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Milé dámy,
prichádzajú horúce letné mesiace a tie so sebou prinášajú veľa aktivít, ktoré kladú veľkú 
záťaž na nohy. Až 50 % populácie pociťuje počas leta v dolných končatinách ťažobu, 
opuchy, kŕče či svrbenie. Obzvlášť nepríjemný je pohľad na opuchnuté nohy v lodičkách, 
ktoré inak dodávajú ženskosť.

Opuchy a pocit ťažkých nôh sú spôsobené dlhým státím, cestovaním, dlhšou chôdzou, 
ale aj sedením. To všetko spôsobuje diskomfort a vo všeobecnosti ide o pocity a prejavy 
žilovej nedostatočnosti , inak povedané insuficiencie, ktorá súvisí s narušenou cirkuláciou 
krvi v žilách. 

Existuje množstvo spôsobov ako dostať unavené nohy opäť do formy, niekedy stačí nohy 
vyložiť, dopriať si masáž či zopár cvikov. Rokmi overeným a obľúbeným riešením je aj prí-
rodný rastlinný výťažok z Pagaštanu konského, nazývaný escín.

Práve escín napomáha podpore správneho žilového obehu, zlepšuje cirkuláciu 
krvi v cievach, pôsobí proti opuchom, napomáha znižovať pocit ťažkých nôh a za-
ručene nohám uľaví.



Opuchy a bolesti nôh sú častým prejavom 
problému žilového systému. Mnohokrát si 
tieto prejavy vysvetľujeme nesprávne. Naprí-
klad ženy sa zvyknú sťažovať na bolesť nôh, 
ktorá pochádza z nevhodných alebo vyso-
kých topánok. Časté bolesti, kŕče a opuchy 
však bývajú spôsobené práve nesprávnou 
cirkuláciou krvi v cievach, ich zoslabnutím 
a praskaním.

Akonáhle pozorujete na svojich nohách 
niektoré z týchto príznakov, venujte im 
dostatočnú pozornosť.  Opuchnuté a ťažké 
nohy môžu byť predzvesťou vzniku kŕčových 
žíl. Dôvodom vzniku kŕčových žíl môže byť aj 
dedičnosť, nadváha, tehotenstvo, nedostatok 
pohybu či dlhé státie a sedenie. Dochádza tu 
k hromadeniu krvi v nohách, žily sa zväčšujú, 
skrútia a časom vystúpia na povrch a prejavia 
sa kŕčmi, opuchmi a bolesťou.

Kŕčovým žilám však vieme predchádzať, 
a preto príznaky ich vzniku neberte na ľahkú 
váhu. Pri prvých prejavoch ťažkých a opuch-
nutých nôh pomáha escín, ktorý podpo-
ruje správnu cirkuláciu krvi v cievach 
a zmierňuje tak prejavy žilových ochore-
ní, opuchov a pocitu ťažkých nôh.

OPUCHNUTÉ  
A BOĽAVÉ NOHY  
/ KŔČOVÉ ŽILY

Dbajte v lete vo zvýšenej miere o váš cievny systém, 
radí prednostka Kliniky cievnej chirurgie Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, MUDr. Mária Frankovičová, 
PhD.

„Ak sa pocity ťažkých a unavených nôh, tlak a teplo, kŕče 
či ‚mravčenie‘ v dolných končatinách opakujú častejšie, 
svedčia o chronickej žilovej nedostatočnosti, ktorá súvisí 
s porušením cirkulácie krvi v žilách a jej návratom späť do 
srdca. V dôsledku rozšírenia žíl (varixy) a následnej nedo-
statočnosti žilových chlopní, nie sú žily schopné odvádzať 
krv z nôh a vzniká pretlak krvi v hlbokých žilách. Porušená 
vnútorná stena žíl potom spôsobuje únik tekutín do okoli-
tého tkaniva, čím dochádza k vzniku opuchov, porušeniu 
steny žiliek a vlásočníc a zápalu podkožia.“ 

(Tlačová správa UPJŠ LF v KE, Košice, 18. 7. 2013)



