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Opieka medyczna dla małych i dużych firm

Nowe zabiegi z medycyny estetycznej
Skutki stresu
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Drodzy Czytelnicy!

Lato jest najlepszą porą
roku dla naszego zdrowia i samopoczucia. To czas nazywany niejednokrotnie okresem
ochronnym. Postarajmy się
mądrze go wykorzystać. Niezależnie od natłoku spraw
warto przeznaczyć przynajmniej dwa tygodnie na prawdziwy odpoczynek. Nie muszą to być dalekie wojaże.
Ważne, by pozwolić sobie na chwilę wytchnienia,
oderwać się od codziennych spraw, zregenerować
siły. Stres, który towarzyszy naszemu codziennemu
zabieganiu ma bowiem niekorzystny wpływ na
kondycję organizmu. Więcej na ten temat dowiecie
się Państwo z wywiadu z psychologiem, który
publikujemy na str. 9.
Kiedy jedni cieszą się latem, innym ta pora
roku przysparzać może sporo problemów. Ten
okres jest bowiem mniej łaskawy dla alergików.
Na szczęście dzisiejsza medycyna potrafi dobrze
radzić sobie z tą chorobą. Laboratorium Luxmed
dysponuje obecnie nowoczesnymi testami molekularnymi wykorzystującymi komponenty alergenowe. Ta rewolucyjna metoda umożliwia precyzyjną identyfikację składowych alergenu, które
są odpowiedzialne za wystąpienie objawów. Pozwala również ocenić ryzyko wystąpienia ciężkich
objawów klinicznych oraz rozwinięcia się tolerancji
na dany alergen. Szerzej piszemy o tym w artykule
„Molekularna rewolucja w alergologii”.
Wszystkim natomiast, którzy chcieliby oczarować
swoim wyglądem latem, polecam artykuł na str. 4.
Przedstawiamy w nim nową ofertę CM Luxmed
z zakresu medycyny estetycznej. Wśród szerokiej
gamy zabiegów, z pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie. Przy okazji Panie zachęcam do przeczytania
artykułu „Witaminowe ABC dla kobiet”. Warto
wykorzystać bogactwa natury, jakie daje nam lato,
by wzmocnić kondycję organizmu.
Życzę Państwu miłej lektury, a przede wszystkim
udanego, zdrowego wypoczynku podczas urlopów
i wakacji.
							
Prezes Zarządu
		

Mirosław Jakubczak

Poradnik

urlopowicza
Pewnie każdy z nas wie, że intensywne
opalanie naraża skórę na uszkodzenia –
przesuszenie, przebarwienia, z których może
rozwinąć się nawet nowotwór złośliwy.
Latem, podczas dużego nasłonecznienia,
o skórę powinny zadbać szczególnie osoby
po zabiegach z medycyny estetycznej.
Laser, peelingi, mezoterapia ingerują w skórę, powodując jej
kontrolowane uszkodzenie. Jest to działanie celowe, które w rezultacie ma prowadzić do poprawienia jej kondycji. Dlatego
każdy, kto miał wykonany zabieg z medycyny estetycznej,
bądź planuje to w najbliższej przyszłości, powinien szczególnie
zadbać o ochronę skóry, zwłaszcza latem, podczas dużego
nasłonecznienia.
Pamiętaj o odpowiedniej pielęgnacji skóry!
1. Na dzień stosuj kremy z wysokim filtrem UV. Zakup nowe
produkty, ponieważ kremy z poprzednich wakacji straciły właściwości ochronne i nie będą należycie zabezpieczały przed
słońcem.
2. Kremy z filtrem nakładaj wg zaleceń producenta, dokonaj
ponownej aplikacji po kąpieli w morzu czy basenie lub gdy
weźmiesz prysznic.
3. Używaj kremów i balsamów z filtrem nawet w chłodny, ale
słoneczny dzień, ponieważ promieniowanie UV jest niezależne
od temperatury powietrza.
4. Na noc używaj kremów regenerujących.
5. Wybierz odpowiedni dla siebie krem, najlepiej polecony przez
dermatologa. Zwykłe kosmetyki, stosowane przez ciebie
dotychczas, po zabiegu mogą okazać się niewystarczające.
Dobrze dobrane dermokosmetyki działają regenerująco,
rewitalizują, rozjaśniają i odmładzają skórę.
Skorzystaj z konsultacji lekarza dermatologa. W placówce
Luxmed przy ul. Koncertowej w Lublinie możesz zaopatrzyć się
w dermokosmetyki do właściwej pielęgnacji skóry po zabiegu.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. Koncertowa 4D, tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Lubelska 56A, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Opieka medyczna dla małych i dużych firm
Z roku na rok ochrona zdrowia pracowników staje się jednym z ważniejszych
elementów w zarządzaniu i rozwoju firm. Pracodawcy coraz częściej przekonują się,
że korzystniej jest zapobiegać chorobom, niż ponosić koszty związane z leczeniem.
Właściwie prowadzona profilaktyka
zdrowotna i dobra opieka lekarska wpływa
na zwiększenie wydajności pracy, zmniejsza absencję chorobową i podnosi bezpieczeństwo pracy. Dlatego już niemal co
czwarty pracownik w Polsce ma dostęp do
opieki medycznej finansowanej przez pracodawcę.
Pracodawca lub pracownik, płacąc stałą miesięczną kwotę, ma szybki i wygodny dostęp do gwarantowanych świadczeń
medycznych. Abonament obejmuje wizyty
u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
konsultacje specjalistyczne, dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
szczepień ochronnych oraz usług z zakresu rehabilitacji i stomatologii.
Zaletą tego systemu jest pakiet nielimitowanych świadczeń medycznych bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach, zwłaszcza jeśli jest to wizyta u specjalisty.
Abonament zawiera również badania
z zakresu medycyny pracy, dzięki czemu
pracodawca nie musi podpisywać osobnej
umowy na profilaktyczną opiekę medyczną.

Pakiet medyczny jest niewątpliwie jednym z najwartościowszych bonusów pozapłacowych dla pracownika świadczącym
o dobrej pozycji firmy na rynku pracy.
Wśród licznych placówek oferujących
swoje usługi, niełatwo wybrać tę najlepszą,
to znaczy wiarygodną, z dużym doświadczeniem na rynku usług medycznych, taką
która nie zawiedzie oczekiwań pracodawcy i pracowników. Przy wyborze placówki
warto zwrócić uwagę na jej lokalizację, liczbę zatrudnionych lekarzy i ich doświadczenie oraz zaplecze diagnostyczne i sieć
oddziałów współpracujących.
CM Luxmed oferuje kilka pakietów
abonamentowej opieki medycznej w wariancie indywidualnym lub z dopłatą dla
rodziny.
Poszczególne pakiety zróżnicowane są
pod względem ilości dostępnych usług.
W ramach abonamentowej opieki medycznej zapewniamy:
- pełny zakres wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, diagnostycznych: USG, RTG,
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
- usługi rehabilitacyjne,
- nielimitowany dostęp do ponad 600
lekarzy specjalistów w placówkach własnych i blisko 10 000 specjalistów
w placówkach współpracujących na
terenie całego kraju,
- wizyty domowe,
- zabiegi pielęgniarskie,

- prowadzenie ciąży,
- zniżki na usługi stomatologiczne,
- rabaty na zabiegi chirurgiczne.
Badania diagnostyczne i konsultacje
specjalistyczne realizowane są bez konieczności posiadania skierowania z wyjątkiem: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz zdjęć radiologicznych; regulują to przepisy nadrzędne
Ministerstwa Zdrowia.

