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Reduceri

Gonartroza

Dr. Alina Ghidion, medic specialist medicină de familie

Gonartroza este o boală degenerativă a
articulațiilor. Afecțiunea este provocată de
degenerarea cartilajului, până la măcinarea
completă a acestuia, ceea ce are ca rezultat
deformarea articulației. Gonartroza se produce
bilateral (la ambii genunchi), iar degradarea
cartilajului este ireversibilă.
În general, tratamentele ajută la încetinirea afecțiunii și ameliorarea
durerii. Principalul simptom al gonartrozei este durerea articulației (în
timpul mersului), dar în etapele avansate ale bolii se ajunge la deformarea
articulației și la pierderea mobilității genunchiului.

Cum previi gonartroza
Nu este posibilă prevenirea cu totul a gonartrozei, dar în schimb este posibil
să reduci riscul de apariție a afecțiunii. Prevenirea unei boli este mai la
îndemână decât vindecarea/ameliorarea ei.
Există și alte aspecte de care trebuie să ții seama pentru a nu dezvolta
această boală:
• poartă pantofi confortabili;
• urmează o dietă sănătoasă și echilibrată;
• fă exerciții fizice (în special mergi pe bicicletă);
• nu pune prea mare presiune pe articulația genunchiului;
• ia vitamine;
• evită exercițiile care pun presiune pe articulații;
• încearcă să faci măcar 30 de minute de gimnastică aerobică în fiecare zi,
pentru a-ți întări musculatura și păstra sănătatea;
• adoptă o poziție corectă la birou și nu sta foarte mult pe scaun, fă câteva
minute de mișcare în fiecare oră;
• pierde în greutate: o greutate normală reduce șansele de a dezvolta
afecțiunea.
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Întreabă farmacistul
despre complicațiile
diabetului zaharat

Adulți:
• pe stomacul gol < 100 mg/dL
• după masă (2 ore) 70-130 mg/dL
• înainte de culcare 100-140 mg/dL

Diabetul zaharat este o afecțiune cu o vastă răspândire
care poate determina o multitudine de complicații, din
cauza nivelului crescut de zahăr din sânge.

Farmacist
Mihaela Nica

Cele mai cunoscute complicații sunt: neuropatia diabetică, retinopatia
diabetică, nefropatia diabetică.
Categoriile de risc ce pot dezvolta complicații sunt reprezentate de:
copii, femei însărcinate, vârstnici.
Glicemia reprezintă nivelul zahărului din sânge sau concentrația glucozei din
sânge. Valorile normale ale glicemiei, în funcție de categoria de vârstă, sunt:
Copii:
Mai mici de 6 ani
• pe stomacul gol 80- 100 mg/dL
• după masă (2 ore) 180 mg/dL
• înainte de culcare 110-200 mg/dL

6-12 ani
• pe stomacul gol 80- 180 mg/dL
• după masă (2 ore) 90 -180 mg/dL
• înainte de culcare 100-180 mg/dL

13-19 ani
• pe stomacul gol 70-150 mg/dL
• după masă (2 ore) 90-130 mg/dL
• înainte de culcare 90-150 mg/dL
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Neuropatia diabetică reprezintă o complicație a diabetului zaharat
caracterizată prin leziuni ale nervilor periferici. 2 din 3 pacienți diabetici
suferă de neuropatie diabetică. Se manifestă incipient la nivelul picioarelor,
ulterior la nivelul mâinilor. Este o afecțiune progresivă, care, netratată
corespunzator se poate agrava, ducând chiar la amputarea membrelor.
Simptome:
• modificări ale mersului, tulburări
de echilibru;
• amorțeli, furnicături, dureri intense
la nivelul picioarelor, în special
noaptea;
• imposibilitatea de a purta pantofi
sau sosete din cauza durerii
intense;
• dificultate în a simti frigul sau
căldura la nivelul picioarelor;
Factori de risc:
• boli: hipotiroidism, lupus, HIV,
hipertensiune arterială, dislipidemii,
obezitate;
• deficit de vitamine D, E, B12;
• consumul de alcool;

Femei însărcinate:
Diabet pre-existent
• pe stomacul gol 60-99 mg/dL
• după masă (2 ore) 100-129 mg/dL

Neuropatia diabetică

Diabet dobândit în sarcină
• pe stomacul gol <96 mg/dL
• după masă (2 ore) <120 mg/dL

• disfuncție erectilă, uscăciune
vaginală;
• scădere ponderală;
• greață, vărsături;
• depresie.

• expunerea la insecticide, solvenți,
adezivi, plumb, mercur;
• fumatul.

Diagnosticul este pus de către medicul diabetolog în colaborare cu
medicul neurolog, deoarece neuropatia diabetică implică afectarea
nervilor periferici. Se bazează pe anamneză, examen fizic, analize de
laborator, teste de sensibilitate la stimuli (cald, rece) și teste pentru
determinarea reflexelor.

07

Tratamentul neuropatiei diabetice se bazează pe prevenție și respectarea
tratamentului prescris de către medicul diabetolog. Nu există un tratament
curativ, dar simptomele pot fi ameliorate și evoluția bolii încetinită.
Complicații:
• probleme digestive;
• afectarea mușchilor;
• hipotensiune arterială ortostatică;

• incontinență urinară;
• răni care se pot infecta ușor, mai
ales la nivelul picioarelor;
• variații ale valorilor zahărului
sanguin.

