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WPROWADZENIE
Górne drogi oddechowe są systemem naczyń połączonych, na które
składa się jama nosowa, gardło oraz krtań. Sąsiedztwo zatok
przynosowych i ucha sprawia, że stają się one wysuniętym punktem
obronnym w walce z wnikającymi z zewnątrz patogenami. Jeśli
organizm przegra “bitwę” o ten posterunek, istnieje realne
niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się infekcji i wystąpienia
groźnych powikłań.
Ten ebook pomoże Ci zdobyć wiedzę i poradzić sobie w przypadku
narastającej gorączki, kaszlu, bólu gardła i innych uciążliwych objawów
choroby. Tu znajdziesz też informacje jak wzmacniać i codziennie dbać
o odporność.
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DRAPIE, ŁASKOCZE, KŁUJE CZY PIECZE?
Pierwszym sygnałem, że w naszych drogach
oddechowych dzieje się coś złego, jest pojawiający
się ból gardła. Wbrew pozorom nie musi on jednak
oznaczać od razu, że w naszym organizmie rozwija
się już infekcja.
Ból gardła jest objawem
niespecyficznym, co
oznacza, że może
towarzyszyć różnym
jednostkom
chorobowym.

Pamiętajmy, że zanieczyszczenie powietrza, dym
tytoniowy, duże zapylenie, zbyt mała wilgotność
powietrza oraz suche, klimatyzowane powietrze
potrafią dać się we znaki naszemu układowi
oddechowemu, który często wysyła nam sygnał w
postaci znanego wszystkim “drapania”,
“łaskotania”, “kłucia” czy “pieczenia” gardła.
Jeśli nie wyeliminujemy tych niekorzystnych
czynników środowiskowych istnieje duże
prawdopodobieństwo, że pomożemy całej armii
patogenów wniknąć do wnętrza naszego
organizmu.
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BÓL GARDŁA – JAK GO DOBRZE
OPISAĆ?
Wielu z nas podczas wizyty w aptece czy u lekarza
ma problem z jasnym zobrazowaniem bodźców
bólowych w obrębie gardła. A od tego zależy
przecież właściwa diagnoza i zalecone przez
specjalistów leczenie.
Ból gardła jest objawem niespecyficznym, co
oznacza, że może towarzyszyć różnym
jednostkom chorobowym. Jednak w różnych
chorobach ból ten ma zawsze inny charakter.
Dla Waszej wygody i żeby raz na zawsze rozwiać
wątpliwości przygotowaliśmy pomocne
zestawienie:
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●

chrypka – jest matowym, szorstkim głosem, którego powodem są
zaburzenia drgań fałdów głosowych. Może być następstwem
infekcji gardła, tchawicy i krtani, ale również refluksu żołądkowoprzełykowego, narażenia na dym tytoniowy czy długo
nadużywanego głosu;

●

ból gardła z zaczerwienieniem błony śluzowej gardła – może
wskazywać na przeziębienie, którego czynnikiem patogennym są
rhinovirusy, coronavirusy, adenowirusy, wirusy paragrypy, RSV lub
parwowirusy. Charakterystyczne dla tego rodzaju infekcji jest duża
ilość zasychającej na tylnej ścianie gardła wydzieliny. Oprócz tego
tego rodzaju infekcji towarzyszy stan podgorączkowy, katar oraz
chrypka;

●

ból gardła przy przełykaniu, promieniujący do uszu – towarzyszy
często anginie, czyli chorobie zapalnej tkanki limfatycznej gardła.
Najczęstsza angina wirusowa oprócz bólu gardła objawia się
przekrwieniem i rozpulchnieniem migdałków, które produkują
surowiczą wydzielinę. Pojawia się wtedy podwyższona
temperatura, bóle mięśni, stawów, głowy, wysięk z nosa oraz
przekrwienie spojówek. Żółtawo-ropny nalot na migdałkach wraz z
bolesnym powiększeniem węzłów chłonnych może zwiastować
groźną anginę paciorkowcową. Jest ona szczególnie niebezpieczna
ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia opornym w leczeniu
paciorkowcem beta-hemolizującym grupy A. Infekcja ta może
dawać dużo powikłań – począwszy od gorączki reumatycznej, przez
zapalenie mięśnia sercowego, aż po kłębuszkowe zapalenie nerek;
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●

ból gardła i jednoczesne pieczenie za mostkiem – może być
następstwem zapalenia gardła i krtani w wyniku zarzucania treści
pokarmowej z żołądka do przełyku (refluksu). Prawie zawsze
towarzyszy mu również gorycz w ustach, kaszel, chrypka i
“odchrząkiwanie”. Kwaśna treść pokarmowa demineralizuje
również szkliwo – często więc najlepszymi diagnostami refluksu są
… dentyści!

