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PŘEDNÍ OTORINOLARYNGOLOG ZEMĚ: „ZPŮSOBENÉ VĚKEM
ZMĚNY SENZORICKÝCH BUNĚK A STŘEDNÍHO UCHA VEDOU K
HLUCHOTĚ. CESTA K ZÁCHRANĚ JE, ALE NE PRO KAŽDÉHO“

MUDr. Michaela Krechlerová: „Zaručuji, že každý člověk, který má problémy se sluchem, dostane se

slevou přípravek, který mu pomůže odstranit potíže se sluchem a zabránit hluchotě“

Z tiskové konference MUDr. Michaely Krechlerové, vedoucího českého otolaryngologa: „Více než

polovina lidí po 45 letech postupně ztrácí sluch kvůli věkovým změnám smyslových buněk a
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středního ucha. Operace nic neřeší a navíc jsou velmi nebezpečné. Každý čtvrtý zcela ohluchne“

Exkluzivní rozhovor s MUDr. Michaelou Krechlerovou, vedoucím českým

otolaryngologem: „Proč lidé po 45 letech rapidně ztrácejí sluch, jak lze zabránit úplné

hluchotě?“

Korespondent: Proč považujete ztrátu sluchu související s věkem za závažný problém?

MUDr. Michaela Krechlerová: Víte, kolik lidí se sluchovým postižením přibylo v roce 2019? V našem

regionu více než 34 tisíc lidí zcela ohluchli. Cca 55 tisíc lidí s vysokou mírou ztráty sluchu. To

znamená, že téměř 90 000 lidí v podstatě ztratilo sluch. Věkové změny středního ucha a smyslových

buněk se vyskytují u všech lidí, bez ohledu na jejich fyzický stav. Před 50 lety nebylo zatížení sluchu

tak vysoké, ale v dnešní době se městské zvuky staly řádově hlučnější.

Ztráta sluchu, související s věkem, v průběhu času obvykle vede k úplné hluchotě a

činí člověka zdravotně postiženým.
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Proto považuji ztrátu sluchu za extrémně nebezpečné onemocnění, které v současné době je jedním z

lídrů mezi všemi nemocemi v Evropě. Pořad slyšíme o rakovině a onkologických onemocněních, ale

přiznejme si to, rakovina se vyskytuje u 3-4% lidí ale ztrátu sluchu po čtyrycítce má skoro každý.

Korespondent: Proč to lékaři nezvládají? Musíte přece lidi zachraňovat.

MUDr. Michaela Krechlerová: Zaprvé, lidé často jdou za doktorem až na poslední chvíli. Jdou, když už

je to akutní a skoro přestávají slyšet. A vše, co zbylo, je operace, nebo sluchadlo.

Zadruhé, na klinikách je nyní obrovský nedostatek zdravotnického personálu. Jak to zvládnout, když je

obrovský nedostatek otolaryngologů? A z těch, kteří jsou, více než polovina přichází s zakoupenými

diplomy a neměli by se vůbec přibližovat k pacientům. Občas předepisují takovou léčbu, že je lepší,

když člověk prostě zůstane doma. Ale nezaměstnávat je nejde. Každý přece má diplom, někteří

dokonce s vyznamenáním. Jen že lidem mohou snadno uškodit. Lékaři z tzv. staré školy jsou podle

mne nezastupitelní, ale bohužel odchází do důchodu, umírají. Jejich místa jsou obsazena takovými

„figurínami“, které neví, co a v jaké situaci předepsat pacientovi. Ráda je všechny vyhodím a

zaměstnám kvalifikované lékaře, ale kde je seženu?

Korespondent:  Takže kvůli nedostatku kvalifikovaných lékařů máme v zemi tak akutní problém se

sluchovým postižením?

MUDr. Michaela Krechlerová: Nejen tohle. Akutní nedostatek účinných léků. V lékárnách se prodává

cokoliv kromě toho, co skutečně může pomoci. Buď zastaralé léky, které nejsou účinné nebo nějaké

novodobé padělky, které jsou drahé, hodně propagovány ale jsou na nic. Mladí lékaři zase často cpou

pacientům drahá léčiva, protože z toho mají provize, procenta apod. Nikdy nemůžete mít jistotu, že

vám lékař dá ten správný lék na vaši nemoc nebo dokonce nepředepíše medikament úplně zbytečně.

