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Coxartroza

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

Este o afecțiune foarte frecventă la persoanele de vârsta a doua sau a 
treia, dar se poate manifesta și la persoane mai tinere, fie în urma unor 
predispoziții genetice, fie ca urmare a stilului de viață. 
Coxartroza este însoțită de durere și de o reducere a mobilității șoldului. 
Activități ușoare precum mersul, ridicatul de pe scaun, aplecatul devin 
dificile și dureroase. Afecțiunea progresează odată cu trecerea timpului, iar 
durerea se accentuează.

  Există două tipuri de coxartroză  

Coxartroza primară 
nu este o consecință a altei 
afecțiuni, este o boală de sine 
stătătoare. Apare la pacienții trecuți 
de 60 de ani, are o progresie mai 
lentă și afectează ambele articulații 
(sau doar una). Factorii indirecți 
ai apariției coxartrozei primare 
sunt stilul de viață și predispoziția 
genetică.

Coxartroza secundară 
apare la pacienții mai tineri, în 
general pentru că există factori de 
risc care favorizează degenerarea 
prematură a articulației șoldului. 
Poate apărea ca urmare a unor 
probleme (defecte) congenitale 
(la naștere), sau ca urmare a unor 
procese inflamatorii (infecțioase, 
tuberculoase). Cauzele pot fi 
reprezentate și de obezitate, 
hemofilie, diabet, gută, alte afecțiuni 
care afectează metabolismul. 

Coxartroza este o boală degenerativă, 
caracterizată prin degradarea 
progresivă a articulației șoldului. Se 
mai numește și artroza șoldului.
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Întreabă farmacistul Dr. Max
despre infecțiile urinare 

În mod normal, urina nu conține bacterii. Infecțiile urinare sunt 
cauzate de prezența  agenților patogeni precum bacteriile, paraziții 
și fungii de-a lungul aparatului urinar. În funcție de localizarea de la 
nivelul tractului urinar, infecțiile urinare se pot clasifica în infecții:
• ale vezicii urinare- cistite;
• ale rinichilor- pielonefrite;
• ale uretrei- uretrite;
• ale prostatei- prostatite.

Cistita este o afecțiune comună a aparatului urinar, care poate da 
complicații dacă nu este tratată corespunzator. Ea poate afecta 
atât copiii, adulții cât și persoanele în vârstă. O frecvență mai mare 
a recurenței cistitelor se înregistrează în rândul femeilor. Sugarii pot 
manifesta infecții urinare, cauzate de scutecul murdar, care permite 
bacteriilor să se fixeze de vezica urinară.

  Cauzele apariției cistitei  
• infecții cu bacterii precum Klebsiella, Pseudomonas, Escherichia coli;
• diabetul zaharat;
•  imunitatea scazută- poate fi determinată de emoții puternice, stres, 

lipsa somnului, alimentație săracă în vitamine;
• tratamentul cu chimioterapice;
• igiena intimă precară;
   •  contact sexual neprotejat. Deși cistita nu este o boală 

cu transmitere sexuală, sexul neprotejat poate ajuta la 
răspândirea bacteriilor;

•  purtarea pantalonilor foarte strâmți, în special a blugilor sau folosirea 
lenjeriei intime din materiale sintetice;

• golirea incompletă a vezicii urinare;
• folosirea de săpunuri și spume de baie care pot irita uretra;
•  menopauza prin scăderea nivelului de estrogeni, tractul urinar al 

femeilor devenind mai sensibil la infecții;
•  sarcina, din cauza modificarilor hormonale. Femeile însărcinate pot fi 

mai predispuse la infecții urinare;
•  constipația/diareea influențează apariția infecțiilor urinare prin 

prezența bacteriilor în zona pelvină.
 
  Simptomele cistitei  
• nevoia continuă de a urina și eliminarea unei cantități mici de urină;
• urină tulbure, cu miros neplăcut;
• dureri lombare joase;
• micțiuni dureroase;
• senzație de usturime, arsură la urinare;
• stare generală alterată.

  Diagnosticul  
Este stabilit de catre medicul specialist prin anamneză, analize 
imagistice și analize de laborator. 
Se realizează urocultura pentru a stabili germenul care cauzează infecția 
și sumarul de urină pentru a observa modificările chimice ale urinei. În 
funcție de rezultatul antibiogramei, medicul poate prescrie un antibiotic 
care va fi eliberat din farmacie pe bază de rețetă. Antibioticele sunt 
medicamente care se administrează doar la recomandarea medicului.
Atunci când simptomele cistitei sunt ușoare, și pacientul nu prezintă 
febră și frison, acesta poate fi consiliat de către farmacist, care îi  
recomandă  medicamente OTC și suplimente alimentare destinate 
tractului urinar, precum și redirecționarea către medic.
Atunci când medicul prescrie antibiotic, tratamentul se urmează pentru 
cel puțin 7 zile (sau conform indicației acestuia), pentru a preveni 
recidivele.

Farmacist
Mihaela Nica
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DOMNUL POPESCU, ÎN VÂRSTĂ DE 62 DE ANI, NE ÎNTREABĂ:

“Ce pot lua pentru a ameliora simptomatologia cistitei până ajung 
la medicul specialist?

Dacă prezentați febră sau frisoane vă recomand să administrați 
medicamente pe bază de paracetamol sau ibuprofen (cu 
prudență dacă aveți hipertensiune arterială). Hidratarea 
este esențială. Vă recomand ceaiurile din plante, simple sau 
în amestec pe baza de ienupăr, urzică, merișor, păpădie, 
mesteacăn, codițe de cireșe. Mai puteți administra suplimente 
pe bază de albastru de metilen care acționează ca un 
dezinfectant la nivelul tractului urinar și merișoare, strugurii 
ursului, afine. Merișorul scade pH-ul urinei, împiedicând 
multiplicarea bacteriilor.
Puteți face băi calde pentru a diminua disconfortul și pentru a 
relaxa vezica urinară.

