Chraňte svá

zvířata

Nejen sebe, ale i své čtyřnohé kamarády je třeba chránit před nákazami
přenášenými klíšťaty. Mezi ně patří nejen lymeská borrelióza
a klíšťová encefalitida, ale i ehrlichióza, anaplazmóza či babezióza.
Nejoblíbenějším prostředkem mezi chovateli pejsků a koček je
antiparazitární obojek a pipeta. „Obecně lze říci, že přípravky, které
se aplikují na povrch těla, tedy obojky, spreje a spot-ony neboli pipety,
většinou zůstávají pouze v srsti, kožním mazu či kůži, do zbytku těla
pronikají pouze minimálně,“ vysvětluje veterinární parazitoložka
MVDr. Barbora Červená, Ph.D.

Tip:

Antiparazitární
obojek Foresto pro psy a kočky
umožní až osmiměsíční ochranu,
přidané světýlko chrání při pohybu
na silnicích.
Pipeta Advantix je určena pouze pro psy (pro
kočky je toxická). Zajišťuje účinnou ochranu před
klíšťaty, blechami, komáry a dalšími parazity
po dobu jednoho měsíce. Pak je nutné jeho aplikaci
pravidelně opakovat každý měsíc.

Malinový olej

Zklidňuje i omlazuje pokožku
Pokud vás trápí suchá, začervenalá,
ekzematická či jinak problematická
pleť, může si s tímto problémem
poradit malinový olej. Vyniká
protizánětlivými a antioxidačními
účinky, pokožka se zregeneruje
a zklidní. Malinový olej má také
hydratační účinky, díky nimž je pleť
pružná, vyhlazená a hebká.

Tip:

Bio Malinový olej Saloos,
pomáhá svými regeneračními
schopnostmi při problémech
s vráskami či jizvami, www.saloos.cz

Speciálně pro
diabetiky jsou
určeny podkolenky
Solidea. Splňují zdravotní
podmínky pro tuto skupinu
pacientů především díky
zvýšenému obsahu bavlny
při zachování nezbytné
přijatelné komprese. Zároveň
jsou esteticky vyhovující. Více
na www.sunpharm.cz

Podkolenky
pro diabetiky

6 moje zdraví

poradna
Mám za sebou už
dvě operace páteře
a pořád mě trápí
silné bolesti zad,
které vystřelují
do nohy. Znamená
to, že už se potíží
nezbavím?
Na otázku odpovídá MUDr. Róbert
Tirpák, FIPP, vedoucí lékař Kliniky
miniinvazivní a endoskopické léčby
zad EuroPainClinics
Bolest zad po operaci, často
i po opakovaných operacích, může
vzniknout v důsledku tzv. syndromu
selhání operační léčby páteře,
označovaném odborně jako FBSS
(failed back surgery syndrome). Tudíž
ačkoli absolvujete klasickou operaci
páteře, která byla provedena technicky
i anatomicky správně, i nadále trpíte
bolestí, nebo u vás dokonce vznikne
bolest nová. Nejčastější příčinou
vzniku tohoto stavu je epidurální
fibróza, tedy nadbytek vazivové
tkáně v epidurálním prostoru, která
způsobuje jeho zúžení, nebo dráždí
či utlačuje nervový kořen. Úlevu
od bolesti nabízí tzv. epiduroskopie
– ověřená precizní miniinvazivní
metoda využívaná při léčbě chronické
kořenové neboli radikulární bolesti
zad s jejím typickým „vystřelováním“
do dolní končetiny. Zákrok probíhá
v lehké anestezii pod neustálou
kontrolou rentgenu a vizuální kontrolou
epidurálního prostoru. Pacientovi je
nejprve do páteřního kanálu zavedena
endoskopická kamera, následně je
laserem šetrně odstraněna přebytečná
tkáň, která tlakem způsobuje bolest.
Doba zákroku se pohybuje v rozmezí
od 20 do 60 minut a po dalších asi dvou
hodinách v klidu na lůžku může pacient
odejít domů. I když tento typ léčby
za pomoci inovativních miniinvazivních
a endoskopických výkonů není vhodný
pro každého pacienta a ne každý bude
po zákroku pociťovat stejnou úlevu,
přináší oproti konvenční léčbě řadu
benefitů. Pokud si myslíte, že se tento
zdravotní problém týká i vás, objednejte
se nebo využijte možnost e-konzultací
zdarma na www.europainclinics.cz
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