ZDROWIE

DOMOWE SPOSOBY
NA BÓL GARDŁA
Drapanie w gardle, jego
ból, czy suchość są często
jednym z pierwszych objawów zaczynającej się infekcji. Na szczęście w naszym
domu możemy znaleźć
produkty, które wspomogą
nas w leczeniu rozwijającego się zakażenia.

Bardzo ważna jest odpowiednia wilgotność w pomieszczeniach, w których
przebywamy na co dzień. W zimie, gdy
zaczyna się sezon grzewczy, często w naszych mieszkaniach panuje bardzo suche
powietrze, które przyczynia się do wysuszenia śluzówki górnych dróg oddechowych. Aby poprawić stan powietrza
w naszym domu możemy stosować
nawilżacze powietrza - elektryczne lub
te bardziej tradycyjne, które zawiesza się
na kaloryferze. Do zwiększenia wilgotności powietrza, może posłużyć też mokry
ręcznik rozłożony na kaloryferze.
Trzeba również pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Pomimo,
że lato już dawno za nami to zalecenie
picia przynajmniej 2 litrów wody dziennie jest nadal aktualne. Odpowiednie
nawodnienie organizmu to też bardziej
nawilżona śluzówka gardła, co będzie
wpływać łagodząco na jego ewentualny ból. Można się również wspomóc
inhalacjami: czy to solą fizjologiczną, czy
też roztworami z dodatkiem substancji
nawilżających lub olejków eterycznych
takich jak eukaliptusowy czy sosnowy.
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Starym skutecznym sposobem na ból
gardła jest jego płukanie. Mogą to być
napary z rumianku, szałwii czy tymianku,
które będą działać wiruso- i bakteriobójczo, dodatkowo wykazują działanie
przeciwzapalne oraz zmniejszają obrzęk
błony śluzowej gardła. Aby sporządzić
taki napar wystarczy łyżkę ziół zalać

wrzątkiem i zostawić pod przykryciem
na 15 minut. Po ostudzeniu, letnim naparem płukać gardło. Bardzo dobrze
do płukania sprawdzi się również solanka, czyli łyżeczka soli rozpuszczona
w szklance ciepłej wody. Ważne, aby
pamiętać, że różnego rodzaju płukanki
powinny mieć temperaturę zbliżoną do

temperatury ciała, nie powinny być ani
za zimne, ani za gorące. Efekty płukań
zauważymy jeżeli będziemy je wykonywać przynajmniej 3 razy dziennie. Co
ważne, nie ma sensu przeciągać tzw.
„gulgotania”, bo może przyczynić się
to do podrażnienia śluzówki gardła, 3-4
ruchy całkowicie wystarczą.
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„Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety
zalecanych do spożycia
w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji 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 (zamiennik)
zróżnicowanej diety"
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KRÓL CZOSNEK I KRÓLOWA CEBULA
Chyba wszyscy pamiętamy
z dzieciństwa smak mleka
z miodem i czosnkiem, jakim
raczyły nas nasze mamy, kiedy mieliśmy pierwsze objawy
przeziębienia. Zarówno czosnek jak i cebula zawierają
w sobie sulfotlenek S-alkilocysteiny, który pod wpływem krojenia przekształca
się do allicyny, a ona działa jak naturalny antybiotyk.
Działanie przeciwwirusowe
i przeciwbakteryjne tych warzyw przyczynia się do szybszego pokonania infekcji, a nawet
zduszenia jej w zarodku. Aby
przygotować taką miksturę należy
2 ząbki czosnku zmiażdżyć i dodać
z łyżką miodu do szklanki ciepłego
mleka a następnie wypić.
Jeżeli nie lubimy smaku czosnku, można zrobić kiszony czosnek, który dodatkowo spełni rolę pre- i probiotyku,
a smak nie będzie tak intensywny jak
świeżego warzywa.

