
Píšete,  že  vaša dcéra má krátkozrakosť kom-
binovanú s astigmatizmom na oboch očiach:
na pravom –1 dioptriu, na ľavom –1,5 diop-
trie. Predpokladáte, že ju zdedila po vás,
lebo aj vy, aj manžel ste krátkozrakí. Áno,
táto dioptrická očná chyba býva veľmi často
podmienená geneticky. Vo  väčšine prípadov
ju zapríčiňuje dĺžka oka:  krátkozraké je
dlhšie ako zdravé. Keďže oči vašej dcéry aj

celý jej organizmus budú rásť, dá sa v budúc-
nosti očakávať, že dioptrie sa budú zvyšovať.
Žiaľ, neexistuje žiadna liečebná metóda,
ktorá by zastavila rast oka a tým aj zvyšova-
nie dioptrií. Dôležité je chodiť s dieťaťom na
pravidelné kontroly k očnému lekárovi.
Okrem vyšetrenia dioptrií a správnych oku-
liarov odporúčam kontrolovať aj očné poza-
die, čiže stav sietnice.

Mám päťročnú dcérku, ktorá je krátkozraká. S čím mám do budúcnosti počítať? Je
možné túto očnú poruchu liečiť?

MUDr. Elena SISKOVÁ

Krátkozrakosť sa nedá liečiť

Dôkladne 
ju čistite

Medzi protézou a sliznicou ústnej dutiny
často vzniká voľný priestor. V ňom sa pri ne-
dostatočnej hygiene hromadí zubný povlak
osídlený baktériami či zvyšky jedla, ktoré
spôsobujú nepríjemný zápach z úst a do-
konca zápaly sliznice. Pokiaľ to je možné, vy-
berte si po každom jedle protézu z úst
a opláchnite ju pod tečúcou vodou. Vždy
ráno a večer ju dôkladne vyčistite kefkou
a zubnou pastou. V lekárni kúpite rôzne prí-

pravky vo forme šumivých tabliet, čistiacich
pien alebo roztokov, ktoré zubnú náhradu
chemickou cestou zbavia povlaku a sfarbe-
nia. Dezinfikujú aj tie najneprístupnejšie
miesta a zároveň na dlhší čas zabránia, aby
sa na nej tvoril nový povlak.

Dostala som zubnú protézu. Ako sa mám
o ňu starať?

MUDr. Aurel DUCKO
MUDr. Aurel DUCKO
zubný lekár

MUDr. Elena
SISKOVÁ
očná lekárka
Excimer Bratislava

Keì ho spoznáte,
uÏ sa ho nevzdáte

Rýchla úľava
od bolesti

STADA PHARMA Slovakia, s. r. o., Smrečianska 21, 811 05 Bratislava, 
tel.: 02/5262 1933, fax: 02/5249 7034, e-mail: international.stadask@stada.sk

Liek nie je viazaný na lekársky predpis. 
Pred jeho použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo 
lekárnikom a pozorne si prečítajte príbalový leták. 

Pomáha pri:
 bolestiach
  zápaloch
  opuchoch
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