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Mieli keliautojai,
vasarai pasibeldus į mūsų duris, atostogos – jau ranka pasiekiamos... Kad kelionė būtų
sėkminga, pavyktų išvengti ligų, traumų ar įvairių negalavimų, siūlome savo lagaminuose visada rasti vietos pačioms reikalingiausioms pirmosios pagalbos priemonėms.
Vasaros „Kelionių vaistinėlėje" naudingų patarimų tikrai nepagailėjome. Tegul Jūsų atostogos būna sėkmingos, o netikėtai pajutę negalavimą ar patyrę traumą, „Kelionių vaistinėlėje" rasite, kaip greitai ir efektyviai pagelbėti tiek sau, tiek artimam draugui ar bendrakeleiviui. Svarbiausia – nepalikite namuose geros nuotaikos ir būkite sveiki!

Geros kelionės, puikių įspūdžių!
Leidinio „Kelionių vaistinėlė 2019 m. vasara“ redakcija

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistus vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojami vaistai gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis,
dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums
pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų
kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

© 2019 Kelionių vaistinėlė / Leidėjas: UAB „Farmacijos namai“,
Karaliaus Mindaugo pr. 7, LT-44033 Kaunas. Tel.: (8~37) 22 10 49;
el. paštas: redakcija@emedicina.lt Interneto svetainės adresas www.emedicina.lt
Redaktorė – Asta Tvirbutienė

kelioniu vaistinele

PATARIMAI
iškylautojams
Vasara pilna netikėtumų. Ruošiatės ramiam savaitgaliui namuose, o kas nors ima ir pakviečia į žygį. Vakaras prie laužo
gal ir ne toks patogus kaip ant minkštos sofos, tačiau kiek
romantikos! Nedvejodami priimkite kvietimą, tik tinkamai
pasiruoškite, kad tos romantikos nesugadintų smulkūs nemalonumai.

Kaip apsirengti
Nesvarbu, ar žygis truks dieną, ar visą savaitgalį, visada pasiimkite atsarginius
drabužius ir dar vieną porą batų. Gamtoje visko nutinka: užklumpa iki paskutinio siūlelio permerkiantis lietus, paslydęs ant siauro lieptelio įkrenti į vandenį,
batai iki kraujo nutrina kojas.
Geriausia, kad apatiniai drabužiai būtų iš orui laidaus, sportiniams drabužiams skirto pluošto, o viršutiniai – lininiai. (Patyrę turistai pastebėjo, kad natūralus linas labai nepatinka uodams.) Būtinai pasiimkite drabužį ilgomis rankovėmis ir gobtuvu. Toks miške praverčia net karščiausią dieną.

Žygyje patogiausi drabužiai:

 kūną aptempiantys marškinėliai ilgomis rankovėmis. Atkreipkite dėmesį į
naujoves – drabužius, kurie pasiūti iš audinių, saugančių nuo ultravioletinių
spindulių;

 neperšlampama striukė su gobtuvu;
 sportinės kelnės (turistai ypač vertina tokias, kurios vienu užtrauktuko trūktelėjimu virsta šortais);

 kelios poros kojinių. Nesvarbu, kad vasara, ieškokite ilgesnių ir ne pačių ploniausių. Į medvilnines net nežiūrėkite – rinkitės šiuolaikiškas sportines kojines iš specialaus sintetinio pluošto;

 neperšlampami suvarstomi batai gruoblėtu padu (jokiu būdu ne nauji);
 nemaža marlės atraiža (ja apsivyniosite kaklą, jei prireiks šaliko, užsimesite ant
galvos, kai įkyrės uodai, panaudosite kaip uždangą nuo saulės ar mašalų).
Būtinai pasiimkite drabužį ilgomis rankovėmis ir gobtuvu.
Toks miške praverčia net karščiausią dieną.
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Kokių produktų
pasiimti
Kad ir ką virtumėte ant laužo, viskas būna pasakiškai
skanu. Todėl svarbiausia nepamiršti makaronų, kruopų,
konservuotų ankštinių. Angliavandenių turtingas maistas pasotins, bet neleis
apsunkti. Jei einate į pėsčiųjų žygį, nepamirškite, kad viską nešitės ant pečių,
todėl įvertinkite produktų svorį. Juo labiau kad teks pasiimti ir kelis litrus vandens, kurio atsargos svarbesnės nei maistas! Užkandžiui tiks produktai, kurie
užima nedaug vietos, negenda ir netrupa: riešutai, džiovinti vaisiai, energiniai
batonėliai. Šokolado į vasaros žygius neimkite – ištirps.

Žygio vaistinėlė
Niekas nesitiki, kad iškylaudamas sunegaluos, tačiau apdairumas
nekenkia. Juolab kad vaistai neužima daug vietos. Žygio vaistinėlėje turėtų būti:

 dezinfekavimo skysčio;
 vaistų nuo galvos skausmo (per daug gryno oro – dažna galvos skausmo priežastis);

 vaistų nuo alergijos;
 priemonė nuo nudegimų;
 vandenilio peroksido;
 įvairaus dydžio pleistriukų ir binto;
 vaistų nuo virškinimo sutrikimų: ir nuo viduriavimo, ir nuo vidurių
užkietėjimo (beje, pastarasis negalavimas turistus kamuoja dažniau);

 vaistų nuo karščiavimo.

