vitamina B12, vitamina K, fier, cupru), pe 
care acesta le furnizează atunci când organismul are 
nevoie de ele. Nu în ultimul rând, ficatul are rol în 
sprijinirea imunității.

Ficatul este un organ înzestrat cu o mare capa-
citate de regenerare şi de compensare, astfel că 
afecţiunile hepatice pot evolua mult timp asimpto-
matic sau cu semne nespecifice, precum lipsa de 
energie şi oboseala persistentă. Chiar dacă ficatul 
rabdă în tăcere, nu înseamnă că nu are nevoie de 
ajutor, mai ales că stilul de viaţă modern aduce 
constant o multitudine de pericole: alimente pro-
cesate, grăsimi şi zaharuri în exces, alcool, seden-

tarism, poluare, virsuri şi bacterii, abuz de medi-
camente.

Cum putem sprijini acest organ de care depin-
de atât de mult starea noastră de sănătate? Putem 
începe cu mici schimbări în viaţa de zi de zi: mai 
multă mişcare, menţinerea greutăţii corporale 
normale, creşterea consumului de legume şi fruc-
te proaspete, reducerea consumului de alcool. În 
acelaşi timp, putem apela la plantele medicinale 
utilizate de mii de ani pentru susținerea funcţiilor 
ficatului. Unele sunt foarte cunoscute precum ar-
murariul, anghinarea sau rostopasca, dar există şi 
alte plante cu rol hepatoprotector dovedit.

Capparis spinosa este un arbust cunoscut mai 
mult pentru bobocii şi fructele sale, caperele, uti-
lizate în alimentaţie. Extractul de Capparis spinosa 
exercită, însă, un important rol hepatoprotector 
prin conţinutul bogat de substanţe antiinflamatoare 
şi antioxidante de tipul polifenolilor, flavonoidelor, 
carotenoidelor, tocoferolului.

Denumită de marele medic al antichităţii, 
Galenus, drept "prieten al ficatului", Cichorium 
intybus (Cicoarea) oferă protecţie ficatului în caz 
de toxicitate indusă de medicamente, alcool şi sub-
stanţe toxice, neutralizând radicalii liberi prin apor-
tul mare de antioxidanţi. Ca tonic amar, Cicoarea 
stimulează secreţiile biliare şi determină contracţia 
colecistului, fiind utilă în caz de colecistopatii, “vezi-
ca biliară leneşă”, anorexie, balonare etc.

Cassia occidentalis este un arbust tropical 
cunoscut în fitoterapie pentru rolul laxativ, he-
patoprotector şi de stimulare a secreţiei biliare. 
Achillea millefolium (Coada şoricelului), denumi-
tă după eroul legendar Ahile care o folosea pentru 
vindecarea rănilor soldaţilor săi, are eficacitate do-
vedită în afecţiunile hepatobiliare cronice. Conţine 
flavonoide şi terpenoide cu proprietăţi antioxidante 
şi antiinflamatorii, compuşi fenolici şi o substanţă 
amară, achileina, care creşte de până la 4 ori se-
creţia de bilă. 

Cu siguranţă, sănătatea ficatului nu înseamnă 
totul, dar dacă ficatul suferă, tot organismul va 
avea de suferit la un moment dat. 

Toate organele sunt importante pentru buna 
funcţionarea a organismului, dar unele dintre ele 
îndeplinesc roluri vitale, fiind astfel de neegalat. 
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A ctivitatea noastră, energia și concentra-
rea sunt inhibate de această stare de 
tensiune, dezechilibru și ne întrebăm: 
ce a determinat apariția acestei stări? 

Răspunsul este simplu: Un dezechilibru la nivelul 
sistemului nervos autonom.

Sistemul nervos autonom sau vegetativ este 
parte a sistemului nervos periferic care coor-
donează toate funcțiile vitale și activitatea orga-
nelor interne și nu  poate fi controlat conștient. 
Funcțiile vitale coordonate sunt respirația, ritmul 
cardiac, presiunea sangvină, digestia. Sistemul 
nervos vegetativ are două componente, sistemul 
nervos simpatic, care este responsabil pentru 
situațiile de urgență, când organismul este în 
alertă, și cel parasimpatic, care asigură nevoile 
zilnice, când organismul este în repaus, relaxare, 
regenerare. Cele două sisteme sunt antagonice. 
Un exemplu este acela al funcției sistemului pa-
rasimpatic de a scădea tensiunea arterială din 
corp, în timp ce cel simpatic crește tensiunea ar-
terială din corp. 

Sistemul nervos autonom reacționează rapid 
și de aceea este extrem de important ca cele 
două componente ale sale să fie în echilibru și să 
funcționeze normal. Activitatea lor este activată 
constant în funcție de nevoi, una sau alta deve-
nind dominantă în funcție de circumstanțe.

Dezechilibrul dintre cele două determină 
apariția distoniei neurovegetative care se ma-
nifestă printr-o multitudine de simptome mai 
ales somatice, cum ar fi palpitațiile, senzația de 
sufocare, dureri la nivelul pieptului și toracelui, 
senzația de nod în gât, greață, cefalee, contracții 
musculare, senzația de teamă, nervozitate. Cau-

       Distonia neurovegetativă - 
un dezechilibru cauzat de sTREs 
care poate fi combătut

zele generale care duc la afectarea echilibrului 
dintre cele două sisteme sunt stresul, oboseala 
excesivă, dezechilibrul emoțional. Tratarea dis-
toniei neurovegetative se face în special prin în-
lăturarea sau diminuarea cauzelor. Aceasta apa-
re în special la femei care nu au probleme grave 
de sănătate, chiar dacă manifestă toate aceste 
simptome.

Este important să avem răbdare și un plan 
bine pus la punct pentru a putea diminua cauzele 
acestor manifestări extrem de neplăcute și chiar 
să apelăm la suplimente alimentare care să ne 
ajute  în acest demers, pentru a ne  recâștiga 
echilibrul nervos. Acest lucru este posibil prin 
administrarea de combinații care conțin extracte 
vegetale, magneziu și aminoacizi esențiali pre-
zente în produsul Remostabil.

Triptofanul, un aminoacid esențial care este 
precursor al serotoninei, hormonul fericirii, 
menține buna dispoziție, reduce anxietatea și 
previne depresia, îmbunătățește atenția, memo-
ria, învățarea și îmbunătățește calitatea somnu-
lui.

Extractul de roiniță, prin efectul său sedativ, 
ajută la depășirea stresului mental, susține re-
laxarea și favorizează apariția somnului. Aceasta 
are și proprietăți antioxidante, carminative și an-
tispastice.

În reducerea hiperexcitabilității, palpitațiilor 
un rol important îl are păducelul, care reglează 
activitatea cardiacă prin echilibrarea aportului și 
consumului de oxigen la nivelul cordului, reduce 
starea de tensiune, de neliniște și iritabilitate. El 
contribuie și la obținerea unui somn bun.

