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zdravie radí
Žlté korunky
Mám štyri roky zubnú protézu, dvadsať porcelánových koruniek. Po nasadení boli krásne
biele, no postupne začali žltnúť. Na odporúčanie lekára používam zubné pasty Lacalut,
Salvamed, Meridol, Colgate total a zubnú vodu
Corsodyl. Prečo ostali korunky také nepekné?
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Neznesiteľne chrápe
Čím je manžel starší, tým viac chrápe. Kedysi
som v lekárni kupovala špeciálne kvapky, nakvapkala som mu ich zopár na vankúš a bol
pokoj. Teraz ich už však neviem zohnať. Čo
robiť, aby to jeho pílenie nebolo také hrozné?
Mal by sa dať vyšetriť? Počula som, že to
môže byť príznakom ochorenia.
MUDr. Sylvia
HAEBERLEOVÁ

Chrápanie vzniká pri celkovom uvoľnení
v spánku chvením podnebia, čapíka, hltana alebo
základne jazyka, čo vedie k prechodnému
zúženiu až uzavretiu dýchacích ciest. Keď telo
zaregistruje nedostatok kyslíka, reflexne vyvolá
hlboký nádych, zmenu polohy či zobudenie. Na chvíľu môže zapadnúť
základňa jazyka, čo je situácia známa z kurzov prvej pomoci.
Chrápanie sa zhoršuje vekom. Závisí aj od polohy tela, často vzniká
v ľahu na chrbte s otvorenými ústami. Príčinou môže byť tiež alergia,
obezita, posun nosovej priehradky, alkohol, ale aj lieky uvoľňujúce
napätie svalov či lieky na spanie. Od diagnózy závisí spôsob liečby.
Najprv treba vylúčiť spomenuté príčiny a urobiť cielené vyšetrenie
u krčného lekára, podľa potreby aj vyšetrenie v spánkovom
laboratóriu. Nasleduje konzervatívna alebo chirurgická liečba.
V prvom prípade lekár lieči napríklad alergiu, zápal alebo odporučí
elastické vyväzovanie dolnej čeľuste. V druhom prípade navrhne
plastiku podnebia, odstránenie mandlí, skrátenie čapíka, korekciu
nosovej priehradky či fixáciu jazyka. Len málokedy je potrebné
pretlakové dýchanie na noc pomocou prístroja, ktorý asistuje
nádychu a výdychu tak, že riadeným tlakom vháňa vzduch do pľúc.
Niekedy pomôže polohovanie, teda zvýšenie podušky či spánok na
boku alebo vylúčenie nevhodných liekov. Osvedčuje sa nepiť alkohol
najmenej šesť hodín pred spaním. V prípade alergie na roztoče,
prach, perie pomôže desenzibilizácia. Kvapky, ktoré spomínate, už
u nás nie sú registrované a nepredávajú sa.
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MUDr. Aurel
DUCKO
zubný lekár
Foto: profimedia.sk

Keramické korunky
vám začali tmavnúť,
pretože dlho
používate ústnu
vodu, ktorá sfarbuje
zuby. Týka sa to aj
vlastných zubov. Toto
sfarbenie by sa malo
dať vyčistiť
polírovaním koruniek
alebo bielením

vlastných zubov. Ak
chcete používať
dlhodobo

chlórhexidínový
prípravok, radšej si
vyberte taký, ktorý
zuby nesfarbuje.
V lekárni vám
poradia. Pasty, ktoré
používate, sú vhodné.

Strava pri chemoterapii
Rada by som získala informácie o celkovej
životospráve a stravovaní pri liečbe chemoterapiou, ktorá sa ma, žiaľ, onedlho bude týkať. Nikde som sa o tom nedočítala,
ani od lekárov som nedostala bližšie informácie. Je vhodné pri chemoterapii užívať
výživové doplnky?

Neexistuje špeciálny model
životosprávy a stravovania
počas chemoterapie. Neplatia
žiadne všeobecné pravidlá, viac
ako inde je nutné vychádzať
z prísne individuálnej potreby.
Pacienti znášajú rôzne schémy
chemoterapie rozlične. Preto by
ste sa síce mali v tomto období
riadiť princípmi zdravej
modernej stravy, ale
predovšetkým tým, na čo
budete mať práve chuť.
Najčastejším sprievodným
javom chemoterapie je totiž
úporné nechutenstvo, vracanie
a hnačky. Ak nimi nebudete
trpieť, môžete jesť prakticky
všetko. Pacienti najlepšie
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MUDr. Eva
SMÍŠKOVÁ
odborníčka na
výživu Medifera,
Bratislava

a najčastejšie tolerujú ovocie
a ovocné šťavy, nízkotučné
jogurty, tvaroh a iné
kyslomliečne výrobky, ktoré
nezaťažujú trávenie. Jedia ich
v malých dávkach, viackrát
denne a v kašovitej podobe.
Pýtate sa, či môžete užívať
potravinové doplnky. Áno,
a dodávam, že aj vitamíny,
najmä v prípade, ak
nechutenstvo obmedzí príjem
potrebných potravín a živín.
Najvhodnejšie sú tie zo skupiny
antioxidantov: vitamín A, C, E,
prírodný lecitín určený na
regeneráciu tkanív a funkcie
pečene. Doplnkov je veľa,
odporúčam vám poradiť sa
s lekárom či odborníkom na
výživu o vhodnosti ich
kombinácií.