CHIRURGICKO-ESTETICKÁ 
ÚPRAVA OČNÝCH VIEČOK

Operácia a úprava očných viečok je v plastickej 
a estetickej chirurgii jednou z najčastejších ope-
rácií. Vo vašom okolí sa určite nájde žena, ktorá 
takúto operáciu podstúpila alebo sa to týka pria-
mo vás. Práve odstránenie nadbytku kože očných 
viečok alebo tukových vankúšikov je operácia 
s dlhodobým až trvalým efektom, avšak rekonva-
lescenciu po operácii znáša každý organizmus 
inak. 

Dôležitá je najmä pooperačná starostlivosť, kedy 
je zakázané dvíhať ťažké predmety a vykoná-
vať činnosti zvyšujúce krvný tlak. Okrem liekov 
podávaných proti bolesti sú odporúčané práve 
tablety obsahujúce escín. Vďaka svojim účinkom 
pôsobiacim proti vzniku opuchov je escín bežne 
podávaný pacientkám, ktoré operáciu podstúpili. 

Lekári upozorňujú práve na dôležitosť užíva-
nia tabliet s obsahom escínu, ktoré nielenže 
znižujú riziko vzniku nadmerného opuchu, ale 
zabezpečia tak aj správnu cirkuláciu krvi v oblasti, 
kde došlo k zákroku a napomáhajú tak k lepšej 
rekonvalescencii a dosiahnutiu žiadaného efektu.



UNAVENÉ HLASIVKY, ZACHRÍPNUTIA  
– NEMUSÍTE PRESTAŤ ROBIŤ TO, ČO VÁS BAVÍ
Možno ste to nevedeli, ale unavené hlasivky a častá strata hlasu môžu byť príčinou 
porušenia alebo opuchov hlasiviek. Narušený hlas a zachrípnutie hlasiviek môže byť 
dôsledkom celkového oslabenia organizmu, nachladnutia alebo častým opotrebovaním 
hlasiviek pri povolaniach ako sú učitelia, herci, speváci, prednášajúci a pod.
V takýchto prípadoch odporúčajú lekári escín ako doplnkovú liečbu spolu s liečbou 
lokálnou: 

 + akútny zápal hlasiviek

 + poruchy hlasu z premáhania, podpora hlasovej rehabilitácie

 + chronické opuchy, zhrubnutie hlasu u fajčiarov

 + opuchy hlasiviek u pacientov s alergiou a akútnymi alergickými reakciami

 + pri akútnom zhoršení stavu u pacientov trvale liečených antihistaminikami

 + po operáciách hlasiviek



BOĽAVÝ ZUB MÚDROSTI  
ALEBO INÝ CHIRURGICKÝ 
ZÁKROK ZUBOV?
Chirurgické zákroky u zubára sú nočnou morou 
väčšiny ľudí. Bez obmedzenia veku a pohlavia spôso-
bujú tzv. zuby múdrosti veľké bolesti a niekoľkoročné 
trápenie, až pokým vám váš zubár nenavrhne ich 
odstránenie. 

Problém dolných zubov múdrosti vychádza z ich 
častého neštandardného uloženia a smeru rastu, 
spôsobeného najmä nedostatkom miesta za zubným 
oblúkom a dobou ich prerezávania.

Veľmi dôležitou fázou chirurgického ošetrenia nielen 
pri zuboch múdrosti je pooperačná starostlivosť, 
ktorá sa pri ambulantnom ošetrení uskutočňuje 
zväčša doma. Rady a odporúčania lekárov sú však 
v čase, keď je pacient tesne po zákroku, ľahko 
zabudnuteľné. Dôležité je dbať na správnosť medika-
mentóznej liečby, ktorej súčasťou bývajú antibiotiká, 
analgetiká a antiedemiká.

