Ghid pentru sănăłałe și Oferłe speciale

Se distribuie gratuit
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Oferłe speciale
40 de produse
la preţuri
fără concurenţă

Noul card de fidelitate
Belladonna
Profită din plin de beneficiile oferite:
• reduceri de preț de până la 50%
la o gamă selectată de produse
• promoții speciale sau chiar cadouri
primite la achiziția de alte produse
• participarea la concursuri

www.farmaciilebelladonna.ro

Când scaunul tău de la birou
nu mai pare confortabil,
folosește

ICA

Conþine 8 uleiuri din plante.

Stimulează circulaþia
sanguină ºi are
acþiune antiinflamatoare.

Perskindol® Activ Gel
pentru ameliorarea durerilor
musculare și articulare

EFE
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Produs disponibil în farmacii.
Pentru mai multe informaţii accesaţi

T
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IUN
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game apărute, precum și informațiile
despre promoții, campanii sau
ofertele de sezon, despre categoriile
de interes alese de dvs., dar și despre
concursurile organizate periodic în
farmaciile noastre.
Vă așteptăm cu drag în farmaciile Belladonna unde veți putea primi
sfaturi profesioniste pentru sănătatea dumneavoastră, dar și detalii
despre mecanismul programului de
fidelitate.
Detalii complete despre campania de fidelitate găsiți pe site-ul nostru www.farmaciilebelladonna.ro, la
secțiunea „Cardul de fidelitate”, dar
și în toate farmaciile Belladonna din
București.
Alina FRÂNCU
Director Marketing

Senzaþie de răcire ºi
ameliorare a durerii, urmată
de o senzaþie de încălzire.
Evită cozile și aglomerația din farmacii!

www.farmBLD.ro

sau

Tel. +40 264 449 556
Fax +40 264 550 230

CARDUL DE FIDELITATE adună
într-un singur loc beneficiile de
care vă puteți bucura în farmaciile
noastre:
• reduceri de preț de până la 50% la
o gamă selectată de produse;
• promoții speciale sau chiar cadouri
primite la achiziția unor produse;
• participarea la concursuri;
•
invitații la evenimente și multe
alte surprize.
Cardul de fidelitate Belladonna se
eliberează gratuit la orice achiziție
efectuată în farmaciile noastre, prin
completarea formularului de înscriere
în programul de fidelitate.
În plus, posesorii de card află
rapid noutățile referitoare la ultimele

Email: office.romania@viforpharma.com
Medinfo_Romania@viforpharma.com
Web: www.viforpharma.ro

B62-PSK-02-2020

Vifor Pharma Romania S.R.L.
The Office, Clădirea A
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77,
camera 6.5 400604 Cluj-Napoca

DIA

Pentru că anul viitor farmaciile
Belladonna împlinesc 20 de ani de la
înființare, ne-am gândit ca în prag de
sărbători de iarnă să vă facem cadou
noul card Belladonna, ce reprezintă
modul nostru de a mulțumi pacienților
pentru fidelitatea din tot acest timp.

Ediłorial

UN
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U
M
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Cardul de fidelitate
Belladonna

FARMACIE ONLINE
Un farmacist Belladonna este online pentru tine!
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Oferłe speciale

Beneficii penłru łine
Simptomele problemelor de sănătate oculare debutează cu semne discrete, care pot fi ignorate
cu ușurință de către mulți dintre noi. Cu cât acționăm din timp prin efectuarea unui control de
specialitate și prin purtarea ochelarilor de vedere recomandați de către specialist, cu atât avem
mai multe șanse să combatem degradarea vederii, să o îmbunătățim sau chiar să o corectăm.
Așadar, recomandăm efectuarea periodică a unui control de specialitate (6 luni/12 luni).