DOAMNA POPA, ÎN VÂRSTĂ DE 55 DE ANI, NE ÎNTREABĂ:

“Cum aș putea preveni recurența cistitelor?
• Hidratarea este esențială. Consumați cel puțin 2 litri de apă 
sau ceaiuri medicinale pe zi (ceai de mătase de porumb, ceai 
de urzică). Cu cât vezica urinară este golită mai des și germenii 
infecțiosi vor fi  eliminați mai repede.
• Folosiți lenjerie intimă din bumbac, deoarece materialele 
sintetice mențin umiditatea și creează condiții optime de 
dezvoltare a bacteriilor. Spălați lenjeria intimă la temperaturi de 
peste 60°C.
• Se recomandă spălarea costumului de baie dupa fiecare 
utilizare, deoarece nisipul de pe plajă sau clorul din apa 
bazinelor de înot pot favoriza apariția infecțiilor de tract urinar.
• Pentru igiena zonei intime folosiți produse speciale, blânde, 
neiritante. Folosiți o tehnică corectă de curățare a zonei 
genitale, din față spre spate.

 
• Nu amânați mersul la toaletă, abținerea de la urinare 
favorizează apariția infecțiilor urinare.
• Se recomandă urinarea imediat dupa actul sexual.
• Aportul de vitamina C din fructe, legume sau suplimente 
alimentare care determină acidifierea urinei, fapt ce va 
împiedica multiplicarea bacteriilor.
• Probioticele ajută la păstrarea echilibrului florei 
bacteriene, împiedicand dezvoltarea infecțiilor.  Studiile 
au demonstrat ca probioticele sunt eficiente în prevenirea 
recidivelor și scad inflamația. Ele se pot administra atât pe 
cale orală, cât și pe cale vaginală (previn recidivele mai 
ales în cazul femeilor aflate la menopauză).

 Când mergem la medic  
Dacă simptomele nu s-au ameliorat în 2 zile 
de la inițierea tratamentului. Netratate 
corespunzător, infecțiile urinare pot 
sensibiliza tractul urinar conducând 
la infecții recurente, leziuni renale, 
insuficiență renală.
Dacă te afli într-una din  
grupele de risc: 
• copii;
• femei însărcinate;
• vârstnici;
• pacienți diabetici.

Mai multe informații sunt disponi-
bile pe www.drmax.ro dar și pe 
facebook.com/drmaxfarmacie08



Alimentația diabeticului

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

Articol avizat de  
Maria Martac 

BIOLOG ȘI  CONSULTANT 

 ÎN NUTRIȚIE

Un pacient diabetic trebuie să păstreze nivelul glicemiei, al colesterolului și 
al tensiunii arteriale cât mai scăzut, dar și să mențină sub control greutatea 
corporală. În afară de medicamentele prescrise de medicul specialist, 
alimentația și mișcarea joacă un rol important în menținerea acestor valori 
cât mai aproape de limitele normale.

Diabetul este o boală metabolică, așadar 
modul în care organismul își obține energia 
necesară din nutrienți este afectat. De aceea, 
este recomandat ca o persoană care suferă 
de această afecțiune să opteze pentru o 
dietă cât mai sănătoasă și echilibrată. Există 
o serie de alimente care ar trebui evitate, 
dar secretul pentru a menține diabetul sub 
control este moderația.
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Reguli de bază  
pentru o persoană cu diabet 

Principala regulă de care orice bolnav de 
diabet trebuie să țină cont este menținerea 
unei alimentații cât mai echilibrate. 
Ingredientele principale care stau la baza unei 
diete potrivite pentru o persoană cu diabet sunt 
legumele, cerealele integrale și fructele. De 
asemenea, aportul de proteine este important, 
iar acesta trebuie să provină din surse precum 
carnea slabă (carnea albă și peștele), nuci și leguminoase. Astfel, acesta va 
reuși să își mențină glicemia în limite normale (între 60 și 110 mg de zahăr 
per dl de sânge). Pentru o alimentație cât mai corectă este importantă 
monitorizarea cantității zilnice de calorii consumată.

Exercițiile fizice sunt o altă activitate ce va trebui să facă parte din rutina 
unui diabetic, deoarece ajută la păstrarea unei greutăți corporale constante.
O alimentație și un stil de viață sănătos fac minuni în lupta cu diabetului, 
dar va fi nevoie și de administrarea unui tratament potrivit. De aceea, 
vizitele periodice la medicul specialist sunt obligatorii. Acesta va verifica 
evoluția bolii și va face recomandările necesare atât pentru medicamente, 
cât și pentru diferite obiceiuri  alimentare si de mișcare fizică ce vor trebui 
adoptate.

Alimente recomandate în dieta unui diabetic

  Alimente de bază  

Un regim alimentar potrivit pentru o astfel de afecțiune trebuie să fie centrat 
pe consumul de legume (cel puțin cinci porții pe zi), cereale integrale si 
fructe. De asemenea, este recomandat ca pacienții diabetici să consume 

mai multe produse de origine vegetală și să le înlocuiască pe cele de 
origine animală, procesate. 

Un ingredient esențial al unei astfel de diete îl reprezintă cerealele 
integrale. Acestea au un conținut mult mai scăzut de carbohidrați și nu ar 
trebui să lipsească din alimentația niciunui diabetic. Așadar, se recomandă 
consumul produselor care conțin cereale integrale sau care sunt realizate 
din făină integrală, precum pâinea, pastele sau alte alimente similare.

  Aportul de grăsimi și proteine  

Pentru a menține glicemia în limite normale, consumul de grăsimi trebuie să 
fie ținut sub control. De aceea, se recomandă alimente bogate în colesterol 
sănătos, care să aducă aportul necesar de grăsimi bune în organism. Astfel 
de alimente includ avocado, nuci, semințe și carnea de pește gras. 

