
Dobrze przygotowana wakacyjna ap-
teczka jest bardzo ważna, ponieważ 
udane wakacje to takie, w czasie których 
nic nieprzyjemnego nas nie zaskoczy.  
Czym byłby wyjazd, gdyby zamiast ko-
rzystać z kąpieli słonecznych na plaży 

i w morzu, musielibyśmy leżeć w łóżku, 
z powodu gorączki lub problemów 
żołądkowo-jelitowych. W tym numerze 
podpowiadamy, co warto zabrać ze sobą 
na urlop i w jakie leki zaopatrzyć naszą wa-
kacyjną apteczkę.

CHOROBA LOKOMOCYJNA
Może dopaść każdego, ale szczególnie 
uciążliwa bywa u dzieci. Aby uniknąć nud-
ności i wymiotów, należy godzinę przed 
podróżą zażyć leki, jak również zabrać je 
ze sobą:

Wakacyjna apteczka
zdrowie
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•	 tabletki i gumy na chorobę lokomo-
cyjną

•	 preparaty z imbirem - drażetki, tablet-
ki do ssania, syrop

•	 homeopatyczne tabletki pod język
•	 plastry akupresurowe

BIEGUNKA PODRÓŻNYCH
Biegunka jest jedną z najczęstszych dole-
gliwości wśród turystów. Najczęściej spo-
wodowana jest zmianą flory bakteryjnej, 
dlatego w trakcie wakacji warto mieć przy 
sobie:

•	 środki hamujące perystaltykę jelit 
(w tabletkach i w saszetkach do roz-
puszczania)

•	 węgiel leczniczy – usuwa z organi-
zmu toksyny, łagodząc dolegliwości 
trawienne

•	 probiotyki – ich zadaniem jest ko-
rzystne działanie w przewodzie po-
karmowym i odbudowanie prawid-
łowej flory bakteryjnej jelit

•	 elektrolity – niezbędne dla zacho-
wania równowagi gospodarki wod-
no-elektrolitowej

Osoby, które dotknie ta nieprzyjemna 
dolegliwość, powinny pić dużo wody 
niegazowanej, aby zapobiec odwodnie-
niu, a także przyjmować lekkostrawne 
posiłki.

STŁUCZENIA, 
SKRĘCENIA I ZWICHNIĘCIA
Tego typu urazy mogą wystąpić podczas 
biegania, uprawiania różnych sportów, 
jak również być wynikiem nieszczęśliwe-
go upadku. Dlatego warto na wakacyjny 
wyjazd zabrać ze sobą:

•	 kompresy żelowe ciepło-zimno
•	 tabletki do rozpuszczania, żel bądź 

spray, mające działanie ściągające, 
przeciwobrzękowe, o które warto za-
pytać farmaceutę

•	 bandaż elastyczny
•	 żel przeciwbólowy, przeciwzapalny, 

przeciwobrzękowy

Na stłuczone miejsce powinniśmy przy-
łożyć zimny kompres, aby zmniejszyć 
krwawienie podskórne. Na drugi dzień 
przykładamy z kolei ciepły kompres, co 
spowoduje rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych i przyspieszy gojenie. Jeśli na-
stąpiło skręcenie i doszło do uszkodze-
nia więzadeł stawowych, towarzyszy 
temu silny ból oraz obrzęk wokół stawu. 
Wtedy najlepiej przyłożyć zimny kom-
pres lub zastosować okłady z roztworu, 
bądź żelu mającego działanie ściągające 
i przeciwobrzękowe, na zmianę z żelem 
przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Na 
koniec miejsce stłuczenia należy zawi-
nąć bandażem elastycznym.

DO RANY PRZYŁÓŻ
Podczas podróży przytrafić nam 
się mogą drobne skaleczenia czy 
otarcia. Trzeba odpowiednio za-
bezpieczyć je przed zabrudzeniem 
i powikłaniami, takimi jak np. ropie-
nie rany, dlatego należy ją przemyć, 
odkazić i zabezpieczyć materiałem 
opatrunkowym. W czasie urlopu 
przydatne nam będą:

•	 kompresy jałowe
•	 bandaż dziany (nieelastyczny)
•	 jednorazowe gaziki nasączone 

spirytusem
•	 spray odkażający, dezynfekujący
•	 zestaw plastrów wodoodpor-

nych – różne rodzaje

GORĄCZKA, BÓL GARDŁA
Podczas wakacyjnych wypraw spo-
żywamy zimne napoje, desery lodo-
we, korzystamy z kąpieli wodnych, 
co sprzyja wystąpieniu gorączki czy 
bólu gardła. Dlatego bardzo ważne, 
aby w naszej apteczce nie zabrakło:

•	 leków z paracetamolem – działa on 
przeciwgorączkowo i przeciwbólowo

•	 leków z ibuprofenem – działa 
przeciwgorączkowo, przeciwbó-
lowo  a dodatkowo przeciwzapalnie