Un rol important în stabilirea echilibrului ner-
vos îl are și Magneziul de origine marină care 
este mai bine asimilat și contribuie la reducerea 
oboselii psihice și a extenuării. 

Extractul de mac californian și passiflora, 
care prin efectul lor sedativ îmbunătățesc cali-
tatea somnului natural, ajută la depășirea stre-
sului, susțin relaxarea și ameliorează stările de 
tensiune psihică.

PsIhIC

Zi de zi starea noastră psihică este marcată de 
tensiune, panică, pericol iminent. În limitele 
normale această stare este pur și simplu un răs-
puns psihologic temporar la percepția „pericol 
real sau amenințare” și permite organismului să 
se adapteze la situații stresante.
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Nu lăsa stresul, emoţiile și îngrijorarea să te doboare!

Acesta este un supliment alimentar. 
Ci�ți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

Calm
 Echilibrat

Concentrat
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Complex unic cu
triptofan, Mg și extracte vegetale

Acumularea stărilor negative determinate
de stres se manifestă prin: anxietate,
emotivitate, lipsa concentrării, insomnii, 
nervozitate, palpitaţii și chiar durere.

REMOSTABIL, datorită compoziţiei unice, echilibrează sistemul nervos
prin Mg și extractele vegetale cu proprietăţi calmante și sedative, iar
triptofanul asigură starea de bine și un somn odihnitor.
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DERMATOLOGIE

Îngrijirea zilnică 
a pielii în 3 pași

1. Demachiază-te
Alege-ți demachiantul ținând 

cont dacă tenul tău este uscat sau 
gras. Dacă ai tenul uscat, alege 
un produs blând de curățare și 
evită produsele, inclusiv loțiunile 
tonice, care conțin alcool. Pentru 
tenul gras, alege un săpun care 
îndepărtează sebumul și curăță 
tenul de mai multe ori pe parcur-
sul zilei.

2. Protejează pielea de soare
Alege o cremă de protecție so-

lară cu spectru larg, cu factor de 
protecție 30 SPF sau mai mare 
și folosește-o zilnic. Un factor de 
protecție mai mare este folositor 
dacă intenționezi să petreci mai 
multe ore în aer liber, însă dacă 
vei sta în interior majoritatea tim-
pului, o cremă de protecție cu un 
factor SPF de 30 este de obicei de 
ajuns. Dacă ai pielea sensibilă, 
alege un produs de protecție sola-
ră pentru piele sensibilă.

3. Tratează nevoile specifice ale pielii
Pentru piele uscată, există creme hidratante 

eficiente și ieftine. De asemenea, acneea poate fi 
tratată cu produse specifice pentru adulți. Dacă 
vrei să încerci un produs care reduce treptat lini-
ile și ridurile sau estompează petele maro, exis-
tă o varietate de produse pe care le puteți folosi 
zilnic.

www.reginamaria.ro/articole-medicale

Pentru îngrijirea zilnică a pielii, rezumă rutina 
la trei pași simpli: curățarea, protejarea pielii 
de soare și îngrijirea oricărei probleme speci-
fice de piele pe care ai putea-o avea, cum ar fi  
pielea uscată, acneea sau ridurile și liniile fine. 
Pentru fiecare pas sunt disponibile produse 
cosmetice la prețuri  convenabile. Cumpăra-
rea cremelor scumpe pentru îngrijirea pielii cu 
nume exotice sau pseudoștiințifice nu va aduce 
rezultate mai bune.
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DERMATOLOGIE

l  Înseamnă preluarea succesului pansamentelor 
Calgitrol cu argint

l  Înseamnă o formulă adaptată plăgilor dificil de ges-
tionat, parțial sau abundent exsudative, tunelare 
sau sinusale care apar de exemplu în cazul ulceru-
lui diabetic,aretrial venos sau neuropatic, ulcerelor 
de presiune de la stadiul I la IV sau arsurilor de gra-
dul doi, situsuri donoare de grefă de piele

l  Pasta Askina Calgitrol este un pansament steril 
din matrix de alginat și ioni de argint cu eficacitate 
antimicrobiană extinsă, care permite contactul di-
rect între plagă și ionii de argint

l  Pasta Askina Calgitrol este ușor de utilizat și poate fi 
aplicată concomitent cu alte pansamente secunda-
re, inclusiv cele cu aderență scăzută sau comprese.

l  Poate fi închis și utilizat timp de 7 zile de la des-
chidere

l  Pasta Calgitrol este indicată a fi utilizată după iri-
garea plăgii (de exemplu cu Prontosan) și marginile 
plăgii să fie păstrate uscate
Produsul este dispozitiv medical clasa III conf 

cerințelor MDD 93/42/EEC și are marcaj CE.
Studiile de caz (Minnella DP și Balduzzi G ) în 2 cen-

tre din Italia care au inclus 22 pacienți cu picior diabetic 
ulceros tratați timp de 6 săptămâni cu Askina Calgi-
trol pastă au relevat rezolvarea infecțiior moderate în 
proporție de 86.7 %, cu un timp mediu de vindecare de 
9.6 zile  Produsul a trecut provocarea eficacității unui 
pasament timp de 2 săptămâni de tratament: a redus 
semnificativ semnele clinice ale infecției, a avut aport 
în gestionarea exsudatului plăgii și a accelerat vinde-
carea zonei din peri plaga, fără decolorarea țesutului.
Pasta Calgitrol Schimbarea pansamentului 

la 3 zile
Sulfadiazina de 
argint

Schimbarea pansamentului 
la fiecare 12 ore

Tehnologia Askina® 
Calgitrol®

înseamnă Mecanism Unic 
de eliberare controlată de 
ioni de argint + Concentrația 
Optimă de  Ag+  care este 
rapid obținută și menținută.

Revenirea
Pastei Calgitrol

Reminder pansamente Askina® Calgitrol®   
Askina® Calgitrol®   O singură tehnologie, 
două produse

Beneficii cheie:
l  Eficacitate ridicată 
l  Nu necesită activare: gata de utilizare 
l  Activ imediat – reducere semnificativă a încărcării 

bacteriene în primele 30 minute
l  Activ împotriva unui spectru larg de microorganis-

me, inclusiv MRSA
l  Eficacitate antimicrobiană susținută, până la 7 zile
l  Îndepărtare atraumatică
l  Nu lasă urme

Pansamentele Askina® Calgitrol®  sunt recomanda-
te pentru:

1 Plăgi infectate          

2     
Nivel de exsudat
Moderat/ abundant                        

3

Scop terapeutic 
§ Reducerea încărcării bacteriene 
§ Managementul exsudatului
§ Controlul mirosului



