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V rámci tohoto projektu se odborní pracovníci lékáren vyjadřují, ke kterým volně prodejným přípravkům v jednotlivých kategoriích/
oblastech použití mají (na základě svých zkušeností a odezvy od pacientů) největší důvěru.
Jedná se o nezávislý průzkum, jehož cílem je
ověřit reálné zkušenosti s danými produkty.
Na rozdíl od prodejních čísel, ovlivněných aktuální marketingovou strategií výrobců, reprezentuje zejména dlouhodobé zkušenosti při
poskytování základní lékárenské péče.
V roce 2010 se do tohoto průzkumu, organizovaného společností Edukafarm, zapojilo
téměř 180 pracovníků lékáren z celé České
republiky.
Poděkování patří všem zapojeným lékárnicím a lékárníkům i farmaceutickým asistentkám a asistentům, kteří se rozhodli podělit
se o své zkušenosti a ponořit se do ne zcela
jednoduchého dotazníku. Díky nim jsme tak
všichni opět získali cenné informace nejen
z oblasti volně prodejných léčiv, ale i z oblasti
doplňků stravy, u kterých informace o reálné
účinnosti často chybí.

Název přípravku

n.s. = není blíže speciﬁkován výrobce
Před použitím libovolného léčivého přípravku
si vždy prostudujte příbalovou informaci

OTC

2010

SYNDROM SUCHÉHO OKA
Četnost %*

Robitussin antitussicum (LP)

Název přípravku

Četnost %*

28,72

Arufil (LP)

15,73

Sinecod (LP)

21,41

Refresh (ZP)

12,36

Ditustat (LP)

19,32

Lacrisyn (LP/ZP)

12,08

Tussin (LP)

14,62

Hypromelóza (ZP)

9,83

Stoptussin (LP)

6,79

Visine (ZP)

9,27

Stopex (LP)

6,27

Tears Naturale (LP)

8,99

Stodal (LP)

1,04

Vidisic (LP)

3,65

Humex (LP)

0,78

Artelac (ZP)

3,65

Bromhein KM (LP)

0,26

Siccaprotect (LP)

2,53

Detrometorphan (LP)

0,26

Hylo-comod (ZP)

2,53

BOLEST V KRKU

EXPEKTORANCIA
Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Mucosolvan (LP)

32,65

Tantum Verde (LP)

24,17

ACC - long (LP)

25,00

Orofar (LP)

17,98

Bromhexin (LP)

11,48

Strepsils (LP)

14,29

Ambrobene (LP)

5,10

Strepfen (LP)

6,65

Mucobene (LP)

5,10

Neo-angin (LP)

5,91

Hedelix (LP)

4,34

Hexoral (LP)

3,94

Robitussin expectorans (LP)

3,83

Septolete (LP)

3,45

Stodal (LP)

1,53

Stopangin (LP)

2,96

Biotussil (LP)

1,28

Jox (LP)

2,71

Ambrosan (LP)

1,28

Dr. Müller-pastilky (DS)

2,22

HOREČKA U DĚTÍ

NEALERGICKÁ RÝMA
Název přípravku

Vysvětlivky:
Statut výrobků:
LP = léčivý přípravek,
ZP = zdravotnický prostredek,
DS = doplněk stravy/potravina,
KP = kosmetický prostředek.

ÍCI DOPORU
Č

Í

ANTITUSIKA

Už potřetí vám přinášíme výsledky
projektu „Lékárníci doporučují“, který
se snaží pravidelně každý rok mapovat
názory odborníků lékáren na volně
prodejné přípravky v lékárnách.
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Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Olynth (LP)

33,51

Panadol (LP)

33,80

Otrivin (LP)

17,27

Nurofen (LP)

32,39

Muconasal Plus (LP)

16,49

Paralen (LP)

15,21

Nasivin (LP)

10,57

Brufen (LP)

10,99

Quixx (ZP)

3,09

Ibalgin (LP)

5,35

Pinosol (LP)

2,84

Vincentka (ZP)

2,32

Sterimar (ZP)

2,32

Sanorin (LP)

2,06

Nasic (LP)

2,06

IMUNOSTIMULACE

ALERGICKÁ RÝMA
Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Livostin (LP)

32,27

Preventan (DS)

25,91

Vibrocil (LP)

20,30

Imunoglukan (DS)

25,91

Sanorin-analergin (LP)

16,67

GS Imunostim (DS)

11,70

Beclomet Nasal Aqua (LP)

4,85

Echinacea dr. Theiss (DS)

3,62

Stérimar (KP)

3,33

Hlíva ústřičná (n.s.)

3,62

Muconasal plus (LP)

3,33

Echinacea (n.s.)

3,06

Physiomer (LP)

3,03

Beta glukan (n.s.)

2,51

Zodac (LP)

2,42

Echinacea Aromatica (DS)

2,23

Zyrtec (LP)

1,82

Wobenzym (LP)

1,95

Allergodil (LP)

1,21

Oscillococcinum (LP)

1,95

* % lékárníků, kteří daný přípravek řadí mezi nejčastěji doporučované.
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BOLEST ZUBŮ
Název přípravku

PRŮJEM
Četnost %*

Název přípravku

HEMOROIDY
Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Nalgesin S (LP)

30,79

Endiaron (LP)

26,68

Faktu

38,01

Valetol (LP)

24,74

Imodium (LP)

21,88

Dobexil H (LP)

20,49

Ibalgin (LP)

17,89

Smecta (LP)

16,59

Procto-Glyvenol (LP)

12,67

12,26

Brufen (LP)

7,88

Carbo medicinalis (n.s.)

Preparation H (LP)

7,82

Saridon (LP)

4,74

Enterol (LP)

6,49

Hemostop Probio (DS)

5,66

Ibuprofen (LP)

3,42

Carbosorb (LP)

5,29

Mastu S (LP)

2,70

Paralen (LP)

2,63

Loperon (LP)

3,13

Hemodin (DS)

2,70

Panadol (LP)

3,59

Carbocit (LP)

1,68

Dubová kůra (n.s.)

2,43

Ataralgin (LP)

1,84

Biopron (KP)

1,68

Spofax (LP)

1,89

Hylak forte (LP)

1,20

Mobiven (DS)

1,08

AKUTNÍ ZÁCPA

AFTY
Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

HUBNUTÍ
Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Mundisal (LP)

19,64

Guttalax (LP)

35,36

Alli (LP)

Tantum Verde (LP)

14,80

Supp. Glycerini (LP)

19,42

Lipoxal (DS)

7,37

Aloclair (ZP)

11,18

Lactulosa (n.s.) (LP)

13,04

Nord-c.l.a. PharmaNord C.L.A. (DS)

7,05

36,54

Kamistad (LP)

9,67

Laxygal (LP)

8,99

Vláknina (n.s.) (DS)

6,73

Urgo Aphtes (ZP)

8,76

Fructolax (DS)

6,96

XL to S (DS)

4,81

Herbadent (KP)

6,04

Duphalac (LP)

3,77

Aplefit (DS)

3,53

Genciánová violeť (LP)

3,93

Fenolax (LP)

2,32

C.L.A. (n.s.) (DS)

3,21

Oralmedic (ZP)

2,72

Stadalax (LP)

