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Artrita este una dintre cauzele principale ale durerii și rigidității articulare 
care afectează oasele, ligamentele și articulațiile. 
Cele mai cunoscute forme sunt:
• artrita reumatoidă (poliartrita reumatoidă);
• spondiloartrita;
• artroza (osteoartrita).
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Dureri articulare: cauze, 
simptome și metode de 
tratament
 
Durerile articulare pot apărea odată cu 
înaintarea în vârstă, dar pot semnala infecții 
sau alte afecțiuni. 

Cauzele durerilor articulare
Durerea este cel mai important 
simptom al afecțiunilor articulare, 
aceasta putând fi:
• de origine mecanică și apare în 
urma unui efort fizic;
• cu caracter inflamator și se 
instalează în timpul nopții sau 
dimineață, după repaus.

Tratamentul medicamentos al durerilor articulare provocate de 
artrita reumatoidă: 
• antiinflamatoare nesteroidiene • glucocorticoizii • medicație patogenică

Tratamentul medicamentos al artrozei:
analgezic antipiretic, antiinflamatoarele nesteroidiene, terapie 
locală, analgezice opioide, corticoizi cu administrare intraarticulară, 
medicamente simptomatice cu acțiune lentă.

Articulațiile care pot cauza durerea 
sunt: articulații axiale (coloana 
vertebrală, articulațiile sacroiliace, 
articulațiile coxo-femurale, scapulo-
humerale, temporomandibulare) 
și articulații periferice (articulațiile 
mâinilor, pumnul, cotul, articulațiile 
piciorului, glezna, genunchiul). 

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





06

Întreabă farmacistul:
Afecțiuni musculo-articulare

  Simptome:
• Durere difuză sau localizată;
• Sensibilitate musculară și crampe; 
• Durere și rigiditate articulară;
• Durere la nivelul gâtului și spatelui; 
• Insomnie și stare de oboseală permanentă.

  Cauze:
• Traumatisme, contracturi și rupturi musculare;
• Suprasolicitare musculară și lipsa încălzirii înainte de a face mișcare fizică;
• Tratamentul cu statine pentru reducerea colesterolului;
• Alte afecțiuni: infecții virale sau bacteriene, lupus, dermatomiozită, 
hipocalcemie, afecțiuni ale tiroidei, răceala și gripă, boala Lyme, hepatită, etc.
• Insomnie și stare de oboseală permanentă.

  Sfaturi:
• Odihnă după efort fizic;
• Aplicarea de comprese reci sau gheață timp de 15-20 minute, pentru a 
reduce inflamația și durerea;  
• Masajul terapeutic al zonei, care va detensiona și înlătura durerea; 
• Menținerea picioarelor la nivelul corpului pentru a reduce umflarea acestora; 
• Băile calde.

Durerea musculară (mialgia)
Farmacist

Lavinia Serbu

Recomandare: Durerile musculare se atenuează în câteva zile.
Medicul sau farmacistul vă poate recomanda un tratament adecvat și 
adaptat istoricului medical. Se pot utiliza medicamente analgezice,         
   antiinflamatoare sau geluri/creme/unguente cu acțiune locală. 
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  Simptome:
• În stadiile incipiente, afecțiunea este asimptomatică;
• Scăderea în înălțime cu 1.5 cm/an; 
• Modificarea posturii corpului;
• Apariția fracturilor;
• Dureri de spate.

  Independenți de densitatea minerală osoasă:
• Prevalență mai ridicată în cazul sexului feminin; 
• Modificările hormonale: menopauza;
• Afecțiunile endocrine: hipogonadism la bărbați
• Aport insuficient de calciu și vitamina D3;
• Lipsa activității fizice.

Osteoporoza este o afecțiune care determină oasele să 
devină fragile, deoarece apare decalcifierea lor. 

  Factori de risc:
  Dependenți de densitatea minerală osoasă:
• Vârsta: înaintarea în vârstă crește riscul de apariție a osteoporozei;
• Modificarea posturii corpului;
• Tratamentul cu anumite medicamente: corticosteroizi, anticoagulante;
• Densitatea osoasă scazută;
• Vederea slăbită;
• Afecțiuni neuromusculare;
• Consumul de alcool sau fumatul.
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  Sfaturi:
• Renunțarea la fumat și reducerea consumului de alcool;
• Creșterea consumului de calciu prin alimentație: iaurt, brânză, lapte, mentă, 
patrunjel, broccoli, soia, sardine, somon, migdale, fistic, prune, smochine, etc;
• Mișcarea fizică zilnică pentru a crește masa musculară și osoasă;
• Evitarea dietelor reduse caloric pentru a preveni pierderea densității osoase;
• Menținerea greutății corporale optime;
• Hidratarea zilnică: minim 2 litri apă/zi;
• Acupunctura, masajul terapeutic și reflexoterapia ajută la ameliorarea durerii 
și la încetinirea procesului de pierdere a densității osoase.

Recomandare: Calciu
• Necesarul de calciu variază în funcție de vârstă. Doza optimă la adulți 
este 1000mg;
• Rolul calciului: reglează bătăile inimii, scade presiunea arterială, susține 
sistemul osteomuscular, menține buna funcționare a sistemului endocrin, 
întărește sistemul imunitar etc. 
Vitamina D3
• Necesarul de vitamina D3 este diferit în funcție de vârstă. La adulți doza 
necesară este 600 UI; 
• Rolul vitaminei D3: stimulează imunitatea, asigură buna funcționare a 
glandelor endocrine, previne osteoporoza și fracturile, reglează ritmul 
cardiac, menține sănătatea sistemului osteomuscular, etc. 