Controlul oftalmologic

și importanța efectuării sale la timp

Iată care sunt semnele care îți spun că ai
putea avea nevoie de ochelari sau de schimbarea
celor existenți:
• vedere înceţoşată sau neclară;
• dificultate în privirea unui obiect apropiat sau
aflat la distanţă;
• clipit des și ochi obosiți;
• dureri de cap;

,00

1000 mg + ZN

CTX15 CPR EFF

MOLLERS
COD LIVER OIL

63

,00

• ochi uscaţi însoţiţi de senzaţie de mâncărime sau
fierbinţeală;
• apariţia

unei sensibilităţi la lumină;
•p
 resiune oculară.

lei

45

lei

3515,90*

CTX10 PL

REDOXON TRIPLE ACTION
VIT. C + ZN + VIT. D

X 10 PL

FLUEND EFECT EXTREM
CTX16 CPR

23

,50
lei

Lentilele care fac obiectul campaniei sunt lentile monofocale (lentile organice simple/lentile
cu antireflex), de stoc, produse de către Rhein
Vision.

Promoția este valabilă până la 30.12.2020 pentru clienții farmaciilor Belladonna, în baza cardului
Legend Optic, pe care îl puteți ridica din orice farmacie Belladonna din București.

CTX6 ACADELE

18

,00

lei

CTX15 CPS
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18,50*
lei

17,05

SEPTOGAL JUNIOR

Ofertele sunt valabile în perioada noiembrie-decembrie 2020, în limita stocului disponibil.
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23,05

EPIC FARMA

lei

18,90
lei

SINUFAST AKUT

13,90*

lei

15,90*

CTX10 CPR EFF

15,90*
SALVIASEPT KIDS TUSE

15,90*
lei

lei*

lei

lei

Farmaciile Belladonna oferă pacienților săi, prin
parteneriatul cu Legend Optic:
 Consult optometric GRATUIT
 Ofertă 1+1 CADOU la ochelarii de vedere
 Lentile Bifocale și Progresive Premium

25,00

GRIPOVIT MAX C

lei

,00

6,90*
lei

lei

PROPOGRIP OMNIMUN

9,50
lei

2000 UI
CTX30 CPS

52,90*

250 ML

Vă recomandăm să vă faceti o programare
la un consult de specialitate.

lei

9,50*
OMEGA 3 LĂMÂIE

Sunt lucruri pe care înainte le observai de
la o anumită depărtare (fără ochelari sau cu cei
existenți), iar acum nu le mai vezi la fel de clar
sau conturat ca înainte, de exemplu: subtitrarea la
televizor, numerele de înmatriculare de la mașini?
Revista ta preferată a devenit prea greu de
citit?

VITAMINA D3 FORTE

lei

Afecțiunile oculare netratate nu fac decât să se
agraveze, iar acuitatea vizuală să scadă semnificativ. Drept urmare, pentru ca retina să se dezvolte în mod corect, imaginea furnizată ochilor
trebuie să fie mereu clară. Acest lucru asigură o
dezvoltare normală și sănătoasă a ochilor.
Există 3 probleme principale de vedere:
•p
 rezbitismul - o tulburare de vedere
caracterizată prin imposibilitatea de a vedea
clar obiectele aflate în apropiere;
•m
 iopia/hipermetropia - o tulburare de vedere
caracterizată de dificultatea de a vedea clar
obiectele situate la distanță/aproape;
•a
 stigmatismul - o tulburare de vedere
caracterizată de dificultatea de a vedea clar,
atât de aproape, cât și la distanță.
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IMUN C MAX

lei

CTX24 CPR

14,50*
lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Oferłe speciale
TUSEND
FORTE

SIROP
100 ML

CARMOL JUNIOR

Oferłe speciale

28

,00

11

CARBOCIT

lei

25,50*
17

lei

CTX30 CPR

HEPIFLOR BEBELUȘI/COPII

lei

lei

34

LINEX FORTE

2G CTX10 PL

,00

PROTECTIS
PROBIOTIC

lei

2615,50*
lei*
lei

CTX14 CPS

FORTIFIKAT FORTE
825 mg CTX30 CPS MOI

27

,00
lei

21,50*
lei

SUPRADYN ENERGY

Q10 CTX30
CPR FILM

50

PICĂTURI
5ML

HEPATOPROTECT
REGENERATOR FORTE

PERSKINDOL
ACTIVE

22,00
12,90*

,50
lei

lei

47

,00

GEL 100 ML

lei

27

,00

BOMBOANE GUMATE
CTX60 BUC

22

lei

lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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SANOSAN BABY