1,74

Medpharma-jablečný ocet (DS)

2,24

Solcoseryl (LP)

2,11

Regulax Pikosulfát (LP)

1,74

Hema c.l.a. (DS)

2,24

My-ga-ra (tinktura) (LP)

2,11

Biomedica-lactulosa (LP)

1,16

Bellasin (DS)

2,24

PLYNATOST

ZUBNÍ PASTY
Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

MENOPAUZA
Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Lacalut (KP)

30,05

Espumisan (LP)

56,25

Sarapis (DS)

36,11

Elmex (KP)

35,62

Noball (DS)

16,78

GS Merilin (DS)

22,53

Sensodyne (KP)

27,13

Sab Simplex (LP)

10,86

Menofem (LP)

10,19

Meridol (KP)

16,49

Lefax (LP)

5,59

Minapent (DS)

8,02

Parodontax (KP)

10,11

Simeticon generica (DS)

1,64

Menoma (DS)

7,10

Promise (KP)

8,78

Iberogast (LP)

0,99

Swiss estrovone (DS)

3,09

Colgate (KP)

1,60

Orenzym (LP)

0,99

Estromeno (DS)

2,16

Parexyl (KP)

1,60

Babycalm (DS)

0,66

Femiflavon (DS)

1,23

Walmark Santoin (KP)

0,80

Carbosorb (LP)

0,66

Melbromeno (DS)

1,23

Motilium (LP)

0,66

Elli (DS)

0,62

PÁLENÍ ŽÁHY
Název přípravku

PROBIOTIKA
Četnost %*

Název přípravku

MOČOVÉ CESTY
Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Rennie (LP)

28,28

Swiss laktobacily (DS)

21,14

Urinal (DS)

26,22

Gaviscon (LP)

14,65

Biopron (DS)

19,24

Brusinky Swiss (DS)

19,19

Tums (LP)

10,61

Apo-lactobacilus atb (DS)

9,49

Uroval manosa (DS)

12,97

Talcid (LP)

9,85

Lacidofil (LP)

5,69

Rowatinex (LP)

11,35

Pantoloc control (LP)

8,08

Nutrolin-B (DS)

4,88

APO-Brusinky (DS)

5,14

Ranisan (LP)

6,82

Linex (DS)

4,34

Urosept (DS)

4,32

Acix (LP)

5,05

Probacin (DS)

4,07

Species urologiceae (LP)

2,97

Anacid (LP)

4,55

Lactobene (DS)

3,79

Uromax (DS)

2,43

Maalox (LP)

3,79

Probiofix (DS)

3,25

Uroval biotic (DS)

2,16

Helicid (LP)

2,78

Hylak forte (LP)

2,44

Brusinky (n.s.)

1,89

více informací na www.edukafarm.cz
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PORUCHY PAMĚTI  NOOTROPIKA
Název přípravku

SUCHÁ KŮŽE

Četnost %*

VAGINÁLNÍ MYKÓZY

Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Gingio (LP)

14,57

Excipial krém/mast/lipolotio/hydrolotio

(LP)

46,65

Gyno-pevaryl (LP)

37,24

Piracetam (n. s.) (LP)

11,14

Leciderm (KP)

12,20

Canesten (LP)

28,15

W-ginkoprim (DS)

10,29

Linola Fett (LP)

7,93

Candibene (LP)

8,80

Geratam (LP)

9,43

Bioderma atoderm (KP)

6,71

Fermalac Vaginal (LP)

4,40

Piracetam AL (LP)

6,57

Lipobase Repair (KP)

5,79

Femigel (KP)

3,52

Ginkgo biloba (n.s.)

6,29

La roche-lipikar (KP)

4,27

Clotrimazol (n.s.) (LP)

3,52

Lecitin (n.s.)

5,71

Eucerin Urea (KP)

2,74

Jenamazol (LP)

3,23

Pirabene (LP)

5,14

Menalind derm (KP)

1,52

Rosalgin (LP)

2,64

Tanakan (LP)

4,86

Indulona (KP)

1,22

Clotrimazol AL (LP)

1,76

Acutil (DS)

4,00

Oilatum (LP)

1,22

Candivac (DS)

1,47

DEPRESE
Název přípravku

BRADAVICE

OPALOVÁNÍ
Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Saframyl (DS)

18,75

Daylong (KP)

46,38

Duofilm (LP)

38,06

Třezalka Kneipp (DS)

14,47

Bioderma-Photoderm (KP)

12,50

Phyteneo Kolodium forte (KP)

25,61

Anti-stress (DS)

11,84

Anthelios (KP)

9,21

Wartner Bradavičník (LP)

19,38

Persen (LP)

9,87

Vichy (KP)

6,58

Urgo-bradavice kryoterapie (ZP)

3,81

Novo-Passit (LP)

7,57

Ladival (KP)

6,58

Acetocaustin (ZP)

3,11

Třezalka (n.s.)

4,61

Altermed Sun (KP)

2,96

Cibulová mast (KP)

1,38

Allegra (DS)

3,29

Beta-karoten (n.s.)

2,63

Verruca Removal (LP)

0,69

Magnolie (n.s.)

3,29

Eucerin Sun (KP)

2,30

GS anxiolan (DS)

2,63

Avene Sun (KP)

1,64

Valecaps (DS)

1,97

PantheDerm Solar Dr. Müller (KP)

0,99

POPÁLENINY, OMRZLINY

AKNÉ - KOSMETIKA
Název přípravku

Četnost %*

Aknecolor (LP)

21,78

Název přípravku

Četnost %*

Canesten (LP)

25,48

13,18

Canespor (LP)

23,56

8,04

Lamisil (LP)

22,19

Zentiva-Calcium panthotenicum (LP)

7,72

Clotrimazol (LP)

8,49

Hemagel (ZP)

5,79

Clotrimazol AL (LP)

3,29
3,01

21,47

Calcium pantothenicum (n.s.) (KP)

La roche p effaclar (KP)

11,96

Dr.Müller-Panthenol (KP)

10,12

Cutishelp (KP)

8,90

Eucerin (KP)
Avene cleanance,diacneal,clean-ac

(KP)

Četnost %*

33,44

Panthenol (n.s.)

Vichy normaderm (KP)

Sebium Bioderma (KP)

PLÍSNĚ KOŽNÍ
Název přípravku

5,83

Flamigel (ZP)

2,57

Myfungar (LP)

2,76

Fenistil (LP)

1,93

Imazol (LP)

2,74
1,92

Dr. Müller-TTO (KP)

1,53

Chauvin-panthenol (LP)

1,61

Mykoseptin (LP)

Aknestop (KP)

1,53

Urgo náplast na spáleniny (ZP)

1,61

Chytrá houba (n.s.)

1,92

Terbistad (LP)

1,64

Oxy (KP)

1,23

AKNÉ - DOLŇKY STRAVY
Název přípravku

OPARY
Četnost %*

LUPY VE VLASECH

Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Dermabion (DS)

19,40

Herpesin (LP)

30,13

Nizoral (LP)

46,52

Pangamin (DS)

12,31

Vectavir (LP)

22,13

Vichy dercos (KP)

11,08

W-w-acneon (DS)

9,70

Zovirax (LP)

14,67

Polytar AF (LP)

6,01

Bioaktivní Acno (DS)

5,97

Viru-merz (LP)

8,53

La roche kerium (KP)

4,75

Acnex (DS)

5,97

Compeed náplast na opary (ZP)

5,07

Dr. Muller Danket/Clinderm (KP)

3,48

W-Acneon (DS)

4,85

Erazaban (LP)

4,00

Bioderma-node (KP)

3,16

vitaminy B (n.s.)