  Tipuri de osteoartroză:
• Artroza cervicală localizată în zona gâtului;
• Coxartroza afectează articulațiile șoldului;
• Artroza lombară și spondiloza sunt afecțiuni ale coloanei vertebrale;
         • Gonartroza este localizată la nivelul genunchiului.

Osteoartrita (osteoartroza)
Este o afecțiune în care cartilajul protector al articulațiilor se deteriorează 
odată cu trecerea timpului. Este cauza principală a durerii și invalidității în 
rândul persoanelor mai în vârstă. 
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  Sfaturi:
• Mișcarea fizică pentru a menține mobilitatea articulară; 
• Menținerea unei diete echilibrate pentru a preveni carențele de vitamine și 
minerale;
• Menținerea unei greutăți corporale optime;
• Evitarea activităților care suprasolicită articulațiile. 

Recomandare:
Glucozamina și condroitina
• Sunt compuși naturali care alcătuiesc cartilajul sănătos al articulației;
• Condroitina restabilește vâscozitatea fluidului sinovial din articulații 
și astfel contribuie la îmbunătățirea elasticității cartilajelor. Are rol 
în reducerea durerii în repaus și îmbunătățirea rigidității articulare, 
manifestată dimineața;
• Glucozamina are rol important în menținerea sănătății articulațiilor. 
Sinteza de glucozamină scade odată cu înaintarea în vârstă. Are efect 
antioxidant și este bine absorbita și tolerată de organism;
• Se recomandă utilizarea glucozaminei și condroitinei împreună pentru 
o eficiență mai mare.
MSM (metilsulfonilmetan)
• Ajută la îmbunătățirea flexibilității articulațiilor;
• Stimulează sinteza de colagen și glucozamină, care ajută la menținerea 
sănătății oaselor;
• Este suport pentru articulații, ajută la reducerea durerii prin efect 
antiinflamator.

  Simptome:
• Durerea, în special la nivelul mâinilor, șoldurilor, genunchilor sau la nivelul 
coloanei;
• Rigiditatea, care durează mai puțin de o oră, apare dimineața la trezire sau 
după repaus prelungit;
• Limitarea mișcărilor fizice și deformări ale articulațiilor.



Alimente recomandate 
în nutriția persoanelor  
cu afecțiuni cardiace

Principiile de bază ale dietei sunt:
1. Alimentație bazată pe produse naturale, legume, verdeață, leguminoa-
se, fructe, cereale integrale.
2. Eliminarea din alimentație a produselor procesate industrial, fast-food.
3. Limitarea aportului de carne roșie și cărnuri procesate industrial.
4. Limitarea aportului de produse lactate cu conținut ridicat de grăsime.
5. Introducerea în alimentație a una-două porții de pește gras pe 
săptămână.
6. Includerea unor grăsimi sănătoase, precum uleiul extravirgin de 
măsline și avocado.
7. Introducerea în alimentație a consumului moderat de nuci și semințe.
8. Limitarea sau eliminarea consumului de alcool și zahăr.

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

Articol avizat de  
Maria Martac,  

Biolog și Consultant in nutriție

Dieta cardiacă își propune să reducă riscul bolilor cardiovasculare prin 
încurajarea oamenilor să mănânce alimente sănătoase, cu rol antiinflamator.
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Articol avizat de  
Maria Martac,  

Biolog și Consultant in nutriție
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  Printre legumele și fructele minune pentru inimă se numără:
1. Legume verzi precum spanacul, varza kale, salata sunt binecunoscute 
pentru bogăția lor de vitamine, minerale și antioxidanți, constituind o sursă 
de vitamina K excelentă, care ajută la protejarea arterelor și la coagularea 
normală a sângelui, fiind bogate în nitrați dietetici, care pot contribui la 
reducerea tensiunii arteriale.
2. Roșiile conțin licopen, un fito-pigment natural de plante cu proprietăți 
antioxidante puternice, care poate contribui la evitarea bolilor de inimă. 
Nivelurile scăzute de licopen din sânge sunt legate de un risc crescut de atac 
de cord și accident vascular cerebral.
3. Fructele de pădure precum căpșunile, afinele, murele și zmeura sunt 
pline de nutrienți importanți care joacă un rol central în sănătatea inimii și 
sunt bogate în antioxidanți care protejează împotriva stresului oxidativ și a 
inflamațiilor care contribuie la dezvoltarea bolilor cardiovasculare.
4. Avocado reprezintă o sursă excelentă de potasiu și de grăsimi 
mononesaturate sănătoase pentru inimă, legate de niveluri reduse de 
colesterol și un risc redus de boli de inimă. 
5. Usturoiul poate ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii datorită prezenței unui 
compus numit alicină, despre care se crede că are o multitudine de efecte 
terapeutice.

  Pește gras și ulei de pește
Peștele gras conține acizi grași omega-3, cu proprietăți antiinflamatorii, cu rol 
protector pentru inimă și vase de sânge. Specialiștii recomandă consumul 
a două porții de pește, bogat în acizi grași omega-3, pe săptămână (somon, 
macrou, hering, păstrăv de lac, sardine, ton alb).

