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zdraví

Hrajte o radiobudík s velice Hrajte o radiobudík s velice 
elegantním vzhledem. Pro elegantním vzhledem. Pro 
buzení je možné použít buzení je možné použít 
vestavěný zvukový alarm vestavěný zvukový alarm 
nebo rádio. Díky jemnému nebo rádio. Díky jemnému 
způsobu, kdy se hlasitost zvy-
šuje postupně 
na maximální na maximální 
úroveň, bude úroveň, bude 
ranní vstávání ranní vstávání 
příjemnější. příjemnější. 

yy

Tajenku posílejte jako SMS na číslo 906 15 09, cena 1 SMS = 9 Kč. Zadejte 
tvar TVP KR 4 text tajenky. Soutěžit můžete i písemně na korespondenčním 
lístku. Podrobnosti na str. 38.

může užívat kdo-
koliv a v jakémko-
liv množství.
V běžných dáv-
kách sice neublíží, 
ale vždy k nim mu-
síme přistupovat 
s respektem, ne-
užívat je zbytečně 
a číst příbalové le-
táky. Nadměrné 
dávky mohou člo-
věku přivodit zdra-
votní komplikace. 
Takovým příprav-
kem je i Acylpy-
rin. Jeho účinná látka – kyselina 
acetylsalicylová – působí pro-
ti bolesti a snižuje horečku, ale 
zároveň ředí krev a je nebez-
pečná pro děti mladší patnác-
ti let, protože by mohla způso-
bit Reyeův syndrom – vzácnou, 
avšak velice závažnou chorobu.

Opiáty vzbuzují emoce
Ať už si lidé o lécích na bolest 
myslí cokoliv, stále to není nic 
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RadiobudíkRadiobudík

proti nepravdivým dohadům, 
které obestírají opiáty (např. 
morfin). Raději se seznamte 
s fakty:
● Pacienti se na nich nestáva-
jí závislými. Pokud je bolest 
pod kontrolou, nepožadují dal-
ší dávky, naopak je snižují.
● Ani nejsou natolik utlumení, 
aby nebyli schopni normálně 
vnímat a reagovat. V počátcích 
léčby se cítí ospalí, ale na tento 

sedativní vliv si tělo rychle vy-
buduje rezistenci.
● Není pravda, že se nesmě-
jí začít užívat příliš brzy, aby 
byly dostatečně účinné. Jesli-
že se podávají v počátcích váž-
ného onemocnění, nezname-
ná to, že nebude později možné 
zvýšit dávky. Vyšší dávka vždy 
znamená i účinnější tlumení
bolesti. 

(Zdroj: www.lecba-bolesti.cz)

Pověst o uklidňujících přípravcích 
se velice různí, jelikož se jedná
o léky často používané, mnohdy 
i zneužívané.

Někteří lidé na ně nedají do-
pustit a bez patřičných zá-

sob ani neodejdou z domova, 
podle jiných jsou všechna anal-
getika návyková a obsahují vel-
mi nebezpečné chemické látky. 
Kde je tedy pravda? Najdete ji, 
pokud se seznámíte s několika 
mýty, které o těchto lécích mezi 
veřejností kolují.

První mýtus
Analgetika jsou vždy škodlivá, 
náš zdravotní stav zhoršují.
Kdo jednou zažil opojnou úle-
vu po probdělé noci v šílených 
bolestech, ten již nikdy tyto lé-
ky nezatratí. Jejich občasné uží-
vání v běžných dávkách náš or-
ganismus nezatíží škodlivinami 
o nic víc než běžná strava, zne-
čištěný vzduch nebo třeba tro-
cha alkoholu.

Druhý mýtus
Volně prodejná analgetika jsou 
zcela neškodná a kromě těhot-
ných žen a úplně malých dětí je 

Analgetika – pravda a lež
Medikamenty pomáhají. 

Ale mohou i uškodit.
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