4,85

Cutishelp oparen (KP)

2,13

T-gel total (KP)

2,53

W-Viaderm (DS)

4,48

Aciclovir al (LP)

1,87

Sebipro (KP)

1,90

Biosil (DS)

3,36

Cannaderm sérum (KP)

1,33

Nizan (KP)

1,90

Acnevac (DS)

2,99

Aciclovir (n.s.)

1,33

* % lékárníků, kteří daný přípravek řadí mezi nejčastěji doporučované
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KŘEČOVÉ ŽÍLY
Název přípravku

BOLEST SVALŮ A KLOUBŮ - LOKÁLNÍ
Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Varixinal (DS)

14,78

Fastum gel (LP)

22,52

Venoruton (LP)

14,52

Voltaren Emulgel (LP)

21,29

Antistax (LP)

13,98

Ibalgin gel/krém (LP)

9,41

Lioton (LP)

12,63

Dolgit gel (LP)

7,67

Glyvenol (LP)

10,48

Flector EP Gel/Tissugel (LP)

6,19

Mobiven-micro (DS)

9,95

Veral Gel / Neo Emulgel (LP)

3,71

Vitavenon (DS)

5,11

Koňská mast (KP)

3,71

Cilkanol (LP)

3,49

Emoxen gel (LP)

3,71

Valoven (DS)

2,42

Ibu-hepa krém (LP)

2,97

Viatromb Forte (LP)

1,34

Aulin gel (LP)

2,23

OSTEOARTROZA

ZAVŠIVENÍ
Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Diffusil H (LP)

29,63

Proenzi 3 (DS)

19,47

Parasidose (LP)

14,20

Condrosulf (LP)

17,37

Všiven (KP)

13,58

GS condro (DS)

12,37

Paranit (ZP)

12,35

Ibalgin (LP)

5,00

Pedicul Hermal (ZP)

7,72

Colafit (DS)

3,68

Capissan (KP)

6,17

Nalgesin S (LP)

2,89

Hedrin (ZP)

5,25

Geladrink (DS)

2,63

Barnys Effective (KP)

4,32

Diclofenac (n.s.)

2,63

Pedicap Ol (KP)

2,78

Walmark Arthrostop (DS)

2,37

LiQuido Duo (ZP)

0,93

Litozin (DS)

2,11

OMEGA 3 NMK

DĚTIMULTAVITAMÍNY
Název přípravku

Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Marťánci (DS)

34,56

Maxicor (DS)

30,62

Multi-Tabs pro děti (DS)

22,66

GS Omega 3 (DS)

16,94

Multi-Sanostol (LP)

15,30

Omegadefend (DS)

Calibrum Junior (DS)

7,08

Hema Rybí tuk (DS)

4,56

Pikovit (DS)

6,52

Omega 3 Walmark (DS)

4,23

Cem-M děti (DS)

6,52

Hema Omega 3-6-9 (DS)

3,91

Imunit multivitamín (DS)

1,42

Nefdesante-omega 3 (DS)

3,26

Cemio (DS)

0,85

Triomar Kardio (DS)

2,61

Multivitamol (DS)

0,85

NB Omefor 3-6-9 (DS)

1,95

Rybí olej Medpharma (DS)

1,95

DOSPĚLÍ  MULTIVITAMÍNY
Název přípravku

6,51

ZVRACENI A KINETÓZY
Četnost %*

Název přípravku

Četnost %*

Centrum (DS)

24,08

Kinedryl (LP)

Calibrum (DS)

20,68

Travel gum (LP)

8,82

Pharmaton Geriavit (LP)

12,30

Motilium (LP)

4,41

Walmark Spektrum (DS)

11,26

Ginger (DS)

4,41

Supradyn (DS)

8,90

Autíčka (DS)

2,65

Bion 3 (DS)

8,64

Vita harmony-travel pop (DS)

2,35

3,93

Zázvor (n.s.)

2,06

1,83

Smecta (LP)

2,06

GS Multivitamin (DS)

1,57

Gravi pop (DS)

0,59

Additiva multivitamin eff. (DS)

1,57

Multi-Tabs (DS)
Medpharma-multivitaminy s minerály

(DS)

49,41

PROČ JE
POTŘEBNÉ
ROZLIŠOVAT
STATUT
PŘÍPRAVKŮ?
V našem přehledu najdete v jednotlivých
skupinách výrobky s rozličným statutem. Léčivým přípravků se mohou podobat jak doplňky
stravy (tablety, kapsle, sirupy), tak kosmetické
prostředky. Proč je potřebné mezi nimi rozlišovat?
Každý léčivý přípravek musí být před uvedením na trh registrovaný a před registraci
musí procházet náročnou řadou testů a zkoušek, které deklarují především bezpečnost a
účinnost. Na základě těchto výsledků je pak
možno léčivého přípravku přidělit léčebnou
indikaci - tj. povolené použití u konkrétní nemoci. Po uvedení přípravku na trh je neustále
sledována a vyhodnocována jeho bezpečnost,
a to jak ze strany držitele rozhodnutí (výrobce),
tak ze strany státní autority (Státní ústav pro
kontrolu léčiv). U doplňků stravy a kosmetických prostředků se však deklaruje pouze
zdravotní nezávadnost, nevyžaduje se žádné ověření účinnosti.
Legislativní rozdíly mezi léčivými přípravky
a doplňky stravy se zdají být dobře deﬁnované. Léčivý přípravek je deﬁnován jako látka
nebo kombinace látek, mající léčebné nebo
preventivní vlastnosti v případě onemocnění, nebo podávaná za účelem obnovy,
úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí, nebo
podávaná za účelem stanovení lékařské diagnózy.
Doplněk stravy je potraviny, které se
od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek
nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na
úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní
stav.
Kosmetický prostředek je prostředek určen pro styk se zevními částmi lidského těla, s
cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v
dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy.
Zjednodušeně lze tedy říci, že pro léčbu
konkrétního onemocnění lze použít pouze
léčivý přípravek. Doplňky stravy a kosmetické přípravky, byť mohou být léčivým přípravků
podobné, jsou určeny pouze pro řešení nutričních deﬁcitů nebo kosmetických defektů

