Menopoz mu?
Rahatlıkla üstesinden gelirim.

HORMON

SUZ

„Menopoz“
testimiz ile
i
kendi kendiniz
test edin

Menopoz dönemini rahatça geçirmek isteyen kadınlar
için bilgiler ve ipuçları

Menopoz, bir hastalık değil doğal bir
süreçtir.
Gerçi; bunu yaşayan çoğu zaman farklı düşünür: Ergenlik çağından sonra kadın vücudunun geçirdiği en büyük ikinci değişim sürecini oluşturan menopoz dönemi birden bire başlamaz. Tıp dilinde klimakterium olarak adlandırılan bu dönem içerisinde kadının hormon dengesi
yavaş yavaş değişmeye başlar. Bu doğal sürecin kendisi bir hastalık oluşturmaz. Ancak, günlük
yaşantımızda sıkıntılar yaşamamıza neden olabilecek fiziksel ve ruhsal semptomlara yol açabilir.

Değerli Okurumuz,
Hayatı doya doya yaşamayı seven, -iş arkadaşı veya işveren, sevgili veya eş, anne, yol
gösteren, hanenizin CEO‘su ve dost olarak- sizden beklenenin hakkını vermeye alışıksınız. Ancak son zamanlarda uyku sıkıntıları çekiyorsunuz, terleme atakları geçiriyorsunuz ve
kolayca sinirleniyorsunuz, değil mi? Bu fiziksel ve duygusal tepkiler, menopoz belirtileri olabilir.
Bu her kadının geçtiği doğal bir süreçtir. Ve maalesef çoğu zaman yaşam kalitesinin azalmasını
beraberinde getirir. „Bunun böyle olmasına gerek yok“ mu diyorsunuz? Hemfikiriz.
Menopoz şikayetlerinin nasıl oluştuğunu ve sadece birkaç değişiklik uygulayarak bunları tek
başınıza hafifletmenin yollarını önümüzdeki sayfaları okuyarak öğrenebilirsiniz. Bilinçli bir
yaşam sürmenin uykusuzluğu, sıcak basmalarını ve huzursuzluk hissini dindirmekte yetersiz
kalması durumundaysa, bunları etkili ve bedeninize zarar vermeden tedavi etmenin yolu da var
tabii: Klimaktoplant® N ile.
Menopoz dönemini rahat bir şekilde atlatmanızı dileriz,
DHU Ekibiniz
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Hormonların birbiriyle etkileşimi
Menopoz döneminin ve beraberinde görülen şikayetlerin başlamasına kadın hormonlarındaki azalma neden olur
12 ila 15 yıllık bir zaman dilimi içerisinde
yaklaşık 40 yaşından sonra yumurtalıklardan
salgılanan östrojen ve gestrajen düzeylerinde
azalma görülür. Bunun sonucu olarak, ayda
bir yumurtlama yerine, adet döngülerinde
aksamalar yaşanmaya başlar. Aynı zamanda
hipofiz bölgesinden yumurtalıklara, yumurtalıkların eskisi kadar çok sayıda kadın hormonu
üretmesinin tetiklenmesi amacıyla daha fazla
ileti maddeleri gönderilir. Oluşan bu hormonal

dengesizlik ve östrojen seviyesinin düşmesiyle beraber o bildik ve hayatı zorlaştırabilen
menopoz şikayetleri meydana gelir. Ancak
bunlar kalıcı nitelikte değildir. Vücut yeni hormonal durumuna alışır alışmaz kendiliğinden yok olurlar. Bu sürecin tamamlanmasına
kadar geçen süre içerisindeyse, menopoz
şikayetlerini hafifletmek için, kadınların
yapabilecek birçok şey var.
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Şikayetler,
kadından kadına değişiklik gösterir
Arkadaş sohbetlerinizden şunları öğrendiniz: Her kadının adet dönemi veya hamileliği farklı
seyreder. Menopozda da bu böyledir. Bazı kadınların menopoz dönemi neredeyse şikayetsiz
geçerken, bazıları yoğun sorunlar yaşarlar. Ama tüm kadınlar için geçerli olan bir şey var: Hiçbir
kadın menopoz şikayetlerini çaresizce çekmek zorunda değildir. Terapötik desteğin yanı sıra
hareket, rahatlama stratejileri ve doğru beslenme menopoz döneminin tamamını rahat bir
şekilde geçirmenizi sağlayabilir.