●

silny ból gardła z utrudnionym połykaniem – pojawia się gdy
dochodzi do ubytku błony śluzowej i przekrwienia wokół rany.
Powodem takich objawów może być aftowe zapalenie gardła.
Utrudnione połykanie, cuchnący oddech i metaliczny posmak mogą
wskazywać również na nowotwór.

UWAGA! Niektóre stosowane przewlekle leki mogą powodować ból
gardła! Dotyczy to tych grup leków, które powodują spadek liczby
neutrofilów – głównych komórek obronnych organizmu.
Agranulocytozę wywołują najczęściej – przeciwnadciśnieniowy
captopril, stosowana w leczeniu schizofrenii klozapina oraz
sulfasalazyna.
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JAK SOBIE SKUTECZNIE
POMÓC, GDY MĘCZY NAS
BÓL GARDŁA?
W pierwszej kolejności w walce z
bólem gardła z pomocą przyjść
nam powinny sprawdzone,
domowe sposoby.
Ulgę powinno przynieść picie
ciepłego mleka, płukanie gardła
roztworem soli kuchennej czy
spożywanie ciepłego kisielu.
Dobrym wyborem może być
również picie naparów z
rumianku, lipy, szałwii czy
tymianku. Niektórzy posiłkują się
również ciepłą herbatą z cytryną i
miodem!

W zwalczaniu bólu gardła o
podłożu infekcyjnym posiłkować
się możemy środkami
objawowymi – spray’ami do
gardła, ziołowymi tabletkami do
ssania z porostem islandzkim
(Lichen islandicus), syropami z
surowców śluzowych (np.
prawoślazowym, z babki
lancetowatej) czy płukankami (np.
sól emska). Najczęściej produkty
te są wyrobami medycznymi,
których głównym zadaniem jest
nawilżenie śluzówki gardła i
zapobieganie podrażnieniom.
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BÓL GARDŁA, KIEDY WARTO SIĘGNĄĆ
PO MOCNIEJSZE ŚRODKI?
Jeśli ból gardła przybiera na sile, sięgnąć możemy po mocniejsze środki
dostępne bez recepty. Jakie? Przygotowaliśmy wygodne zestawienie w
tabelce:
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JAK SOBIE RADZIĆ Z ZAPALENIEM GARDŁA?
Zapalenie gardła, w przeważającej liczbie przypadków, jest wynikiem
infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych. Często występuje ono
równocześnie z innymi jednostkami chorobowymi jak grypa, odra czy
ospa wietrzna. Zwykle jest stanem krótkotrwałym, przemijającym po
kilku dniach, natomiast ze względu na uporczywość i pogorszenie
jakości życia dążymy do możliwie jak najszybszego ograniczenia
choroby.
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Rozwijający się stan zapalny gardła przebiega z
następującymi objawami:

Leczenie zapalenia
gardła może się
odbywać na różne
sposoby, natomiast
powinno być
kompleksowe, czyli
wzajemnie się
uzupełniać.

●

problemy z przełykaniem, mówieniem,

●

chrypka,

●

podrażnienie, pieczenie i wyraźne
zaczerwienienie błony śluzowej gardła,

●

spadek apetytu,

●

ogólne poczucie „rozbicia”.

Zakażenia bakteryjne wywołujące stan zapalny
gardła spowodowane są najczęściej przez
paciorkowce, natomiast częściej występują u
dzieci i dość łatwo je odróżnić na podstawie
znacznie podniesionej temperatury ciała.
Łącznie z zapaleniem gardła najczęściej mamy do
czynienia z męczącym kaszlem oraz katarem.
Dobrze jest zadbać o właściwe nawilżenie
powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach,
stosować inhalacje oraz spożywać odpowiednie
ilości płynów, co z pewnością przełoży się na
lepszą kondycję błony śluzowej, zmniejszenie
podrażnienia i rzadsze napady duszącego kaszlu.
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Systematyczne usuwanie wydzieliny zalegającej w nosie pozwoli
szybciej ograniczyć stan zapalny, bowiem podczas snu zalegająca w
nosie wydzielina spływa po tylnej ścianie gardła powodując nadkażenia
i rozwój drobnoustrojów na powierzchni błony śluzowej nosa i gardła.
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LECZENIE ZAPALENIA GARDŁA
POWINNO BYĆ KOMPLEKSOWE.
Leczenie zapalenia gardła może się odbywać na
różne sposoby, natomiast powinno być
kompleksowe, czyli wzajemnie się uzupełniać.