15



16

OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE

Există riscul de vindecare dificilă a inciziei chirurgicale după 
naștere? Înainte de a începe să vorbim despre vindecarea dificilă 
a inciziei, este bine ca pacientele să știe că, rolul principal în vinde-
carea inciziei  îl joacă modul de realizare al acesteia și tratamentul 
chirurgical al plăgii în sine. În toate cazurile însă, atunci când vor-
bim despre răni chirurgicale, indiferent dacă sunt prin cezariană 
sau legate de o naștere normală - epiziotomie, perineotomie, este 
bine să recomandăm pacientelor mijloace pentru a sprijini epite-
lializarea lor, hidratarea lor și pentru a asigura o vindecare mai 
rapidă a plăgii chirurgicale.
Când este recuperarea mai rapidă - după o naștere naturală sau 
după o operație de cezariană? Fără îndoială, natura ne-a inventat 
pentru a naște natural, bineînțeles, pentru cazurile în care este 
sigur, atât pentru mamă cât și pentru copil. Inciziile de la o naștere 
naturală și cele de la cezariană, din zilele noastre, și-au egalat în 
mare măsură perioada de recuperare, deoarece datorită erei în 
care ne aflăm - un bun material de sutură, o tehnică chirurgicală 
bună, o profilaxie adecvată determină o recuperare  la fel de rapidă 
în ambele moduri de naștere. Cu siguranță, într-o naștere normală, 
recuperarea este mai rapidă, cel puțin cu o săptămână. Atât la 
nașterile naturale, cât și la operațiile prin cezariană, există riscul 
ca rana și inciziile chirurgicale să întârzie recuperarea mamei.
Când vorbim despre o cezariană, tratăm în prealabil această rană 
chirurgicală, o suturăm bine, eliminăm materialul de sutură,și 
recomandăm femeii un tip de agent epitelializant, hidratant. Este 
important ca femeia să poată obține confortul necesar, lipsa durerii 
și vindecarea rapidă a rănii. Unele femei tind să formeze cicatrici 
cheloide, iar rănile lor se vindecă mult mai lent. Prin urmare, dacă 
informăm în prealabil toate pacientele pregătite pentru naștere că 
ar trebui să utilizeze acest tip de agenți de epitelizare, indiferent de 

metoda de naștere, după naștere vor avea ocazia să se recupereze 
mai repede și să fie alături de copil și de cei dragi.
Când riscul unei răni apărute în urma unei intervenții este mai 
mare? La pacientele care nasc prin cezariană sau la cele care 
nasc natural? Când vorbim despre răni în general, trebuie să știm 
că rănile la naștere sunt asociate cu traume mecanice. Putem avea 
multe tipuri de răni. Traumatismele mecanice pe care le provoacă 
medicul în timpul unei operații de cezariană au o incizie corectă. 
Femeile sunt de obicei pregătite și știu despre asta, cu excepția 
cazurilor în care trebuie să avem o cezariană de urgență. Atunci 
când pacienta vine pentru o cezariană planificată, este pregătită 
- vaginul este reabilitat, avem toate condițiile pentru ca rana să se 
vindece bine și un risc foarte mic de infecție.Când vorbim despre o 
naștere normală, care este întotdeauna de urgență, nu putem pre-
găti pacientele într-o asemenea măsură,de aceea, în mod natural, 
rănile se vindecă mai lent. În toate aceste cazuri, se recomandă 
din nou să se utilizeze produse pentru a sprijini hidratarea plăgii. 
Trebuie urmată o igienă foarte bună, utilizarea unor agenți de 
epitlizare și hidratare,  pentru a avea o nutriție bună a pielii și a 
țesuturilor. Indiferent de felul în care nasc pacientele noastre, fie 
prin cezariană, fie prin naștere naturală, ceea ce implică o epizioto-
mie, perineotomie sau se încheie cu ruperea necorespunzătoare a 
canalului de naștere sau numai cu abraziuni, în toate aceste cazuri 
este necesar, pe lângă recuperarea lor, adăugarea produselor de 
hidratare și epitelizare.
Există riscul de exacerbare a bolii hemoroidale înainte și după 
naștere? Ce putem face pentru ameliorarea simptomelor? Poate 
că aceasta este una dintre problemele relativ frecvente cu care ne 
confruntăm la femeile care sunt relativ apropiate de termen, mai 
ales după 34-35 săptămâni de sarcină. Multe dintre ele au astfel de 
probleme. În timpul sarcinii avem o încetinire a tranzitului intestinal 
și în multe cazuri apare constipația. Celălalt factor de risc este 
greutatea copilului și staza de sânge din pelvis, care este asociată 
cu sarcina. Cea mai puternică exacerbare a hemoroizilor este în 
timpul nașterii. Nu ar trebui să ne speriem pacientele, pentru că 
avem un risc de hemoroizi atât în cezariană, cât și la nașterea 
normală. Da, este mult mai frecvent la o naștere naturală, acest 
lucru fiind legat de tensiunea pe care podeaua pelviană o are în 
timpul nașterii. După naștere, o mare parte din femei, pe lângă 
faptul că au o incizie chirurgicală, după o naștere naturală, au și 
o boală hemoroidală. Așadar, utilizarea produselor cu efect dublu, 
atât pentru epitelizarea rănii cât și pentru ameliorarea hemoroizilor 
este benefică.  Sursa http://www.theresienoil.bg/video/

În timpul sarcinii corpul se schimbă foarte mult, 
schimbări ce persistă și după naștere.
• Există riscul de vindecare dificilă a inciziei 
chirurgicale după naștere?
• Când este recuperarea mai rapidă - după o naștere 
naturală sau după o operație de cezariană?
• Când riscul unei răni apărute în urma unei 
intervenții este mai mare? La pacientele care nasc 
prin cezariană sau la cele care nasc natural?
• Există riscul de exacerbare a bolii hemoroidale 
înainte și după naștere? Ce putem face pentru 
ameliorarea simptomelor?
Răspunsurile la aceste intrebări le puteți găsi mai jos:

Nașterea
(Întrebări & Răspunsuri)
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APLICATOR  

CU POMPĂ

Theresienöl MED - ulei cu extracte din plante cu proprietăți specifice:
• Ajută la reducerea durerii și a riscului de infecție
• Calmează senzația de mâncărime de diferite tipuri
• Stimulează vindecarea rănilor
• Accelerează regenerarea pielii
• Hidratează țesuturile pe care se aplică
• Stimulează refacerea leziunilor ce evoluează lent spre vindecare
• Accelerează procesul de resorbție a hematoamelor

Vergeturi

Leziuni dupa 
nasterea naturală 

(epiziotomie)

Ragade la sâni

Iritație cutanată 

Arsuri

Senzație de mâncărime 
       la nivelul pielii

Vedra Internațional  
România Reprezentanță

Str Dr Ion Ghiulamila nr 19
Sector 5, București

www.theresienoil.ro 

Theresienöl MED  
ajută la ameliorarea  
simptomelor de erupții  
cutanate si iritații  
de scutec

Theresienöl MED  
este un ajutor de nădejde pentru  
ameliorarea echimozelor și 
leziunilor dupa naștere naturală  
sau cezariană
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TERAPII 
NATURALE

Autor:
Farm. Carmen Ponoran
•  www.plantextrakt.ro
•  www.gemoterapie.ro

Terapie naturală 
în rinita alergică sezonieră 

Clasificarea rinitelor alergice
Potrivit OMS, rinitele alergice se clasifică după in-

tensitatea simptomelor și impactul pe care acestea îl 
au asupra calității vieții, în ușoare și moderate / severe, 
iar după perioada în care se manifestă, sunt sezoniere 
(alergie la polenul plantelor) și perene (la alți alergeni 
– acarieni, păr de animale, diferite substanțe chimice, 
manifestându-se oricând pe parcursul anului, la con-
tactul cu alergenul).