Možná dostanete lék, který dočasně uleví, ale současně tak zasáhnou ostatní orgány, že důsledky

mohou být extrémně děsivé. Většina léků není zaměřena na skutečnou léčbu příčiny, ale pouze

potlačují příznaky nemoci.

Lidé nedostávají správnou léčbu a jsou nucení mít sluchadla.
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Vše nakonec dopadne s takovým výsledkem. Lidé nedostávají správnou léčbu a jsou nucení mít

sluchadla. Samozřejmě jsou i soukromá zdravotnická zařízení. Pracují tam ale stále stejní lékaři jako

na klinikách. A hlavně ty mladé, kteří se moc nevyznají ve skutečné léčbě lidí. Jediným jejich úkolem v

soukromém zdravotnickém zařízení je vyždímat z pacienta maximum peněz. A už vůbec není cílem

opravdu pomáhat a léčit.

Korespondent: Co tedy mají dělat lidé, kteří mají ztrátu sluchu, tinnitus či chronický zánět středního

ucha? Čekat na naprostou hluchotu a invaliditu? Jste vedoucí otolaryngolog regionu, pokud víte o

problému, přece to musí jít nějak vyřešit!

MUDr. Michaela Krechlerová: Rozhodně nepřihlížím nečinně! Ale problém s personálem nelze vyřešit

snadno. Vše nezáleží pouze na mně, ale také na práci lékařských univerzit. Nemůžu přece samá školit

nové lékaře. Proto nemůžeme očekávat rychlá řešení tohoto problému. Navíc taková situace není jen u

nás. Komunikuji se svými kolegy ze sousedních regionů, téměř všude stejná situace.

Vrátit si sluch teď může každý!

V tomto boji o životy lidí však je paprsek naděje. Podařilo se mi vybrat právě naše město a náš region

jako pilotní pro distribuci nového léku, který dokáže eliminovat problémy se sluchem a vrátit ho v

každém věku. Program bude plně spuštěn až za 6 měsíců. Ale obyvatelé našeho města ho mohou

získat již nyní, půl roku předtím, než bude k dispozici pro obyvatelé všech ostatních regionů Česka.
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Korespondent: Proč si myslíte, že právě tento přípravek dokáže změní situaci?

MUDr. Michaela Krechlerová:  Již bylo prokázáno, že jediným problémem ztráty sluchu je postupné

ucpávání cév sluchového ústrojí člověka. V důsledku toho dochází ke špatnému prokrvení, sluch se

zhoršuje stále více. Relaton ale cévy zcela vyčišťuje, rozpouští a doslova „vymetá“ z nich veškeré

usazeniny, které se tam hromadily celé roky. Od prvních dnů užívání přípravku je hrozba poškození

cévních stěn a ztráty sluchu zcela eliminována. Což snižuje riziko úplné hluchoty. Stačí, když nemocný

začne s užíváním přípravku a už se dostává z rizikové skupiny.

Podle mého názoru přípravek může zachránit před invaliditou desetitisíce lidí. Proto jsem o něj na

Ministerstvu zdravotnictví bojovala, jak to jen šlo a rovněž trvala jsem na tom, aby zkušební program

byl spouštěn právě v našem regionu.

Korespondent: Řekněte nám více o tomto přípravku, v čem spočívá tajemství jeho účinnosti?

MUDr. Michaela Krechlerová: Je to „Relaton“, jeden z nejnovějších evropských přípravku. Na rozdíl od

mnohých jiných přípravků Relaton není vyvinut komerční farmaceutickou společností, ale státními

vědeckými institucemi. Vývojem přípravku se zabývala meziresortní skupina nejlepších evropských

lékařů a vědeckých specialistů Evropy.

Tajemství jeho efektivity spočívá v speciální formě vitamínů skupiny B. Tato látka je schopná pronikat

dovnitř molekul cholesterolu a ničit je zevnitř. V důsledku se čistí cévy sluchového ústrojí, zlepšuje se

prokrvení vnitřního ucha a obnovuje se sluch, dokud se cévy opět nezanesou, ale to může trvat

několik desítek let. Již se není nutné bát progrese zhoršení sluchu a že dojde k úplné ztrátě sluchu.

Sluch se zcela obnovuje.
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Důležitou předností konkrétně Relatonu je rovněž to, že obsahuje mnoho dalších vitamínů, stopových

prvků, určených ke zlepšení funkce sluchu.

