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Carbethopendecinii bromidum 0,1 g Lactosum monohyd-
ricum ad 20,0 g

Zásyp s antiseptickým, antibakteriálním a slabě antimyko-
tickým účinkem. Lze ho využít k ošetření drobných poraně-
ní kůže, nezávažných popálenin, po malých dermatochirur-
gických výkonech aj.

Septonexový zásyp 0,5%

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

Používá se zklidnění oka, při nepříjemných pocitech v oku 
(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 

Carbethopendecinium bromid 0,06g, Aqua pro inj. 1,0g 
Cremor basalis ad 30,0g

Antiseptický krém s obsahem septonexu. Lze použít na 
menší povrchové infikované rány a vředy a povrchová 
kožní infekční ložiska,  pro dospělé i děti od 1 roku.

Septonexový krém

Acidum undecylenicum 1,5 g Chlorhexidini sol 20% 0,3 g La-
vandulae etheroleum Caryophylli etheroleum Alcohol cetyli-
cus 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 myko-
tických onemocnění kůž

Mykophar

Mupirocinum 0,11 g Glycerolum 85% 0,83 g Vaselinum 
album ad 5,00 g

Mast je určena k léčbě nosních infekcí a k eliminaci bacilo-
nosičství stafylokoků, včetně MRSA, které perzistují na 
nosní sliznici. Mast lze považovat za alternativu dlouhodo-
bě nedostupného Bactrobanu Nasal. 

Nosní mast s mupirocinem

Carbethopendecinii bromidum (Septonex) 0,002g, Acidum 
boricum 0,190g, Natrii tetraboras decahydricus 0,005g, 
Aqua pro iniectione ad 10,0g.

Oční kapky s obsahem septonexu s desinfekčním účinkem. 
Uchovávat při teplotě 15 °C až 25 °C. Nejsou vázané lékař-
ským předpisem. Balení SANO lékovka nebo sterilní plasto-
vá bralenka s bezpečnostním uzávěrem.

Oční kapky se septonexem
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Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum 5,00

Skořicová silice je antibakteriální, protiplísňová, silně pro-
krvuje (prohřívá) a stimuluje nervovou soustavu. Má také 
analgetické, protizánětlivé, antiseptické a stimulační 
účinky.

Silice kůry skořicovníku 
cejlonského

Eucalypti etheroleum 5,00

Má antiseptický, dezinfekční a derivační účinek. Bývá slož-
kou v  mastí doporučovaných u revmatismu, bronchitidách 
a při nachlazení, rýmách, zmírňuje svědění po bodnutí 
hmyzem.
Přidává se do inhalací při nachlazení a dýchacích obtížích.

Čistý Eukalyptový olej

Citri etheroleum 5,00

Citrónová silice osvěžuje vzduch, posiluje a prokrvuje 
krevní oběh, snižuje krevní tlak a horečku, je velmi vhodná 
při nachlazení. Dále citrónová silice čistí mastnou pleť, má 
antiseptické a desinfekční účinky.

Citronová silice

Menthae piperitae etheroleum 5,00

Její inhalace je výborný prostředek při chorobách dýcha-
cích cest. Do koupelí se používá při revmatismu a kožních 
vyrážkách. Antiseptický účinek.

Mátová silice

Lavandulae etheroleum 5,00

Levandule tiší bolesti hlavy při migrénách. S úspěchem se 
využívá při nespavosti. Urychluje hojení kožních buněk při 
spáleninách a drobných
poraněních. Kůži desinfikuje a regeneruje. Odpuzuje hmyz. 
V koupeli odstraňuje psychickou i fyzickou únavu. Používej-
te při svalových a revmatických potížích.

Levandulová silice

Caryophylli etheroleum 5,00

Místně v dutině ústní tlumí bolesti zubů, působí proti bakte-
riím na afty.Tato silice pomáhá proti plynatosti, nadýmání a 
křečím.
Obal : skleněná lékovka + uzávěr s vnitřním kapátkem

Silice hřebíčková
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