SLEDUJTE NÁS

Rezervujte
si léky z eReceptu
Jděte pro léky jen jednou a na jistotu.

1. 9. – 31. 10. 2021 z Vaší lékárny
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CELASKON® červený pomeranč 30 šumivých tablet
zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
zvýšená potřeba užívání např. také při sportu,
namáhavé práci, kojení, v těhotenství,
po úrazech nebo u kuřáků

APO-Ibuprofen 400 mg 100 tbl.

-25% sleva
128 Kč *

-28% sleva
119 Kč *

Doporučená cena: 170 Kč

Doporučená cena: 165 Kč

V akci také Celaskon 250 mg
tablety za 90 Kč

u leví od bolesti hlavy, zad, kloubů i menstruační bolesti
snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
balení po 100 i 30 tabletách
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci. Správné použití konzultujte se svým
lékařem či lékárníkem.

Celaskon červený pomeranč a Celaskon 250 mg tablety jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují acidum ascorbicum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pro celou rodinu!
SLEVY AŽ 100 %
z doplatků na léky pro všechny
držitele PHARMACARD.

Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

Přijďte si pro svou Pharmacard

Naše lékárny naleznete na www.ipcgroup.cz
** více informací na www.ipcgroup.cz

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

GS Extra Strong Multivitamin 60+60 tbl.

-17% sleva
399 Kč *

komplexní vyvážené složení
vitaminů, minerálů a dalších
aktivních látek
STRONG KOMPLEX
– extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea
extra silný, extra účinný
multivitamin
ve výhodném balení

Doporučená cena:
480 Kč
V akci také
GS Extra Strong
Multivitamin 50+
90+30 tbl. za 449 Kč

GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM 100+30 tbl.

-19% sleva
189 Kč *

zdravé kosti, zuby,
nehty, imunita
vápník a hořčík jsou
důležité pro zdravé
a pevné zuby
navíc mangan a vit.
D3 a K podporují zdravé
a silné kosti
zinek, měď a vit. B6
podporují imunitu

Doporučená cena:
234 Kč
V akci také
GS Vápník, Hořčík
Zinek PREMIUM
30 tbl. za 79 Kč

Doplňky stravy

Salus Floradix® Železo + 250 ml
Tekutý doplněk stravy s obsahem železa a dalších
tělu prospěšných látek, které přispívají ke snížení
pocitu únavy a vyčerpání
www.floradix-zelezo.cz
je dobře vstřebatelný
má komplexní složení
s obsahem
přírodních
látek
představuje
zdroj vitamínů
B1, B2, B6, B12 a C

ACYLPYRIN® 10 tablet

-20% sleva
270 Kč *

-23% sleva
31 Kč *

Doporučená cena:
339 Kč
o bsahuje výtažky
z bylin a ovocných
šťáv přispívajících
ke správnému trávení
bez konzervačních
látek a barviv

Nalgesin® S 275 mg, 40 tablet

ZNÁTE
z

V akci také Nalgesin® S,
20 tablet za 111 Kč

Doplňky stravy

TV

Doporučená cena:
40 Kč

l ék při chřipce a nachlazení
snižuje horečku
k úlevě od bolesti hlavy, kloubů a svalů
provázející chřipková onemocnění

ACYLPYRIN® 500 mg tablety je volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje 500 mg
kyseliny acetylsalicylové. Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci a poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Oscillococcinum® 30 dávek

-20% sleva
159 Kč *

-16% sleva
589 Kč *

Doporučená cena: 199 Kč

Doporučená cena: 705 Kč

m
 írní bolest, horečku a zánět
l ék proti bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů, menstruační bolesti
r ychlý nástup analgetického účinku

V akci také Oscillococcinum®
6 dávek za 189 Kč

Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalový leták.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek
k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii
k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

prevence a léčba chřipkových stavů, např.
horečka, zimnice, únava a bolesti svalů
bez věkového omezení
může se užívat během těhotenství a kojení

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

Stoptussin, perorální kapky, roztok 50 ml

-18% sleva
95 Kč *

-15% sleva
149 Kč *

Skoncujte s rýmičkou
o dva dny dříve!
zkracuje trvání rýmy
v průměru o 2 dny
zabere mimořádně rychle
– už do 25 sekund
sprej proti rýmě pro děti
od 6 let a dospělé
Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml
nosní sprej, roztok je lék
k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Doporučená cena:
116 Kč
V akci také
Nasivin Sensitive pro děti
0,25 mg/ml nosní sprej,
roztok za 95 Kč

Správná volba
proti kašli díky
2 účinným látkám.
Tlumí dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání.