Doamna Ștefan, în vârstă de 65 ani, ne întreabă:
Cum aș putea preveni agravarea neuropatiei diabetice?
• Purtați încălțăminte moale și evitati să stați desculță.
• Atunci când faceți baie, apa trebuie să aibă o temperatură moderată. Faceți
băi cu apă călduță (de preferat). Evitați apa la temperaturi extreme: foarte
fierbinte sau foarte rece.
• Monitorizați-vă constant glicemia, iar la 3 luni puteți verifica valorile
hemoglobinei glicozilate.
• Urmați o dietă echilibrată care să vă asigure un aport de vitamine, dar să vă
ajute și la menținerea unei greutăți corporale optime.
• Respectați tratamentul prescris de către medicul diabetolog.
• Examinați-vă picioarele seara, iar dacă apar răni, adresați-vă medicului.
• Mergeți periodic la control la medicul diabetolog, cardiolog, oftalmolog.
• Renunțați la fumat, deoarece poate agrava manifestarea neuropatiei.
• Persoanele cu deficit de vitaminele D și B12 sunt predispuse la neuropatie
diabetică periferică. Pentru un aport optim de vitamina D, încercați să mâncați
ciuperci, pește, brânză, ouă, iar pentru un aport suplimentar de vitamina B 12,
pește și carne roșie.
Dacă aveți dureri, puteți folosi creme pe bază de extract de ardei iute
(capsaicina), cu prudență în special în cazul ranilor, deoarece poate cauza
usturime locală.
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Domnul Constantin în vârstă de 57 ani, ne întreabă:
Ce aș putea să fac pentru a menține glicemia în valori
normale?
Vă recomand să consumați alimente cu indice glicemic mic (fructe de mare,
carne de pasăre și curcan, ouă – nu mai mult de un gălbenuș pe săptămână,
mere acrișoare, afine, spanac, broccoli, cereale integrale). Aportul de apă este
important, ajută la menținerea unui nivel optim al glucozei, ajutând rinichii să
elimine excesul de zahăr prin urină. Folosiți îndulcitori (zaharină, stevia) în locul
zahărului. Suplimentele alimentare vă pot ajuta să mențineti glicemia în valori
normale, dar nu trebuie să înlocuiască o dietă echilibrată:
• scorțișoara – reduce pofta de
mâncare;
• ghimbirul – scade glicemia;
• turmericul - scade absorbția
zaharurilor;
• cicoarea – stimulează secreția de
insulină;
• tecile de fasole – susțin
capacitatea organismului de a
secreta insulina;

• afinele - reduc glicemia prin
mirtilină;
• ceaiul verde – efect antioxidant;
• castravetele amar (Momordica
charantia) – ajută la menținerea
valorilor normale ale glicemiei;
• cromul – reglează nivelul glicemiei
din sânge, iar în cazul diabeticilor
poate îmbunătăți efectul insulinelor.

Cand mergem la medic?
Chiar dacă nu ai fost diagnosticat cu neuropatie
diabetică este recomandat să te adresezi medicului
atunci când apare senzația de “picioare reci”
sau dureri și deformari la nivelul acestora.
determinarea reflexelor.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro
dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie
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Cum creștem imunitatea?
Articol avizat de Dr. Diana Enăchescu, medic specialist de medicină de familie

Întărirea imunității este esențială pentru oricine.
Sistemul imunitar reprezintă singura modalitate prin care
corpul se poate apăra și opune rezistență împotriva microbilor,
bacteriilor, virusurilor sau altor agenți patogeni. Deși ne naștem
cu o imunitate naturală, de-a lungul vieții aceasta se poate
modifica, astfel că avem nevoie de aliați eficienți pentru a face
față tuturor provocarilor, iar cel mai mare ajutor îl regăsim în
alimentație.

Suplimente pentru întărirea imunității
Atunci când vorbim despre creșterea imunității, trebuie să luăm
în calcul un stil de viață echilibrat, cu odihnă suficientă, dar
suplimentarea dietei este esențială pentru menținerea unui corp
sănătos. Dacă nu ai o alimentație bogată în nutrienți, poti alege să
iei suplimente nutritive care să contribuie la întărirea imunității.
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1. Vitamina C

3. Vitamina E

Atunci când ne gândim la vitamine pentru imunitate trebuie să știm că
vitamina C este unul dintre cei mai mari stimulenți ai sistemului imunitar.
Aceasta are capacitatea de a încetini procesele de îmbătrânire și
deteriorare celulară.

Această vitamină întărește imunitatea, deoarece este un puternic
antioxidant și ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor, luptând alături
de vitamina C pentru combaterea efectelor nocive ale radicalilor liberi.

Corpul nostru nu produce și nici nu depozitează vitamina C, astfel că
aportul zilnic este extrem de important pentru organism. Se găsește în
cantități ridicate în fructele și legumele proaspete, dar și sub formă de
supliment de vitamina C.
Este una dintre cele mai importante vitamine pentru sistemul imunitar,
protejează împotriva infecțiilor, stimulează sinteza de hormoni, impiedică
declanșarea reacțiilor alergice, ajută la regenerarea țesuturilor și
stimulează direct sistemul imunitar. Carența de vitamina C face
organismul să fie mult mai predispus la îmbolnăvire.

2. Vitamina B6
Vitală pentru susținerea reacțiilor biochimice de la nivelul sistemului
imunitar, vitamina B6, cunoscută și sub numele de piroxidină, face
parte din complexul de vitamine B. Are un rol esențial în formarea
hemoglobinei, în metabolismul proteinelor, glucidelor, aminoacizilor și
lipidelor, este un stimulent muscular și are o influență benefică asupra
pielii.
Alimentele bogate în vitamina B6 sunt carnea de pui, năutul, peștele
precum tonul și somonul, legumele de culoare verde cum este salata,
kale și spanacul.

