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Nyáron szívesen idôzünk a szabadban, kirándulunk vagy vízparton töltjük az idôt. Ahhoz,
hogy a vakáció és a nyaralás valóban nyugodtan és pihentetôen teljen, fontos, hogy
megfelelôen felkészüljünk rá, különösen, ha allergiás, asztmás gyermekekkel kelünk útra,
vagy nagyszülôk, rokonok felügyeletére bízzuk ôket.

DR. VÁRHEGYI CSABA
gyermektüdôgyógyász
www.allergiakozpont.hu

Tanácsok
allergiás, asztmás gyermekek
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kellemetlen tünetek
Nyáron számos allergiát okozó növény
virágzik, így napjainkban egyre többen
kénytelenek megküzdeni a tavasztól
akár ôszig is elhúzódó szénanáthás
tünetekkel. Még éjszaka is orrdugulás
nehezítheti az alvást, így a gyermek
gyakran fáradtabban ébred, és nappal
is nyûgösebb. Nyáron gyakran jelent-
keznek asztmás tünetek is, amelyeket
szintén pollenek, illetve egyéb allergé-
nek (például penészgombaspórák) vál-
tanak ki. Allergiás asztma esetén így
ebben az idôszakban nagyobb esély-
lyel jelentkeznek a jellegzetes ziháló,
sípoló légzéssel, mellkasi szorítással
járó panaszok.

praktikus tanácsok
Megfelelôen beállított gyógyszeres keze-
lés és rendszeres szakorvosi kontroll
mellett a szénanáthás vagy asztmás
gyermeket sem kell megfosztanunk a
szabadban mozgás, játék örömétôl.
A biztonságos és nyugodt kikapcsoló-
dás azonban gondos és körültekintô fel-
készülést igényel a szülôktôl. Fontos az
elrendelt gyógyszerek rendszeres és
megfelelô adagban történô alkalmazá-
sa. Ezeket a szereket mindig gondosan
készítsük össze, különösen, ha hosz-
szabb nyaralásra indulunk.

az idôpont kiválasztása
A nyaralás idôpontjának és helyszí-
nének megválasztásakor vegyük
figyelembe a leginkább tüneteket
okozó allergén növény virágzásá-
nak idôszakát. Pollennaptár segít-
ségével kiválaszthatjuk azt az idô-
szakot, amikor a pihenést kevésbé
zavarják majd az allergiás tünetek.

hegyvidék, tengerpart
vagy vidéki nyaraló
Ha lehetôségünk van rá, válasszunk
tengerparti nyaralóhelyet. A mediterrán
térség növényzete nagyban különbözik
a hazai növényvilágtól, így – mivel nincs
allergénterhelés – az allergiás tünetek
intenzitása is csökken.

A tengerparti sós levegônek
mind az asztmás, mind pedig az
allergiás tünetek javulásában
fontos szerepe van.

Belföldi nyaralás esetén, ha módunk
van rá, érdemes kipróbálnunk a sóka-
bin-terápia jótékony gyulladáscsökken-
tô, légúttisztító hatását.

A nagyvárosok zajos világa után
sokan szívesen élveznék a vidéki
tiszta levegô és nyugalom pihentetô
hatását.

Az úti cél kiválasztásánál vegyük
figyelembe, hogy egyes ország-
részekben a pollenkoncentráció
mértéke igen eltérô, más tájakhoz
képest többszörös is lehet.

A hegyvidéki környezet nemcsak nagy-
szerû túrázási, sportolási lehetôségeket
kínál, de tiszta levegôjével nagymérték-
ben hozzájárul az allergiás, asztmás
betegek állapotának javulásához.
A magasság miatt ugyanis a légszeny-
nyezettség és az allergének koncentrá-
ciója is csökken. Ha módunk van rá, a
hegyvidéki nyaralás során érdemes
barlangokba is ellátogatnunk, ahol
allergénektôl mentes környezetben tölt-
hetünk pár órát. A barlangok alacsony

hômérséklete a baktériumok, vírusok
szaporodásának sem kedvez.

helyes táplálkozás
Az allergiás panaszok olyankor is erô-
södhetnek, amikor semmi nem utal
arra, hogy a környezetben emelkedett
lenne az allergénkoncentráció. Ennek
hátterében az úgynevezett keresztaller-
gia jelensége áll. Lényege, hogy olyan
kicsi lehet két allergizáló anyag között

a szerkezeti különbség, hogy az
immunrendszer – különösen, ha
már fokozottan érzékeny az egyik
anyagra – nem képes különbséget
tenni közöttük.

