SPEKTRUM

ANTISEPTIK Á A INÉ PRÍPRAVKY
NA PODPORNÚ LIEČBU PRI ZÁPALE ÚSTNEJ
DUTINY A HLTANU
Petra Guštafíková
Antiseptika jsou látky zneškodňující patogenní mikroorganismy vyskytující se v prostředí živých tkání, na ranách, sliznicích a kůži. Používají se k prevenci sekundární infekce nebo k dezinfekci.
Pozn. Expektorancia a mukolytika (případně sympatomimetika) nejsou v tomto přehledu zahrnuta vzhledem k rozsáhlosti této indikační
skupiny. Nicméně při zánětech hltanu bývají také používána.
Via pract., 2007, roč. 4 (3): 148–151

Název
přípravku
COLDREX
LARY PLUS
BLACK

Účinná složka
hexylresorcinolum 2,5 mg
benzalkonii chloridum 1,2 mg

Léková
forma

Indikace

Výrobce

Odstranění bolestí v krku různého původu,
zejména bolestí při faryngitidě.
Na lékařský předpis

pastilky

SMITH KLINE
BEECHAM
– BELGICKO (není
platná registrace)

COLDREX
Hexylresorcinolum 2,5 mg
proti bolesti Benzalkonii chloridi solutio 500 g/l – 1,2
v krku
mg

Bolesti v krku různého původu, zejména při
faryngitidě

pastilky

GlaxoSmithKline Consumer Healt

Drill

Chlorhexidini digluconas 3,0 mg
Tetracaini hydrochloridum 0,20 mg

Antibakteriální a analgetická lokální léčba lehčích
infekcí sliznice dutiny úst a hltanu (bolestivý
zánět htanu bez horečky a celkových příznaků,
aftózní stomatitida, drobné poranění ústní
dutiny), nachlazení, chřipka

pastilky

Pierre Fabre
Medicament

Hexoral
(Hexoraletten)

Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg,
Benzocainum 1,5 mg v 1 pastilce k rozpuštění v ústech

Antiseptikum při zánětlivých onemocněních
krku, gingivitidách a stomatitidách, prevence
chřipky a nachlazení

pastilky

Pfizer

Kamistad

Lidocaini hydrochloridum monohydricum
20 mg
(2 %), Matricariae tinctura 200 mg (20%),
Thymolum 1 mg (0,1 %) v 1 g

Bolestivé záněty v ústech a na rtech, tvorba
puchýřků, opar rtů. Je vhodný pro osoby s umělým chrupem na vtírání do dásní a podnebí při
otlačení, přecitlivělosti a dráždění. Potíže při
prořezávání mléčných zubů a zubů moudrosti.

ústní gel

Stada Arzneimittel AG

Neo-Angin
bez cukru

Dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, Amyl- Dezinfekce ústní dutiny a hrtanu při bolestech
metacresolum 0,6 mg, Mentholum 5,72
v krku, chrapot, katarální onemocnění dýchacích
mg v 1 pastilce
cest, záněty ústní dutiny, hrtanu a dásní

pastilky

Divapharma GmbH

Orofar

Benzoxonii chloridum 1 mg, Lidocaini
hydrochloridum monohydricum 1 mg v 1
pastilce

Záněty a bolesti v dutině ústní a hltanu, stomatitidy, afty; roztok při odstraňování zubního plaku.

pastilky,
roztok

Novartis Consumer
Health S.A.

Septisan

Aminotridekan adipat 5,0 mg

Akutní a chronické záněty HCD, doplněk ATB
terapie

pastilky

Slovakofarma, a.s.

Septolete

1 mg benzalkoniumchloridu, 1,2 mg
mentolu,
1mg silice máty peprné, 0,6 mg eukalyptové silice a 0,6 mg thymolu

Mírné formy zánětů ústní dutiny a hrdla, sliznic,
prevence chřipky a nachlazení.

pastilky

KRKA d.d.