Doporučená cena: 175 Kč

V akci také Stoptussin sirup,
180 ml za 149 Kč
Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Stoptussin,
perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Naši lékárníci doporucují ...

Doplňky stravy

Produkty s mikronizací

• zaručuje lepší vstřebávání

Produkty s postupným uvolňováním
• vstřebávání substance pozvolně
po celý den • lepší využití účinné látky
VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

Junior-angin pastilky 24 ks
+ZDARMA Hygienický gel na ruce

Neo-angin® bez cukru 24 pastilek

-13% sleva
169 Kč *

Expert na bolest v krku u dětí!
ulevuje od bolesti v krku
zklidňuje
podrážděné
sliznice
ve formě jemných
jahodových pastilek
pro děti od 4 let,
lízátek od 3 let
nebo třešňového
sirupu od 1 roku

+ZDARMA Hygienický gel na ruce

-15% sleva
159 Kč *

Doporučená cena: 195 Kč

Doporučená cena: 187 Kč

V akci také
Junior-angin lízátka 8 ks
za akční cenu 149 Kč
Junior-angin sirup 100 ml
za akční cenu 199 Kč

V akci také
Neo-angin® třešeň 24 pastilek
akční cena 159 Kč
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek
akční cena 159 Kč

Zdravotnické prostředky
Hygienický gel Ace Trade s.r.o.
je kosmetický přípravek.

LINEX® FORTE 28 tobolek

Na bolest v krku jednoduše neo-geniální!
léčí bolest v krku
potlačuje zánět
dezinfikuje ústní dutinu

Léčivé přípravky k místnímu užití
v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

Bepanthen® Baby 100+30 g ZDARMA

-17% sleva
210 Kč *

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
nejen při a po antibiotické léčbě, při cestování,
při změně stravy
vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé

-12% sleva
299 Kč *

Doporučená cena: 253 Kč

Doporučená cena:
339 Kč

V akci také
LINEX® COMPLEX 14 tobolek za 169 Kč
Doplňky stravy. LINEX® FORTE obsahuje
bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. LINEX®
COMPLEX obsahuje bakterie Lactobacillus
rhamnosus GG + vitaminy B1, B2, B6 a zinek.
Nejsou určeny k náhradě pestré stravy.

STREPSILS Med a Citron 24 pastilek

Trojitá péče o miminka i maminky
pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
přirozeně regeneruje a hydratuje i tu nejcitlivější pokožku
vhodný k péči o bradavky po kojení
s panthenolem a mandlovým olejem

Revitalon Forte 90 + 30 cps. ZDARMA

-20% sleva
155 Kč *

proti bolesti
v krku
účinkuje proti
virům, bakteriím
a kvasinkám
už po 1 minutě*
snížení bolesti
v krku po pěti
minutách

VÝHODNÉ BALENÍ
469 Kč *

Doporučená cena:
194 Kč

na základě studie In-vitro

*

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci.

Doporučená cena: 599 Kč
v yživuje oslabené a vypadávající vlasy,
podporuje růst, omezuje vypadávání

V akci také
STREPSILS Med a Citron 36 pastilek za 185 Kč
STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek za 155 Kč
STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek za 155 Kč
STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek za 155 Kč
STREPSILS Jahoda bez cukru 0,6 mg/1,2 mg 24 pastilek za 155 Kč

Olynth® HA 1 mg/ml, nosní sprej, roztok
rychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
neobsahuje konzervační
látky
účinek po dobu 10 hodin

Kosmetický přípravek.
*
Nejdůvěryhodnější
značka roku 2020
v kategorii dětské krémy
proti opruzeninám.
(www.duveryhodneznacky.cz)
L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169

1 8 účinných látek v každé kapsli
(selen, zinek, biotin, přírodní extrakty)
1 kapsle denně
Doplněk stravy

SUPRADYN CoQ10 energy 90 tbl.