* % lékárníků, kteří daný přípravek řadí mezi nejčastěji doporučované
Připravila odborná redakce Edukafarm.
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POCIT TÍŽE V NOHÁCH, KŘEČOVÉ ŽÍLY?
LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ VARIXINAL
Odborná redakce Edukafarm
Porucha funkce žilní stěny dolních končetin
je jedním z nejčastějších poruch funkce
periferních cév. Nejčastěji zasahuje dolní
končetiny a typickými postiženými jsou
obvykle ženy, u kterých celková incidence
dosahuje až 20 %.
Porucha funkce žilní stěny, označovaná často jako chronická žilní insuﬁcience, se projevuje pocitem tíhy a únavy v končetinách následkem ztráty elasticity cévní stěny a stagnace
krve, zejména při dlouhodobém statickém
zatížení. Dalším významným projevem jsou
noční křečovité bolesti v lýtkách. V pozdějších
stadiích se přidávají otoky, pruritus, pigmentace a další kožní změny.
V léčbě žilního postižení dolních končetin
se používá několik metod. Základem jsou režimová a fyzikální opatření (kompresivní obvazy, zvýšená poloha končetin při spaní, léčba
obezity, pravidelné procházky). Pokud tato
opatření nevedou k úspěchu, varixy je možno
chirurgicky odstranit nebo provést jejich sklerotizaci (u malých a střeních varixů, pokud je
funkční hluboký žilní systém končetiny).
Nezanedbatelný význam má taktéž farmakoterapie pomocí venofarmak, která v počátečních stadiích dokážou účinně zastoupit
i kompresivní terapii, tak neoblíbenou zejména v „nejrizikovějším“ období žilních obtíží –
v letních měsících. Venofarmaka se vyznačují
dvěma základními účinky: antiedematózním
a tonizujícím. Používají se různé přírodní látky (nejčastěji ﬂavonoidního charakteru) nebo
jejich syntetické deriváty. Vzhledem k poměrně velké bezpečnosti při jejich užívání jsou
na trhu k dispozici jako volně prodejné léčivé
přípravky i doplňky stravy. Se kterým z nich
existují nejlepší zkušenosti v praxi?
LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ:
VARIXINAL

V průzkumu „Lékárníci doporučují 2010“
mezi odbornými pracovníky lékáren zvítězila
řada Varixinal od společnosti Walmark. Tato
řada zahrnuje doplněk stravy Varixinal a masážní/kosmetický přípravek Varixinal Gel. Doplněk stravy Varixinal je perorální venofarmakum kombinující extrakty ze čtyř léčivých
rostlin.
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Pakaštan koňský (Aesculus hippocastanum):
v lékařství se používají extrakty ze semen, které
obsahují saponiny monodesmosidy (přibližně
30 různých látek). Jejich směs se označuje jako
escin. Účinnou látkou kůry je hydroxykumarin
eskulin. Oba typy látek patří mezi venotonika,
podporují krevní cirkulaci, snižují lomivost
cévní stěny, normalizují patologicky zvýšenou
permeabilitu žilní stěny. Působí antiedematózně, zlepšují stav celého žilního aparátu,
navíc působí protisrážlivě. Svůj význam má
i jejich antiseptický účinek (působení proti
sekundárním zánětlivým změnám na kůži při
poruchách prokrvení).
Borůvka (Vaccinium myrtillus): extrakt
z plodů a listů obsahuje antokyanidové glykosidy (myrtilin, neomyrtilin), které působí jako
antioxidanty, zmenšují propustnost kapilár
a zvyšují jejich odolnost, zlepšují cévní cirkulaci i mikrocirkulaci.
Listnatec bodlinatý (Ruscus aculeatus):
účinné látky z kořene a mladých stonků –
ruskogeniny a neoruskogeniny – zmenšují
kapilární hyperpermeabilitu. V klinických studiích byla prokázána prospěšnost kombinace
těchto účinných látek s kyselinou askorbovou
a bioﬂavonoidy, navíc působí protizánětlivě.
Gotu cola (Centella asiatica): účinné látky
jsou obsaženy v kořeni a listech. Zlepšují krevní cirkulaci; působí antisepticky. Mají příznivý
účinek na metabolismus mukopolysacharidů
(pojivovou tkáň) žilních stěn a kapilár, snižují
kapilární fragilitu a hyperpermeabilitu.
Složení přípravku je doplněno kyselinou
askorbovou a bioﬂavonoidem hesperidinem,

jejichž působení přispívá k posilnění cévní
stěny. Vitamin C podporuje účinek některých
dalších látek obsažených v přípravku (včetně
hesperidinu). Hesperidin (označovaný také
jako vitamin P) zlepšuje propustnost kapilár,
a působí tak antiedematózně. Jeho účinek se
zlepšuje v kombinaci s kyselinou askorbovou.
Působení kombinace obsažených účinných
látek vede k posílení a stabilizaci cévní stěny,
snížení tvorby otoků a hematomů, zlepšení
okysličení a prokrvení tkání. Každá z léčivých
rostlin, jejichž výtažky jsou obsaženy v přípravku, má svou speciﬁckou oblast působení
a jejich účinky se navzájem doplňují. Zřejmě
tak získávají určité výhody oproti povětšinou
monokomponentním léčivým přípravkům
KLINICKÉ ZKUŠENOSTI

Účinnost přípravku Varixinal je potvrzena
nejen na základě empirických zkušeností lékárníků, ale je doložena i v řadě standardních
klinických sledování. Zmínit můžeme např. klinické sledování prof. MUDr. Petra Arenbergera,
DrSc., na dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha v roce
2003 nebo klinické sledování prof. MUDr. Viery
Štvrtinové, Ph.D., z I. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Ve všech těchto sledováních prokázal doplněk stravy Varixinal významnou účinnost jak
u subjektivních parametrů (bolestivost, křeče,
otoky a pocit těžkých nohou), tak u objektivně měřených hodnot, jako je např. průměrný
obvod bérce. Zmírnění bolestivosti končetin
udávalo 63 % nemocných, snížení závažnosti
křečí 59 % nemocných, zmenšení otoků 65 %
sledovaných a u pocitu těžkých nohou se obtíže zmírnily u 74 % pacientů. Významné zmenšení obvodu bérce bylo pozorováno průměrně
u 63 % pacientů.
ZÁVĚR

Vzhledem k charakteru práce v lékárně jsou
sami pracovníci lékáren často cílovou skupinou
těchto produktů a s mnohými z nich mají nejen
zprostředkované, ale i osobní zkušenosti. Využila to ostatně i společnost Walmark, když v roce
2009 nabídla pracovníkům lékáren přípravek
Varixinal k bezplatnému vyzkoušení. Zdá se, že
tato sázka se vyplatila: příznivá osobní zkušenost spolu se zpětnou vazbou od pacientů se
odrazila v nejvyšších preferencích přípravku Varixinal u žilních problémů.

