
19

Lekárnici odporúčajú

pr
ies
ku
m

nealergická nádcha – lokálne prípravky
názov prípravku Počet %

Olynth 30,58 %

Muconasal 24,79 %

Nasivin 13,22 %

Otrivin 9,09 %

Vibrocil 5,79 %

Mar 5,79 %

Quixx 3,31 %

alergická nádcha
názov prípravku Počet %

Vibrocil 40,59 %

Sanorin-analergin 11,88 %

Rhinallergy 6,93 %

Beclomet 6,93 %

Zodac 5,94 %

Claritine 5,94 %

Physiomer 3,96 %

Allergodil 3,96 %

Sterimar 2,97 %

antitusiká – suchý, dráždivý kašeľ
názov prípravku Počet %

Ditustat 26,50 %

Robitussin 16,24 %

Sinecod 14,53 %

Paxeladine 12,82 %

Stoptusin 9,40 %

Stopex 6,84 %

Tusin 6,84 %

expektoranciá – vlhký kašeľ
názov prípravku Počet %

Mucosolvan 29,27 %

Solmucol 13,82 %

Bromhexin 11,38 %

Ambrobene 8,13 %

Hedelix 6,50 %

Robitussin 4,07 %

Acc 3,25 %

Bronchicum elixír 2,44 %

Už po druhýkrát vám prinášame výsledky pro
jektu „Lekárnici odporúčajú 2010“, ktorý sa snaží 
pravidelne každý rok mapovať názory odborníkov 
lekární na voľno predajné prípravky v lekárňach.

V rámci tohto projektu, sa odborní pracovníci 
lekární vyjadrujú k voľno predajným prípravkom 
v jednotlivých kategóriách/oblastiach použitia 
(na základe svojich skúseností a odozvy od pa-
cientov), u ktorých majú najväčšiu dôveru . Ide 
o nezávislý prieskum, ktorého cieľom je overiť 
reálne skúsenosti s danými produktmi .

Na rozdiel od predajných čísiel, ovplyvnených 

aktuálnou marketingovou stratégiou výrobcov, 
reprezentujú tieto výsledky najmä dlhodobé skú-
senosti pri poskytovaní základnej lekárenskej 
starostlivosti .

Poďakovanie patrí všetkým zapojeným lekár-
nikom aj farmaceutickým asistentkám a asisten-
tom, ktorí sa rozhodli podeliť o svoje skúsenosti 
a ponoriť sa do nie úplne jednoduchého dotaz-
níka . Vďaka nim sme tak všetci opäť získali cen-
né informácie z oblasti voľno predajných liečiv, 
ale aj z oblasti výživových doplnkov, u ktorých 
informácie o reálnej účinnosti často chýbajú .

Prieskum  
„Lekárnici odporúčajú  

2010”
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*% lekárnikov, ktorí daný prípravok radia medzi najčastejšie odporúčané . Uvedené sú len prípravky, ktoré získali viac ako 1 hlas . Celkový súčet je vyšší ako 100 %, lebo respondenti mohli voliť až 3 prípravky .

imunostimulácia
názov prípravku Počet %

Imunoglukan 44,64 %

Preventan 9,82 %

Terezia comp .-hlíva 7,14 %

Hlíva 7,14 %

Immunal 6,25 %

Echinacea 4,46 %

Dr . Theiss-echinacea 2,68 %

vracanie a kinetózy
názov prípravku Počet %

Kinedryl 48,65 %

Coculine 21,62 %

Motilium 9,01 %

Ginger 9,01 %

Travel gum 3,60 %

OMega 3 nMK
názov prípravku Počet %

Generica-omega 29,47 %

Maxi-cor 14,74 %

Gs-omega 11,58 %

Jamieson 10,53 %

Zenixx balance 8,42 %

W-omega 5,26 %

Osteoartróza – bolesť kĺbov
názov prípravku Počet %

Arthrostop 32,71 %

Gs-condro 10,28 %

Voltaren 8,41 %

Colafit 8,41 %

Inovo 5,61 %

Gelactiv 4,67 %

Mobilin 2,80 %

Caltrate 2,80 %

Artrin 2,80 %

Bolesť v hrdle
názov prípravku Počet %

Tantum verde 19,33 %

Strepfen 16,81 %

Strepsils 10,92 %

Orofar 7,56 %

Septolete 6,72 %

Preventan 5,88 %

Neo-angin 5,88 %

Jox 5,04 %

Dr .muller 4,20 %

Coldrex 4,20 %

Lupiny
názov prípravku Počet %

Nizoral 36,45 %

Vichy dercos 13,08 %

Bioderma 8,41 %

La roche 5,61 %

Sebiprox 4,67 %

Selsun blue 3,74 %

Neutrogena 3,74 %

Nizan 2,80 %

Klorane 2,80 %

Multivitamíny – dospelí
názov prípravku Počet %

Spektrum 22,88 %

Calibrum 16,10 %

Centrum 15,25 %

Quantum 14,41 %

Geriavit 11,86 %

Bion 5,93 %

Gs-multivitamín 3,39 %

Jamieson 2,54 %

Abc-plus 2,54 %

Multivitamíny – deti
názov prípravku Počet %

Marťankovia 40,19 %

Pikovit 15,89 %

Cem-m 14,95 %

Calibrum 7,48 %

Cebion 6,54 %

Jamieson 3,74 %

Imunit 1,87 %

chudnutie
názov prípravku Počet %

Alli 33,65 %

Bio-cla 10,58 %

Lipoxal 5,77 %

Hoodia 3,85 %

Chrom 2,88 %

Bolesť zubov
názov prípravku Počet %

Ibalgin 26,56 %

Valetol 21,88 %

Nalgesin 16,41 %

Panadol 14,06 %

Mig 6,25 %

Ataralgin 5,47 %

Brufen 3,13 %

Paralen 2,34 %

Plynatosť
názov prípravku Počet %

Espumisan 70,45 %

Meteo 6,82 %

Sab-simplex 5,68 %

Meteospasmyl 3,41 %

Pálenie záhy
názov prípravku Počet %

Talcid 30,83 %

Maalox 20,83 %

Tums 17,50 %

Pantoloc 11,67 %

Controloc 7,50 %

Anacid 5,00 %

Ranisan 2,50 %
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Poruchy pamäti – nootropiká
názov prípravku Počet %