Rinita alergică sezonieră, la polenul plantelor, este 
o amenințare pentru multe persoane. Unii sunt aler-
gici la polenul arborilor şi arbuştilor (Plop, Salcâm, 
Tei, Salcie etc.), polen care “pluteşte” în aer de la ju-
mătatea lunii martie până la sfârşitul lunii iunie. Alte 
persoane sunt alergice la polenul de graminee (grâu, 
porumb, secară), iarbă, ambrozie etc. care este pre-
zent de la sfârşitul lunii mai până în octombrie.

 
Simptomele specifice și intervenția cu o terapie 
naturală

Cele mai frecvente manifestări sunt: secreţiile 
nazale apoase sau nas înfundat, strănuturi repetate, 
mâncărimi la nivelul nasului, ochilor, cerului gurii sau 
gâtului, uneori însoţite de senzaţie de usturime sau 
durere.

Cel mai bun mod de a preveni apariția acestor 
simptome și de a limita nevoia de medicamente antia-
lergice este de a evita pe cât posibil alergenii. Terapia 
medicamentoasă poate cuprinde: antihistaminice, de-
congestionante nazale, corticosteroizi orali.

În paralel cu medicația antialergică (când aceasta 
se impune), propunem terapia naturală cu Alectra 
- spray cu efect de cortizon natural - produs original 
Plantextrakt, cu ingrediente active 100% naturale, 
pentru reducerea manifestărilor din alergiile sezonie-
re, precum și cu posibilitatea de ameliorare a simpto-
melor din alergii si chiar de a limita nevoia de medica-
mente antialergice (sub control medical).

Alectra are în compoziție extract din muguri de 
Coacăz negru și extract din rădăcină de Astragalus 
membranaceus. Coacăzul negru conține o serie de 
compuși bioactivi cu acțiune antiinflamatoare și an-
tialergică. Acțiunea acestuia este completată cu cea 
a extractului din rădăcină de Astragalus membrana-
ceus, cu efect adaptogen, de reechilibrare a organis-
mului, fiind o leguminoasă folosită în mod tradițional, 
și în afecțiuni alergice, în China, Japonia și Coreea. 
Studii clinice realizate cu extractul de Astragalus au 
evidențiat eficiența acestuia și în cazul alergiei la Am-
brozie, atât de des întâlnită la ora actuală.

Modul de administrare recomandat pentru Alectra, 
adulților și copiilor peste 12 ani, este în funcție de ne-
cesitate: l pentru reducerea manifestărilor din aler-
giile sezoniere, cu 4 săptămâni înainte de perioada de 
expunere sau de apariție a alergenilor, câte 3-5 pufuri 
de 2 ori pe zi, direct in gură; l pentru ameliorarea 
simptomelor din alergii, câte 3-5 pufuri de până la de 
4 ori pe zi, timp de 7 zile, apoi se continuă cu 3-5 pufuri 
de 2 ori pe zi, pe perioada de expunere la alergeni. 

Pentru copiii mai mici, recomandăm Extractul din 
muguri de Coacăz negru, care se poate administra de 
la vârsta de 1 an.

Pentru cei care suferiți an de an pe perioada ex-
punerii la polenul plantelor, administrând în mod con-
secvent Alectra, aceasta poate reduce riscul instalării 
simptomelor rinitei alergice. 

Vă dorim să treceți cu bine sezonul alergiilor la po-
len, cu încredere în aceste terapii naturale.

Alergiile sunt la ora actuală, unele dintre cele mai 
frecvente boli cronice, iar dintre acestea, rinitele 
alergice afectează, conform Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS), între 10-30% din populație, deci 
sute de milioane de oameni din lume suferă de rinită 
alergică. Ca atenționare, rinita alergică este un 
factor de risc, estimat la 50%, pentru astmul bronșic.
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V ă confruntați în fiecare zi cu un program 
haotic, dar doriți totuși să adoptați un regim 
alimentar sănătos, iată câteva sfaturi pe care 
le puteți încorpora rapid în viața de zi cu zi:

Este minunat dacă reușiți să vă planificați mesele 
în avans. Luați în considerare ce doriți să gătiți, ce 
timp veți avea la dispoziție pentru a găti și, dacă aveți 
o amiază liberă de sâmbătă sau de duminică, puteți 
pregăti ingredientele și să le depozitați în caserole. 
Cu o astfel de planificare proactivă, în zilele când 
ajungeți târziu acasă, nu trebuie decât să scoateți 
din frigider ingredientele pregătite și să le puneți în 
tigaie sau la cuptor. 

Când suntem grăbiți, ocupați sau stresați, tindem 
să putem mâna pe orice este la îndemână și are gust 
bun. Așa se face că ajungem să ne astâmpărăm foa-
mea cu chipsuri, ciocolată, napolitane sau gogoși, 
în loc să ne atribuim câteva minute pentru a găti o 
masă adecvată. Ideal ar fi să vă orientați atenția asu-
pra acelor alimente care pot fi gătite rapid, așa cum 
sunt conservele de ton, ovăzul instant, iaurturile, 
perlele de brânză sau legumele congelate.

Orice regim alimentar sănătos poate fi dat peste 
cap de obiceiul multora dintre noi de a consuma tot 
felul de gustări. 

Când avem un program încărcat sau alergăm de 
la o întâlnire la alta, este întotdeauna bine să avem la 
dispoziție câteva gustări sănătoase care ne vor redu-
ce tentația de a mânca ceva ce mai târziu vom regre-
ta că am mâncat. Foarte bine ar fi să ne completăm 
regimul cu câteva suplimente de multivitamine și 
minerale și cu acizi grași esențiali Omega-3. Putem 

         health Duet.
Cum poţi avea un regim alimentar sănătos 
atunci când ești tot timpul pe fugă

opta pentru un produs 2 în 1, adică suplimente ali-
mentare Omega-3 îmbogățite cu vitamine, așa cum 
sunt capsulele Lysi Health Duet. Pentru suplimen-
tarea regimului copiilor, putem opta pentru capsule 
Lysi Omega-3 masticabile.