Wszystkie pakiety zawierają badania z zakresu medycyny pracy.

Niezależnie od wybranego wariantu
abonamentu istnieje możliwość objęcia
opieką medyczną członków rodziny pracownika.
Usługi realizowane są we wszystkich
dziewięciu pełnoprofilowych placówkach
własnych na terenie województwa lubelskiego, tj. w Lublinie, Chełmie, Biłgoraju,
Kraśniku, Krasnymstawie oraz Zamościu.
Zapewniamy najwyższej klasy usługi medyczne oraz elastyczne i różnorodne formy finansowania składki.
Korzyści dla pracodawcy:
- zmniejszenie kosztów świadczeń z zakresu medycyny pracy z pakietami
dodatkowych usług,
- niższy podatek dochodowy,
- zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich
i urlopów zdrowotnych pracowników,
- lepsza organizacja pracy,
- zwiększenie wydajności pracy,
- zwiększenie zaangażowania i lojalności
pracowników,
- zmniejszenie rotacyjności pracowników
na stanowiskach pracy,
- pewna inwestycja w zdrowie pracowników.
Korzyści dla pracowników:
- lepszy dostęp do opieki zdrowotnej dla
siebie oraz rodziny,
- wizyty u lekarza medycyny rodzinnej
i internisty do 24 h, maksymalnie do
końca następnego dnia roboczego,
- wizyty u lekarzy specjalistów maksymalnie w terminie do 7 dni,

- wzmocnione poczucie bezpieczeństwa
własnego oraz najbliższych,
- bogata oferta usług medycznych dopasowana do osób w każdym wieku.
Innowacyjne rozwiązania:
e-Rezerwacja – rozwiązanie, dzięki któremu można zarezerwować wizytę u wybranego lekarza dla siebie i swojego dziecka, a w razie konieczności odwołać umówione wcześniej konsultacje.
Aplikacja mobilna – bezpłatna aplikacja mobilna LUXMED dla urządzeń iPhone
i iPad oraz innych z systemem Android dostępna do pobrania w AppStore i sklepie
Play.
e-Konto pacjenta – miejsce, z którego
pacjenci mogą rezerwować i odwoływać
wizyty, przeglądać historię wizyt lekarskich
czy badań diagnostycznych.
Telefoniczna rezerwacja terminów wizyt i badań – dzięki infolinii pacjenci mogą
w szybki i dogodny sposób zarezerwować
wizyty, a także uzyskać informacje o poradniach i usługach diagnostycznych.
SMS-owe przypominanie o terminach
badań i konsultacji – rozwiązanie, dzięki
któremu pacjenci mogą umówić się na wizytę z dużym wyprzedzeniem bez obawy
o to, że o niej zapomną.
Zintegrowany system IT – dzięki zintegrowanemu systemowi informatycznemu lekarze we wszystkich placówkach
LUXMED mają elektroniczny dostęp do historii medycznej pacjenta, zdjęć RTG z radiologii cyfrowej, wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Nowy system
obejmuje także skany medycznej dokumentacji zewnętrznej, kalendarze wizyt,
rejestrację, skierowania, opis medyczny
oraz wystawianie recept.

Zapytaj o pakiet usług abonamentowych:
opiekamedyczna@luxmedlublin.pl,
tel. 668 960 191
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Rozbłyśnij latem
Spoglądasz w lustro i widzisz pierwsze zmarszczki. Z biegiem lat zauważasz jak
skóra traci swoją elastyczność. Coraz mniej przypominasz siebie z najlepszego
okresu swojego życia. Nawet jeśli nie przeżywasz tego w jakiś szczególny sposób, bo rozumiesz, że taka jest kolej rzeczy, przychodzą chwile, że chcesz poczuć się młodziej i bardziej atrakcyjnie. Uwierz, że jest to możliwe!

W obecnych czasach medycyna
estetyczna rozwija się tak dynamicznie,
że z trudem możemy nadążyć za nowinkami. W poprzednim wydaniu magazynu Luxmed prezentowaliśmy szerokie możliwości lasera frakcyjnego,
peelingów medycznych, które szcze-

twarzy. Zabieg trwa krótko. Ból związany
ze wstrzykiwaniem jest minimalny. Zabiegi można powtarzać co 6 - 8 miesięcy
nie częściej niż co 3 miesiące.

gólnie zaleca się w okresie jesiennozimowym i wczesną wiosną. Tym razem nieco informacji o skutecznych zabiegach odmładzających, które można
wykonywać również latem.

(czoło) poziome, poprzeczne,
pionowe pomiędzy brwiami („lwia
zmarszczka”)
- wygładza zmarszczki wokół oczu
(„kurze łapki”)
- wygładza zmarszczki dolnej części
twarzy – „bruzdy marionetki”, na szyi,
brodzie,
- eliminuje nadpotliwość dłoni i stóp.

Toksyna botulinowa - inaczej Botox
Jest to jeden z tych zabiegów, do których pacjenci wracają z ochotą, ponieważ daje bardzo szybkie i długotrwałe
efekty. Zabieg nieinwazyjny i prosty
w wykonaniu, przeznaczony zarówno
dla kobiet, jak i mężczyzn. Efekt pojawia
się stopniowo w ciągu 4 dni po zabiegu.
Na czym polega działanie Botoxu?
Jest to silnie działająca naturalna toksyna, która blokuje połączenia między
zakończeniami nerwów, a unerwianymi
przez nie mięśniami. Nie dochodzi
wtedy do skurczów porażonego mięśnia. Podanie toksyny botulinowej nie
wymaga żadnych szczegółowych badań diagnostycznych. Botox jest wstrzykiwany przy użyciu jednorazowej strzykawki zaopatrzonej w bardzo cienką
igłę. Małą ilość preparatu precyzyjnie
wstrzykuje się w określone miejsca na

Efekty zabiegu
- likwiduje zmarszczki mimiczne
głównie w górnej części twarzy

Wypełniacze
Na rynku dostępnych jest bardzo
wiele wypełniaczy, które można podzielić na dwie grupy: permanentne, które
na trwałe wbudowują się w tkanki
i wchłanialne, jak kwas hialuronowy,
kolagen czy własna tkanka tłuszczowa,
które utrzymują się w organizmie człowieka od 6 do 24 miesięcy.
Obecnie, odstępuje się od stosowania
wypełniaczy trwałych, ponieważ obarczone są stosunkowo wysokim ryzykiem powikłań. W CM Luxmed dostępne są wypełniacze wchłanialne na
bazie kwasu hialuronowego, który zaliczany jest do najbezpieczniejszych
i najdokładniej przebadanych. Kwas
hialuronowy jest substancją natural-