Kuklus kosmetikos
krepšelis
Kelias dienas praleidę po atviru dangumi visi neįtikėtinai išgražėja: oda pasidaro lygesnė, akys blizga. Todėl įprastų kosmetikos priemonių net neprireikia.
Pakaks veido losjono, kuris ir nuvalo, ir tonizuoja, ir pamaitina odą, apsauginio
kremo nuo saulės ir higieninio lūpų pieštuko su ultravioletinių spindulių filtrais.
Dar pasiimkite priemonę nuo uodų. Visa kita drąsiai palikite namuose.
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Skausmas – prastas
kelionių palydovas

Skausmas yra tarsi organizmo pagalbos šauksmas – jam negerai! Protingiausias patarimas būtų kreiptis į gydytoją ir aiškintis skausmo priežastį.

S k u b i p a g a lb a k e lion ė j e

Tiesa, kelionėje šis patarimas ne visada lengvai įgyvendinamas.

Yra ir kita išeitis – išgerti vaistų
nuo skausmo. Jų yra įvairių pavadinimų, nevienodo poveikio. Į kelionės krepšį įsidėkite
nedidelį kiekį patikimai supakuotų
tablečių, kurių poveikis – kuo universalesnis. Neblogas pasirinkimas būtų
Solpadeine tabletės. Jos skirtos ir įvairaus
pobūdžio (galvos, dantų, menstruacijų,
raumenų ir pan.) skausmui malšinti, ir
peršalimo simptomams lengvinti. Vaisto sudėtyje yra trijų veikliųjų medžiagų:
paracetamolio, mažinančio karščiavimą,
ir kodeino bei kofeino, kurie kartu itin
greitai numalšina skausmą.

Skausmo, ypač stipresnio,
ilgai kęsti nereikėtų –
jis alina imunitetą,
kenkia širdžiai.

Patarimai
 Jei įsiskaudo galva, pirmiausia pabandykite prisiminti,
ar užtektinai tą dieną gėrėte vandens. Organizmo dehidratacija – dažna galvos skausmo priežastis.

 Nugaros, raumenų, sąnarių skausmą gali sukelti tipiški
kelionės palydovai – ilgas sėdėjimas ar neįprastas fizinis
krūvis. Dažniau keiskite kūno padėtį, atsargiau kelkite
sunkius krepšius, nedarykite staigių judesių ir galbūt
pavyks išsiversti be vaistų.
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Universali kosmetika
saulės nugairintai odai

Ką įsidėti į atostogų kosmetikos krepšelį, kad jis nebūtų sunkus ir išsipūtęs?
Patogiausios būtų priemonės, kurios tinka „visiems gyvenimo atvejams“.

S k u b i p a ga lb a k e lion ė j e

Veido kremas
jam ir jai
Vyro ir moters odos poreikiai gana
panašūs, todėl bent jau kelionėje
galima naudoti tą patį veido kremą.
Tiesa, yra tam tikrų išlygų: kremas
turi būti bekvapis ir higieniškoje
(t. y. išspaudžiamoje) pakuotėje. Toks,
pavyzdžiui, yra Altermed Panthenol
Forte: be jokių dažiklių ir kvapų. Jis greitai susigeria, veiksmingai drėkina, tinka
net alergiškos odos priežiūrai, taip pat
ir po skutimosi sudirgusiai odai.

Pienelis saulės ir
maudynių mėgėjams
Saulės vonios, karštis, maudynės yra nemenkas išbandymas
viso kūno odai. Jį atlaikyti padės
kūno pienelis Altermed Panthenol
Forte. Jo sudėtyje gausu bioaktyvių medžiagų, apsaugančių nuo
žalingo laisvųjų radikalų poveikio.
Pienelis tinka ir kasdienei odos
priežiūrai, nes puikiai drėkina ir
regeneruoja.

Jei prireikia
stipresnio poveikio
Žinome, kaip svarbu vasarą naudoti apsauginius kremus. Tačiau būna, kad pamirštame
ar patingime pasitepti ir… jau jaučiame,
kad oda ne tik paraudusi, bet ir perši. Tokiu
atveju labai praverstų purškiamos putos
Altermed Panthenol Forte. Jų sudėtyje yra ne
tik D-pantenolio, akimirksniu nuraminančio
sudirgusią odą, bet ir vitaminų A, E ir F kompleksas, kuris užtikrina puikų
drėkinimą ir gali pagreitinti žaizdelių gijimą. Nedidelio flakonėlio ilgam užteks, nes putos labai skalsios, jų reikia purkšti tik ant pažeistų vietų.
Žinome, kaip svarbu vasarą naudoti apsauginius kremus.
Tačiau būna, kad pamirštame ar patingime pasitepti.
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MAISTAS
KELIONĖJE:
pagundos ir
pavojai
Kartais vienas kąsnis daug žadančią išvyką gali paversti košmaru – apsinuodijus
nublanksta net ir ryškiausi įspūdžiai. Kitas kelionėse, ypač poilsinėse, tykantis
netikėtumas – grįžus namo pastebėti, kad parsivežėte ne itin pageidaujamą suvenyrą – vieną kitą nereikalingą kilogramą. Kaip to išvengti?

Atskirkite
nuo nuobodulio

Kartais vienas kąsnis
daug žadančią išvyką
alkį
gali paversti košmaru.

Kai staiga atsiranda marios laisvo laiko, dažnai kyla noras ką nors skanaus suvalgyti, ilgėliau pasėdėti kavinukėse (ir taip pat ką nors sukrimsti). Kad toks laiko leidimas netaptų nuolatiniu atostogų palydovu, įsidėmėkite porą paprastų patarimų.