Serinliğinizi muhafaza edin
Sıcak basmaları ve terleme atakları menopoz
şikayetlerinin başında gelir. Ve şu bir gerçektir
ki, bunlara her zaman amansız ve en uygunsuz anlarda yakalanılır. Genelde ilk başta yüze
sıcaklık basar ve yüz kızarmaya başlar. Ardından sıcaklık basması boyundan üst gövdeye
doğru ilerler. Ve akabinde de çoğu zaman aşırı bir terleme görülür. Terlemeyi ise sıkça hafif
bir üşüme takip eder.

Sizin yapabilecekleriniz:
Sıcak basmalarına soğuk davranın:
Özellikle akşamları kahve, alkol, nikotin
ve acı baharatlar tüketmemeye özen
gösterin.
Dengeli beslenerek, sıcaklık basmalarının değil, kendinize enerji takviyesi sağlayın. Hafif kondisyon sporları yaparak
kalp-metabolizma sisteminizi güçlendirebilirsiniz, birkaç dakika soğuk, birkaç
dakika sıcak ve ardından yine soğuk duş
yaparak ve sauna seanslarıyla kendinizi
sıcaklık değişimlerine alıştırabilirsiniz.
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İyi bir uyku, iyi bir gün getirir
Menopoz döneminde uyku sorunları maalesef sıkça yaşanır. Uykuya dalınması normalden daha uzun sürer. Ve nihayetinde uyumayı
başardıktan sonra birçok kez tekrar uyanılır.
Uyku kalitesinin azalması, fiziksel performansın düşmesini beraberinde getirir.

Sizin yapabilecekleriniz:
Uyku düzeninizi hareketlendirin: İş
çıkışı sonrasında koşuya çıkmak, walking (hızlı tempolu yürüyüş) veya nordic
walking yapmak ya da bisiklet sürmek
formda kalmanızı ve “doğal” yollardan
yorulmanızı sağlar. Düzenli hareket, uykuya dalma ve kesintisiz uyuma yetinizi
güçlendirir.

„Bu ben değilim“ hissinden kurtulmak
Menopoz döneminde birçok kadın duygusal
gel-gitlerle de mücadele eder. Huzursuzluk
hissi ve asabiyet, ufacık bir sıkıntı durumunu
büyük bir derde dönüştürür. Bilhassa, normalde hep soğukkanlılığını korumuş kadınlar
böyle anlarda kendilerini tanıyamaz olur. Bu
duygusal gel-gitler de hormonal değişikliklere bağlı olabilir.

Sizin yapabilecekleriniz:
Stres hormonlarına karşı savaş ilan
edin: Otojen gevşeme egzersizleri, Jacobsen tekniği uygulanan kas gevşetme egzersizleri, meditasyon veya hormon yogası gibi değişik rahatlama
tekniklerini deneyin. Daha fazla bilgi ve
özel ipuçları için,
www.klimaktoplant.de/wechseljahre/
ratgeber adresine göz atın.

Şikayetlerin etkili bir bir şekilde tedavi
edilmesi
Menopoz dönemindeki kadınların bahsettikleri başka semptomlar da bulunur. Bunlar arasında, örneğin cilt ve mukoza kuruluğu, kalp
rahatsızlıkları, hafızanın zayıflaması, eklem,
kemik veya kas şikayetleri yer alır. Yukarıda
adı geçen semptomlarda olduğu gibi, bilinçli bir yaşam stili bu semptomları hafifletmeye
tek başına yetmediği durumlarda uygun tedavi alternatifleri de göz önünde tutulmalıdır.
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Size uygun tedaviyi bulmak

Kombine etki sağlar ve iyi tolere edilir

Menopoz şikayetlerinin şiddetinde ve türlerinde görülen büyük farklılıklar gibi, tedavi yöntemleri
de çeşit çeşittir: Ağır yan etkilere yol açabileceğinden, günümüzde hormon resplasman tedavisi
(HRT) yalnızca ağır vakalarda, risk ve faydaları yoğun bir şekilde karşılaştırıldıktan sonra uygulanır. Fitofarmasötik ilaçlar gibi bitkisel alternatifler de, içerdikleri hormon benzeri bitkisel maddeler yüzünden yan etkilere yol açabilir. Homeopati, yan etki riskini düşük tutarak ve doğal yollarla
rahatsızlıklarını dindirmek isteyen kadınlar için uygun tedavi biçimleri sunar.