nie występującą w organizmie człowieka – najwięcej znajduje się go
w skórze, bo stanowi aż 50% jej składu.
Kwas hialuronowy w bardzo dużym
stopniu nawilża i nawadnia tkanki. Ma
właściwości antyoksydacyjne oraz stymulujące powstawanie nowych fibroblastów. Aktywuje też własne fibroblasty
do produkcji kolagenu.
Po 25 roku życia skóra zaczyna
stopniowo tracić zawartość kwasu hialuronowego, a przez to, z upływem lat
staje się coraz bardziej sucha, zaczynają
pojawiać się pierwsze zmarszczki, policzki i usta tracą swoją objętość. Do 40
roku życia traci się aż połowę zapasów
kwasu hialuronowego.
W medycynie estetycznej kwas hialuronowy występuje w dwóch postaciach: niestabilizowany kwas hialuronowy – płynny, który wykorzystywany
jest przez lekarzy do zabiegów mezoterapii igłowej w celu biorewitalizacji
skóry oraz stabilizowany – jako substancja plastyczna i naturalnie układająca się w skórze oraz tkance podskórnej.
Kwas hialurunowy stabilizowany wykorzystywany jest jako wypełniacz do
korekcji np. wypełniania bruzd i zmarszczek, podnoszenia opadniętych kącików ust, powiększania ust, korekcji
wolumetrycznej twarzy i wielu innych
zabiegów.
Efekt widoczny jest bezpośrednio po
zabiegu, utrzymuje się od 8 nawet do 24
miesięcy.
Bezpośrednio po zabiegu skóra może
być opuchnięta, zaczerwieniona. Zmiany
znikają po upływie kilku dni. Zaleca
się wypijanie ok 2 litrów wody w ciągu
doby w celu lepszego nawodnienia
organizmu, co sprzyja prawidłowej dystrybucji kwasu hialuronowego.
Celem wszystkich zabiegów jest uzyskanie jak najbardziej naturalnego wyglądu, ponieważ dobrze wykonany zabieg nie może zmieniać indywidualnych rysów twarzy, a jedynie uatrakcyjnić wygląd, likwidując niedoskonałości.
Do przeciwwskazań wykonania zabiegu kwasem hialuronowym zalicza się:
niektóre choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe, ogólny zły
stan zdrowia np. przeziębienie, grypa,
opryszczka, aktywny stan zapalny
w miejscu zabiegu. Nie wykonuje się
też tego typu zabiegów w okresie ciąży
i w czasie miesiączki.
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w przypadku wypełniaczy.

Peptydy biomimetyczne
Wraz z wiekiem ilość naturalnych peptydów organizmu maleje lub uszkodzona zostaje ich prawidłowa synteza,
a kontrolowane przez nie procesy naprawcze i metaboliczne stopniowo
słabną i ulegają zaburzeniom. Proces
ten w konsekwencji prowadzi do obserwowanych zmian związanych m.in.
z procesem starzenia się organizmu.
Peptydy biomimetyczne to syntetyczne związki chemiczne działające na
zasadzie wiernego naśladowania naturalnych, obecnych w organizmie substancji sterujących procesami metabolicznymi, oddziałującymi bezpośrednio
na komórki docelowe.

Mezoterapia igłowa
Metoda polega na wstrzykiwaniu
małych dawek substancji leczniczych
bezpośrednio w skórę. Nakłuć dokonuje
się za pomocą bardzo cienkich igieł.
Mezoterapia jest zabiegiem, który od
wielu lat wykorzystywany jest w medycynie i który można wykonać praktycznie na każdą część ciała, jeśli tylko
jest taka potrzeba. Efekty są zauważalne po serii kilku zabiegów.
Najczęściej wykorzystuje się ją do
leczenia nadmiernego wypadania włosów, pierwszych oznak łysienia, pogorszenia kondycji skóry - starzenie: twarzy,
szyi, dekoltu, dłoni, rozstępów, blizn,
cellulitu, a także przy urazach sportowych czy leczeniu przeciwbólowym
(nadmierne napięcie mięśniowe i nerwobóle). Przeciwwskazania do wykonywania mezoterapii są podobne, jak

Zabieg GVO peptydy biomimetyczne przywraca i odbudowuje fizjologiczne procesy skóry. Działa antyoksydacyjnie, zwiększa elastyczność, nawilżenie i napięcie skóry. Posiada intensywne działanie przeciwzmarszczkowe,
redukuje przebarwienia.
GVO peptydy biomimetyczne to zabieg dla wszystkich typów skóry, w tym
również dla skóry wrażliwej z tendencją trądziku różowatego.

Peeling PRX
Jest to chemiczny zabieg stymulacji
skóry, przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, w każdym wieku. Napina i ujędrnia skórę. Może być wykonywany
jako samodzielny zabieg lub stanowić
dodatek do innych. Zabieg jest bezbolesny i trwa 10-15 minut. Po zabiegu
skóra nie jest zaczerwieniona, ani obrzęknięta.
Zabieg, choć bardzo intensywny, jest
bezpieczny. Efekty widoczne są już po
pierwszym zastosowaniu. Wykonywany
jest w 2 wersjach:
• bez nakłuwania - bez uszkadzania

skóry, stymuluje czynniki wzrostu fibroblastów,
• z nakłuwaniem - polega na mikronakłuwaniu specjalnym penem. Zastosowanie mikronakłuwania umożliwia
wprowadzenie aktywnych składników
w głąb skóry, co zdecydowanie poprawia
efekt zabiegu.
Zabieg wykonywany w wieku 1225 lat - zastępuje oczyszczanie twarzy,
dla osób 25-35 lat – stosowany w celu
likwidacji rozstępów i przebarwień,
w wieku 35-45 lat i więcej - zapobiega
starzeniu się skóry, poprawa jej jędrność
i wygląd.

Peeling PQ AGE
Innowacyjny zabieg, nazywany eliksirem młodości. Daje podobny efekt do
mezoterapii. Zabieg jest nieinwazyjny,
nie podrażnia naskórka, odpowiedni dla
każdego typu cery. Mimo intensywnie
działających kwasów nie powoduje złuszczenia. Zapewnia głęboką stymulację,
nie naruszając skóry właściwej. Natychmiast po zabiegu skóra jest wygładzona
i młodsza, mocno napięta i rozjaśniona.
Zabieg zmniejsza wielkość porów,
usuwa przebarwienia i drobne blizny.
Działa antybakteryjnie, przeciwutleniająco i przeciwgrzybiczno. Wypełnia zmarszczki, zwalcza niedoskonałości. Można
go stosować o każdej porze roku.
Zabiegi można wykonać w gabinetach
medycyny estetycznej CM Luxmed w
Lublinie i Kraśniku. W ofercie posiadamy
również dermokosmetyki: serum, kremy,
maski, szampony, odżywki, które zaleca się
jako kurację domową wzmacniającą efekty
po zabiegach.
Można je również stosować niezależnie od
wykonywanych zabiegów.
Dermokosmetyki dostępne są w placówce
przy ul. Koncertowej 4D w Lublinie.
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Molekularna rewolucja w alergologii
Wiosna i lato to najtrudniejszy czas dla alergików. Pierwszym sygnałem, że zaczyna się
coś dziać, jest łzawienie oczu, cieknący nos, kichanie czy wysypki skórne. W rozpoznaniu
alergii kluczową rolę odgrywa wywiad lekarski, który pozwala ustalić m.in. rodzinne
predyspozycje do występowania chorób alergicznych. Jeśli wywiad oraz badanie przedmiotowe pacjenta wskazują na alergię, lekarz zleca mu badania diagnostyczne.
rapii swoistej. Wieloparametrowe testy diagnostyczne EUROLINE DPA-Dx
umożliwiają jednoczesną diagnostykę wielu komponentów alergenowych z jednej próbki krwi, a wynikiem badania jest szczegółowy, indywidualny profil uczulenia pacjenta.