W gabinetach często
stosuje się tzw. skalę
Centora.

W przypadku wystąpienia bardzo wysokiej
temperatury ciała i innych niepokojących
objawów typu: wysypka, bolesne powiększenie
węzłów chłonnych lub promieniowanie bólu do
ucha należy udać się na konsultację lekarską.
W gabinetach często stosuje się tzw. skalę
Centora. Jeśli u pacjenta stwierdzone zostaną
wszystkie 4 objawy (4 punkty w skali), to istnieje
duże prawdopodobieństwo infekcji
paciorkowcami, którą warto potwierdzić,
pobierając wymaz.

FARMAKOLOGICZNE SPOSOBY
LECZENIA ZAPALENIA GARDŁA.
Lecząc stan zapalny gardła warto sięgać po środki
o działaniu miejscowym, a do takich zaliczamy
przede wszystkich aerozole, tabletki do ssania i
roztwory do płukania.
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Mają one za zadanie złagodzić ból i zmniejszyć ilość drobnoustrojów w
obrębie błony śluzowej gardła. Stosuje się w nich substancje o
działaniu:
1. przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym – benzydaminę,
2. miejscowo znieczulającym – benzokainę i lidokainę,
3. środki dezynfekujące, jak chlorek benzalkoniowy, czy chlorchinaldol.
WAŻNE! Leki te, ze względu na krótki czas działania, powinny być
stosowane regularnie, kilka razy dziennie, co około 4 godziny. Po ich
zastosowaniu należy ograniczyć spożywanie pokarmów i płynów, aby
substancje czynne mogły skutecznie zadziałać.
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NATURALNE SPOSOBY LECZENIA
ZAPALENIA GARDŁA.

W przypadku zapalenia
gardła ważna jest
profilaktyka i rezygnacja z/
unikanie czynników
potęgujących dolegliwości.

Nie zapominajcie także o naturalnych sposobach
leczenia zapalenia gardła. W zapaleniu gardła
niezwykle przydatne mogą się okazać napary z
liści szałwii, kwiatów rumianku o działaniu
odkażającym i przeciwzapalnym oraz napary z
korzenia i liści prawoślazu, kwiatu malwy czarnej,
porostu islandzkiego zawierające śluzy o działaniu
powlekającym błonę śluzową. Zmniejszają w ten
sposób podrażnienie, a także izolują od czynników
drażniących. Niezastąpiony okazuje się także
dodatek miodu spadziowego, czy ziołomiodów:
rumiankowego lub nagietkowego.

ŚRODKI ZWALCZAJĄCE CHOROBĘ
NADRZĘDNĄ.
Poza terapią skupiającą się na jak najszybszym
zniwelowaniu ograniczających nas miejscowych
dolegliwości powinniśmy także zwalczać chorobę
nadrzędną. W tym celu stosowane są różnorodne
leki w postaci tabletek, syropów i rozpuszczalnych
granulatów w saszetkach, będące mieszaniną
różnych substancji o uzupełniającym się działaniu.
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Najczęściej spotykanymi środkami są:
●

przeciwzapalna aspiryna, która jest jednak przeciwwskazana jest u
osób z wrzodami żołądka oraz u dzieci poniżej 14. roku życia czy
astmatyków,

●

paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym,
który jednak nie powinien być stosowany w zaburzeniach
funkcjonowania wątroby,

●

ibuprofen o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym,

●

fenylefryna zmniejszająca obrzęk błony śluzowej nosa.

Ze względu na ilość różnych preparatów zawierających te same
substancje starajmy się nie przyjmować jednocześnie kilku preparatów,
aby nie przekroczyć maksymalnych, bezpiecznych dawek dobowych.
Zawsze czytajmy ulotkę i sprawdzajmy skład preparatu - to podstawa!