POCIT TÍŽE V NOHÁCH, KŘEČOVÉ ŽÍLY? LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ VARIXINAL
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KLOUBNÍ VÝŽIVA – LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ PROENZI
KOMENTÁŘ PRŮZKUMU LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2010
Odborná redakce Edukafarm
Degenerativní onemocnění kloubů
jsou stále častější příčinou částečné až
trvalé invalidizace. Do jisté míry lze říci,
že se jedná o onemocnění úzce spjaté
s věkem, a proto jsou též určitou daní
za prodlužování průměrného věku.
Odhaduje se, že jimi v současnosti u nás
trpí až 12 % populace. Počet lidí nad 50 let
se v následujících 30 letech zdvojnásobí,
a stejně vzroste i počet pacientů, kteří
v důsledku těchto degenerativních
onemocnění budou špatně chodit, bude
se jim obtížněji pracovat a budou mít
zhoršenou kvalitu života, nebo budou
potřebovat operační léčbu. V této
souvislosti se proto o onemocnění
pohybového aparátu hovoří jako
o epidemii 21. století.
Podle posledních doporučení lze již při
objevení prvních příznaků v prvotních fázích doporučit speciﬁcká dietní nebo léčebná opatření, spočívající např. v podávání
tzv. chondroprotektiv, např. glukosaminu či
chondroitinu. Tyto účinné látky mají stále širší
oporu ve výsledcích klinických studií a jejich
použití je doporučováno řadou odborných
společností.
Je tedy zcela pochopitelné, že možnosti, jak
uchovat funkci kloubu, jsou u pacientů velmi
žádané, a na tuto poptávku výrobci samozřejmě reagují. Pouze v České republice to představuje roční ﬁnanční obrat téměř 500 milionů korun, a tak není divu, že mezi jednotlivými
přípravky vládne tvrdý konkurenční boj.

jednoznačně deﬁnovanou a státní autoritou
přísně kontrolovanou kvalitou. Tato garance
však má svou cenu – registrované léčivé přípravky jsou obvykle výrazně dražší než doplňky stravy obdobného složení. U doplňků stravy takto přísná zákonná kontrola ve většině
případů chybí, a jak ukazují praktické zkušenosti, kvalita pak není vždy dokonalá. O prokázání skutečných kvalitativních parametrů se
musí snažit výrobci sami.
Jednou z možností, které tito výrobci mají,
je přijmout dobrovolně zásady správné výrobní praxe (SVP/GMP) a vyrábět podle standardů
platných pro farmaceutickou výrobu. Certiﬁkace Státním ústavem pro kontrolu léčiv tak
zaručuje zcela srovnatelné kvalitativní výstupy
jako u léčivých přípravků.
LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ: PROENZI

V průzkumu Lékárníci doporučují 2010 byly
mezi lékárníky jako nejoblíbenější přípravky
kloubní výživy vyhodnoceny produkty z řady
Proenzi od společnosti Walmark. Přípravky
řady Proenzi jsou jedněmi z nejdéle přítomných na trhu, a značka Proenzi tak patří mezi
nejlépe etablované značky na trhu doplňků
stravy. Všechny přípravky jsou vyráběny v systému Správné výrobní praxe, a je tak zaručena
jejich farmaceutická kvalita.
V současné době tvoří řadu Proenzi 4 produkty. Nosným pilířem této značky byl dosud
produkt Proenzi 3, jehož složení bylo právě v loňském roce inovováno o zcela novou
účinnou látku – kolagen typu 2. Pod novým
názvem Proenzi 3+ se tak ukrývá pokračovatel tradice kombinované kloubní výživy:
obsahuje v jedné tabletě 500 mg glukosamin-

DOPLŇKY STRAVY VERSUS LÉČIVÉ
PŘÍPRAVKY

Oblast volně prodejných chondroprotektiv
je tradičním místem, kde se setkávají léčivé
přípravky a doplňky stravy se stejnou účinnou
látkou. Jak vyplývá z legislativní deﬁnice, léčivé přípravky jsou určeny pro léčbu a prevenci
deﬁnovaných klinických stavů (osteoartrózy).
Místo doplňků stravy by ve smyslu legislativní
deﬁnice mělo spočívat v doplnění výživy u pacientů s nadměrně namáhanými klouby, což je
ovšem počáteční stav většiny degenerativních
kloubních onemocnění. Hranice použití jednotlivých typů přípravků je tak v časných fázích
kloubních obtíží neostrá.
Léčivé přípravky se však vyznačují jednou
nepřehlédnutelnou příznivou vlastností – a to

více informací na www.edukafarm.cz

sulfátu, 200 mg chondroitinsulfátu a 300 mg
methylsulfonylmethanu. Tyto základní účinné
látky v inovovaném složení doplňuje komplex ExPur, obsahující kolagen typu II (6,4 μg
v tabletě) a vitamin C. Právě kolagen typu II je
nejvýraznější inovací přípravků kloubní výživy
za poslední roky. Jeho účinek je zřejmě dán
ovlivněním patologických imunitních procesů narušujících kloubní chrupavku. Při jeho
podávání se předpokládá navození imunitní
„tolerance“ patologických autoimunitních
procesů.
Přípravek Proenzi Premium obsahuje
pouze chondroprotektiva doporučovaná
Českou revmatologickou společností ČLS JEP
– tedy chondroitinsulfát v dávce 1 200 mg
denně a glukosaminsulfát v dávce 1 500 mg
denně.
Produkt Proenzi Hyal reagoval na novinky
biotechnologické výroby, kdy se podařilo připravit nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou, schopnou vstřebávání po perorálním podání. Kyselina hyaluronová je velmi důležitou
složkou extracelulární matrix, vázající velké
množství vody, a tvoří též velmi významnou
složku kloubní tekutiny. Její podávání bylo dosud rozšířeno hlavně v injekční formě (intraartikulární/periartikulární aplikace), což samozřejmě znemožňovalo samoléčbu. Perorálně
podávaná kyselina hyaluronová tak představuje vhodný doplněk k podávání „klasických“
chondroprotektiv, jako jsou chondroitinsulfát
a glukosaminsulfát.
Celou řadu Proenzi pak doplňuje masážní
přípravek Proenzi gel. Účinek samotných
obsahových látek (glukosamin, Boscedrin
(extrakt Boswelia serrata), eukalyptový olej,
jalovcová silice, kafr a mentol), které prohřívají
postižené místo a poskytují úlevu kloubům
a svalům, doplňuje příznivé působení mechanické masáže, což přispívá dále k budování
dobré pověsti značky Proenzi u pacientů.
ZÁVĚR

Dlouhodobá přítomnost na trhu, trvale
vysoká kvalita a snahy o inovaci tak spolu
vytvářejí příznivé povědomí o řadě Proenzi
jak u pacientů, tak u lékárníků. Nelze samozřejmě opomenout ani úspěšný marketing
směrem k veřejnosti – pokud si více pacientů
žádá daný přípravek, dostává se lékárníkovi
i více zpětných reakcí. Jestliže výrobek splňuje jejich očekávání, jedná se samozřejmě
o hodnocení příznivá. A právě tyto zpětné reference jsou pak často v praxi tím nejlepším
vodítkem.
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NA BOLEST ZUBŮ OPĚT NALGESIN S
KOMENTÁŘ PRŮZKUMU LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2010
Edukafarm, Praha
Akutní bolest zubů je bezpochyby
fenomén, kde kauzální léčbou je
stomatologické ošetření, ovšem jako
první pomoc je vždy žádána analgezie.
Navíc potřeba analgezie často přetrvává
i po stomatologickém výkonu. První
pomoc v této oblasti nejčastěji poskytuje
lékárenská péče. Který produkt v praxi
dosahuje nejlepších výsledků?
Podle výsledků průzkumu jsou opakovaně nejlepší praktické zkušenost s monokompozitním
nesteroidním antiﬂogistikem obsahujícím naproxen sodium – přípravkem Nalgesin® S (vítězství
v roce 2009 i 2010). V oblibě překonává i všechny
léky obsahující nejpoužívanější nesteroidní antiﬂogistikum (NSA) ibuprofen. Z hlediska celkových
prodejů nesteroidních antiﬂogistik je to dozajista
souboj Davida s Goliášem, více než 20násobnou
roční spotřebu ibuprofenu v České republice však
mohutně ovlivňuje preskripce v rámci veřejného
zdravotního pojištění (naproxen není hrazen).
U bolestí zubů jako „jednorázového“ zásahu však
mají přednost jiné vlastnosti.
NAPROXEN

