(meteo]ismus)
pocitabnolmá|nÍho
Jakonadýmání
označuieme
subiektivnÍ
rozepětí
nebonaÍouknutí
břicha.Někdyie provázenpocitemp|nostiažbopotřebouodchodustřevních
p|ynú
|€ s ti v břišg
čibub|avými
zvuky'subiektivně
vnímanou
zvýšenou
aktivitoustřev případně
zvýšenou
"škrundáním"
(flatu|ence).
potíže.
Pocitnadmutí
břichamŮžedokoncenapodobiti srdečnÍ
obtíže
ko|ísaiÍ
od stavumÍřněvnímané
nepohody
ažpo n€ p říiemnýstav
poruchyspánku.Přestože
příznakterýmůže
omezovatpracovní
n€ b o společenskou
aktivitu,rušitchví|e
odpočinku
a způsobovat
múže
býtnadýmání
je Gak při do.
kemjinéhoonemocnění,
většinou
seiednáspÍše
o nepříiemnost,
kteráváma někdyi vašemu
oko|ídokážepřipravitnepřÍemné
chvi|ky,
zásadsp]ávné
držování
životosp]ávy
zv|ádnute|ná'

Jakje to s pIynyv těle?

p|ynri,
pÍípadně
Nadfmáníje
zptisobeno
zulšenfm
obsahem
tekutinv bÍišní
dutině.Vzduchse dostávádo Žaludkuběžněpžipolykání (tzv.aerofagie, 2.3m|
pÍikaždém
polknutí),
pÍih|ubokém
nádechunebopÍikonzumacijídel
nebonápojti.Vzduchobvyk|eprojdetrávicímristrojím
prúchod
za 30-40minut,zatímco
so|idnípotravy
trvá30.40hodin.Plynytakévznikajív
trávicím
traktupÍitrávení,
pŤienzymatickfch a bakteriá|nÍchprocesech.

MŮžemesi za nadfmánísami?

jídla a piti. K nadměrné
Nadfmáníje
obvyk|!nás|edek
nestŤídmého
worběp|y.
jíde|
povypitívětšího
nrjdocházípii
konzumaci
a nápojťr,
zv!áště
množství
nárych|é
poj s obsahem
pÍivyššíspotrebě
kys|ičníku
uh|ičitého,
nadfmav.'/ch,
nestraviteln1ich
jíde|
(strava
pŤíjmu
nebonevstÍebate|nfch
s vysok'/m
v|ákniny)
a pÍivelkém
obsahem
(laktÓza,
vstiebáváníje
sacharid, jejichŽ
omezené
fruktÓza)'
Ovoceobsahuje
hodně
produkci
p|yn.
sorbito|u,
kteryi
se omezeně
vstÍebává
a zprisobuje
stievních
po|ykánírzduchu (aerofagii) docházíčastonevědomky
K většímu
ve stresu
a rlzkostnfch
stavech.
Suchost
v rjstechnapi.po |écích
takévedek vyšší
aerofagii.
po|ykánívzduchu
K nadměrnému
a tímk nadměrné
worběplynrim ževésttéž
(napÍ.
pii neustá|ém
pÍikouÍení).
zu.fšené
s|inění
Žvtfkání,
Zv'lšené
sliněníse
však
mŮževyskytovat
i v souvis|osti
s rriznfmionemocněními
zaŽívacího
traktufiako
je napÍ.
peptickfvÍed).
padnoucízubní
protéza.
Vyššíaerofagii
múže
zprisobit
takéšpatně

Jakéjsou dalšípŤíčiny
nadfmání?

jako
pŤíznakri,
Nadfmáním žeb1itsoučástí
celéhokomp|exu
kten/je označován
porucha
trávení,
dyspepsie.Dyspepsie
m žebft zprisobena
onemocněním
trápiíčinami
vicího
traktuneboprovázet
onemocněníjinfch
orgánri.
Da|šími
mohou
poruchyto|erance
potravin(|aktÓza,
bft napÍ.
někten.fch
s|ožek
fruktÓza),
ce!iakie
(nesnášenIivost
potraviny,
lepkuobsaŽeného
v obiIninách),
alergiena některé
v|iv
někten/ch
|ékŮ,
součást
obtížípied
a běhemmenstruace
a da|ší.