W-ginko 44,21 %

Ginko 7,37 %

W-memoplus 6,32 %

Ginkostim 5,26 %

Profimax 3,16 %

Gingio 3,16 %

Bio biloba 3,16 %

Plesňové ochorenia kože
názov prípravku Počet %

Canesten 40,00 %

Lamisil 29,09 %

Mycoseptin 6,36 %

Myfungar 4,55 %

Candibene 4,55 %

Imazol 2,73 %

Clotrimazol 2,73 %

akné – výživové doplnky
názov prípravku Počet %

Dermabion 21,11 %

Bio-acno 20,00 %

Acnex 12,22 %

Acneon 8,89 %

Viaderm 7,78 %

Pangamin 5,56 %

Zinek 3,33 %

spáleniny, opareniny, omrzliny
názov prípravku Počet %

Panthenol 39,22 %

Calcium panthotenicum 10,78 %

Dr . Müller-panthenol 6,86 %

Chauvin-panthenol 5,88 %

Fenistil 3,92 %

Cicaderma 2,94 %

Aloe vera 2,94 %

afty
názov prípravku Počet %

Herbadent 17,54 %

Kamistad 15,79 %

Urgo 8,77 %

Mundisal 7,02 %

Corsodyl 4,39 %

Aloclair 4,39 %

Tantum verde 3,51 %

Bukofit 3,51 %

Orofar 2,63 %

hnačka
názov prípravku Počet %

Endiex 40,00 %

Imodium 23,20 %

Smecta 12,80 %

Carbocit 7,20 %

Hylak 5,60 %

Carbo medicinalis 5,60 %

Menopauza
názov prípravku Počet %

Phyto-soya 25,23 %

Gs-merilin 20,56 %

Minapent 13,08 %

Sarapis 9,35 %

Swiss-hrt 7,48 %

Mabelle 5,61 %

Klimakt-heel 5,61 %

Menomax 2,80 %

Probiotiká
názov prípravku Počet %

Probiofix 25,00 %

Dophilus 11,67 %

Nutrolin 10,83 %

Biogaia 7,50 %

Swiss-lakt . 6,67 %

Biopron 6,67 %

Lactoseven 5,83 %

Linex 4,17 %

Lactoflor 4,17 %

Biolactiv 4,17 %

akútna zápcha
názov prípravku Počet %

Guttalax 27,97 %

Regulax 16,10 %

Laxygal 12,71 %

Fenolax 12,71 %

Supp glycerini 8,47 %

Fructolax 3,39 %

Dulcolax 3,39 %

Laktuloza 2,54 %

Lactecon 2,54 %

hemoroidy
názov prípravku Počet %

Faktu 38,18 %

Proctoglyvenol 20,00 %

Mastu s 11,82 %

Dobexil 9,09 %

Preparation 6,36 %

Hemostop 5,45 %

Avenoc 2,73 %

Zubné pasty
názov prípravku Počet %

Elmex 36,07 %

Lacalut 33,61 %

Sensodyne 11,48 %

Meridol 9,02 %

Parodontax 4,10 %

Enzycal 3,28 %

Zápaly močových ciest
názov prípravku Počet %

Urinal 40,35 %

Uroval 11,40 %

Genenrica-urologica 7,89 %

Urosept 7,02 %

Uromax 7,02 %

Cys-control 6,14 %

Počet z triurin 4,39 %

*% lekárnikov, ktorí daný prípravok radia medzi najčastejšie odporúčané . Uvedené sú len prípravky, ktoré získali viac ako 1 hlas . Celkový súčet je vyšší ako 100 %, lebo respondenti mohli voliť až 3 prípravky .
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Depresia
názov prípravku Počet %

Saframyl 22,11 %

Persen 13,68 %

Gs-anxiolan 9,47 %

Sedatif 6,32 %

Třezalka 3,16 %

Kŕčové žily
názov prípravku Počet %

Varixinal 27,35%

Antistax 22,22%

Lioton 18,80%

Venoruton 7,69%

Viatromb 5,98%

suchá koža
názov prípravku Počet %

Excipial 55,21 %

Bioderma 11,46 %

Leciderm 6,25 %

Neutrogena 4,17 %

Lipobase 3,13 %

La roche 3,13 %

Doliva 3,13 %

A-derma 3,13 %

Opary
názov prípravku Počet %

Herpesin 30,56 %

Vectavir 20,37 %

Zovirax 13,89 %

Viru-merz 9,26 %

Oparstop 8,33 %

Compeed 7,41 %

Herpík 2,78 %

Ochrana pred slnečným žiarením
názov prípravku Počet %

Daylong 49,45 %

Bioderma 20,88 %

W-betakaroten 4,40 %

Vichy 3,30 %

La roche 3,30 %

akné – kozmetika
názov prípravku Počet %

Bioderma 25,00 %

Acnecolor 21,00 %

Vichy 15,00 %

La roche 11,00 %

Eucerin 6,00 %

Avene 5,00 %

Manhattan clearface 3,00 %

Zavšivenie
názov prípravku Počet %

Paranit 21,30 %

Hedrin 18,52 %

Parasidose 17,59 %

Všiven 12,04 %

Pedicul 8,33 %

Neemoxan 7,41 %

Diffusil 5,56 %

Capissan 2,78 %

Bradavice
názov prípravku Počet %

Wartner bradavičník 35,05 %

Duofilm 24,74 %

Phyteneo-kolodium 8,25 %

Lapis 7,22 %

Verrumal 4,12 %

Urgo-bradavice 4,12 %

Schol tinktura 4,12 %

Kolodium forte 4,12 %

*% lekárnikov, ktorí daný prípravok radia medzi najčastejšie odporúčané . Uvedené sú len prípravky, ktoré získali viac ako 1 hlas . Celkový súčet je vyšší ako 100 %, lebo respondenti mohli voliť až 3 prípravky .

syndróm suchého oka
názov prípravku Počet %

Hypromeloza 36,19 %

Visine 13,33 %

Sensivit 8,57 %

Refresh 8,57 %

Hylo-comod 8,57 %

Systane 7,62 %

Arufil 4,76 %

Lacrysin 3,81 %

Oftagel 2,86 %

Artelac 2,86 %

horúčka u detí
názov prípravku Počet %

Nurofen 46,73 %

Panadol 35,51 %

Paralen 13,08 %

Brufen 2,80 %

 

 

 

vaginálne mykózy
názov prípravku Počet %

Canesten 45,37 %

Mycomax 17,59 %

Rosalgin 10,19 %

Candivac 5,56 %

Candibene 3,70 %

Gyntima 2,78 %

Bolesti svalov a kĺbov – lokálne prípravky

názov prípravku Počet %

Fastum 27,13 %

Voltaren 24,03 %

Flector 8,53 %

Veral 7,75 %

Koňská mast 3,88 %

Dolgit 3,88 %

Diclobene 3,88 %

Emoxen 3,10 %

Arthrostop 3,10 %

Mobilin 2,33 %



23

Komentár prieskumu

Depresia – lekárnici odporúčajú Saframyl

Depresie sú stále častejším psychickým problémom, charakte-
rizovaným dlhodobo zlou, smutnou alebo mrzutou náladou, stra-
tou schopnosti tešiť sa z akýchkoľvek zážitkov a podnetov.

Odborná redakcia, Edukafarm 

Faktorov, ktoré môžu spúšťať depresiu, je veľa, 
od vrodenej predispozície cez osobné zážitky 
až po nároky modernej spoločnosti, ako napr . 
veľké vypätie a stres . Depresia však nie je len 
obyčajným pocitom smútku . Ide o psychické 
ochorenie, a ako také, vyžaduje predovšetkým 
psychologickú liečbu . V kombinácii s moderný-
mi psychofarmakami dochádza k vyliečeniu veľ-
kej časti chorých, avšak klasické psychofarmaká 
často narážajú na obmedzenie dané buď rezis-
tenciou pacienta na danú liečbu, alebo nezná-
šanlivosťou liečby (nežiaduce účinky) .

Najmä v počiatočných štádiách sa naďalej 
množstvo ľudí zdráha navštíviť odborníka, pre-
tože psychológia a psychiatria má ešte stále 
v spoločnosti znamenie niečoho „nenormálne-
ho“ . Preto sa nemožno čudovať dopytu po inom 
alebo alternatívnom postupe . 

Pomocnú ruku v tomto prípade podáva nie-
koľko rastlinných extraktov a výživových do-
plnkov, ktoré môžu mať priaznivý účinok pri 
depresívnych náladách . Bohužiaľ, objektívne 
porovnanie ich účinnosti neexistuje . Projekt Le
kárnici odporúčajú prináša tak aspoň subjektívny 
pohľad na ich praktické uplatnenie .