15

STAN ZAPALNY GARDŁA PRZEBIEGAJĄCY Z GORĄCZKĄ.
Także w przypadku gorączki natura wyposażyła nas w takie surowce,
jak kwiaty bzu czarnego oraz lipy, z których to napary z powodzeniem
mogą być stosowane u dzieci poniżej 12. roku życia.
Również tutaj korzystnym, zarówno smakowo jaki i leczniczo,
dodatkiem może okazać się miód lipowy lub wielkokwiatowy czy
ziołomiód malinowy.
Do alternatywnych metod leczenia zalicza się także stosowanie
inhalacji z dodatkiem olejków eterycznych: melisowego i cedrowego w
zakażeniach wirusowych oraz pichtowego i eukaliptusowego w
zakażeniach bakteryjnych.
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PROFILAKTYKA WAŻNA W
UNIKANIU STANÓW
ZAPALNYCH GARDŁA.
W przypadku zapalenia gardła
ważna jest profilaktyka i
rezygnacja z/unikanie czynników
potęgujących dolegliwości, o czym
pisaliśmy już na wstępie.
Poza tym przed snem i pracą
warto przewietrzyć
pomieszczenia, zadbać o
odpowiednią wilgotność
powietrza, dostosować ubiór do

pogody by nie przegrzać i nie
wychłodzić organizmu.
Nie bez znaczenia pozostaje
odpoczynek i oszczędzanie się w
czasie choroby. Wszystko to
pozwoli nam możliwie jak najlżej
przejść przez stan zapalny błony
śluzowej gardła, a także zapobiec
rozwinięciu się poważniejszych
powikłań, jak zapalenie płuc czy
ropne zapalenie węzłów
chłonnych lub ucha.
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Pamiętajmy też o codziennej diecie, lekkostrawnej, mocno odżywczej,
rozgrzewającej, wspierającej układ odpornościowy.
Nawadniajmy się, nie zapominajmy, że woda (ale nie słodzone napoje!)
jest środowiskiem większości procesów metabolicznych, pełni rolę
transportera wewnątrzustrojowego hormonów, enzymów, witamin i
substancji odżywczych. Zachwianie równowagi między ilością wody
przyjmowanej prowadzi do zaburzeń gospodarki wodno-mineralnej!
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BENZYDAMINA NA BÓL
GARDŁA PRZYBIERAJĄCY
NA SILE.
W walce z zakażeniem układu
oddechowego nie jesteśmy
skazani wyłącznie na kosztowną i
w wielu przypadkach
niepotrzebną antybiotykoterapię.
Obecnie medycyna dysponuje
wieloma substancjami
leczniczymi, które pozwalają
opanować objawy i zwalczyć stan
zapalny, będąc jednocześnie

bezpiecznymi i tolerowanymi
przez najmłodszych.

HISTORIA BENZYDAMINY
Do takich środków leczniczych
zalicza się niewątpliwie
benzydamina.

Benzydamina została po raz
pierwszy zsyntezowana w 1960
roku, a 10 lat później, po szeregu
19

badań klinicznych, trafiła na
apteczne półki. Jej ponad
50-letnia obecność w lecznictwie
świadczy o dobrym zaufaniu
lekarzy i pacjentów, którym
obdarzyli ją dzięki wysokiej
skuteczności i dobremu profilowi
bezpieczeństwa.
Pomimo silnej konkurencji w
segmencie leków
przeciwzapalnych stosowanych
miejscowo, benzydamina stale
zajmuje czołowe miejsce i jest
chętnie wybierana przez
specjalistów.

Benzydamina należy do grupy
niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), ale w
odróżnieniu do jej typowych
przedstawicieli pozbawiona jest
wielu działań niepożądanych!
Ze względu na miejscowe podanie
i odmienny mechanizm działania
nie powoduje podrażnienia błony
śluzowej przewodu
pokarmowego.

W odróżnieniu do innych leków
przeciwzapalnych efekt
terapeutyczny benzydaminy nie
ma wyłącznie charakteru
objawowego – oprócz zdolności
PROFIL BEZPIECZEŃSTWA
BENZYDAMINY.
wyciszania reakcji zapalnej w
obrębie górnych dróg
Długa obecność na rynku
oddechowych, benzydamina
aptecznym sprawia, że jest jednym
działa również odkażająco na
z najlepiej przebadanych leków
wiele gatunków bakterii i
przeciwzapalnych. Wysoki profil
grzybów. Posiada również
bezpieczeństwa pozwala na
właściwości przeciwobrzękowe i
stosowanie jej u tak wrażliwych
miejscowo znieczulające.
grup pacjentów jak kobiety
ciężarne i dzieci.
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BENZYDAMINA NIE TYLKO NA GARDŁO!