Carnea de pasăre fără piele are, de asemena, un conținut mai scăzut de 
grăsimi, așa că și aceasta se poate consuma cu succes. Organismul are 
nevoie de toate categoriile de nutrienți pentru a funcționa, iar acest tip de 
carne albă aduce un aport important de proteine. Totuși, pentru a păstra 
o dietă cât mai echilibrată, carnea de pasăre ar trebui preparată cât mai 
sănătos, de exemplu fiartă, la cuptor sau pe grătar în favoarea cărnii prăjite.

Așa cum am menționat deja, proteinele sunt esențiale în dieta unui diabetic. 
O sursă foarte bună pentru acești nutrienți este carnea de pește, ouăle dar 
și alimentele vegetale precum soia, fasolea sau lintea.

  Surse de calciu  

Pacientul diabetic are nevoie de cât mai mult calciu și este de preferat ca 
acesta să provină din alimente, nu din suplimente alimentare. Lactatele 
sunt una dintre cele mai bune surse de calciu, dar se recomandă consumul 
variantelor cu conținut scăzut de grăsimi, fără adaos de zahăr. Acesta se 
găsește din plin în semințele de susan și în legume precum spanacul și 
broccoli.

Glicemia  
normală  

se află între 

60
și

110 mg 
de zahăr per  
dl de sânge
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Alimente de evitat în dieta unui diabetic

  Carbohidrați și zaharuri  

Principalele alimente nerecomandate sunt cele cu un conținut 
ridicat de carbohidrați simpli, precum orezul, pâinea albă și 
pastele, produse care pot crește rapid nivelul zahărului din sânge. 
Acestea pot fi înlocuite cu variantele mai dietetice, realizate din 
cereale integrale. Desigur, printre alimentele interzise se numără  
dulciurile, produsele de patiserie și sucurile carbogazoase.

  Alimente cu conținut ridicat de grăsimi  

Pentru un control mai bun al aportului de grăsimi, cel mai bine 
este să se evite complet sau să fie redus semnificativ consumul 
de carne roșie. Lactatele cu conținut ridicat de grăsime se 
încadrează în aceeași categorie, precum și alimentele prăjite, 
cele procesate sau produsele de tip fast food și de patiserie.

  Alte alimente nerecomandate  

Aceste alimente au efecte nocive asupra sănătății dacă sunt 
consumate în exces și, în cazul diabeticilor, pot duce la apariția 
complicațiilor. 
Sarea în exces contribuie la creșterea valorilor tensiunii arteriale. 
Din această cauză, produsele care conțin multă sare (de exemplu 
mezelurile) ar trebui consumate în cantități cât mai mici sau chiar 
evitate complet.

  Băuturile potrivite în dieta unui diabetic  

Apa plată sau minerală reprezintă băutura cea mai 
recomandată în cazul regimurilor pentru diabetici. Totuși, aceștia 
pot consuma cu succes și ceai negru, ceai verde sau ceai 
din plante neîndulcit, precum și cafea neagră, fără zahăr. Din 
categoria băuturilor alcoolice, se pot consuma cantități mici de 
vin (un pahar) sau bere slabă. 

În categoria băuturilor interzise, se numără sucurile tip fresh, 
sucurile carbogazoase sau energizantele, datorită cantității 
mari de glucide pe care le conțin. Cafeaua în exces și ceaiul cu 
zahăr sau băuturile foarte dulci, precum ciocolata caldă, sunt, de 
asemenea, nerecomandate.

Deși poate duce la apariția unor complicații serioase, diabetul 
poate fi ținut sub control prin respectarea riguroasă a 
tratamentului, prin adoptarea unei alimentații echilibrate și 
sănătoase, si prin efectuarea de mișcare zilnică. Cei care se 
confruntă cu această boală sunt sfătuiți să evite produsele 
care pot crește nivelul glicemiei sau al colesterolului, dar 
secretul stă în consumul cu moderație de alimente  și în 
păstrarea unei greutăți corporale normale.
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Sciatica:  
Simptome, cauze și tratament

Sciatica este durerea care radiază din partea inferioară 
a spatelui într-un membru inferior, pe traiectul nervului 
sciatic. Durerea este provocată de iritarea acestui nerv, 
ceea ce duce la disconfort în zona inferioară a coloanei 
vertebrale, la nivelul șoldului și fesei, durerea ajungând 
până în partea din spate a gambei.

Cele mai multe persoane care suferă de sciatică au vârsta între 30-50 de ani 
și sunt femei (crizele apar mai ales în timpul sarcinii, pentru că uterul începe 
să pună presiune pe nervul sciatic, ceea ce declanșează durerea).

Articol avizat de Dr. Diana Enăchescu, medic specialist de medicină de familie
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Sciatica se remite spontan, în majoritatea cazurilor, fără intervenție 
chirurgicală, prin tratament medicamentos și exerciții. Pe de altă parte, criza 
de sciatică poate fi și un simptom comun al mai multor afecțiuni medicale. 

Cauzele sciaticii

Sciatica înseamnă așadar presiunea înregistrată asupra nervului sciatic. 
Cauzele pot fi multiple, dar reține că nu există o cauză evidentă care să 
explice inflamarea sau iritarea nervului sciatic. Poate fi vorba despre:
•  hernia de disc: este cea mai frecventă cauză a sciaticii (este vorba 

despre deplasarea unui disc intervertebral). Coloana vertebrală are 3 
părți: vertebrele (oasele care protejează nervii aferenți), nervii și discurile 
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intervertebrale. Discurile dintre vertebre sunt formate dintr-un cartilaj, care 
acționează ca un amortizor între vertebre și permite flexibilitatea coloanei. 
Hernia de disc înseamnă că un astfel de disc intervertebral este împins de 
la locul lui, ceea ce pune presiune asupra nervului sciatic. 