Je veľmi zaujímavé, s akou rýchlosťou si pria-
zeň lekárnikov získal výživový doplnok SAFRAMYL, 
ktorý obsahuje patentovaný extrakt zo šafranu 
Satiereal® . Tento prípravok bol uvedený na trh 
začiatkom roka 2009 a v tom istom roku sa „vy-
hupol“ v prieskume Lekárnici odporúčajú 2009 
na druhú priečku („Skokan roka“) . V roku 2010, 
teda asi jeden a pol roka po uvedení na trh, sa 
priaznivé skúsenosti s prípravkom ďalej rozšírili 
a SAFRAMYL sa stal víťazom prieskumu Lekárnici 
odporúčajú 2010 v kategórii „Depresia“ .

Prečo šafran?

Rozpoznanie antidepresívneho účinku extraktu 
šafranu siateho (Crocus sativus L.) otvorilo veľmi 
cennú alternatívnu pomoc pri depresiách . Nejde 
pritom v podstate ani tak o novinku – šafran sa 
používa v tradičnej perzskej medicíne ako prostrie-
dok proti pochmúrnym náladám . Vedecké štúdie 

však preukázali, že tento účinok je sprostredkova-
ný safranalom (2,6,6-trimethyl-1,3-cyklohexadien-
1-karboxaldehyd), látkou izo lo vanou z piestika 
šafranu . Safranal zvyšuje v mozgu hladinu séroto-
nínu („hormónu šťastia“) a zlepšuje tak celkovú 
náladu . Antidepresívna účinnosť safranalu sa sle-
dovala na niekoľkých univerzitných pracoviskách 
a bola dokonca porovnateľná s niektorými zo syn-
tetických antidepresív (fluoxetín, imipramín) .

V prípravku SAFRAMYL je okrem toho safranal 
kombinovaný s aminokyselinou L-tryptofánom 
a vitamínom B

6
, čo sú látky potrebné pre novú 

tvorbu sérotonínu . Sérotonín prijatý v strave 
nepreniká do centrálneho nervového systému, 
pretože neprestupuje hematoencefalickou ba-
riérou . Koncentráciu sérotonínu v centrálnej 
nervovej sústave však možno ovplyvniť príjmom 
L-tryptofánu . Vitamín B

6
 má v organizme úlohu 

kofaktora v metabolizme aminokyselín a neuro-
mediátorov, napríklad sérotonínu a melatonínu . 
L-tryptofán a vitamín B

6
 tým potencujú účinok 

safranalu .

a akú úlohu má ľubovník  
bodkovaný?

Zjednodušene možno povedať, že v obľú-
benosti šafran vystriedal ľubovník bodkovaný 
(Hypericum perforatum) . Ľubovník má u nás 
dlhšiu históriu používania a fytofarmaká s ob-
sahom ľubovníka boli dlho viac-menej jediným 
voľne dostupným pomocníkom pri depresiách . 
Účinnosť extraktov z oboch rastlín pomerne 
dobre potvrdilo množstvo klinických štúdií pri 
miernych až stredne ťažkých depresiách . Širšie 
použitie ľubovníka je však výrazne obmedze-
né, pretože je známym induktorom cytochró-
mu P450 a jeho liekové interakcie sú už takmer 
klasickými školskými príkladmi: warfarín a iné 
antikoagulanciá, antiepileptiká, theofylín, digo-
xín a perorálne kontraceptíva . Najmä posledne 
spomenuté majú v praxi veľký dopad, pretože 
v Českej republike užíva perorálne kontraceptí-
va asi 1 milión žien, čo je pomerne veľká cieľová 
skupina vylúčená z užívania ľubovníka . Podľa 
štatistík pritom depresia postihuje asi dvakrát 
častejšie ženy ako mužov (muži jej výskyt však 
často úspešnejšie „maskujú“ inými psychickými 
poruchami, ako napr . závislosťou) . Skúsenosti 

z lekárskej praxe tiež ukazujú, že sú to najčastej-
šie práve ženy, ktoré prekonávajú hanbu a začnú 
hľadať riešenie problému, napr . v lekárni .

Pozornosť pri ľubovníku treba tiež venovať 
fotosenzibilizácii (prehnané zvýšenie citlivosti 
pokožky na slnečné svetlo), najmä u osôb so 
svetlejšou pleťou vzhľadom na mechanizmus 
účinku iných liekov, ktoré ovplyvňujú séroto-
nergný systém . Zo známych liekových interakcií 
šafranu treba vzhľadom na mechanizmus účin-
ku venovať pozornosť len iným liekom ovplyv-
ňujúcim sérotonergný systém . Jeho potenciálna 
cieľová populácia je tak omnoho širšia .

satiereal®

Šafran sa odpradávna považuje za najdrahšie 
korenie na svete . Z korenia sa spracúva len veľmi 
malá časť rastliny šafranu – oranžová blizna, kto-
rá sa z kvetu musí vytrhávať ručne . Na 1 kilogram 
korenia šafranu treba ručne spracovať až 150 
000 kvetov . Celosvetovo sa ročne vyprodukuje 
len 300 ton šafranu . 

To viedlo (a často ešte aj vedie) k falšovaniu 
šafranu ako korenia . V stredoveku sa falšovanie 
šafranu trestalo rovnako ako peňazokazectvo . 
V Norimbergu sídlil dokonca úrad inšpektorov, 
ktorí mali právomoc upáliť za živa všetkých fal-
šovateľov šafranu . Z hľadiska pozorovania klinic-
kého účinku je však i dnes kvalita použitej suro-
viny veľmi dôležitá . Prípravok SAFRAMYL preto 
využíva šafranový extrakt s komerčným názvom 
Satiereal®, ktorý je chránený medzinárodným 
patentom . Patentový postup prípravy zaručuje 
štandardizovaný obsah 0,34 % safranalu . Práve 
vďaka vysokej kvalite patentovaného šafrano-
vého extraktu Satiereal® bolo možné testovať 
účinok šafranu pri depresiách v podmienkach 
klasických klinických štúdií .

Záver

Preukázateľne doložený antidepresívny úči-
nok a veľmi dobrá tolerabilita, ktorá umožňuje 
v porovnaní s konkurenčnými prípravkami širšie 
a bezpečnejšie použitie, zabezpečili prípravku 
SAFRAMYL veľmi rýchly nástup popularity .
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Tieto účinné látky majú stále širšiu oporu v klinic-
kých štúdiách a sú odporúčané radom odborných 
spoločností . Cestu do klinickej praxe si kliesnia ďalšie 
látky, ako napr . kyseliny hyalurónová alebo extrakty 
z rastlín, ako napr . Boswellia serrata alebo Harpago
phyt procumbens .  

výživové doplnky vs. liečivé 
prípravky

Oblasť voľno predajných chondroprotektív je tra-
dičnou oblasťou, kde sa stretávajú viaceré výživové 
doplnky a liečivé prípravky s tou istou účinnou lát-
kou . Ako vyplýva legislatívnych definícií, liečivé prí-
pravky sú určené na liečbu a prevenciu definovaných 
klinických stavov (osteartrózy) . Miesto výživových 
doplnkov by teda malo spočívať v doplnení výživy 
u osôb s nadmerne zaťažovanými kĺbmi, čo je však 
počiatočný stav väčšiny degeneratívnych kĺbových 
ochorení . Hranica použitia jednotlivých typov prí-
pravkov je tak v skorých fázach neostrá . 

Zložitý registračný proces liekov si na druhej strane 
vyberá svoju daň v podobe koncovej ceny i pomal-
šieho zavádzania nových účinných látok . Chondro-
protektíva – liečivé prípravky, sú tak bez výnimky 
monokomponentné prípravky, kým chondroprotek-

tíva – výživové doplnky si vzhľadom na podstatne 
jednoduchší proces uvádzania na trh môžu dovoliť 
kombináciu viacerých zložiek a rýchlejšie inovovanie 
obsahu . Ktoré hľadiska napokon v praxi prevážia?