51,50

GENACOL

lei

34,90*
lei

CTX90 CPS

SENNALAX

lei

250 ML

32

,00

KEBENE FORTE
80 MG CTX25 CPS

CTX20 CPR

120,50
lei

90,50*
lei

10,50
24,50
lei

lei

BEPANTHEN BABY

43,92
lei

lei

lei

lei

15,50*

lei

12,90*

23,50*

lei

CTX20 CPR

lei

16,50

lei

9,50*

30,50*
TAROSIN

29,50

lei

lei

DRENOX NO.1 URIDREN

lei

17,90*

33,90*

lei

1415,90*

CTX30 CPR FILM

lei

,50

19,50*

lei*

lei

ORSOVIT

lei

,00

lei

38,90*

26

SPUMANT ȘI
ȘAMPON 500 ML
+ CADOU
SĂPUN SOLID

,50

18

DEVARICID

20,90*

CTX28 CPS

Ofertele sunt valabile în perioada noiembrie-decembrie 2020, în limita stocului disponibil.
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FARES
CTX12 PL

lei

13,90*

CTX30 CPR

lei

9,50*

lei

,00

HAPCIU
SOLUBIL

,00

5% UNGUENT 100 G

Ofertele sunt valabile în perioada noiembrie-decembrie 2020, în limita stocului disponibil.
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33,90*
lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Oferłe speciale
iLEX CREMĂ
REPARATOARE

Rełełe magisłrale și elaborări

49

,00

LEVITA FAST

lei

43

MELATONINĂ
PENTRU
SOMN NATURAL

,90*

7g

lei

36

KILODREN
BIOLAX

,50
lei

26,90*
lei

250 ML

BALSAM DE MÂINI UREE 10%
NUMISMED
75 ML

28
2015,90*
,00
lei

lei*
lei

CREMĂ MÂINI
GLICERINĂ

FARMEC
150 ML

SĂPUN LICHID
CU GLICERINĂ

FARMEC
500 ML

13,00
lei

9,50*
lei

17,00
lei

13,50*
lei

Ofertele sunt valabile în perioada noiembrie-decembrie 2020, în limita stocului disponibil.
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CTX20 PL

CREMĂ
HIDRATANTĂ
MÂINI
PRIMAFARM
100 ML

CREMĂ
HIDRATANTĂ
CU VITAMINE
PRIMAFARM
100 ML

26,50
14,90*
lei

lei

22,00
lei

13,90*
lei

22

,00
lei

14,90*
lei

SĂPUN LICHID NATURAL
NABULSI
PENTRU MÂ|NI
CU ULEI DE MĂSLINE +
MENTĂ
250 ML

DEZINFECTANT
PENTRU MÂINI

BELLADONNA
100 ML

22,50
16,90*
lei

lei

17,90
lei

9,50*
lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Aveți o rețetă prescrisă de medic și nu știți unde să o preparați?

Preparate în laborator

Farmacia Belladonna prepară în laboratorul propriu produse pe bază de rețetă - prescripție
medicală individualizată pentru fiecare pacient în parte. De asemenea, farmacistul din
laborator prepară elaborări: creme, unguente, soluții ce pot fi o alternativă, eficientă și de multe
ori mai ieftină, la preparatele industriale.

1. Cremă Eritem Fesier
Indicații: iritații de scutec, arsuri, escoriații ușoare. Recomandată atât copiilor, cât și adulților,
fiind deosebit de eficientă pentru prevenirea
apariției acestor iritații, dar și pentru tratarea
lor. Crema are la bază ingrediente specifice,
având rol hidratant, calmant și antiseptic.
Compozitie: neomicină, nistatină, bicarbonat de
sodiu, talc, oxid de zinc, vaselină, lanolină.

