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Dexamethasoni acetas 0,01 g Propylenglycolum 0,99 g 
Ung. leniens ad 100,0 g

Mast s obsahem kortikosteroidu s využitím na různé druhy 
ekzémů, dermatitid, pruritů aj. Výdej přípravku je vázán lé-
kařským předpisem.

Unguentum dexleniens 0,01 %

Natrii tetraboratis 0,7g Glycerolum 85% Gelatina anim. 
Methylparabenum Propylparabenum Aqua purificata

Tetraboritan sodný se používá k léčbě onemocnění pochvy 
vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida. Potlaču-
je množení a růst kvasinek. Uchovávat při teplotě do 20 °C. 
Chránit před světlem a mrazem.

Globulus cum natrio tetraborico 0,7g

Acidum boricum 1,690 g Thiomersalum 0,002 g Aqua pro 
iniectione ad 100,0 g

Používá se ke zklidnění očí, při nepříjemných pocitech v 
očích (řezání, pálení a svědění), k výplachům po poleptání 
očí a k odstranění cizích tělísek ze spojivkového vaku, při 
lehčích formách zánětů spojivek a okrajů očních víček. 
Uchovávat při teplotě 15 °C až 25 °C, chránit před světlem.

Acidi borici aqua ophthalmica 

Gelatina animalis 500mg v jedné kapsli

Podporuje růst pojivové tkáně, pevnost a pružnost kloubů, 
chrupavek, šlach a svalů. Nedostatek kolagenu vede 
k zánětu kloubního pouzdra a degenerativnímu onemoc-
nění kloubů (osteoporóze). Udržuje zdravou pleť a podpo-
ruje růst vlasů a nehtů.

Kapsle s gelatinou 0,5 g

Dexamethasoni acetas 0,01 g Ambiderman ad 100,0 g

Bílý hydrofilní krém s kortikoidem. Působí antiflogisticky, 
tlumí alergické projevy, svědění a zarudnutí kůže.

Dex-Ambiderman 0,01%

Carbethopendecinium bormid 0,06g, Natrium dihydorgen-
phosphas dihydricus, Dinatrii phosphas dodecahydricus, Di-
natrii edetas, Aqua pro injectione ad 10,0g

Nosní kapky obsahující povrchově aktivní antiseptikum 
vhodné k  podávání při dezinfekci sliznic horních cest dý-
chacích. Lze použít u chronických  zánětů  nosní sliznice, 
nosohltanu a vedlejších nosních dutin.

Mukophar nosní sprej

Acidum undecylenicum 1,5 g Chlorhexidini sol 20% 0,3 g 
Lavandulae etheroleum Caryophylli etheroleum Alcohol 
cetylicus Cera alba Cera lanae Vaselinum album ad 30,0 g

Nažloutlá mast s charakteristickou vůní po kyselině unde-
cylenové.  Ostatní přidané látky potencují její antimykotic-
ký účinek. Mast lze použít na léčbu nespecifických mykotic-
kých onemocnění kůže

Mykophar

Pini sylvestris etheroleum 0,3752 g Menthae piperitae 
etheroleum 0,1000 g Eucalypti etheroleum 0,0500 g 
Thymolum 0,0032 g Olivae oleum raffinatum ad 10,0 g

Směs éterických olejů v olivovém oleji. Nosní kapky zlepšu-
jí prokrvení sliznice a obnovují její přirozenou funkci. Pří-
pravek se užívá k léčbě rýmy a dalších zánětlivých onemoc-
nění sliznice nosu a nosohltanu.

Nosní kapky s éterickými oleji
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