Lékárnici odporúčajú artrostop

Najvyššiu dôveru pri riešení bolestí kĺbov si 
v prieskume Lekárnici odporúčajú vyslúžil rad výži-
vových doplnkov arthrostop od spoločnosti Wal-
mark . Obsahujú overené chondroprotektíva (štúdia 
Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťa-
noch) a vďaka výrobe podľa Správnej výrobnej praxe 
(GMP) poskytujú silnú garanciu skutočného obsahu . 

Najobľúbenejší výrobok tejto značky arthrostop 
rapid bol v minulom roku inovovaný o celkom 
novú účinnú látku – kolagén typu 2 . Pod názvom 
arthrostop rapid Plus sa tak ukrýva pokračova-
teľ tradície kombinovanej kĺbovej výživy, obsahujúci 
v jednej tablete 533 mg glukozamínsulfátu, 200 mg 
chondroitínsulfátu a 50 mg boswelinu . Tieto základ-
né účinné látky v inovovanom zložení dopĺňa kom-
plex ExPur, obsahujúci kolagén typu II (6,4 µg v table-
te) a vitamín C . Práve kolagén typu II je najvýraznejšou 
inováciou kĺbovej výživy za posledné roky, pretože 

jeho účinok je zrejme daný ovplyvnením patologic-
kých imunitných procesov narušujúcich chrupavku .  

Produkt arthrostop hyal obsahuje nízkomole-
kulárnu kyselinu hyalurónovú . Táto dôležitá zložka 
mimobunkovej hmoty a kĺbovej tekutiny sa doposiaľ 
podávala výhradne injekčnou formou, čo samozrej-
me znemožňovalo samoliečbu . Jej perorálne podá-
vanie tak predstavuje vhodný doplnok „klasických“ 
chondroprotektív, ako sú chondroitín a glukozamín . 

Celý rad arthrostop dopĺňa masážny prípravok 
arthrostop krém . Obsiahnuté účinné látky (glu-
kozamínsulfát, MSM, extrakt Boswellia serrata, gáfor, 
metylsalicylát, eukalyptový olej, borievkový a ľanový 
olej) spolu s masážou prehrievajú postihnuté miesto 
a poskytujú lokálnu úľavu kĺbom a svalom .

Záver

Dlhodobá prítomnosť na trhu, garantovaná kvali-
tatívna úroveň, snahy o inovácie a klinické výsledky 
tak spolu vytvárajú priaznivé povedomie o značke 
ArthroStop ako u pacientov, tak u lekárnikov . Ich 
skúsenosti a spätná väzba od pacientov sú potom 
v praxi tým najlepším ukazovateľom .

Lekárnici odporúčajú: Urinal® pri zápaloch 
močových ciest

Bolesti kĺbov – lekárnici odporúčajú ArthroStop®

Zápaly močových ciest patria k najčastejším urologickým problémom. 
V rámci lekárenského poradenstva pritom existuje len málo voľno pre-
dajných prostriedkov, ktoré by sa dali pri týchto problémoch použiť. 

Degeneratívne ochorenia kĺbov sú stále častejším problémom. Podľa po-
sledných odporúčaní je možné už pri objavení prvých príznakov odporúčať 
špecifické diétne alebo liečebné opatrenia, spočívajúce v podávaní chondro-
protektív, ako sú napr. glukózamín alebo chondroitín. 

Tradičné liečivé rastliny s močopudným a mier-
nym dezinfekčným účinkom, ako napr . list med-
vedice, praslička roľná, žihľava alebo zlatobyľ, 
stále častejšie vytláča tradičný prostriedok severo-
amerických indiánov: plody brusnice veľkoplodej 
(Vaccinium macrocarpon) . Tento trend potvrdzujú 
i výsledky prieskumu Lekárnici odporúčajú z roku 
2010: prípravky s obsahom brusníc odporúča viac 
ako 90 % lekárnikov, pričom jednoznačným víťa-
zom sa stali prípravky rady urinal® od spoloč-
nosti WALMARK . 

Brusnica veľkoplodá

Plody brusnice veľkoplodej si obľúbenosť zís-
kali vďaka objavu presného mechanizmu účinku 
obsiahnutých proantokyanidínov . Tieto látky sa po 
konzumácii vylučujú čiastočne močom, kde blo-
kujú schopnosť patogénných baktérií (najčastej-
šie rôzne kmene Escherichia coli) priľnúť k epitelu 

močových ciest a bránia tak ich kolonizácii . Jedno-
duchým spôsobom tak dochádza k vyplavovaniu 
baktérií z močových ciest . 

urinal®

Výživový doplnok urinal® obsahuje v jednej to-
bolke 200 mg extraktu brusnice veľkoplodej zpraco-
vaného patentovanou technológiou nutricran™, 
čo odpovedá približne 5 000 mg čerstvých plodov . 
Účinnosť prípravku urinal® bola v rokoch 2005 
– 2006 overená štúdiou Ústavu lekárskej chémie 
a biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci .* V dvojito zaslepenej klinickej štúdii 
u 65 žien prípravok urinal® významne znižoval 
priľnavosť uropatogénnych baktérií . Jeho podáva-
nie bolo pritom celkom bezpečné a neboli pozo-
rované žiadne nežiaduce účinky . Celý rad urinal® 
ďalej dopĺňajú prípravky určené primárne pre rýchle 
riešenie akútnych problémov: urinal® a urinal 

akut® FOrte a urinal® hot drink vo forme 
instantného nápoja.

O spoločnosti Walmark

Spoločnosť WALMARK sa v poslednom období 
vypracovala na najväčšieho výrobcu výživových 
doplnkov v strednej Európe a rozširuje i výrobu 
registrovaných liečivých prípravkov . Všetky výži-
vové doplnky WALMARK sú vyrábané v najvyššej 
farmaceutickej kvalite garantovanej certifikátom 
GMP podľa smernice ES 201/83, ktorá zaručuje 
v tejto oblasti nadštandardnú kvalitu . Chválihodná 
je aj úzka spolupráca spoločnosti s radom popred-
ných lekárskych pracovísk na Slovensku i v Českej 
republike .
*  Valentova K . et al . Biosafety, antioxidant status and me-

tabolites in urine after consumption of dried cranberry 

juice in healthy women: A pilot double-blind placebo 

controlled trial . J Agric Food Chem . 2007;55:3217-24

Odborná redakcia, Edukafarm 

Odborná redakcia, Edukafarm 
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Lekárnici odporúčajú: Varixinal® pri žilových problémoch

Multivitamíny pre deti: lekárnici odporúčajú Marťankov

Porucha funkcie žilovej steny dolných končatín je jednou z najčastejších 
porúch funkcie periférnych ciev. Najčastejšie zasahuje dolné končatiny 
a typickými postihnutými sú obvykle ženy, u ktorých celkový výskyt dosa-
huje až 20 %. 

Skúsenosti však ukazujú, že napriek súčasnej dostupnosti všetkých po-
travín, práve v oblasti ovocia a zeleniny stále pretrvávajú ne dos tatky. 

Odborná redakcia, Edukafarm 

Ruku na srdce, kto skutočne dokáže svoje dieťa 
primäť, aby denne konzumovalo odporúčané množ-
stvá zeleniny a ovocia? Pokiaľ sa k tomu pridá dočas-
ne zvýšená potreba vitamínov, napr . pri vyššej záťaži 
(šport) alebo v rekonvalescencii, je vhodné doplnko-
vé podávanie vitamínov a minerálov . V prieskume 
Lekárnici odporúčajú 2010 sa ako najlepšia voľba 
z pohľadu lekárnikov ukázal rad výživových dopln-
kov Marťankovia od spoločnosti Walmark . 