-18% sleva
449 Kč *

VÝHODNÁ CENA
95 Kč *
Doporučená cena: 115 Kč

Doporučená cena: 549 Kč

V akci také
Olynth® HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok za 95 Kč
Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
a Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok za 78 Kč
Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml
a Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml za 99 Kč

Chybí Vám energie?
díky vitaminu B12 pomáhá snižovat
míru únavy a vyčerpání
přispívá k energetické rovnováze těla
díky obsahu vápníku a železa
aktivuje přirozenou vnitřní energii
vyvážený komplex vitaminů, minerálů
a stopových prvků s koenzymem Q10
v nabídce také ve formě
potahových / šumivých tablet

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,5 mg/ml, Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth® 0,5 mg/ml,
Olynth® 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. Nosní sprej, roztok Olynth®
Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml, Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a dexpanthenol je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Supradyn CoQ10 energy je doplněk stravy.
L.CZ.MKT.CC.08.2019.1696

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

BIOPRON® Baby kapky 10 ml

Herba-C RAPID 30 tbl.

-18% sleva
329 Kč *

-19% sleva
129 Kč *

Doporučená cena: 402 Kč

Doporučená cena: 159 Kč
a kutní podpora imunitního systému a dýchacích cest
vysoká dávka vitaminu C a zinku pro podporu
imunitního systému
kombinace 4 bylinných extraktů tradičně používaných
pro podporu dýchacích cest (extrakty z echinacey,
černého bezu, pelargonie a kurkumy)

Denní dávka života pro Vaše dítě.
e xpertní probiotické kapky pro správný vývoj
střevní mikrobioty pro děti již od narození
Doplněk stravy

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 60+60 kapslí

-5% sleva
409 Kč *

nejsilnější hlíva na trhu*
hlíva z českých pěstíren
rakytník a šípek na podporu
imunity
bez příměsí a konzervačních
látek

Doporučená cena: 430 Kč
V akci také
TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
100+100 kapslí za 599 Kč
TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí za 409 Kč

AKCE
1+1
Doplňky
stravy

*

Doplněk stravy

TEREZIA VITAMIN D3 400 IU kapky 10 ml
n a podporu tvorby
kostí a zubů
vitamin D3 reguluje
metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci
imunitního systému

-17% sleva
199 Kč *

V akci také
TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
30 tobolek za 99 Kč
TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
90 tobolek za 279 Kč
Doplňky stravy

CETALGEN 500 mg / 200 mg 20 tbl.
PRVNÍ VOLNĚ PRODEJNÝ LÉK NA BOLEST
S FIXNÍ KOMBINACÍ

Doporučená cena: 240 Kč

Doplňky stravy

s kvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
b ez příměsí a konzervačních látek

Barny´s Klokan™ cps. 60 + 60 ZDARMA

-23% sleva
299 Kč *
Doporučená cena:
386 Kč
Doplněk stravy

c hondroitinsulfát
+
 vitamin C pro podporu tvorby
kolagenu a správnou činnost
kloubních chrupavek a kostí

-18% sleva
129 Kč *
Doporučená cena: 158 Kč

V akci také
HRUŠKA 70 ks, VIŠEŇ 70 ks,
DŽUNGLE 70 ks, MOŘSKÝ SVĚT 140 ks
a veganské želé DIVOKÉ OVOCE 90 ks
a MARACUJA 90 ks akční cena 199 Kč

Výhodné balení na 4 měsíce
3 druhy kolagenů pro pohybový aparát
kyselina hyaluronová
glukosaminsulfát

Doporučená cena: 217 Kč

Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem ORIGINÁL 70 ks

obsahuje 9 vitaminů a rakytník
na podporu obranyschopnosti organizmu

-13% sleva
189 Kč *

Lék k vnitřnímu užití.
Přečtěte si příbalovou informaci.

l éčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti

rychlá úleva, silný účinek po dobu
až 9 hodin
kombinace 500 mg paracetamolu
a 200 mg ibuprofenu

OTRIVIN Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
nosní sprej s chladivým
mentolem a eukalyptem
uvolní ucpaný nos
do 2 minut
a až na 12 hodin
bez konzervantů

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin.
Lék k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě
přečtěte příbalovou
informaci.

