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Lekári varujú: Tento bežný liek ničí vašu pečeň
badatel.net/lekari-varuju-tento-bezny-liek-nici-vasu-pecen/

Akútne zlyhanie pečene je rýchle zhoršenie funkcie pečene, ktoré sa vyskytuje dokonca aj
u mladých ľudí alebo u kohokoľvek iného, kto trpel existujúcim ochorením pečene.

Môže to spôsobiť vážne komplikácie, ako je zvýšenie tlaku v mozgu a nadmerné
krvácanie.

Najčastejšou príčinou je predávkovanie jedného z bežných liekov, ktorý môžete mať teraz
vo svojej domácnosti.

Paracetamol a akútne zlyhanie pečene
Štatistické údaje potvrdzujú, že paracetamol zapríčiňuje viac než 2600 hospitalizácií,
56 000 návštev pohotovosti a okolo 460 úmrtí ročne.

Táto zložka je súčasťou mnohých voľnopredajných liekov. Dokonca aj v nízkych dávkach,
užívanie aktívnej zložky acetaminofénu (paracetamolu) dlhšiu dobu môže poškodiť vaše
telo.

Ľudia sa najčastejšie predávkujú paracetamolom, keď užijú niekoľko liekov s jeho
obsahom naraz. Táto aktívna zložka je toxická pre pečeň.

Časopis Journal of American Medical Association uverejnil štúdiu, ktorá ukazuje, že hoci ste
užili paracetamol podľa návodu, môže stále poškodiť vašu pečeň.
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Uvedená štúdia zahŕňala 145 zdravých účastníkov, ktorí boli rozdelení do 3 skupín.

Účastníci z prvej skupiny dostali kombináciu acetaminofénu a opioidov, účastníci z druhej
skupiny dostali len paracetamol a účastníci z tretej skupiny dostávali placebo.

Náš tip: Trpíte steatózou pečene? Vyskúšajte tento klinicky testovaný extrakt z červenej
repy, ktorý je vyrobený pomocou najnovšej nanotechnológie. Viac informácií tu

Všetci účastníci dostávali len odporúčanú dávku paracetamolu.

Štúdia trvala dva týždne a výsledky ukázali, že sa výrazne zvýšili hladiny pečeňového
enzýmu u účastníkov z dvoch skupín, ktorí užívali paracetamol o 31 až 44 %.

To potvrdzuje, že spomínaný liek skutočne poškodil ich pečeň, ochudobňuje totiž telo
o antioxidant glutatión.

Ak sa ho vyčerpá príliš veľa, pečeň z toho môže byť vystresovaná a môže to viesť
k akútnemu zlyhaniu pečene.

Pacienti na pohotovosti s otravou acetaminofénom užívajú vnútrožilovú výživu alebo
glutatión s cieľom ochrániť ich pečeň.

Strašidelná pravda
V dnešnej dobe je paracetamol jedným z najnebezpečnejších liekov na trhu. K tomu
všetkému je prítomný vo väčšine domácností.

Ročne je v USA zaznamenaných viac než sto tisíc volaní o pomoc z dôvodu
predávkovania paracetamolom.

Ako výskumníci vysvetľujú, užívanie paracetamolu spolu s alkoholom zvyšuje
nebezpečenstvo, rovnako ako jeho užitie na opicu, alebo proti bolesti hlavy pred pitím.

Táto nebezpečná kombinácia preukázala zvýšenú šancu na poškodenie obličiek o 123 %.

Existuje veľmi malý rozdiel medzi „bezpečnou“ a potenciálne smrteľnou dávkou
paracetamolu.

Podľa PBS News, niekoľkodňové užívanie paracetamolu, rovnako ako užitie 25 % vyššej
dávky ako je maximálna odporučená dávka, či užitie dvoch extra silných tabletiek denne,
môže poškodiť vašu pečeň.

______________________________________________________________________________

Najpredávanejší a najvýkonnejší KLINICKY TESTOVANÝ prípravok pre zdravú pečeň
zakúpite TU.
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______________________________________________________________________________

Záver
Všetci dobre vieme, že lieky na predpis a voľnopredajné lieky zvyčajne prichádzajú
s nebezpečnými vedľajšími účinkami.

Čo je viac znepokojujúce, vo väčšine domácností sa nachádza jeden z najnebezpečnejších
liekov na trhu.

Lieky, ktoré obsahujú túto nebezpečnú látku, konzumujú milióny ľudí na celom svete
každý deň, pretože sú určené na rôzne účely, ako napríklad na liečbu bolestí hlavy,
bolestí kĺbov a svalov, bolestí chrbta, prechladnutia a chrípky, atď.

Teraz, keď viete, že predávkovanie paracetamolom je najčastejšou príčinou akútneho
zlyhania pečene v USA, si môžete zvážiť svoje ďalšie liečebné postupy.

Watch Video At: https://youtu.be/8eams47ohM4

Viac informácií o tom, ako paracetamol ničí pečeň, sa môžete dozvedieť vo videu vyššie (v
angličtine).

Spracoval: Badatel.net

Podobné články
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Po očkovaní nikdy nedávajte dieťaťu na utíšenie bolesti tento liek. Môže vyvolať
autizmus
Čo sa deje s vaším telom, keď 28 dní nepijete alkohol
Tento bežný liek, ktorý má každý doma, vám môže vážne poškodiť mozog
Týchto 5 byliniek vašu pečeň nielen ochráni, ale navyše ju aj zregeneruje
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