Septolete D

Benzalconii chloridum 1,0 mg
Mentholum 1,2 mg
Menthae piperitae aetheroleum 1,0 mg
Aetheroleum Eucalypti 0,6 mg
Thymolum 0,6 mg

Mírné formy zánětů ústní dutiny a hrdla, sliznic,
prevence chřipky a nachlazení, chrapot, těžší
dýchání

pastilky

KRKA d.d.

Septolete
Plus

cetylpyridinii chloridum monohydricum 1
mg, benzocainum 5 mg

Mírné formy zánětů ústní dutiny a hrdla, sliznic,
prevence chřipky a nachlazení

pastilky

KRKA d.d.
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Název
přípravku

Účinná složka

Indikace

Léková
forma

Výrobce

Strepsils
Dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg
Med a citron Amylmetacresolum 0,6 mg
(ORIGINAL)
Menthol,
Eucalyptus

Bolesti v krku, katar, stomatitida, gingivitida,
soor, afty; podpůrná léčba angíny

pastilky

CROOKES
HEALTH CARE
B.V.,HILVER

Strepsils
Plus

Amylmethacresolum 0.6 mg
2,4 - Dichlorobenzenmethanolum 1.2 mg
Lidocaini hydrochloridum 10.0 mg

dtto, pozn. pro dospělé a děti od 12 let

pastilky

Boots Healthcare
International

Strepsils
vitamin C
100

Dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, Amyl- dtto
metacresolum 0,6 mg, vitamin C 100 mg
(jako natrii ascorbas)

pastilky

CROOKES
HEALTHCARE
B.V.,HILVER

Tantum
Verde

benzydamin 3,0 mg v 1 pastilce
0,15% roztok

Léčba zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu,
záněty dásní, paradentóza, záněty mandlí a pod.,
během léčby po ošetření zubů

roztok
s rozprašovačem,
pastilky

CSC Pharmaceuticals
Handels Gm, Medicom
Internatio nal s.r.o.

Tetesept
Angidin

Dequalinii chloridum 0,2 mg
Cetylpyridinii chloridum monohydricum
0,4 mg, Acidum ascorbicum 20,0 mg

Infekce v ústech a hltanu, působí i proti virům
a kvasinkám

pastilky

TETESEPT PHARMA
GMBH,FRANKFURT

Bioparox
spray

Fusafunginum (ATB) 0,25 g v 100 ml
roztoku. Jedna kalibrovaná dávka obsahuje 0,125 mg fusafunginu

Místní léčba zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest – rýma, zánět vedlejších nosních dutin,
angína, zánět hltanu, zánět hrtanu, zánět průdušnice
a průdušek. Může být podáván i po odnětí mandlí.

aerosol

EGIS
PHARMACEUTICAL
Ltd

Biotène

antibakteriální enzymy: laktoperoxidáza,
glukózo oxidáza, lysozym, lactoferrin,
monofluorofosfát sodný

Léčba xerostomie

ústní voda,
žvýkačky,
zubní pasta

Laclede

Corsodyl

Chlorhexidini digluconatis solutio Ph Eur
1.0 % v/v, odpovídá 0,2 % w/v chlorhexidini digluconas

Inhibice tvorby zubního povlaku, léčba a prevence
gingivitidy, hojení dásní při post-periodontálních
chirurgických zákrocích, aftózních ulceracích
a orálních infekcích vyvolaných Candida albicans