De multe ori, foamea ne împinge să oprim la un 
fast-food și să cumpărăm de acolo o mâncare pră-
jită și plină de grăsimi. Ceea ce putem face este să 
oprim la restaurante accesibile și să alegem opțiuni 
mai sănătoase, cum ar fi ciorbe, cartofi copți cu sa-
lată sau mâncăruri la cuptor.

Atunci când avem congelatorul plin cu o varietate 
de alimente, pregătirea unei mese nutritive pentru 
întreaga familie devine mai ușoară. 

TERAPII
NATURALE

Un regim alimentar sănătos atunci când ești tot 
timpul pe fugă?
Poate fi destul de dificil să facem în fiecare zi 
alegeri alimentare sănătoase și să evităm ispitele 
gustoase, precum carbohidrații, dulciurile și 
alimentele prăjite. Atunci când suntem ocupați 
până peste cap sau stresați, numai la o masă 
nutritivă nu ne gândim, așa că punem mâna pe 
cele mai nesănătoase opțiuni alimentare care știm 
sigur că ne vor alunga rapid foamea. 

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 şi produsele cadou)

TEL.0722810692.

U leiul de pește este bogat în acizi grași 
omega 3, care joacă un rol important 
pentru sănătatea organismului copilului, 
dar și pentru o dezvoltare optimă. Acizii 

grași omega 3 sunt absolut necesari organismu-
lui nostru, însă corpul nu îi poate produce singur, 

alimentația sau suplimentele alimentare. Nu tre-
buie uitat uleiul de pește.

 Uleiul de pește este recomandat pentru școlari 
de foarte mult timp, ajutaând la tratarea nume-

dar și pentru inteligență. Așadar, uleiul de pește 

scurt timp după începerea tratamentului cu ulei 
de pește copiii ce prezintă anumite tulburaări sau 
afecțiuni au avut parte de o îmbunătățire vizibilă. 

Iată 5 motive pentru care este recomandat să 
dați ulei de pește școlarului:

1. -
peractivitate și impulsivitate

2. Are rol în mobilitatea articulațiilor, diminua-

3. Uleiul de cod conține vitaminele A și D3, ceea 
ce ajută foarte mult la dezvoltarea sistemului 

osos

4. la fel și a proceselor cognitive

5. Produce îmbunătățiri în cazul în care copiii au 

Bineînțeles, aceste 5 motive nu sunt singurele 
care vă pot convinge să administrați ulei de pește 

ajută la eliminarea infecțiilor din corp și face orga-
-

zute sau la schimbările bruște de temperatură.
Deoarece copiii petrec mult timp la școală, 

aceștia pot lua răceala de la colegii lor școlari, 
așadar este importantă administrarea de ulei de 
pește, mai ales în sezonul rece când copiii sunt mai 
predispuși la răceli. În timpul iernii, dacă școlarul 
va consuma doza recomandată de ulei de pește, 

-

-
rii, dispune de proprietăți antioxidante și luptă cu 
afecțiunile precum osteoporoza sau lipsa de calciu. 

pentru copilași, acesta trebuie administrat după 
reguli, în cantitățile necesare corpului său. Orice 
substanță care este consumată în exces poate avea 
efecte adverse, chiar dacă în cantitatea necesară 
este un lucru sănătos. 

Uleiul de pește conține cele 2 tipuri principale 

mai bogată sursă naturală de acizi grași omega 3. 
Deși unii copii mănâncă peștele, aceștia nu consu-

necesarul de acizi grași omega 3, iar din această 
cauză părinții trebuie să le administreze suplimente 
alimentare de ulei de pește, precum cele de la Lysi 
Islanda.

5 motive pentru a oferi ulei 
de pește școlarului 
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PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȚÂNȚARILOR ȘI 
CĂPUȘELOR PENTRU TOATĂ FAMILIA
PARAKITO oferă o protecție de lungă durată împotriva țânțarilor și a căpușelor.

Potrivit pentru gravide, copii și bebeluși peste 6 luni 
Formula fabricată în Franța
Uleiuri esențiale

droggerystore.ro
facebook.com/droggerystore
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H ibernarea reprezintă un exemplu emblematic despre inteligența ma-
teriei vii, reprezentată de ursul brun, un mamifer omnivor care traver-
sează o perioadă de cel puțin 6 luni (echivalent cu noaptea polară) într-o 
locație - adăpost natural (scorbura), care-i asigură numai protecție 

contra intemperiile naturii (vânt, zăpadă, ploaie, etc), fără hrană și lichide, ursul 
neavând micțiuni și tranzit digestive în toată aceasta perioadă. Surprinzător, 
după 6 luni de repaus total (hibernare), constatăm că ursul brun nu a făcut nici 
o complicație de tip tromboembolic, sarcopenie, osteoporoză, insuficiență cardi-
acă, insuficiență respiratorie, insuficiență renală. În această aventură biologică 
extremă, ursul este ajutat de o entitate până nu demult neglijată-microbiomul, 
care reprezintă o comunitate complexă de microbi comensali, care descompun 
componentele unei diete diversificate și modulează imunitatea nativă și produce 
molecule semnal și metaboliți care pot influența sistemul vegetativ la mamifere. 
Microbiomul are funcție cheie în metabolismul general, imunitate și rezistență la 
colonizare. Microbiomul intestinal este implicat în modularea comportamentului 
și funcției cognitive prin efectul asupra metaboliților neuroactivi. Lanțurile scurte 
de acizi grași produși de microbiom sunt importanți în relația microbim-gazdă și 
reprezintă o sursă de energie pentru enterocite și modulează funcția de barieră 
epitelială a gazdei. Lipsa alimentației în cursul sezonului rece solicită microbio-
mul, care se bazează pe dieta gazdei pentru substratul metabolic și pe tractul 
intestinal influențat de nutrienții enterali și activitatea microbiană. Acumularea 
de energie și transformarea în grăsime, în timpul verii, se organizează cu ajutorul 
microbiomului, fără să se producă rezistență la insulină. Cercetări susținute au 
dovedit că microbiomul se modifică în funcție de sezon, iar acesta (microbio-
mul) induce acumulare de energie sub formă de grăsimi. În cursul verii, urșii 
devin obezi, dar își mențin starea de sănătate. Transplantul de microbiom din 
timpul verii de la urși la șoarecii germ free le transferă caracteristici specifice 
sezonului estival (acumulare de grăsimi fără afectarea curbei glicemice).  Aceas-
tă constatare vine în sprijinul contribuției microbiomului în biologia hibernării 
ursului brun. Energia în cursul hibernării se eliberează prin lipoliză. În timpul 
hibernării, urșii mobilizează și oxidează grăsimile ca strategie de supraviețuire 
însoțită de utilizarea scăzută de glucoză și folosirea amplă de aminoacizi pentru 
gluconeogeneză. Microbiomul poate fi factorul determinant pentru conceptul de 
obezitate fiziologică, în cazul șoarecilor germ free, colonizați cu microbiomul de 
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Activator filogenetic 
de microbiom - uRsOMAX