Istotną przewagą
benzydaminy na tle
innych substancji
stosowanych w leczeniu
nieżytów układu
oddechowego jest fakt,
że można ją stosować u
dzieci poniżej 6. roku
życia.

W lecznictwie benzydamina jest wykorzystywana
nie tylko w leczeniu nawracających infekcji
górnych dróg oddechowych, ale również w
stanach zapalnych jamy ustnej i przyzębia, stanach
zapalnych po intubacji i radioterapii oraz po
zabiegach stomatologicznych.
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BENZYDAMINA W APTECE.
Na aptecznych półkach
benzydaminę znajdziemy pod
postacią aerozoli (sprayów, takich
jak UNIBEN), płukanek, pastylek
do ssania oraz roztworów do
irygacji pochwy, gdyż stosowana
jest również w stanach zapalnych
okolic intymnych.
Niewątpliwą zaletą benzydaminy
wpływającą na jej wysokie
bezpieczeństwo jest fakt, że nie
wchodzi ona w interakcje z innymi
lekami oraz nie przenika do
krwioobiegu po miejscowej
aplikacji!
W charakterystyce produktu
leczniczego znajdziemy
informacje, że brak jest
wystarczających danych
klinicznych dotyczących
stosowania benzydaminy u kobiet
w ciąży i podczas laktacji. Nie
mniej jednak z doświadczeń
klinicznych wielu lekarzy

ginekologów wynika, że ze
względu na miejscowe działanie
środek ten może być stosowany u
ciężarnych.
Istotną przewagą benzydaminy na
tle innych substancji stosowanych
w leczeniu nieżytów układu
oddechowego jest fakt, że można
ją stosować u dzieci poniżej 6.
roku życia.
Zaletę tą doceniają lekarze i
farmaceuci, dla których
skuteczność i bezpieczeństwo
benzydaminy wyklucza
konieczność zastosowania
antybiotyków.
Do niedawna leczenie
benzydaminą uważano za
kosztowe. Po wygaśnięciu
ochrony patentowej wiele firm
farmaceutycznych włączyło
benzydaminę do protfolio swoich
produktów, dzięki czemu cena jej
preparatów znacznie spadła.
Dzięki temu pacjenci mają obecnie
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do dyspozycji skuteczny i
przebadany środek leczniczy,
który w porównaniu do
produktów alternatywnych nie
obciąża domowego budżetu.

JAK POSTĘPOWAĆ W
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
GORĄCZKI, ZWŁASZCZA U
DZIECKA?
By nie dać się zaskoczyć gorączce,
zwłaszcza u dziecka, warto
usystematyzować sobie
podstawowe informacje. W tym

celu przygotowaliśmy specjalny
mini-przewodnik.

GORĄCZKA, OBNIŻAĆ CZY
NIE?
Pierwszym zasadniczym
pytaniem, które zadają sobie
rodzice w obliczu pojawiającej się
gorączki jest to, czy to już ten
moment, by zacząć ją obniżać.
Również wśród lekarzy toczy się
od lat spór o zasadność obniżania
podwyższonej temperatury ciała,

23

gdy skala termometru wskazuje
nie więcej niż 38 st C.
Zbyt pochopne podawanie leków
przeciwgorączkowych przedłuża
czas infekcji – hamując produkcję
przeciwciał i nasilając proces
namnażania wirusów!
Część specjalistów zwraca jednak
uwagę, że długo utrzymująca się
gorączka znacznie obniża jakość
życia malucha oraz negatywnie
wpływa na jego ośrodkowy układ
nerwowy. Chcąc rozwikłać ten
spór z perspektywy rodzica,
należy z uwagą obserwować
gorączkującego malucha! Warto
mierzyć gorączkę kilkukrotnie w
ciągu dnia i zapisywać te pomiary.
Wiadomo, że pamięć bywa
zwodnicza, a nasze notatki mogą
tylko ułatwić późniejszą rozmowę
z lekarzem.
Nie ma bowiem uniwersalnej
recepty na każde gorączkujące
dziecko. Jeśli okaże się na

przykład, że w krótkim czasie
dojdzie do znacznego „skoku”
temperatury, a mimo to
temperatura nie będzie
przekraczać granicznych 38 st. C
warto mimo wszystko zawczasu
wdrożyć leczenie
przeciwgorączkowe, by nie
dopuścić do drgawek.