SYROP Z CEBULI I CZOSNKU
Potrzebujemy 2 główki cebuli i 3
ząbki czosnku. Kroimy w drobną
kostkę, a następnie zasypujemy je
cukrem lub zalewamy miodem i odstawiamy w ciepłe miejsce. Po kilku
dniach powstanie nam sok, który
znajdzie zastosowanie w różnorakich infekcjach, nie tylko tych, przy
których występuje ból gardła. Tak
przygotowany syrop należy pić 3
razy dziennie po 1 łyżce.

SYROP Z MNISZKA LEKARSKIEGO
Syrop z tej rośliny ma działanie przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Dobrze jest więc go stosować na samym
początku gdy rozpoczyna się przeziębienie i pogarsza się nasze samopoczucie. Dodatkowo, mniszek wykazuje

działanie przeciwmiażdżycowe
i łagodzi stany zapalne żołądka.
Przygotowanie:
• Najlepiej zbiory mniszka przeprowadzić w maju, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty.

•

•

•

Zebrane kwiaty (ok. 400g) rozłożyć na
gazecie, najlepiej na balkonie i zostawić na min. 2 godziny aby pozbyć się
robaków i innych żyjątek.
Po tym czasie kwiaty zagotować
w ok. 1 l wody a następnie gotować
przez 20 min. Odstawić miksturę na
24h w chłodne miejsce, aby wyciąg
stał się mocniejszy.
Po upływie 24h miksturę znowu gotujemy, po ostygnięciu przeciskamy
przez gazę aby pozbyć się kwiatów.

•

Do wywaru dodajemy 1 kg cukru i sok
z cytryny, a następnie gotujemy przez
ok 2 godziny co jakiś czas mieszając,
do uzyskania gęstej konsystencji.

•

Przelewamy do wyparzonych słoików
i odwracamy do góry dnem. Zostawiamy do ostudzenia.

•

Sposób użycia: 1 łyżeczka 2-4 razy
na dobę.

KISIEL Z SIEMIENIA LNIANEGO
Kisiel z siemienia lnianego idealnie
sprawdzi się do nawilżenia gardła,
będzie również chronił nasze gardło
przed czynnikami drażnią-
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Ból gardła może zostać wywołany przez infekcję bakteryjną,
wirusową czy też grzybiczą. Dlatego nie lekceważ ostrego bólu
gardła z nasilającymi się dodatkowymi objawami. Jeżeli Twój stan się
pogorszy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutom, aby jak
najwcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie.
cymi, powlekając je cienką warstwą
ochronną.
Przygotowanie:
Dwie lub trzy łyżki siemienia lnianego zalać przegotowaną, ciepłą
wodą i zostawić na minimum godzinę
(a najlepiej na całą noc). Następnie do
smaku można dodać miód i taki kisiel
spożywać 3-4 razy dziennie. Pomoże
nam w walce z infekcją i nawilży śluzówkę gardła. Ważne, aby po spożyciu
kisielu wstrzymać się od jedzenia i picia przez przynajmniej pół godziny,
aby śluz wydzielany przez len miał
szansę zadziałać na błonę śluzową
gardła.

26

MIÓD
W walce z bólem gardła również pomoże nam miód. WHO zaleca miód jako
naturalny środek leczniczy na infekcje
górnych dróg oddechowych oraz na
kaszel. Można go ssać aby nawilżał
gardło, czy dodawać do herbaty (co
ważne - nie gorącej, a letniej, aby nie
stracił swoich cennych składników). Najwięcej właściwości prozdrowotnych ma
miód manuka za sprawą dużej ilości
metyloglioksalu. Metyloglioksal odpowiada za działanie przeciwgrzybiczne
i przeciwbakteryjne oraz zmniejsza stany zapalne. Związek ten znajdziemy też
w miodach spadziowych, wielokwia-

towych czy wrzosowych. Miód można
stosować już od pierwszego roku życia,
więc jest to środek, który bez obaw
możemy podać najmłodszym.