•  sindromul piriformis: este o afecțiune neuromusculară rară. Criza sciatică 
este provocată de muschiul piriformis care pune presiune pe nervul 
sciatic, ajungându-se la apariția nevralgiei sciatice.

• tumori spinale
•  tumori secundare: se instalează în apropierea coloanei, dar prind nervi 

producând dureri.
• inflamarea/lezarea nervilor: traumatisme, fracturi de pelvis.
•  osteoartrita: este boala degenerativă a discurilor intervertebrale. Acestea 

se micsorează și-si pierd flexibilitatea. Se ajunge la hernia de disc și la 
inflamarea nervului.

•   stenoza: îngustarea canalului spinal duce la comprimarea măduvei spinării 
și la afectarea nervilor;

•   imobilizarea la pat a pacienților;
•   sindromul cauda equina (coadă de cal): este o boală rară și gravă, care 

necesită îngrijiri medicale de urgență;
•   spondilolisteza: deplasarea unei vertebre;
•   sarcina (uterul pune presiune pe nervul sciatic).

  Tratamentul sciaticii  

Există mai multe tipuri de tratamente pentru sciatică: odihna, 
schimbarea stilului de viață, tratament medicamentos, tratament 
alternativ sau intervenție chirurgicală.
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Postura corectă la școală:  
Cum eviți cifoza și scolioza la copii

Atunci când copilul este în creștere, greutatea 
ghiozdanului, o poziție greșită în bancă sau un stil 
de viață sedentar pot provoca daune ireparabile 
coloanei vertebrale.

Un copil petrece cel puțin 4-6 ore la masa de lucru (fie în banca de la 
școală, fie la biroul de acasă). În mod normal, scaunele la școală ar trebui 
să fie reglabile, iar mesele de lucru să aibă o inclinație de 15 grade, dar 
așa ceva nu se întâmplă. De aceea este important să inveți copilul să se 
protejeze singur. 

Articol avizat de Dr. Alina Ghidion, medic specialist medicină de familie
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Este esențială pentru sănătatea copilului tău poziția în care stă în bancă, 
unghiul din care privește tabla sau profesorul, cât de mult se apleacă 
deasupra caietului sau computerului. Daca aceste pozitii nu sunt corecte, 
în timp va căpăta deformari ale coloanei (cifoza, scolioza, lordoza) și/sau 
probleme oftalmologice.

  Exista numeroase cauze   
  care determină apariția devierilor coloanei vertebrale:  
• oziția incorectă a corpului pe scaun;
• purtarea incorectă a ghiozdanului;
• creșterea bruscă în înaltime a copilului;
• lipsa mișcărilor care întăresc musculatura spatelui;

Daca devierea de coloană nu este prevenită sau tratată la timp, se poate 
ajunge chiar la intervenții chirurgicale. Iată alte consecințe::
•  modificarea coloanei poate duce la alterarea întregului aparat locomotor 

și a aparatului respirator. 
•  funcția cordului poate fi afectată de modificarile coloanei vertebrale (în 

cazul scoliozei mai ales).
• activitatea și dezvoltarea organelor interne sunt modificate. 
•  poziția incorectă la masa de lucru poate duce la încetinirea tranzitului și la 

constipație cronică. 

Diagnosticul pentru scolioză și cifoză trebuie pus corect. 
Tratamentul va urmari evitarea apariției acestor afecțiuni și 
ameliorarea simptomelor, dacă deja acestea au apărut. 

Medicul ortoped poate recomanda:
• purtarea unui corset (orteza) pentru oprirea accentuării curburii spatelui;
• kinetoterapie (gimnastica medicală);
• tratament medicamentos; 
• tratament chirurgical. 

Cum previi postura incorectă a spatelui

Copiii petrec foarte multe ore pe zi stând pe scaun, iar cea mai bună idee 
pentru sănătatea lor ar fi aceea să învețe cum să stea corect pentru a-și 
proteja spatele (să nu pună presiune pe coloană și să evite durerile de 
spate). Iată câteva recomandari:
•  Spatele trebuie să fie drept iar șoldurile trebuie să fie lipite de scaun: 

spatele și umerii trebuie să stea cat mai drept posibil. Șoldurile, gleznele 
și genunchii trebuie să formeze un unghi de 90 de grade.

•  Picioarele trebuie să stea pe podea: pentru o mai bună susținere a 
coloanei vertebrale, picioarele trebuie ținute perpendicular pe podea, nu 
sprijinite de bara pupitrului. 

•  În timpul pauzei, copilul nu trebuie să stea în bancă: este foarte bine 
dacă alternează statul în bancă din timpul orei, cu o plimbare în timpul 
pauzei. Mișcarea îl va ajuta să-și oxigeneze creierul și se va concentra 
mai ușor la ora următoare. 

•  Scaunul trebuie să fie tras sub masă sau pupitru: de asemenea, nu 
este recomandată poziția picior peste picior pentru că aceasta poate 
afecta mușchii și zona pelviană. Daca totuși apare nevoia de a-și misca 
picioarele, poate să-și încrucișeze gleznele. 

•  Nu trebuie să stea aplecat peste masă la computer: în fața 
computerului, poziția corectă trebuie păstrată. Monitorul computerului 
trebuie plasat în așa fel încât să nu trebuiască sa se aplece. Capul trebuie 
ținut la 90 de grade față de computer, așadar trebuie ajustată poziția 
scaunului și a computerului pentru a se ajunge la această înclinare. 
Dispozitivul trebuie să fie la nivelul ochilor copilului sau un pic mai jos. 

•  Distanța față de computer: coatele trebuie să fie așezate pe masă. Ele 
trebuie să formeze un unghi de 90 de grade cu corpul, antebrațele și 
mâinile trebuie să fie întinse, iar distanța față de monitor trebuie să fie de 
40-50 cm. Mouse-ul și tastatura vor fi poziționate astfel încât coatele să 
fie paralele și să formeze un unghi de 90 de grade cu corpul. 