Alimente sănătoase recomandate persoanelor 
cu probleme cardiace 

  Fructe și legume
Fructele și legumele reprezintă și o sursă bună de fibre alimentare și 
antioxidanți care pot ajuta la protejarea inimii și menținerea sănătății cardiace. 
Specialiștii recomandă consumul zilnic de fructe și legume, mai ales al 
legumelor fără amidon.
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Uleiul de pește este o altă opțiune pentru a obține doza zilnică de acizi grași 
omega-3.
Suplimentele de ulei de pește s-au dovedit a fi eficace în reducerea 
trigliceridelor din sânge, îmbunătățirea funcției arteriale și scăderea tensiunii 
arteriale.
Alte suplimente omega-3, cum ar fi uleiul de krill sau uleiul de alge pot 
constitui o alternativă.

  Cereale integrale
Limitarea consumului de cereale rafinate și introducerea în alimentație a 
cerealelor integrale ajută la protejarea împotriva bolilor cardiovasculare.
Tipurile comune de cereale integrale includ grâu integral, orez brun, ovăz, 
secară, orz, hrișcă și quinoa. În comparație cu cerealele rafinate, cerealele 
integrale sunt mai bogate în fibre, ceea ce poate ajuta la reducerea 
colesterolului „rău”, LDL și la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

  Nuci, semințe și leguminoase
Nucile, semințele sunt o sursă excelentă de fibre și micronutrienți - magneziu, 
cupru și mangan. Leguminoasele precum fasolea conțin amidon rezistent, 
care este fermentat de bacteriile benefice din intestin. Amidonul rezistent 
poate îmbunătăți sănătatea inimii prin scăderea nivelului de trigliceride și 
colesterol din sânge. Cele mai bune diete pentru pentru sănătatea inimii 
includ consumul zilnic de o porție (un caus de palma) de nuci și semințe (ex. 
nuci, migdale, caju, semințe de dovleac sau floarea soarelui, in, cânepă, chia) 
si 1-2 porții de leguminoase (linte, fasole, mazăre, năut). 

  Alimente lactate cu conținut scăzut de grăsimi
Majoritatea studiilor de specialitate sugerează că oamenii ar trebui să 
consume mai puține grăsimi saturate. O soluție poate fi consumul de lapte 
degresat și produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi.



14

  Alte produse benefice
Uleiul de măsline extravirgin presat la rece are un conținut ridicat de 
antioxidanți, care pot ameliora inflamațiile și pot scădea riscul de boli cronice. 
De asemenea, este bogat în acizi grași mononesaturați și multe studii i-au 
asociat un rol benefic asupra sănătății inimii.
 
Ceaiul verde a fost asociat cu o serie de beneficii pentru sănătate, de la 
arderea crescută a grăsimilor la sensibilitatea îmbunătățită la insulină. De 
asemenea, conține polifenoli și catechine, care pot acționa ca antioxidanți pot 
preveni deteriorarea celulelor  și pot proteja sănătatea inimii.
 
Ciocolata neagră este bogată în antioxidanți precum flavonoide, care pot ajuta 
la stimularea sănătății inimii, consumul de ciocolată fiind asociat unui risc mai 
mic de boli de inimă.

Alimente de evitat de către persoanele
cu probleme cardiace

Carnea roșie și procesată reprezintă o sursă de grăsimi saturate 
dăunătoare pentru inimă.
 
Alimente și băuturi îndulcite cu zahăr, în special sucuri și băuturi 
energizante sunt dăunătoare pentru buna funcționare a inimii.
 
Consumul excesiv de sare (sodiu) poate provoca hipertensiune 
arterială și poate crește riscul de apariție a unor boli cardiovasculare.
 
Carbohidrații rafinați nu conțin fibre și pot provoca un dezechilibru al 
zahărului din sânge. În timp, consumul de carbohidrați rafinați poate 
duce la rezistența la insulină și creșterea în greutate, care sunt factori 
de risc pentru bolile cardiovasculare (pâine albă, paste făinoase și 
orez, prăjituri, biscuiți și produse de patiserie, pizza, alcool).
 
Atenție! Alimentele procesate industrial conțin în special un conținut 
ridicat de zahăr, sare, grăsimi trans, grăsimi saturate, aditivi și 
coloranți alimentari.
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Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie

Beneficii:
• Adjuvant în tratamentul bolilor 
cardiovasculare;
• Are efecte benefice în tratarea 
unor boli neurodegenerative;
• Ameliorează parodontoza.

Dr.Max Coenzima Q10,
30 cps

Beneficii:
• Contribuie la funcționarea 
normală a inimii și a creierului;
• Ajută la menținerea vederii 
normale și funcționarea normală 
a creierului.

Dr,Max Omega 3 Calssic,
30 cps



Spondiloza: Cauze, simptome, 
tratament
Spondilozele reprezintă o grupă de afecțiuni care cuprinde reumatismele 
degenerative ale coloanei vertebrale, care sunt denumite după segmentul 
afectat, spondiloza cervicală, dorsală (toracală) sau lombară.

Spondiloza apare ca urmare a înaintării în vârstă, datorită degenerării, 
a uzurii fizice a organismului uman, dar este o boala des întâlnită la 
persoanele sedentare și/sau supraponderale.

Spondilozele sunt diagnosticate de medic mai ales pe baza 
simptomatologiei dureroase determinată în urma examenului fizic și 
a examenului radiologic.  În unele cazuri, medicul poate recomanda 
si efectuarea unui CT - tomografie computerizată sau a unui RMN - 
rezonanță magnetică nucleară. 