Tento rad prípravkov je založený na odporúča-
ných denných množstvách vitamínov a minerálov, 
ktoré dopĺňajú ďalšie zložky pre špecifickejší úči-
nok: Marťankovia s prebiotikami na podporu 
črevnej mikroflóry, Marťankovia s kompexom 
imunoactiv, zameraným na posilnenie imunity, 
želatínový Marťankovia gummi s komplexom 
Boneactive – teda s vyšším obsahom vápnika a vi-
tamínu D a Marťankovia sirup, multivitamínový 
výživový doplnok pre deti už od 1 roku . Vzhľadom 
k rôznorodosti zloženia stravy u jednotlivcom nemá 
u multivitamínových prípravkov veľký význam hod-
notiť množstvá jednotlivých zložiek . Pozrime sa pre-
to na ostatné faktory, ktoré Marťankov odlišujú od 
konkurencie . 

Klinické skúsenosti

Aj keď v prípade Marťankov nejde o registrovaný 
liek, spoločnosť Walmark dokáže prínos svojich vý-
robkov preukázať . Marťankovia s Imunactivom sa 
v rokoch 2004 – 2005 podávali v klinickom sledovaní 
prof . MUDr . Hany Hrstkovej, CSc . (I . Detská interná 
klinika LF MU Brno) celkovo 456 deťom raz denne 
počas 2 rokov . U príslušných detských lekárov sa 
priebežne sledoval výskyt všetkých ochorení . 

Priemerný počet i celková dĺžka ochorení počas 
užívania Marťankov významne poklesli . Pred štúdiou 
bol priemerný počet ochorení za dva roky 9,6; po 
2-ročnom užívaní Marťankov klesol na 7,2 . Celková 
doba všetkých ochorení na jedno dieťa bola pred štú-
diou priemerne 78,3 dní za dva roky; po dvojročnom 
užívaní klesla celková doba na 56,5 dní, čo je rozdiel 
približne 3 týždne .

Úspešný marketing

Samotný koncept Marťankov, spolu s neustále 
aktualizovanými príbalovými darčekmi, ako figúrky 
marťankov, marťanské rádio, „marťafón“, laser alebo 

špiónska výbava, dokázali vždy zaujať detskú pozor-
nosť a pritom sa nemusia odkazovať na žiadnu inú 
tému, ako sú obvykle obľúbené rozprávkové posta-
vičky . Pre deti je tiež určená webová stránka www .
martankovia .sk, fungujúca ako určitý „klub“ – koz-
mická loď, ktorá deťom prináša zábavu na internete . 
Marketingový mix tak dokázal z Marťankov vytvoriť 
samostatný svet, ktorý akokoľvek sa nám môže zdať 
z prísne zdravotného hľadiska ako nadbytočný, v pra-
xi funguje – dokáže vytvoriť priaznivý vzťah dieťaťa 
k užívaniu tohto produktu a podstatne zlepšiť spolu-
prácu – komplianciu – detského pacienta . 

Záver

O úspechu Marťankov ako najobľúbenejších „mul-
tivitamínoch“ pre deti teda možno povedať, že stojí 
na troch pilieroch: renomé spoločnosti Walmark – 
najväčšieho výrobcu výživových doplnkov v strednej 
Európe, kvalita potvrdená klinickou štúdiou a v ne-
poslednom rade úspešný marketing, ktorý vyššie 
uvedené vlastnosti dokáže „predať“ . 

Víťazstvo Marťankov, aj napriek početnej konku-
rencii, nie je žiadnym prekvapením . 

Porucha funkcie žilovej steny, označovaná často 
ako chronická žilová insuficiencia, sa prejavuje poci-
tom ťažoby a únavy v nohách (ťažké nohy) v dôsledku 
straty elasticity cievnej steny stagnácie krvi, obzvlášť 
pri dlhodobom statickom zaťažení . Ďalším prejavom 
sú nočné kŕčovité bolesti v lýtkach, opuchy, rozšíre-
nie žíl (kŕčové žily), svrbenie a kožné zmeny . Aj keď 
základným postupom sú režimové a fyzikálne opat-
renia (kompresívna liečba), nie je kompresívna lieč-
ba (pančuchy) veľmi obľúbená a komfortná . Klinické 
štúdie dokazujú, že zvlášť v počiatočných štádiách 
sa kompresívnej liečbe plne vyrovná použitie veno
toník . Venotoniká sú k dispozícii ako liečivá viazané 
na lekársky predpis, voľne predajné liečivá i výživové 
doplnky . S ktorým voľne predajným prípravkom sú 
najlepšie skúsenosti?

varixinal 

V prieskume Lekárnici odporúčajú 2010 sa už po 
druhý rok za sebou najvyššie umiestnil výživový 

doplnok varixinal od spoločnosti Walmark . Je 
zaujímavé, že podľa praktických skúseností v lekár-
ňach výživový doplnok varixinal predbehol všet-
ky voľne predajné lieky . Je však pravdou, že žiadny 
z nich neponúka také komplexné zloženie, ako práve 
varixinal . Obsahuje viacero látok s klinicky overe-
ným venotonickým účinkom . Ku klinicky najovere-
nejším patrí extrakt z pagaštana konského (Aesculus 
hippocastanum), štandardizovaný na obsah aescínu. 
Táto zmes saponínov má prevažne tonický účinok: 
podporujú krvnú cirkuláciu, znižujú lámavosť cievnej 
steny, normalizujú patologicky zvýšenú permeabilitu 
žilovej steny . 

Pôsobia tak antiedematózne, zlepšujú stav celé-
ho žilového aparátu a priaznivo ovplyvňujú zráža-
vosť krvi . Kapilárnu a lymfatickú hyperpermeabilitu 
znižuje extrakt z koreňa a mladých stoniek listnatca 
tŕnitého (Ruscus aculeatus), obsahujúci ruskogeníny 
a neoruskogeníny . Extrakt z čučoriedky (Vaccinium 
myrtillus) obsahuje antokyanidové glykozidy (myr
tilín, neomyrtilín), ktoré pôsobia ako antioxidanty 

a zvyšujú cievnu odolnosť (znižujú priepustnosť ka-
pilár), zlepšujú cievnu cirkuláciu aj mikrocirkuláciu . 
Gotu Kola (Centella asiatica) zlepšuje krvnú cirkulá-
ciu a pôsobí antisepticky . Má priaznivý efekt na spo-
jivové tkanivo žilových stien a kapilár . Spolu s hes
peridínom a vitamínom C znižujú kapilárnu fragilitu 
a hyperpermeabilitu . Každá z týchto liečivých rastlín 
má teda svoje špecifické oblasti pôsobenia, ktoré sa 
vzájome dopĺňajú . Práve tak zrejme získava prípra-
vok Varixinal určité výhody oproti väčšinou mono-
komponentným liekom . 

Záver

Vzhľadom na charakter práce v lekárni, sú samotní 
pracovníci lekární často „cieľovou skupinou“ týchto pro-
duktov . Odporúčaniu prípravku Varixinal teda okrem 
spätnej väzby od zákazníkov často vedie aj dôkladná 
osobná skúsenosť . Táto priaznivá kombinácia skúse-
ností a kvality produktu sa teda zrejme odrazila i na cel-
kovom hodnotení  Varixinalu pri žilových problémoch .
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Poruchy pamäti – lekárnici odporúčajú  
Walmark GinkoPrim®/Ginkgo Biloba

Poruchy pamäti sú obvykle súčasťou starnutia. Obvyklé stimulanty, ako 
napr. káva a čaj, v tejto oblasti nemajú dlhší účinok, a preto sa pozornosť 
obracia hlavne na látky s nootropickým účinkom. 