Ir atostogaudami stenkitės kuo reguliariau maitintis – valgykite tik įprastomis valandomis. Ypač svarbu laiku pavalgyti pusryčius, net jeigu dėl to tenka
atsisakyti pagundos ilgiau pasivartyti lovoje.

 Iš anksto apgalvokite, ką ir kada valgysite. Jeigu ruošiatės į ilgesnę išvyką,
pietus pasiimkite su savimi, kad galėtumėte pavalgyti atėjus įprastam pietų
metui. Jeigu susigundėte užsukti į kavinukę, nors nesate alkani, užsisakykite
vandens ar kavos, bet ne pyragaitį.

 Ypač apdairūs turėtumėte būti išsiruošę autobusu pakeliauti po Europą. Tie,
kam tenka ilgai važiuoti, laiką dažnai trumpina ką nors kramsnodami. Nedarykite to! Verčiau iš anksto pasirūpinkite, kokia įdomia veikla trumpinsite
ilgas kelionės valandas.

 Per parą išgerkite bent porą litrų vandens – tada troškulio nesupainiosite
su alkiu.
Atostogaudami stenkitės kuo
reguliariau maitintis – valgykite tik
įprastomis valandomis.
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Vėlyva vakarienė
Per atostogas vėlyva vakarienė – įprastas dalykas. Tačiau nepamirškite, kad vakarop medžiagų apykaita sulėtėja, todėl viskas, ką suvalgėte prieš miegą, garantuotai „eis į kūną“. Ir ne tik – miegas pilnu skrandžiu nebus nei gilus, nei jėgas
grąžins. Taigi po vakarienės neskubėkite į lovą, luktelkite bent porą valandų. Per
tą laiką tikrai rasite, ką įdomaus nuveikti.

Kita laiko juosta
Jei per atostogas ketinate pasiekti kraštus, kurie yra kitoje laiko juostoje, turėtumėte žinoti, kaip prie to prisitaikyti. Mat išsiderinus vidiniam
laikrodžiui, organizmas siunčia alkio signalus ir tada, kai esate paprasčiausiai
pavargę. Suprantama, nuvykus į naują vietą norisi kuo daugiau pamatyti. Tačiau pirmiausia gerai išsimiegokite. Tada nekils noras energijos stygiaus kompensuoti maistu.
! Ir dar vienas įdomus faktas kai ką galbūt paskatins net
nebandyti suvalgyti tiek, už kiek sumokėjo pirkdami „viskas
įskaičiuota“ kelialapį: planuojant produktų sąnaudas vienam
žmogui skiriama 5 kg maisto per dieną. Tiesa, duomenys – iš
Turkijos viešbučių, vertinamų 5 žvaigždutėmis, bet net du
kartus mažesnis kiekis būtų gerokai per didelis!

Švediškas stalas
Gausiai nukrautas švediškas stalas viešbučio valgykloje daug ką išmuša iš vėžių.
Toks maitinimas paprastai būna įtrauktas į kelialapio kainą, o žmonėms visada
norisi už savo pinigus gauti kuo daugiau. Neįsijauskite ragaudami viską iš eilės,
kad paskui netektų gailėtis. Iš karto nuspręskite, ką tą kartą valgysite, įsidėkite
įprasto dydžio porciją ir daugiau nebesisukiokite apie stalus su patiekalais.
Beje, maisto gausa ant švediškų stalų garsėjantys Turkijos viešbučiai jau ir
patys susirūpino, bet ne tiek persivalgančių turistų savijauta, kiek neprotingu
maisto švaistymu. Nuo šios vasaros turkai pradeda projektą „Oranžinė vėliava“,
kurio tikslas – racionalus maisto vartojimas. Planuojama ne tik pasirūpinti viešbučių svečiams skirta informacine medžiaga (plakatais, lankstinukais) apie šią
aktualią problemą, bet ir prie švediškų stalų pastatyti konsultantus, kurie turistus ragins įsidėti tik tiek maisto, kiek ketina suvalgyti…
11



Probiotikai saugo
žarnyną

Tinkamai parinkti probiotikai gali apsaugoti nuo negalavimo, dažnai už-

S k u b i p a ga lb a k e lion ė j e

klumpančio keliaujant, ypač po tolimesnes šalis.

Pasikeitus mitybos įpročiams
(o kelionėje kitaip ir nebūna!)
sutrinka natūrali žarnyno mikrofloros pusiausvyra. Jau vien
to užtenka, kad prasidėtų vadinamoji keliautojų diarėja. O kur
dar kiti rizikos veiksniai, pavyzdžiui,
nesaugus gerti vanduo. Juk Lietuva
yra viena iš nedaugelio šalių, kur iš
čiaupo teka puikios kokybės požeminių šaltinių vanduo. Prie to pripratus lengva prarasti budrumą keliaujant. Reikėtų žinoti, kad jei šalyje

nesaugu gerti vandenį iš čiaupo,
tai tas vanduo netinka nei dantims
valytis, nei vaisiams plauti, nei gėrimams skirtus ledukus užšaldyti.

Atkreipkite dėmesį į
preparato laikymo sąlygas ir
kelionei rinkitės tokius
probiotikus, kurių nereikia
laikyti šaldytuve.

