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Srdeční selhání 
 
Srdeční selhání je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu. Měly 
byste být připraveni změnit životní styl tak, abyste měli situaci lépe pod kontrolou. 
Kromě doporučených léků bývá zapotřebí upravit i dietu, tělesnou aktivitu, kouření 
a spotřebu alkoholu, aby profit z léčby byl co největší.  
 
V této části naleznete další informace, co dělat a jaké změny zkusit ke zlepšení 
stavu. 
  
 
Jak upravit způsob života  
 
Ačkoli  se Vám může zdát, že se stravujete docela zdravě, je co 
zlepšovat. 

§ Zdravá výživa 
§ Sůl 
§ Tekutiny 
§ Alkohol 
§ Draslík 
§ Tuky a cholesterol 
§ Diabetická dieta 

 
Srdeční selhání je často spojeno s náhlými změnami váhy - mohou být tedy indikátory změny 
vašeho zdravotního stavu a je třeba je proto pečlivě sledovat. 
 
Pokles váhy 
Neúmyslné snížení váhy během krátké doby může znamenat nedostatečnou výživu nebo svalovou 
ztrátu při nízkém stupni tělesné aktivity. Může to ale také znamenat, že máte příliš vysokou dávku 
„diuretik“.   
 
 
Nárůst váhy  
Náhlý nárůst váhy může být nejen projevem zvýšené spotřeby potravy, ale také projevem 
zadržování tekutin. 

Zpracováno na základě doporučení České asociace srdečního selhání při České kardiologické společnosti.
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Nárůst váhy v důsledku zadržování tekutin zvyšuje pracovní zátěž srdce, které musí přečerpat 
větší objem krve po těle. Při zadržování tekutin váha obvykle stoupne rychle. 
Zvýšení váhy přejídáním rovněž zatěžuje srdce, protože musí zásobovat kyslíkem větší objem 
tělesné tkáně. K zachování navyklé tělesné aktivity pak musí srdce pracovat více.  
Vzestup váhy v důsledku přejídání je obvykle pomalejší.  
I tento nárůst váhy však může zhoršovat obtíže i stupeň srdečního selhání.  
 
Sledování váhy  
Denní vážení může přispět k lepší kontrole srdečního selhání a k přesnější úpravě dávky „diuretik“.  
Je vhodné se vážit každý den zhruba ve stejnou dobu a ve stejném oblečení (například ráno, v 
pyžamu) a údaje zaznamenávat do tabulky.  
Stáhněte si a vytiskněte tabulku na zapisování váhy 
 
 
SŮL 
Při srdečním selhání je obvykle třeba snížit spotřebu soli. Sůl vaše tělo potřebuje, ale jen v malém 
množství a většina potravy ji přirozeně obsahuje. 
Proč? 
Srdeční selhání způsobuje, že se v těle zadržuje a ukládá sůl a voda. Nadbytečné tekutiny 
způsobují otoky dolních končetin a nárůst váhy. Může také způsobovat městnání na plicích a tím i 
nedostatek dechu. Srdce musí vykonávat větší práci, aby přečerpala i nadbytečnou tekutinu, která 
se hromadí v těle.   
Sůl vyvolává žízeň. Jíte -li tedy hodně slaných potravin, máte větší žízeň.  
Jak omezit pití? 
Jezte více ovoce a zeleniny (pokud možno čerstvé/syrové), neupravované potraviny, ryby, 
obiloviny, méně tučné potraviny.  
Ke kořenění používejte bylinky, koření (ne hotové kořenící směsi se solí) nebo ovocné šťávy - 
např. citronová nebo limetková.  
Nedávejte na jídelní stůl slánku. 
Nejezte prošlé potraviny, které mají vysoký obsah soli, např. hotová jídla, nakládanou zeleninu, 
salámy, uzeniny, slané pečivo, výrobky z rajčat - kečup, rajčatová šťáva apod. a dochucovadla - 
sojová omáčka apod.  
Sledujte obsah soli uvedený na obalu potravin. 
Myslete na obsah soli i když jíte mimo domov. 
Možná zjistíte, že budete-li jíst méně soli, budete se cítit lépe, a to i když nemáte příznaky 
zadržování tekutin nebo berete diuretika. Nižší spotřeba soli zvýší účinnost léčby srdečního 
selhání. 
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Program snížení spotřeby soli je i účinným způsobem prevence srdečních onemocnění a může tak 
být prospěšný pro všechny, kdo se s Vámi stravují. 
 