vară, care a generat mai multă adipozitate decât șoarecii germ free, colonizați 
cu microbiomul de iarnă. Dacă pentru intrarea în hibernare există un protocol 
pregătitor, pentru crearea unui cadru metabolic adecvat pentru această călătorie 
care durează cel puțin 6 luni, pentru ieșirea din hibernare există un alt protocol 
pe care ursul brun îl aplică exemplar. În acest context, Allium Ursinum (Leurda), 
poate fi considerat un ACTIVATOR FILOGENETIC de microbiom. Ingestia lui în 
momentul ieșirii din hibernare constituie „UN COD DE ACCES“ pentru setarea 
fiziologiei competiționale la acest animal sălbatic. Realizăm că după 6 luni, de 
repaus total, biologia ursului brun a funcționat ca un sistem închis (anurie + tran-
zit intestinal blocat), acumulându-se produși cataboliți și radicali liberi endogeni 
în cantitate imensă, iar eliminarea lor a devenit imperativă pentru revenirea la o 
viață normală într-un mediu provocator și ostil. Este important de specificat că 
Allium Ursinum apare spațio temporal exact în perioada în care ursul brun iese 
din hibernare (am putea vorbi de o simbioză perfectă: plantă-animal în lupta 
pentru supraviețuire și continuarea speciei). 

Allium Ursinum dispune de compuși organo-sulfurați: sulfoxizi și tiosulfiți, 
care sunt instabili și se descompun în polisulfiți, ditiine, ajoene, fenoli, flavo-
noizi (inhibitori de agregare plachetară). Allium Ursinum este spamolitic, an-
timicrobian, antioxidant folosită în medicina tradițională pentru cefalee, HTA, 
ateroscleroză, diaree, boli pulmonare (spectru antibacterian și antifungic).  Mai 
menționăm alte calități terapeutice: antibacterian, antitrombotic, antitumoral, 
antihiperlipemic, hipoglicemic, depurativ, diaforetic, expectorant, vasodilatator. 
Un efect esențial este inhibiția de sinteză de NO prin care se reduce răspunsul 
inflamator (EFECT INHIBITOR ASUPRA STRESULUI NITRO-OXIDATIV).  Allium 
Ursinum reprezintă componentul pivot în produsul URSOMAX (ELIDOR). Acest 
produs a fost folosit într-o serie de protocoale terapeutice pentru pacienții din te-
rapie intensivă, internați pentru traume neuro-chirurgicale, politraume, accidente 
vasculare cerebrale, pneumopatii de sine stătătoare sau în cadrul bolilor mai 
sus menționate (pneumonia de aspirație). Majoritatea bolnavilor au fost în stare 
critică cu disfuncții de organ (plămân, cord, rinichi, sistem nervos, hematologie). 
O caracteristică la acești pacienți a fost limfopenia la internarea  în STI.  Adminis-
trarea de URSOMAX, în cadrul protocolului complex, a confirmat valoarea tera-
peutică a produsului prin evoluția favorabilă a pacienților tratați. Administrarea de 
URSOMAX, a fost potențată prin combinarea cu DEPUREX și PUROFORT. Doza 
uzuală de URSOMAX a fost de 4-8 tablete/zi. Nu s-au menționat incompatibilități. 
Suntem convinși că microbiomul reprezintă o legătură de siguranță cu parcursul 
filogenetic de la organismele cele mai simple la cele mai complexe și ca identifi-
carea de alți activatori de microbiom poate genera rezultate terapeutice pe care 
în momentul actual nu le putem evalua la adevărata lor valoare.

TERAPII
NATURALE

LABORATOARELE ELIDOR
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ONCOLOGIE

Bio-Active MC, 
produs japonez de excepţie!

În urmă cu puțină vreme am fost contactată 
de rudele domnului I.R. din Brașov. Acesta din 
urmă, în vârstă de 74 de ani, fusese diagnosticat 
cu cancer la plămân, având deja metastaze și în 
zona ficatului. Întrucât tratamentul recomandat 
(chimioterapia) are de obicei efecte secundare 
destul de greu de suportat mai ales pentru o 
persoană mai în vârstă, familia domnului a decis 
să achiziționeze Bio Active MC, care să fie luat ca 
și adjuvant pe perioada tratamentului. Adminis-
trând câte 3 pliculete/zi, pacientul s-a simțit bine 
pe toată perioada tratamentului și imunitatea a 
fost menținută la cote optime. Dumnealui a de-
cis să continue cu Bio Active și după chimiotera-
pie și a constatat, după trei luni, ca stărea de 
sănătate s-a îmbunătățit considerabil. La ultima 
investigație s-a constatat o remisie a cancerului.

Un alt caz de menționat este cel al doamnei M. 
A., din județul Alba. În vârstă de 64 de ani, dum-
neaei a fost diagnosticată cu cancer de sân. După 
operație și tratamentul clasic, a constatat din 
păcate că boala a afectat și celălalt sân. Dumne-
aei a aflat despre Bio Active după ce terminase 
chimioterapia și a decis să-l încerce. A luat mai 
întâi 2 pliculețe/zi și a observat că se simte puțin 
mai bine. Ulterior a trecut la 3 pliculețe/zi și ne-a 
declarat că la ultima investigație medicul a fost 
plăcut surprins de starea dumneaei. Continuă și 
acum administrarea de Bio Active și ne va ține la 
curent cu starea de sănătate.

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 achizițio na rea din punctele de 
distribuție autorizate, menționate pe site-ul nostru 
(farmacii sau magazine naturiste) pentru a beneficia 
de sfat autorizat de administrare 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 întrutotul natural și ajută la buna funcționare a 
organismului. De ase menea, prin bogatul conținut 
de Beta-D-glucan, luptă cu celu lele canceroase.
 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 Agar-

icus Blazei Murill, denumită ”Ciuperca lui Dum-
nezeu” cunoscută pentru acțiune anti-tumorală 
puternică.