Najpopularniejszą metodą rozpoznania alergii są testy skórne. Ponieważ narażają one pacjenta na kontakt z potencjalnie groźnym alergenem, wiele osób decyduje się na testy serologiczne, które wykrywają
krążące we krwi pacjenta specyficzne przeciwciała IgE. Przed wykonaniem testów z krwi nie ma konieczności odstawienia leków przeciwalergicznych, można je stosować
przy chorobach skóry, u osób starszych,
kobiet w ciąży i u dzieci.
Alergologia XXI wieku – EUROLINE
DPA-Dx
Przeciwciała IgE można wykrywać
za pomocą tradycyjnych testów alergologicznych oraz nowoczesnych testów molekularnych wykorzystujących komponenty alergenowe. Ta
rewolucyjna metoda umożliwia precyzyjną identyfikację składowych
alergenu, które są odpowiedzialne za
wystąpienie objawów. Pozwala również ocenić ryzyko wystąpienia ciężkich objawów klinicznych oraz rozwinięcia się tolerancji na dany alergen i jest pomocna przy wprowadzaniu ukierunkowanej immunote-

Komponenty alergenowe, czyli
zaawansowana diagnostyka
Nowoczesna molekularna diagnostyka alergii zamiast tradycyjnie używanych ekstraktów alergenowych wykorzystuje pojedyncze komponenty
alergenowe do wykrywania swoistych IgE. Komponenty alergenowe
to wysoko oczyszczone białka, izolowane bezpośrednio ze źródła alergenu lub produkowane metodami
inżynierii genetycznej w postaci
białek rekombinowanych. Komponenty zapewniają wyższy stopień
standaryzacji w porównaniu z ekstraktami, jak również umożliwiają bardziej zaawansowaną diagnostykę.
Korzyści dla pacjenta
Diagnostyka alergii w oparciu o komponenty alergenowe ułatwia lekarzowi
podjęcie decyzji o zastosowaniu immunoterapii swoistej, czyli odczulania. Przed rozpoczęciem leczenia
kluczowe jest precyzyjne określenie,
jaki alergen jest przyczyną alergii.
Jest to bardzo trudny etap, ponieważ
duża liczba pacjentów wykazuje wiele dodatnich reakcji zarówno w punktowych testach skórnych, jak i w tradycyjnych testach serologicznych opartych o ekstrakty alergenowe. Może
to być spowodowane rzeczywistym
uczuleniem na wiele alergenów (uczulenie poliwalentne) lub uczuleniem
na jeden alergen (uczulenie monowalentne) ze współistniejącymi reakcjami
krzyżowymi względem innych alergenów.
Krzyżowa reaktywność polega na
reakcji pierwotnie wyprodukowanych
przeciwciał IgE względem jednego alergenu z innymi alergenami o podobnej
strukturze (tzw. panalergeny) i może
powodować występowanie objawów
klinicznych na alergeny, na które pier-

wotnie pacjent nie był uczulony lub
nawet nie miał z nimi nigdy kontaktu.
Analiza specyficznych względem danego alergenu komponentów alergenowych oraz najważniejszych panalergenów umożliwia szybkie i precyzyjne określnie przyczyny alergii
oraz zastosowanie celowanej immunoterapii swoistej.
Diagnostyka komponentów jest również przydatna do oceny ryzyka wystąpienia objawów klinicznych. Reakcje wobec różnych składowych alergenów mogą wywołać objawy o zróżnicowanym stopniu ciężkości. Molekularna diagnostyka alergii pozwala
w pewnych przypadkach ocenić, czy
pacjent znajduje się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji uogólnionych, np. wstrząsu anafilaktycznego. Pacjent może zostać
wówczas poinformowany o konieczności unikania danego alergenu
oraz o możliwościach medycznych
w razie ewentualnego kontaktu.
Profil DPA-Dx Pediatryczny (mleko,
jajko, orzeszki ziemne, brzoza) oraz
Profil DPA-Dx Mleko
Do najczęstszych alergii wieku dziecięcego należy uczulenie na mleko
krowie, jajko kurze i orzeszki ziemne.
Ta ostatnia jest o tyle niebezpieczna,
że bardzo często kończy się uogólnioną reakcją organizmu pod postacią wstrząsu anafilaktycznego. Precyzyjna diagnostyka alergii u niemowląt i dzieci jest bardzo istotna przy ocenie ryzyka reakcji uogólnionych, ocenie szansy rozwinięcia się tolerancji na dany alergen
czy konieczności wprowadzenia
ograniczeń dietetycznych. Przede
wszystkim z myślą o najmłodszych
pacjentach, ale również osobach dorosłych, powstał test EUROLINE DPADx Pediatryczny do diagnostyki alergii
względem wyżej wymienionych komponentów alergenowych.
Jajko: w alergii na jajko kurze głównym komponentem określającym ciężkość objawów jest Gal d1 (owomukoid).
W przypadku alergii na Gal d1 objawy
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wystąpią po spożyciu zarówno surowego, jak i gotowanego jajka. Z kolei
alergia na termolabilne komponenty
Gal d2 (owoalbumina), Gal d3 (konalbumina), Gal d4 (lizozym) zwykle występuje jedynie po spożyciu surowego
lub nieznacznie podgrzanego jajka.
Możliwa jest w tym przypadku tolerancja jajka gotowanego. Dodatkowo,
owoalbumina jest składnikiem niektórych szczepionek (w Polsce są to
szczepionki przeciwko grypie i żółtej
gorączce), dlatego osoby uczulone
na ten komponent powinny być
pod szczególną obserwacją lekarza
podczas szczepienia. Z kolei lizozym
(Gal d4) jest powszechnie używany
w przemyśle spożywczym jako konserwant pod symbolem E1105. Osoby
na niego uczulone powinny go unikać.
Mleko: reakcja na Bos d8 (kazeina)
wskazuje na silną alergię na mleko
i produkty mleczne. Kazeina jest bardzo często wykorzystywana jako dodatek do innych produktów spożywczych, takich jak: mięso, czekolada,
chipsy, które również mogą wywołać
objawy u osób na nią uczulonych.
Uczulenie na termolabilne komponenty: Bos d (laktoferyna), Bos d4 (alfalaktoalbumina), Bos d5 (beta-laktoglobulina), Bos d6 (BSA – surowicza
albumina wołowa) jest zwykle związane z reakcją na świeże, termicznie
nieprzetworzone mleko. W tym przypadku możliwa jest tolerancja mleka
gotowanego. Dodatkowo, alergia na
Bos d6 może powodować alergię na
wołowinę.
Orzeszki ziemne: profil pediatryczny został tak przygotowany, aby umożliwić różnicowanie pierwotnej alergii
na komponenty orzeszków ziemnych
od często występującej reakcji krzyżowej z pyłkiem brzozy oraz aby określić ryzyko wystąpienia ciężkich rea-
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kcji po spożyciu orzeszków. Główną
przyczyną uogólnionych reakcji organizmu, np. wstrząsu anafilaktycznego,
po spożyciu orzeszków ziemnych
jest produkcja przeciwciał przeciwko
białkom zapasowym (Storage proteins): Ara h1, Ara h2 i Ara h3, a także
przeciwko białku transportującemu
lipidy (Lipid transfer proteins): Ara
h9. Intensywność objawów zależy od
ilości przeciwciał przeciwko różnym
komponentom w surowicy pacjenta:
im więcej przeciwciał, tym cięższe objawy. Pacjenci z grupy wysokiego
ryzyka powinni bezwzględnie unikać
orzeszków ziemnych nawet w śladowych ilościach oraz powinni być zaopatrzeni w podręczny zestaw z adrenaliną. Pozytywna reakcja z komponentem brzozy Bet v1 wskazuje natomiast, że występujące u chorego objawy spowodowane są przez reakcję
krzyżową z pyłkiem brzozy, na który
jest uczulony. Wiele produktów pochodzenia roślinnego zawiera homologi
Bet v1, znane jako białka PR10. Są one
główną przyczyną reakcji krzyżowych.
Homologiem Bet v1 w orzeszkach
ziemnych jest Ara h8. Jeśli objawy
alergii na orzeszki ziemne są spowodowane przez reakcję krzyżową z pyłkiem brzozy, ryzyko systemowych
reakcji uogólnionych jest bardzo niskie. W takim przypadku specyficzne
odczulanie na pyłek brzozy może złagodzić objawy po spożyciu orzeszków.

