
I Prevenci6 es terapia 

. , , . betegedesek jellegzetes
Ateli idoszakban gyakon I~:utl :;inaszok Ilosszabb idon at 
tiinete a kohoges. IlA!!lI~n~y~e~ozes mellett egyeb tenyez6k is 
ellllizodnak, a meg u eses 
allllatnak a Ilatterben. 

gyon sokszor okoz 
kohogest - gyomor 
panasz nelkill is - az un, 
relluxbetegseg. Ha a gyomor
szaj nem zar teljesen, akar csak 
idoszakosan, a savas gyornor
tartalorn visszajut a nyelocsobe, 
sulyosabb esetben a gegebe es 
onnan lelelegezve a legcsobe is. 
A savas inger mar a nyelocsobe 
jutva is reflexesen kiihiigeshez 
vezet, ha a legutakig is eljut, ak
kor mindenkeppen. 

Bizonyos gyogyszerek szedese 
gyakran okozkohogest. A legis
mertebb a vernyomas-szaba
Iyozo keszltmenyek mellekha
tasakcnt tapasztalhato kelle
mellen, szaraz kiihiiges. llyen 
esetben a tunetek rendszerint a 
tabletta bevetelet kovetoen je
lentkeznek,aszakorvossa!egyez
tetve megoldaskent a terapia 
modositasa johet sz6ba. 

Az orr- es orrmellekuregek be
tegsegei, arcureg-, vagy gege
gyulladas kovetkezteben is je
lentkezhet hatso garatfali csor
gas. llyen esetben a felgyult 
valadek nem 3Z orrnyilasokon 
at tavozik a szervezctbol, ha
nem hetekig. sat nern megfelelo 
terapia mellen akar honapokig 
is a garat fele c orog, ezzel 1'0
lyamatos kohogesre ingerelve a 
beteget. llyen esetben a kohoges 
tehat csak a tuner, a kezeles 
cclja az alapb t gseg megszun
tetese kell. hog) legyen. lsmet
liido arcureggj ulladas haue
rebenpeldaul egy 'b hajlamosit6 
tenyeza - allergia. polip. orrso
venyferdules stb. - i allhat, a 
kezeleshez tchat alapos kivizs
galas es szemelyr szabou tera
pia sziikscges. 

Bizonyara mindannyian tapasz
taltuk mar, hogy stressz hely
zetben szapora szivveresjelent
kezik, nehezebben vesszuk a 
levegot, torkunk is kiszaradhat. 
Gyakori, hogy a felsorolt tune
tekhez tore kkap aras, kra ko
gas es kiihiiges is tarsul. Ha 
visszatero problernarol van szo, 
esetleg a stressz forrasa a mun
kahelyi kornyezet, a panaszok 
jellemzoen enyhulnek a hetve
gek es a szabadsag ideje alatt. 
Ha a reszletes kivizsgalas soran 
minden egyeb lehetoseget, testi 
elvaltozast kizartunk, a pana
szok megszuntetesehez ilyen 
esetben stresszold6 technikak 
elsajititasara lehet szukseg, pszi
chologus bevonasaval gy6gy
szcreskezeles is igenybe veheto, 
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Az asztma kialakulas nak ela
rejelzoje lehet az ellniz6do kii
hiiges is. Kezdodo megbctege
desnel sok esetben hianyoznak 
a tipikustUnetek: a nehezlegzes, 
mellkasi ; zorit6 erzes, a kileg
zes nehezitettsege nern feltetle
nUl jelcntkeznek azonnal. Mi
elott orvoshoz fordulunk, je
gyezzuk fel, hogy a tunetek 

mely napszakban, esetleg fizi
kai terheles hatasara jelentkez
nek-e. Gondoljuk at milyen kor
nyezetben,evszakbanerosodnek 
a panaszok, ezek az informs
ciok fontosak lehetneka tovabbi 
vizsgalatok szempontjabol. 

Nerna legutak betegsege, de na

PARTN£RONI(: 

www.ambroxolteva.hu 

A letapadt hurutos valadek csak 
a k6rokoz6knak j6. 
Amigmi a makacs hurutos k6hogestol 
szenvedOnk, addig ok - bakteriumok es 
virusok  elnek esvirulnak bennOnk, 
tovabbi veszelynek teveki szervezetOnket. 

Strategiai partnerOnk a Forest-Papfr Kft. 

Ahurulos valadekot az Ambroxoldja. 

AzAmbroxol-TEVA termekcsaladkoptetoi 
gyorsan feloldjaka letapadt hurutos 
valadekot. es hatekonyan segftik a valadek 
felkiihiigeset. 

AzAmbroxol-TEVA veny nelkOI kaphat6 
gy6gyszer. 

Felszakitjuk,
ami letapadt.
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