2. Soluție Colargol 1%
Indicații: infecții nazale purulente, coriză, rinită
vasomotorie, rinită alergică, inflamații ale sinusurilor paranazale, inflamații catarale ale urechii
medii, asociate cu coriza.
Acțiune: antiseptică, antibacteriană, antivirală,
antifungică, neiritantă, netoxică.
Compoziție: argint coloidal, apă distilată.

3. Cremă pentru mâini
Indicații: mâini cu piele uscată și foarte uscată.
Acțiune: intens hidratantă, nutritivă, regenerantă, cicatrizantă.
Compoziție: glicerină, vitamina A, alcool cetilic, lauril sulfat de sodiu, apă distilată, ulei de
lavandă, stearină.

4. Unguent pentru hemoroizi
Indicații: hemoroizi interni, hemoroizi externi,
fisuri anale.
Acțiune: antiinflamator, anestezic, analgezic,
reface țesuturile, stimulează circulația locală,
antipruriginos.
Compoziție: tanin, dermatol, oxacilină, fenazonă, anestezină, vaselină, lanolină.

5. Gel cu diclofenac 1%
Indicatii: afecțiuni reumatismale la nivel articular, muscular sau osos, entorse, luxații. Formulă
potrivită pentru fizioterapie.
Acțiune: antiinflamator, analgezic, revulsiv,
anestezic, calmant.
Compoziție: diclofenac, nipagin, nipasol,
camfor, apă distilată.

6. Suspensie antiacneică
Indicații: acnee severă, piele seboreică, acnee
juvenilă.
Acțiune: calmantă, antiinflamatoare, fungicidă,
bacteriostatică.
Compoziție: eritromicină, metronidazol, acid
salicilic, sulf pp, oxid de zinc, camfor, alcool.

7. Cremă pentru albire (roz)

Indicații: pete hiperpigmentare, pete solare,
pete din sarcină, pete de vârstă.
Acțiune: estompează petele maronii, redă luminozitatea tenului, acționând prin blocarea sintezei melaninei.
Compoziție: bismut subnitric, precipitat alb de
mercur, acid salicilic, colesterol, borax, vitamina
A, apă distilată, lanolină, vaselină, mercurocrom.

Adresa laboratorului nostru este: Șos. Pantelimon
nr. 350, Sector 2, București.
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Cum putem preveni
răceala și gripa
Atât răceala, cât și gripa sunt
cauzate de viruși, care afectează,
de obicei, nasul, gâtul, sinusurile și
căile respiratorii.
Durata și intensitatea simptomelor diferă însă de
la o persoană la alta, iar acest lucru se datorează,
în primul rând, sistemului nostru imunitar. El
este cel care ne apără de orice atac venit din
partea agenților patogeni, iar pentru a funcționa
corespunzător, are nevoie de echilibru. Iată
câteva lucruri pe care le puteți face pentru a vă
proteja împotriva îmbolnăvirii!
1. Îngrijire și igienă personală
•
Spălați-vă frecvent pe mâini cu apă și
săpun, pentru că acest lucru poate împiedica
răspândirea germenilor.
•
Utilizați produse antibacteriene pentru a
curăța suprafețele, inclusiv clanțele ușilor și
întrerupătoarele.
• Evitați spațiile aglomerate, unde sunteți expuși
la contact direct și/sau interacțiune cu un
număr mare de persoane.

?