Odborná redakcia, Edukafarm 

Je zaujímavé, že v prieskume Lekárnici odporú-
čajú 2010 sa len minimálna časť lekárnikov priklo-
nila k syntetickým nootropikám (piracetam) alebo 
k registrovaným liekom s obsahom štandardizo-
vaného extraktu ginkga dvojlaločného, ktoré sú 
na tento typ problémov priamo indikované . Naj-
vyššiu dôveru síce získal štandardizovaný extrakt 
ginkga, ale vo forme výživových doplnkov: výživo-
vé doplnky spoločnosti Walmark s obsahom štan-
dardizovaného extraktu z listov gingka Walmark 
ginkgo Biloba a Walmark ginkoPrim získali 
drvivú väčšinu hlasov . 

ginkgo biloba

Ginkgo dvojlaločné (Ginkgo biloba) je unikátny 
druh stromu bez blízkych rodových príbuzných . 
Často sa zaraďuje medzi tzv . „živé fosílie“, pretože 
jeho posledný príbuzní vyhynuli pred viac ako 
2 500 000 rokmi a sám sa za to obdobie nezme-

nil . Zo stromov sa od jari do začiatku leta zbiera list 
(Folium ginkgo bilobae) obsahujúci komplex flavo-
noidov, glykozidov, terpenických laktónov, orga-
nických kyselín a karotenoidných farbív . Táto zmes 
pôsobí viacerými mechanizmami (v mnohých 
prípadoch doposiaľ neobjasnenými) . V periférnych 
cievach spôsobujú rozšírenie priesvitu a zlepšenie 
prietoku krvi aj najjemnejšími kapilárami, zlepšujú 
reologické vlastnosti krvných elementov a v ner-
vových tkanivách CNS zvyšujú syntézu acetylcho-
línu (využitie pri Alzheimerovej chorobe) . Celkové 
zlepšenie zásobenia nervových tkanív kyslíkom 
a glukózou, spolu s priaznivým ovplyvnením neu-
romediátorov tak vedie k pozitívnemu nootropic-
kému účinku . 

Walmark ginkgo biloba / 
ginkoPrim

Prípravok Walmark Ginkgo Biloba patrí do zá-
kladného radu bylinných výťažkov spoločnosti 

Walmark a obsahuje 40,0 mg extraktu Ginkgo 
biloba, štandardizovaného na 24 % obsah flavono-
idových glykozidov a 6 % obsah terpénových lak-
tónov . Priaznivé pôsobenie ďalej podporuje ex-
trakt z hlohu (Crataegus spp.), ktorý tonizuje cievnu 
sústavu a antioxidačne účinný vitamín E . Prípravok 
Walmark ginkoPrim patrí do špeciálneho radu 
kombinovaných prípravkov . Obsahuje 30 mg rov-
nakého extraktu, ktorý však dopĺňa 150 mg hor-
číka, priaznivo ovplyvňujúceho nervový systém, 
správnu činnosť srdca, svalov a celého obehového 
systému . 

Záver

V prieskume Lekárnici odporúčajú 2010 sa pri 
problémoch s pamäťou jasne ukázal príklon k fyto-
terapii a k ekonomicky výhodnejšej alternatíve v po-
dobe výživových doplnkov . Spoločnosť Walmark tu 
naplnila svoju úlohu lídra na stredoeurópskom pa-
rafarmaceutickom trhu .

Multivitamíny pre dospelých: lekárnici odporúčajú Walmark Spektrum

Užívanie multivitamínových prípravkov je často predmetom vášnivých de-
bát. Výrobcovia sa snažia presvedčiť potenciálnych zákazníkov o „nevyh-
nutnej“ potrebe ich prípravku, na druhej strane, sa niekedy užívatelia mul-
ti vitamínových prípravkov označujú za „s najdrahším močom“, pretože 
vyvážená strava by mala zabezpečovať dostatočný prísun všetkých mik-
ronutrientov. Je tomu však v modernej spoločnosti skutočne tak?

Odborná redakcia, Edukafarm 

Jednoznačná odpoveď na tento spor zrejme 
neexistuje, pretože nie je možné zahrnúť všetky 
jednotlivé detaily užívateľov . Nedávno zverejnená 
rozsiahla populačná kohortová štúdia zo Švédska 
napríklad na veľkej skupine pacientov (32 000 žien 
počas 10 rokov) ukazuje, že používanie multivitamí-
nových prípravkov v tak vyspelej spoločnosti zníži-
lo riziko infarktu myokardu až o 27 % (Rautiainen, 
2010) . Z toho možno odvodiť, že moderný životný 
štýl môže klásť na organizmus zvýšené nároky, ktoré 
v určitých ohľadoch priemerná kvalitná strava nedo-
káže pokryť . 

Existujú teda určite obdobia, keď nedokážeme 
(alebo nechceme) dodržiavať zásady správnej ži-
votosprávy, alebo máme zvýšenú potrebu týchto 
dôležitých nutričných faktorov (choroba, nadmerná 
fyzická záťaž), ktorú nevieme pokryť bežnou stravou . 

V prípadoch možno považovať doplnkové podáva-
nie komplexných zmesí vitamínov a minerálov za 
vhodné .

Lekárnici odporúčajú 
spektrum

Prípravky radu spektrum patria na našom trhu 
k tým najdlhšie prítomným . Táto dlhodobá práca 
sa samozrejme odráža na hodnote značky v očiach 
zákazníkov . V súčasnosti je na trhu zastúpená 3 prí-
pravkami . spectrum energY obsahuje komplexnú 
zmes vitamínov a minerálov doplnenú o kofeín s cel-
kovým stimulačným účinkom . spectrum iMunactiv 
je rovnakou zmesou vitamínov a minerálov, avšak 
obohatenou o komplex Imunactiv, teda zmes be-
ta-glukán, bioflavonoidov a zvýšeným množstvom 
vitamínu C a zinku . Táto kombinácia pomáha pod-

porovať imunitný systém . Posledným prípravkom 
tohto radu je Spectrum 50+, ktorý obsahuje zmes 
vitamínov a minerálov upravenú pre potreby starších 
užívateľov, doplnenú o látky s adaptogénnym účin-
kom: extrakt z koreňa žen-šenu a dimetylaminoeta-
nol (DMAE) . 

Dôležitou inováciou celého radu spektrum sa 
v poslednom roku stalo využívanie organických 
zdrojov vitamínov a minerálov, ktoré majú lepšiu 
bio logickú využiteľnosť, ako pri použití anorganic-
kých solí . Ide napr . o organické formy zinku (pro-
teináty, kvasinky, laktáty a pod .), organicky viazaný 
selén (selenocystín, selenometionín) alebo organic-
ké soli železa (glukonát, fumarát železnatý) . Vďaka 
týmto organickým zlúčeninám sa tak prípravky radu 
Spektrum môžu priblížiť bližšie zdrojom obsiahnu-
tým v kvalitnej strave . 
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Suché oko? Lekárnici odporúčajú Hypromelózu-P

Mnoho pacientov prichádzajúcich do lekární si sťažuje na neurčité ťažkosti s očami, ktoré charakterizuje hlavne pálenie, začervenanie, 
svrbenie alebo pocit prítomnosti cudzieho telesa („piesku“) v očiach. Vzhľadom na subjektívne vnímanie bývajú tieto ťažkosti 
označované ako „syndróm suchého oka“. Podstatou problému je však narušenie tvorby a kvality slzného filmu. 

Odborná redakcia , Edukafarm

syndróm suchého oka

S ochorením, ktoré sa dá označiť súhrnným ná-
zvom „syndróm suchého oka“ (keratoconjunctivitis 
sicca), sa v súčasnosti stretávame stále častejšie . 
Ide o určitý fenomén modernej doby, keď sú naše 
oči vystavené negatívnym vplyvom vonkajšieho 
prostredia (priemyselné exhaláty, klimatizácia, pre-
sušený vzduch, nadmerná prašnosť), ale zároveň 
sú kladené zvýšené nároky na ich funkciu (práca 
pred monitorom, dlhé šoférovanie, sledovanie TV 
a pod .) . 