Klimaktoplant® N, dört değişik etken maddeden oluşan bir kombine preparattır:

Klimaktoplant® N, menopoz dönemini
rahat bir şekilde atlatmak isteyenler için
Klimaktoplant® N, menopoz şikayetlerinde
en çok satılan homeopatik preparattır*. İçeriğindeki dört etken madde, etkilerini karşılıklı olarak tamamlar ve menopoz döneminde
görülen tipik fiziksel ve ruhsal semptomlara göre formüle edilmiştir. Vücudu fazladan
yormadan sıcak basmaları, uyku sorunları ve
huzursuzluk hissi hafifletilir:

„Klimaktoplant® N
ile menopoz döneminin
üstesinden gelmek artık
çok daha rahat.“

Siyah yılankökü
(cimicifuga):

İgnat fasulyesi
(ignatia):

Kanada kankökü
(Sanguinaria):

Mürekkep balığı salgısı
(Sepia):

Sıcak basmalarında,
uyku sorunlarında,
baş ağrılarında, kalp
çarpıntısında

Çalkantılı ruh hali
durumlarında,
huzursuzluk hissinde,
baş ağrılarında

Yüzün kızarması
eşliğinde sıcak basmalarında,
baş ağrılarında

Asabiyette, sıcak basmalarında, aşırı terlemelerde, baş ağrılarında,
yorgunluk hallerinde,
uykuya dalma ve kesintisiz
uyuma sorunlarında

Tıbbın yetiştirildiği yer
Cimicifuga olarak da bilinen siyah yılankökü, uzun yıllardan beri menopoz tedavisinde kullanılır.
Klimaktoplant® N için kullanılan ve bileşenlerden bir tanesini oluşturan cimicifuga bitkisi,
DHU’nun Karlsruhe yakınlarında bulunan Staffort kentindeki Terra Medica® ilaç bitkileri yetiştirme tesisinde ideal koşullar altında yetiştirilir. Burada özenle yetiştirilen birçok diğer şifalı bitkiler
de bulunur.

Etken maddelerinin homeopatik yolla formüle
edilmesi sayesinde Klimaktoplant® N herhangi bir hormon içermez, nazikçe dengeler ve
yan etki riski düşüktür. Klimaktoplant® N ayrıca mideye dosttur ve kilo alımına yol açmaz.
Bu sayede Klimaktoplant® N, bütünsel tedavi
maddesi olarak yalnızca uzun süreli kullanım
için uygun olmakla kalmaz, hormonal dengeyi
de tekrar sağlayabilir.

*Kaynak: IMS MAT 6/2016
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Etkinliği, klinik çalışma ile kanıtlanmıştır.
Klimaktoplant®’un tipik menopoz şikayetlerini azaltabildiği, klinik bir çalışma ile
kanıtlanmıştır.1
Klimaktoplant® birçok semptomun azalmasını sağlar
Klimaktoplant® ürününün etkinliği, 40-54 yaş grubundaki 233 kadınla yapılan ve 12 haftadan
uzun süren bir plasebo kontrollü bir klinik çalışmayla araştırılmıştır. Belgeleme için şu rahatsızlıklar dikkate alınmıştır: Sıcak basmaları / aşırı terleme, kalp rahatsızlıkları, uyku sorunları, depresif
duygudurum halleri, sinirlilik ve asabiyet, performans ve hafiza düşüşü, cinsellikle ilgili bozukluklar, idrar yolları şikayetleri, vajina kuruluğu ve eklem ve kas ağrıları.