•	 tabletek do ssania na ból gardła 

zdrowie

JUNior-ANGiN NASiC aerozol do nosa 10 ml

Tabletki na gardło dla dzieci o smaku truskawkowym. 36 tabl. do ssania. 
Preparat złożony
WSKAZANIA: ochrona błony śluzowej jamy ustnej i gardła, szczególnie przy bólu gardła.
PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

SKŁAD: 0,1 mg Xylometazolini hydrochloridum, 
5 mg Dexpanthenolum
WSKAZANIA: w objawowym leczeniu niedroż-
ności przewodów nosowych w przebiegu prze-
ziębienia oraz po przebytej operacji nosa – dla 
pobudzenia gojenia się błony śluzowej i popra-
wy drożności nosa.
PRZECIWWSKAZANIA: nie należy stosować: 
u pacjentów z nadwrażliwością na ksylometazo-
linę, deksopantenol lub na którąkolwiek z sub-
stancji pomocniczych; u pacjentów z suchym 
zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); 
po przezklinowym usunięciu przysadki móz-
gowej lub innych operacjach przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej; u dzieci w wieku 
poniżej 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Cassella-med. GmbH 
& Co. KG, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 
Köln, Niemcy.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane 
przez MZ nr: 17443.

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
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•	 sprayu do gardła o działaniu prze-
ciwbólowym i przeciwzapalnym

Gdy wystąpi gorączka, najlepiej podać 
paracetamol na zmianę z ibuprofenem – 
to połączenie szybko zwalcza stan zapal-
ny w organizmie, któremu towarzyszy 
gorączka. Również przy bólu gardła do-
brze jest mieć coś do ssania, co zmniej-
szy obrzęk i poprawi samopoczucie.

POPARZENIA SŁONECZNE
Nie możemy zapomnieć o zabraniu ze 
sobą filtrów ochronnych, które zabez-
pieczają nas przed poparzeniem sło-
necznym. Jednak jeśli słońce jest zbyt 
mocne i mimo ochrony doznamy popa-
rzenia słonecznego, musimy pamiętać, 
by zawsze mieć ze sobą:

•	 piankę lub krem na oparzenia
•	 chłodzący żel
•	 przeciwalergiczny żel
•	 kremy z alantoiną i dexpanthenolem 

mają działanie łagodzące i regeneru-
jące naskórek

•	 wapno odczulające
•	 tabletki przeciwalergiczne doustne

Jeśli przesadzimy z opalaniem, to 
oprócz poparzenia słonecznego mo-
żemy nabawić się bólu głowy, nud-
ności i dreszczy, co będzie świadczyło 
o udarze słonecznym. Wtedy powinni-
śmy położyć się w chłodnym pokoju, 
nałożyć piankę lub żele chłodzące na 
poparzoną skórę, a na głowę i kark 
położyć chłodny kompres. W trakcie 
takich objawów należy przyjmować 
dużo chłodnych płynów. W przypad-
ku wystąpienia udaru słonecznego, 
należy niezwłocznie skonsultować się 
z lekarzem. Mogą wystąpić również 
odczyny alergiczne na skórze po zbyt 
intensywnym opalaniu, wtedy stosu-
jemy żel na skórę i doustnie tabletki 
przeciwalergiczne lub wapno odczu-
lające.

KOMAR NA URLOPIE
O komarach mówi się, że są mistrzami 
uprzykrzania nam życia na urlopie. Trud-

no się z tym nie zgodzić i dlatego należy 
pamiętać o zabraniu na wyjazd:

•	 sprayu lub żelu przeciw komarom
•	 opaski odstraszającej na ręce
•	 wapna odczulającego 
•	 tabletek przeciwalergicznych

Po ukąszeniu komara podrażnione 
miejsce należy posmarować żelem 
i zażyć lek odczulający, by zmniejszyć 
obrzęk i swędzenie. Podczas spacerów 
i wycieczek warto pamiętać o opas-
kach na ręce i nogi, które odstraszają 
komary.

Z tak dobrze wyposażoną apteczką 
możemy bez obaw wyruszyć na wa-
kacyjne wyprawy, nie martwiąc się, że 
coś nas zaskoczy. Dobre przygotowa-
nie sprawi, że urlop będzie dla nas wy-
poczynkiem, zabawą i relaksem.

JoANNA SpórNA 
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Sekret zdrowych oczu

Zastosowanie
Kompleksowe działanie  
wspomagające wzrok:
•  usprawnianie mikrokrążenia w gałce ocznej,
• wspomaganie ostrości wzroku,
• ochrona siatkówki i soczewki oka.

Nie zawiera glutenu ani laktozy. 

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Opakowanie: 30 kapsułek

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie

Podmiot odpowiedzialny:  
QUEISSER PHARMA GmbH & Co. KG
RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecaną do spożycia 
w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do 
spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamien-
nik) zróżnicowanej diety.

www.doppelherz.plSkład (jedna kapsułka zawiera):  
luteina 12 mg, owoc borówki czernicy 30 mg, 
zeaksantyna, cynk, witaminy A, E, C.
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