•  În fața cărții sau a caietului, înclinarea nu trebuie să fie mai mare de 30 
de grade.



26
Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie

Răul de mișcare
Articol avizat de Dr. Roxana Duda, medic primar ORL

Răul de mișcare (afecţiune ce apare atunci când o persoană este supusă 
mişcării sau doar percepe senzaţia de mişcare) este declanșat atunci 
când organismul este supus unei mișcări accelerate, în diferite direcții.
Explicația senzației de rău este simplă: receptorii echilibrului din urechea 
internă trimit informații centrului echilibrului din creier, iar aceste informații 
intră în conflict cu percepțiile receptorilor vizuali. Cu alte cuvinte, atunci când 
ești într-un vehicul în mișcare, corpul tău simte deplasarea, dar ochii transmit 
de fapt creierului că nu te miști. Această situație produce confuzie la nivelul 
creierului și astfel se declansează senzația de rău, activează o reacție care te 
face să te simți rău. Cel mai bun lucru pe care îl poți face când se instalează 
starea de rău este să te uiți pe fereastră, spre orizont în sensul de mers. În 
acest mod, semnalele de la ochi se vor potrivi cu cele transmise de urechi.

Din punct de vedere medical, 
răul de mișcare este o afecțiune 
foarte frecventă a urechii interne, 
manifestată printr-un complex de 
simptome: 
•  greață; 
•  disconfort abdominal; 
•  vărsături; 
•  amețeli.

Există mai multe categorii de rău  
de mișcare:
•  rău de mașină;
•  rău de avion;
•  rău de mare;
•  răul de mișcare prin  

realitatea virtuală
•  răul de mișcare la copii este 

întalnit în răul de mașină, nu este o 
categorie separată 

     Diagnosticul răului de mișcare este clinic. 

Tratarea răului de mișcare se poate face prin:
•  tratament medicamentos;
•  schimbări în mediul în care te afli - strategii comportamentale
• tratament naturist; 
• tehnici de relaxare.
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Vitamine pentru copii:  
Surse naturale și administrarea corectă 
a suplimentelor cu vitamine

Vitaminele sunt necesare pentru adulți, dar mai ales pentru copii, pentru 
că organismul lor se dezvoltă, este în creștere. Pentru a funcționa optim și 
pentru a se dezvolta corespunzător, corpul are nevoie de vitamine pe care 
le obține, în principal, din alimente, dar și din suplimentele alimentare, la 
recomandarea medicului. 
Vitaminele sunt esențiale pentru dezvoltarea fizică și cognitivă a copiilor. 
Aceste substanțe îi ajută să păstreze sănătatea fizică și cognitivă, să își 
întărească imunitatea și ajută organismul să lupte cu virușii și bacteriile.

În mod normal, un copil care are o dietă echilibrată va obține vitaminele 
de care are nevoie din alimente (cereale, produse lactate, carne, fructe, 
legume).  Există cazuri în care copiii au nevoie de o suplimentare a 
cantităților de vitamine: 
• nu mănâncă suficient; 
• nu consumă fructe și legume; 
•  au anumite afecțiuni gastro-

intestinale sau astm; 

•  au o dietă vegană sau 
vegetariană; 

• consumă sucuri carbogazoase.

În aceste cazuri, medicul pediatru poate recomanda administrarea de 
suplimente alimentare. 

Suplimentele cu vitamine se găsesc sub mai multe forme:
• pastile care se înghit;
• tablete masticabile (atenție, să nu le lăsați la îndemâna 
copiilor, le pot confunda cu bomboanele);
• siropuri cu vitamine pentru copii (au un gust plăcut și cei mai 
mulți copii le acceptă).
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Recuperarea după coxartroză
Coxartroza este o afecțiune care apare deseori după 
vârsta de 50 de ani și constă în degenerarea cartilajului 
articular al șoldului până la punctul în care oasele 
ajung în contact direct. Astfel, apar simptome precum 
durerea, dificultatea mișcărilor și creșterea în exterior a 
oaselor șoldului (osteofite).

Din păcate, coxartroza este ireversibilă, dar anumite tratamente 
nechirurgicale pot încetini evoluția bolii. Uneori, acestea nu dau rezultatele 
dorite, moment în care se recomandă intervențiile chirurgicale de protezare 
a șoldului (artroplastia).

Recuperarea după operație
Medicii vor administra un tratament cu calmante și anticoagulante, iar 
spitalizarea va dura până în momentul în care pacientul se va putea deplasa 
pe distanțe scurte de unul singur. Astfel, acesta va fi pregătit să înceapă 
recuperarea acasă. 
Un kinetoterapeut va recomanda o serie de exerciții care vor ajuta la 
recăpătarea mobilității, iar pacientul va trebui să evite efortul care pune prea 
mare presiune pe șold. Treptat, acesta va putea relua activitățile normale.
Tratamentul medicamentos va continua, pentru a preveni infecțiile 
bacteriene și a favoriza vindecarea. Se recomandă și schimbarea periodică 
a pansamentului pentru a păstra incizia cât mai curată și uscată.

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



Arsuri solare
Arsurile solare sunt leziuni suferite de piele în urma 
expunerii excesive la soare fără utilizarea unor mijloace 
de protecție. 

Ca urmare a acestora, poate apărea senzația de durere la nivelul pielii, 
aceasta devenind roșie și fierbinte la atingere. Pielea poate suferi arsuri 
după numai 15 minute de expunere la soare, dar primele semne apar de 
obicei după câteva ore.

  De ce sunt periculoase arsurile solare?  
Arsurile solare sunt cauzate de razele ultraviolete ale soarelui, care pot 
accelera procesul de îmbătrânire a pielii și sunt principalele responsabile 
pentru apariția cancerului de piele. În plus, expunerea excesivă la soare 
poate cauza reacții alergice, insolații sau leziuni la nivelul retinei.