Patarimai
 Visus neįprasto maisto keliamus pavojus iš anksto sunku numatyti, tačiau keliautojų diarėjos riziką galima sumažinti laiku
pavartojus probiotikų. Rinkdamiesi tinkamą preparatą, dėmesį
kreipkite ne tik į kainą, bet ir į tai, kiek ir kokių rūšių gerųjų bakterijų jame yra. Jei bus per mažai, apgaudinėsime patys save:
vartosime probiotikus, o norimo poveikio nesulauksime...

 Vienoje probiotikų preparato dozėje turėtų būti bent 5 milijardai gerųjų bakterijų ir ne mažiau kaip 5 jų rūšys. Tokie papildai
tiks ne tik viduriavimo profilaktikai, bet ir padės apsinuodijus ar
užklupus enterovirusinei infekcijai. Beje, tokiu atveju dar geriau
veikia prebiotikų, probiotikų ir virškinimo fermentų derinys.

 Pradėjus vartoti probiotikų organizmas gali sureaguoti įvairiai – nelygu, kokia mikrofloros pusiausvyra nusistovėjusi žarnyne. Pasitaiko, kad pirmosiomis probiotikų vartojimo dienomis viduriuojama, ir tai yra normalu – organizmui reikia laiko
pusiausvyrai atstatyti. Todėl geriausia probiotikus, kurių imsite į kelionę, pradėti
vartoti bent savaitę iki iškeliaujant.

 Kartu su probiotikais nepamirškite gerti užtektinai vandens, kad iš organizmo grei12

čiau pasišalintų viskas, kas nereikalinga.

SUNEGALAVOTE?
PASIDAIRYKITE PO
PRIESKONIŲ LENTYNAS
Šis patarimas ypač aktualus keliaujantiems Rytų kryptimis, kur prieskonių – nors vežimu vežk (tiesiogine prasme!). Įsiminkite populiariausių prieskonių gydomąsias savybes.

Anyžius. Savito kvapo, aitroko skonio sėklos lengvina kosulį,
veikia kaip švelnūs laisvinamieji, tinka kaip pagalbinė priemonė užklupus šlapimo pūslės uždegimui.

Ciberžolė. Deginančio skonio, ryškiai geltona (ir sunkiai nuplaunama!) spalva dažantys milteliai padeda susirgus bronchitu – skystina gleives, slopina uždegimą,
gerina kepenų veiklą ir padeda sutrikus virškinimui.

Cinamonas. Indai sako, kad šis kvapus prieskonis šildo ir kūną, ir sielą, kitaip tariant, yra natūralus
antidepresantas. Be to, cinamonas naikina virusus ir
bakterijas, padeda apsisaugoti nuo apsinuodijimo,
mažina cukraus kiekį kraujyje.

Garstyčios. Ir šviesesnės, ir tamsesnės spalvos grūdeliai –
gana aštrus prieskonis, tad nenuostabu, kad pagerina virškinimą, pasižymi šildomuoju poveikiu. Sutrintų garstyčių
sėklų vonia ar padų kompresai – geras būdas išvengti ligos
peršalus.
Gvazdikėlis. Kvapnūs pumpurėliai pasižymi antiseptinėmis savybėmis, gerina burnos kvapą ir net gali būti
pirmoji pagalba suskaudus dantį! Beje, gvazdikėlių kvapo itin nemėgsta uodai.
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Imbieras. Vienas mėgstamiausių indų virtuvės prieskonių
tinka ne tik peršalus ar sutrikus virškinimui, bet ir pajutus
energijos stoką. Padeda nuo pykinimo. Pikantiško skonio imbierų arbata puikiausiai pakeis popiečio kavą!

Juodgrūdė. Mažos juodos sėklytės turi per šimtą veikliųjų medžiagų, reguliuojančių daugelį organizmo funkcijų.
Aštroko skonio grūdeliai gerina virškinimą, o pakramtyti ir
palaikyti burnoje puikiai dezinfekuoja, saugo nuo ėduonies, naikina blogą kvapą.

Kardamonas. Žalsvos ankštelės, pilnos salsvo kvapo sėklyčių, gerina virškinimą, o vartojamos didesniais kiekiais stiprina
širdies raumenį. Kaip ir daugelis malonaus kvapo prieskonių,
padeda išsklaidyti niūrią nuotaiką.

Kuminas. Šis Rytuose itin mėgstamas prieskonis
mums yra kiek neįprasto skonio, tačiau jį pamėgti verta, ypač valgant sunkiau virškinamą maistą.
Į kmynus panašiomis savito kvapo sėklomis pagardintas ankštinių patiekalas nesukels pilvo pūtimo ir kitų su tuo susijusių nemalonumų…

Paprikų milteliai. Jų būna ir saldžiųjų, ir aitriųjų. Kiekviena rūšis savaip naudinga. Saldžiosios gražiai nudažo patiekalą, rūkytos suteikia skonį, kurį vieni dievina, kiti nekenčia,
o aitriosios, turtingos kapsaicino, skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą, gerina kraujotaką (ypač padeda, kai šąla galūnės).

Šafranas. Vienas brangiausių prieskonių šalyse, kuriose
auginamas, yra visai įperkamas. Šafrano pavartokite pajutę pirmuosius peršalimo simptomus, užėjus menstruacijų
skausmams. Beje, jau seniai žinoma, kad šis prieskonis yra
puikus afrodiziakas.
! Ar žinote, kad karis, vienas populiariausių Rytų šalyse
prieskonių, yra ne kokio nors prieskoninio augalo dalis,
o prieskonių mišinys. Europoje vartojamas karis gerokai
švelnesnis už rytietišką, todėl šio nepadauginkite!
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PERKAITIMAS
(šilumos smūgis)
Perkaitimas – tai organizmo būklė, kai sutrinka kūno temperatūros reguliacija ir pakyla kūno temperatūra. Greičiau perkaista
nutukę, pavargę, neištvermingi, vaikai ir
senyvi žmonės.

