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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 zlep-
šují prokrvení sliznice a obnovují její přirozenou funkci. 
Přípravek se užívá k léčbě rýmy a dalších zánětlivých one-
mocnění sliznice nosu a nosohltanu.

Nosní kapky s éterickými 
oleji

Helianthi oleum 10,0 g Calcii hydroxidi solutio 20,0 g Syn-
derman 70,0 g

Mast vhodná k ošetřování mírně suché až suché pokožky. 
Podpůrný prostředek při léčbě atopického ekzému, doplň-
ková léčba např. při terapii kortikosteroidy. Přípravek je 
vhodný pro časté, každodenní použití.

Mast SY-HEL-AC

Levomentholum 0,09 g Natrii benzoas 0,47 g Natrii hydro-
genocarbonas 9,35 g Natrii chloridum 18,69 g Natrii per-
boras hydricus 1,40 g

Inhalační směs slouží k přípravě inhalačního roztoku.
Inhalační roztok pomáhá zkrátit léčbu a snížit riziko kom-
plikací při rýmě a nachlazení, onemocněních horních cest 
dýchacích, při suchém i vlhkém kašli.
Dávkování:Půl kávové lžičky směsi do půl litru vroucí vody.

Inhalační směs

Lidocainum 5,0 g Thymolum 0,6 g Ethanolum 96% 15,0 g 
Polysorbatum 80 0,4 g Sorbitani oleas 0,4 g Carbomera 0,8 
g Propylenglycolum 5,0 g Trometamol 2,0 g Aqua purificata 
ad 100,0 g

Přípravek s lokálně anestetickým účinkem. Vázán lékař-
ským předpisem. 

Lidocainový emulgel 5%

Acidum boricum 0,40 g Natrii tetraboras decahydricus 0,40 
g Glycerolum 85% 4,0 g Olivae oleum 6,0 g Tocoferoli alfa 
acetas 0,40 g Eucalypti etheroleum 0,04 Synderman ad 

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

Nosní mast s vitaminem E

Acidum phospohoricum 85% 12,0 g Solutio methylrosani-
linii chlor 0,5% q.s. Silica colloidalis anhydrica 1,8 g Aqua 
purificata ad 20,0 g

Leptací gel pro zubaře na leptání korunek.
Obalový materiál je injekční  stříkačka 20ml nebo RD lé-
kovka (dle přání zákazníka).

Leptací gel

Indometacinum 0,35g Levomentholum 0,25g Ethanolum 96% 
30,0g Propylenglycolum 5,0g Trolaminum q.s. Gelatum carbo-
meri 0,7% ad 100,0g

Nažloutlý mírně zakalený hydrogel. Působí antiflogisticky a 
analgeticky. 

Indometacinový gel 0,35%

Ichtamol 0,6 g Unguentum acidi borici 3% 10,0 g Zinci oxidi 
pasta 50% 12,0 g Guajazulen 25% sol. 0,012 g Ol. cinna-
momi zaylan. 0,06g Synderman ad 30,0 g

Receptura inspirovaná mastí "Pityol"
Mast obsahující směs látek, které podporují hojení, mají 
mírný protizánětlivý a desinfekční účinek.
Použití u dospělých a dětí nad 10 let při chronických ekzé-
mech, akné, povrchových a hnisavých zánětech kůže 
malého rozsahu, při nemokvajících opruzeninách.

Ichtamolová krémpasta 
s heřmánkem

Solutio phenoli caphorata 5,0 g Adeps lanae 25,0 g Vaselina 
flava 70,0 g

Samotný fenol má výrazné dezinfekční a leptavé účinky. V 
kombinaci fenolu s kafrem dochází ke snížení leptavého 
účinku fenolu. Přípravky s obsahem fenolu jsou určeny jen 
pro krátkodobé použití na malé plochy a nesmí se používat 
u dětí. Flegmoton využívá např. ORL medicína na furunkuló-
zy nebo kožní lékařství. Uchovávat v chladu.

Flegmoton unguentum

Aurantii dulcis pericarpii etheroleum 0,04 g Benzocainum 
2,0 g Macrogolum 300 4,5 g Macrogolum 4000 3,5 g Sac-
charinum natricum 0,02 g

Využívá se stomatologii k povrchovému znecitlivění 
sliznice a dásně před drobnými chirurgickými výkony. 
Vázáno lékařským předpisem.
Obalový materiál: tuba, unguátorový kemlímek (20g, 
30g)

Benzokainová makrogolová 
mast 20%



Betamethason dipropionas 0,01 g Gentamicini sulfas 0,05 
g Propylenglycolum 0,5 g Alcohol isopropylicus 3,0 g Aqua 
purificata ad 10,0 g

Vodně alkoholický roztok obsahující kombinaci dvou léči-
vých látek - antibiotika a kortikosteroidu. Doporučuje se 
pro léčení lézí v zevním zvukovodu. Kapky jsou vázané lé-
kařským předpisem. 