TERMOMETR
ELEKTRONICZNY, DO
UCHA, A MOŻE NA
PODCZERWIEŃ?
Wybór odpowiedniej metody
pomiaru temperatury ciała jest dla
rodziców nie lada wyzwaniem. W
aptece znajdziemy bowiem
klasyczne termometry lekarskie,
termometry elektroniczne oraz
bezdotykowe na podczerwień.
Chcąc dokonać racjonalnego
wyboru zalecamy pominąć
subiektywne opinie znajomych
oraz marketingowe opisy
dostępne w Internecie i zdać się
na wytyczne specjalistów.
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Zdaniem wielu towarzystw
pediatrycznych pomiar
temperatury ciała musi być łatwy,
możliwie najmniej inwazyjny i
bezpieczny.
Najbardziej miarodajną metodą
jest pomiar rektalny (w odbycie),
choć w przypadku niektórych
może budzić kontrowersje.
Dlatego też lekarze zalecają, by w
domu mierzyć temperaturę pod
pachą, przy pomocy termometru
cyfrowego.
Na korzyść termometrów
bezdotykowych,
wykorzystujących technologię
podczerwieni, przemawia wygoda
stosowania. Rodzicom
decydującym się na ich zakup
zalecamy bezwzględne
zapoznanie się z instrukcją. Często
spotyka ich rozczarowanie, że
pomiar nie polega na prostym
wymierzeniu czujnikiem

termometru w stronę czoła
dziecka.
W wielu przypadkach przed
pomiarem należy upewnić się, że
skóra dziecka jest czysta i wolna
od kosmetyków, a włosy
odgarnięte na bok. Dodatkowo
podczas pomiaru należy wykonać
ruch od skroni do czoła.
Porównując kilka modeli, warto
porównać również minimalną
odległość między termometrem, a
skórą dziecka. Jeśli jest ona
stosunkowo duża, pomiaru można
dokonać, nie zakłócając snu
dziecka.

PARACETAMOL,
IBUPROFEN, SYROP, A
MOŻE CZOPEK?
Aktualne standardy medyczne
jasno wskazują, że lekami z
wyboru w leczeniu gorączki są
paracetamol i ibuprofen. Można
jest stosować w monoterapii lub
naprzemiennie co kilka godzin.
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Stosowane w ostatnim czasie
leczenie skojarzone – czyli
równoczesne podawanie
paracetamolu i ibuprofenu
znalazło się na cenzurowanym.
Zdaniem wielu, korzyści z
zastosowania tego schematu
dawkowania, nie przewyższają
ryzyka potencjalnych działań
niepożądanych.

wątrobowe. Warto mieć jednak na
uwadze, że w przypadku
paracetamolu w czopkach,
początek działania leku może być
opóźniony ze względu na
trudności uwalniania się
substancji z masy czopkowej w
błonie śluzowej odbytu.

Według specjalistów preferowaną
postacią powinny być leki
doustne. Popularne w Polsce
czopki zarezerwowane powinny
być dla sytuacji, gdy podanie
dziecku zawiesiny jest utrudnione
np. przez wymioty.
Podanie leku
przeciwgorączkowego w czopku
sprawia, że znacznie wyższa
dawka leku dostaje się
krwiobiegu. Podając lek przez
odbyt omijamy bowiem krążenie
wątrobowe, dzięki czemu lek nie
jest rozkładany przez enzymy
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CZY WIESZ, ŻE…?

UWAGA! Nigdy nie
podawaj ibuprofenu
dziecku choremu na
ospę!