Perkaistama, kai:






Aukšta aplinkos temperatūra.

SVARBU:

Didelė santykinė oro drėgmė.

Į šaltą vandenį nardinti

Patalpos nevėdinamos.

visą kūną negalima!

Didelis fizinis krūvis.

Perkaitimo požymiai atsiranda staiga. Pakilus kūno temperatūrai – dažniausiai, kai ji būna didesnė nei +38° C, atsiranda galvos skausmai, mieguistumas, žiovulys, sutrinka pusiausvyra, kalba tampa nerišli. Veidas parausta, padažnėja pulsas
(110–160 kartų per min.) ir kvėpavimas (pastarasis būna paviršutinis, įkvepiama
daugiau kaip 20 kartų per minutę). Jei kūno temperatūra pakyla dar daugiau
(būna didesnė kaip +41° C) ir tokia būklė užsitęsia, žmogus netenka sąmonės
ir gali mirti.

Pirmoji pagalba:







Skubiai išneškite nukentėjusįjį iš karštos aplinkos!
Paguldykite pavėsyje, vėsioje aplinkoje.
Atsagstykite drabužius (atsekite apykaklę).
Vėdinkite (vėduokle, ventiliatoriumi).
Nukentėjusįjį šaldykite: ant kūno dėkite sudrėkintą +37° C
vandenyje paklodę, rankšluostį, ant stambių kraujagyslių
(kaklo, pažastų, kirkšnies) dėkite kelis šaltus kompresus, ledų.
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Jei nukentėjusysis sąmoningas, duokite gerti vandens.
Vežkite į gydymo įstaigą.

PATIKIMA

odos priežiūra

APSAUGINIS DRĖKINAMASIS KREMAS
ULTRA-MOISTURIZING CREAM

50+
SPF
ü Intensyvus 24 val. drėkinimas
ü Apsauga nuo UVA/UVB spindulių

Išbandyta ant jautrios odos, prižiūrint dermatologams ir pediatrams

Ieškokite didžiosiose vaistinėse

 Kaip numalšinti niežulį
Keliaujant visko gali atsitikti: ir koks vabzdys įgelti, ir šiaip odą išberti prisilietus prie neįprasto augalo. Pirmoji pagalba tokiu atveju – kuo greičiau

S k u b i p a ga lb a k e lion ė j e

numalšinti niežėjimą.

Nesvarbu, dėl kokių priežasčių kyla

Niežulys nėra liga, o tik

odos niežulys, svarbu kuo mažiau

simptomas. Jei jį sukėlusi

kasyti niežtinčią vietą, antraip susi-

priežastis nėra aiški, pirmai

darys toks užburtas ratas: pasikasę

progai pasitaikius kreipkitės

sudirginsime odoje esančias nervų

į gydytoją.

galūnėles, dėl to jos taps dar jautresnės ir dar labiau norėsis kasytis.

Patarimai


Jei turite galimybę, ant niežtinčios vietos uždėkite
šaltą kompresą. Jis turėtų būti sausas, nes drėgmė
gali papildomai dirginti odą.

 Jei sudirgęs didesnis odos plotas, renkitės kuo plonesnio ir švelnesnio audinio drabužiais. Jie turėtų
būti kuo mažiau aptempti.



Kelionės krepšyje visada turėkite niežulį malšinančio tepalo, pavyzdžiui, Grivix gelio tūbelę. Grivix
gelio naudojama, jei reikia mažinti niežulį, susijusį
su vabzdžių įkandimu, dilgėline, odos išbėrimu,
saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršiniu odos
nudegimu. Jo veiklioji medžiaga dimetindeno maleatas ne tik malšina
niežulį, bet ir mažina patinimą, per kelias minutes nuramina sudirgusią
odą. Pažeistą vietą galima tepti 2–4 kartus per dieną. Tinka ir vaikams, ir
suaugusiesiems.
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Rita Šuopienė, gidė,
Kauno gidų bendrijos
pirmininkė