Múžebft nadfmánípÍíznakem
závažné
choroby?
Mám se svěÍit!ékaÍi?

jsmesi
Nadfmánísamo
o soběje obvyk|e
d s|edkem
chybyve stravování,
které
je v podstatěneškodné.
vědomi,a obvyk|e
Pokudproněja|enemámevysvětle.
je provázeno
pŤíznaky
poruchytrávení,
ní,opakujese,piípadně
dalšími
čise naopakobjevujenáh|ea je provázenobolestmibiichaa nedochází
k odchodustolicea větrŮ,je nutné
se poradits !ékaiem.
Nemělibychomotá|etaniv piípaděnově
je-|inadfmáníprovázeno
po 50' rocevěku,a vŽdyv pÍípadě
vznik|fchobtíŽí
tzv.
varovnfmi pŤiznaky'tj. ttibytkemna váze, bo|estmi bŤicha,opakova.
nfm zvracenímnebo pÍítomnostíkrue ve stolici.Osobys rodinnouzátěží
rakoviny
stŤev
by mě|yb1itvždyobezÍetné
k piíznakrjm
z tétoob|asti.

co uděIá|ékaÍ?

provede
Lékai
historiivašich
návyky'
sesoustŤedína
obtíŽía
souvislost
sestravovacími
podle
potŤeby
navrhne
|aboratorní
nebo
dalšíspecia|izovaná
vyšet.
fiziká|nívyšetÍenía
poradenství
pÍípadně
iení.Poskytne
vámpotŤebné
léky.
k pravěživotosprávy,
doporučí

co mŮžeme
s nadfmánímudělatsami?

rozborem
vlastních
návykŮa moŽnfchchyb,kterébylypoZačněme
stravovacích
jakopiíčina
psányv rjvodu
nad1imání.
Zásady pro osoby se sklonem k nadfmáníjsou takové:
pomalua v k|idu.
O Jeztea pijtestŤídmě
sejíde|a nápojú,
kterévámvyvo|ávajíobtíže.
o Vyvarujte
žv'/kaček.
O Omeztežvtikání
O OmeztepÍíjem
ovoce'
pamatuite
na individuálnítoleranci.
V piípadě,
žev|áknina
zhoršu.
o U v|ákniny
je obtíŽe,
omeztejejíspotÍebu.
pom žediskrétně
na pohyba pobytv piírodě,
krátkáprocházka
se
o Pamatujte
p|yn ve stievě.
zbavitpŤebytečnlch
zácpypečujte
o svtijrežimvyprazdĎování'
o V pŤípadě
poradtese
Že vám nadfmánízpŮsobují
|éky'
a V pŤípadě,
nebozhoršují
s lékaiem.
piípravek
p|ynú
Iéčiu/
na sníženíobsahu
ve stÍevech
o Vyzkoušejte
l v pŤípaděpotíží
s nadfmánímplati, žeje vícenežvhodnésnížitnad.
váhu a pŤestatkouŤit.

o
o
o
o
o
o
o

cibulepÓr
o
(fazo|e,
luštěniny
hrách,
čočka)o
broko]ice
květák
kapusta,
r žičková
kapusta
kukuÍice
o
Íedkvičky,
Íedkev
o
syrové
i kysané
zelí
O

peckovité
ovoce(napÍ.
meruřky)
(potravipšeničné
otruby,
v|očky
nys vysokfm
v|ákniny
obsahem
obecně)
(pÍi
m|éko
nesnášen|ivosti
laktÓzy)
sycené
nápoje
sorbito|,
umě|á
s|adidla

nadfmání
téky na snížení

p|ynú
hromadění
v trávicím
Lékyna nadměrné
traktu
jakotzv.deflatulencia. Upravují
prostÍeoznačujeme
povrchové
i tIustém
tím,Žesnižují
dív tenkém
stŤevě
jsou
p|ynatosti.
napětí
vznik|é
v drjs|edku
Def|atulencia
jsouvzáctičinky
ve|midobÍeto|erována
a neŽádoucí
ptisobeníjinfch
né.Neov|ivřují
!ék a mohouje užívat
i diabeticia těhotné
Ženy.

]-r.':X

5hrnutí

je běžnfmpÍíznakem
Nadfmání
neičastěji
vyvo|anfm
reŽimu.M Žeb1ittakésoučáschybouVe stravovacím
poruchytrávenís d|ouhodobfm
tífunkční
a obtěžujícímprriběhem.
Souhrnně|ze opatŤenídefinovat takto:
1. Vyvarujtese potravin,kterévám ze zkušenosti
polya činností
spojenfchse zv''fšenfm
,,nesedí,,,
kánímvzduchu.
(pohyb,
zásadyzdravéŽivotosprávy
2. Dodržujte
snížení
nadváhy,kuÍáckáabstinence,snížení
stre.
v jídlei pitíatd.)
su,stÍídmost
ževr./še
uvedenáopatŤení
nejsoudo.
3. V pŤípadě,
použijteněkterfz volně prodejnlchléčistačující,
plynatoststiev.
vlch pÍípravkrj,
kterésnižují
Nadfmání,kterénereagujena doporučenáopat.
Íeníneboléčbu
a/neboje spojené
s varovnfmipŤí.
znaky(viz vfše)'je tÍebakonzultovats lékaÍem.
tnzerce

||J BERUN.OHEM,E
L.lJll MENARINI

Komárkova16' í't800 Praha4. tol.:272937 381,fax: 272929742
Ber|in.Chemiea.s. - obchodnÍzastupito|stvÍ,
LékEspumisanobsahujesimethiconum'Pozorněsi pročtětep Íba|ovf|eták'K vnitrnímuužitÍ.