Care sunt cauzele spondilozei?
Caracteristica spondilozei este modificarea anatomică a vertebrelor, cu 
apariția unor excrescente osoase numite osteofite, care au forma unor 
„ciocuri de papagal” sau „pinteni”. Aceste excrescente osoase pot pune 
presiune pe zone ale coloanei, precum maduva spinării și nervi, motiv pentru 
care apare durerea. La coloana cervicală durerile iradiază spre umeri și 
membrul superior, la torace se transformă în nevralgii intercostale, în timp ce 
la lombe iau forma unor nevralgii lombare, sacrate și mai ales sciatice.
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   Tratarea spondilozei 
Impune un tratament diversificat, fiind necesare tratamente 
medicamentoase împreună cu fizioterapie și kinetoterapie.

   Tratament medicamentos
Se administrează la recomandarea medicului, în urma unui diagnostic dat. 
Medicamente recomandate sunt, de obicei, analgezicele, antiinflamatoarele 
nesteroidiene (ex. ibuprofen) și relaxante musculare. Corticosteroizii sunt 
alte medicamente care ar putea ajuta reducerea intensității durerii. În cazul 
durerilor puternice se pot prescrie și injecții cu steroizi.

   Procedurile balneo-fizio-terapeutice 
Îndeplinesc o funcție de tratament, dar și de recuperare a organismului. 
Fizioterapia reduce durerile cauzate de spondiloze, are rol de tonifiere 
a musculaturii vertebrale și conduce la creșterea mobilității coloanei. 
Kinetoterapia ajută prin exerciții la îmbunătățirea circulației, ameliorarea durerii 
și reconstrucția mobilității coloanei. 

   Atunci cand intervenția chirurgicală este recomandată pot fi utilizate 
   mai multe procedee chirurgicale:
• Laminectomia (se îndepărtează o parte sau tot osul vertebral-lamina);
• Discectomia (înlăturarea materialului discului herniat);
• Foraminotomia (îndepărtarea unei cantități de țesut pentru a extinde 
deschiderile pentru rădăcinile nervoase);
• Îndepărtarea osteofitelor  (îndepărtarea formațiunilor osoase care ating 
nervul).

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

Beneficii:
Contribuie la menținerea flexibilității și 
reducerea rigidității articulațiilor oferind suport 
în cazul practicării sportului de performanță dar 
și a muncii fizice solicitante. 

Dr.Max Complex 3 Aktiv, 180 cpr



Acesta este un medicament. 
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Nurofen Express Forte 400 mg
capsule moi

Tinteste acum
durerea de
cap!
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Tratamentul cu calciu 
pentru osteoporoză
Calciul este un mineral esențial care are un rol 
definitoriu pentru menținerea unui sistem osos 
puternic. Aproximativ 99% din cantitatea de calciu din 
organism se regăsește la nivelul oaselor și dinților. 
În cazul adulților cu vârste de peste 50 de ani, în 
special al femeilor aflate în postmenopauză, sistemul 
osos devine mai fragil, oasele se subțiază, iar pe 
fondul unui aport inadecvat de calciu se declanșează 
osteoporoza. Persoanele care suferă de osteoporoză 
manifestă un risc ridicat de apariție a unor fracturi în 
special la nivelul mâinii, șoldului și coloanei vertebrale. 
Aceste fracturi provoacă dureri și afectiuni cronice.

normal

osteoporoză

Aportul zilnic de calciu recomandat pentru adulți cu vârste de peste 
50 de ani este de 1000 mg/zi bărbați, 1.200 mg/zi – femei. Adulți cu 
vârsta de 71 ani și peste: 1.200 mg. Aportul de vitamina D este esențial 
în absorbția corectă a calciului.
Aportul adecvat de calciu pentru tratarea osteoporozei poate fi obținut 
prin dietă alimentară cu produse bogate în calciu și suplimente nutritive 
pe bază de calciu.

Calciul este cel mai bine absorbit prin alimente și băuturi consumate. 
Dieta alimentară trebuie să includă:
• Produsele lactate - lapte, iaurt și brânză;
• Legumele cu frunze de culoare verde închis consumate crude sau 
gătite la abur;
• Pește - somon sau sardine;
• Cereale, paste, pâine;
• Sucurile de fructe, băuturile din soia și orez și tofu.

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

Dermatita este o inflamare a pielii, care implică o 
erupție cutanată însoțită de o înroșire a zonei afectate. 
Medicii au descoperit trei forme de dermatită, și anume 
dermatita atopică, dermatita de contact și dermatita 
seboreică.

  Principalele simptome ale dermatitei atopice pot fi:
• Pielea uscată; 
• Mâncărimea severă;
• Bubițele care apar în zonele afectate și care pot conține urme de lichid;
• Pielea scuamoasă, crăpată sau îngroșată;
• Petele roșiatice maronii;
• Pielea sensibilă, inflamată.

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

Cauze dermatită atopică
Instalarea dermatitei atopice mai poate fi cauzată și de factorii din mediul 
înconjurător, precum poluarea ridicată, fumatul, acarienii, mucegaiul, polenul 
sau părul animalelor de companie. De asemenea, dermatita atopică la 
bebeluși poate apărea și pe fondul unei sensibilizări alergice provocată de 
laptele de vacă, arahide, cereale, pește sau ouă.

Tratamentul dermatitei atopice
În general, medicii recomandă hidratarea pielii cu ajutorul băilor sau cremelor 
hidratante speciale, cu un conținut redus de apă. Specialiștii mai folosesc în 
tratarea dermatitei atopice antihistaminice non-sedative orale, cum este și 
certizina, antihistaminice sedative sau difenhidramina. Dacă aceste măsuri 
medicale nu vor fi suficiente pentru a controla eczema, medicul îți poate 
prescrie un corticosteroid topic, care va reduce inflamația pielii. 