nych przynosi odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z jednoczesnym uczuleniem na wiele pyłków, czy też otrzymane wyniki są
spowodowane reakcjami krzyżowymi z takimi panalergenami, jak: białka wiążące wapń czy profiliny. Białka wiążące wapń znajdują się w wielu pyłkach, natomiast profiliny to białka wiążące aktynę, które są obecne
zarówno w pyłkach, jak i innych produktach roślinnych, np. owocach i warzywach.
W Europie brzoza i tymotka łąkowa
są najczęstszą przyczyną alergii na pyłki. Można je dokładnie diagnozować
przy użyciu profilu EUROLINE DPA-Dx
Pyłki. Każdy pasek testowy zawiera
pełne ekstrakty brzozy i tymotki oraz
specyficzne i reagujące krzyżowo komponenty, dzięki którym uzyskujemy
indywidualny profil uczulenia pacjenta. Reakcja ze specyficznymi komponentami: Bet v1 (brzoza), Phl p1 i/lub
Phl p5 (tymotka) wskazuje na pierwotne uczulenie na dany pyłek,
stanowi jednocześnie wskazanie do
odczulania. Z drugiej strony, reakcje
z komponentami reagującymi krzyżowo: Bet v2 i/lub Bet v4 oraz Phl p7
i/lub Phl p12 wskazują na reakcje krzyżowe z innymi pyłkami. Diagnostyka
pacjentów testem DPA-Dx Pyłki ułatwia podjęcie decyzji o zastosowaniu
odczulania oraz określa jego powodzenie.
Podsumowanie
Molekularna diagnostyka,
odpowiadając na pytanie,
jaki składnik alergenu jest
przyczyną alergii, pozwala na podjęcie
właściwego leczenia i ocenę ryzyka
wystąpienia groźnych objawów klinicznych. Pionierskie testy EUROLINE
DPA-Dx skupiają się na precyzyjnej
diagnostyce najczęstszych i potencjalnie najbardziej zagrażających zdrowiu alergii na: orzeszki ziemne, mleko, jajka, pyłek brzozy i tymotki.

EUROLINE DPA-Dx: celna immunoterapia
swoista i precyzyjne zalecenia dietetyczne

Profil EUROLINE DPA-Dx Pediatryczny
pozwala na szybkie i precyzyjne określenie uczulenia na mleko, jajka, orzeszki ziemne, co pozwala na podjęcie
decyzji o odczulaniu oraz informuje,
jakie produkty spożywcze powinny
być wyeliminowane z diety. Natomiast
Profil EUROLINE DPA-Dx Mleko ogranicza się jedynie do komponentów
mleka krowiego i jest niezwykle przydatny w diagnostyce osób z podejrzeniem alergii na mleko.
Profil DPA-Dx Pyłki
Diagnostyka alergii na pyłki przysparza wielu trudności, nawet jeśli objawy chorego występują sezonowo
i mamy do dyspozycji wyniki testów.
W punktowych testach skórnych pacjenci bardzo często reagują z wieloma alergenami wziewnymi. Molekularna diagnostyka alergii wziew-

Testy EUROLINE DPA-Dx można wykonać w laboratorium CM Luxmed.
mgr Michał Podkalicki
Product Manager ds. Alergologii
EUROIMMUN Polska
Przygotowano na podstawie:
M. Podkalicki, Od ekstraktu do
komponentu, czyli molekularna
diagnostyka alergii, „Diagnosta
Laboratoryjny” XIV, 2016, nr 1 (42),
s. 25–27.
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nasze wywiady
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Skutki stresu
Jest zmorą cywilizacji naszych czasów. Naukowcy potwierdzają, że prowadzi
do wielu niebezpiecznych chorób. Coraz więcej osób nie jest sobie w stanie z nim
poradzić. Jedynym wyjściem staje się wizyta u psychologa lub lekarza psychiatry.
Stres… to określenie pojawia się niemalże codziennie w naszych wypowiedziach.
Ciągle słyszymy „stresuję się przed egzaminem, wizytą u lekarza, stresuje mnie
jazda samochodem, rozmowa z szefem” itd...

Czym jest stres? O odpowiedź poprosiliśmy psycholog mgr Aleksandrę
Kosiecz.
- Stres jest mechanizmem obronnym
człowieka wykształconym w ewolucji,
dlatego sam w sobie nie jest zły. Może
mieć pozytywne strony, chociażby mobilizując do działania.
Z punktu fizjologicznego stres jest
wzmożoną produkcją i gwałtownym
dostarczeniem do krwi hormonów stresu (adrenaliny, kortyzolu i in.). W efekcie
wzrasta tętno, ciśnienie krwi, poziom
cukru, zwiększa się krzepliwość krwi.
Pobudzony zostaje układ krwionośny,
oddechowy i nerwowy. Objawia się to
szybszym biciem serca, przyspieszonym
oddechem, suchością w ustach, poceniem, uczuciem zaciśniętego gardła, żołądka, itp.
Jeśli chodzi o psychologię, stres jest
reakcją organizmu na wymagania, jakie
sobie stawiamy lub jakie stawia nam
otoczenie. Pojawia się, jeśli zaczyna brakować równowagi pomiędzy naszymi
możliwościami a wymogami sytuacji.
A zatem powoduje to zmiany w funkcjonowaniu naszego organizmu w trzech
płaszczyznach: wskaźników fizjologicznych, psychologicznych oraz behawioralnych. W zakresie tych ostatnich obserwujemy zmiany w zachowaniu, takie jak
zwiększona pobudliwość, brak apetytu
lub zwiększone łaknienie, zaburzenia
snu, nagłe wybuchy gniewu i wiele innych.
Każdy człowiek inaczej reaguje na
różne sytuacje, ma inny próg odporności na stres. Do pewnego momentu
czynniki stresujące działają mobilizująco do działania, natomiast jeśli granica
zostanie znacznie przekroczona, stres
zaczyna działać destrukcyjnie.
Paraliżuje sprawność psychiczną i fizyczną, zdolność reagowania…
- Nie tylko. Destrukcyjne działanie
stresu wpływa na nasze organy, głów-