roztok

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare

DIKY (DICLO- Acidum diclofenacum 0,074 mg/100 ml
RAL 0, 074%) roztoku

Bolestivé záněty v orofaryngu,léčba po stomatologických zákrocích

ústní
výplach

CSC Pharmaceuticals
Handels GmbH

Florsalmin

Salviae tinctura 1:6,6

Záněty orofaryngu, podpůrná léčba streptokokové
angíny, potlačení zápachu z úst

roztok,
spray

SLOVAKOFARMA,
ZAVOD LIECIVE
RASTLINY

Herbadent

Herbarum extractum fluidum (rostlinný
extrakt) 22,5 ml, Acidum salicylicum
(kyselina salicylová) 0,25 g, Acidum
boricum (kyselina boritá) 0,25 g, Acidum
citricum (kyselina citrónová) 0,125 g,
Benzocainum (benzokain) 0,0625g,
Menthae pip. etheroleum (silice máty
pieporné) 0,05 g, Caryophylli etheroleum
( hřebíčková silice ) 0,05 g, Foeniculi
etheroleum (feniklová silice) 0,025 g,
Ethanolum (etanol) 80 % ad 25,0 ml.

Masáže dásní (při paradentóze), záněty sliznic
ústní dutiny, otlaky pod zubními protézami, opary
na rtech, ošetření chirurgických zásahů v ústní
dutině

roztok

MEMSEP spol.s r.o.
provozovna Léčivé
rostliny, Praha

Neo-Angin

2,4-dichlorbenzylalcoholum 145,8 mg
Amylmetacresolum 29,2 mg
Mentholum 8,7 mg v 10 ml

Prevence a léčba zánětlivých a infekčních onemocnění ústní a krční dutiny a hltanu. Užívá se při
bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, potížích při
polykání, zánětech sliznice v ústní dutině, zánětech
dásní a hltanu a jako podpůrná léčba u angíny. Pro
dospělé a děti od 12 let.

spray

Divapharma GmbH

Jox

Iodopovidonum 85 mg
allantoinum 1 mg v 1 ml

Dezinfekce úst a hltanu při zánětech a infekcích
– anginách, faryngitidách, tonzilitidách, aftech;
při chirurgických zákrocích v dýchacích a polykacích cestách; orální infekce při chemoterapii. Při
streptokokových angínách jako podpůrná léčba
při současné léčbě antibiotiky. Chřipková onemocnění při prvních prodromech.

koncentrát
na kloktadlo,
orální aerodisperze

IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
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Název
přípravku

Účinná složka

Léková
forma

Indikace

Výrobce

Parodontal
F5

phenylis salicylas 0,50 g, eugenolum
0,25g, caryophylli etheroleum 0,25 g,
salviae etheroleum 0,50 g , menthae
arvensis etheroleum 0,50 g, thymolum
0,36 g ve 100 g

Koncentrát používají dospělí k ošetřování dásní,
parodontitidě a zánětech sliznice ústní dutiny
formou výplachu či masáže. Výplach dutiny ústní
přípravkem zabraňuje zánětum zubního lůžka.
Masáž dásní nezředeným roztokem Parodontal
F5 koncentrát zmírňuje krvácení dásní a citlivost
dásní na teplo a chlad.

roztok

Pharma Wernigerode
GmbH

Peroxid
vodíku 3%

peroxid vodíku 3 %

Na výplachy ústní dutiny při stomatitidě nebo
gingivitidě nebo jako kloktadlo

roztok

VULM, a.s.

Protefix
antisept

chlorhexidini digluconas 0,1 g v 100 ml
(0,1 %)

Infekce v ústní dutině a faryngu - gingivitida,
faryngitida, afty, tonzilitida

orální
roztok

Queisser Pharma
GmbH & Co

Stopangin

hexetidinum 250 mg, anisi etheroleum
91,13 mg, eucalypti etheroleum 2,63 mg,
sassafras etheroleum 21 mg, menthae
piperitae etheroleum 151,5 mg, caryophylli etheroleum 21 mg v 250 ml

Dezinfekce ústní dutiny a hltanu při zánětlivých
a infekčních onemocněních; k dezinfekci před
a po chirurgických výkonech v dutině ústní;
u streptokokových angín jako podpůrná léčba.

roztok,
spray

IVAX-CR, a.s.