Alimentația în timpul alăptării: 
Dieta mămicii pentru creșterea 
imunității bebelușului

Se știe cât de important este laptele matern. Prin intermediul acestuia, 
bebelușului i se asigură necesarul nutrițional, iar acest lucru se întâmplă chiar 
dacă dieta nu este perfectă. Cu toate acestea, atunci când dieta mamei în 
timpul alăptării devine prea săracă în calorii sau când în componența ei intră o 
anumită categorie de alimente în detrimentul altora, atunci se poate afecta atât 
cantitatea, cât și calitatea nutrițională a laptelui.

Este foarte important să ai o dietă 
echilibrată, atât pentru tine cât și 
pentru copilul tău. 
În general, o proaspătă mămică 
poate avea circa 650-750 ml lapte 
pe zi. O mamă care alăptează 
poate avea nevoie de 2200 – 
2500 de calorii pe zi, pentru a 
acoperi și nevoile ei nutriționale.
Ideal ar fi să nu consume sub 1800 
de calorii. 

În cazul laptelui matern, două 
aspecte sunt fundamentale: 
calitatea și cantitatea. 
Calitatea poate fi afectată de 
malnutriție și de consumul în 
exces al unui aliment, iar cantitatea 
depinde foarte mult de alimentația 
mamei în timpul alăptării.

Articol avizat de Dr. Diana Enăchescu, medic specialist medicină de familie

Alimentația mamei în perioada alăptarii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții
• să fie diversificată • să fie consistentă • să fie sănătoasă 
• să fie bogată în elemente nutritive • să fie bogată în minerale și vitamine
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Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie

Ce ar trebui să conțină dieta din timpul alăptării?

Fructele și legumele nu trebuie să lipsească oricum din dieta de fiecare 
zi. În perioada alăptării, fructele și legumele stimulează lactația.

Grăsimile nu trebuie să lipsească din alimentația mamei, mai ales acizii 
grași. Aceștia nu pot fi sintetizați în organism, dar sunt foarte importanți 
pentru dezvoltarea creierului copilului.

Consumul de cereale integrale asigură un aport de glucide complexe, 
proteine, minerale, vitamine. În combinație cu semințele, acestea 
constituie o gustare foarte bună între mese. De asemenea, cerealele 
integrale și semințele au un nivel ridicat de antioxidanți.

Alimente bogate în proteine: ouă, carne slabă, pește, lactate 
semidegresate. Carnea are un conținut bogat de proteine, dar este și o 
sursă de fier. Este recomandată carnea mai puțin grasă precum carnea 
de pui sau carnea de curcan. 

Ceaiurile sunt recomandate, în general, pentru ca au un efect calmant 
asupra organismului. Mai mult decât atât, anumite ceaiuri ajută la 
calmarea colicilor celor mici sau pot avea un efect benefic asupra 
cantității de lapte. Iată cele mai recomandate ceaiuri: ceaiul de mușețel, 
ceaiul de ghimbir, ceaiul de fenicul.



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

   Care sunt alimentele interzise în timpul alăptarii?
Este important să eviți, în lunile în care alăptezi, următoarele alimente:
• Alimentele procesate, pentru că acestea conțin multe calorii, au cantități mari 
de zahăr și conțin grăsimi nesănătoase;
• Fructele de mare, pește afumat, icre. Acestea pot fi contaminate cu listeria;
• Alimentele care conțin ouă crude. Aceste alimente trebuie evitate pentru a 
se evita infecția cu salmonella;
• Brânzeturi moi precum Feta, Gorgonzola, Brie, Camembert, pentru că 
listerioza poate apărea în cazul consumului de lapte nepasteurizat;
• Legume/ fructe nespălate prin intermediul lor se poate contacta 
toxoplasmoza;
• Carne cruda. Carnea trebuie preparată termic, pentru că, în caz contrar, 
aceasta ar putea fi o sursă de salmonella, trichinella, toxoplasmoză sau chiar 
e-coli;
• Ciuperci; 
• Dulciuri. Prea mult zahăr în timpul alăptării poate duce la o predispoziție la 
obezitate;
• Citrice. Ar trebui evitate pentru că tractul gastrointestinal al bebelușilor nu 
este destul de dezvoltat așa că nu poate face față acidității din aceste fructe;
• Cofeină și alcool;

De asemenea, este foarte important ca mămicile care alăptează să țină 
cont și de următoarele sfaturi:
• Să crească consumul de apă pentru că în timpul alăptării au nevoie de o 
hidratare mai intensă;
• Să evite fumatul și alcoolul;
• Să nu folosească medicamente fără acordul medicului;
• Să mănânce 4-5 mese pe zi;
• Să nu țină cură de slăbire.

Atenție! Acest articol este informativ și nu înlocuiește un consult medical specializat.
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Alergii la înțepături de insecte: 
Simptome, tratament și prevenție
Cele mai multe înțepături de insecte nu ne pun viața în pericol. Cu toate 
acestea, unele insecte (țânțarii) pot transmite prin înțepătură boli grave 
(malaria), iar înțepătura altor insecte (albina) ne poate da o reacție alergică 
foarte severă, anafilaxia (șoc anafilactic). 

Pentru a preveni înțepăturile, trebuie să ții seama de câteva sfaturi:
• Dacă te afli în preajma unor cuiburi sau în preajma unor insecte care 
zboară, îndepărtează-te încet;
• Nu te parfuma în exces cand vrei să petreci timp în aer liber;
• Echipează-te adecvat activității pe care o desfășori;
• Evită să mergi desculț prin iarbă, mai bine mergi pe poteci;
• Vaccinează-te și ia medicamente dacă intenționezi să călătorești într-o 
zonă în care există risc de malaria;
• Pentru grădinarit, folosește mănuși speciale.

