
REFLUX ES FEKELY
 

KIKA 
VESZELYEZT'C'rICY"r':ll ' 

• az elhizottak 
a leguti beteqseqben 

szenved6k 
a varandos n6k 
a dohanyzok 

Mar a legkisebb, tart6san jelentkez6 panasz
nal iserdernes orvoshoz fordulni, de foqyas 
vagy hanyas eseten mindenkeppen: A kivizs
galas tortenhet qyornortukrozes es 24 oras 
nyel6cs6 ph-rneressel, Kevesbe hasznalhato 
a hasi ultrahanqvizsqalat a reflux iqazolase
ra, de eqyeb hanyasos, hasfajasos panaszok 
kizarasa miatt ez is elengedhetetlen. 

• A babak is bOfiznek eves utan, ami egyfajta 
refluxnak tekintheto, de szerencsere ezt 
90 szazalekuk kinovi. 



A refluxbetegnek gyakran, de keveset kell ennie.
 
Kulonosen lefekvesel6tt nem szabad sok folyadekot fogyasz

tani, napkozben issokszor, de egyszerre keveset ihatunk csak.
 
Az ejszakai savattoresrneqelozesere az aqy fejenel levoveqet
 
meg kell emelni, hogya vizszintes helyzetben ne folyhasson
 
visszafele a savas folyadek,
 
Kulonosen sulyos esetben a savcsokkento gyogyszereket a bel
 
mozqasat serkent6 szerekkel kell kornbinalni. A veny nelkul
 
kaphato savlekotok a panaszokat gyakran rnersekelik, vagy
 
atrnenetileq rneqszuntetik, de a nyalkahartya karosodasat,
 
es igya beteqseq elorehaladasat nem akadalyozzak meg.
 
Ezert ha tartosan szedjuk6ket orvos tudta nelkul, az a helyes
 
diaqnozisfelallitasat kesleltetheti.
 
A refluxtartos stressz hatasara is letreiohet vagysulyosbod

hat, de a rnozqas, a hasizomerositese javithat a panaszokon.
 
Ki kell zarni a hejlamositotenyezoket, mint a dohanyzas vagy
 
az alkoholtoqyasztas.
 
Kerulendok a csokolade,a feketekave, a szensavasuditok,
 
a paradicsomosetelek, az eros fuszerek, a mentol es a zslr is.
 
Enyhftheti a tGneteket a szoros ruha, az ov elhaqyasa,
 
A kezel6orvosttajekoztatni kell a beteqseqrol, es erdernes
 
kiiktatniazokat a gyogyszereket, amelyek a gyomor-nyel6cs6
 
koztizaroizorntonusat csokkentik, vagya qyomorsavterrneles
 
fokozasa reven karositjak a nyalkahartyat, lIyenek els6sorban
 
a szteroidok, nyuqtatok, qyulladascsokkentok es egyes ver

nyornascsokkento szerek.
 

Termeszetes segitseg 
• Nyalkahartya reqeneralo gyogy

teakat mindenkeppen erdernes 
fogyasztani. lIyenek a cickafark, ko
romviraq, feher akacviraq, katanq, 
fehermalyva. Ezekb61 kevereket 
keszitve hat hetiq napi 3 csesze 
kortyolqatasa ajanlott. 

• A luqosqyoqyvizek issemlegesit
hetik a savakat es cs6kkenthetik a 
qyulladast. Ezekb61 etkezes utan 1-2 
orava' kortyonkent kell elfogyasz
tani egy poharral, szinten hat hetiq. 

• A reflexoloqia (talprnasszazs) javit
ja az ernesztest, stabilizalja a sav
terrnelest, serkenti a gyomor uru
leset, valamint a kivaIto okok kozt 
szerepl6 stresszt isoldja. 

NEMSZABAD 
ELHANYACOLNI 
Fontostudni, hogy az 
eletrnodbeli szabalyok 
betartasaval es orvosi 
seqitseqqel jol karban
tarthato a reflux.Aki 
azonban elhanyagolja 
a kezdetben inkabb 
csak kellemetlen be
teqseqet, rosszul teszi, 
ugyanisakar daganat
hoz isvezethet. 
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