Účinná látka sodná sůl naproxenu patří do
skupiny arylpropionových kyselin (profenů), tedy
stejné skupiny jako ibuprofen, ketoprofen a další.
Do klinické praxe byla v roce 1976 zavedena jako
střednědobě působící NSA, a proto dlouhou dobu
zůstávala preskripčně vázána. Do volného prodeje byla poprvé uvolněna v roce 1994 americkým
úřadem FDA. Například ve Velké Británii byla do
volného prodeje uvolněna v roce 2008 a v Kanadě až v roce 2009. Právě tyto doby uvolnění do
OTC segmentu výrazně ovlivňují její celkové rozšíření. Zatímco v některých zemích je tato účinná
látka mezi pacienty sotva známa, jinde patří mezi
nejprodávanější nesteroidní antiﬂogistika.
Mechanismem účinku naproxenu je inhibice
cyklooxygenázy, přičemž se vyznačuje vyváženou
inhibiční aktivitou vůči podtypům COX-1 a COX-2.
Účinnost naproxenu při úlevě od bolesti je ověřena řadou studií, přičemž za nejvýznamnější
potvrzení účinnosti můžeme pokládat nedávnou
metaanalýzu Cochraneovy knihovny.1 V souhrnné
analýze 15 studií byl počet pacientů, které je třeba
léčit (NNT – number needed to treat) na získání
50% úlevy od bolesti po dobu 4 až 6 hodin při
dávce 500 mg naproxenu 2,7; což přibližně odpovídá ibuprofenu v dávce 400 mg (NNT 2,5).
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NALGESIN S

Nalgesin S od společnosti Krka je v současné
době jediným dostupným lékem obsahujícím
sodnou sůl naproxenu na českém trhu. Obsahuje v jedné tabletě 275 mg sodné soli naproxenu, což odpovídá 250 mg naproxenu. Výhodou
sodné soli je rychlejší vstřebávání v žaludku,
maxima plazmatických koncentrací dosahuje po
1–2 hodinách, zatímco samotný naproxen až po
2–4 hodinách.
Registrované indikace zahrnují léčbu bolesti,
a to zejména bolesti hlavy, zubů (včetně bolesti
po extrakci zubů) a zad, bolest po chirurgických
výkonech a úrazech, bolest svalů a kloubů spojenou s chřipkovými onemocněními, menstruační
bolest, bolest po zavedení nitroděložního tělíska
a jiné bolestivé stavy v gynekologii a doplňkovou
léčbu k utlumení bolesti, zánětu a horečky u infekčních onemocnění v ORL. Výjimečnost postavení Nalgesinu S mezi volně prodejnými léky spočívá právě v délce účinku – jedná se o přípravek

s nejdelším poločasem, což se zdá být u bolestí
zubů rozhodujícím faktorem.
ZÁVĚR

Naproxen jako účinná látka je v České republice pátým nejčastěji předepisovaným nesteroidním antiﬂogistikem. Je zřejmé, že jeho většímu
rozšíření mezi veřejností zatím jednoznačně brání nepřiznaná úhrada ze zdravotního pojištění.
I když přímé srovnání nemáme, existující farmakologická a bezpečnostní data naznačují, že díky
svým vlastnostem by naproxen jako účinná látka
mohl překonat „všudypřítomný“ ibuprofen. Jedním z empirických důkazů může být i opakované
vítězství Nalgesinu S jako nejčastěji doporučovaného léku u bolestí zubů v průzkumu Lékárníci
doporučují.
Tabulka 1. Srovnání plazmatických poločasů vybraných NSA
podle SPC přípravků s danou látkou

Léčivo
Kyselina acetylsalicylová
Diklofenak
Paracetamol
Ibuprofen
Naproxen

Plazmatický poločas
15 min
60–75 min
60–180 min
120 min
12–15 h

Tabulka 2. Poměr frekvence výskytu (incidence rate ratio
– IRR) závažných kardiovaskulárních (KV) příhod a kompozitního parametru závažných KV příhod + úmrtí z jakýchkoli
příčin při léčbě jednotlivými NSA oproti pacientům neužívajícím žádné NSA.

Léčivo
Naproxen
Ibuprofen
Diklofenak
Celekoxib
Rofekoxib

IRR
IRR
(závažné KV příhody) ( závažné KV příhody + úmrtí)
0,88
0,91
1,18
1,14
1,27
1,38
1,03
0,99
1,19
1,07

Poznámka: Nalgesin S je léčivý přípravek,
výdej není vázán na lékařský předpis. Přípravek
není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Více informací o přípravku viz aktuální verze SPC.
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LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ: NA BOLEST ZUBŮ OPĚT NALGESIN S

PharmDr. Vladimír Végh

Velmi zajímavá je však průměrná doba do
potřeby opakované medikace, která u naproxenu činí 8,9 hodiny oproti 5,4 hodiny
u ibuprofenu a 2,0 hodiny u placeba.2 Zde
se naplno ukazuje odlišnost naproxenu oproti
ostatním nesteroidním antiﬂogistikům ve volném
prodeji, a tou je výrazně delší plazmatický poločas
(tabulka 1).
Vzhledem ke svému mechanismu účinku má
naproxen přibližně stejný proﬁl nežádoucích
účinků jako ostatní NSA,3,4 nedávno zveřejněné
metaanalýzy však naznačují, že se vyznačuje nižším kardiovaskulárním rizikem než jiná NSA.5 Bývá
proto doporučován jako léčivo volby pro pacienty s kardiovaskulárními onemocněními.
Kardiovaskulární nežádoucí účinky nesteroidních
antirevmatik (NSA) jsou – vedle gastrotoxicity –
kontroverzním tématem, zvláště od doby, kdy se
jejich zvýšený výskyt prokázal např. u některých
selektivních inhibitorů COX-2.
Aktuálně to potvrzuje nejnovější metaanalýza
uveřejněná v British Medical Journal:6 pacienti
užívající naproxen mají nejnižší míru úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo úmrtí z jakýchkoliv
příčin (poměr výskytu – rate ratio – RR) ve srovnání s ibuprofenem, diklofenakem, celekoxibem,
etorikoxibem, rofekoxibem nebo lumirakoxibem.
Výskyt mozkově-cévních příhod byl u ibuprofenu téměř dvojnásobný oproti naproxenu (RR 1,76
vs. 3,36). I když tato otázka není tak závažná u sporadického užití při bolestech zubů, ukazuje velmi
příznivé bezpečnostní vlastnosti naproxenu a potřebu zohledňování kardiovaskulárních rizik při
předepisování nesteroidních antiﬂogistik.