2. Alimentație sănătoasă, sport și odihnă
• Mențineți o dietă echilibrată și consumați zilnic
fructe, legume și cereale integrale.
•
Rezervați-vă timp pentru activitate fizică
în fiecare zi și odihniți-vă între 7 și 9 ore
pe noapte, deoarece acestea contribuie la
întărirea sistemului imunitar.
3. Nutrienți pentru sprijinul sistemului imunitar
•
Asigurați-vă că organismului dumneavoastră
nu îi lipsesc nutrienții esențiali pentru menținerea unui sistem imunitar sănătos și echilibrat, precum: beta-glucan (se găsește, în mod
natural, în ovăz, secară, în anumite ciuperci
sau drojdii), propolis, vitamina C, zinc, seleniu,
vitamina B2. Cunoscuți pentru eficacitatea lor
dovedită clinic, acești nutrienți contribuie la întărirea sistemului de apărare al organismului,
reduc incidența răcelii și a gripei, cât și severitatea simptomelor și durata afecțiunilor, în
perioadele de răceală și gripă. Alege această
combinație unică de ingredinte, ce se regăsește în PropoGrip OMNIMUN, un produs de nouă
generație pentru susținerea sănătății și a echilibrului sistemului imunitar. n

Sfałul medicului

Ficatul

un invitat important
la mesele îmbelşugate
din perioada sărbătorilor

Ca în cazul oricărui musafir de seamă, atenția și grija gazdelor față de el sunt pe măsură:
„Să vă mai servesc cu niște sărmăluțe?”
„Asta este țuica adevărată! De prune! Numai bună pentru răciturile astea!”
„Vinul ăsta merge foarte bine la friptură! Să vă mai pun un pahar!”
„Ce spuneți de o cafea?”
Dar este bine știut că, la un așa asalt culinar, numai un ficat sănătos face față cu bine.
Ficatul este un organ care are o mulțime de
funcții importante pentru organism. Iată câteva
dintre acestea:
• Sintetizează colesterolul și trigliceridele, grăsimi cu rol esențial în regenerarea celulară și în
ceea ce privește funcțiile neurologice.
• Produce secreția biliară (sau bila), care este
necesară pentru digestie, pentru absorbția
grăsimilor și a vitaminelor.
• Elimină substanțele toxice care pot dăuna organismului (inclusiv toxine rezultate din poluare, medicamente, expunere industrială).
• Sintetizează hormonul care reglează tensiunea arterială.
• Depozitează glucoză, vitamine și minerale.
• Ajută la crearea proteinelor.

Putem spune că în timpul meselor
(prea) îmbelșugate, ficatul se confruntă cu o
suprasarcină. Într-un timp scurt, ficatul este
„asaltat” de o cantitate mare de alimente
„grele”, încărcate cu proteine, grăsimi saturate,
dulciuri concentrate, precum și de substanțe cu
risc toxic (ex. alcoolul și cofeina). Toate acestea
necesită o prelucrare eficientă din partea
ficatului.
De aceea, este bine să ne asigurăm că
ficatul funcționează corespunzător și că va
putea face față la suprasarcini, chiar și la cele
din perioada sărbătorilor.

www.aflofarm.ro

Proficatum, prin combinaţia de aminoacizi, colină și extracte vegetale pentru
susținerea ficatului, este:
● Hepatoprotector (atât pentru structura
ficatului, cât şi pentru funcţiile sale).
● Suport natural eficient pentru metabolismul normal al colesterolului.
● Antioxidant şi detoxifiant puternic.

Beneficiu dublu. Ficat şi colesterol
• Susţine cele 4 funcţii ale ficatului și contribuie la metabolismul normal al
colesterolului.
• Pentru ficat acţionează pe 4 direcţii: susţine, detoxifiază, stimulează şi protejează
ficatul.
• Ajută la menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale a celulelor ficatului.

10
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Acest produs este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie informaţiile de pe ambalaj.

Dicţionar medical
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Sfałul farmacisłului

Sfałul farmacisłului

Bronhopneumopatia
cronică obstructivă
Bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC) reprezintă un grup de boli
cronice, ireversibile, care determină dispnee (dificultatea respiraţiei) din
cauza faptului că aerul nu este expirat corespunzător din plămâni. În timp,
BPOC evoluează şi determină afectarea cardiacă, ceea ce influenţează negativ
calitatea vieţii pacientului, putând determina chiar decesul acestuia.

expectoraţie sau o respiraţie dificilă
care poate să apară la efort susţinut. În
această fază, funcţia pulmonară poate fi
încă în limite normale.
• Forma moderată, care se manifestă cu
tuse cu expectoraţie mucoasă sau muco-purulentă, respiraţie îngreunată la
eforturi mai mari, recuperare mai lungă după o „răceală”. În această formă,
funcţia pulmonară este deja modificată.