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

Se poate face o clasificare a simptomelor, în funcție de reacția 
organismului la înțepătură:
• Reacția normală: este cea mai frecventă și constă în durere, umflare, 
roșeață în jurul locului înțepăturii;
• Reacția extinsă: umflarea zonei;
• Reacția sistemică: cele mai dese reacții ale sistemului imunitar apar în  
cazul înțepăturilor de albină, viespe.

Cele mai des întâlnite simptome sunt:
• Durerea de la locul înțepăturii • Prurit (mancărime) • Înroșirea 
tegumentului • Senzația de arsură locală • Edem • Parestezie (amorțeală)
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Kineto pentru vârstnici
Kinetoterapia pentru vârstnici îndeplinește rolul de a preveni apariția unor 
afecțiuni specifice, de a întreține starea de sănătate a persoanei cât și de 
a oferi suport în faza de recuperare medicală, în urma unor probleme de 
sănătate survenite.

Kinetoterapia de întreținere este recomandată seniorilor pentru 
menținerea tonusului muscular, cu rolul de a consolida masa musculară 
și de a îmbunătăți sănătatea oaselor, dar și pentru menținerea activității 
cardiovasculare. Kinetoterapeuții recomandă exerciții care utilizează 
greutatea corporală sau obiecte de uz casnic care se regăsesc în viața 
de zi cu zi, cum ar fi un scaun, o masă. Antrenamentul ar trebui să aibă o 
durată de cel puțin 30 de minute pe zi și 150 de minute pe săptămână 
pentru a obține beneficii reale pentru sănătate

Kinetoterapia medicală în cazul seniorilor este practicată și pentru 
recuperarea medicală aplicată după survenirea unor afecțiuni precum:
• accident vascular ischemic • accident vascular hemoragic
• boala Parkinson • fracturi (frecvent la nivelul șoldului).
În acest caz, kinetoterapia, în funcție de consecințele afecțiunii, poate 
avea ca obiective: ameliorarea stărilor de disconfort fizic; ameliorarea 
durerii; ameliorarea, menținerea sau creșterea tonusului muscular; 
restabilirea echilibrului funcțional; menținerea stabilității și echilibrului 
corpului; exerciții de reeducare a respirației; corectarea posturii; 
recuperarea mobilității; corectarea tulburărilor de mers.

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





Arsuri solare: Tratament și prevenire
Arsurile solare sunt cauzate de expunerea neprotejată la radiațiile ultraviolete 
(UV) și sunt periculoase pentru că ele cresc riscul apariției cancerului de piele. 
Radiațiile UV sunt de mai multe tipuri, dar cele cu adevărat periculoase pentru 
pielea ta sunt:
•  Radiațiile UVA: afectează ADN-ul celular la nivelul pielii. Aceste radiații pot fi 
cauza ridurilor, dar și a cancerului de piele.
•  Radiațiile UVB: sunt de vină pentru arsurile solare, dar cresc și riscul de 
cancer de piele.

   Există trei categorii de arsuri solare, în funcție de severitatea simptomelor.
• Arsurile de gradul 1 sunt cele mai comune. Se manifestă prin zone înroșite, 
sensibile, dureroase.  
• Arsurile de gradul 2 afectează primele două straturi de piele, provoacă 
bășici pline cu lichid care se vor sparge și care, în final, vor duce la exfolierea 
stratului superficial de piele. 
• În cazul arsurilor de gradul 3, pielea este afectată în profunzime și există 
risc sporit de infecții. 

   Tratamentul arsurilor solare:
Dacă bolnavul nu are nevoie de ajutor medical, poate apela la următoarele 
măsuri de ameliorare a simptomelor:
• Tratament cu antiinflamatoare;
• Comprese cu apă rece sau băi cu apă călduță;
         • Hidratarea pielii cu loțiuni speciale pe bază de aloe vera.

Simptomele arsurilor solare:
• Înroșirea pielii • Mâncărime • Apariția bășicilor • Greața • Dureri de cap 
• Febră • Amețeli

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie
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Proteze dentare: 
De câte tipuri sunt, 
cum le porți și cum 
le îngrijești
Prin intermediul protezelor, pacienții cu probleme dentare pot avea dantura 
funcțională și estetică. Altfel spus, protezele dentare sunt dinți artificiali care 
sunt realizați în funcție de necesitățile fiecărui pacient în parte.

  Tipurile de proteze dentare în funcție de dimensiunea acestora:
• Proteze parțiale: sunt recomandate atunci când în cavitatea  bucală a 
pacientului există încă dinți sănătoși care pot fi salvați. 
• Proteze totale: atunci când pacientul nu mai are dinți naturali,  își poate 
reface, totuși, întreaga dantură, cu ajutorul protezei dentare totale. 

  Tipuri de proteze dentare în funcție de modalitatea de fixare:
• Protezele dentare mobile se recomandă pentru a înlocui dinții lipsă. 
În general, este tratamentul recomandat persoanelor care nu doresc să aleagă 
implanturile dentare. 
• Protezele dentare fixe reprezintă un tratament protetic revoluționar care 
suplinește lipsa dinților naturali. Protezele fixe sunt confortabile și nu se simt 
deloc diferit de felul în care se simt dinții naturali.
• Protezele permanente (implanturi) sunt cele mai confortabile. Implanturile 
sunt atașate cu șuruburi speciale, din titan, care se introduc în structura osoasă. 
Procedura se realizează sub anestezie locală.