  Factori de risc  
Oricine poate suferi arsuri solare, dar persoanele cu tenul deschis la 
culoare, copiii sau vârstnicii au un risc mai mare de a avea reacții mai 
severe. De asemenea, există și alți factori care influențează intensitatea 
unei arsuri, precum expunerea între orele 10 și 16, când radiațiile sunt mai 
puternice sau contactul cu apa și alte suprafețe care pot reflecta razele UV.

  Prevenire  
Pentru a preveni apariția arsurilor, este recomandată folosirea produselor 
de protecție solară, reducerea timpului petrecut la soare și evitarea orelor 
periculoase.
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Reach for certainty

www.colgateprofessional.ro

90% dintre pacienți confi rmă
reducerea durerii *1 

Datorită pastei de dinți elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL

• Calmarea imediată**2 și de durată a durerii3

• Tehnologia Pro-Argin dovedită clinic
• Ocluzia de calitate superioară a canaliculelor dentinare$4

*după periajul cu elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT timp de 2 săptămâni, n=125 respondenți, **pentru calmare imediată, aplicați direct cu degetul pe dintele sensibil și masați ușor 
pentru 1 minut, $in vitro, în comparație cu fluorură de staniu/fluorură de sodiu
1 Ipsos, Patient Experience Programme elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT, 175 respondenți, Germania.2019. 2 Nathoo et al. J Clin Dent 2009;20 (Spec Iss): 123-130. 
3 Docimo et al. J Clin Dent. 2009; 20 (Spec Iss): 17-22. 4 Hines D et al. Poster #3406, July 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018

Re

după periajul cu elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT timp de 2 săptămâni, n=125 respondenți, **pentru calmare imediată, aplicați direct cu degetul pe dintele sensibil și masați ușor 

• Calmarea imediată**2

• Tehnologia Pro-Argin dovedită clinic
• Ocluzia de calitate superioară a canaliculelor dentinare

Ce este hipersensibilitatea dentinară?
   Dinții sensibili (în termeni medicali: hipersensibilitatea 
dentinară) constituie o afecțiune comună, care apare 
atunci când dentina devine expusă prin pierderea 
smalțului sau prin retragerea gingiei. Prin expunerea 
dentinei se deschid mii de canale microscopice (numite 
canalicule dentinare). Ca rezultat, stimulii precum 
alimentele reci, fierbinți, dulci, acre sau acide, jetul de aer 
inspirat sau aerul de la spray-ul folosit de stomatolog 
ajung la fibrele nervului, cauzând o durere ascuțită și 
disconfort.
   Există mai mulți factori principali care pot cauza dinții 
sensibili: • Retracția gingivală: apare când gingia se 
retrage lăsând rădăcinile cu dentina expusă. Acesta este 
motivul pentru care pacienții cu afecțiuni gingivale au 
adesea dinți sensibili. •  Pierderea smalțului: apare când 
smalțul, care acoperă coroana, se pierde din cauza 
periajului prea dur și/sau a consumului de alimente și 
băuturi acide.
   Durerea cauzată de dinții sensibili poate fi ascuțită și 
deranjantă, dar poate fi calmată cu pasta de dinți potrivită. 
Sensibilitatea poate varia în intensitate de la pacient la 
pacient. Modul de declanșare și gradul intensității sunt 
diferite de la caz la caz. 

Modul de acțiune și caracteristicile formulei cu 
arginină plus calciu, adăugate în pasta de dinți cu 
fluor
   Canaliculele dentinare expuse sunt obturate și sigilate 
cu ajutorul formulei cu arginină, calciu și fluor care oferă 
calmarea dovedită clinic a durerii dinților sensibili: 
• În contact cu saliva, se formează un strat bogat în calciu, 
care obturează instantaneu1,** canaliculele dentinare 
deschise • Stratul ramâne intact în timp, chiar după 
expunerea la acizi din alimente sau băuturi, asigurând 
calmarea de durată a durerii din sensibilitatea dentară2,3.        

Calmarea imediată și de durată 
a durerii dinților sensibili cu pasta de dinți 

elmex®  Sensitive Professional
   Calmarea imediată se obține prin aplicarea direct cu 
degetul pe dintele sensibil și masajul ușor timp de 1 
minut. Pentru efectul de durată se continuă rutina de 
periaj zilnic de două ori pe zi. În studii efectuate pe pacienți 
care au folosit pasta de dinți cu arginină, calciu și fluor, 
93% dintre cei chestionați confirmă calmarea durerii din 
sensibilitatea dentară4 și apreciază recomandarea medicu-
lui stomatolog, conform unui studiu IPSOS cu privire la 
utilizarea produsului de igienă orală din gama elmex® 
care are în compoziție această formulă.

Sfaturi pentru cum 
putem preveni și calma 
sensibilitatea dentară: 
• Evitați alimentele/ băutu- 
rile foarte reci și dulciurile. 
• Nu periați dinții imediat 
după ce ați consumat ali- 
mente/băuturi acide, mai 

întâi trebuie să clătiți cu apă sau apă de gură cu fluor sau să 
așteptați cel puțin o oră înainte de a peria dinții. • Periați 
mai întâi dinții care nu sunt sensibili și la urmă pe cei 
sensibili. • Folosiți tehnica de periaj recomandată de 
medicul stomatolog pentru nevoile dumneavoastră. •Nu 
folosiți paste de dinți cu abrazivitate mare. • Evitați albirea 
dinților. • Folosiți paste de dinți, ape de gură și periuțe de 
dinți pentru dinți sensibili. Folosiți ape de gură cu fluor 
care ajută la remineralizarea smalțului dinților. • Medicul 
stomatolog poate aplica lacuri sau geluri cu fluor. • Înainte 
de tratamentele profesionale în cabinet, folosiți pasta de 
dinți pentru dinți sensibili timp de 2-3 săptămâni. 
• Controlul periodic la medicul stomatolog este foarte 
important, deoarece o problemă minoră a unui dinte poate 
fi începutul unor probleme ale întregii guri.