BÓL GARDŁA U KOBIET
W CIĄŻY
Infekcje u kobiet ciężarnych mogą
występować częściej. Jest to spowodowane szeregiem zmian, jakie zachodzą w ciele kobiety. Aby ulżyć w bólu,
ciężarne mogą stosować syrop z cebuli,
pić mleko z czosnkiem, jak i stosować
płukanki z wody z solą. Niezalecane
są jednak napary z szałwii i tymianku.
Pomimo, że są to tylko zioła uważane
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przez większość ludzi za bezpieczne, to niestety mogą
prowadzić do problemów takich jak przedwczesny poród czy poronienie. Kobiety w ciąży muszą pamiętać,
aby nie zażywać nic na własną rękę, bez konsultacji
z lekarzem lub farmaceutą. U kobiet ciężarnych, jak
i u innych osób z infekcją gardła, istotne jest również nawodnienie organizmu i zadbanie by powietrze
w pomieszczeniach nie było zbyt suche.

REWOLUCJA
NA ALERGIĘ*

BÓL GARDŁA U DZIECI

Ból gardła może zostać wywołany przez infekcję bakteryjną, wirusową czy też grzybiczą. Dlatego nie lekceważ
ostrego bólu gardła z nasilającymi się dodatkowymi
objawami. Jeżeli Twój stan się pogorszy, koniecznie
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutom, aby jak
najwcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie.
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RECEPTY
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Dzieci chorują znacznie częściej niż dorośli, ponieważ nie mają w pełni rozwiniętego systemu odpornościowego, bardzo łatwo łapią wszelkiego rodzaju
infekcje. Często domowe sposoby nie będą wystarczające i należy się zgłosić do lekarza, aby on podjął
odpowiednie kroki, by dziecko jak najszybciej wróciło
do zdrowia. Możemy jednak wspomóc się naszymi
domowymi sposobami takimi jak herbata z miodem,
syrop z cebuli, mleko z miodem i czosnkiem czy płukanie gardła wspomnianymi wyżej roztworami. W tym
ostatnim przypadku należy pamiętać, że dotyczy to
tylko starszych dzieci, które będą potrafiły już „gulgotać” płynem, a nie go połykać. Musimy też zadbać
o odpowiednie nawilżenie powietrza, którym dziecko
oddycha oraz odpowiednie nawodnienie organizmu.

NA WSZYSTKIE
NOSOWE OBJAWY
ALERGII**

24h
DZIAŁA

GABRIELA ZAWERACZ
Pracownik Apteki

NIE POWODUJE
SENNOŚCI

* Wśród leków dostępnych bez recepty. Produkt Nasometin Control wskazany jest do stosowania u dorosłych w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. ** Nasometin Control wskazany jest w leczeniu
objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat. Glikokortykosteroidy donosowe jako
jedyna grupa terapeutyczna poprawiają drożność nosa i redukują wszystkie objawy zapalenia
alergicznego, hamując proces zapalny na różnych etapach jego rozwoju. 1) Seidman M.D.,
Gurgel R.K., Lin S.Y.: Clinical practice guideline: Allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck
Surg. 2015 Feb;152(1 Suppl), S1-43. 2) Samolinski B., Arcimowicz M. (red.): Polskie Standardy
Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). Alergologia Polska 2013: S1. 13. 3) Arcimowicz M.:
Skuteczne i bezpieczne leczenie alergicznego nieżytu nosa. Alergopro_l 2015; 11(3):11-22 4).
4) ChPL Nasometin Control data zatwierdzenia 24.10.2019.
Nasometin Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Skład: Każde
rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] mometazonu furoinianu
(w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku
benzalkoniowego. Wskazania: leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą; nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka);
niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy
hamują gojenie się ran). Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska
50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl. Nasometin Control pacj. 09/19

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.