Se găsește în nuci, semințe, avocado, mangold, papaya, ardei gras și
spanac, dar dacă medicul iți descoperă o carență de vitamina E, atunci
cu siguranță iți va recomanda suplimente pentru întărirea sistemului
imunitar. Acestea ajută la repararea și vindecarea țesuturilor și au un rol
important în prevenirea cancerului.

4. Vitamina D3
Împreună cu vitaminele C și E, D3 creează un complex de vitamine
pentru sistemul imunitar care contribuie la întărirea imunității. Totodată,
aceasta ajută organismul să absoarbă calciul și menține oasele
sănătoase, ține virozele respiratorii și răcelile la distanță. Pe lista de
suplimente pentru imunitate adulți trebuie să se regasească neapărat
și vitamina D3, mai ales ca în forma naturală este obținută doar în urma
expunerii la soare.

5. Zinc
Bogat în antioxidanți, zincul este un microelement ce contribuie la
întărirea imunității prin protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Lipsa acestui mineral în organism determină scăderea funcțiilor celulelor
imunitare, înregistrându-se o reducere a fagocitozei neutrofilelor și o
alterare a activității monocitelor.
Suplimentarea cu zinc crește numărul limfocitelor, îmbunătățește
răspunsul imun imediat celular, oferă o dezvoltare și o creștere
armonioasă. Surse alimentare bogate în zinc sunt: stridiile, carnea roșie,
cerealele integrale, fasolea sau crustaceele.
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6. Acizi grasi Omega 3

9. Fier

Acești nutrienți pe care îi regăsim în pește și ulei de pește contribuie
la întărirea sistemului imunitar. Cu ajutorul unui supliment de acizi grași
omega 3, organismul luptă mai ușor împotriva infecțiilor respiratorii și
sporește funcțiile celulelor implicate în răspunsurile imune, respectiv
limfocitele.

Carența de fier deteriorează imunitatea, de aceea trebuie tratată
corect pentru ca organismul să se poata apăra în fața agenților
patogeni. Acest mineral are un rol important în corp, fiind un nutrient
esențial vieții.

7. Echinaceea
Acesta este unul dintre cele mai importante remedii naturale pentru
imunitate. Echinaceea tratează cu succes răcelile, gripa, pneumonia sau
reacțiile alergice, previne scăderea imunității organismului și-l fortifică
împotriva infecțiilor.

10. Calciu
Cel mai abundent mineral din corpul uman este calciul. Prin urmare,
o lipsă a acestui mineral afectează sănătatea întregului organism, în
special a oaselor, precum și imunitatea. Calciul întărește corpul, îl face
puternic în fața infecțiilor și sporeste capacitatea de vindecare.

8. Propolis
În compoziția propolisului se găsesc antioxidanti precum acidul ferulic
și derivati flavonici care ajută sistemul imunitar. Propolisul întăreste
imunitatea, iar efectele sale benefice vin din faptul ca are proprietăți
antimicrobiene și acționează eficient asupra bacteriilor și infecțiilor
virale.

Dr.Max Vitamina C cu eliberare treptata
Beneficii:
• contribuie la menținerea
funcționării normale a sistemului
imunitar și a celui nervos;

• ajută la reducerea oboselii și a

extenuării;

• crește absorbția fierului în

organism;
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Dr.Max Vitamina D 2000 UI
Contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului imunitar;
• absorbția și utilizarea normală a calciului și
fosforului în organism;
• menținerea funcției normale a sistemului
muscular și a sănătății dinților;

Dr.Max Multivitamin Energy
Contribuie la:

• reducerea oboselii și extenuării;
• funcționarea normală a sistemului imunitar;
• la menținerea sănătății sistemului osos;
• menținerea vederii normale.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie
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Tusea seacă: Cauze, tratament
și remedii naturale
Articol avizat de Dr. Roxana Duda, medic primar ORL

Tusea este un act reflex al organismului, reprezentând o metodă de
apărare prin care organismul încearcă prin intermediul căilor respiratorii
să elimine produsele străine, respectiv secrețiile patologice pentru ca
acestea să nu ajungă în plămâni.
În general, tusea se manifestă concomitent cu gripa sau răceala, dar
poate continua și după vindecarea acestor afecțiuni, când deja nu mai ești
contagios. Tusea se vindecă în 2-3 săptămâni și există multiple remedii care
grăbesc ameliorarea ei. Există cazuri în care, tusea poate persista până la
6-8 săptămâni.

Există 3 tipuri de tuse:

• Tuse seacă (uscată, neproductivă): este provocată de iritarea căilor
respiratorii superioare (cavitatea nazală, gât, laringe). Nu este însoțită de
secreții. Tusea poate fi persistentă, iritativă și dă o senzație de mâncărime la
nivelul gâtului.
• Tuse productivă (umedă): se caracterizează prin exces de secreții de la
nivelul traheei și plămânilor.
• Tuse convulsivă (tuse măgărească): este consecința unei infecții bacteriene
a plămânilor și căilor respiratorii. Tusea convulsivă este foarte contagioasă.
Caracteristica ei este zgomotul șuierator care apare în momentul în care
tușești. Este cauzată de o bacterie Bordetella pertussis, localizată la nivelul
căilor respiratorii.

