
BOLESTI ZAD JSOU NEJČASTĚJŠÍM ONEMOCNĚNÍM 

POHYBOVÉHO APARÁTU. OD OBYČEJNÉHO 

FUNKČNÍHO ÚSTŘELU – V DŮSLEDKU PŘETÍŽENÍ 

– AŽ PO TĚŽKÉ VÝHŘEZY MEZIOBRATLOVÝCH 

PLOTÉNEK. PŘEDSTAVUJÍ V SOUČASNÉ 

DOBĚ NEJVYŠŠÍ PROCENTO VYSTAVENÝCH 

PRACOVNÍCH NESCHOPNOSTÍ. JEDNÁ SE O VELKÝ 

SOCIOEKONOMICKÝ PROBLÉM CIVILIZOVANÉ 

SPOLEČNOSTI. NE KAŽDÝ, KOHO BOLÍ ZÁDA, 

NAVŠTÍVÍ LÉKAŘE.
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ANATOMIE PÁTEŘE

Páte  p edstavuje základní osu našeho t la. Umož uje vzp ímený postoj, který je charakteristický pouze pro lov ka. Je dvakrát esovit

zak ivená, naho e spojená s lebkou hlavovými klouby, dole ústí do kostr e a s pánví je propojena k ížoky elními klouby. Jedná se o funk ní

celek, skládá se z obratl , které na sebe pružn  nasedají. V každé etáži mají jiný tvar i velikost podle umíst ní a míry zát že. Kr ních

obratl  je 7, hrudních 12, bederních 5. K ížové obratle jsou srostlé. Obratle nasedají jeden na druhý a mezi obratlovým t lem a oblouky 

vytvá ejí páte ní kanál, chránící velmi citlivou a zranitelnou strukturu – páte ní míchu. Obratle jsou mezi sebou spojeny meziobratlovými 

klouby, vazy, šlachami a svaly. Celý systém zajiš uje velkou stabilitu, pohyblivost a pružnost páte e.

Obratle odd lují meziobratlové ploténky. Meziobratlová ploténka (disk) se skládá ze 70 % z vody, je tedy velmi pružná a ohebná. Uprost ed

pevného vazivového prstence se nachází hlenovité jádro, které má za úkol tlumit okolní nápor, p etížení a ot esy. Jádro je schopno se do 

ur ité míry deformovat, stla ovat. P i p ekro ení ur ité hranice a p i velkém p etížení dochází k poškození vazivového prstence. Dojde 

k výh ezu jádra do páte ního kanálu (odborn  herniace disku) a možnosti útlaku nervových struktur, v tšinou nervového ko ene, vedoucího 

od míchy do kon etiny. N kdy dochází k velmi kruté bolesti, ochrnutí kon etiny, v nejhorším p ípad  poruše vyprazd ování.

Příčina vzniku bolestí zad

 akutní p etížení (zvedání b emen)

 dlouhodobé p etížení jednostrannou zát ží, asymetrická zát ž

 svalová nerovnováha p i obezit , oslabení svalstva z inaktivity

 výh ez meziobratlové ploténky (úrazem, p etížením)

 prochlazení (pr van, prochlazení nohou, celého t la)

 následek virového onemocn ní, onemocn ní mo ového systému

 po úrazu, zlomenin  obratle (i v d sledku osteoporózy)

 metastázy do páte e p i onkologickém onemocn ní

 psychická zát ž (dlouhodobá, také akutní stres)

 deprese, celkové vy erpání organismu

 jiná, n kdy i závažná onemocn ní doprovázená bolestmi zad

Projevy onemocnění

 bolest v kterékoliv oblasti páte e, od mírné po krutou, až vyst elující bolest

 zhoršení b žné hybnosti, n kdy až úplné omezení pohybu

 p i výh ezu ploténky:

 – asto vyst elování bolesti do kon etiny

 – v horším p ípad  až projevy oslabení kon etiny

 – vznik neinfek ního zán tu v míst  útlaku nervového ko ene

 – objevení se bolesti i na druhé stran i kon etin

 – v krajním p ípad  porucha mo ení a sexuálních funkcí



Klasická léčba

První pomoc: Vyhledání léka e, praktika, neurologa, ortopeda, rehabilita ního léka e, který v tšinou aplikuje obst ik, injekci, p edepíše léky.