l  Deoarece ciuperca este cultivată în mediu natu-
ral, 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 administare 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, aminoacizi, oligoelemente) și este ușor 
de înghițit și de asimilat!
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UROLOGIE
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Ce este incontinența urinară (IU)? Multe femei pierd involun-
tar cantități mici de urină în anumite situații, atunci când râd, 
tușesc sau fac sport. Când această pierdere devine frecventă 
sau suficient de supărătoare astfel încât să fie o problemă, 
se numește incontinență urinară sau pierderea controlului 
vezicii urinare. O definiție sugestivă a incontinenței urinare este 
“pierderea de urină pe cale naturală, la un moment nepotrivit 
și într-un loc nepotrivit".
Cât de frecventă este IU? Se estimează că IU afectează mai 
mult de 55% din populația feminină din Europa și poate să 
apară la toate vârstele. Deși este o afecțiune atât de frecventă, 
multe femei suferă de incontinență urinară și ezită să ceară 
ajutorul specialistului urolog. Credința că IU este un proces 
natural al îmbătrânirii sau o consecință a nașterilor repetate, 
combinată cu starea de jenă, le descurajează să ceară ajutor 
specializat. Din punct de vedere psihologic și social, IU repre-
zintă un handicap cu implicații asupra calității vieții personale 
și sociale. În absența unui tratament adecvat, pacienta își 
limitează activitățile fizice, viața socială și profesională, iar 
viața sexuală i se deteriorează. Datorită temerii că micțiunea 
poate să apară în situații stânjenitoare, pacienta poate dezvolta 
anxietate sau depresie.
Care sunt cauzele IU? Există mai mulți factori care contribuie 
la incontinență. La femei, IU este mai frecventă comparativ 
cu IU la bărbați ca urmare a predispoziției anatomice (de 
ex., uretră scurtă), precum și unor evenimente fiziologice 
hormonale, cum ar fi fluctuațiile hormonale legate de ciclul 
menstrual, menopauza și nașterile multiple pe cale naturală. 
Alte cauze sunt: slăbirea musculaturii perineului și a sfinc-
terelor, operații efectuate la nivelul pelvisului sau perineului 
(histerectomie, fractura de bazin), tusea cronică, diabetul, 

obezitatea, sedentarismul sau vârsta înaintată. Deși frecvența 
crește odată cu vârsta, IU nu trebuie să fie considerată apanajul 
vârstei înaintate.
Există mai multe tipuri de incontinență urinară? În literatura 
de specialitate sunt descrise mai multe forme clinice de IU, 
fiecare având cauze și metode de tratament diferite. Cele mai 
frecvente forme de IU sunt: l IU de efort (stres); l IU de origine 
vezicală (instabilitate vezicală); l IU prin “prea plin".

IU de efort este cea mai frecventă formă de IU la femeie 
și este cauzată de slăbirea mușchilor pelvini care nu mai pot 
susține vezica sau uretra în poziție anatomică. Ca urmare, se 
pierde abilitatea de a preveni scurgerea involuntară de urină 
atunci când se exercită o anumită presiune (stres) la nivelul 
abdomenului. Sunt descrise 3 nivele de gravitate ale IU de 
efort: l Nivel bazal: IU apare în urma efectuării unor exerciții 
fizice ușoare (fitness); l Nivel mediu: IU apare în urma efec-
tuării unor activități cotidiene (ridicatul de pe scaun, strănut, 
tuse, râs); l Nivel sever: când IU este permanentă (apare și 
în timpul somnului).

Există și forme de IU cu caracter tranzitoriu, persistând atâ-
ta timp cât nu se tratează cauza (boli metabolice, administrare 
de sedative, diuretice, etc). Marea majoritate a incontinențelor 
urinare pot cauza infecții urinare recurente și severe și pot 
afecta întregul aparat urinar, cu consecințe grave.
Care sunt opțiunile de tratament?

IU este o afecțiune care poate fi tratată frecvent cu succes. 
Există o gamă variată de opțiuni de tratament, medicul spe-
cialist urolog stabilind care este metoda cea mai adecvată, în 
funcție de tipul și severitatea bolii. Tratamentul poate fi: l Con-
servator: terapie comportamentală, tratament medicamentos 
sau electrostimulare; l Chirurgical: cu abordare abdominală, 
vaginală sau minim invazivă cu bandelete suburetrale
Bandeleta suburetrală – metodă modernă de tratament pen-
tru incontinența urinară. Studiile de specialitate internaționale 
au demonstrat că folosirea bandeletei suburetrale în tratamen-
tul IU de efort are avantaje net superioare comparativ cu alte 
metode, oferind rezultate mult mai stabile în timp.
Avantajele bandeletei suburetrale: l Procedură minim 
invazivă, fără cicatrice abdominală vizibilă; l Durată scurtă a 
intervenției, maximum 30 minute; l Durată redusă a internării 
în spital, de 48 ore; l Dureri postoperatorii minime; l Relu-
area activității sociale și sexuale în timp scurt; l Restabilirea 
igienei locale.

Nu te mai feri să râzi. Recâștigă controlul.

Incontinența urinară la femei 
nu este o condamnare!
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PEDIATRIE

CENTRuL DE RECuPERARE
PEDIATRICă KINETOBEBE
www.kinetobebe.ro

C u siguranță vă amintiți momentul când v-ați ținut pentru 
prima dată copilul în brațe, a fost o experiență pe care nu 
o veți uita niciodata. Vă amintiți și de medicul ,de asisten-
ta sau de mama dumneavoastră care vă spunea să aveți 

grijă să îi susțineți capul micuțului. La naștere, nou-născuții nu au 
un control bun asupra capului, deoarece mușchii gâtului sunt slabi 
și încă nu și-au dezvoltat abilitățile motorii necesare pentru a-și 
susține capul.  O provocare majoră pentru a dobândi această abilita-
te este să-l înveți să-și susțină singur capul, dezvoltându-și mușchii 
gâtului.Dobândirea acestei abilități este fundamentală, întrucât stă 
la baza câștigării altor achiziții motorii, cum ar fi rostogolitul, statul 
în funduleț, târârtul și în cele din urmă mersul. De asemenea, copilul 
trebuie să-și poată susține capul înainte de a începe diversificarea. 
Fiecare bebeluș are propriul ritm de a se dezvolta, iar controlul ca-
pului va fi, fără dar și poate, o abilitate pe care copilul tău o va do-
bândi treptat, în timp. Este necesar să înțelegem importanța acestei 
abilități și să putem identifica eventualele întârzieri în dezvoltare.
Care sunt etapele prin care dobândesc bebelușii controlul capu-
lui? La naștere. Nou-născutul prezintă un control slab al capului, 
de aceea are nevoie de ajutor pentru a-și susține capul și gâtul. 
Spre sfârșitul primei luni, reușește să întoarcă capul de pe o parte 
pe cealaltă, însă va prefera partea de unde provine un stimul lumi-
nos, auditiv, sau prezența părintelui. Achiziții 1-2 luni. Bebelușul 
se mișcă global, printr-o mișcare în masă, astfel capul determi-
nând mișcarea întregului corp. Pe burtică reușește să ridice capul 
pentru scurt timp și menține sprijinul pe antebrațe. Tot în această 
perioadă învață să fixeze cu privirea și să urmărească un obiect. În 
timp ce îl țineți în brațe încearcă să își susțină și să își controleze 
capul pentru scurt timp. Achiziții 3-4 luni. Puteți observa un con-
trol mai bun asupra capului, sugarul reușind să mențină capul pe 
mijloc. Când stă pe burtică, ridică capul la 45°, adoptând postura 
„păpușă joasă”  putând astfel să își ridice trunchiul superior până 
la nivelul sternului cu sprijin simetric la nivelul coatelor. De ase-
menea este în stare să urmărească un obiect pe direcție orizonta-