Există mai multe cauze ale tusei seci:

• infecția tractului respirator superior: în general, tusea seacă poate persista
până la 8 săptămâni după gripă sau după o răceală mai agresivă, din cauza
virusurilor care sensibilizează căile respiratorii;
• reacția alergică: alergiile pot provoca tuse seacă, mai ales astmul alergic.
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În cazul în care se asociază și o rinită alergică, tusea este insoțită de strănut,
lacrimarea ochilor, secreții nazale apoase;
• simptom al laringitei, sinuzitei, bronșitei: este însoțită de respirație îngreunată
• astm: poate fi cauză a tusei neproductive persistente. Poate apare și
respirația șuieratoare;
• astm: poate fi cauză a tusei neproductive persistente. Poate apare și
respirația șuieratoare;
• afecțiuni pulmonare grave;
• cancer pulmonar;
• tuberculoza: afecțiune bacteriană infecțioasă care afectează plămânii;
• afecțiuni cardiace: acestea pot duce la acumulări de lichid la nivelul
plămânilor, dar și la tuse persistentă, mai ales în cursul nopții;
• fum de țigară: cauzează tusea seacă, atât în rândul fumătorilor cât și a
fumătorilor pasivi;
• efecte adverse ale unor medicamente: medicamentele pentru hipertensiune,
cele administrate pentru chimioterapie sau unele medicamente folosite pentru
afecțiunile psihice pot avea ca efect tusea seacă;

Tratament pentru tuse seacă

Tratamentul pentru tuse se administrează în funcție de tipul acesteia: tuse
seacă, tuse productivă.
Pentru tusea seacă se recomandă administrarea de:
• antitusive: au în componență miere, mentol, eucalipt, substanțe care
calmează iritația și ameliorează tusea;
• medicamente care reduc reflexul de tuse;
• siropuri antitusive cu efecte calmante și antiseptice;

Remedii naturale pentru calmarea tusei seci

Tusea seacă se poate trata cu remedii calmante și emoliente, chiar dacă este
vorba despre remedii naturiste.
• propolis: are acțiune bactericidă și fungicidă. Ajută la refacerea țesuturilor
inflamate, fiind un remediu recunoscut pentru tuse;
• umidificator: poate ajuta mai ales pe vreme de noapte;
• ghimbir: ajută la calmarea tusei uscate și are efect antiinflamator;
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• sirop de ridiche neagră: îl găsești în farmacie sau îl poți prepara acasă;
• pătlagina: are rol antitusiv, este expectorantă;
• ciuboțica-cucului: are proprietăți expectorante, fluidizează secrețiile;
• ceai de tei: reduce inflamațiile căilor respiratorii, ajută la tratarea răcelii și la
eliminarea secrețiilor bronșice;
• ceai de mușetel: are rol antiinflamator, ameliorează tusea, calmează gâtul iritat;
• inhalații: aburul împiedică uscarea gâtului și a căilor nazale;
• gargara cu apă sărată: dizolvi o jumatate liguriță de sare într-o cană cu apă
călduță;
• probiotice: ajută la întărirea sistemului imunitar, așa că ameliorează infecția.
Le găsești în farmacie ca supliment alimentar sau le poți asimila din iaurt
(trebuie să aibă mențiunea Lactobacillus pe etichetă).

5-10

Acționează în minute

10
Efectul durează până la ore

Dr.Max Patlagina
și miere sirop
Beneficii:

• susține funcționarea normală

a sistemului respirator și ajută la
menținerea unui echilibru microbian
intestinal sănătos;
• contribuie la funcționarea normală
a sistemului imunitar, la protejarea
celulelor împotriva stresului oxidativ.
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Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar
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pulverizare soluție în fiecare nară până la de 3 ori pe zi. Doza uzuală Rhinxyl HA 0.5 mg/ml spray pentru copii cu vârsta între 2 și 12 ani este de o pulverizare
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Bronșiolita la copii: Simptome, cauze și
tratament
Bronșiolita acută este o infecție virală care provoacă inflamația celor
mai mici căi respiratorii care conduc aerul în plămâni (bronsiole).
Infecția duce la obstrucția bronșiolelor, aerul nu mai poate ieși din
plămâni și acest lucru determină respirația șuierătoare, epuizantă. Infecția
este frecventă la copii, explicația fiind aceea că aceștia intră în contact
cu diferiți germeni pentru care nu au imunitate. Bronșiolita are o cale de
transmitere foarte asemănătoare cu gripă.
Bronșiolita este așadar un sindrom bronhiolo-obstructiv, cu etiologie
predominant virală, caracteristic sugarului și copilului mic.