Lékárníci doporučují

KOŽNÍ A NEHTOVÉ MYKÓZY
CANESTEN A CANESPOR
KOMENTÁŘ PRŮZKUMU LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2010
PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm Praha
Vymoženosti civilizace – tedy oblečení a
poměrně vyrovnané klima – jsou příjemné
nejen pro člověka, ale vytvářejí optimální
podmínky i k životu různých druhů
mikroskopických hub. Častý kontakt lidí ve
společném prostředí (např. v bazénech, při
sportu) pak vede ke snadnému šíření infekcí
– mykóz.
Mykotické infekce kůže patří k velmi často
řešeným problémům v oblasti samoléčení. Dostupné spektrum volně prodejných antimykotik, jak originálních, tak generických, umožňuje
poměrně širokou volbu přípravků. Zkušenosti
s jejich uplatněním v praxi však nejsou vždy
stejné. Podívejme se, které možnosti jsou nejvíce preferovány v lékárnách.
V průzkumu Lékárníci doporučují 2010 obsadily první dvě místa přípravky společnosti Bayer: Canesten a Canespor 1x denně. První z nich
obsahuje účinnou látku klotrimazol a druhý
bifonazol, v sadě na nehty kombinovaný s močovinou. Podívejme se blíže na jejich vlastnosti,
které zřejmě přispěly k jejich umístnění.

nosti Bayer, první širokospektré azolové antimykotikum – klotrimazol.
Na trh se klotrimazol dostává poprvé v Německu roku 1973 pod názvem Canesten ve
formě krému a roztoku pro léčbu plísňových
onemocnění kůže, později se přidávají vaginální tablety a krém pro léčbu vaginálních mykóz.
V roce 1977 je u přípravků pro léčbu kožních infekcí uvolněna preskripční vázanost a vstupují
do volného prodeje (OTC). Díky svým vlastnostem i úspěšně vedenému marketingu si značka
Canesten vybudovala poměrně silné postavení
na trhu, které výrazně neohrozilo ani ukončení
patentové ochrany klotrimazolu a nástup generických přípravků.
V současné době je značka Canesten dostupná ve více než 80 zemích a v řadě z nich představuje číslo jedna na trhu léčivých přípravků pro
léčbu mykotických infekcí. S určitou nadsázkou
lze říci, že se značkou Canesten se společnosti
Bayer podařil podobný kousek jako se značkou
Aspirin. Canesten se stal celosvětově synonymem pro klotrimazol i pro domácí léčbu mykotických (kožních i vaginálních) infekcí obecně.
Téměř 40 let klinických zkušeností vytvořilo ze značky Canesten respektovaný a dobře
ověřený produkt, který své vlastnosti potvrdil
i v průzkumu Lékárníci doporučují 2010.

KLOTRIMAZOL

Klotrimazol je širokospektré imidazolové antimykotikum, působící prostřednictvím inhibice
syntézy ergosterolu. To vede u citlivých druhů
hub ke strukturálnímu a funkčnímu poškození cytoplazmatické membrány. Účinkuje zejména na
proliferující buňky. Při bežné aplikaci 1–2x denně
je účinek fungistatický. Fungicidního účinku je
dosaženo jen v případě aplikace 3x denně, což
však většina pacientů není schopna dodržet. Výskyt rezistence je velmi vzácný. Po dermální aplikaci proniká klotrimazol dobře do kůže, přičemž
jeho systémová absorpce je nízká, méně než 2 %
podané dávky, a nevyvolává žádné systémové
ani jiné změny. Díky vysoké bezpečnosti se může
používat v těhotenství i v době kojení.
ORIGINÁL JE CANESTEN

Vývoj moderních antifungálních látek započal krátce po 2. světové válce. Mezi hlavní průkopníky patřila společnost Bayer, která v roce
1963 založila specializovanou laboratoř medicínské mykologie. Výsledky na sebe nenechaly
dlouho čekat: koncem 60. let představuje prof.
Karl Heinz Büchel, vědecký pracovník společ-

MODERNÍ BIFONAZOL

Bifonazol je novější širokospektré imidazolové antimykotikum společnosti Bayer. Vykazuje
vysokou účinnost proti dermatofytům, kvasinkám, plísním a ostatním patogenním houbám,
jako je Malassezia furfur. Bifonazol inhibuje
biosyntézu ergosterolu na dvou různých úrovních (inhibice přeměny 24-methylendihydrolanosterolu v desmethylsterol a inhibice hydroxymethylglutaryl-koenzymu A), čímž se odlišuje
od ostatních azolových antimykotik. Má silný
fungicidní a protizánětlivý účinek. Z hlediska
rezistence je situace u bifonazolu velmi příznivá. Velkou výhodou bifonazolu je jednoduché
léčebné schéma – aplikuje se pouze 1x denně
– tzn. ve 24hodinových intervalech – po dobu
2–4 týdnů dle lokalizace.
Bifonazol dobře proniká do inﬁkovaných
kožních vrstev. Všechny zjištěné koncentrace
spolehlivě vykazují fungicidní účinek. Do celkového oběhu se bifonazol aplikovaný na kůži
absorbuje jen minimálně (0,6–0,8 %). Mírné
zvýšení absorpce bylo pozorováno jen po aplikaci na kůži postiženou zánětem (2–4 %).

více informací na www.edukafarm.cz

CANESPOR 1X DENNĚ

Přípravky řady Canespor1x denně jsou jedinými u nás dostupnými léky s účinnou látkou
bifonazol (1%). Jsou dostupné ve formě krému,
roztoku a komplexní sady pro ošetření nehtů
postižených mykózou. Všechny přípravky této
řady se aplikují pouze 1x denně, což je z praktického hlediska pacienty velmi ceněno (aplikace
po běžné večerní hygieně). Hlavními indikacemi
jsou kožní mykózy – tinea pedis, tinea manus,
tinea corporis, tinea unguium, tinea capitis ,pityriasis versicolor a povrchové kandidózy.
Krém je vhodný především na suchá a šupící se ložiska, nejčastěji na mykózy meziprstí.
Roztok je ideální pro aplikaci do zapářkových
a ochlupených partií, ale také např. na mokvající ložiska v meziprstí.
CANESPOR 1X DENNĚ SADA NA NEHTY

Mykotické infekce nehtů patří k obtížněji
řešitelným infekcím, protože keratin nehtu je
v podstatě neživá tkáň, do které nepronikají
buňky imunitního systému. Proto je velmi výhodný fungicidní účinek bifonazolu.
Pro léčbu nehtových mykóz (onychomykóz)
je proto speciálně určen přípravek Canespor
1x denně sada na nehty. Kromě 1% bifonazolu
obsahuje 40 % močoviny (urey). Urea je v nízké
koncentraci známá v dermatologii svými silnými hydratačními a keratoplastickými vlastnostmi. Její vysoká koncentrace v nehtové masti
výrazně změkčuje keratin inﬁkovaného nehtu.
Provedené studie in vitro ukazují, že močovina u inﬁkovaných nehtů významně zlepšuje
hloubku penetrace bifonazolu do nehtu. Proto
má kombinace bifonazolu a urey silnější antimykotický účinek.
Canespor 1x denně sada na nehty dále obsahuje pomůcky potřebné k neinvazivní léčbě
nehtové mykózy – dávkovač masti, vodotěsné náplasti a škrabku na nehty. Díky tomuto
komplexnímu přístupu umožňuje Canespor 1x
denně sada na nehty velmi dobře a bezbolestně zvládnout první fázi léčení onychomykóz
ve 2–4 týdnech. V následné druhé fázi léčby
onychomykózy použijeme krém či roztok po
individuálně dlouhou dobu (minimálně však
4 týdny).
Canespor 1x denně si i přes svou krátkou
přítomnost na trhu získal mnoho příznivců, což
dokazují právě výsledky průzkumu Lékárníci
doporučují 2010, kde obsadil 2. místo v kategorii antimykotik.
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DEPRESE? LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ SAFRAMYL!
KOMENTÁŘ PRŮZKUMU LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2010
Onemocnění depresí s sebou vždy nese zvýšené riziko sebepoškození, resp. sebevraždy.