 
TEKUTINY 
U pacientů s projevy srdečního selhání může být důležité kontrolovat příjem tekutin. Proč? 
Zadržování soli a vody vede k zvýšenému objemu tekutiny v těle. Srdce musí pracovat více, aby 
přečerpalo větší objem krve po těle. Nadbytečná tekutina se může městnat v plicích a způsobovat 
nedostatek dechu/dušnost, v břiše - a vyvolávat nechutenství a trávicí obtíže, nebo do dolních 
končetin.  
Jak můžete kontrolovat příjem tekutin? 
Lékař vám předepíše  léky, kterými se nadbytečné tekutiny zbavíte močí (diuretika). Dejte však 
pozor, abyste tuto vodu nenahrazovali pitím tekutin navíc.  
Lékař vám mže doporučit objem tekutin, který byste měli denně vypít. U většiny pacientů se 
srdečním selháním je to kolem 1,5-2 l denně.  Máte-li omezit příjem tekutin, znamená to, že byste 
neměli za celý den vypít více než 1,5-2 l všech tekutin, včetně vody, ovocných šťáv, kávy, mléka, 
čaje , polévek nebo perlivých nápojů.  
 
 
 
Tipy jak omezit příjem tekutin:  

· používejte menší hrníčky 
· snažte se rozvrhnout si denní podíl tekutin na celý den 
· zkuste pít velmi horké nebo velmi studené nápoje - trvá déle než je vypijete 
· Při velmi horkém počasí nebo máte-li průjem, vypijte zhruba 100-300 ml navíc. 

 
Tipy co dělat, když máte žízeň 

· Omezte nápoje s kofeinem (např. kávu, čaj ) 
· Omezte alkohol 
· Používejte žvýkačky 
· Přidejte si do čaje citronovou šťávu 
· Používejte citronové tyčinky na vytírání úst:-((( 
· Mlsejte mražené ovoce 
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DRASLÍK 
je důležitý minerál nezbytný pro správnou funkci všech tkání těla.  Za normálních podmínek ho 
získáte dostatek z potravy, avšak pokud berete léky/diuretika kvůli srdečnímu selhání, můžete více 
draslíku ztrácet do moči.  
Ke snížení ztrát draslíku Vám může lékař předepsat některé léky nebo upravit jejich dávkování. 
Současně Vám však může doporučit, abyste jedli více potravin bohatých na draslík 
Bohatým zdrojem draslíku jsou například: 

· banány 
· pomeranče 
· švestky 
· sojové boby 
· melouny kantalup 
· mořské ryby 
· brambory. 

 
TĚLESNÁ AKTIVITA / Pohyb a sport 
Pro většinu lidí se srdečním selháním je vhodná jakákoli lehká tělesná aktivita. Pohyb může přispět 
k tomu, abyste se celkově cítili lépe. 
 
PROČ? 
Pravidelný pohyb může zlepšit funkci srdce a umožnit, aby fungovalo účinněji. Můžete tak mít 
méně potíží.  
 
JAK? 
 Než začnete jakýkoli zátěžový program, proberte jej s lékařem nebo sestrou, abyste měli jistotu, 
že nezatěžujete srdce nadměrně. Poradí vám také, jaké činnosti nejsou vhodné.  
Vyberte si činnost, kterou máte rádi (je tak větší šance že u ní setrváte), chcete-li s blízkými nebo 
přáteli. Je důležité uvědomit si, čeho můžete dosáhnout a čeho ne. Pokud jste neprovozovali např. 
kondiční běh ani se zdravým srdcem, pravděpodobně s tím teď při léčbě nebudete začínat. Máte-li 
však rádi chůzi nebo plavání, zkuste to znovu. 
 