Kesin klinik çalışma sonuçları
Klinik çalışmadan elde edilen sonuçlar etkinliği kanıtlamaktadır: Çalışmaya katılanlar arasında Klimaktoplant® alanların neredeyse %96’sında sıcak basmaları ve uyku
sorunu menopoz şikayetlerinde iyileşme
saptandı. Sinirlilik veya asabilik durumlarında ve aynı şekilde depresif duygudurum
hallerinde ve kalp rahatsızlıklarında ve bun-

lara eşlik eden performans ve hafızadaki
düşüşte katılımcıların %90’ından fazlasında azalma görüldü. Klimaktoplant® başka
rahatsızlıkların da iyileşmesini etkin bir şekilde sağladı: İdrar yolları, eklem ve kas şikayetleri %80 oranında azaldı, cinsellikle ilgili
bozukluklarda ve vajina kuruluğu gibi semptomlarda %70 oranında bir iyileşme görüldü.

Klimaktoplant® H’nin1 kullanıldığı dönemde şikayetlerde görülen azalma

Sıcak basması / Terleme
(nK = 117, nP = 115)

Kalp rahatsızlıkları
(nK = 115, nP = 114)

93,9

48

Uyku bozuklukları
(nK = 116, nP = 112)

95,7

55

Depresif duygudurum
(nK = 118, nP = 114)

94

56

Sinirlilik / Asabiyet
(nK = 117, nP = 115)

93,2

58

Performansta / Hafızada düşüş
(nK = 118, nP = 115)

92,4

43

Cinsellikle ilgili bozukluklar
(nK = 107, nP = 106)
(nK = 99, nP = 92)
(nK = 87, nP = 84)

73,5

16

Eklem / Kas şikayetleri
(nK = 87, nP = 84)

81,5

39
0
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80,8

34

Vajina kuruluğu
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75,7

27

İdrar yolları şikayetleri
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nK, nP= İlk giriş muayenesini sırasında bu semptompları
gösteren Klimaktoplant (=nK) grubundaki veya plasebo
grubundaki (=nP) hasta sayısı
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(Hasta yüzdeliği)

„Klimaktoplant® N menopoz şikayetlerinden etkin ve
kapsamlı bir şekilde kurtulmamı sağlar.“
Uyarı: Klimaktoplant ® H‘nin bileşenleri, formülasyonda yapılan ufak bir değişikliğin sonucunda artık küçük bir farklılık gösterir.
Sanguinaria, D2‘den D6‘ya yükseltilmiştir. Değiştirilmiş formülasyon, Klimaktoplant ® N adı altında sunulmaktadır.
1 Gerhard, I./Ventskovsky, B.: Klimakterische Beschwerden: Wirksamkeit eines homöopathischen Kombinationshomöopathi-

kums, Der Kassenarzt 15 (Sonderbeilage), 1-4 (2006). Bu klinik çalışmada, günde/3x2 tablet doz uygulamalı, sanguinaria
D2 formülasyonlu Klimaktoplant H esas alınmaktadır.
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Klimaktoplant® N –
baştan beri yanınıza

Klimaktoplant® N – „Menopoz“ kendi
kendini test et testi
Şikayetlerinizin menopoz kaynaklı olup olmadığını testimizi uygulayarak hızlıca öğrenin.
Sonuçlar, arka sayfada yer alır.

Doğru kullanım şekli
İlk semptomlar görülür görülmez Klimaktoplant® N’yi kullanmaya başlamanız tavsiye
olunur. Lütfen Klimaktoplant® N’yi, şikayetler
devam ettiği sürece kullanmaya devam edin.

HORMON

SUZ

Klimaktoplant® N: Tipik menopoz
şikayetlerini dindirerek, -çalışma
hayatınızda, özel hayatınızda, gece
ve gündüz- yaşam kalitenize yeniden
kavuşmanızı sağlar.
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Doğru dozun uygulanması:
Günde 3 kez bir tablet ağızda bekletilerek eritilir. Şikayetler azalmaya
başladığında doz, günde 1-2 tableti
indirilir. Şikayetler kaybolduğunda
Klimaktoplant ® N’yi kullanmayı bırakabilirsiniz.

