Dophilus pre ženy

Špecifiká urogenitálneho traktu ženy
L.acidophilus
• schopnosť odolávať kyslému prostrediu v žalúdku (pH = 4,0 až 5,0 a nižšie)
• zmierňuje symptómy laktózovej intolerancie
• zabraňuje vzniku GIT ťažkostí (hnačka, zápcha), znižuje čas ich trvania
• pomáha budovať prirodzenú obranyschopnosť organizmu
• uplatňuje sa pri znižovaní cholesterolu
• zabraňuje osídleniu vagíny kolóniami kvasinky Candidy albicans a predchádza kvasinkovým infekciám

Dophilus pre ženy
1. Kvalita
2. Špecifickosť
3. Multikomponentnosť
4. ATB rezistencia!

Efektívne pri kandidózach
a vaginálnych infekciách
30 cps

Probiotikum + extrakt z brusníc
Efektívne pri urologických
infekciách
40 cps

Špecifiká urogenitálneho traktu ženy
• vaginálny ekosystém: viac ako 50 druhov baktérií, dominancia laktobacilov až do obdobia menopauzy
• močové cesty: močová trubica ženy je omnoho kratšia, je lineárna a v tesnej blízkosti rekta

Zdravá urogenitálna mikroflóra
• urogenitálne bunky sú pokryté hustým bakteriálnym biofilmom, ktorý sa konštantne mení
• zloženie vaginálneho biofilmu ovplyvňujú nutričné, genetické faktory, hladina estrogénov, pH,
ochorenia ako diabetes mellitus, imunosupresia či iné faktory
• zdravá mikroflóra má vplyv na správne fungovanie slizničnej imunity, tvorí ochrannú bariéru voči infekcii
• dominujú laktobacily, ktoré udržiavajú prirodzene kyslé pH, ovplyvňujú prežívanie či adherenciu
patogénov na epiteliálnych bunkách

Kandidózy u tehotných žien
• v priebehu celého tehotenstva (najmä v treťom trimestri) je pošvová mikroflóra vnímavejšia na kvasinkovú infekciu
• zvýšená hladina estrogénov spôsobuje zvýšenú produkciu glykogénu v bunkách pošvy, čo zlepšuje podmienky
pre rast a množenie kandíd
• estrogény zlepšujú receptivitu pošvovej sliznice na adherenciu kandíd
• kandidy majú cytosolový receptor pre väzbu pohlavných hormónov a tie urýchľujú tvorbu mycélií

Urologické infekcie u tehotných žien
• hormonálne zmeny, anatomické a fyziologické pomery v gravidite predurčujú tehotné ženy aj k zvýšenému riziku
urologických infekcií
• uroinfekciou je ohrozených 2 – 20 % pacientiek
• uroinfekcie sú častejšie u multipár ako u primipár, najohrozenejšou skupinou sú treťo- a viacrodičky
• neliečená bakteriúria, ktorá je často asymptomatická, sa asi u 25 – 30 % pacientiek vyvinie v akútnu pyelonefritídu

Špecifiká antibiotickej a antimykotickej liečby v tehotenstve
• akákoľvek infekcia v oblasti genitálií a močových ciest u tehotných sa musí liečiť
• infekcie ohrozujú matku i plod, kedy hrozí predčasný odtok plodovej vody, predčasný pôrod,
či prenos infekcie cez pôrodné cesty na dieťa
• okrem klinickej účinnosti je nutné prihliadať aj na bezpečnosť podávania liekov
• preferované sú antibiotiká zo skupiny B podľa FDA, u ktorých u zvierat nebola dokázaná teratogenita,
u gravidných žien sa predpokladá vysoká bezpečnosť, ktorá však jednoznačne nebola dokázaná
• liekmi voľby sú: betalaktámové antibiotiká – cefalosporíny a aminopenicilíny
• antimykotická liečba by mala byť lokálna, rizikové je najmä podávanie antimykotík v 1. trimestri
• liečivo voľby: boraxglycerín