Liečba syndrómu suchého oka by mala vy-

chádzať vždy z vyvolávajúcich príčin, avšak práve 
vzhľadom na multifaktoriálny pôvod problému sa 
najčastejšie priama príčina nedá určiť . 

Preto je hlavným spôsobom liečby nahrádzanie 
slzného filmu tzv . umelými slzami . Ide väčšinou 
o vodné (fyziologické) viskózne roztoky, ktoré sa 
snažia napodobiť ochrannú a optickú funkciu sĺz . 
V prieskume Lekárnici odporúčajú 2010, v kategórii 
syndróm suchého oka, si najväčšiu dôveru získal 
prípravok hypromelóza-P od spoločnosti uni-
MeD PharMa, spol. s r.o.

hypromelóza-P

HYPROMELÓZA-P je očný roztok s ochranným 
epitelizačným, dezinfekčným a zvlhčujúcim účin-
kom . Obsahuje viskóznu zložku hydroxypropylme-
tylcelulózu (hypromelózu) a dexpanthenol (vitamín 
zo skupiny B) . Dexpanthenol prispieva k zrýchlenej 
obnove buniek na povrchu rohovky po operáci-
ách oka alebo pri erózii rohovky malými poškria-
baniami či padnutými drobnými telieskami do 
spojovkového vaku . Hydroxypropylmetylcelulóza 

zvlhčuje vonkajší povrch oka a slúži ako náhrada 
pri nedostatočnej tvorbe sĺz . Pomáha tiež k úľave 
od nepríjemných pocitov (štípanie, pálenie) spre-
vádzajúcich mierne podráždenia oka vetrom, pra-
chom, cigaretovým dymom, znečisteným ovzdu-
ším, kontaktnými šošovkami atď ., k zmierneniu 
očnej únavy spôsobenej dlhodobým čítaním, ria-
dením motorových vozidiel, sledovaním obrazov-
ky televízora alebo monitora počítača .

uniMeD PharMa, spol. s r.o.

Spoločnosť UNIMED PHARMA je slovenská far-
maceutická spoločnosť, ktorá od roku 1994 pôsobí 
na slovenskom oftalmologickom trhu a postupne 
svoje výrobky dodáva do viac ako 12 európskych 
krajín . Súčasné produktové portfólio zahŕňa viac 
ako 30 registrovaných očných kvapiek, zdravotníc-
kych prostriedkov a výživových doplnkov pre oblasť 
oftalmológie . 

UNIMED PHARMA je jeden z najvýznamnejších 
výrobcov oftalmologických prípravkov v strednej 
Európe . 

 Prečo zvíťazila Hypromelóza-P®?
 odstraňuje pocit „suchosti“ očí a slúži ako náhrada 

 pri nedostatočnej tvorbe sĺz 

 obsahuje dexpantenol (vitamín zo skupiny B), ktorý prispieva 
 k zrýchlenej obnove buniek na povrchu rohovky

 poskytuje úľavu od nepríjemných pocitov pri podráždení očí vetrom, 
 prachom a dymom

 zmierňuje únavu očí spôsobenú čítaním, šoférovaním, 
 sledovaním TV a PC monitora

Víťaz prieskumu 
„Lekárnici odporúčajú 2010“ 
v kategórii „syndróm suchého oka“

SENSIVIT®, zvlhčujúci roztok s vitamínmi A a E, sa umiestnil na 3. mieste.

HYPROMELÓZA-P
ochrana oka

®

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 
Slovenská republika tel.: +421 2 4333 3786, fax: +421 2 4363 8743, 

info@unimedpharma.sk, www.unimedpharma.sk

inzercia
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Hnačka – lekárnici 
odporúčajú Endiex

Hnačkové ochorenia patria po ochoreniach 
dýchacích ciest k najčastejším problémom. Je 
však podstatné si uvedomiť, že hnačka samotná 
nie je ochorenie, ale ide o príznak, ktorý môžu 
vyvolávať veľmi rôzne príčiny. Celkom iný po-
stup sa odporúča pri hnačke bakteriálneho ale-
bo vírusového pôvodu, psychogénnej hnačke 
alebo pri hnačke po alimentárnej abiotickej 
intoxikácii. 

Odborná redakcia, Edukafarm
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ENDIEX®
Hnačku nielen zastaví, 
ale aj vylieči.
Vhodný pre dospelých a deti 
už od 6 rokov.*

PREČO ŽIŤ 
S HNAČKOU, 
KEĎ JU MÔŽETE 
VYLIEČIŤ?

www.endiex.sk Zentiva, a.s. Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01  Bratislava
Slovensk  republika

Tel.: +421 2 33 100 100
Fax.: +421 2 33 100 199
E-mail: info@zentiva.sk
Internet: www.zentiva.sk

Inzerce_Endiex_100x297.indd   1 25.3.2011   14:55:29

Nie všetky prípady hnačiek sa hlásia, a preto epidemiologické štatistiky 
sú do určitej miery skreslené . Pokiaľ by sme vychádzali zo štatistík zdravot-
níckych zariadení, najčastejšie sa vyskytujú práve infekčné hnačky bakteri
álneho pôvodu. Tvoria približne 80 % infekčných hnačiek, zvyšok pripadá 
prevažne na hnačky vírusového pôvodu, parazitárne hnačky sú v našich 
podmienkach ojedinelé . 

Výrazne začínajú prevládať kampylobakteriózy, naopak salmonelózy za-
čínajú z dôvodu zlepšujúcich sa hygienických podmienok v potravinárstve 
ustupovať . Narastajúci výskyt majú tiež tzv . „cestovateľské hnačky“, teda 
hnačky spôsobené pre stredoeurópana atypickou bakteriálnou kolonizá-
ciou čreva . V týchto prípadoch možno ako kauzálnu liečbu použiť práve 
črevné dezinficienciá, ako napr . kloroxin alebo nifuroxazid.

Lekárnici odporúčajú endiex

Víťazom prieskumu Lekárnici odporúčajú 2010 sa stal liek ENDIEX od 
spoločnosti Zentiva, ktorý obsahuje 200 mg nifuroxazidu . Z dôvodu lep-
šieho antimikróbneho spektra tento nový liek prakticky nahradil tradične 
používaný kloroxin (Endiaron) . Ako účinná látka bol nifuroxazid do voľného 
predaja uvoľnený od mája 2007, avšak existujú bohaté skúsenosti s jeho 
použitím v rámci výdaja viazaného na lekársky predpis (Ercefuryl) . Lieky 
s touto účinnou látkou sú voľno predajné tiež vo väčšine „rizikových“ turis-
tických destinácií, kde sú často dostupné ako rýchla pomoc pri hnačkách 
i priamo v ubytovacích zariadeniach . 

Liek ENDIEX sa preto veľmi dobre uplatňuje pri infekčných hnačkách rôz-
neho pôvodu (vrátane cestovateľských hnačiek), ale uplatnenie nachádza 
aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich črevnú dysmikróbiu 
(zmenu biologickej rovnováhy črevnej flóry), kvasné a hnilobné procesy 
v črevnom prostredí . Jeho použitie je veľmi bezpečné (ide o nevstrebateľ-
nú látku) a rezistencia zatiaľ nie je rozšírená .
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Lekárnici odporúčajú:  
Faktu pri hemoroidoch

Prejavujú sa hlavne ako svrbenie a bolesti v oblasti ritného otvoru, ďalej ako 
krvácanie, odchod hlienov a niekedy i vyvrátenie (prolaps) sliznice konečníka . Prí-
činou môžu byť zápal a trhliny (fisúry) v oblasti ritného otvoru, alebo najčastejšie, 
rozšírené žily v oblasti konečníka – hemoroidy . 

