


Čípky s obsahem kortikoidu dexamethasonu, určené k te-
rapii akutních stavů.
Přípravek je vázána nalékařský předpis !

Dexamethasonum acet 0,010g Adeps solidus / Cacao oleum 
q.s. supp pro infant

Čípky s dexamethazonem 10mg 5 supp.

Ephedrini hydrochloridum 0,02 Coffeinum 0,05 Plnivo III 
q.s.

Antiobezikum působící centrálním mechanismem tak, že 
zvyšuje termogenezi organismu a tím také spalování ener-
gie. Tlumí chuť k jídlu noradrenergním mechanismem. Pří-
pravek by neměl být podáván déle jak  3 měsíce. Přípravek 
je vázaný na lékařský předpis!

Elsinorské prášky

Zinci oxidum, Talcum, Glycerolum, Bentonitum, Aqua puri-
ficata

Bílá, stejnorodá, řidší suspenze, prakticky bez zápachu. Ob-
sahuje 50% pevných částic. Má chladivý účinek, snadno se 
smývá vodou. Působí antiflogisticky, slabě adstringentně, 
chladivě a antipruringinózně. Chrání povrch pokožky před 
mechanickým drážděním a mírně ji vysušuje.

Zinci oxidi suspensio

Domperidonum Oleum cacao

Čípky se využívají při nauzee, zvracení, dyspepsii či reflexní 
ezofagitidě. Aplikují se i u nevolnosti doprovázející akutní 
migrenózní záchvat.  Po rektálním podání účinek trvá 4-6 
hodin. Dávkování se volí dle váhy dítěte a četnost užívání 
dle klinických příznaků. Vázáno lékařským předpisem. 
Uchovávat při teplotě 2 - 8°C.

Čípky s domperidonem 10mg, 
20mg, 30mg 

Prednisonum 0,100g  Cacao oleum popř. Adeps solidus q.s. 
supp pro infant. 

Syntetický kortikoid v čípkové formě. Používá se především 
pro své protizánětlivé, protialergické, antiedematozní, imu-
nosupresivní účinky. U dětí se čípky s prednisonem 100 mg 
používají zejména při léčení akutního zánětlivého otoku 
hrtanu a zánětu průdušek

Čípky s prednisonem 

Tretinoinum mikronized 0,017g  Butylhydroxytoluen, 
Cremor basalis ad 30,0g

Krém s tretinoinem 0,05% 

Nažloutlá nosní mast obsahující vitamin E. Používá se 
na vysušenou nosní sliznici se sklonem k tvorbě 
stroupků a dále k regeneraci nosní sliznice.

Krém lze použít při léčbě různých forem akné s výjimkou akné ro-
sacea. Jedná se o případy acné vulgaris a ostatní druhy akné či vy-
rážky jim podobné, jako je akné vyvolané některými léky, akné pro-
fesionální a kontaktní vyvolané komedogenními činiteli. Přípravek 
mohou používat dospělí a mladiství. Přípravek je vázán na lékařský 
předpis!

Nosní mast s vitaminem E 
v tubě

Acidum boricum 0,13 g Natrii tetraboras decahydricus 0,13 
g Glycerolum 85% 1,33 g Olivae oleum 2,0 g Tocoferoli alfa 
acetas 0,13 g Eucalypti etheroleum 0,013 Synderman ad 
10,0 g
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