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Přírůstek hmotnosti mezi dialýzami je často dán zadržením tekutin. Toto zadržení tekutin 

(převodnění) je nebezpečné. Tekutina se hromadí nejen v okolí kotníků, ale i jinde v těle. 

Přetěžuje srdce, zvyšuje krevní tlak, zhoršuje dech, protože jsou zavodněny plíce. Může nastat 

i srdeční selhání. Opakované převodnění významně zhoršuje celkový stav i prognózu.  

 

Jak se vyvarovat převodnění?  
Především: NESOLIT, NEPŘISOLOVAT, NEPOUŽÍVAT jídla s obsahem soli 

 

NESOLIT: vysvětlení je snadné – nepřidávat sůl do žádného jídla, a to ani během vaření. 

Konkrétně: nepřisolovat hotová jídla (a to ani vajíčka!), nedávat sůl do vody na vaření špaget 

či brambor, nepřisolovat těsta během jejich přípravy, nenakládat masa před přípravou 

do žádných směsí 

 

NEPŘISOLOVAT: vysvětlení je též snadné – pokud nastalo převodnění, nestačí jen 

omezení soli, je třeba ji zcela vynechat. 

 

NEPOUŽÍVAT jídla s obsahem soli: dodržet tento požadavek není jednoduché, neboť jídla 

obsahují sůl, aniž bychom si to předem uvědomili. Přitom tato jídla je třeba zcela vynechat. 

Která jídla to jsou?  

Jsou to všechny potraviny a nápoje, které jsou konzervované, dále i ty, které jsou upravené 

ve výrobě. Potraviny se konzervují proto, aby byly trvanlivé. Všechny konzervační látky jsou 

založeny na soli. I když chuť těchto jídel nemusí být slaná, ve skutečnosti jsou velkým 

zdrojem soli, což je nežádoucí. 

 

Příklady slaných (tedy nevhodných) jídel jsou: 

 všechny uzeniny (i šunka, a to dokonce i dietní či dětská) 

 všechny sýry (tavené i tvrdé) 

 všechny protlaky, kečupy, pasty, polotovary hotové omáčky a vlastně všechna hotová 

jídla, která zakoupíte jako instatní jídlo v běžném obchodě 

 všechny nálevy (u okurek, apod) 

 celá řada směsí koření – Vegeta, Magi, sojová omáčka, .. 

 všechny bujóny v kostce (!) 

 všechny polévky v sáčku a všechny polévky doma připravované (je-li v nich bujon) 

 

Zejména zrádné jsou polévky (i tzv. domácí) a minerálky 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neslané jídlo není chutné. 
Jak jídlo ochutit? 

Přirozeným kořením. Zcela volně lze kmín, pepř, bazalka, libeček, petrželka (nať), cibule, 

česnek, rozmarýn, máta, majoránka, oregano, houby (zde pozor na draslík), kopr, pažitka, 

zkrátka všechno, co „roste“ na zahrádce. Musí to však být buď čerstvé, nebo usušené 

samostatně (nikoliv v zakoupené směsi koření – tam už je sůl – viz Vegeta). 

 

Zjednodušeně – česnek lze volně, česneková pasta je zakázaná. Samotné rajče lze, rajský 

protlak ani kečup nelze. 

 

K pití užívejte vodu nebo slabé čaje. Malá káva lze (ale nikdy ne na lačno). Vody jsou vhodné 

kojenecké. Nejsou vhodné minerálky (už vůbec ne Poděbradka). Magnezium je vhodné jen 

v malém množství (lépe ho naředit vodou). Lze občas i vinný střik. Pivo moc rádi nevidíme, 

má sůl. Tvrdý alkohol prosím nepijte. 

 

Nevíte-li si rady, sepište, které potraviny používáte, a my Vám poradíme, zda jsou vhodné.  

 

A ještě na závěr – mluvíme o převodnění a přitom vlastně nemluvíme o vodě, ale o soli!! Je to 

tak, že převodnění není ani tak z vody (té nevypijete tolik), ale právě ze soli. Sůl na sebe váže 

vodu (nasává ji „jako houba“). Navíc, sůl se velmi špatně dialyzuje!! 

 

Je to právě sůl, která v organismu působí převodnění! 