22

Evolutia normală a bronșiolitei acute
Bronșiolita acută, dacă este tratată corect și la timp, se ameliorează în 7-14
zile. Se recomandă consultul la medicul pediatru în primele 3 zile de la
apariția simptomelor. Se poate vorbi despre o suprainflamare/suprainfecție a
bronșiolitei care apare de obicei în ziua 4-5 de evoluție și care se manifestă
în principal prin reapariția febrei peste 39 grade Celsius.
Ceea ce este caracteristic bronșiolitei acute este faptul că tusea va continuă
să se manifeste câteva săptămâni, pentru că refacerea epiteliului respirator
durează între 6-8 săptămâni.
Evolutia normală a bronșiolitei acute
Există câteva simptome comune ale pacienților cu bronșiolita acută:
• febra moderată;
• rinoree (secreții nazale, apoase gălbui);
• tuse seacă la început, apoi cu expectorație;
• respirație șuieratoare, din cauza faptului că aerul este impiedicat să iasă
din plămâni;
• dificultate la înghițit.
Dacă boala se agraveaza pot apărea și alte simptome, cum ar fi:
• tiraj intercostal (depresiune anormală a peretelui toracic, datorată
efortului de a expira).
• insuficiență respiratorie: în cazurile în care scade saturația de oxigen,
pacientul trebuie internat de urgență.
• Cianoza (copilul capată o nuanță albăstruie la nivelul buzelor, ochilor).
• Pot apărea în unele cazuri și simptome digestive: grețuri, vărsături,
diaree.
Simptomele se manifesta timp de 3-4 zile, trec într-o săptămână.
Cand trebuie consultat medical
În mod normal, atunci când apar probleme respiratorii trebuie consultat
medicul. Este foarte important să nu neglijezi tusea prelungită a copilului.
Cel mai bine ar fi să te adresezi pediatrului:
• Când copilul vomită.
• Când apare tahipneea (respirația rapidă).
• Când apare retracția tegumentelor între coaste în timpul respirației
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(un semn clar că respirația se face cu dificultate).
• Dacă tusea persistă mai mult de 2-3 săptămâni. Nu trata tusea cu
antibiotice!
• Dacă apare tuse nocturnă, tușe la efort sau declanșată de emoții sau stare
de agitație.
• Când copilul face mai mult de 3 bronșiolite la rând.
• Dacă există în familie persoane alergice.
• De asemenea, foarte important, în cazul copiilor care au probleme cu inima
sau sunt născuți prematur se impune un consult medical încă de la primele
simptome.
Cauzele bronșiolitei
Cauza bronșiolitei este virală și poartă numele virusul sincitial respirator
(VSR). În foarte puține cazuri (circa 2%) poate există și o suprainfectare
bacteriană.
Virusul se răspândește în aer prin picături respiratorii infectate. Intră în corp
prin intermediul ochilor, nasului sau gurii. Practic, oricine se poate infectă
dacă cineva care are VRS strănută sau tușește în apropiere.
De asemenea, virusul se poate transmite și prin contact direct (strângerea
mâinilor). Poate trăi multe ore pe diverse obiecte (jucării de exemplu).
Cauzele bronșiolitei
Cel mai important este faptul că nu se administrează antibiotice doar pentru
că ți se pare un debut de boală gravă. Bronșiolita este o viroză și nu se
tratează cu antibiotice. În caz de febra se poate da paracetamol, ibuprofen
sau picături de nas, după indicațiile medicului. De asemenea, foarte
important, la copiii mai mici de 5 ani nu se administrează aspirina. Nu uită
că un tratament nepotrivit poate da complicații și poate agrava și mai mult
starea copilului.
Medicul este cel care decide tratamentul medicamentos, dozele și
durata tratamentului.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie
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CONŢINE 3 CERAMIDE ESENŢIALE
PENTRU A RESTABILI BARIERA PROTECTOARE A PIELII

Dureri de stomac în sarcină
Durerile abdominale sunt frecvente în timpul sarcinii. Uneori, disconfortul
acesta este inofensiv, însă există situații în care durerile abdominale din
timpul sarcinii pot fi semnul unor probleme de sănătate dificile. Tocmai de
aceea, aceste dureri nu trebuie, în niciun caz, ignorate.
Cauze inofensive ale durerilor de stomac în sarcină
Este normal să ai dureri abdominale în timpul sarcinii. Acestea pot fi usoare sau
insotite de crampe. Uneori durerile se pot dovedi a fi contracții false (numite
Braxton-Hicks) sau pot fi dureri de ligamente.
Cauzele inofensive ale durerilor abdominale în timpul sarcinii pot avea legătură
cu următoarele situații:
Este normal să ai dureri abdominale în timpul sarcinii. Acestea pot fi ușoare sau
însoțite de crampe. Uneori durerile se pot dovedi a fi contracții false (numite
Braxton-Hicks) sau pot fi dureri de ligamente. Cauzele inofensive ale durerilor
abdominale în timpul sarcinii pot avea legătură cu următoarele situații:
• Gaze și balonare • Constipația • Durerea de ligamente
• Uterul în creștere • Contracțiile Braxton Hicks • Dietă nesănătoasă
• Indigestia • Intoleranță alimentară • Arsuri gastrice
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CU O TEHNOLOGIE DE FORMULARE UNICĂ PENTRU
HIDRATARE PRELUNGITĂ PE PARCURSUL ÎNTREGII ZILE

Cauze serioase ale durerilor de stomac în sarcină
Pe lângă aceste cauze inofensive ale durerilor abdominale în sarcină, uneori
poate fi vorba de ceva mai grav: ulcer gastric, infecții virale la stomac,
gastroenterită, hernie hiatală sau carcinom gastric.
Cand trebuie să apelezi la medic?
Ar trebui sa te îngrijorezi atunci când, pe lângă crampe, ai și alte simptome
precum:
• sângerare vaginală • scurgeri vaginale anormale • frisoane • febră
• amețeli • durere la urinare • greață si vărsături

Dr.Max GastroMax
Beneficii:
• contribuie la funcționarea normală a enzimelor
digestive;
• ameliorează simptomele asociate hiperacidității
gastrice: pirozis, reflux gastro-esofagian, indigestie,
indigestia din perioada de sarcină, senzația de
plenitudine, balonare;

Dr.Max ProbioMax
Beneficii:
• echilibrarea florei microbiene intestinale și a
modificarilor de tranzit;

• capsula este de origine vegetală;
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Recuperarea defectelor
de mers la copii
Mulți copii se confruntă cu diverse defecte de mers, printre care una
dintre cele mai comune este deplasarea cu vârful piciorului orientat către
interior. Acesta se poate manifesta la un singur picior dar, de cele mai
multe ori, este întâlnit la ambele membre. Din fericire, acest defect se poate
recupera și mersul copilului poate fi corectat.