Parlagfû-allergiások esetén ezért
óvatosság indokolt görögdinnye,

sárgadinnye, paradicsom és uborka
fogyasztásakor. A pollen–étel kereszt-
reakció nem minden beteg esetében
áll fenn, elôfordulása az allergiások
körében tíz százalék alatti. Tehát csak
abban az esetben szükséges eltiltani
a gyermeket az említett ételektôl, ha
korábban már panaszt okoztak: száj-
üregi viszketés, ajak-, nyelv- vagy
garatduzzanat, illetve hasi görcsök.

programok a szabadban
Szénanáthás, asztmás gyermekeknek
lehetôleg ne a reggeli órákban (5 és
10 óra között) szervezzünk szabadtéri
programot, mivel ebben az idôszak-
ban a legmagasabb a pollenkoncent-
ráció. Figyeljünk az olyan tényezôkre,
amelyek asztmás rohamot okozhat-
nak: ilyen például az ózonkoncentrá-
ció emelkedése, hômérséklet-, hirtelen
légnyomás- és páratartalom-változás,
az erôs szelek.

A séta, a túrázás, a golf, az úszás
az asztmásoknak ajánlott sportok
közé tartozik, ezeket bátran ûzhetjük
a nyaralás ideje alatt is. Kerüljük a
dohányfüstös helyeket, és a gyerme-
ket tartsuk távol a tábortûz füstjétôl is.

A szabadtéri programok után estén-
ként hajmosással távolíthatjuk el a
hajunkra tapadt polleneket, így elkerül-
hetjük, hogy azok éjszaka a párnán
megtapadva fokozzák az allergiás,
asztmás tüneteket.
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Életviteli szokásaink változásával egyre kevesebb
idônk jut a házimunkára. A gyors és hatékony
takarításban nagy segítséget jelentenek a meg-
felelô takarítóeszközök. A porszívó az egyik leg-
gyakrabban használt takarítóeszköz. Éppen
ezért különösen fontos, hogy igényeinknek
megfelelôen mûködjön, és megkönnyítse a
porszívózás sokszor nem kifejezetten édes
pillanatait. Az Electrolux legújabb
modellje, az UltraOne,mind-
azokkal a jellemzôkkel bír, ame-
lyeket a fogyasztók elvárnak egy
porszívótól.

Minden eddiginél hatékonyabban szívja a port. A szívófej széleinél
meghajlított kefesorral még a sarkokat és a nehezen elérhetô helyeket is
könnyen kitakaríthatjuk. A nagy szívóerô miatt sokkal alaposabban tisz-
tít, mint az átlagos teljesítményû porszívók, a burkolat hatékony szigete-
lése pedig nem engedi vissza a légtérbe a poros levegôt. Ezért az
Electrolux UltraOnemodellje sokat segíthet az allergiásoknak a lakás
megfelelô tisztántartásában.

Könnyû vele manôverezni, mert a szívófejen lévô kis kerekek gyor-
san reagálnak az irányváltásokra. A modellenként eltérô markolat miatt
kényelmesen irányítható, nagy, puha kerekein pedig simán követi min-
den mozdulatunkat. Az UltraOne burkolatán egy gumigyûrû fut körbe,
amely megvédi a berendezési tárgyakat és a porszívót is a sérülésektôl.

A felsô kategóriás készülék emellett négyszer csendesebb, mint az
átlagos porszívók, így késô este is lehet vele takarítani, vagy porszívó-
zás közben lehet zenét hallgatni.
A porszívók porszívója minimalista eleganciájával, karcsú,
sportos formájával, fényes színeivel messzirôl kitûnik a többi
modell közül, háromféle (fehér, kék és rézvörös) színben,
különbözô felszereltséggel kapható a szaküzletekben.