Zde jsou základní komponenty, které obsahuje Relaton:

1. Melatonin působí příznivě na cévy, díky čemuž se zlepšuje perfúze (prokrvení) ucha, takže chrání

vnitřní ucho před hypoxií, zmirňuje křeče a bolesti a také přispívá ke snížení hučení v uších

(tinnitus) díky schopnosti snižovat svalový tonus.

2. Extrat Gingko Biloba má metabolické a neuroprotektivní účinky na centrální nervový systém.

Tyto vlastnosti zajišťují velkou životnost buněk ucha v reakci na poškození. Rovněž je Gingko

Biloba efektivní ke snížení hučení v uších.

3. Hořčík je potřebný pro aktivitu mnoha fermentů v mozkových buňkách a slouží jako klíčový

regulátor vápníkových kanálků, které se účastní neurotransmise. To znamená, že hořčík má

důležitou úlohu v nervových a centrálních sluchových drahách.

4. Zinek a vitamín C hrají důležitou antioxidační roli v metabolizmu člověka, mimo jiné obě látky

celkově zesilují obranné schopnosti organizmu.

DŮLEŽITÉ! V PRŮBĚHU VÝZKUMU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE PROSINEC - NEJLEPŠÍ DOBA
PRO ZAČÁTEK LÉČBY. DÍKY STABILIZACI PRŮMĚRNÉ TEPLOTY SE URYCHLUJÍ
PROCESY LÁTKOVÉ VÝMĚNY, ÚČINEK OD POUŽITÍ PŘÍPRAVKU SE ZESILUJE.
UZDRAVENÍ PROBÍHÁ O 37% RYCHLEJI NEŽ V JINÉM ROČNÍM OBDOBÍ

Korespondent: Má Relaton nějaké kontraindikace?

MUDr. Michaela Krechlerová: Pouze individuální reakce na jednotlivé komponenty. Relaton obsahuje

výhradně přírodní složky, proto je zcela bezpečný pro játra, která obvykle velmi trpí při užívání téměř

jakýchkoli léků.

Přípravek byl vyvinut státními strukturami. A vlastníkem léku je také stát. Výroba je nyní organizovaná

na bázi výrobních kapacit Ministerstva zdravotnictví a probíhá její rozšiřování. Proto je realizace

přípravku možná pouze v rámci speciálních programů. Samozřejmě, pokud by vlastníkem přípravku

Relaton byla farmaceutická společnost, prodával by se za ohromné peníze. Ale v tomto případě je

vlastníkem stát a proto přípravek se distribuje se slevou!. 

Předpoklad byl, že se přípravek dostane do prodeje až za 6 měsíců, ale mně se podařilo dohodnout se

s místní samosprávou a zajistit financování ještě z našeho rozpočtu. A nyní jsme jako jediný region v

zemi, kde mohou lidé obdržet se slevou Relaton, zachránit se před operací a odstranit problémy se

sluchem. Veškeré zásoby přípravku, které byly soustředěny na skladech jsou zarezervovány pro náš

region.
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Korespondent:  Jak nyní mohou lidé získat Relaton? Jsou zapotřebí nějaká potvrzení nebo občanský

průkaz?

MUDr. Michaela Krechlerová: Vše, co je zapotřebí – mít trvalé bydliště v našem regionu. Relaton se

expeduje přímo ze skladu a doručován adresátovi Českou poštou. Nepovažovali jsme za dobrý nápad

odesílaní všech zásob do regionu a zřizování výdejního místa s dlouhými frontami a čekáním. Lidé se

zhoršeným sluchem mají i tak problémy každý den a my je přece nebudeme ještě více stresovat a

nutit si vystát zdlouhavou frontu. A takhle je vše jednodušší – zašlete objednávku se jménem a

telefonem, dočkáte se zpětného zavolání, sdělíte adresu a vhodný čas k doručení zásilky. Pak zbývá

počkat na dodaní Relatonu.

Podmínky pro získání Relatonu v rámci akčního programu:

Bydlet v regionu – účastníku akce 

Využít slevu mohou pouze obyvatelé regionů, ve kterých je platný slevový program

Pouze pro osobní užití 

To je zapotřebí pro boj s překupníky, kteří se snaží hromadně vykoupit Relaton a pak

ho prodávat se svou přirážkou

Objednat přes oficiální stránky akčního programu 

Oficiální stránky – to je záruka nízké ceny výrobce a ochrana před překupníky

Pro vaše pohodlí je níže uveden formulář.