P i bolestech zad se používají léky ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetika a léky k uvoln ní svalstva (myorelaxancia). 

Nejd ležit jší lé bou je však aktivní p ístup pacienta, cílená rehabilitace se zácvikem pro posílení svalového korzetu, protažení zkrácených 

svalových skupin a posílení t ch oslabených. Fyzioterapie je neodmyslitelnou sou ástí lé by bolestí zad, fyzioterapeut nás nau í, jak 

se zády zacházet a neubližovat si. Ve spolupráci s léka em je vhodná i mobiliza ní a manipula ní lé ba, velmi dobrý efekt má rovn ž

akupunktura a akupresura.

Bolesti zad a přípravky Energy

Produkty Energy p edstavují velmi d ležitou možnost, jak vy ešit obtíže u klient , kte í netolerují antirevmatika, necht jí klasickou lé bu

a mají zájem o prevenci vzniku potíží. Neužívají se v tšinou v akutní fázi, ale mají spíše podp rnou a preventivní funkci.

Hlavní produkty: 

RENOL harmonizuje dráhu mo ového systému, se kterým je energeticky propojen celý op rný systém, je tedy suverénn  nejú inn jším

produktem p i bolestech zad. Dávkování: 3x denn  4 kapky dlouhodob .

KING KONG se podává v návaznosti na užívání Renolu p i regeneraci a rekonvalescenci ve vyšší dávce, ideáln  p l hodiny p ed

rehabilita ním cvi ením.

ARTRIN je velmi vhodný dopln k k lokálnímu užití, potírání bolestivých míst, sval , podél páte e v oblasti dráhy mo ového m chý e,

po zadní stran  dolních kon etin, Achillovy šlachy. Též nad oblast ledvin a mo ového m chý e. Je vhodný i jako emulze do koupele 

– v akutním stavu aplikujeme horké koupele nohou s p idáním Artrinu. Místn  lze krém opakovan  použít ve form  zábalu.

SKELETIN je vhodný pro výživu meziobratlových kloub , úpon  a vaz , 3x denn  2 kapsle po dobu nejmén  1 m síce, event. 3x denn

1 kapsle po dobu 3 m síc .

Doplňkové produkty: 

FYTOMINERAL dopl uje pot ebu minerál  a stopových prvk , užívá se p i k e ových stavech ve svalstvu a k celkovému posílení organismu.

BALNEOL je vhodný pro koupele mimo akutní stav, v akutním stadiu nejsou celkové teplé koupele vhodné.

Vhodn jší je suché teplo (termofor), aplikuje se na bolestivá místa k hloubkovému proh átí páte e.

CYTOSAN používáme jako zábal vytvo ený z obsahu kapslí smíchaný s pár kapkami vody a lokáln  aplikovaný na bolestivou oblast, 

ne déle než 20 minut. Potom jej smyjeme a následn  namažeme Artrinem.

V p ípad , že bolesti vyst elují i po bo ní stran  dolních kon etin, lze v návaznosti na užívání Renolu a Artrinu doporu it Regalen a Protektin.

Pro p esn jší výb r p ípravk  „na t lo“ konkrétnímu klientovi doporu ujeme m ení p ístrojem Supertronic, který pracuje na principech EAV. 

Klienta upozorníme na možnou reverzní reakci organismu p i užívání produkt  Energy. 

Prevence bolestí zad: Správn  vedené cvi ení k posílení svalového korzetu, pravidelná fyzická aktivita, cvi ení k vyrovnání svalové 

nerovnováhy, p edcházení nadm rné fyzické i psychické zát ži, prochlazení, statickému p et žování a v neposlední ad  dodržování 

pitného režimu.

Na psychické rovin  nás bolesti zad upozor ují na chybné postoje k okolí, lidem, práci, životu. Na míru zát že a množství b emen, která 

jsme si naložili. Též pocity strachu, obav, nespokojenosti, vy erpání.

St jte v život  rovn , i vaše záda budou rovná!

Prospekt Bolesti zad zpracovala MUDr. Ivana Wurstová

www.energy.cz


