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OŠETŘOVÁNÍ DROBNÝCH A VĚTŠÍCH PORANĚNÍ
Letošním tématem již. 18. ročníku akce České lékárnické
komory Den lékáren bylo OŠETŘOVÁNÍ DROBNÝCH
A VĚTŠÍCH PORANĚNÍ. Téma si letos poprvé vybrali
sami pacienti a farmaceuti ve stovkách lékáren, kteří
se do akce zapojili, tak poskytli pacientům odborné
poradenství k této problematice.
Nadčasové téma, ke kterému lékárníci připravili desítky
odborných článků s radami, jak při různých situacích
postupovat, proto rádi připomínáme i přes léto, kdy je
během prázdnin aktuální nejvíce.

2/2016 LÉTO
PROTI KLÍŠŤATŮM A KOMÁRŮM POMŮŽE CHEMIE
I PŘÍRODNÍ REPELENTY
Letní měsíce doprovází řada radostí, ale i strastí. Například
v podobě hmyzu či klíšťat, která nám mohou znepříjemnit
život nejen svědivým štípancem, ale i mnohem závažněji.
V našich podmínkách se jedná především o lymskou
boreliózu a klíšťovou encefalitidu, v tropických
a subtropických oblastech hrozí nebezpečí malárie,
horečky dengue, žluté zimnice či nakažení virem zika.

Že je třeba dodržet správný způsob ošetření?

Ochranu před nepříjemným poštípáním, ale i proti
nemocem zajistí repelenty.
Jak je správně aplikovat?
Repelenty pro děti a pro dospělé.
Přírodní repelenty.

VŠECHNY ČLÁNKY u

Více informací najdete v CELÉM ČLÁNKU u

SE KTERÝMI LÉKY NESMÍTE NA SLUNCE?

SORTIMENT V LÉKÁRNĚ

Určitě jste se již někdy setkali s radou lékárníka, kdy je s
užíváním určitého přípravku spojena nutnost nevystavovat se
slunečním paprskům. Které to jsou?… u

Sortiment lékárny tvoří bezpochyby hlavně léky. Najdete
zde ale mnohem širší spektrum produktů, ať to jsou
zdravotnické prostředky, doplňky stravy, ostatní... u

POVINNÝ OBSAH AUTOLÉKÁRNIČKY 2016

CO S NEVOLNOSTí V AUTĚ ČI V LETADLE?

Poskytnutí první pomoci může zachránit lidský život.
Ať už je to při autonehodě či v jiných situacích, kdy máme
k dispozici autolékárničku. Víte, co vše musí obsahovat?... u

Cesty na dovolené nám může znepříjemnit kinetóza, neboli
cestovatelská nevolnost. Lékárníci vám poradí, jak odhalit
příčiny a jak nevolnosti léčit... u

Víte, že každá rána vyžaduje jiný způsob ošetření?

www.lekarnickekapky.cz