Surse:
1. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):123 –130
2. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 17– 22.
3. Raportul Deon Hines-0003, 2016; 
4. Studiu Ipsos cu privire la experiența pacienților la utilizarea produsului 
elmex® cu tehnologia Pro-Argin, rezultate după 2 săptămâni de utilizare, cu 
325 de participanți (2017), efectuat in Polonia.   

*Sondaj telefonic reprezentativ privind recomandările de pastă de dinți 
pentru sensibilitate dentară, organizat de Ipsos pe un eșantion de 300 de 
stomatologi, în ian-feb 2018.
**Pentru calmare imediată, aplicați direct cu degetul pe dintele sensibil și 
masați ușor timp de 1 minut;

Tehnologia
Pro-Argin

ÎNAINTE DUPĂ

care are în compoziție această formulă.
Sfaturi pentru cum 
putem preveni și calma 
sensibilitatea dentară: 
•
rile foarte reci și dulciurile. 
•
după ce ați consumat ali- 
mente/băuturi acide, mai 

întâi trebuie să clătiți cu apă sau apă de gură cu fluor sau să 
așteptați cel puțin o oră înainte de a peria dinții. 
mai întâi dinții care nu sunt sensibili și la urmă pe cei 



Beneficiile fructelor de merișor
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Articol avizat de Șef lucrări Simona Hogas, medic primar Nefrologie

Merișoarele sunt fructe acrișoare, înrudite cu afinele și coacăzele, bogate 
în vitamine și antioxidanți care oferă numeroase beneficii organismului. 
Acestea pot fi consumate sub formă de gemuri, dulcețuri și sucuri, 
iar extractul de merișoare este prezent în numeroase suplimente 
alimentare. Iată cum ne pot ajuta aceste fructe și de ce este avantajos 
consumul lor.

Efect antiinflamator
Merișoarele sunt bogate într-o serie de fitonutrienți care au rolul de a reduce 
inflamația. Așadar, acestea sunt recomandate pentru a păstra sănătatea 
sistemului digestiv, ale vaselor de sânge și a gingiilor.

Prevenirea și tratarea infecțiilor
Merișoarele sunt incredibil de eficiente în lupta împotriva bacteriilor, așa că 
pot preveni și trata cu succes diferite infecții. Efectele sale au fost dovedite 
în cazul infecțiilor urinare, gastrice sau intestinale, aceste fructe fiind 
incredibil de eficiente împotriva bacteriei Helicobacter pylori.

Conținut bogat de antioxidanți
Datorită cantității mari de antioxidanți pe care o conțin, fructele sunt de mare 
ajutor în lupta contra radicalilor liberi. Aceștia sunt principalii vinovați pentru 
îmbătrânirea prematură, dar extractul de merișoare susține procesul de 
regenerare a mucoaselor în întregul organism.
De asemenea, antioxidanții au rol în reglarea nivelului de colesterol. Astfel, 
se pot preveni bolile cardiovasculare în timp ce se reduc depozitele de 
grăsime, merișoarele fiind de ajutor în reglarea greutății. Ele ar trebui incluse 
în orice dietă sănătoasă.
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Horoscop
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  Berbec
Perseverența specifică zodiei vă va 
ajuta să finalizați cu bine un demers 
anevoios, început cu mult timp în urmă, 
în ale cărui șanse de reușită nici nu mai 
credeați. Nu refuzați sprijinul rudelor 
prin alianță, pentru că ajutorul acestora 
se va dovedi decisiv în rezolvarea 
problemelor care împiedicau – până 
acum – cursul favorabil al lucrurilor. 
Evitați discuțiile în contradictoriu – pe 
acest subiect – cu membrii familiei.

21 mar. – 20 apr.

  Fecioară
Profitați de ultimele zile ale vacanței, 
pentru a petrece timp prețios cu copiii 
sau cu nepoții. Este o metodă foarte 
eficientă de încărcare – energetică 
și mentală – a bateriilor organismului 
dumneavoastră, înainte de a reveni – 
fiecare în parte – la grădiniță, la școală, la 
serviciu sau chiar la rutina zilnică a vieții 
de pensionar. Astrologic, este momentul 
ideal pentru această alimentare reciprocă 
energetico-emoțională.

23 aug. – 22 sept.

  Capricorn
Este o perioadă propice pentru a 
vă armoniza credința (religioasă) cu 
principiile de viață (laice). Nu este 
importantă întâietatea uneia dintre ele, 
ci abilitatea dumneavoastră de a alege 
din fiecare în parte acele idei care să 
vă ajute să aveți o viață mai bună, mai 
frumoasă, fără a face compromisuri. 
Credeți, cu convingere, în reușita 
planurilor dumneavoastră, și acestea se 
vor materializa.

22 dec. – 20 ian.

  Balanță
Echilibrul și echidistanța specifice zodiei 
vă vor recomanda pentru detensionarea 
unei situații conflictuale între cunoscuți. 
Acceptați rolul de mediator solicitat, 
ca pe o recunoaștere a diplomației și 
a maturității dumneavoastră, dar și ca 
pe o nouă șansă de restabilire a unor 
relații sociale cu oameni – din ambele 
părți implicate – cărora le veți descoperi 
calități surprinzătoare.

23 sept. – 22 oct.

  Gemeni
Începutul noului an școlar (respectiv, 
universitar) îi va aduce unuia dintre 
cei mai tineri membri ai familiei 
dumneavoastră șansa de a studia în 
condiții superioare celor precedente 
(un colectiv nou, o altă instituție de 
învățământ, activarea unei burse 
etc.). Trebuie doar să fiți atenți la 
respectarea termenelor până la care se 
solicită să fie depuse actele necesare 
reglementării noii situații.