Cauze

Cauzele unui asemenea defect de mers nu sunt cunoscute cu exactitate, dar
este posibil ca poziția copilului în uter să influențeze apariția unui astfel de
fenomen. Un spațiu prea restrâns poate cauza torsiunea membrelor fătului și
să determine mersul cu piciorul orientat spre interior.

Recuperare

Există mai multe moduri prin care se poate corecta acest defect, în funcție
de felul în care membrele sunt torsionate. Medicii pot recomanda purtarea
unui ghips pentru a fixa picioarele în poziția corectă. De asemenea, se poate
apela și la încălțăminte specială sau la kinetoterapie, metode care vor ajuta la
repoziționarea tălpii.
Mersul cu piciorul orientat spre interior nu este un defect sever și, în
majoritatea cazurilor, se poate corecta în primii ani de viață. Există și situații
excepționale în care se recomandă intervențiile chirurgicale, dar numai în
cazul unor deformări grave.

30

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie

Simptome și tratament
pentru gonartroză
Dr. Alina Ghidion, medic specialist medicină de familie

Gonartroza mai este numită și osteoartrita articulației genunchiului.
Este o boală degenerativă a articulațiilor. Afecțiunea este provocată de
degenerarea cartilajului, până la măcinarea completă a acestuia, ceea ce
are ca rezultat deformarea articulației.
Care sunt simptomele gonartrozei
Iată așadar ce semne ar trebui să te trimita la medicul specialist:
• durerea aparută la nivelul genunchiului;
• dificultatea de a flexa genunchiul și de a întinde piciorul;
• umflarea articulației;
• mersul devine șchiopătat;
• durerile sunt tot mai mari, mobilitatea se reduce;
• apare roșeața și crește temperatura în zona articulară;
• apar zgomote în timpul mișcării (semn că suprafețele articulare se freacă
una de alta);
• rigiditate dimineața la trezire care cedează la mobilizare.
Tratamentul gonartrozei
Tratament nechirurgical pentru gonartroză
• antiinflamatoarele nesteroidiene • glucozamina și sulfat de condroitină
• injecții cu cortizon • infiltrații cu acid hialuronic • infiltrații cu plasmă
îmbogățită cu trombocite
Tratament chirurgical pentru gonartroză
În cazul în care gonartroza este avansată iar pacientul nu răspunde la
tratament, medicul specialist poate recomanda intervenția chirurgicală, în
vederea refacerii mobilității articulațiilor. Intervenția constă în îndepărtarea
suprafețelor afectate de boală și înlocuirea articulației cu piese de titan.
În urma tratamentului chirurgical, pacientul nu mai resimte durerea,
articulația iși crește mobilitatea, iar viața pacientului este îmbunătățită.
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Abces dentar
Ai auzit de multe ori persoane care nu au putut să
doarma din cauza unei dureri dentare?

Articol avizat de
Dr. Oana Barbuceanu,
medic stomatolog specialist
pedodont.

De cele mai multe ori durerea este atât de puternică
încat nu știi de la ce dinte pornește și când e la o măsea
distală, poți confunda cu otita. La nivel local, numeroase bacterii se multiplică
și se produce o presiune la nivelul țesutului afectat, apărând o durere difuză
și puternică care nu cedează la analgezice obișnuite. Astfel apare cea mai de
temut complicație a cariei dentare și a bolii parodontale: abcesul dentar.

Cel mai adesea, abcesul dentar este consecința netratării cariilor sau a
necrozelor în urma traumatismelor dentare. În ultimul timp, experții au constatat
numeroase abcese consecința a bolii parodontale netratate.
Astfel abcesele se împart în:
Abces periapical: când infecția depășeste bariera radiculară a dintelui și
invadează țesuturile de la nivelul vârfului rădăcinii, ducând la resorbție
osoasă.
Abces parodontal: când spațiul dintre gingie și dinte se adâncește,
formând pungi parodontale greu de igienizat care se suprainfectează.
Ambele forme produc efecte asupra mucoasei orale, gingia căpătând un
aspect mai întâi roșu, mărit și apoi sub forma unei pungi de puroi, cât un bob
de mazăre.
Netratat corespunzator, acesta poate recidiva sub forme mai puțin dureroase
dar care prezintă un pericol mai mare asupra osului, producând deficite majore.
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Chist la rinichi
Simptome și tratament

Articol avizat de
șef lucrări Simona Hogaș,
medic primar Nefrologie.

Chisturile la rinichi reprezintă mici săculeți umpluți cu lichid care apar
fie pe suprafața rinichilor, fie în interiorul acestora. Ele apar în general
odată cu înaintarea în vârstă, dar pot avea și cauze genetice. Atunci când
țesuturile rinichiului își pierd din elasticitate, acestea acumulează lichid
și astfel se formează chisturile.

Simptome

De cele mai multe ori, chisturile la rinichi sunt asimptomatice. Totuși, dacă
acestea ating o anumită dimensiune, pot provoca dureri în zona lombară
sau cea abdominală, sângerări în timpul urinării, febră sau hipertensiune.
Rareori, pot apărea complicații precum infectarea sau ruperea chistului și
inflamarea rinichilor din cauza imposibilității de a urina.

Tratament

În general, un chist simplu nu are nevoie de tratament, ci doar de
supraveghere periodică. Dacă acesta se infectează, se pot administra
antibiotice sau, pentru a calma durerea, chistul se poate perfora cu ajutorul
unui ac lung, pentru a elimina lichidul. De asemenea, acesta se poate
îndepărta chirurgical, în special dacă există suspiciuni că formațiunea este
una canceroasă.
Majoritatea chisturilor la rinichi sunt depistate în timpul controalelor de
rutină. Dacă vă confruntați cu dureri lombare și sângerări în timpul urinării,
cereți imediat sfatul unui medic specialist.
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Horoscop
Berbec

21 mar. – 20 apr.