nie na mózg, serce. Oczywiście mówimy
o długotrwałym stresie. Ale w dzisiejszych czasach stał się on wręcz chorobą
cywilizacyjną. Szybkie tempo życia, stawianie sobie wysokich wymagań, pragnienie bycia najlepszym - te czynniki
wpływają na naszą psychikę i utrudniają
codzienne funkcjonowanie.
Pod wpływem stresu osłabia się nasz
układ odpornościowy, co zwiększa podatność na infekcje. Nawet umiarkowany stres u pacjentów z chorobami serca
powoduje zmniejszenie dopływu krwi
do serca, a w konsekwencji zmniejszenie jego wydolności. Stres jest jedną
z częstych przyczyn nadciśnienia, udaru mózgu, zawału serca. Mówi się też,
że to jeden z ważniejszych winowajców
rozwoju chorób nowotworowych. Ma
to związek z osłabieniem pod wpływem
stresu układu odpornościowego.
Jak chronić się przed stresem?
- Bardziej podatne na stres są osoby
niecierpliwe, żyjące w pośpiechu, rywalizujące. Stresu nie jesteśmy w stanie
uniknąć. Ale ciekawostką jest, że długo-

trwały stres wcale nie jest związany z największymi tragediami. Wtedy bowiem
zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy
w stanie temu zaradzić, nie mamy na to
wpływu. Bardziej wiąże się on z problemami dnia codziennego, które gromadzą się i wreszcie dają o sobie znać. Coraz częściej doświadczamy ogromnego
stresu w pracy. Wpływa na to presja na
uzyskiwanie jak najlepszych osiągnięć,
długie godziny pracy, brak równowagi
pomiędzy życiem służbowym a osobistym, brak poczucia bezpieczeństwa,
np. ryzyko utraty z pracy. Martwimy się
o pieniądze, zdrowie, złe relacje ze współpracownikami itd.
Odbieramy te kłopoty jako coś, co
zależy od nas, z czym powinniśmy sobie
poradzić. Jeśli nam się nie udaje szybko
uporać z problemem, dochodzi do długotrwałego, nasilonego stresu i wówczas
zmienia się niekorzystnie postrzeganie
naszego życia, relacji między ludźmi,
które tworzymy i odczuwamy jako duży
dyskomfort i bezradność. W tej sytuacji
konieczna jest pomoc specjalisty – do-
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głębna analiza problemu i terapia.
W walce ze stresem sprawdza się też
wysiłek fizyczny. Ważne, aby wybrać taką
formę, która sprawi nam przyjemność.
Może to być bieganie, spacer, jazda na
rowerze, taniec. Wszystkie te czynności
dotleniają nasz organizm, rozluźniają
mięśnie, a jednocześnie pozwalają na
chwilę zapomnieć o problemie i skupić

myśli wokół innego tematu.
A pozytywne myślenie?
Reagowanie na stres zależy od naszej
odporności psychicznej, dlatego ją również warto ćwiczyć. Niestety teoria „pozytywnego myślenia” może mieć zastosowanie tylko w sytuacjach bez wyjścia,
gdzie nic już nie można zrobić. Ale są to
rzadkie przypadki. Jeśli będziemy sobie

wmawiać, że choroby nie ma, że mam
świetną pracę itp., to konsekwencje
w dalszej perspektywie mogą być jeszcze bardziej przykre. Ale zawsze warto
wierzyć, że nie ma takiej choroby, której
nie można pokonać, albo z pewnością
znajdę w przyszłości lepszą pracę, jeśli
tylko włożę w to odpowiednio dużo wysiłku. Strategia „odstresowywania” poprzez zaprzeczanie i ignorowanie rzeczywistości jest krótko mówiąc mało efektywna.
Podstawowym i najbardziej skutecznym sposobem leczenia długotrwałego
stresu jest psychoterapia indywidualnie
dostosowana do potrzeb pacjenta.
Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy na konsultacje do poradni
psychologicznej CM Luxmed.
Psychoterapie prowadzą doświadczeni
specjaliści.

W głowie się kręci…
Nie ma chyba osoby, która choć raz nie doświadczyłaby uczucia zawrotów głowy.
Może zdarzyło się to podczas jazdy samochodem, na statku, na huśtawce, czy
podczas szybkiego zerwania się z pozycji leżącej.
Jeśli ktoś mówi „kręci mi się w głowie”,
nie zawsze wiadomo, co ma na myśli.
Wiele osób określa w ten sposób migotanie przed oczami, trudności w utrzymaniu równowagi. Mogą to być również
mimowolne ruchy gałek, tzw. oczopląs
lub po prostu nudności. U niektórych
osób można zauważyć trudności w chodzeniu, potykanie się, a nawet upadki.
Czasami dolegliwości te powtarzają
się dość często, wydawać by się mogło
bez konkretnej przyczyny i są tak uciążliwe, że utrudniają codzienne funkcjonowanie. Pacjenci opisują ten objaw, jako
uczucie ściągania w bok, kołysania, wirowania. Towarzyszy temu niejednokrotnie szum w uszach, pogorszenie słuchu,
bladość, pocenie się czy też ból głowy.
Zawroty głowy nie są jednostką chorobową. Mogą mieć wiele przyczyn
i być objawem wielu chorób. Są ostrzeżeniem, że w naszym organizmie dzieje
się coś złego. Jedną z przyczyn zawrotów głowy może być choroba błędnika,
nerwu przedsionkowo – ślimakowego
lub ośrodków mózgu odpowiedzialnych
za równowagę.
To nieprzyjemne uczucie może pojawiać się również w przebiegu chorób
ogólnoustrojowych. Wymienić tu można choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby układu krążenia, jak:

nadciśnienie tętnicze, zaburzenia akcji
serca, zmiany w tętnicach podobojczykowych lub szyjnych. Uważa się, że jedną z istotnych przyczyn zawrotów głowy są zaburzenia przepływu krwi przez
ośrodkowy układ nerwowy albo ucho
wewnętrzne.
Zawroty głowy mogą być też wynikiem zmian miażdżycowych w naczyniach mózgowych, zwężenia tętnic
szyjnych i kręgowych, które doprowadzają krew do mózgu. Podobne objawy
wywołują zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, czy stany po urazach
kręgosłupa, dające ucisk na tętnice kręgowe.
Dlatego nie można lekceważyć ataków zawrotów głowy lub dłuższego
uczucia niestabilności. Trzeba koniecznie udać się do lekarza, by wykryć źródło
problemu. Pacjent z pewnością zostanie
skierowany na badania diagnostyczne.
W CM Luxmed można wykonać specjalistyczne testy ułatwiające diagnostykę zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
Videonystagmografia (VNG) jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania zawrotów głowy. To również niezbędny element diagnostyki
zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
o różnej etiologii, dlatego na to badanie