-23% sleva
99 Kč *
Doporučená cena: 129 Kč
V akci také
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej
10 ml akční cena 89 Kč
Otrivin Rhinostop
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej 10 ml
akční cena 139 Kč

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup

-17% sleva
389 Kč *

Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.
tlumí bolest zad, svalů a kloubů
stačí aplikovat
2x denně
snadno
otevíratelný
uzávěr

Doporučená cena:
469 Kč

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks za 289 Kč
Pozorně si přečtěte příbalovou
tenká, samostatně balená léčivá náplast pro úlevu
informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
od akutní bolesti přímo v místě aplikace
na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
působí 24 hodin při použití 2x denně
diethylaminum. Voltaren 140 mg
Voltaren Rapid 25 mg 20 měkkých tobolek za 119 Kč
želatinové tobolky s protizánětlivým účinkem pro rychlou
úlevu od bolesti zad či poúrazové bolesti svalů a kloubů

Pozorně si přečtěte příbalovou
informaci. Panadol Extra
Novum 500 mg/65 mg
potahované tablety
je lék na vnitřní užití.

-22% sleva
93 Kč *

Ocuvite LUTEIN forte 60+30 tbl. ZDARMA

-21% sleva
399 Kč *
Doporučená cena: 507 Kč
Doplněk stravy

Určený pro zdraví vašich očí
obsahuje kombinaci vitaminů (vitaminy C a E),
minerálů (zinek a selen), lutein a zeaxantin

vitaminy C a E přispívají k ochraně
buněk před oxidativním stresem
z inek přispívá k udržení
normálního stavu zraku
s elen přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem

Compliflora Immuno Complex 30 kapslí

-20% sleva
179 Kč *
Doporučená cena: 223 Kč
Doplněk stravy

symbiotický komplex s Vitamin D3 1000 IU
a zinkem pro každodenní podporu imunity
stačí 1 kapsle denně = 2 miliardy CFU
v denní dávce

o chrana kapsle DRcaps® technologií
postupného uvolňování
v hodné při a po užívání antibiotik
a pro dlouhodobou podporu imunity
v hodné pro dospělé a děti od 3 let

Doporučená cena: 200 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na suchý
dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml sirup je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.

Olfen Neo Forte, 20 mg/g gel, 100 g
Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní,
náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

-14% sleva
216 Kč *
Doporučená cena:
252 Kč

Doporučená cena:
120 Kč

V akci také
Panadol Novum 500 mg
24 tbl. za 33 Kč

-20% sleva
159 Kč *

V akci také
ROBITUSSIN EXPECTORANS na odkašlávání 100 mg/5 ml sirup za 159 Kč
ROBITUSSIN JUNIOR na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml sirup za 129 Kč

léčivá náplast je lék na vnější použití.
Obsahuje diclofenacum natricum.
Voltaren Rapid 25 mg je lék na vnitřní
užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 30 tbl.
působí proti mírné až středně silné bolesti
hlavy, zubů, migrény,
při menstruačních
bolestech a bolestech
svalů, kloubů a v krku
při onemocnění
horních cest dýchacích
objevuje se v krvi
již do 10 minut

Na suchý dráždivý kašel
efektivně ulevuje od suchého
dráždivého kašle
pro dospělé a děti od 6 let
bez cukru

V akci také
Olfen, gel 100 g
za 145 Kč
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek k zevnímu
podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu podání,
obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum. Nepoužívejte léčivé přípravky souběžně.

QUIXX®, nosní sprej, 30 ml
účinně a bezpečně pomáhá
uvolnit ucpaný nos při
nachlazení, chřipce a alergii
obnovou funkcí nosu snižuje
riziko komplikací (zánět
středního ucha, zánět dutin)
nevyvolává závislost, bezpečný
při dlouhodobém používání
obsahuje pouze přírodní složky
mohou ho používat i těhotné
a kojící ženy a děti
od 6 měsíců věku

-19% sleva
119 Kč *
Doporučená cena:
146 Kč
V akci také
QUIXX® soft 30 ml
za 119 Kč

Pečlivě si pročtěte návody k použití. QUIXX® a QUIXX® soft jsou roztoky mořské vody, obsahují vodu z oceánu
a čištěnou vodu, QUIXX® soft obsahuje extrakt Aloe vera. Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu.

