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Levomentholum 2,5 g Methylis salicylas 15,0 g Camphora 
racemica 5,0 g Capsici tinktura 5,0 g Lavandulae etherole-
um 1,25 g Ambiderman ad 250,0 g

Mast určená k lokální aplikaci na malé plochy. Uplatňuje se 
především při artritidách, revmatismu, akutních či chronic-
kých zánětech kloubů, šlach aj.  Mast působí derivačně, 
hřejivě a zároveň chladivě.

Kapsaicinová mast

250g

Acidum salicylicum 3,0 g Acidum boricum 8,0 g Paraffinum 
liquidum 10,0 g Zinci oxydum 22,0 g Lavandulae etherole-
um gtt V Vaselinum album ad 100,0 g

Pasta s antiseptickým a antiflogistickým účinkem. Lze 
využít při léčbě bércových vředů.

Patsa Lužova

Clindamycini hydrochloridum, 0,33 g Aqua purificata 8,4 g  
Propylenglycolum 3,5 g Ethanolum 96% ad 30,0 g

Roztok s antibiotikem k léčbě acne vulgaris. Možná náhra-
da za nedostupný přípravek Dalacin T. Přípravek je vázán 
lékařským předpisem.

Roztok Clindamycinu 1 %

Trimecaini hydrochloridum 2,0 g Dexamethasoni acetas solu-
tio 1% 2,0 g Aluminii acetotartratis solutio 5,0 g Ethanolum 
60% 10,0 g Methylcellulosum 0,4 g Methylrosanilinii chloridi 
solutio 0,5% 2 gtt Saccharinum natricum 0,02 g Menthae pi-
peritae ehteroleum 2 gtt Aqua consevans ad 50 g

Znecitlivující roztok k výplachům úst, s širokým využitím 
na různé defekty v ústní dutině. Přípravek je vázán lékař-
ským předpisem.

Trimekainový roztok s dexametha-
sonem „Kouzelná voda“

Ethacridini lactas monohydricus 0,5 g, Aqua purificata ad 
500,0 g / Ethacridini lactas monohydricus 1,0 g, Aqua puri-
ficata ad 1000,0 g

Roztok rivanolu má adstringentní a poměrně slabý antimi-
krobiální účinek. Využívá se k obkladům například u bérco-
vých vředů.

Roztok rivanolu 0,1 %

500g
1000g

Natrii chloridum 100, 0 g Plnivo (Tritici amylum, Lactosum 
monoh., Silica coll.anh.) q.s.

Kapsle obsahující chlorid sodný. Lze využít při hyponatré-
mii, při chronických renálních ztrátách.

Kapsle s chloridem 
sodným 1,0 g

100cps

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, pruritus aj. Výdej přípravku je vázán lé-
kařským předpisem.
Uchovávat při teplotě 15 - 25°C. , unguatorový kelímek

Unguentum dexalenies 0,01 %

30 g

Carbethopendecinii bromidum 0,2 g Lactosum monohyd-
ricum ad 40,0 g

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

Septonexový zásyp 0,5%

40g