Farmacist Belladonna
De obicei, BPOC se asociază în evoluția sa
cu bronşita cronică şi emfizemul, ambele afecţiuni fiind cauzate de fumat. În bronşita cronică,
bronhiile (căile care transportă aerul spre plămân) sunt inflamate, ceea ce determină îngustarea lor şi apariţia dispneei. Simptomul caracteristic al bronşitei cronice este tusea productivă
(cu expectoraţie de spută). În emfizem, ţesutul
pulmonar este afectat, aerul rămâne blocat în
alveole şi determină scurtarea respiraţiei, simptomul caracteristic al emfizemului.
Cauzele BPOC
Fumatul (activ şi pasiv) reprezintă principala cauză de îmbolnăvire. O altă cauză
este poluarea atmosferică, iar predispoziţia genetică joacă şi ea un rol important în
dezvoltarea acestei afecţiuni.
Simptomele BPOC
Bolnavul fumător prezintă greutate în
respiraţie, tuse cu expectoraţie, respiraţie
dificilă şi oboseală la eforturi din ce în ce
mai mici.
Boala se instalează lent, după mulţi ani
de fumat. Primele simptome sunt tusea cu
expectoraţie şi greutatea în respiraţie.
Simptomele se amplifică în intensitate,
apare „lipsa de aer” la eforturi moderate
sau chiar mici, tusea se cronicizează, pot
apărea şuierături în piept, iar „gâfâiala”
poate să devină permanentă.

12

De multe ori, episoadele de agravare
a simptomelor se instalează brusc şi pot
fi prelungite. Aceste episoade se numesc
exacerbări ale BPOC şi pot fi ameninţă
toare de viaţă, necesitând spitalizarea.
Diagnosticarea BPOC
Este obligatorie vizita la medicul pneumolog care va efectua o investigaţie numită spirogramă, cu ajutorul căreia se va
aprecia severitatea bolii.
Este bine să se efectueze şi un examen radiologic pentru a exclude asocierea
BPOC cu o altă afecţiune bronhopulmonară cronică, de exemplu cancerul pulmonar.
Există mai multe grade de severitate
ale BPOC, în funcţie de simptomele pe
care le prezintă pacientul şi de modificarea
funcţiei pulmonare:
• Forma uşoară, care se manifestă cu
tuse persistentă, câteodată însoţită de
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• Forma severă sau foarte severă, care se
manifestă cu tuse şi expectoraţie persistentă, greutate în respiraţie permanentă (zi şi noapte), imposibilitatea de a
mai efectua activităţi fizice chiar uşoare, oboseală la cele mai mici eforturi. În
acest stadiu, plămânul este grav afectat.

Tratamentul bolnavului cu BPOC este
complex şi include, pe de o parte, tratamentul medicamentos, iar pe de altă parte, o serie de alte măsuri care contribuie
la ameliorarea sau măcar oprirea din
evoluţie a bolii (oprirea fumatului, evitarea factorilor iritanţi).
Tratamentul medicamentos este alcătuit din medicamente bronhodilatatoare,
corticosteroizi inhalatori, simptomatice
pentru ameliorarea tusei şi diminuarea
secreţiei bronşice. În formele severe, se
poate apela la administrarea oxigenului
pe termen lung.

