
Coldrex pri prechladnutí
Pod pojmom „prechladnutie“ zvyčajne rozumieme bežné sezónne 

vírusové respiračné infekcie a často aj chrípku. Tieto ochorenia majú 

mnoho spoločných príznakov, a najmä na začiatku ochorenia býva 

ťažké ich od seba odlíšiť. V popredí sú bolesti v hrdle, nádcha, horúč-

ka, bolesti hlavy a svalov, únava a malátnosť.

Výskum v oblasti antivirotík zatiaľ prakticky žiadne riešenie neponúka, a preto 

najvhodnejším postupom je v takýchto prípadoch dopriať si čas na regene-

ráciu a prechladnutie 2 – 3 dni vyležať. Nie každý si však môže dnes dovoliť 

takúto „drahú“ liečbu. Aj keď obvyklé príznaky – bolesti hrdla, nádcha, zvýšená 

teplota, bolesti hlavy, svalov a únava – nie sú priamo ohrozujúce, pacienti 

veľmi vítajú ich symptomatickú úľavu pri primeranom zmiernení pracovného 

nasadenia pri prechladnutí. Pretože tieto ochorenia sa zvyčajne prejavujú nie-

koľkými symptómami súčasne, sú preto pre pohodlie pacientov výhodnými 

kombinovanými prípravkami. K ich obľúbenosti tiež prispieva jednoduchšia 

liečba a rýchlejší ústup príznakov pri vzájomnej potenciácii účinkov. Zákla-

dom sú obyčajne látky zo skupiny antipyretík-analgetík, doplnené o vitamín C 

a dekongescenčné, antitusické alebo expektoračné lieky.

Klinické porovnanie účinnosti jednotlivých kombinácií nie je žiaľ k dispozícii, o to 

sú cennejšie výsledky prieskumu Lekárnici odporúčajú 2013, ktorý poukazuje na 

praktickú skúsenosť s empirickou obľúbenosťou medzi odborníkmi s najväčší-

mi terénnymi skúsenosťami so samoliečbou – lekárnikmi. Najväčšiu obľúbenosť 

si v tejto oblasti za rok 2013 získalo množstvo liečivých prípravkov so značkou  

COLDREX.

COLDREX
Rad COLDREX dnes zastupuje viaceré liečivé prípravky s rozdielnym zložením, 

ktoré možno použiť pri liečbe príznakov chrípky a prechladnutia dospelých 

aj detí. Ako základnú účinnú látku obsahujú antipyretetikum/analgetikum – 

paracetamol. Táto voľba sa pre samoliečbu zdá veľmi rozumná (potvrdzuje ju 

napokon i poradie na ďalších miestach prieskumu – prvé tri prípravky sa vždy 

zakladajú na paracetamole, prvý prípravok s ibuprofénom získal len 7,8 %), 

pretože v terapeutických dávkach má paracetamol veľmi dobrý bezpečnostný 

profil a považuje sa za jeden z nebezpečnejších liekov.

Paracetamol sa laicky všeobecne zaraďuje medzi „lieky na bolesť a horúčku“, 

od obvyklých liekov tejto skupiny – t.j. nesteroidových antiflogistík – inhibíto-

rov cyklooxygenázy – sa však významne odlišuje mechanizmom účinku. 

Jeho antipyretický účinok je daný centrálnym pôsobením v hypothalame, 

analgetické pôsobenie je tak založené pravdepodobne na centrálnej, ako aj 

periférnej úrovni. Inhibícia cyklooxygenázy (COX) nemá pri pôsobení parace-

tamolu prakticky žiadny zásadný význam, a preto sa vyznačuje veľmi dobrou 

gastrointestinálnou znášanlivosťou. Účinok paracetamolu sa objavuje za 1– 2 

hodiny po dosiahnutí maximálnej plazmatickej koncentrácie a trvá počas 3 až 

6 hodín. Antipyretický a analgetický účinok sa veľmi dobre odvíja od dávky. 

Liečivé prípravky Coldrex tablety obsahujú paracetamol (500 mg v 1 tablete), 

kde ich dopĺňa alfa-sympatomimetikum fenylefrín, vyvolávajúci dekongesciu 

nosovej sliznice, a expektorans terpinum monohydricum, ktorý znižuje visko-

zitu hlienu a uľahčuje odkašliavanie. Liečivý prípravokk obsahuje aj kofeín, kto-

rý potencuje účinok analgetika a odstraňuje únavu, a kyselinu askorbovú (vi-

tamín C). Podobné zloženie (ovšem bez kofeínu a terpín monohydrátu) majú 

veľmi obľúbené u pacientov aj vrecúška na prípravu nápojov Coldrex Horúci 

nápoj Citrón / Citrón s medom, ktoré obsahujú paracetamol vo vyššej dávke  

(750 mg v 1 vrecúšku), fenylefrín a kyselinu askorbovú, alebo s najvyššou 

jednotlivou dávkou paracetamolu (1 000 mg v 1 vrecúšku) Coldrex MaxGrip 

Lemon a Coldrex MaxGrip Lesné ovocie, tiež v kombinácii s fenylefrínom a 

kyselinou askorbovou a s príchuťami citrón alebo lesné ovocie. 

Dávkovanie paracetamolu z radu COLDREX zodpovedá v súčasnosti všeobecne 

uznávanej jednotlivej analgetickej dávke paracetamolu per os 10–15 mg/kg te-

lesnej hmotnosti. Jednotlivá dávka tak pri optimálnom dávkovaní a pri teles-

nej hmotnosti od 34 do 50 kg zodpovedá 500 mg paracetamolu, pri hmotnos-

ti do 65 kg je to 750 mg paracetamolu a u osôb s hmotnosťou od 65 kg je to  

1 000 mg paracetamolu. Zvyčajná odporúčaná jednotlivá dávka pre dospe-

lého vo Veľkej Británii je napr. 1 000 mg (Bandolier´s Little Book of Pain), a to 

reflektujú aj jednotlivé prípravky z radu COLDREX. Význam správneho dávko-

vania paracetamolu sa dnes veľmi zvyšuje, nakoľko v spoločnosti dochádza 

k prudkému výskytu nadváhy, a pri historicky „tradovanom“ dávkovaní para-

cetamolu (1x500 mg) je dávkovanie u väčšiny dospelých pacientov nedosta-

točné.

Komplexné uplatnenie
Rad liečivých prípravkov COLDREX tak pokrýva hlavné symptómy najčastej-

ších ochorení – menej závažné infekcie horných dýchacích ciest a chrípky, pri-

čom umožňuje prispôsobiť liečbu príznakom a fyzickým dispozíciám konkrét-

neho pacienta. To u zákazníkov posilňuje hodnotu značky ako takej a spätne 

sa vracia v dostatočných praktických klinických skúsenostiach. 