Otoguttae betamethasoni 
et gentamicini

Nystatinum 10 mil. m.j. Methylcellulosum 4,2 g Glycerolum 
85% Aqua purificata ad 100,0 g

Lokální antimykotikum vhodné pro infekce způsobené 
kandidami.Lokální forma je vhodná k profylaxi a léčbě sliz-
ničních kandidóz. Perorálně se aplikuje u ezofageálních a 
střevních kandidóz. Uchovává se při 2–8 °C.

Nystatinový gel 100 000 m.j./g

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

Krém lze použít při léčbě různých forem akné s výjimkou 
akné rosacea. Jedná se o případy acné vulgaris a ostatní 
druhy akné či vyrážky jim podobné, jako je akné vyvolané 
některými léky, akné profesionální a kontaktní vyvolané 
komedogenními činiteli.
Přípravek mohou používat dospělí a mladiství.

Krém s tretinoinem 0,05%

Paraformaldehyd 1,96 g Lidocain 1,52 g Thymolum 0,088 g 
Caryophylli etheroleum 0,216 g Balsamum peruvianum 
0,132 g

Bezarzenový prostředek na devitalizaci pulpy. Rychle 
působí a zmírňuje bolest. Přípravek je v pastovité formě, 
která umožňuje snadnou aplikaci. Přípravek je určený pro 
výdej na žádanku zubního lékaře. Zkoumadlo.

Pulpodent

Bismuthi subgallas 85,0 g Zinci oxidum 100,0 g Tritici 
amylum 100,0 g Helianthi oleum 90,0 g Adeps lanae 93,5 g 
Aqua purificata 31,5 g

Žlutá až žlutozelená tuhá oleopasta. Má protizánětlivé, ad-
stringentní, vysušující , antiseptický účinek. Používí se 
např. k ochraně a okolí bércových vředů a vývodů. 

Pasta Schmieden

Latanoprost 0,0005 g Polysorbatum 20 0,3 g Carmellosum 
natricum 0,15 g Aq. conservans ad 10,0 g

Latanoprost působí přímo ve vlasových folikulech, jejich 
stimulací prodlužuje růstovou fázi. Indukuje růst řas a po-
mocných chloupků v řasové oblasti oka a kolem očních 
víček.

Viskózní roztok 
s latanoprostem

Dexpanthenolum 1,8 g Tocoferol alfa acetas 0,45 g Acidum lac-
ticum 0,9 g Natrii (S)-lactatis solutio 3,6 g Dimeticonum 200 
4,5g Infadolan ung 30,0 g Aqua purif 9,0 g Cutilan ad 90,0 g

Krém s obsahem vitaminů. Vhodný k ošetřování mírně 
suché až suché pokožky. Podpůrný prostředek při léčbě 
atopického ekzému, doplňková léčba např. při terapii korti-
kosteroidy. Přípravek je vhodný pro časté, každodenní pou-
žití.

Vitamínová mast s Cutilanem

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 povr-
chová kožní infekční ložiska,  pro dospělé i děti od 1 
roku.

Septonexový krém

Cloroxinum 3,0 g Acidum oleicum 3,0 g 
Zinci oxidi pasta ad 100,0 g

Přípravek působí antimikrobiálně, adstringentně, asepticky, 
chladivě a protisvědivě. Endiaron pasta se používá u dospě-
lých, mladistvých i dětí od 1 roku k místní léčbě kožních 
nemocí vyvolaných infikovanými bakteriemi, kvasinkami a 
plísněmi citlivými na kloroxin. Dále záněty ústních koutků, 
opruzeniny v kožních záhybech, zánět lůžka nehtů projevu-
jící se zarudnutím, zduřením nehtového valu s tvorbou 
hnisu.

Pasta s cloroxinem 3%

Levomentholum, Eucalypti etheroleum, Pini etheroleum, 
Thymolum, Dexpanthenolum, Aqua pro inj., Synderman ad 
9,0g

Mast s obsahem éterických olejů, desinfekční a hojivé 
složky. Zlepšuje prokrvení sliznice a dezinfikuje horní dý-
chací cesty.  Lze použít na léčbu zánětlivých onemocnění 
sliznice nosu a nosohltanu, které bývají doprovázené vysy-
cháním sliznice a u pacientů po chirurgických výkonech. 
Změkčuje krusty na nosní sliznici.

Pinophar nosní mast 
s éterickými oleji