Vždycky začněte pomalými rozhýbáním pro zahřátí, pokud je venku chladno, tak dříve než vyjdete 
z domu. Pro začátek je chůze velmi vhodný pohyb. Snažte se chodit každý den - vystupte 
například z tramvaje o stanici dřív, apod. Pokud chodíte a považujete se za tělesně aktivní/ho, 
zkuste jízdu na kole nebo plavání. Začínejte pomalu a zátěž nebo vzdálenost zvyšujte velmi 
pomalu, tak jak se zlepšuje vaše kondice. Velmi vhodné může být elektrokolo. 
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Základní orientační pravidlo pro vhodnou intenzitu zátěže zní:  
· Pohybujte se jen tak rychle, abyste přitom mohli mluvit. 
· Pokud nemůžete mluvit, pravděpodobně se namáháte příliš.  
· Zastavte se, jakmile cítíte nedostatek dechu, slabost, pocit na omdlení, bolest na hrud, 

nevolnost, studený pot. Pokud příznaky neustupují, volejte lékaře.  
· Necvičte hned po velkém jídle, nebo když jste dlouho nejedli. Naplánujte si pohyb za 1-2 

hodiny po lehkém jídle.  
  
Mnozí lidé mají strach, že si nebudou moci hrát s dětmi nebo je zvedat. Poslouchejte své tělo. 
Pohyby, při nichž musíte zadržovat dech nebo zapnout všechny síly, byste neměli dělat. Jsou-li 
děti větší, je možná lepší vezmete li je na klín místo zvedání do výšky. 
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Léky na srdeční selhání  
 
Toto je krátký průvodce typy léků na srdeční selhání. Léčbu srdečního selhání budete velmi 
pravděpodobně muset brát už trvale. 
Můžete dostávat řadu léků. Jejich cílem je zmírňovat obtíže a držet je pod kontrolou a zlepšovat 
kvalitu i délku života.  
Některé z nich mají nežádoucí účinky, ale prospěch obvykle převažuje nad nežádoucími účinky.  
Máte-li problém s nežádoucími účinky některého z léků, je důležité prodiskutovat tyto potíže s 
lékařem spíše než lék prostě přestat brát.  
Lékař vám může najít lék, který budete snášet lépe.  
Každý člověk se srdečním selháním nemusí dostávat všechny níže zmíněné léky.  
Vhodná kombinace pro vás záleží na potížích, celkovém stavu a způsobu života. Je třeba také brát 
v úvahu ostatní nemoci, které můžou váš stav ovlivňovat. Aby léky fungovaly, je důležité je brát 
přesně tak, tak byly předepsány. 
Obvykle je nutné brát několik léků současně. proto si veďte přehlednou tabulku, všech léků, které 
berete. 
 
LÉKOVÉ SKUPINY 

· Diuretika 
· ACE inhibitory (inhibitory angiotenzinkovertujícího enzymu 
· Sartany/ AT II blokátory (blokátory reptoru pro angiotensin)  
· Inhibitory sinusového uzlu Sinus node inhibitors 
· Betablokátory  
· Antagonisté aldosteronového receptoru) 
· Vasodilatancia 
· Digoxin 
· Antikoagulancia 
· Statiny 
· Léčba akutního serdčního selhání 

 
Diuretika 
Diuretika vám pomáhají, aby se tělo zbavilo přebytečné tekutiny, tím, že stimulují ledviny k tvorbě 
většího množství moči. Když je berete, zjistíte, že močíte více - větší objem vody - nemusíte se 
toho bát. Možná si budete muset plánovat cesty mimo domov podle dávkování tabletek. Tím, že se 
zbavíte přebytečné vody, usnadníte srdci práci, protože nebude muset čerpat tak velký objem 

http://www.heartfailurematters.org/en_GB/What-can-your-doctor-do/Sinus-node-inhibitors
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tekutiny po těle. Tím se sníží městnání v plicích a bude se vám lépe dýchat. Měly by opadnout i 
otoky nohou či jiných částí těla. Přitom by měla klesat i váha. 
 
Nežádoucí účinky  
Dlouhodobé podávání diuretik může způsobovat ztráty draslíku, který vaše srdce i celé tělo nutně 
potřebuje. Proto vám bude lékař pravidelně kontrolovat hladinu draslíku v krvi a doporučí vám jíst 
potraviny bohaté na draslík. Diuretika také způsobí, že budete močit častěji. Jsou-li dávky diuretik 
příliš vysoké, můžete být dehydratovaní a případně se i cítit slabí. 
 