Oficiální formulář objednávky
č. 29 957 z 30 000 ze dne 29 listopad 2020

K získání Relatonu za akční cenu v rámci regionální slevové akce.

Abyste získali „Relaton“ se slevou, napište vaše Jméno a Kontaktní telefon do políčka

níže a zmáčkněte tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“

Stará cena:
czk

Nová cena:
860czk1720
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VAŠE JMÉNO:

Uveďte Vaše jméno

VÁŠ KONTAKTNÍ TELEFON:

Uveďte Váš telefon

ODESLAT OBJEDNÁVKUODESLAT OBJEDNÁVKU

* Důvěrně. Vaše údaje jsou odesílány přímo výrobci. Nikdo, kromě něj k nim nemá přístup.

Korespondent: Paní doktorko, děkuji Vám za rozhovor! Doufám, že až se naši čtenáři dozvědí o tomto

přípravku, určitě ho použijí, aby si zachránili sluch!

PŘIDÁNO PŘED 12 HODINAMI | POZNÁMKA REDAKCE:

Důležitá zpráva! K danému okamžiku je akce platná do 04 prosinec 2020 včetně.
Všichni zájemci mohou až do ukončení akce objednávat originální přípravek
RELATONRELATON  přes OFICIÁLNÍ STRÁNKYOFICIÁLNÍ STRÁNKY  se slevou! V současné době akčních balení
zbývá: 5 ks.

Korespondent: Ještě jednou Vám děkuji. Na shledanou!

KOMENTÁŘE:

Kateřina Horvátová  

Jsem vám neskutečně vděčná za informaci o Relatonu. Už nějaký ten pátek jsem hledala něco, co

mi pomůže s mými problémy se sluchem, neustálé šumění v hlavě, kupa pilulek. Už se nemůžu

dočkat, až mi přijde balíček! Děkujeme!

Anča Strnadová  

Je hrozný, jak dlouho musíte čekat ve frontě v poliklinice, dřív omdlíte, než vás vyšetří.

Jakub Veselý  

Už jsem tento přípravek v akci dostal. Užívám ho pátý den, slyším mnohem líp než dřív. Budu ho

brát i nadále.

Pepa Holbus  
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Objednal jsem to pro mamku, včera už doručili. Snad mamince pomůže... Už nechce jít k lékaři.

Milan Krupička  

Objednal jsem pro sebe a pro ženu v akci. Oba ho užíváme a oběma je nám každý den lépe.

Konečně se doma obejdu bez naslouchadla, tomu říkám opravdový pokrok.

 

Lukáš Kovář  

:( Lidičky, pomozte! Pořád mi hučí v uších, skoro nic kvůli tomu neslyším. Už jsem úplně z toho

zoufalej, nevím co mám dělat. Pořád zkouším náký nový přípravky, nic mi ale nepomáhá.

Mirek Zápotocký  

Pořiď si Relaton stránkách výrobce, nebudeš toho litovat. Sám jsem s tím měl problémy, žádný

léky nepomáhaly. Velké díky patří mé matce, která našla tenhle článek a donutila mě si tenhle

přípravek koupit. A teď po mých problémech se sluchem nezbylo ani stopy. Věř mi, objednej si to

a všechno bude zas v pohodě, uvidíš.

Aleš Janata 

Jak se dá sehnat tenhle Relaton?

Jan Matoušek  

Tady máš odkaz na Relaton, jen si pospěš, dokud je v akci. Fakt mi neskutečně pomohl

Tomáš Votroubek  

Je tu někdo, kdo si ho už objednal? Nevíte, jak dlouho trvá dodání?

Vladislav Němeček  

Dobrý den, také jsem si objednal Relaton na stránkách výrobce, sice je to už díl a je pravda, že

tehdy nebyl v akci. Zaplatil jsem o hodně víc, ale nelituji toho. Sluch se mi vrátil po absolvování

léčebné kůry a již více než půl roku všechno slyším bez použití naslouchadla. Balíček mi dorazil

všeho všudy za tři dni.

Kristýna Láníková  

Naprosto neskutečný přípravek, všem ho doporučuji. Od té doby, co jsem objevila Relaton, prostě

odpadla potřeba jiných přípravkůů!

Léna Zemanová  

To je jako vážně ten přípravek tak účinný? Tak to musím taky vyzkoušet, objednám si ho hned,

dokud je v akci.
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Martin Otradovský  

Je pochopitelné, že lékaře nyní učí špatně, ale že o nich bude tak mluvit vedoucí otolaryngolog v

zemi, to jsem nečekal.