  Cum îngrijești proteza?
• Dizolvă în apă caldă o tabletă efervescentă pentru curățarea protezei: apa 
nu trebuie să fie fierbinte pentru că aceasta poate deforma proteza. Periajul 
este, desigur, important, dar scufundarea în soluția dezinfectantă ajută la 
îndepărtarea unor reziduuri la care periuța de dinți nu ajunge;
• Periază: folosește o periuță de dinți cu peri moi și soluția în care a fost ținută 
proteza. Nu se recomandă utilizarea pastei de dinți obișnuite, pentru că 
aceasta este abrazivă și poate lăsa urme minuscule pe suprafața protezei;
• Clătește: după ce ai ținut proteza în soluție și după ce ai periat-o suficient,            
        clătește-o bine, sub jet de apa.

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

Articol avizat de
Dr. Andreea Bedreaga,
Medic stomatolog





Cistita: 
cauze, simptome și 
tratament

• Senzație de arsură la urinare;
• Disurie – dificultate la urinare;
• Polakiurie – nevoia de a urina 
frecvent, dar în cantitate redusă;
• Micțiuni imperioase – nevoia 
urgentă de a urina;
• Durerea suprapubiană;
• Sentiment de presiune în 
abdomenul inferior;

• Urina tulbure, de culoare închisă;
• Hematurie - prezența hematiilor în 
urină;
• Piurie - prezența de numeroase 
leucocite în urină;
• Greață și vărsături;
• Stări subfebrile.

Sindromul cistitic este, în general, caracterizat prin  unul 
sau mai multe dintre următoarele simptome și semne:

Metode de tratament pentru cistită
Tratamentul medicamentos este decis de medicul specialist în funcție de 
tipul de cistită și poate cuprinde:
• Analgezice antipiretice sau antiinflamatoare nesteroidiene;
• Antibiotice; 
• Alte remedii (antiseptice urinare).
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Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie

Cistita este una dintre cele mai comune 
infecții ale tractului urinar inferior și se 
manifestă printr-o inflamație a peretelui 
vezicii urinare. Infecțiile sunt cauzate cel 
mai frecvent de Escherichia coli (90-95% 
E. coli).  
Disuria cronică (micțiune dificilă, durere sau senzația de arsură) poate fi 
cauzată de Ureaplasma urealyticum sau de infecția cu Chlamydia.

Articol avizat de Șef lucrări Simona Hogas, 
medic primar Nefrologie
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Horoscop
  Berbec
Eclipsele au menirea de a vă atrage 
atenția asupra restanțelor și lucrurilor 
care trenează în viața voastră. 
Tranșează lucrurile cu sau fără voia 
voastră. Tranzitele planetare vă pot 
prinde și pe nepusă masă. Chiar dacă 
vă făceați că nu vedeați anumite lucruri 
în dragoste sau carieră, Universul vă 
poate deschide brusc ochii. Sănătatea 
își cere drepturile. Copiii vă ocupă tot 
timpul, că este perioada lor.

21 mar. – 20 apr.

  Fecioară
Se iau decizii legate de studii, foarte 
importante pentru cariera voastră sau 
a cuiva din familie. Cum fiecare are 
aceste lucruri înscrise pe astrograma 
lui complexă karmică, nu pot să mă 
hazardez să vă spun dacă deciziile 
vor fi corecte sau nu. De bine este 
faptul că Eclipsele perioadei vor ține 
deschisă relația cu străinătatea. Mulți 
vor dori să se întoarcă în țară, să-și 
revada rudele/locuri dragi. 

23 aug. – 22 sept.

  Gemeni
Vă spuneam deja din numărul trecut 
că va veni o astfel de perioada în care 
astrele pun punctul pe I. Cum lucrurile 
pot scăpa de sub control, dacă nu le-ați 
rezolvat în ultimele două luni, veți fi puși 
în situații gen “ultimatum”. Le veți trăi voi 
și veți fi puși în situația să luați decizii sau 
vă vor fi impuse de partenerii sociali sau 
de cuplu. Ce este bine? Faptul că veți 
realiza că vine ca o eliberare…

22 mai – 21 iun.

  Leu
Eclipsa de Soare din 10 iunie este 
foarte importantă pentru devenirea și 
evoluția voastră. Mă refer la evoluția 
spirituală și, cum vin concediile, 
vizitarea Mănăstirilor din Moldova, 
ridicate de Ștefan Cel Mare și Sfânt, 
reprezintă cea mai bună destinație 
pentru exaltarea spiritului. Cariera vine 
cu decizii neașteptate, deci va trebui 
să vă dezvoltați capacitatea de    
         adaptare la schimbările din teren.

23 iul. – 22 aug.

  Taur
Conjuncția Soarelui cu Uranus și 
Eclipsele de Soare și de Lună vă pun 
în situația în care va trebui să alegeți 
bobul de neghină. Mai tensionați decât 
de obicei veți fi în carieră, iar aceste 
lucruri își vor pune amprenta asupra 
sănătații. Dar, de departe, cea mai vizată 
este relația sentimentală. Am vești bune 
pentru aventurierii zodiei, pentru că nu 
vor lipsi aventurile în amor, cu picanterii 
cu tot!