 
Top tips 
Je dobré se denně vážit a váhu zaznamenávat do tabulky. Při kontrole ji ukažte lékaři nebo sestře. 
Tím budete moci přesněji sledovat, zda neztrácíte tekutin málo nebo příliš moc a podle toho 
můžete případně upravovat dávku diuretik.  
Někteří lidé berou  diuretika raději ráno, takže močení je častější přes den. Při podávání večer 
může časté močení narušit spánek. 
 
Inhiborory angiotensin konvertujícího enzymu  
Tyto léky blokuj í účinky hormonu, který  normálně produkují ledviny, a  který se nazývá 
angiotensin II. 
Blokádou efektu angiotensinu II, mohou tyto léky způsobit rozšíření krevních cév,což vede k 
poklesu krevného tlaku. To znamená, že srdce bude překonávat menší odpor v cévách a bude 
tedy muset pracovat méně intenzivně. 
Preparáty: 
… 
 
Nežádoucí účinky 
 
Jak fungují  
ACEI snižují krevní tlak, a může se vám proto točit hlava. Krevní tlak bude pravidelně sledován. 
ACEI mohou způsobovat menší změny funkce ledvin a zvyšovat hladiny draslíku, proto je bude 
lékař pravidelně sledovat.  
Nežádoucí účinky  
U některých lidí se při této léčbě objeví suchý kašel. Stane-li se vám to, může lékař snížit dávku, 
nebo přejít k jiné lékové skupině. Méně časté jsou změny chuti nebo vyrážky. Velmi vzácně může 
u lidí léčených ACE dojít k otokům rtů nebo krku. Objeví-li se tento příznak, musíte okamžitě 
přivolat lékařskou pomoc. 
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Top tips 
Lékař vám může poradit, abyste vzal první dávku ACEI večer, než si jdete lehnout, aby zabránil 
příznakům z poklesu tlaku. Pocit slabosti/na omdlení je častý u léků, které snižují krevní tlak, ale 
srdce při nižším tlaku pracuje lépe. 
Cítíte li se slabě ráno, zkuste aspoň desetkrát zacvičit ohýbáním nohou dopředu a dozadu než 
vstanete. Nebo zkuste spustit nohy přes kraj postele dřív než se posadíte. Neměli byste vstávat 
rychle - protože se vám může zatočit hlava. Dejte si čas zvyknout si na změnu polohy. 
 
Blokátory receptoru pro agiotenzin II/sartany 
 
Jak fungují 
Blokují činnost angiotensinu, hormonu,který je přirozeně produkován v ledvinách. Blokádou efektu 
angiotenzinu způsobují relaxaci svalových cév, což snižuje krevní tlak. Srdce tedy nemusí při 
čerpání krve pracovat proti tak velkému odporu.  
Sartany fungují prakticky stejně jako ACE inhibitory.  V léčbě srdečního selhání jsou většinou 
podávány spíše u pacientů, kteří nesnášejí ACE inhibitory, jen zcela výjimečně jsou tyto léky 
podávány současně.  
 
 
 
Nežádoucí účinky 
Jsou extrémně vzácné. Na rozdíl od ACE inhibitorů sartany nezpůsobují kašel. Ostatní nežádoucí 
účinky jsou stejné jako u ACE inhibitorů. Patří sem slabost, která je společný pro všechny léky 
snižující krevní tlak. Vaše srdce však při nižším tlaku bude pracovat lépe. Tlak je třeba pravidelné 
kotnrolovat. Stejně jako ACE inhibitory, také sartyn ovlivňují funkci ledvin a zvyšují hladinu 
draslíku. Proto je třeba tuto hladinu pravidelně kontrolovat. 
 
Top tips 
Lékař vám možná doporučí vzít první dávku večer,než si jdete lehnout, aby zabránil pocitu 
slabosti. 
Patří sem slabost, která je společný pro všechny léky snižující krevní tlak. Vaše srdce však při 
nižším tlaku bude pracovat lépe. 
Cítíte li se slabě po ránu, zkuste než vstanete desetkrát pohybovat nohami dopředu a dozadu. 
Potom zkuste pomalu svěsit nohy přes okraj lůžka a na minutu je tak nechat, pak se teprve pomalu 
postavte. Vyhněte se rychlému vstávání a’t už ze sedu nebo z lehu, protože přitom se vám může 
zatočit hlava 



 
 
 

  
Objednávání tel.:  377 325 051 
E-mail: info@kardiologievsadech.cz 

Stránka 9 z 12 

 

KARDIOLOGIE V SADECH S.R.O.  
Smetanovy sady 80/5 
Plzeň – vnitřní město 

 
 

Dejte si na čas, aby si tělo na změnu zvyklo. 
 