Az Electrolux legújabb porszívója, az UltraOne,
már nevében is hordozza a tökéletességet.
Nem véletlenül, hiszen az Electrolux
kilencvenévnyi porszívófejlesztési
tapasztalata ölt benne testet. Minden
eddiginél hatékonyabban szívja a port,
egyszerûbben kezelhetô és halkan dolgozik.

Sürgôsen a kullancsok ellen

A gyerekek alig várják, hogy végre a táblára írhassák csupa nagybetûvel:
VAKÁCIÓ!
A nyaralás, a táborok örömei mellett azonban gondolnunk kell arra is, hogy
a szabadban elkerüljünk bizonyos veszélyforrásokat. Ha például az apró kul-
lancsok belénk fúródnak, megfertôzhetnek minket Lyme-kórral vagy a víru-
sos agyvelô- és agyhártyagyulladás kórokozójával.
Utóbbi ellen kérjünk védôoltást, amellyel megelôzhetjük a bajt.
Szinte látom magam elôtt az ijedt szülôi arcokat: a gyereke két-három hét
múlva indul az iskolai táborba – most már késô, lekéste az oltást? Hiszen a
teljes védettséghez három oltásra lesz szükségünk. Az elsô két oltás között
négy hétnek kell eltelnie, a harmadik 5–12 hónap múlva esedékes.
Szerencsére nincs veszve semmi. Ha szorít az idô, de a gyerek (vagy felnôtt)
indulásáig azért még van legalább 14 napunk, kivédhetjük a kullancscsípés
okozta agyvelôgyulladást. Kapható ugyanis olyan oltás, amelynél az elsô
két vakcina beadása között nem muszáj várni négy hetet, és már két hét
múlva beadható a következô oltás. Ennél az úgynevezett „gyorsított oltási
sémánál” már a második szúrás utáni napokban kialakul a megfelelô véde-
lem. A szülô megkönnyebbülhet, de ne feledkezzen meg az 5–12 hónap
múlva esedékes újraoltásról! Kezdôdjön hát a várva várt gyönyörû nyár –
immár védetten. Legalábbis a kullancsok ellen…

DR. VÉSZI ZSUZSA

Forradalmian új
megoldás fejfájásra

Hazánkban a lakosság csaknem fele érintett a
fejfájás valamely típusában. Megoldás lehet szá-
mukra az újdonságnak számító Sinol orrspray,
amely kizárólag természetes anyagokat tartal-
mazó fejfájáscsillapító szer. A kapszaicin a cayenne paprikában megtalálható
természetes vegyület, hatását úgy fejti ki, hogy érzéketlenné teszi az orrnyálka-
hártya idegvégzôdéseit, és javítja a környékbeli szövetek keringését, így rend-
kívül gyors enyhülést hoz a felfájásra és az arcüregi fájdalomra, allergiára.
A Sinol orrspray kapható a patikákban és gyógynövényszaküzletekben.
További információk: www.sinol.hu

A porszívók porszívója

Vége a hajhullásnak
Azoknál a férfiaknál és a nôknél, akiket súlyosan érint a tartós hajhul-
lás, azt állapították meg, hogy a probléma a fáradtabb vagy megterhe-
lôbb periódusokban intenzívebben jelentkezik. A hajas fejbôr úgy reagál
a stresszre, hogy egy észrevehetetlen mikroirritáció alakul ki, amely
továbbterjed a hajhagymába, és felgyorsítja a hajhullás fázisát. A bôr-
gyógyászokkal együttmûködve a La Roche-Posay kifejlesztett egy
megoldást, amely választ nyújt erre a problémára. A Kerium intenzív

hajhullás elleni kezelés hat hét használat után láthatóan blokkolja a haj-
hullást, serkenti a növekedést, visz-
szaadja a hajszálak vastagságát és
ellenálló képességét. Nôknek és
férfiaknak is megfelel.
A dobozban kétféle szórófej találha-
tó: hosszú, illetve rövid hajhoz.
Kizárólag gyógyszertárban
kapható.

Gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmény.
A mellékhatások tekintetében kérdezze orvosát, gyógyszerészét!
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