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Ochranný a hojivý krém, příjemná nemastná a 
lehce vysušující textura,jemná vůně po peruán-
ském balzámu a kakaovém máslu. Lze použít při 
podrážděné pokožce, při opruzeninách, na 
fisury v oblasti konečníku.

Acidum boricum 0,625 g, Balsamum peruvia-
num 0,625 g , Zinci oxidum, Jecoris aselli oleum, 
Bismuthi subgallas, Olivae oleum, Cacao oleum, 
Acidum stearicum, Magnesii subcarbonas levis

Rectuphar ochranný krém

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.
Upozornění: Mast není určena k aplikaci na velké plochy, 
pro děti do 12 let, těhotné, kojící ženy, pro pacienty s 
těžkou poruchou ledvin. Dále je třeba mít na vědomí, že 
výrazně zvyšuje prokrvení a tím i možnost vstřebávání dal-
ších léčiv. Po aplikaci je nutné si důkladně umýt ruce. Mast 
nesmí přijít do očí či na sliznice, vyvolává silné podráždění.

Kapsaicinová mast

Levomentholum 0,18 g Natrii benzoas 0,94 g Natrii hydro-
genocarbonas 18,7 g Natrii chloridum 37,38 g Natrii per-
boras hydricus 2,8 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

Mupirocinum 0,33 g Glycerolum 85% 1,0 g Macrogolum 300 
8,0 g Macrogolum 4000 5,0 g Synderman ad 15,0 g

Mast s mupirocinem lze využít k lokální léčbě primárních 
(např. impetigo, folikulitida) a sekundárních bakteriálních 
infekcí (např. infikované dermatózy, traumatické léze – od-
řeniny, bodnutí hmyzem, drobná poranění a popálení). Mast 
lze využít i profylakticky k zabránění bakteriálních konta-
minací malých ran, odřenin a malých řezných ran a jiných 
ran. Mast lze považovat za alternativu dlouhodobě nedo-
stupného Bactrobanu. Vázáno lékařským předpisem.

Mast s mupirocinem

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. Připravujeme výhradně na zákla-
dě lékařského předpisu.

Čípky s prednisonem 
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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 
30,0 g

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

Neomycini sulfas 0,05 g Sol. mucoseptonexi 2,2 g Sol. xy-
lometazolini 0,1% 5,0 g Natrii chloridum sol. isoton. ad 
10,0 g

Nosní kapky s obsahem antibiotika, dekongescentu a anti-
septické složky. Kapky připravujeme z farmaceutických su-
rovin. Vázané lékařským předpisem.

Nosní kapky NEO-BENDOVY

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 

Neomycini sulfas 0,05g, Sol. mucoseptonexi  2,2g, Sol. xylo-
metazolini 0,1% 5,0g, Hydrocortisoni acetas 0,025g, Natrii 
chloridum sol. isoton. ad 10,0 g

Nosní kapky s obsahem antibiotika, dekongescentu, korti-
koidu a antiseptické složky. Kapky připravujeme z farmace-
utických surovin. Vázané lékařským předpisem.

Nosní kapky NEO-BENDOVY 
S HYDROCORTISONEM

Natrii perboras hydricus 1,0 g Eucalypti etheroleum 0,3 g 
Vaselinum album ad 20,0 g

Bělavá nosní mast s vůní eukalyptu. Má antiseptický 
účinek, lze použít na vysušenou nosní sliznici se sklonem k 
tvorbě stroupků.

Tesařova nosní mast

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.

Pinophar nosní mast s 
éterickými oleji

Carbethopendecinium bormid 0,06g, Natrium dihydorgen-
phosphas dihydricus, Dinatrii phosphas dodecahydricus, 
Dinatrii 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

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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