22 mai – 21 iun.

  Leu
O neașteptată încasare – în numerar – se 
întrevede în jurul datei de 1 octombrie, 
venind să suplimenteze venitul 
dumneavoastră lunar. Ar putea fi vorba 
despre un câștig la loterie (dacă jucați, 
încercați numerele norocoase ale zodiei 
dumneavoastră: 1, 4, 10, 33 și 45) sau 
despre plata unei prestații efectuate cu 
mult timp în urmă, sumă pe care probabil 
că nu vă mai așteptați să o recuperați.

23 iul. – 22 aug.

  Scorpion
În această perioadă, contextul astral vă 
este favorabil pentru renunțarea la vicii 
(chiar și la cele considerate banale) și 
pentru eliberarea de temeri nefondate 
și de frici. Chiar dacă, la început, vi 
se va părea dificil să părăsiți zona de 
confort, sprijinul venit – pe parcurs – din 
partea apropiaților vă va facilita reușita. 
Important este să nu renunțați înainte de 
a porni, cu adevărat, pe acest nou drum.

23 oct. – 21 noi.

  Taur
Vă așteaptă o perioadă în care 
urmează să călătoriți – pe distanțe 
relativ mari – pe baza unei invitații 
neașteptate, venite de la o cunoștință 
(sau de la o rudă îndepărtată) cu care 
nu ați mai comunicat de mult. Există 
conjuncturi astrale extrem de favorabile 
pentru ca, în această călătorie, să 
îmbinați utilul cu plăcutul; deci, nu aveți 
motive să refuzați invitația.

21 apr. – 21 mai

  Rac
Sub influența lui Jupiter, planeta care 
le guvernează și sănătatea, nativii din 
Rac se vor bucura – după luna plină din 
septembrie – de o revenire spectaculoasă 
a stării lor generale. La capătul unei 
perioade în care anumite afecțiuni păreau 
a se croniciza, funcțiunile organismului 
își vor reveni la normalitatea de dinaintea 
apariției acestora. Dacă urmați un 
tratament naturist sau diete vegetariene, 
este momentul să renunțați la acestea.

22 iun. – 22 iul.

  Vărsător
Grijile pe care vi le faceți în privința 
apropierii de perioada gripei 
sezoniere și de un nou val pandemic 
sunt neîntemeiate. Imunitatea 
dumneavoastră pare deasupra nivelului 
de risc. Pentru un plus de siguranță, 
puteți mări doza zilnică de vitamine – 
din suplimente, sau făcând o cură de 
fructe și legume, pe care toamna ni le 
oferă din plin în aceste săptămâni.

21 ian. – 18 feb.

  Săgetător
O moștenire pentru a cărei dezbatere 
nu s-au făcut – ani de zile – 
demersurile necesare vă va aduce, 
în curând, la masa succesorală. Veți 
reîntâlni, cu acest prilej, rude pe care 
nu le-ați mai văzut de mult și veți afla 
despre existența unor proprietăți 
imobiliare pe care foștii deținători le-au 
ținut departe de ochii familiei, în timpul 
vieții lor.

22 noi. – 21 dec.

  Pești
Trebuie să fiți gata, în curând, pentru 
o schimbare fundamentală, căci 
necesitatea acesteia nu va întârzia să 
se manifeste. Ar putea fi vorba despre 
o mutare domiciliară în apropierea 
rudelor de gradul întâi sau despre o 
propunere de nerefuzat pentru a relua 
o activitate profesională. Important este 
ca această schimbare să nu vă ia pe 
neașteptate.

19 feb. – 20 mar.
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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.

Antrenează-ți
mintea

Vezi răspunsurile corecte pe ultima pagină.
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Vezi răspunsurile corecte pe ultima pagină.

Cercetătorii au descoperit că antrenarea permanentă a minţii, 
de la vârste fra ge de, până la bătrâneţe, cu a ju torul cuvintelor 
încrucişate, poa  te proteja centrul memoriei din creier şi preveni 
apariţia unor boli.

Integramă

Bella Seni Lady Normal 
absorbante, 20 buc
Ajustare optimă pe corp, reduce mirosul 
neplăcut și oferă protecție împotriva 
scurgerilor laterale. 

20%
REDUCERE

Bella Super Seni Medium  
scutece pentru adulti, 10 buc
Au o capacitate de absorbție sporită, 
asigură protecție eficientă și sunt 
potrivite atât pentru persoanele active 
cat și pentru cele cu mobilitate limitată. 

20%
REDUCERE

Secom Selenium 200 
MCG, 60 cps
Susține funcționarea normală a 
glandei tiroide și menține sănătatea 
părului și a unghiilor

MagneFORT B6, 50 drj
Menține  echilibrul între puterea de 
concentrare şi energia necesară în 
momentele de suprasolicitare.

20%
REDUCERE

Biseptol Drops, 100 g
Contribuie la mentinerea sănătății 
aparatului respirator, are efect antiseptic, 
cicatrizant și emolient asupra mucoasei 
cavității bucale și orofaringiene

20%
REDUCERE

Molekin D+K, 30 cpr
Susține sănătatea sistemului 
osos, ajută la absorbția normală și 
menținerea concentrațiilor adecvate 
de calciu în sânge.

20%
REDUCERE

20%
REDUCERE



Răspunsuri corecte 
sudoku și integramă
  Sudoku de la pagina 44
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Farmacie

Farmacie

Farmacie

Farmacie

Farmacie

Reducerea se aplică în perioada 01.08 - 30.09.2021, 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. 
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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. 

Reducerea se aplică în perioada 01.08 - 30.09.2021, 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. 

Reducerea se aplică în perioada 01.08 - 30.09.2021, 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.

Reducerea se aplică în perioada 01.08 - 30.09.2021, 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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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. 