Honza Zajíček  

Je super, že je to vyrobený státem a je nějakou soukromou firmou. To by z nás za ten přípravek

sedřeli kůži.

Aleš Kubíček  

Hele lidi, vážně to pomáhá?? Všechny ty léky, co předepisují doktorové jsou fakt na prd.

Míra Novotný  

Jasně! Relaton jsem si koupil výhradně kvůli složení, je přírodní a neškodí zdraví. Tak si pospěš s

objednávkou! Uplně mi pomohl zbavit se hluchoty.

Vašátková Marie  

Díky moc, Relaton mi fakt hodně a rychle pomohl! Objednala jsem si na oficiálních stránkách

výrobce ! Neodkládejte léčbu, raději se zbavte těhle problémů se sluchem teď, než se pak stát

invalidou s naslouchadlem.

Eliška Novoborská  

Objednala jsem si a vše přišlo v pořádku. Nejdřív jsme tomu úplně nevěřila, ještě k tomu ta sleva.

Ale prošla jsem léčbou a už je to druhý týden, co si užívám toho, že konečně slyším všechno a

nemusím dvakrát ptát.

Renata Hrkalová  

Výsledek prostě předčil veškerá má očekávání Bzučení v uších mi zmizelo už po 30 dnů!

Objednala jsem si ještě několik balení pro své kamarádky, které mají stejné problémy.

Sára Zániková  

Před chviličkou jsem si objednala. 

Je teď velká sleva, tak si pospěšte!  

Na oficiálních stránkách výrobce jsem zakoupila, velmi rychle zavolali zpět a potvrdili

objednávku. 

Zdenka Havířová  

U našeho známého v soukromé lékárně stojí Relaton 3 krát dráž, proto jsem váhala s koupí, bylo

mi líto peněz. A tady jsem narazila na tuhle akci a objednala jsem si taky. Každý den se cítím líp,

na první pohled se to ani nezdá.
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Zuzana Kotlíková  

Relaton užívám sama, přivezla mi ho kamarádka. Zbavila jsem se problémů se sluchem, zhruba

po dvou a půl měsíci. A teď mám stále Relaton v lékárničce, jen tak pro jistotu.

Ondřej Johanovský  

Nevěřil jsem, že by bylo možné najít tento přípravek za takovou cenu.

Sandra Brabencová  

U mého táty se vyskytly problémy se sluchem po mrtvici. Tak jsem se rozhodla mu pořídit

Relaton. On je sice lenoch, ale už za pár týdnů to bere, a už pocítil úlevu. Tak snad za nedlouho se

úplně uzdraví.

Ludmila Skálová  

Lidičky, kde jste to koupili? V lékárně jsem Relaton nenašla. Nechci koupit nějakej blaf, za který

jen vyhodim prachy.

Vlastislav Žižka  

Ještě jednou pro ty, co nepochopili, o čem je tento článek: Relaton můžete objednat POUZE na

oficiálních stránkách výrobce, abyste se nespletli, raději klikněte na tlačítko „Přejít na webové

stránky výrobce“ dole! Speciální nabídka pro obyvatele města {{location.name}} - lze získat v

rámci akčního programu, ale nebude to trvat dlouho, takže si pospěšte s objednávkou!

Franta Hynek  

Mám problémy se sluchem, neustále mě to trápí. Mé ženě doporučili koupit si Relaton. Ukázalo

se, že je to fakt suprovej přípravek. Už za měsíc se mi mnohem zlepšil sluch. Teď je to můj

zachránce.

Přidat komentář
Nahrát fotku

 

Petr Proch**** si objednal(a)

zboží v hodnotě 2580 czk,

objednáno 3 ks. V akci

zůstávají  12 balení.15

https://relatoncz.zdorovieludi.com/?country_code=CZ
https://relatoncz.zdorovieludi.com/?country_code=CZ


4. 12. 2020 Koupit Relaton levně. Ceny, recenze. Objednejte si Relaton hned teď!

dentvilleclinic.com 12/12

© 2020 Tvůj Lékař Info

Moje jméno

OdeslatOdeslat

Zpráva

 

Petr Proch**** si objednal(a)

zboží v hodnotě 2580 czk,

objednáno 3 ks. V akci

zůstávají  12 balení.15