Dôležité momenty
• prevencia vzniku infekcií urogenitálneho traktu
• rýchle a presné odhalenie zdravotného problému
• včasné riešenie zdravotného problému a predchádzanie vzniku komplikácií
• prevencia opätovnej infekcie (2 až 10 % žien trpí na opakované infekcie močových ciest, 75 % žien prekoná
vaginálnu kandidózu aspoň raz, z toho polovica žien ju prekoná opakovane)

Probiotiká pre ženy - Super Dophilus
Super Dophilus – kvasinkové a vaginálne infekcie
• gynekologické problémy
• črevná infekcia kvasinkového pôvodu
• vaginálna infekcia kvasinkového pôvodu
• kvasinkové ochorenia vyvolané hormonálnymi zmenami (nar. tehotenstvo)
• kvasinkové ochorenia vyvolané inou príčinou (napr. diabetici)
• návšteva kúpalísk, bazénov, sáun
• užívanie ATB a antimykotík

Probiotiká pre ženy - Super Dophilus
5 laktobacilov (60 %), 3 bifidobaktérie, 1 laktokok
Antifungálne pôsobenie
• L.acidophilus, L.salivarius – dokázané v štúdiách
• produkcia peroxidu vodíka a arginínová aktivita (Lb. v prípravkoch)
Priľnavosť na vaginálnu sliznicu in vitro
• všetky vybrané kmene na +++, okrem B.longum ++, B.breve +
Aktivita voči patogénom
• Gardnerela vaginalis, Candida albicans, E.coli, Neisseria gonorrhoea,
Streptococcus agalacticae, Chlamydia??? – baktérie v prípravkoch

Probiotiká pre ženy - Super Dophilus
až 8 miliárd živých baktérií
až 9 probiotických kultúr
Zloženie:
15 % Bifidobacterium bifidum
5 % Bifidobacterium breve
15 % Bifidobacterium longum
15 % Lactobacillus acidophilus
15 % Lactobacillus casei
5 % Lactobacillus plantarum
20 % Lactobacillus rhamnosus
5 % Lactobacillus salivarius
5 % Lactococcus lactis

Probiotiká pre ženy - Woman Dophilus
Woman Dophilus – urogenitálne infekcie
Forma: želatínová kapsula
Množstvo: 30 cps
Dávkovanie:
počas liečby ATB a pri akútnych problémoch 2 až 3 cps denne
doliečenie, po doužívaní ATB 1x 1 cps denne
Správne užívanie:
po jedle/počas jedla, zapiť 250 ml vody

Probiotiká pre ženy - Woman Dophilus
5 laktobacilov (85%), 3 bifidobaktérie, brusnicový ektrakt
Antifungálne pôsobenie a vplyv na pH
• produkcia peroxidu vodíka a arginínová aktivita (Lb. v prípravkoch)
Priľnavosť na vaginálnu sliznicu in vitro
• všetky vybrané kmene na +++, okrem B.longum ++, B.breve +
Aktivita voči patogénom
• Gardnerela vaginalis, Candida albicans, E.coli, Neisseria gonorrhoea,
Streptococcus agalacticae, Chlamydia??? – baktérie v prípravkoch
Nafukovanie, zmena pH vag.sliznice – ženy v menopauze
• L.plantarum, vyššia koncentrácia laktobacilov (produkcia peroxidu)

Probiotiká pre ženy - Woman Dophilus
až 4 miliárd živých baktérií
až 8 probiotických kultúr
Zloženie:
10 % Lactobacillus acidophilus
20 % Lactobacillus casei
10 % Lactobacillus fermentum
20 % Lactobacillus plantarum
25 % Lactobacillus rhamnosus
2 % Bifidobacterium bifidum
10 % Bifidobacterium breve
3 % Bifidobacterium longum
150 mg Brusnicový extrakt