 
Známé jako: 
§ Candesartan    (Amias®, Atacand®) 
§ Eprosartan   (Teveten®) 
§ Irbesartan    (Avapro®, Aprovel®, Avalide®) 
§ Losartan    (Cozaar®) 
§ Olmesartan   (Olmetec®, Benicar®) 
§ Telmisartan   (Micardis®) 
§ Valsartan    (Diovan®) 
§ Combination products  (Co Aprovel®, Cozaar-Comp®, lmetec  

     Plus®, Micardis Plus®, Co-Diovan®) 
 
Inhibitory sinusového uzle 
 
Jak fungují 
Inhibitor sinusového uzle ivabradin snižuje tepovou frekvenci novým mechanismem a snižuje počet 
impulsů ze sinusového uzle. který je v pravé srdeční síní a kontroluje srdeční frekvenci. Látka je 
účinná a dobře tolerovaná.  
Klinický výzkum ukázal, že ivabradin u pacientů se symptomatickým srdečním selháním, kteří mají 
optimální medikamentózní léčbu včetně betablokátorů, snižuje tepovou frekvenci a významně 
snižuje kardiovaskulární úměrnost a počet pobytů v nemocnici pro srdeční selhání.  
Tento lék se doporučuje u pacientů, kteří mají trvale tep nad 75/min k maximálně tolerovaní dávce 
betablokátoru. Nefunguje u pacientů, kteří mají fibrilaci síní.   
 
 
 
 
Nežádoucí účinky 
 
Ivabradin je dobře tolerován, s málo nežádoucími účinky. Pacienti mohou někdy zaznamenat 
drobné poruchy vidění, které se jeví jako přechodné jasné světlo - luminozní fenomény. Všichni by 
měli o tomto účinku vědět. Nepatří mezi účinky závažné a většinou není nutné kvůli tomu lék 
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vysadit. Lék může někdy vést k významnému zpomalení tepové frekvence, takže je třeba snížení 
dávky nebo i vysazení. 
Preparát : 

· Ivabradine   (Procolaran®) 
 
Betablokátory  
 
Jak fungují 
 
Když srdce nečerpá tak dobře, jak by mělo, tělo se snaží kompenzovat situaci tvorbou joemonů, 
jako je adrenalin a noradrenalin., které způsobují, že srdce bije rychleji a zvyšují krevní tlak. Trvá-li 
tento účinek dlouho, může mít nepříznivé účinky na srdce, které se samo snaží pracovat 
efektivněji.  Betablokátory srdce zpomalí, sníží krevní tlak a tím srdce chrání před škodlivými 
účinky dlouhodobého efektu adrenalinu a noradrenalinu.  
Betablokátory jsou důležitou součástí léčby srdečního selhání. U lidí se středně těžkým až těžkým 
srdečním selháním je třeba začínat nízkou dávkou a postupně pomalu zvyšovat. Je to proto, že u 
některých lidí může dočasně dojít v prvních týdnech ke zhoršení příznaků srdečního selhání . 
 
Nežádoucí účinky 
 
Protože betablokátory zpomalují srdeční frekvenci, mohou také snižovat toleranci zátěže.  To 
znamená, že se při náročnější pohybové aktivitě unavíte. Tento účinek obvykle odezní a je možné 
dávku pomalu dále zvyšovat.   
Někdy můžete mít při léčbě betablokátory studené ruce a nohy. 
Betablokátory mohou zhoršovat průduškové astma - pokud máte astma, informujte lékaře.  
Při léčbě betablokátory se mže někdy objevit deprese. Máte-li takové potíže, prodiskutujte to s 
lékařem nebo sestrou. 
Při podávání betablokátoru se zpočátku můžete cítit unavený a slabý. Od nasazení betablokátoru 
může trvat několik týdnů než se budete cítit lépe - pokud se však i po této době cítíte slabě a 
unaveně, řekněte to lékaři nebo sestře, možná bude třeba upravit dávkování.   
Je také dobré vést si pravidelný záznam o váze a kontaktovat nás, pokud nastanou nějaké změny.  
Pokud  sípáte nebo se zadýcháváte, kontaktujte nás protože může jít o astmatické projevy. 
Velmi důležité je, abyste betablokátory nepřestal/a brát najednou. 
Jakékoli snižování nebo vysazování léčby je třeba probrat s lékařem.  
 