Heřmánek
pravý

Flos chamomillae

Antiflogistikum, analgetikum

sušená
droga

dtto

Řepík
lékařský

Herba agrimoniae

Antiflogistikum, adstringens

sušená
droga

dtto

Propolis
spray

Propolis

Potlačení infekcí a zánětů v dutině ústní, analgetický a hojivý účinek

spray

Včelpo

Propolki

Deproteinizovaný, standardizovaný extrakt Bolesti v krku, záněty v krku a ústní dutině, posilpropolisu RS-97 (33 mg),vitamín C (20 mg) nění imunity

pastilky

ApiMed Sp.z o.o,
Polsko

čistý éter.
olej

Různí výrobci
(Eóné, Nobilis Tilia,
Salus)

dtto

dtto

Éterický olej Melaleuca alternifolia (příp. leptosperz čajovníku mum scoparium)
– tea tree
(případně
jemnější
manuky)

Účinky dezinfekční, protiplísňové, antibakteriální,
antivirové. Urychluje hojení.

Éter. olej.
z hřebíčku

Analgetikum až anestetikum

Oleum caryophylli

MagistraliTaninum 3,0 glycerolum 85 % ad 30,0
ter připravované léky
Natrium hydrogencarbonicum, natrium
tetraboricum aa 0,6 glycerolum 85 %
25,0 aqua menthae ad 400,0

Adstringens

sol. k masáži dásní

Antiseptikum

sol. k výplachům
úst

Tct.gallarum, myrrhae,ratanhiae aa 10,0

Adstringens, dezinficiens

sol. k potírání dásní
nebo 20
kapek do
sklenice
vody k výplachům úst

Natrium tetraboricum 0,5 – 2,0
Glycerolum 85 % ad 10,0

Dezinficiens

k potírání
postižených
míst

Dentinox
gel

Lidocaini hydrochloridum monohydricum
34 mg, Lauromacrogolum 400 – 32 mg,
Matricariae tinctura 1,5 g v 10 g

Bolest a zánět při prořezávání zubů

stomatologický gel

Dentinox Gesellschaft
Pharmazeutische
Präparate (není platná
registrace v SR)

Solcoseryl
pasta

Vitulinae sanguinis fractio deproteinata
2,125 mg v 1 g

Lokálně: bolestivá, zánětlivá onemocnění sliznice orální dermální pasta
ústní dutiny, dásní a rtů, afty, opary na rtech;
bolavé otlaky způsobené umělým chrupem;
při prořezávání zubů; jako ochranný obvaz po
odstranění zubního kamene, po kyretážích a operacích dásní, extrakci zubů, před nasazením
dočasných zubních protéz.

Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH
(není platná registrace)
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Název
přípravku

Účinná složka

Indikace

Léková
forma

Výrobce

Septofort
2mg

chlorhexidini digluconas 2 mg

Gingivitida, léčba infekcí úst a horních dýchacích
cest, aftů, mykóz, glositida, tonzilitida, adjuvantní
léčba chorob ústní dutiny spojených s erozemi
(lichen, pemfigoid a pod.)

pastilky

Walmark a.s.

Mundisal
drm. gel

Cholini salicylas 87,1 mg (8,71 %) v 1 g

Při bolestech, podráždění, zánětech, poraněních
a vředech v oblasti úst, nosu a hltanu, prořezávání zubů u kojenců a dětí, otlacích

ústní gel

Mundipharma GmbH

Calgel

Lidocaini hydrochloridum monohydricum
Prořezávání zubů u dětí, antiseptikum.
3,3 mg, cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,0 mg v 1 g

zubní gel

The Wellcome Foundation Ltd.

Babydent

benzocainum 3 mg v 1 ml

Prořezávání zubů u kojenců a dětí.
Jen na lékařský předpis

roztok

STADA ARZNEIMITTEL AG

Paradentol

Carbethopendecinii bromidum 0,45 g
Dipenditum 2,25 g ve 45 g

Součást komplexní léčby chronického zánětu
dásně a parodontitidy

gel

Léčiva a.s.
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