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– ne pozabimo na razkužila za roke, 
površine v obliki tekočin, gelov, mila 
ali robčkov; 

– zaščitne obrazne maske, saj za države, 
v katere potujemo, nikoli ne vemo, 
kakšna so in bodo trenutno veljavna 
pravila še obveznega nošenja zaščitnih 
kirurških mask ali mask FFP2, kar pa 
je smiselno tudi zaradi osebne zaščite v 
okoljih z večjo koncentracijo ljudi, kjer 
se naenkrat lahko znajdemo.

Pristaši homeopatije ne pozabite na zelo 
učinkovite homeopatske pripravke, ki 
bodo še kako dobrodošli pri domači 
prvi pomoči, kot so Arnica montana, 
ki se uporablja v stanju šoka, poškodb 
in travme, pri zaustavljanju krvavitve 
pri lažjih urezninah, odrgninah in 
lajša bolečine v mišicah po športnih 
aktivnostih. Aconitum napellus je 
zdravilo pri nenadnih pojavih prehlada 
ali gripe, pa tudi za lajšanje šoka, 
travme, ki nastopi že pri lažjih telesnih 
poškodbah. Apis meli�ca je zelo dobro 
zdravilo ob pikih, ugrizih žuželk ter 
izpuščajih in razdraženi koži, Belladonna 
pa je priporočljiva ob bolezenskih stanjih 
otrok z visoko telesno temperaturo, 
pa pri bolečini, ki je pulzirajoča, vroča 

in na močno pordelih delih telesa, pri 
glavobolu in slabosti. Arsenicum album 
uporabljamo proti močni žgoči bolečini, 
ob povišani telesni temperaturi ali 
gripi, proti zgagi ali zastrupitvi s hrano, 
driski in bruhanju, Bryonia alba pa je 
učinkovito sredstvo pri bolečinah v 
trebuhu, sklepih, glavobolu in zaprtju.
Prav tako imamo po novem v Sloveniji 
tudi Schusslerjeve soli in tudi ustrezne 
kombinacije za prvo pomoč pri alergijah, 
opeklinah, pikih itd. 

Če imamo s seboj otroke, mora 
potovalna lekarna obvezno vsebovati 
farmacevtske oblike zdravil in 
pripomočkov, ki so njim namenjeni. Sem 
spadajo:
– sredstva za zbijanje temperature in 

zmanjševanje bolečine;
– vsekakor rehidracijski praški in 

probiotiki pri driski ali bruhanju;
– tablete proti potovalni slabosti.
Če se odpravimo v tropske kraje, v 

potovalno torbico vsekakor shranimo:
– močno zaščito proti komarjem 

s 30–50 % vsebnostjo substance 
dietiltoluamidom (DEET);
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– tablete za dezinfekcijo vode;
– medicinsko oglje proti zastrupitvam s 

hrano in pijačo.

Ne pozabimo na vsa tista zdravila, ki 
jih tekom leta pogosto kupujemo v 
lekarni, ker smo nagnjeni k določenim 
težavam, kot so pogosti uroinfekti, 
migrene, potreba po uspavalih, težave 
s suhimi očmi, nošenje leč in s tem 
potrebni izdelki za nego leč, pa pogosto 
hitro nastalo vnetje grla zaradi klime, 
občutljivost prebavil in želodčne težave 
ob določeni hrani in morda prisotne 
alergije ipd.
Nikakor pa ne pozabimo na svoja 
zdravila, ki jih moramo redno jemati 
zaradi morebitnega kroničnega 
zdravljenja svojih bolezni ali morda 
zdravila, ki smo jih pred kratkim dobili 
od svojega zdravnika zaradi kakšne 
akutne bolezni.
Ko je vse nared in spakirano, se 
dopustovanje začne. Želim vam, naj 
traja, traja, traja ter da ste ob tem srečni 
in zdravi. 
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PRŠILO�PROTI�KOMARJEM�
IN�KLOPOM
Tekoči�repelent�
za�zaščito�pred�
navadnimi�in�
tigrastimi�komarji�
do�4�ure�ter�pred�
klopi�do�8�ur.�
Izdelek�s�prijetnim�
vonjem�po�citrusih�
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vsi�člani�družine,�
primeren�je�tudi�za�
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leta�dalje.�Ne�
vsebuje�DEET�in�je�
primeren�tako�za�nanos�na�kožo�kot�
tudi�po�površini�oblačil.
Pršilo�je�izdelano�v�Galenskem�
laboratoriju�Lekarne�Ljubljana.�Na�
voljo�je�v�enotah�Lekarne�Ljubljana,�
specializiranih�prodajalnah�LL�Viva�in�
v�Spletni�Lekarni�Ljubljana�na��
www.lekarnaljubljana.si.
Biocide�uporabljajte�varno.�Pred�uporabo�

vedno�preberite�etiketo�in�podatke�o�izdelku.