Sambucus Immuno Kids sirup 120 ml
přirozená podpora imunity
a dýchacích cest
extrakt z plodů černého
bezu na podporu
imunity a zdraví
dýchacích cest
antioxidační účinek
slazeno sirupem
z agáve
lahodná malinová
příchuť
vhodný pro děti
od 1 roku

-20% sleva
133 Kč *
Doporučená cena:
166 Kč
V akci také
Sambucus
Immuno Kids
želatinové bobony
60 ks za 286 Kč
Doplňky stravy

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 lidí
a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na dvojnásobek.
Domovů se speciální péčí je nedostatek, ty stávající evidují tisíce odmítnutých žadatelů.
Státu tak pomáhají v péči o nemocné soukromá zařízení. Společnost Alzheimercentrum má již
14 zařízení po celé České republice i na Slovensku.
Narušených schopnos� si můžete všimnout nejčastěji při běžném rozhovoru. Indicií můžou být
časté nepřesnos�, logické chyby v odpovědích,
ob�žné hledání slov při komunikaci, nevybavování si některých událos� a údajů.
Pacienty přivádí k lékaři nejčastěji po�že s pamě� a myšlením. Často ale upozorní na problémy
lékaře spíše rodina nebo přátelé. Postupně může
nemoc vést až ke změně celé osobnos�, přičemž
primární poruchou bývá zhoršení poznávání,
inteligence a pamě�, často dochází ke změnám
emocí a chování.

Jak poznat Alzheimerovu chorobu?

Včasné rozpoznání demence není vždy snadné.
Pacient obvykle poruchu sám nepozná, nebo se
stydí a příznaky maskuje. Mírné poruchy myšlení
a zapomínání jsou často okolím mylně považovány za přiměřené věku, a to i v případě závažnějších výpadků pamě�.

Péče o pacienty s Alzheimerovou
chorobou je náročná

V pokročilém stádiu demence se rodina obvykle
neobejde bez kvalikované pomoci. Sama by to�ž
péči nezvládla. U každého pacienta je projev i průběh nemoci jiný, a tak je na pečujícím, aby zvážil
nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen

být doma sám a kdy vyžaduje neustálou přítomnost druhé osoby. Někdy nezbývá nic jiného než
24 hodinová péče, kterou nabízí ve všech svých
zařízeních i společnost Alzheimercentrum. Koncept péče staví na individualizovaném komplexním přístupu, respektu, úctě a profesionálních
dlouholetých zkušenostech. Klientům zde vytváří
nový domov, a tomu odpovídá prostředí i přístup.
Ve všech Alzheimercentrech kladou velký důraz
na maximální možnou kvalitu péče a na zapojování klientů do ak�vizačních terapií. Rodinná atmosféra, bezpečí a pohodlí klientů je stěžejní.

Nevíte si rady, zda má Váš blízký
Alzheimerovu chorobu či demenci?
•

•

Byla Vašemu blízkému diagnostikována demence?
• Potřebujete více informací jak dál?
• Jste pečující osoba o člověka s demencí a hledáte
pomocnou ruku, radu, podporu?
• Hledáte místo, kde je individuální přístup,
laskavost a pochopení základem?
• Líbilo by se Vám prostředí, ve kterém
se klienti cítí jako doma?

Obraťte se na nejbližší Alzheimercentrum
(www.alzheimercentrum.cz), kde Vám
poradí či doporučí kontaktní místo pro
testování pamě�.
Navš�vte prak�ckého lékaře, neurologa
nebo psychiatra. Lékař provede vyšetření
a na základě diagnózy předepíše léky,
které dokáží zmírnit nebo zpomalit průběh
nemoci.
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Nabízíme
• Bezplatné poradenství týkající se péče o člověka
s demencí.
• Podporu a pomoc v péči o osoby s demencí.
• Řešení v případě zhoršení zdravotního stavu
nemocného či změny možností pečujících.

poradna @alzheimercentrum.cz

775 893 837

www.alzheimercentrum.cz
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