Antibiotická liečba je podávaná v prípade vzniku 
infekcie alebo ako prevencia zápalového ochorenia. 
Bolesť je po takomto zákroku akútna a ohraničená 
miestom poškodenia a proti nej sa štandardne 
užívajú analgetiká. Dobrá správa je, že táto bolesť 
časom pominie. V neposlednom rade ide o antiede-
miká, ktorými je aj escín a hydrokortizón. Práve tie 
zabezpečia zníženie tvorby opuchu a ich použitie je 
odporúčané pri každej pooperačnej starostlivosti.



ŠPORT ALEBO NEŠŤASTNÁ NÁHODA  
– ÚRAZY, VYVRTNUTIA
Vyvrtnutie a úrazy členka patria k najčastejším úrazom kĺbov vôbec. K vyvrtnutiu do-
chádza nadmerným pohybom mimo os, čím vzniká tzv. natiahnutie väzov. To môžeme 
považovať za prvý stupeň, kedy ešte nie je porušená vonkajšia štruktúra ani pevnosť 
väzu. Príznakmi takéhoto natiahnutia sú opuch a bolestivosť vonkajšej strany členka, 
ktoré limitujú samotný pohyb. Ďalším a oveľa horším štádiom je natrhnutie alebo aj pre-
trhnutie väzov, čo môže viesť až k chronickému poškodeniu.
Športoví lekári a ortopédi s obľubou okrem lokálnej liečby vo forme gélov a mastí 
odporúčajú práve escín, ktorý znižuje tvorbu opuchu a zabraňuje jeho zväčšovaniu.



ESCÍN (aescin, lat. Aesculus hippocastanum)
Účinná, v medicíne už roky využívaná látka pri liečbe opuchov rôzneho druhu a pôvodu:

 + zmenšenie pooperačného a traumatického opuchu

 + zníženie kapilárnej permeability, resp. priepustnosti žilovej steny, vďaka čomu  
pôsobí aj protizápalovo

 + zvýšenie cievneho tonusu 

 + zlepšenie cirkulácie kr vi v cievach

Jeho pozitívne účinky sa využívajú najmä pri ochoreniach a problémoch ako je:

 + chronická venózna insuficiencia, inak povedané žilová nedostatočnosť

 + hemoroidálne ochorenia

 + kŕčové žily

 + zápaly žíl

 + post traumatické krvné zrazeniny

 + ako prevencia pooperačných opuchov a hematómov



ESCÍN (aescin) ako extrakt zo semien pagaštanu konského (lat. Aesculus hippocasta-
num) patrí podľa klasifikácie liekových skupín medzi tzv. edémprotektíva (venotoniká, 
venoprotektíva, venofarmaká), inak povedané opuchom zabraňujúce prípravky. 

Medzi najčastejšie a najvyužívanejšie účinky venotoník patrí zvýšenie žilového tonusu, 
zníženie kapilárnej permeability (priepustnosti) a lepšia cirkulácia krvi v cievach. 

ESCÍN – JE JEDNO z NAJViAC UžíVANýCh VENOTONíK VĎAKA 
sVOJiM PROTizáPAlOVýM A PROTiOPUChOVýM ÚČiNKOM

Vďaka týmto vlastnostiam je escín často využívaný aj v neurológii, napr. pri 
liečbe bolestivých syndrómov chrbtice, plastickej chirurgii, traumatológii, 
stomatochirurgii a pod.

Na trhu je možné nájsť viacero rôznych prípravkov s obsahom účinnej látky escín 
v podobe tabliet na vnútorné použitie.



PRACUJTE

 + Aescin VULM® obsahuje až 30 mg prírodnej látky escín  
v 1 tablete – najvyšší obsah účinnej látky na trhu

 + rôzne veľkosti balenia (20 tabliet, 60 tabliet)

 + vyrobený vo farmaceutickej kvalite GMP 

 + bez lekárskeho predpisu

 + vyrobený na Slovensku

www.vulm.sk

výživový doplnok

AESCIN VULM®

AESCiN VULM® JE VýžiVOVý DOPlNOK 
s OBsAhOM PRíRODNEJ láTKy EsCíN  
VO FORME RAsTliNNéhO ExTRAKTU  
PAgAŠTANU KONsKéhO.