Robert Jirásek
Edukafarm, Praha
Depresi definujeme jako alespoň 2 týdny
trvající smutek a sklíčenost, spojený s pocity
úzkosti, viny, méněcennosti a emoční
vyprahlostí. Svým charakterem a hloubkou
se liší od smutku prožívaného např. po úmrtí
blízké osoby. Každoročně postihuje 10 – 20 %
populace na celém světě. Nevyhýbá se žádné
věkové skupině (mohou jí onemocnět i děti),
vzniknout může kdykoli během života, 2 -3krát
častěji se objevuje u žen.
Pokleslou náladu mohou doprovázet:
• poruchy spánku (nespavost i nadměrná
spavost)
• snížená denní aktivita, únava až ztráta energie
• nechutenství či naopak přejídání se
• změny tělesné hmotnosti
• neschopnost se soustředit a rozhodovat se
• snížený zájem o sexuální život, u mužů selhávání erekce
• ztráta zájmu o záliby a činnosti dosud přinášející radost a potěšení
• pocity beznaděje a obavy z budoucnosti
• vtíravé myšlenky na smrt či sebevraždu
Příčiny vzniku deprese
Při depresi vzniká nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po tzv. neurotransmiterech
(mezi nejdůležitější patří serotonin, noradrenalin a dopamin), které zprostředkovávají komunikaci mezi jednotlivými neurony
a mozkovými strukturami (hypothalamus, limbický systém, mozková kůra). Tato dysbalance
se projeví shora zmíněnými symptomy. Vhodnými léčebnými postupy je možné znovu
nastolit rovnováhu a dokonce vzniku těchto
obtíží předcházet.
Depresi obvykle vyvolává souhra několika
okolností. Někteří lidé jsou ke vzniku deprese
predisponováni (mají křehčí psychiku a menší
adaptační rezervy), někdy bývá deprese přítomna také u tělesných chorob (při cukrovce,
u poruch funkce štítné žlázy, chorobách srdce
a cév aj.) nebo propukne v určitém životním
období (v těhotenství, po porodu, v klimakteriu atd.), jindy se projeví jen jako tělesný
příznak (bolesti hlavy, zad, poruchy trávení
apod.). Neléčená deprese významně ztěžuje běžné denní fungování jedince. Moderní
medicína nabízí metody léčby s relativně vysokým procentem úspěšnosti. Přesto se určitá
část pacientů s depresí potýká opakovaně,
resp. po zbytek života.
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Ke skupinám ve větší míře ohroženým
depresí řadíme:
• nezaměstnané a penzionované (invalidní)
osoby
• seniory (zejména ti, kteří se vyrovnávají se
ztrátou životního partnera)
• osoby vystavené izolaci či odloučení od rodiny a domova např. z pracovních důvodů
a dlouhodobé nebo nadměrné stresové
zátěži (exponované profese jako např. piloti,
strojvůdci, řidiči, ale též tzv. pomáhající profese - lékaři, záchranáři a ošetřovatelé)
• osoby se závislostmi (na alkoholu, drogách,
některých lécích)
Při depresi také pomáhá přiměřená lidská
účast a vysvětlení, že deprese je nemoc, která se dá léčit. Člověka trpícího depresí není
vhodné kritizovat, zlehčovat jeho obtíže, klást
na něj nereálné požadavky. Je třeba vyvarovat
se unáhlených rozhodnutí (změna bydliště, zaměstnání, rozchod apod.).

ŠAFRÁN PROTI DEPRESÍM

Rozpoznání antidepresivního účinku extraktu šafránu setého (Crocus sativus L.)
zprostředkovalo velmi cennou alternativní pomoc při depresích. Nejde přitom ani tak o novinku - šafrán se používá v tradiční perské medicíně jako prostředek při dysthymii. Vědecké
studie však prokázaly, že antidepresivní efekt
je zprostředkován safranalem, látkou izolovanou ze šafránových blizen. Ta zvyšuje hladinu

a dostupnost serotoninu v mozku, což vede
ke zlepšení nálady a ústupu symptomů lehké
a střední deprese.
Antidepresivní účinnost safranalu byla sledována na několika univerzitních pracovištích
a byla dokonce srovnatelná s některými ze syntetických antidepresiv.
Již krátce po uvedení na trh si největší přízeň
lékárníků získal přípravek SAFRAMYL, obsahující patentovaný extrakt ze šafránu Satiereal®,
a SAFRAMYL tak zvítězil v průzkumu „Lékárníci
doporučují 2010“ v kategorii „Deprese“.
V přípravku Saframyl je safranal navíc kombinován s aminokyselinou L-tryptofanem a pyridoxinem, což jsou látky potřebné pro tvorbu
serotoninu de novo. Tato kombinace tedy působí synergicky proti depresivní náladě hned
na třech úrovních.
ŠAFRÁN NEBO TŘEZALKA?

Oproti šafránu se třezalka vyznačuje delší historií používání a po dlouhou dobu byla
více-méně jediným volně dostupným pomocníkem při lehkých a středních depresích. V průzkumu „Lékárníci doporučují 2010“
se proto ocitla na druhém místě hned za
SAFRAMYLEM.
Širší použití třezalky je však omezeno, protože patří k léčivým rostlinám, které mohou
významně ovlivňovat léčbu jinými léky. Řada
léčiv, jako např. warfarin, theofylin a některá
antiepileptika, syntetická antidepresiva není
možné s třezalkou kombinovat.
Třezalku též nemůže bez problémů užívat
velká část žen ve fertilním věku, protože snižuje
účinnost perorální hormonální antikoncepce. Zkušenosti přitom ukazují, že jsou to právě
ženy, které překonají stud a mají zájem o řešení
problému. Pozornost je u třezalky třeba věnovat též riziku fotosenzibilizace (zejména u osob
se světlejší pletí). Naproti tomu u šafránu je riziko lékových interakcí výrazně menší - neměl
by se kombinovat pouze se syntetickými antidepresivy a antikonvulzivy. K dalším beneﬁtům
šafránu patří mírný anorexigenní účinek, vítaný
u pacientů s nadváhou.
ZÁVĚR

Prokazatelně doložený antidepresivní účinek
a široké možnosti uplatnění při lehkých a středních depresích zajistily přípravku SAFRAMYL
velmi rychlý a oprávněný vzestup popularity.
V oblasti OTC produktů představuje jedinečnou alternativu k třezalce tečkované a syntetickým antidepresivům.