TE DOR ARTICULATIILE?
,

Genacol si-a dovedit eficienta
®

Colagen AminoLock®

,

,

Artroză

REDUCEREA semniﬁcativă a durerilor
articulare asociate artrozei 1*
PROTECŢIE și mobilitate articulară
SUSŢINE buna funcţionare a
sistemului osos și muscular
ÎMBUNĂTĂŢEȘTE flexibilitatea
articulară
1*) Effect of collagen hydrolysate in articular pain: A6-month
randomized, double-blind, placebocontrolledstudy O.Bruyèrea,
*B.Zegelsa, L.Leonoria, V.Rabendaa, A.Janssena, C.Bourgesb,
J.-Y.Reginstera

Eficiență și rapiditate
o combinație acum posibilă

Nr. 2 / Noiembrie-Decembrie 2020

Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
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Sfałul farmacisłului

Info Belladonna

Farmaciile Belladonna din București

Sezonul rece

și afecțiunile
cardiovasculare

Farmacist Belladonna

Sector
1

0774.410.302

Telefon

Str. Horia Macelariu, Nr. 1 Bl. XIII/4

1

0774.410.025

Str. Almaș, Nr. 2-8

1

0774.410.094

Str. Aviației, Nr. 2, Bl. 5A

1

0774.410.063

Bd. Gheorghe Duca, Nr. 24

1

0748.184.484

Șos. Pantelimon, Nr. 356

2

0774.410.085

Str. Dna Ghica, Nr. 8

2

0756.134.139

Telefon: 0799 001 221

Bd. Basarabia, Nr. 234-236

2

0774.410.152

E-mail: laboratorBLD@ph1.ro

Str. Pantelimon, Nr. 350, Bl. 4

2

0748.184.473

Șos. Pantelimon nr. 350, sector 2

Șos. Pantelimon, Nr. 254, Bl. 55

2

0774.410.151

e-Rețeta

Șos Iancului, Nr.13, Bl. 107

2

0741.135.507

Auzim foarte des că iarna reprezintă un stres pentru bolnavii cardiaci și pulmonari, atât prin
pericolul contactării infecțiilor respiratorii, cât și prin factorii meteorologici: frigul, vântul rece,
umezeala și ceața. Cum se explică acest lucru? Între starea vremii și cea a sănătății umane există
o legătură nevăzută. Fenomenul se numește meteodependență (dependența de anotimp).