Klimaktoplant® N, sağlık sigortası tarafından karşılanabilir
2012 yılından beri bazı sağlık sigortaları,
Klimaktoplant® N gibi homeopatik ilaçların
masraflarını karşılamaktadır. Ayrıntılı bilgi için
sağlık sigortanıza danışın. Klimaktoplant®
N’nin masraflarını üstlenmesi durumunda
yapmanız gereken tek şek, ilgili yeşil reçeteyi veya sağlık sigortalı sözleşmeli hekiminizin
özel reçetesini, ilaç alımını gösteren orijinal
makbuzla birlikte sağlık sigortanıza ibraz
etmektir.

= Klimakterium
= Klimaktoplant® N

1. Adet kanamalarınızda bir düzensizleşme, azalma veya tamamen
kesilme oldu mu?

Evet
Hayır

2. Sıcak basmaları veya beklenmedik aşırı terlemeler yaşıyor musunuz?

Evet
Hayır

3. Kalbinizle bir sorun yaşıyor musunuz? Daralma hissine veya ansızın
kalp çarpıntısına kapıldığınız oluyor mu?

Evet
Hayır

4. Uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz veya gece sık sık uyanıyor
musunuz?

Evet
Hayır

5. Cinsel birleşme sırasında ağrı hissediyor musunuz veya vajina
kuruluğundan mustarip misiniz?

Evet
Hayır

6. Tuvalete gitme ihtiyacınız arttı mı, istem dışı idrar kaçırdığınız
oluyor mu?

Evet
Hayır

7. Şu sıralar kolayca sinirlendiğiniz oluyor mu?

Evet
Hayır

8. Konsantre olmakta sıkça zorlanıyor musunuz?

Evet
Hayır

9. Son zamanlarda moralsiz hissetmeye başladınız mı?

Evet
Hayır

10. Cildinizde giderek artan kuruluk görülüyor mu?

Evet
Hayır

11. Şimdiye kadar teşhisi konulmamış kas veya eklem sorunları yaşıyor
musunuz?

Evet
Hayır

12. Sebepsiz yere korku veya huzursuzluk hissine kapıldığınız ya da
sinirlerinize hakim olamadığınız oluyor mu?

Evet
Hayır
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Kendi kendini test et test sonuçlarının
değerlendirilmesi
1–3 kez „evet“ yanıtını verdiniz.

Menopoz döneminin başladığını gösteren tek tük belirtiler.
Ancak semptomlarınızın kaynağı farklı sebeplerde de yatabilir. Emin olmak için veya bu
şikayetlerden rahatsız olmanız durumunda doktorunuza başvurun.
4-8 kez „evet“ yanıtını verdiniz.

Menopoz döneminin başladığını gösteren ciddi belirtiler.
Sizde görülen semptomların toplam sayısı, hormonal değişiminin başladığını göstermektedir.
Şikayetlerinizin tedavisi için jinekoloğunuzla görüşün. Aynı durumda olan birçok kadın gibi siz de
bedene zarar vermeyen bir tedavi biçimine önem veriyorsanız, homeopati alanında eğitim almış
bir hekime veya eczacıya danışabilirsiniz.
9-12 kez „evet“ yanıtını verdiniz.

Menopoz döneminde olduğunuzu gösteren güçlü
belirtiler.

Sizi bilgilendirmekten mutluluk duyarız:
Eczane kaşesi

HORMON

Fotos: DHU

Şikayetlerinizin sayısı büyük bir stres faktörü oluşturabilir. Uygun tedavi yolunu bulmak için
jinekoloğunuzla görüşün. Böylece bu hormonal değişim sürecini daha rahat geçirmenizi
sağlayabilirsiniz.

Menopoz şikayetlerinin homeopatik yolla
tedavi edilmesinde 1. sırada yer alır.1
klimaktoplant.de

1

Kaynak: IMS Pharmascope 5/2016

Kullanım alanları: Kullanım alanları, homeopatik ilaç profilleri tarafından belirlenir. Bunların arasında şunlar yer alır: Menopoz dönemi
rahatsızlıklarında (örn. sıcak basmaları, terlemeler, kalp çarpıntısı, huzursuzluk hissi, uyku sorunlarında) kullanılır. Laktoz ve buğday
nişastası içerir. Prospektüsü dikkate alın. Riskleri ve yan etkileri için prospektüsü okuyun ve hekiminize veya eczacınıza danışın.
Deutsche Homöopathie-Union DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe
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