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Nealergenní propolis 
E.P.I.D. v pediatrii kazuistiky

Kazuistika 1
• Filip, 3 roky
• z anamnézy: 2 dny horečky do 39 °C, nechce pít 

ani jíst.
• obj.: zarudlé faryngeální oblouky, četné 

afty, lymfatické uzliny před krčními kývací-
mi svaly zvětšené, palpačně mírně citlivé, 
CRP 15 mg/l, moč. chem.: ketolátky ++.

• diagnóza: herpangína.
• léčba: Prevapis Junior ústní sprej 3–4krát 

denně, B komplex kv.
• kontrola po 3 dnech: sprej toleroval, je 

afebrilní, pije a jí, orof. bez zarudnutí, pouze 
zbytky aftů.

Kazuistika 2
• David, 4 roky 
• z anamnézy: 3–4 dny suchý dráždivý kašel v 

opakovaných záchvatech, v noci více, afebril-
ní, jiné těžkosti nemá.

• obj.: orofarynx překrvený, dýchání drsnější 
nad tracheou, ostatní nález negat.

• CRP méně než 8 mg/l.
• diagnóza: tracheitis acuta.
• léčba: Prevapis Junior sirup TUS, Fenistil 3krát 

denně 15 kapek.
• kontrola po 2 dnech: dobrá snášenlivost, 

chuť vyhovuje, kašel produktivní, méně častý 
a méně intenzivní, léčba ponechána, za 4 dny 
bez kašle.

Kazuistika 3
• 9 dětí ve věku 2,5–3,5 roku po nástupu 

do kolektivu
• z anamnézy: opakované infekce dýchacích 

cest (5krát a vícekrát během 5 měsíců) s po-
třebou antibiotické terapie.

• diagnóza: opakované infekce dýchacích 
cest, opakované otitidy.

• léčba: Prevapis Junior sirup, Prevapis Junior 
sáčky 3 měsíce, při infekci dvojnásobná dávka.

• kontrola po 3 měsících: chuť dobrá, děti to-
lerovaly sirup i připravený nápoj, infekty méně 
časté, zkrácení doby jejich trvání, zmenšení 
potřeby ATB terapie.

Kazuistika 1
• chlapec, 16 let
• z anamnézy: 2 dny pociťoval bolesti v krku, 

začínala u něj rýma, afebrilní, kašel pouze mírný.
• obj.: hrdlo pouze mírně zarudlé, lymfatické 

uzliny nehmatné.
• doporučení: užívat pastilky, které mu matka 

koupila den před návštěvou v ordinaci, a lo-
kální ošetřování nosu.

• kontrola za týden: přetrvávající bolesti v 
krku, lok. nález beze změny, odběr TT, pacient 
žádá antibiotika.

• léčba: Prevapis Junior spray 3–4krát denně.
• kontrola: do dvou dnů bez bolesti a obtíží, TT 

negat.

Kazuistika 1
• Bruno, 7 let
• z anamnézy: obtíže spojené s počínající 

subfebrilitou, řídká vodnatá sekrece z nosu, 
následně bolesti v krku.

• obj.: DU oblouky a tonsily překrvené, farynx – 
sytě červené puchýřky, ostatní nález negativní.

• diagnóza: virová faryngitida.
• léčba: Prevapis Junior sirup TUS, Prevapis Junior 

ústní sprej, Tea tree olej roztok na kloktání, průpla-
chy nosu s využitím Jala Néti – nosní sprchy.

• kontrola po 4 dnech: afebrilní, sliznice klid-
né, farynx taktéž, bolest v krku vymizela.