lă prin rotația completă a capului stânga-dreapta, fără a implica 
centura scapulo-humerală. Achiziții 4-6 luni. Începând cu vârsta 
de 4 luni și jumătate, atunci când stă pe burtică este capabil să își 
susțină mult mai bine capul și să mențină sprijinul pe un antebraț, 
cealaltă mânuță folosindu-o pentru a prinde o jucărie. În jurul vâr-
stei de 6 luni, pe burtică, achiziționează postura „păpușă înaltă “, 
sprijinul realizându-se la nivelul palmelor, cotul fiind extins. Cen-
trul de greutate se deplasează tot mai mult caudal, bebelușul fiind 
în stare sa își ridice capul și trunchiul pana la nivelul coapsei.
Cum îl puteți ajuta? O activitate foarte importantă pentru dezvol-
tarea motorie armonioasă a bebelușului este statul pe burtică. 
Din motive de siguranță, în primele luni de viață, se recomandă ca 
sugarul să doarmă pe spate, de aceea nu trebuie neglijat timpul 
petrecut pe burtică. Poziționarea bebelușului pe burtică are un rol 
deosebit de important în a dobândi controlul capului, a îmbunătăți 
funcția de sprijin și a întări musculatura capului și gâtului, a spate-
lui și musculatura abdominală.
Când ar trebui să vă îngrijorați? Dacă bebelușul are 3 luni și 
observați că nu reușește să-și susțină capul sau nu îl poate ridica 
nici măcar puțin; dacă observați asimetrii (menține capul înclinat 
mai mult pe o parte sau preferă să privească doar spre o anumi-
tă parte) menționați acest lucru pediatrului. De asemenea dacă 
bebelușul este născut prematur (mai devreme de 37 de săptă-
mâni), va avea nevoie de mai mult timp în fiecare etapă de dez-
voltare motorie, dacă vă îngrijorează acest aspect puteți discuta 
cu medicul pediatru.
SFATURI!!!  l Încercați să poziționați sugarul pe burtică dupa ce 
se trezește și este odihnit. Începeți cu intervale de timp scurte, 
2-3 minute și creșteți perioada de timp pâna la 20 de minute 
pe zi, în funcție de toleranța și nevoile copilului. l O modalitate 
excelentă de a vă conecta cu copilul este de a-l pune pe piep-
tul dumneavoastra în timp ce sunteți într-o poziție înclinată 
pe un scaun, pat sau podea. l Inițiați contactul vizual, vorbiți-i, 
cântați-i copilului în timp ce este pe burtă, deoarece acest lucru 
îi va atrage interesul și îl va motiva să participe. l În timp ce 
copilul se joacă pe burtică, țineți o jucărie în fața lui pentru a-i 
atrage atenția. Acest lucru va încuraja copilul să ridice capul și 
să ajungă să o atingă, ulterior să o prindă și să se joace cu ea. 
Puteți folosi jucării colorate sau care fac zgomot, o oglindă sau 
cărticele senzoriale pentru a crește interesul copilului și a-l sti-
mula să ridice capul. l Rulați un prosop pentru a crea un suport 
și poziționați-l subaxilar, astfel îl ajutați oferindu-i un  un sprijin 
suplimentar în timpul poziționării pe burtică. 

Dobândirea
controlului
capului

Autor:
Kt. Geanina DINu 
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MEDICINĂ DE
FAMILIE

1. Vitamina C
Toată lumea știe că cea mai bună modalitate 

de a obține Vitamina C este consumând fructe și 
legume proaspete, dar acest lucru este mai ușor 
de spus decât de făcut. Această vitamină este un 
puternic antioxidant, care ajută la combaterea 
daunelor cauzate de radicalii liberi din mediu, 
alimente procesate și stres. 

Administrarea de Vitamina C zilnic ajută la 
întărirea sistemului imunitar, chiar și ca metodă 
de prevenție. Poți alege utilizarea unui supliment 
sub formă de comprimate efervescente, 
Doppelherz® aktiv Vitamina C + zinc, cu 600 
mg Vitamina C și 5 mg Zinc - cu gust delicios de 
portocale roșii și rodie.

Sau poți opta pentru un supliment care, 
pe lângă Vitamina C, îți oferă și un aport de 
Vitamina D (altă vitamină de care suntem privați 
în zilele de auto-izolare sau carantină, având în 
vedere că razele soarelui nu ne ating corpul), 
Doppelherz® aktiv Vitamina C 1000 + Vitamina 
D DEPOT - cu DOZE MARI de nutrienți: 1000 mg 
Vitamina C și 800 UI Vitamina D3.

2. Vitamina D
Vitamina D este produsă de organism în mod 

natural, atunci când pielea este expusă la soare. 
Cei mai mulți dintre noi însă, nu mai petrecem 
suficient timp expuși la razele solare.

Imunitate înainte de toate
Vitamina D susține un sistem imunitar sănă-

tos, iar suplimentarea ei te projezează împotriva 
infecțiilor respiratorii. Chiar și o singură capsulă 
de Doppelherz® aktiv Vitamina D 2000 UI asigură, 
în condițiile unui necesar ridicat și a lipsei 
unei producții proprii, un aport corespunzător 
de Vitamina D, contribuind astfel la sănătatea 
organismului și la starea de bine.

3. zinc
Pe lângă efectele asupra imunității, Zincul 

contribuie la menținerea sănătății pielii, la menținerea 
vederii normale și la funcția cognitivă normală. 
Doppelherz® aktiv zinc + Histidină + Vitamina C DEPOT 
are o formulă complexă, cu nutrienți care sprijină 
funcționarea normală a sistemelor imunitar și 
nervos, protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ, formarea normală a colagenului pentru 
funcționarea normală a pielii, sistemului osos și a 
ligamentelor.

4. Chimen negru
Suplimentarea alimentației cu Doppelherz® aktiv 

Imunoprotect Chimen negru este recomandată 
în cazul unei alimentații neechilibrate, dar și a 
unui necesar mai ridicat de substanțe nutritive. 
Uleiul de chimen negru regăsit în acest supliment, 
conține mai mult de 50% acizi grași polinesaturați, 
esențiali pentru buna funcționare a organismului 
nostru. În combinație cu microelementul Seleniu, 
este combinația eficientă pentru susținerea 
sistemului imunitar.

Împreună cu o alimentație echilibrată și o serie 
de exerciții fizice eficiente, câteva vitamine sunt 
utile pentru a vă menține sănătoși în această 
perioadă fără precedent. Fie că vrei să îți susții 
sistemul imunitar sau faci față anxietății, iată 
care sunt cele mai recomandate suplimente 
pentru această perioadă:

Produsele sunt disponbile în farmacii 
sau pentru comenzi online pe
 www.sanatatelatineacasa.ro 



31



32