W krajach skandynawskich doodbytnicze podanie
leków przeciwgorączkowych nie jest akceptowane
i nazywane „szokującą drogą podania” (ang.
shocking way of aplication). Zdaniem wielu
specjalistów ta droga podania może nasilać
objawy fobii gorączkowej (fever fobia).
Paracetamol należy podawać co 4 – 6h w dawce
od 10 – 15 miligramów na 1 kilogram masy ciała.
Badania wskazują, że zastosowanie wyższej dawki
paracetamolu (15 mg/ kg m.c) znacznie lepiej
obniża gorączkę, w porównaniu do dawki niższej
10 mg/ kg m.c i to na dłuższy czas.
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GORĄCZKA PO SZCZEPIENIU – OBNIŻAĆ, CZY NIE?
Wielu rodziców dzieci szczepionych staje przed dylematem podawania
leków gorączkowych bezpośrednio po immunizacji. Dotyczy to
szczególnie szczepień, po których najczęściej pojawia się wysoka
gorączka – przeciw prątkom gruźlicy, meningokokom, pneumokokom
oraz w przypadku skojarzonych szczepionek 5w1 i 6w1. W związku z
małą liczbą pozytywnych wyników badań profilaktyczne podawanie
paracetamolu i ibuprofenu w okresie okołoszczepiennym nie jest
wskazane!
UWAGA! Nigdy nie podawaj ibuprofenu dziecku choremu na ospę!
Sprzyja on powstawaniu w miejscu wykwitów nadkażeń
paciorkowcowych. W czasie ospy sięgaj zawsze po paracetamol.
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WŁAŚCIWA DIETA PODCZAS INFEKCJI TO
SILNE WSPARCIE DLA ORGANIZMU!

Bądźmy świadomi, że sukces
naturalnego samoleczenia
zależy w dużej mierze od
kondycji naszego układu
immunologicznego!

Dieta podczas infekcji to sprawa kluczowa,
dlatego warto zadbać o odpowiedni dobór
składników odżywczych o udokumentowanym
działaniu antyseptycznym, przeciwzapalnym,
przeciwwirusowym i napotnym. To silne wsparcie
dla organizmu zmagającego się z chorobą.

SIĘGAJMY ŚMIAŁO PO NATURALNE
SPOSOBY NASZYCH BABĆ!
Nasze babcie i mamy doskonale sobie z tego
zdawały sprawę, w czasach choroby racząc nas
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produktami, które akurat miały
pod ręką.
Mleko z czosnkiem, syrop z cebuli,
domowej receptury maści ze
smalcu wieprzowego i kamfory,
śniły się po nocach niejednemu z
nas. Niektóre z tych metod
uznawane są dziś za medycynę
alternatywną, lecz sporo
doczekało się potwierdzenia w
badaniach naukowych!
Dieta podczas infekcji układu
oddechowego nie musi zbytnio
odbiegać od swojej codziennej,
zdrowej, zbilansowanej formy, ale
powinna uwzględniać surowce o
udokumentowanym działaniu
antyseptycznym,
przeciwzapalnym,
przeciwwirusowym i napotnym.
Takie właściwości odnajdziemy w
czosnku pospolitym, kłączu imbiru
oraz pospolitych przyprawach,
takich jak pieprz czarny czy
kurkuma.

Bądźmy świadomi, że sukces
naturalnego samoleczenia zależy
w dużej mierze od kondycji
naszego układu
immunologicznego!
Pamiętajmy więc, by nasza
dbałość o niego była działaniem
długofalowym, a nie wybiórczym i
krótkotrwałym. Dlatego też na co
dzień zasilajmy organizm
niezbędnymi, nienasyconymi
kwasami tłuszczowymi (NNKT)
zawartymi w olejach roślinnych,
siemieniu lnianym, żółtkach jaj,
owocach morza i rybach.

CHOLESTEROL, CZY
FAKTYCZNIE TAKI
STRASZNY?
Obecny w jajach kurzych, a okryty
złą sławą cholesterol pełni w tym
przypadku w organizmie kluczową
rolę – buduje błony komórkowe,
które są naturalną barierą dla
infekujących ją wirusów. Na
odpowiedni stan biologicznych
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barier – takich jak skóra i błony
śluzowe mają wpływ również
witaminy – A i E. Znajdziemy je w
podrobach, słodkich ziemniakach,
marchwi, jarmużu, dyni i szpinaku.
W domowym leczeniu
przeziębienia i zapalenia gardła
należy zadbać w pierwszej
kolejności o odpowiednie
nawodnienie. Wysoka gorączka,
szczególnie u najmłodszych, idzie
bowiem w parze z szybko
postępującym odwodnieniem.