Mano kelionių vaistinėlė dažniausiai būna didesnė už bendrakeleivių, nes
puikiausiai žinau, kad posakis „kelionėje visko gali nutikti“ – anaiptol ne tušti
žodžiai! Kai vykstu į kelionę autobusu, visada pagalvoju ne tik apie tai, ko gali
prireikti man pačiai, bet ir ko dažniausiai pritrūksta turistai. Autobuse visada
būna vaistinėlė, tačiau joje dažniausiai – tik tvarsliava. Aš visada imu ne vieną
dėžutę pleistrų, nes dar nebuvo kelionės, kad kam nors jų neprireiktų! Visada
turiu tepalo nuo kojų tinimo – juo irgi tenka dalintis su bendrakeleiviais, nes
kojos kelionėje tinsta net tiems, kurie kasdienybėje to nepatiria. Deduosi ir vaistų nuo spazmų. Ypač įsiminė dar karjeros pradžioje įgyta patirtis: teko lydėti
didelę turistų grupę į Sankt Peterburgą. Vykome traukiniu. Pasibaigus ekskursijai po miestą turistai prisipirko mandarinų, o paskui… kone visi suviduriavo!
Nuo tada vaistų nuo viduriavimo mano kelionių vaistinėlėje rastumėte gerokai
daugiau, nei reikia vienam žmogui. Kelionėje esu smarkiai nusiplikiusi, todėl į
kelionių krepšį nepamirštu įsidėti tepalo nuo nudegimų. Ir galiu pasakyti, kad
mane labai džiugina naujos kelionių autobusu
taisyklės: jokių karštų gėrimų autobusui važiuojant! Autobusui sustojus užkandžiaujama lauke.
Iš savo patirties galiu pasakyti, kad kiekvienam
turistui, net ir netoli vykstančiam, būtina turėti
būtinosios medicinos pagalbos draudimą: teko
pačiai lydėti sunegalavusį turistą pas vietos medikus. Būna, kad pagelbsti ir tarp turistų esantys
medikai (jie iš savo krepšių prireikus traukia ne
tik geriamus, bet ir leidžiamus vaistus), tačiau
kas garantuos, kad jūsų grupėje bus tokių angelų sargų?!

Iš savo patirties galiu pasakyti, kad kiekvienam
turistui, net ir netoli vykstančiam, būtina turėti
būtinosios medicinos pagalbos draudimą.
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Jūratė Butkutė-Bratikienė,
žurnalistė

Į savo atostogų vaistinėlę, nepriklausomai nuo to, keliauju po Europą ar važiuoju į tolimesnę šalį, dažniausiai dedu vis tas pačias priemones. Kadangi mėgstu
daug vaikščioti, o net ir patogiausi sportbačiai kartais nutrina, visada turiu įvairių
dydžių pleistrų. Kai žinau, kad jie kuprinėje, be baimės galiu žingsniuoti ir po
keliasdešimt kilometrų per dieną.
Visada mano vaistinėlėje guli vienas kitas buteliukas homeopatinių vaistų nuo peršalimo. Pajutusi, kad ima peršėti gerklę, iškart jų griebiuosi, kol dar
rimčiau nesusirgau. Taip pat dažnai vežuosi koncentruoto natūralaus C vitamino bei česnako kapsulių. Pastebėjau, kad šie papildai, ypač vartojami kartu, sustabdo prasidedančią slogą ir nuslopina gerklės skausmą.
Taip pat dažnai vežuosi koncentruoto natūralaus C vitamino bei česnako kapsulių. Pastebėjau, kad šie papildai,
ypač vartojami kartu, sustabdo prasidedančią slogą ir
nuslopina gerklės skausmą.
Saugiai jaučiuosi, žinodama, kad kelionės vaistinėlėje guli ir
pakuotė gerųjų bakterijų (probiotikų). Jos tinka ir tuo atveju,
kai kažką ne taip užvalgau, ir tada, kai puola koks virusiukas.
Keliaudama, ypač jei kelionė sunki, pavartoju jų profilaktiškai.
Be vaistų, mano ištikima kelionių palydovė – su džok
masažinė lazdelė. Ji, kaip kokia stebukladarė, gelbsti nuo
įvairiausių negalavimų, nes juk mūsų delnai – tarsi sumažintas viso kūno žemėlapis. Kiekvienas taškas delne atitinka
tam tikrą organą, todėl jei sunegaluoja kuris, masažiniu ratuku, esančiu lazdelės gale, spaudau atitinkamą tašką. Savimasažas neretai suveikia geriau nei bet kokie vaistai. Masažine lazdele aktyviai pamasažuoju delnus ir rytais – suteikia
energijos ir žvalumo.
Visada su savimi turiu ir keletą buteliukų natūralaus eterinio aliejaus. Kvapiųjų rozmarinų aliejus padeda nuo galvos skausmo. Nors galvą skauda
retai, bet kelionėse visko pasitaiko. Jei kabinasi koks virusas ar aplink yra sloguojančių, kosinčių ar čiaudinčių pakeleivių, uostau imbierinių citrinžolių eterinį aliejų, o jei kelionės įspūdžių
būna itin daug ir sunku užmigti, lašelį kitą levandų eterinio aliejaus užlašinu ant pagalvės.
Įdomu tai, kad jeigu keliauju su didesniu būriu bičiulių, tampu tikra eterinių aliejų ambasadore: vos atkemšu buteliuką, tuoj visi apspinta ir puola prašyti pauostyti. Tada paaiškėja, kad
vienam skauda galvą, kitam perši gerklę... Taip kelionėse pavyksta padėti ir kitiems.
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daryti, kai tinsta
 Ką
kojos
Tinstančios kojos vasarą daugeliui kelia rūpesčių. Dažniausiai tai – laikinas
negalavimas. Tokį nesunkiai įveiksite mūsų siūlomais būdais. Tačiau jei ko-
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jos nuolat būna patinusios, reikėtų apsilankyti pas gydytoją.

Greičiausiai ir jums ne kartą buvo
taip: kelias valandas pasėdėjus au-

Įdomu, kad turintiesiems

tomobilyje, lėktuve ar kitoje trans-

dideles pėdas kojos tinsta

porto priemonėje batai pasirodo

rečiau. Turbūt tai –

per ankšti. Paskui pailsinate aukštyn

viena iš priežasčių,

pakeltas kojas – ir tinimo kaip nebū-

kodėl šis negalavimas

ta! Tiesiog kurį laiką buvo sutrikusi

dažniau vargina moteris...

limfos ir kraujo apytaka.