Zilele mohorâte – specifice acestei
perioade de toamnă – vă vor determina
să petreceți mult mai multe ore în casă și
să vă mobilizați, astfel, pentru a demara
anumite treburi casnice, amânate,
deja, de câteva ori. Ați putea începe
o igienizare a încăperilor, redecorarea
anumitor spații din casă sau trierea
obiectelor din dulapuri și debara. Cu
siguranță veți descoperi lucruri pe care
nu le-ați mai purtat sau folosit de mult, dar
care le-ar fi utile unor nevoiași.

Gemeni

22 mai – 21 iun.

Sub puternica influență a lui Uranus,
bolile respiratorii – în special gripele
sezoniere – ar putea afecta, în această
perioadă, sănătatea nativilor din Gemeni.
De aceea, ar fi ideal să preveniți
problemele medicale prin măsuri sporite
de igienă și adoptarea unui meniu bogat
în vitamine și minerale (susținut, eventual,
prin administrarea unor suplimente
farmaceutice). Și, desigur, să purtați
mască în orice loc public în care mergeți.

Leu

23 iul. – 22 aug.

Temperaturile scăzute și ploile mocănești
vor reuni familia, prietenii sau vecinii în
jurul ceștilor cu ceai fierbinte. Li se oferă,
astfel, orgolioșilor nativi ai zodiei Leului
prilejul potrivit pentru confidențe. Căci
sunt câteva subiecte a căror discutare o
amânați de ceva vreme, lucruri nespuse –
pentru care a venit momentul destăinuirii.
Veți lămuri astfel chestiuni care generau
tensiune și, cu un pic de diplomație, veți
reuși chiar o dorită reconciliere.
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Balanță
Taur

21 apr. – 21 mai

Previziunile financiare generale arată un
leu românesc tot mai devalorizat către
sfârșitul toamnei. De aceea, ar trebui să
vă gestionați cu grijă cheltuielile și, în
caz de urgență, să valorificați o parte din
economiile în valută, atunci când cursul
atinge nivelul maxim. Însă, este posibil
să nu fie nevoie să apelați la rezerve,
pentru că se întrevăd șanse de a primi
o sumă – în euro – de la un membru al
familiei care lucrează în străinătate.

Rac

22 iun. – 22 iul.

În datele care conțin cifra 4 – benefică
zodiei (4, 14 și 24), din lunile cu 1 (ianuarie,
octombrie și – mai ales – noiembrie,
care are un 1 dublat) sunt șanse mari să
reîntâlniți persoane drage, apropiate
sufletului dumneavoastră, dar aflate la
depărtare fizică, pe care nu le-ați mai văzut
de mai mulți ani. Astrele favorizează astfel
de revederi între persoane de sex opus,
din paliere diferite de vârstă (bunică –
nepot, absolventă – fost profesor etc.).

Fecioară

23 aug. – 22 sept.

Ultima decadă a lui noiembrie v-ar putea
aduce o încasare neașteptată, care va
suplimenta venitul dumneavoastră lunar.
Dacă jucați la 6 din 49 sau Joker, ar
putea fi vorba despre un câștig la loterie
(mizați pe numerele norocoase ale zodiei
dumneavoastră: 3, 16, 22, 33 și 41).
Dacă nu, este posibil să vi se înapoieze
un împumut acordat înainte de pandemie,
sumă pe care nici nu mai sperați să o
recuperați.

23 sept. – 22 oct.

Considerați de astrologi organele
sensibile ale nativilor din Balanță, ochii
dumneavoastră vor fi solicitați suplimentar
– în aceste săptămâni – de scăderea
continuă a numărului de ore ale zilei și de
insuficiența luminii solare. De aceea, este
indicat să vă protejați vederea, evitând
să lucrați (cusut, tricotat, bricolat etc.) sau
să citiți la ore la care singurele surse de
lumină sunt cele artificiale.

Săgetător

22 noi. – 21 dec.

Abilități despre care nici măcar nu știați
că le aveți vă vor călăuzi pe tărâmul unor
noi îndeletniciri. Ar putea fi vorba fie doar
despre niște simple activități recreative,
derulate pentru un hobby reactivat, fie
chiar despre o nouă activitate lucrativă,
pe care o veți exercita la finalul unei
perioade de reconversie profesională.
Așadar, după ce veți fi citit această
predicție, niciuna dintre alternative n-ar
trebui să vă mai ia prin surprindere.

Vărsător

21 ian. – 18 feb.

Tergiversat de vacanța judecătorească,
un proces pentru care veți primi o
citație – ca martor sau chiar ca parte –
va începe curând. Mai presus de orice
rămâne adevărul, mai ales în condițiile în
care veți putea avea ceva de câștigat în
urma unei sentințe favorabile.
De aceea, ar fi bine să vă prezentați la
prima înfățișare, chiar dacă vi s-ar putea
părea o pierdere de vreme.

Scorpion

23 oct. – 21 noi.

Pentru perioada imediat următoare, se
întrevăd șanse serioase de a călători
– cu o destinație destul de îndepărtată
– răspunzând unei invitații neașteptate,
primite de la o cunoștință (sau de la o
rudă nu foarte apropiată) cu care nu ați
mai comunicat de mult. Iar conjuncturile
astrale se arată mai mult decât favorabile
pentru ca, în această călătorie, să îmbinați
plăcutul cu utilul. Așadar, nu stați prea
mult pe gânduri și acceptați invitația.