SKOMPONUJ BARWNY
TALERZ W DIECIE PODCZAS
INFEKCJI!
Kolorowe – zielone, czerwone i
pomarańczowe warzywa swoją
barwną różnorodność
zawdzięczają obecności
karotenoidów, które jako silne
przeciwutleniacze wspomagają
organizm w walce z patogenami.
Dzieje się to za sprawą
betakarotenu z marchewki i

likopenu ze skórki dojrzałych
marchwek, które zwalczają
reaktywne formy tlenu, zwane
potocznie wolnymi rodnikami.
To je, obok zanieczyszczonego
powietrza, stresu
spowodowanego szybkim tempa
życia i nieprawidłowym
odżywianiem, obarcza się winą za
upośledzoną odporność naszego
ustroju. Nieprzypadkowo więc
doświadczeni laryngolodzy
zalecają rodzicom, aby w okresie
infekcji przygotowali pociechom
marchwiankę, która łączy w sobie
to co najlepsze dla błony śluzowej
gardła – ciepło, zawarty w maśle
tłuszcz oraz dobrze rozpuszczalny
w nim – betakaroten.
Do diety można włączyć pieprz
czarny (Piper nigrum L.), kurkumę
(Curcuma longa) oraz kłącze
imbiru (Zingiber rhizoma).
Pierwszy z nich zawiera alkaloid –
piperynę, która poprawia
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ukrwienie tkanek stwarzając
dogodne środowisko dla komórek
układu immunologicznego oraz
nasila diurezę, co pozwala na
szybszą eliminację ubocznych
produktów przemiany materii i
toksyn bakteryjnych.

medycyny “antybiotykiem
starożytności”, a jego właściwości
zostały docenione przez takie
postaci jak św. Hildegarda czy
również ojciec Klimuszko.

Omawiając kanon surowców
naturalnych wspomagających
leczenie infekcji nie sposób
pominąć królującego na naszym
stole czosnku.

Dla wielu na pewno będzie
sporym zaskoczeniem fakt, że
również prozdrowotne
właściwości niedzielnego rosołu z
kury doczekały się potwierdzenia.
Niektóre doniesienia wskazują
bowiem, że rosół działa

Dziś już wiemy, że za działanie
przeciwbakteryjne i
Piperyna (zawarta w pieprzu)
przeciwgrzybicze czosnku
ponadto działa
odpowiadają zawarte w nim
przeciwbakteryjnie,
alicyna i garlicyna. Jeden z
przeciwzapalnie i przeciwbólowo. podręczników medycyny
Podobne właściwości wykazuje
naturalnej z XIX wieku radzi “by
kurkumina zawarta w kurkumie, a czosnek odgotowany w mleku,
obecny w kłączach imbiru gingerol przecedziwszy zasłodzić cukrem i
i shogaol, oprócz działania
na czczo pić.”
antyoksydacyjnego, wpływa na
DIETA PODCZAS INFEKCJI
wydzielanie mediatorów stanu
TO TEŻ DOMOWY ROSÓŁ Z
zapalnego.
KURY!

Nieprzypadkowo jest on
nazywany przez historyków
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przeciwzapalnie hamując
tilirozydowi zaliczanemu do
chemotaksję neutrofilów.
śluzów.
Jednocześnie podczas jedzenia
3.Typowe surowce śluzowe jak liść
gorącego rosołu, dochodzi do
babki lancetowatej (Plantaginis
naturalnej inhalacji parą wodną, co
lanceolatae folium) i korzeń
wywiera pozytywny wpływ na
prawoślazu (Althaeae radix)
stan górnych dróg oddechowych.
łagodzą kaszel i koją ból gardła.

ŚMIAŁO SIĘGAJMY PO
ZIOŁOWE NAPARY!
W walce z nieżytem górnych dróg
oddechowych warto wspomóc się
naparami ziołowymi z szałwii, lipy,
babki lancetowatej i korzenia
prawoślazu.

Mamy nadzieję, że powyższe
informacje i rady okażą się
pomocne. Życzymy Ci zdrowia!
Zespół UNIBEN!

1.Liść szałwii (Salviae folium)
zawiera olejek eteryczny bogaty
beta-tujon, 1,8-cyneol i kamforę,
które odpowiadają za jego
właściwości antyseptyczne.
2.Napar z lipy (Tiliae infusum)
oprócz powszechnie znanego
działania napotnego, osłania,
powleka i zmiękcza błonę
śluzową gardła. Zawdzięcza to
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu.