Patarimai
 Jei kelionėje tenka ilgai sėdėti, venkite užsikelti koją
ant kojos. Išnaudokite kiekvieną progą atsistoti ir
bent jau pamindžikuoti nuo kojos ant kojos, pasistiebti ant pirštų galų.
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Kelionėje atsisakykite maisto, nuo kurio užkietėja
viduriai. Valgykite daugiau daržovių, vaisių ir kitų
ląstelienos turtingų produktų. Vartokite kuo mažiau druskos, venkite saldžių ir gazuotų gėrimų, tik
nepamirškite gerti užtektinai vandens.



Prieš ir per kelionę pavartokite normaliai kojų venų kraujotakai palaikyti skirto
maisto papildo, pavyzdžiui, Venikap. Venikap gali būti rekomenduojamas pacientams, kurie skundžiasi patinusiomis, sunkiomis, nuvargusiomis, skausmingomis kojomis. Venikap sudėtyje esantis tikrųjų vynmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kojų venų kraujotaką; vitaminas C padeda apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, padeda palaikyti normalų kolageno, kuris
reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą.

GYDOMOSIOS
PROCEDŪROS… DUŠE
Kelionėje prasčiau pasijutę kartais susigriebiame, kad nepasiėmėme tam
tikrų vaistų, o ir vaistinės šalia nėra, bet į dušą nueiti galimybę dažniausiai
turime. Tai ir pasinaudokime tuo užklupus nedideliems negalavimams.

! Duše galima ne tik nusiprausti. Pasinaudokite puikiu
dušo privalumu – mobilia srove. Ją galima nukreipti į
bet kurią kūno vietą, nustatyti karštesnę
ar vėsesnę vandens temperatūrą.

Sprando skausmai
Stovėdami po dušu skaudamas vietas apgaubkite rankšluosčiu
ir ant jo 10–15 min. liekite karšto vandens srovę. Kai skausmas
atlėgs, padarykite kelis sprando kraujotaką gerinančius pratimus: pakelkite kairę
ranką ir pasilenkite į dešinę, paskui pakelkite dešinę ranką ir pasilenkite į kairę.
Kelis kartus pasilenkite į priekį, delnais stengdamiesi pasiekti kojų pirštus ar bent
jau kelius. Viską darykite neskubėdami, lėtai.

Galvos skausmai, sumažėjęs kraujospūdis
Kojas apliekite stipria šalto vandens srove: pradėkite nuo išorinės
dešinės pėdos pusės, paskui srovę nukreipkite į blauzdą, tada vėl žemyn – link didžiojo piršto ir kauliuko. Tą patį padarykite su kaire koja. Beje, nuo
nervinio pobūdžio galvos skausmų padeda šalto vandens vonelės rankoms: jas
reikia įmerkti iki alkūnių.

Nuovargis
Jį puikiai pašalina šaltas dušas rankoms. Iš pradžių stiprią srovę nukreipkite į dešinį delną, paskui kilkite iki pažasties. Tada apliekite kairę ranką.

Padidėjęs kraujospūdis
Savijautą pagerins kontrastinis dušas: iš pradžių visą
kūną sušildykite stipria karšto vandens srove, paskui
apsiliekite kuo šaltesniu vandeniu. Procedūrą kartokite
kelis kartus.
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Vaiva Budraitytė, astrologė, būrėja, knygos
„Gyvenimą keičiantys patarimai“ autorė
Keliones planuoju labai atsakingai, ir todėl aišku, kad būtiniausius vaistus visada
vežuosi su savim. Jei skrendu lėktuvu, būtinai prieš skrydį išsitepu kojas (net iki
juosmens) heparino tepalu, tada apsimaunu ortopedines pėdkelnes. Taip darau ir
kai turistaudami skraidom trumpais vietiniais reisais! Antras man labai svarbus vaistas yra aspirinas, ypač skrendant tolimais reisais (į Ameriką, Australiją, Singapūrą,
Kanarus). Aspirinas paskystina kraują, be to, mudu su vyru vengiame to, kas kraują
tirština: niekada negeriame lėktuve siūlomo vyno ar brendžio, nors tai ir įskaičiuota
į bilieto kainą. Todėl net po dvylikos valandų skrydžio iš lėktuvo išlipam neištinusiomis, lengvomis kojomis, puikios savijautos.
Į kelionę visada pasiimu laisvinamųjų, net kai skrendu į Indiją ar Tailandą (ne
paslaptis, kad šiose šalyse populiaresni yra vaistai nuo viduriavimo...). Mano kelionių vaistinėlėje yra ir pakelis pleistriukų, jei nutrintų kojas.



Keliones planuoju labai atsakingai, ir todėl aišku,
kad būtiniausius vaistus visada vežuosi su savim.