Capricorn

22 dec. – 20 ian.

O rudă minoră – fiu, nepot, fin etc. –
are nevoie de sfaturile dumneavoastră,
încărcate de maturitate și de
înțelepciune. Pe lângă chibzuință și
inteligență, calități specifice nativilor
din Capricorn, va trebui să demonstrați
și multă obiectivitate, deoarece
povețele emise ar putea fi considerate
subiective, raportate la o altă rudă
comună. În aceste condiții, și amânarea
luării unei decizii ar putea fi un bun sfat.

Pești

19 feb. – 20 mar.

Ca semn de apă, ploile abundente din
aceste săptămâni nu ar trebui să vă
îngrijoreze. Ba chiar, dimpotrivă.
Și totuși, circumstanțele astrale ale
acestei perioade îndeamnă nativii
din Pești la multă prudență în privința
excesului de apă, fie că este vorba
despre o prognozată inundație,
o nedorită spargere a țevii din
apartamentul vecinului de deasupra
sau despre umplerea jgheaburilor de
la streașină.
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Antrenează-ți
mintea

Sudoku este un joc ce stimulează foarte mult creierul. Se spune chiar că
poate încetini apariția unor boli, precum Alzheimer. Deși necesită foarte multă
atenție, Sudoku este considerat un joc foarte relaxant. Așadar, relaxare
plăcută îți dorim.
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Vezi răspunsurile corecte pe ultima pagină.
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Extravalerianic Cardio 30 cps

Integramă
Cercetătorii au descoperit că antrenarea permanentă a minţii,
de la vârste fragede, până la bătrâneţe, cu ajutorul cuvintelor
încrucişate, poate proteja centrul memoriei din creier şi preveni
apariţia unor boli.
HORMON
ABSOLUT
NECESAR
ÎN DIABET

A ÎNMÂNA
A PLECA
REPEDE I
PE FURI

Biomicin Forte 15 cps

DRUM PARCURS ÎN
MOD PERMANENT

Ajută la eliminarea bacteriilor de la nivelul
tractului respirator. Acționează și asupra
bacteriilor rezistente la antibiotice.

A A
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DIABETUL

ATÂT
DE MULT
C ...
E PE CAL

Propolis spray
cu argint 20 ml

A SE
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A FACE
MAI ACTIV
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DE GREIER

B IE II
ACEIA
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PE PIELE

RANG

DOI ROMAN

I-A L SAT BARB
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GLUCOZA
DIN SÂNGE,
MARE LA
DIABETICI

OCHIULCAPCAN
NOROI
SAU LUT

NUMIT I
COLOFONIU

FETELE
CARE AU
CRESCUT

A-I
C DEA
BINE

A II!

TULPIN
TÂRÂTOARE
GÂNDURI
CARE VIN

VORBE
F R SENS

Contribuie la menținerea sanătății în
suprasolicitările de natură psihogenă ale
cordului și ale organismului. Administrarea
sublinguală. Efect rapid.

SUVERAN
SLAVON

A SE
URCA

OAIE
TÂN R
ROC ÎN
FOI SAU
ÎN PL CI
SUB IRI

P PU
CU SFORI
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REDUCERE

25%
REDUCERE

25%
REDUCERE

PLIN
DE ADMIRA IE

ILIE ENE
COMENTATOR
POLITIC

Sinos Air stick creion
nazal 1 ml
Are proprietăți antiseptice, antioxidante
și imunostimulatoare. Ajută la diminuarea
hipersecrețiilor nazale.

Dr. Hart Diasuport
complex 60 cps

INDIVIZI
OARECARE

VIRAJ ÎN
CENTRU!

Dezinfectează căile respiratorii
superioare și cavitatea bucală.
Împrospatează respirația.

25%

Suține buna funcționare a sistemelor
nervos, cardiovascular, imunitar și a
metabolismului glucidelor.

25%
REDUCERE

30%
REDUCERE

STELIAN
NISTOR

Dr. Hart Complex pentru crampe
musculare și carcei 60 cpr
Susține funcționarea normala a muschilor
și impiedica apariția cârceilor.

25%
REDUCERE

Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.10 - 30.11.2021, în limita
stocurilor disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de
loialitate Dr.Max. Reducerea nu se cumulează cu beneficiile
standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs
este supliment alimentar. Citiți cu atentie prospectul sau
informațiile de pe ambalaj.

Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.10 - 30.11.2021, în limita
stocurilor disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de
loialitate Dr.Max. Reducerea nu se cumulează cu beneficiile
standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs
este supliment alimentar. Citiți cu atentie prospectul sau
informațiile de pe ambalaj.

Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.10 - 30.11.2021, în limita
stocurilor disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de
loialitate Dr.Max. Reducerea nu se cumulează cu beneficiile
standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs
este supliment alimentar. Citiți cu atentie prospectul sau
informațiile de pe ambalaj.

Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.10 - 30.11.2021, în limita
stocurilor disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de
loialitate Dr.Max. Reducerea nu se cumulează cu beneficiile
standard ale cardului de loialitate Dr.Max.
Acest produs este un supliment alimentar.

Răspunsuri corecte
sudoku și integramă
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Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.10 - 30.11.2021, în limita
stocurilor disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de
loialitate Dr.Max. Reducerea nu se cumulează cu beneficiile
standard ale cardului de loialitate Dr.Max.

Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.10 - 30.11.2021, în limita
stocurilor disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de
loialitate Dr.Max. Reducerea nu se cumulează cu beneficiile
standard ale cardului de loialitate Dr.Max.
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