Preparáty užívané v léčbě srdečního selhání:  
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Antagonisté receptoru pro aldosteron 
 
Antagonisté receptoru pro aldosteron blokují účinky hormonů, které se přirozeně tvoří v 
nadledvinkách,  a které mohou zhoršovat srdeční selhání. Antagonisté receptoru pro aldosteron 
ovlivňují rovnováhu vody a solí, které se vylučují do moči a mají slabý diuretický (zvyšují močení) 
účinek. Přispívají ke snížení krevního tlaku, snižují městnání a tím chrání srdce.  
Antagonisté receptoru pro aldosteron jsou zvláště účinné u pokročilého srdečního selhání a často 
se užívají v kombinaci s ostatními léky.  
 
Nežádoucí účinky 
Antagonisté receptoru pro aldosteron mohou někdy ovlivňovat funkci ledvin a mohou také zvyšovat 
hladinu draslíku. To je zvláště důležité u pacientů, kteří užívají současně ACE inhibitory nebo 
sartany. Při této léčbě se pravidelně krevními odběry sleduje funkce ledvin a hladiny draslíku.  
Vzácně způsobují Antagonisté receptoru pro aldosteron zvětšení nebo pocit napětí v prsou zvláště 
u mužů. Novější léky tento nežádoucí efekt nemají. 
 
Známé jako: 
§ Spironolactone  (Aldactone®) 
§ Eplerenone  (Inspra®) 

 
Digoxin 
 
Digoxin může mírně posilovat srdce a snižovat tepovou frekvenci. Mže také snižovat otoky. Je 
užitečný zejména u lidí a nepravidelným srdečním rytmem, zejména u fibrilace síní s rychlou 
odpovědí komor. 
Nežádoucí účinky 
Je důležité abyste dostával/a správnou dávku digoxinu - hladinu budeme kontrolovat krevními 
testy. Dodáváte-li příliš vysokou dávku dogoxinu můžete ztratit chuť nebo trpět nevolností a 
pocitem na zvracení, bolestmi hlavy nebo i rozmazaným viděním. 
Občas mohou vysoké hladiny digoxinu způsobovat abnormální změny rytmu, při nichž mžete cítí 
bušení srdce nebo pocit výpadku. Máte-li tyto potíže, kontaktujte lékaře. 
 
Top tips 
Máte-li nižší než průměrnou hladinu draslíku, například máte-li diabetes závislý na inzulinu, je více 
pravděpodobné, že budete mít vyšší hladinu digoxinu. Ujistěte se proto prosím, že rozeznáte 
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časné projevy vysoké hladiny digoxinu, jako je nevolnost, ztráta chuti k jídlu nebo velmi pomalý 
tep. Objeví-li se kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte lékaře.   
Před jakoukoli operací, včetně zubní, oznamte lékaři, že berete digoxin. 

 
Známé jako: 
§ Digoxin  (Lanoxin®, Lanoxin-PG) 

 
 
 
 
 
Antikoagulancia 
brání tvorbě krevních sraženin zejména při nepravidelné srdeční akci zvané fibrilace síní.  
Nejčastějším antikoagulnciem je warfarin. Dávka warfarinu je individuální a je třeba ji pravidelně 
upravovat na základě měření INR, a to nejčastěji při zahájení léčby a potom pravidelně v lékařem 
stanovených, max. 6 týdenních intervalech. Tyto tablety nevynechávejte, pokud je vynecháte, 
kontaktujte ambulanci.  
Alternativou například před některými výkony může být injekce 
 
Nežádoucí účinky  
Atikoagulanci zvyšující riziko krvácení, což se obvykle projevuje modřinami. Zvýšené je však i 
riziko velkých krvácení, ačkoli absolutně  je toto riziko nízké.  
 
Top tips 
Všichni vaši lékaři by měli vědět, že berete warfarin. Je vhodné nosit s sebou informační kartičku 
pro případ nouze nebo nečekané situace. 
Při příznacích krvácení kontaktujte vždy naši ambulanci.   
 
 
Známé jako: 
§ Warfarin 