Lieky používané pri hemoroidoch sa preto zameriavajú na stav cievnej steny, 
reparáciu rozšíreného žilového pletenca, zlepšenie hojenia poškodených tkanív 
a odstránenie svrbenia a bolestivosti . Prečo vyhral práve prípravok s polikrezulé-
nom a cinchokaínom? 

Polikrezulén a cinchokaín

Liečivá látka polikrezulén je vysokomolekulárna kyselina schopná selektívne ko-
agulovať bielkoviny . Polikrezulén tak pomáha odstraňovať nekrotické alebo pato-
logicky pozmenené tkanivá okolo anorektálneho žilového pletenca . Selektívnosť 
účinku sa prejavuje zachovaním normálneho zdravého tkaniva v okolí rany . Ako 
lokálne hemostyptikum polikrezulén koaguluje krvné bielkoviny a vyvoláva kon-
trakciu drobných kapilár . Vďaka tomu dochádza k veľmi rýchlemu zastaveniu kr-
vácania v análnej a perianálnej oblasti . Adstringentný účinok tlmí mokvanie, častý 
sprievodný jav hemoroidov . Polikrezulén súčasne vyvoláva reaktívnu hyperémiu, 
ktorá podporuje hojivé procesy v postihnutých tkanivách a urýchľuje reepitelizá-
ciu . Má tiež priamy baktericídny účinok, ktorý chráni pred sekundárnym osídlením 
poranenia patogénnymi mikroorganizmami . Cinchokaín je lokálne anestetikum, 
ruší reverzibilne v oblasti aplikácie vodivosť senzibilných nervov . Vďaka tomu od-
straňuje bolesti a svrbenie, časté príznaky hemoroidov v anorektálnej oblasti . 

V porovnaní s lidokaínom, ktorý sa používa v konkurenčných prípravkoch, sa 
vyznačuje vyššou lipofilitou, a preto pri lokálnom podaní veľmi dobre preniká do 
tkanív . Má tiež oveľa dlhší polčas účinku a vedie tak k dlhšej úľave nepríjemných 
senzorických vnemov (bolesť, pálenie svrbenie) v anorektálnej oblasti po jednej 
aplikácii . Zníženie počtu potrebných aplikácií zvyčajne pacienti veľmi oceňujú .

Faktu

Liečivé prípravky Faktu dodáva na slovenský trh farmaceutická spoločnosť  
NYCOMED vo forme čapíkov a mastí, čo sú bežné liekové formy antihemoroidík . 
Masť je určená na liečbu vonkajších i vnútorných hemoroidov . Na liečbu vnú-
torných hemoroidov, obzvlášť ak sú sprevádzané zápalmi a krvácaním, sú však 
vhodnejšie čapíky . Čapíky FAKTU majú malú veľkosť, ktorá umožňuje pohodlnú 
aplikáciu . Na rozdiel od prípravkov obsahujúcich venofarmaká majú liečivé prí-
pravky Faktu vďaka polikrezulénu rýchly hemostatický účinok, odstraňujú patolo-
gicky pozmenené tkanivá žilového pletenca a zlepšujú hojenie vzniknutých rán . 
Nástup účinku pozorovaného pacientom je tak zrejme rýchlejší a môže byť lepší 
v rozvinutejších štádiách ochorenia . Rad Faktu obsahuje ako jediný na trhu lokálne 
anestetikum cinchokaín, ktorý je najúčinnejším a najdlhšie pôsobiacim dostup-
ným lokálnym anestetikom, čo vhodným spôsobom predlžuje účinnosť prípravku . 

S rozvojom sedavého štýlu zamestnania sa problémy s kone č-
níkom stávajú stále častejším problémom, s ktorým sa pa-
cienti chodia radiť do lekárne. Epidemiologické poznatky 
ukazujú, že menšie alebo väčšie ťažkosti s konečníkom zažije 
viac ako 50 % ľudí. 

Odborná redakcia , Edukafarm

Rýchla
a účinná úľava
od upchatého nosa.
Kyselina hyaluronová (HA)
ZVLHČUJE a REGENERUJE
nosovú sliznicu.
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Skrátená informácia o lieku

OLYNTH® HA 0,1 %. Liečivo: xylometazolini hydrochloridum 1,0 mg v 1 ml roztoku. Lieková forma: Nosová roztoková aero-
disperzia. Indikácie: Zníženie opuchu sliznice nosa pri akútnej nádche, vazomotorickej nádche (rhinitis vasomotorica), alergickej 
nádche (rhinitis allergica); urýchlenie uvoľnenia sekrécie u paranazálnej sinusitídy a pri katare Eustachovej trubice spoločne s nádchou. 
OLYNTH® HA 0,1 % je určený na liečbu dospelých a detí od 7 rokov. Dávkovanie: Liek sa aplikuje podľa potreby, najviac 3-krát 
denne vždy 1 dávka do každej nosovej dierky. Liek sa nemá užívať dlhšie ako 5 dní, pokiaľ lekár neurčí inak. Kontraindikácie: 
precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku lieku, rhinitis sicca. OLYNTH® HA  0,1 % sa nesmie podávať deťom
do 7 rokov veku. Liek sa má používať až po starostlivom vyhodnotení rizika a prínosu liečby u pacientov liečených inhibítormi MAO
alebo ďalšími liekmi s  potenciálne hypertenzným účinkom, so zvýšeným vnútroočným tlakom, najmä u pacientov s  glaukómom
s  úzkym uhlom, so závažným kardiovaskulárnym ochorením, s  feochromocytómom a s  metabolickým ochorením. Špeciálne
upozornenia: Dlhodobé používanie a predávkovanie sympatomimetikami s dekongescenčnými účinkami môže viesť k reaktívnej 
hyperémii sliznice nosa. Kyselina hyalurónová chráni a zvlhčuje sliznicu nosa. Interakcie: Súčasné užívanie inhibítorov monoami-
nooxidázy tranylcypromínového typu alebo tricyklických antidepresív môže viesť k  vzostupu krvného tlaku vzhľadom na kardio-
vaskulárny účinok týchto liekov. Používanie v gravidite a počas laktácie: Xylometazolín sa nemá užívať v gravidite a počas 
laktácie. Nežiaduce účinky: Časté: mierne príznaky iritácie nosa, zvlášť u citlivých pacientov;  zvýšený opuch sliznice. Menej 
časté: systémový sympatomimetický účinok. Zriedkavé: bolesť hlavy, nespavosť alebo únava. Predávkovanie: Predávkovanie alebo 
náhodné perorálne požitie lieku môže viesť k týmto príznakom: mydriáza, nauzea, zvracanie, cyanóza, horúčka, spazmy, tachykardia, 
srdcové arytmie, obehové zlyhanie, zástava srdca, hypertenzia, pľúcny edém, dýchacie ťažkosti, psychické ťažkosti, útlm funkcií 
centrálneho nervového systému spojený s ospalosťou, pokles telesnej teploty, bradykardia, hypotenzia ako pri šoku, apnoe a kóma. 
Uchovávanie: Pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Balenie: 10 ml liekovka z vysokodenzitného polyetylénu. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: McNeil Products Limited, C/O Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Veľká Británia. Lokálny zástupca v SR: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava, Tel.: +421 258 280 700. Registračné čísla: 69/0289/06-S. 
Dátum revízie textu: december 2007  
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Liek nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. 
Pred použitím si prečítajte úplnú informáciu o lieku.
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