21 apr. – 21 mai

  Rac
Cariera cere relaxare pentru a fi 
apți pe viitor la schimbările care se 
conturează. Și, neapărat, pentru 
refacerea organismului (sănătate). 
Ce este pozitiv? Faptul că pot 
apărea iubiri noi, dar totul ține de 
compatibilitatea și incompatibilitatea 
karmică din astrogramele voastre 
complexe. Că veți acorda mai mult 
timp copiilor. Că veți putea vizita 
locurile copilăriei voastre din vatra 
satului.

22 iun. – 22 iul.
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  Capricorn
Un ochi răde, altul plânge! Cel care 
râde are realizările de peste ani și 
faptul că nu a făcut compromisuri 
(carieră, dragoste, familie). Cel care 
plânge se uită la blocajele perioadei și 
la chestiunile care și-au pus amprenta 
asupra sănătății. Eclipsele pot scoate 
la iveală secrete ascunse de cei 
din jurul vostru, pe care ii credeați 
de încredere. Importante vor fi și 
chestiunile ce țin de acte, justiție, etc.

22 dec. – 20 ian.

  Balanță
Sănătatea cere o comunicare bună 
cu cei din jur, deci e de bine! Dar, in 
schimb, lipsa de comunicare  va afecta 
dragostea. Comunicarea implică și 
deciziile pe care le puteți primi de 
la locul de muncă. Familia este și 
ea vizată, de vreme ce mulți copii 
trebuiesc orientați profesional, căci 
este perioada examenelor.

23 sept. – 22 oct.   Scorpion
Destinul va fi într-o oală sub presiune, 
de la conjuncția Soarelui cu Uranus. 
Vizată este relația matrimonială, dar 
și parteneriatele ce țin de business și 
carieră. Spiritele Superioare lasă loc de 
“bună ziua”, sunt calme și nu strică relații 
de-a lungul vieții în carieră și familie, 
spiritele inferioare să se pregătească de 
karma care se acumulează, căci va veni 
momentul “zero” cât de curând…

23 oct. – 21 noi.

  Vărsător
Schimbări de macaz in carieră, datorită 
secretelor pe care le puteți afla legate 
de carieră, parteneri, jumătăți. Nu veți 
suporta să fiți folosiți de alții numai 
pentru interesul lor și în detrimentul 
sănătății, liniștii și echilibrului vostru. 
Revin în viața voastră prieteni dragi, cu 
care nu v-ați văzut de mult. Sau…alte 
persoane importante pentru carieră. 
Noi parteneriate, colaborări. 

21 ian. – 18 feb.

  Săgetător
Cum Eclipsele vă vizează în mod 
direct, prima pe listă va fi sănătatea 
voastră sau a unei persoane dragi! 
Cel mai probabil din familie… Cariera 
va fi între ciocan și nicovală, dar 
și business-urile și relațiile socio-
profesionale. În dragoste, doar cei 
cu relații compatibile vor rezista la 
cutremurele existențiale, incompatibilii 
vor simți pe pielea lor efectele acestor 
aspecte astrale karmice.

22 noi. – 21 dec.

  Pești
Eclipsele vă vor deschide ochii ca să 
înțelegeți dacă sunteți pe un drum 
corect sau aveți încă bariere. Pot 
ține de mentalitate sau de ceea ce 
se întâmplă în plan social(carieră). 
Vestea bună este că astrele vă dau 
semnale clare. Restul ține de voi și 
de astrograma voastră karmică. Mulți 
aveți tendința să vă amăgiți singuri 
că vă este foarte bine, iar acest lucru 
dăunează relațiilor sentimentale și 
chiar sănătății.

19 feb. – 20 mar.



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.44





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
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Integramă

Veroval Campact Tensiometru 
automat de braț
Detectează și semnalează aritmia cardiacă; 
Afișaj de dimensiuni generoase pentru 
citirea cu ușurință a rezultatelor; Analiza 
simplă a valorilor măsurate cu ajutorul 
sistemului semafor.

15%
REDUCERE

Alevia Balsam Gheara 
Diavolului
Stimulează buna circulație a sângelui, 
combate durerea și oferă o senzație de 
relaxare și revitalizare.

25%
REDUCERE

Sindoplast Plasturi
hidrogel 3 buc
Contribuie la stimularea circulatiei 
sanguine și la reducerea durerii 
musculare cronice.

Preț special

9,99 lei

Aftiblock Gel 8 g
Protejează împotriva iritațiilor și 
ameliorează durerea în cazul ulcerului 
bucal, stomatite aftoase și candidoză 
bucală.

25%
REDUCERE

Fares Distonoplant,
60 cps
Favorizează menținerea calmului în 
condiții de stres. Ajută la menținerea 
echilibrului psiho-emoțional.

25%
REDUCERE

Dacia Plant
Stimulează imunitatea și au efecte 
puternice antibacteriene, expectorante și 
calmante la nivelul gâtului și faringelui.

25%
REDUCERE
la toată gama BiSeptol



Reducerea se aplică în perioada 01.06 - 31.07.2021, 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 01.06 - 31.07.2021, 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

Prețul special de 9.99 lei este valabil în perioada 01.06 - 
31.07.2021, pentru produsul Sindoplast Plasturi hidrogel 3 buc, 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 01.06 - 31.07.2021, 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 01.06 - 31.07.2021, 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 atenție prospectul sau informațiile de 
pe ambalaj. 

Farmacie

Reducerea se aplică în perioada 01.06 - 31.07.2021, la toate 
produsele din gama BiSeptol, 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 atenție prospectul 
sau informațiile de pe ambalaj. 

Farmacie



Răspunsuri corecte 
sudoku și integramă
  Sudoku de la pagina 44 Integrama de la pagina 46
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