chorych mogą kierować lekarze: audiolog, laryngolog, neurolog, okulista, a w
niektórych przypadkach lekarz rodzinny.
Videonystagmografia (VNG) to badanie błędnika, które polega na rejestracji
ruchów gałek ocznych (tzw. oczopląsu)
za pomocą kamery umieszczonej w masce, przypominającej gogle narciarskie,
które podczas badania pacjent zakłada
na oczy. Ruchy gałek ocznych, rejestrowane przez kamerę, przekazywane są
do komputera, a następnie wyświetlane
w postaci wykresu na monitorze. Ocena
oczopląsu pozwala na lepsze i szybsze
określenie kierunku dla dalszej diagnostyki przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, a tym samym przyspiesza wprowadzenie prawidłowego
leczenia.
W badaniach VNG wykonuje się
kilka rodzajów testów: statyczne,
obrotowe, kalorymetrię.
Obiektywną metodą oceny stanu
czynnościowego narządu równowagi
jest posturografia. Badanie wykorzystywane jest w diagnozowaniu chorych
z uszkodzoną częścią narządu równowagi (zapalenie neuronu przedsionkowego, pourazowe uszkodzenie błędnika,
choroba Maniere’a) oraz osób z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi. W ba-
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daniu ocenia się stan samego błędnika,
jak i funkcje wzrokowe oraz somatostatyczne. Podczas badania pacjent stoi
najpierw na platformie nieruchomej,
potem na ruchomej, starając się utrzymać równowagę przy jednoczesnej kontroli wzrokowej punktu odniesienia, następnie z oczami zamkniętymi i wreszcie
z optokinezą, czyli rozproszeniem wzroku.
Wspomniana platforma może być wykorzystywana również do rehabilitacji
polegającej na doborze odpowiednich
ćwiczeń i ich wykonaniu przy pomocy
nieruchomej i dynamicznej podstawy
posturografu.
Wśród wielu przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wymienić
można jeszcze uszkodzenie słuchu,
stwardnienie rozsiane, neuropatię czy
tężyczkę – chorobę objawiającą się
wzmożoną nadpobudliwością nerwowo-mięśniową. W celu zdiagnozowania
tężyczki przeprowadza się próbę tężyczkową, nazywaną inaczej próbą ischemiczną. Do diagnostyki stwardnienia
rozsianego lub niektórych neuropatii
wykorzystywana jest metoda polegająca na rejestrowaniu wywołanych potencjałów wzrokowych w trakcie stymulacji bodźcem wzrokowym (np. błysk
światła).
Metodą pozwalającą ocenić próg słyszenia, różnicować zaburzenia słuchu,
a także monitorować funkcję nerwu
słuchowego i pnia mózgu jest badanie
potencjałów słuchowych. Na głowie
pacjenta umieszczone zostają elektrody
rejestrujące zapis powstający podczas
podawania do ucha dźwięku przez słuchawkę. Prawidłowe odpowiedzi zarejestrowane przez komputer świadczą
o właściwym funkcjonowaniu drogi słu-
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chowej. Informują nie tylko o progu słuchu, ale też o przewodnictwie w strukturach układu nerwowego.
Przyczyny zawrotów głowy i zaburzeń
równowagi powinny zostać bezwzględnie zdiagnozowane, a leczenie powinno
się odbywać pod ścisłą kontrolą specjalisty.

24h

W poradni audiologicznej CM Luxmed
uzyskacie Państwo specjalistyczną poradę lekarską oraz wykonacie niezbędne
badania.

24h

stomatologia
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Dziecko u stomatologa
Na wizytę do stomatologa rodzice powinni wybrać się z dzieckiem przed 1 rokiem życia, zaraz po
ukazaniu się pierwszych ząbków. Jest to też okazja do sprawdzenia czy rozwój jamy ustnej
i uzębienia postępuje w sposób właściwy. Wizyty powinny odbywać się regularnie, najlepiej co 3
miesiące, wtedy nie przeoczymy nieprawidłowego ząbkowania czy początków próchnicy.
Zęby mleczne są szczególnie podatne na rozwój próchnicy, a jej przebieg
jest bardziej dynamiczny niż u dorosłych. Sprzyja temu słabsza mineralizacja tkanki zębów, mniejsza jest też ich
odporność na działanie bakterii i kwasów. Już u dzieci 2-3 letnich obserwuje
się tzw. próchnicę wczesną. To bardzo
ostra postać, która w ciągu kilku miesięcy niszczy całkowicie uzębienie mleczne
i prowadzi do konieczności przedwczesnych ekstrakcji. Dlatego każde ognisko próchnicy powinno być leczone
jak najszybciej. Jeśli zaniedbamy leczenie, w przyszłości konsekwencje ponosić będą nasze dzieci, już przy zębach
stałych.
W okresie wymiany uzębienia
również trzeba wykazać czujność.
Szczególnej troski wymagają bowiem
pierwsze wyrzynające się zęby trzonowe, szybko atakowane przez próchnicę.
Nowo wyrznięte zęby stałe można zabezpieczać w prosty, ale skuteczny sposób, poprzez lakowanie bruzd i szczelin.
Nie lekceważmy wady zgryzu! Im
szybciej zainterweniuje specjalista, tym
lepiej. Wady zgryzu to nie tylko problem
kosmetyczny, ale i zdrowotny. Utrudniają one dokładne czyszczenie zębów, co
sprzyja powstawaniu kamienia nazębnego. To z kolei jest przyczyną próchnicy i paradontozy. Na szczęście większość
wad zgryzu można dziś skutecznie skorygować.

Leczenie dzieci czasami łączy się ze
stresem zarówno dziecka, jak i rodziców.
Właśnie dlatego zachęcamy rodziców
do wizyty u higienistki stomatologicznej
lub dentysty, zanim jeszcze pojawi się
taka konieczność. Ważne jest, aby dziecko nie kojarzyło dentysty z bólem.
W gabinetach stomatologicznych CM
Luxmed prowadzone są wizyty adaptacyjne dla dzieci najmłodszych, w czasie
których mogą się one oswoić z fotelem
stomatologicznym, poznać personel,
wyposażenie gabinetu. Takie spotkania wzbudzają zaufanie, przygotowują

do następnych wizyt. Podczas wizyty
można wykonać ważne dla profilaktyki,
a jednocześnie bezbolesne zabiegi, jakimi są fluoryzacja czy lakierowanie.
Gabinety CM Luxmed wyposażone
są w telewizję, a dzieci podczas zabiegu zajęte oglądaniem bajek, najczęściej
zapominają o fotelu stomatologicznym.
A dla naszych najmłodszych pacjentów
zawsze przygotowane są nagrody niespodzianki.
Zapraszamy do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed.
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Witaminowe ABC dla kobiet
Witaminy pełnią ważną rolę we wszystkich reakcjach chemicznych zachodzących w organizmie człowieka. Są konieczne przy tworzeniu się krwinek, hormonów i przeciwciał. Hamują
procesy starzenia, pozwalają na dłużej zachować zdrowie, witalność i piękny wygląd. Od
nich zależy kondycja naszego organizmu. Jednak choć są niezbędne do życia, organizm nie
jest w stanie sam ich wytworzyć. Muszą być dostarczone z zewnątrz wraz z pożywieniem lub
w gotowej formie, w postaci tabletek.

Witamina A
Rozpuszczalna w tłuszczach, w przyrodzie występuje w dwóch formach:
retinoidów pochodzenia zwierzęcego
i karotenoidów pochodzenia roślinnego, pełniących funkcję prowitaminy A,
z których najbardziej znanym jest betakaroten.
Beta-karoten jest silnym antyoksydantem, pozwalającym skutecznie pozbywać się organizmowi nadmiaru wolnych
rodników. Dzięki temu chroni przed wieloma chorobami, opóźnia proces starzenia, ma zbawienny wpływ na skórę,
utrzymując jej właściwe nawilżenie. Zapobiega również wypadaniu włosów i łamliwości paznokci.
Niedobór witaminy A może prowadzić do tzw. kurzej ślepoty, czyli zabu-

Bogatym źródłem witaminy A są: jaja,
ryby morskie, żółte sery, masło, wątróbka oraz warzywa i owoce, np. marchew,
papryka czerwona, dynia, pomidor, morela, brzoskwinia, mango.

