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TV PLUS 27

zdraví

Luštěte 

o SkvěLou 

výhru!

Jedna bezesná 
noc za druhou, 
převalování 
v posteli, čtení 
knížky ještě 
ve čtyři hodiny nad 
ránem...

Mozek nechce vypnout 
a vám se chce tak moc 

spát. Co uděláte? Nejjednoduš-
ším řešením je vzít si lék proti 
nespavosti. Pozor ale na jejich 
úskalí! Některé vám opravdu 
pomohou, ale na jiných si mů-
žete vypěstovat závislost.

Nevyhánějte  
čerta ďáblem 
Prostředky, které léčí poru-
chy spánku, se odborně na-
zývají hypnotika. Působí tlu-
mivě na nervové buňky. Před 
usnutím se zbavíte úzkosti, 
dojde k celkovému útlumu 
organismu a vy můžete usno-
ut. Ve většině případů se jed-
ná o syntetické, tj. uměle vy-
robené přípravky, které se 

podle složení dělí do různých 
skupin. Dříve se hojně použí-
vala skupina obsahující bar-
bituráty. A právě na ně velmi 
často vznikala závislost.
Další skupinou jsou tzv. ben-
zodiazepiny. Po užití takové-
ho léku usnete, jako když vás 
do vody hodí. Ani se nebude-
te v noci budit. Může se ale 
stát, že se budete cítit v útlu-
mu i ve dne, ve chvílích, kdy 
potřebuje být aktivní a pro-
duktivní.
A pozor – i na tuto skupinu 

léčiv můžete získat závislost, 
i když v menší míře než u bar-
biturátů! 

V noci spěte,  
ve dne bděte
Každý, kdo někdy zažil po-
tíže s nespavostí, má jasnou 
představu o tom, jak by měl 
lék na ni účinkovat. V no-
ci po něm tvrdě spát a dru-
hý den být od rána fit a svěží. 
A přesně tohle umějí prepará-
ty na bázi melatoninu - hor-
monu, produkovaného šišin-

kou v mozku. Jelikož se jeho 
produkce během dne mění, 
vědci z toho usuzují, že se prá-
vě tento hormon podílí na re-
gulaci spánku a bdění. Mela-
tonin většinou nepůsobí tlu-
mivě a nevyvolává pocity ospa-
losti i během dne, takže díky 
tomuto novému druhu léků 
mají všichni „nespavci“ nadě-
ji, že bude jejich utrpení ko-
nec a přitom se nestanou zá-
vislí na jeho užívání.
(zdroj: www.dobry-spanek.cz)
 Připravila: Eva Pavlatová

V noci bdíte a nemůžete spát?  
Pozor na závislost na lécích!

Tajenku posílejte jako SMS na číslo 900 15 08, cena 1 SMS = 8 Kč. Zadejte 
tvar TVP KR 4 text tajenky. Soutěžit můžete i písemně na korespondenčním 
lístku nebo e-mailem (tvplus@bauermedia.cz). Podrobnosti na str. 38.

Epilátor

Hluboký spánek vám umožní různé   
prostředky, jen si vybrat

Tento skvělý pomocník 
s epilační hlavou pro paže 
a nohy se může pochlubit 
systémem 