Șos. Ștefan cel Mare, Nr. 10

2

0748.135.223

Bd. Camil Ressu, Nr. 4, Bl. A26

3

0774.410.156

Str. Halelor, Nr. 15

3

0774.410.309

Bd. Nicolae Grigorescu, Nr. 59

3

0774.410.039

F

Str. Râmnicu Valcea, Nr. 14-16

3

0774.410.038

Șos. Mihai Bravu, Nr. 292, S3

3

0774.410.020

Bd. Camil Ressu, Nr. 41, sect 3

3

0748.184.472

Șos. Olteniței, Nr. 140, Bl. 5

4

0774.410.075

Str. Cap. Gheorghe Ion, Nr. 11

4

0774.410.071

SMS/Telefon: 0799 001 270

Bd. Alex. Obregia, Nr. 35, Bl. 35

4

0774.410.037

Str. C-tin Rădulescu Motru, Nr. 2-4

4

0774.410.032

WhatsApp: 0799 001 270

Bd. Brâncoveanu, Nr. 114

4

0748.184.470

Sos. Giurgiului, Nr. 131, Bl. 1

4

0774.410.028

Sos. Olteniței, Nr. 52, Bl. 7A

4

0774.410.165

Str. Uioara, Nr. 3

4

0774.410.076

Șos. Giurgiului, Nr. 104-116

4

0748.184.467

Șos. Berceni, Nr. 96

4

0744.431.043

Calea Rahovei, Nr. 358

5

0748.184.468

Șos. Alexandriei Nr. 11

5

0774.410.155

Str. Margeanului, Nr. 50, Bl. M125

5

0774.410.025

Sos. Alexandriei, Nr. 16, Bl. L4

5

0748.184.471

Str. Malcoci, Nr. 2B

5

0774.410.096

Str. Gara Dealu Spirii, Nr. 2

5

0774.410.078

Str. Salaj, Nr.136

5

0748.184.469

Calea Rahovei, Nr. 334, Bl. 43

5

0774.410.054

Drumul Taberei, Nr. 44

6

0774.410.043

Bd. Maniu Nr. 78-80, Bl. complex A

6

0774.410.158

Șos. Virtuții, Nr. 5, Bl. R2

6

0774.410.033

Bd. Iuliu Maniu, Nr. 184A

6

0774.410.031

Calea Crângași, Nr. 29

6

0774.410.053

Șos. Virtuții, Nr. 1B

6

0774.410.157

Str. Dezrobirii, Nr. 13

6

0774.410.024

Bd. Timișoara, Nr. 73, Bl. C12

6

0774.410.105

Drumul Taberei, Nr. 126

6

0774.410.022

Bd. Ghencea, Nr. 34

6

0774.410.305

Drumul Taberei, Nr. 44

6

0748.184.478

rigul, ceața și umiditatea crescută determină o răcire rapidă a organismului, iar
acesta răspunde prin mecanisme de adaptare care încearcă să micșoreze pierderile de
căldură. În ceea ce privește inima, în timpul
acestui proces de adaptare la rece, se produce
o creștere a debitului cardiac, a frecvenței cardiace și a rezistenței vasculare periferice.
În consecință, valorile tensionale cresc prin
expunere la frig. Mai mult, se mărește și vâscozitatea sângelui, ceea ce determină o creștere
a activității mușchiului inimii, de unde și sporirea necesarului de oxigen.
Principalele afecțiuni cardiovasculare influențate de expunerea la frig sunt hipertensiunea arterială și manifestările bolilor ischemice
cardiace: angina pectorală, infarctul miocardic,
insuficiența cardiacă.
Pacienții cu cardiopatie ischemică nu ar
trebui să se expună temperaturilor scăzute și
vântului rece. Efortul fizic în frig și vânt crește
necesarul de oxigen și duce, astfel, la apariția crizelor de angină pectorală sau chiar a
infarctului miocardic acut. În general, trebuie
evitate eforturile mari și bruște, dar mersul pe
jos nu trebuie întrerupt definitiv, decât în zilele
geroase sau cu viscol.
Este foarte important să se respecte tratamentul medicamentos indicat: pacientul
cardiac să aibă mereu în buzunar o doză suplimentară de nitroglicerină pentru situațiile de
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Adresa

Bd. Gheorghe Duca, Nr. 3-11

urgență și să efectueze vaccinările pentru prevenirea afecțiunilor respiratorii specifice sezonului rece, care pot determina agravarea unei
boli cardiace.
De asemenea, nu este indicată trecerea
bruscă de la căldura din casă la frigul de afară,
ci progresiv, pentru a facilita adaptarea organismului. Pentru deplasări sau plimbări, se
aleg momentele zilei mai puțin friguroase; se
evită mersul pe teren alunecos și efortul fizic,
deoarece cresc nevoile de oxigen ale inimii; se
evită aglomerațiile și îmbrăcămintea greoaie
ori incomodă.
Aerul rece influențează și sistemul respirator: când inhalăm aer rece și uscat, mucoasele
gâtului sunt forțate, ceea ce poate favoriza
pătrunderea microbilor. De asemenea, la nivelul bronhiilor se poate declanșa o criză pentru
astmatici.
Cei mai sensibili rămân însă copiii mici, al
căror mecanism termoregulator nu este bine
dezvoltat.
Părți ale corpului, precum capul, gâtul,
mâinile sau picioarele, se răcesc mai repede,
deoarece sângele ajuns la extremități se află
la capăt de parcurs. Dacă nu sunt acoperite,
apare un schimb imediat între aerul exterior și
vasele sangvine subcutanate, care generează
o pierdere de căldură, așa că este indicat să vă
protejați capul, mâinile și picioarele, cu obiecte
de îmbrăcăminte și încălțăminte călduroase. n
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