Witaminy z grupy B
Uczestniczą w produkcji krwinek
czerwonych, zapobiegając anemii, co
jest istotne zwłaszcza dla kobiet z obfitymi krwawieniami miesięcznymi. Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, chronią przed depresją,
ułatwiają zapamiętywanie.
Do witamin z grupy B zalicza się również foliany (witamina B9). Syntetyczną
formą tej witaminy jest kwas foliowy,
szczególnie zalecany dla kobiet planujących ciążę i podczas ciąży. Zapobiega
on niedokrwistości oraz występowaniu
wad cewy nerwowej u płodu.
Niedobór witamin z grupy B może objawiać się zmęczeniem, złym nastrojem,
pękaniem kącików ust, wypadaniem
i przetłuszczaniem się włosów, utratą
elastyczności skóry, nadmierną potliwością, zaburzeniami miesiączkowania.
Duże ilości witamin z grupy B znajdziemy w podrobach, ciemnym mięsie,
jajach, serach, orzechach, ciemnych kaszach, nasionach słonecznika, nasionach
roślin strączkowych, drożdżach, w mleku
i jego przetworach. Najwięcej folianów
zawierają ciemnozielone warzywa i produkty zbożowe z pełnego przemiału.
Ponieważ witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, praktycznie nie
ma ryzyka przedawkowania. Nie są one
magazynowane, ich nadmiar usuwany
jest wraz z moczem. Dlatego tak szybko
„uciekają” z organizmu, a przez to, powinny być stale dostarczane.

Witamina C

rzenia widzenia o zmierzchu, powodować suchość oczu i pieczenie. Z kolei
nadmiar, jest dla organizmu szkodliwy.
Kumuluje się w wątrobie i obciąża pracę
tego organu.

Do niedawna witaminę tę uważano za pierwszy środek zapobiegający
przeziębieniom i infekcjom wirusowym.
Zaczynają się jednak pojawiać badania
i opinie naukowców, że witamina C tylko
w niewielkim procencie łagodzi objawy
infekcji i nie ma wpływu na czas ich trwania. Nie do obalenia jest natomiast fakt,
że jest skutecznym przeciwutleniaczem,
który zapobiega procesom starzenia,
poprawia pracę układu krążenia i działa

przeciwnowotworowo. Ma właściwości
bakteriostatyczne, bakteriobójcze i odtruwające. Pobudza syntezę kolagenu
i wpływa na właściwą kondycję skóry,
pomaga w redukcji cellulitu i rozstępów,
dlatego coraz częściej wykorzystywana
jest w kosmetologii. Wspomaga wchłanianie żelaza i kwasu foliowego stając
się mocnym „narzędziem” w walce z anemią.
Witamina C rozpuszczalna jest w wodzie i wydalana z moczem, dlatego nie
ma ryzyka przedawkowania. Jednak
nadmiar (powyżej 1000 mg dziennie)
może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wysoki poziom witaminy C
w organizmie utrzymywany przez długi
czas może też skutkować tworzeniem
się kamieni nerkowych.
Naturalna witamina C występuje głównie w warzywach i owocach. Najwięcej
ma jej owoc aceroli, dzikiej róży, czarnej
porzeczki, truskawki czy cytryny.

Witamina D
W ostatnich latach przeprowadzono
szereg badań, które potwierdzają wpływ
witaminy D na regulację wielu procesów
życiowych. Można powiedzieć, że jest
ona wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia. Jej niedobór obserwuje się w wielu
stanach chorobowych, m. in. chorobach
sercowo-naczyniowych, nowotworach,
cukrzycy, chorobach nerek, nadciśnieniu tętniczym, chorobach autoimmunologicznych, reumatoidalnym zapaleniu
stawów, atopowym zapaleniu skóry,
stwardnieniu rozsianym.
Badania ostatnich lat dowodzą, że
właściwy poziom witaminy D w organizmie zdecydowanie zmniejsza podatność na infekcje. Wynika z tego, że wit. D
podnosi odporność organizmu. Bardzo
ważne jest zapewnienie prawidłowych
zasobów witaminy D przed planowaną
ciążą, w okresie ciąży i karmienia piersią.
Naturalnym źródłem witaminy D jest
synteza skórna oraz dieta bogata w produkty zawierające tę witaminę (ryby
morskie, jaja, przetwory mleczne). Zazwyczaj naturalne źródła nie wystarczają do utrzymania właściwego poziomu
witaminy D, stąd potrzebna bywa suplementacja. Pamiętajmy jednak, że wita-
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mina D rozpuszczalna jest w tłuszczach,
a szkodzi zarówno jej niedobór, jak
i nadmiar. Dlatego najlepiej sprawdzić
jej poziom przy pomocy badania laboratoryjnego.

Witamina E
Nazywana„witaminą młodości” szczególnie polecana kobietom, ponieważ
dzięki działaniu antyoksydacyjnemu
opóźnia proces starzenia skóry, poprawia jej elastyczność i zmniejsza skłonność do powstawania zmarszczek.
Witamina E zapobiega przedwczesnemu rozpadowi czerwonych krwinek
i uczestniczy w transporcie tlenu do
wszystkich komórek organizmu, ma
więc bezpośredni wpływ na wydolność
naszych mięśni. Zapobiega powstawaniu miażdżycy, zmniejsza ryzyko chorób
naczyń krwionośnych. Chroni błony komórkowe przed uszkodzeniem wywołanym działaniem wolnych rodników.
Witamina E rozpuszcza się w tłuszczach, ale nawet jej wysokie dawki nie
są dla organizmu toksyczne. Jednak spo-
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żywanie dużych dawek przez długi czas
może skutkować bólem głowy, osłabieniem mięśni czy zaburzeniami widzenia.
Najwięcej naturalnej witaminy E znajdziemy w oleju słonecznikowym, rzepakowym, kukurydzianym, sojowym, w zarodkach pszennych, nasionach słonecznika, orzechach laskowych, jajach, mleku i warzywach zielonych.

Witamina K
Najważniejsze dla kobiet jest jej działanie przeciwkrwotoczne. Pomaga w przypadku obfitych miesiączek, ale także
pękających naczynek. Ma też działanie
przeciwbakteryjne, przciwgrzybicze,
przeciwzapalne, a nawet przeciwnowotworowe, m.in. chroni przed nowotworem piersi. Prawidłowy poziom witaminy K zapobiega rozwojowi osteoporozy
oraz chorobom układu krążenia.
Witamina K należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Nie
jest dla organizmu toksyczna, jednak
przedawkowanie może spowodować
rozpad krwinek czerwonych, niedokrwi-
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stość czy nadmierne pocenie się.
Naturalnym źródłem witaminy K jest
brukselka, kapusta, brokuły, oleje roślinne, oliwa, sałata, szpinak, jarmuż, natka
pietruszki, wątroba wołowa i różne gatunki serów.
Choć dobroczynne działanie witamin
odkryto ponad sto lat temu, wciąż jeszcze zaskakują nas nowymi właściwościami. Warto o nich pamiętać w codziennej
diecie, bo wprowadzane z pożywieniem
najłatwiej się wchłaniają i nie ma ryzyka
ich przedawkowania. Jednak w wielu sytuacjach konieczna bywa ich suplementacja. Najlepiej stosować ją wg zaleceń
i wskazań lekarza. Na rynku dostępna
jest duża ilość preparatów pojedynczych
witamin oraz preparatów złożonych.
Dlatego istotny jest wybór właściwego,
aby suplementacja miała zdrowy sens.
Poziom niektórych witamin, jak chociażby witaminy D, można sprawdzić
w laboratorium Luxmed. Zapraszamy
również na konsultacje do lekarza internisty.
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