Prieš kelionę būtinai apsidraudžiam pačiais geriausiais kelionių draudimais, ypač
kai keliaujam su anūkais, bet, ačiū Dievams, dar neteko pasinaudoti! Kažkada turėjau tokį su sveikata susijusį nuotykį: susiruošėm su draugais per pačius baisiausius karščius į Kretą. Aš, kaip visada, visiems nurodinėjau, ką kas gali valgyti, gerti,
kaip elgtis, kad neiškeptų tvyrant 38 ⁰C karščiui, liepiau gerti daug vasarošilčio
vandens, valgyti tik vakarais ir dieną šiukštu negurkšnoti alaus, nerūkyti. Draugams mano patarimai buvo nė motais (jie tais laikais keliavimo patirties nedaug
teturėjo). Vieną vakarą draugė mane paprotino, sako: „Na ir prakaituoji, per dieną
po kelis kartus maudaisi, keiti drabužius, o aš visai neprakaituoju ir išsiverčiu su
vienu drabužių komplektu per dieną. Jeigu mažiau gertum vandens, ir tu nebūtum tokia suplukusi…“ Aš patylėjau (nors man tai ir nebūdinga), nesgi negali
auklėti suaugusio žmogaus. Po 7 dienų, o mūsų kelionė turėjo trukti 14 dienų,
mano draugę išbėrė, kūnas pasidengė luobu, net teko kreiptis į ligoninę. Diagnozė – saulės alergija. Vargšelė tris atostogų dienas praleido stacionare, o likusias
pragulėjo viešbutyje. Mano nuomone, tereikėjo gerti užtektinai gėlo vandens, ir
visų tų rūpesčių būtų pavykę išvengti.
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Ieva Šabanė ir Leonardas Pobedonoscevas,
projekto balinetojai.lt kūrėjai



Jau ne pirmus metus padedame keliautojams atrasti Balio grožį ir dažniausias klausimas, kurio sulaukiame – ar reikia pasiskiepyti prieš atvykstant?
Klausimas tikrai pagrįstas: juk niekad nežinai, kur koks tropikinis padarėlis ne
nuotaikoje jus pasitiks ar kokia nežinoma liga užklups. Iš karto skubame nuraminti susirūpinusius. Jei jūsų kelionės tikslas nėra keliauti po Indoneziją ir vykstate tik į Balį, skiepai nėra privalomi. Balio sala labai civilizuota ir, jei neplanuojate
žygiuoti į negyvenamas džiungles, skiepytis ar nesiskiepyti – jūsų pasirinkimas.
Ar skiepijomės mes? Taip, bet tik nuo stabligės. Ir tai padaryti rekomenduojame
visiems – jei žmogus paslysta, pargriūna ar kitaip susižeidžia, išlieka tikimybė, kad
į organizmą pateks užkratas. Net ir menkai susižeidus gydymo įstaigos Balyje iš
karto rekomenduoja šią vakcinaciją profilaktiškai, o ji Balyje kainuoja brangiai.



Kai kurie keliautojai skiepijasi nuo pasiutligės, nes Balyje – daugybė
valkataujančių šunų. Patariame prie jų nelįsti ir nevaikščioti naktimis kiemais –
jie juk saugo savo teritoriją. Išgąsdinti
gali, dažniausiai lodami, tačiau tokių
atvejų, kad šuo užpultų ar įkąstų (jei
nešmirinėjate po pat gyvenamojo
namo langais), girdėti neteko.

 Ruošiantis kelionei į Balį verta
pasiimti būtiniausių vaistų. Jei vartojate kokius nors gydytojo skirtus
vaistus, pasiimkite ir juos, ir receptą.
Įsimeskite purškiklį nuo uodų, kuris
apsaugos nuo įkyrių uodų, o kartu –
nuo jų platinamo dengės viruso.

Draudimas kelionėje labai praverčia. Niekada nežinai, kas gali nutikti. Paskutinė mūsų kelionė truko
metus laiko tai draudimu pasinaudoti teko ne kartą. Vykdami į trumpesnes
keliones papildomai nesidraudžiame, nes draudimą gauname kartu su kreditine kortele. Tačiau visuomet reikia žiūrėti sąlygas –
ar galioja padidintos rizikos veiklai, kokia galiojimo trukmė ir kt.
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NAUJIENA!

VEIKIA ŠVELNIAI

Makrogolis 4000

Simptominiam vidurių užkietėjimui lengvinti.
Kietoms išmatoms minkštinti.
• Tinka nėščiosioms
• Krūtimi maitinančioms moterims
• Diabetikams: tirpalo sudėtyje nėra cukraus
• Pacientams, ribojantiems natrio kiekį maiste
• Be glitimo
• Lengvina vidurių užkietėjimą
• Minkština kietas išmatas

GERIAMASIS TIRPALAS, 250 ml
Geriausia suvartoti kaip vieną dozę ryte

2-3 metų vaikams

8-16 ml

4-7 metų vaikams

16-32 ml

Suaugusiesiems ir 8 metų
bei vyresniems vaikams

20-40 ml

10 ml tirpalo yra 5 g makrogolio 4000. Sudėtyje
nėra kvapiųjų medžiagų, neutralaus skonio.

MILTELIAI GERIAMAJAM TIRPALUI
Geriausia suvartoti kaip vieną dozę ryte

Suaugusiesiems ir 8 metų
bei vyresniems vaikams

1-2 paketėliai
per dieną,
ištirpinti skystyje
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1 paketėlyje yra 10 g miltelių, kurių sudėtyje yra 10 g
makrogolio 4000 (kitų sudedamųjų dalių nėra).

• Tinkama dozė yra mažiausia dozė, kurią vartojant reguliariai
tuštinamasi minkštomis išmatomis.
• Poveikis pasireiškia po 24-72 valandų.
• Vartojant reguliariai, paprastai tuštinamasi kartą per dieną.
Dėmesio! Tai – medicinos priemonė.
Laikykitės nurodymų, pateiktų pakuotės lapelyje.
Prireikus pasikonsultuokite su gydytoju ar vaistininku.
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