Kazuistika 2
• chlapec F. M., 12 let
• z anamnézy: bolesti v krku jak v klidu, tak při 

polykání, teplota 37,5 °C.
• obj.: v ústní dutině oblouky a tonsily zarudlé, 

dýchání čisté.
• diagnóza: pharyngitis acuta.
• léčba: Prevapis Junior ústní sprej 5krát denně 

2 vstřiky.
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Od objevení sady přípravků 
s nealergenním propolisem 
E.P.I.D., který z léčby lehčích a 
recidivujících respiračních in-
fekcí úspěšně vyřazuje zbyteč-
ně předepisovaná antibiotika 
a zajišťuje i účinnou prevenci 
těchto onemocnění, uplynuly 
dva roky. První zkušenosti s 
prevapisovou řadou udělali i 
slovenští lékaři pro děti a do-
rost (PLDD), od nichž jsme ob-
drželi krátké kazuistiky.  
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• kontrola po 3 dnech: afebrilní, sliznice růžové, 
bolest v krku vymizela. 

Kazuistika 3
• děvče T. M., 5 let
• z anamnézy: suchý dráždivý kašel přes den 

i v noci, teplota 38,3 °C.
• obj.: ústní dutina – oblouky a tonsily hype-

reremické, dýchání s inspiračním stridorem, 
CRP 5.

• diagnóza: laryngitis acuta.
• léčba: Prevapis Junior sirup TUS 3krát 5 ml, 

Prevapis Junior ústní sprej 5krát denně 2 vstřiky.
• kontrola po 3 dnech: afebrilní, kašel pou-

ze po námaze, začala trochu vykašlávat. 
Ústní dutina růžová, inspirační stridor ne-
přítomný. Pokračování terapie do vymizení 
kašle. Po 5 dnech bez léčby.  

Kazuistika 4
• chlapec A. M., 8 let
• z anamnézy: recidivující respirační infekty 

horních cest dýchacích na podzim a v zimě 
po nástupu do školky. Infekty jsou převážně 
virového původu, při symptomatické léčbě 
2krát bakteriální superinfekce. Nemocen 
9/2015 (nazofaryngitida virové etologie), 
10/2015 (tonsilitida, CRP 52, nutná ATB te-
rapie).

• diagnóza: recidivující respirační infekty 
horních cest dýchacích.

• léčba: od listopadu Gunaprevac 1krát týd-
ně 1 tuba, Prevapis Junior sáčky 1krát den-
ně před snídaní, 20 dní v měsíci, poté 10 dní 
pauza, 3 měsíce po sobě.

• kontrola: v únoru se maminka zastavila 
pro doporučení na kontrolní neurologické a 
psychologické vyšetření, nakolik je chlapec 
autistický. Od listopadu do února neměl re-
spirační infekt.

Kazuistika 1
• dívka Zuzka, 5 let
• z anamnézy: příznaky akutního respirační-

ho onemocnění s výraznou bolestí v krku.
• obj.: febrilní, teploty do 39 °C, bolest v krku 

a celého těla, v dutině ústní afty, výrazný 
exantém trvající 2 dny, CRP 15, na ploskách 
rukou i nohou erytémové vyrážky, známky 
virového onemocnění .

• léčba: antipyretika a Prevapis Junior sprej. 
Druhý den pociťuje dítě úlevu od bolesti, 
výsev na dlaních a ploskách nohou trvá, 
hrdlo podstatně klidnější.

• kontrola po 5 dnech: dítě je bez obtíží.    

Kazuistika 2
• chlapec Patrik, 7 let
• je po chemoterapii pro akutní lymfoblastic-

kou leukémii,
• dlouhodobě léčen antimykotiky pro soor 

oris (lokálně Diflucan, účinek léčby je nedo-
statečný),

• jako doplněk léčby použit Prevapis Junior 
sprej s velmi dobrým účinkem.

Kazuistika 3
• dívka Janka, 4 roky
• ve třech letech těžko snášela podzimní ná-

stup do kolektivu v předškolním zařízení,
• mívala rýmy, poté opakované ušní záněty,
• v dalším roce 3 týdny před nástupem do 

mateřské školy jí byl podáván 12 týdnů Pre-
vapis Junior sirup,

• adaptace proběhla bez komplikací, dítě zvládlo 
nástup do předškolního zařízení bez chorob (3 
měsíce), do ordinace přišlo až v prosinci.

Kazuistika 1
• chlapec Marko, 4,5 roku
• z anamnézy: přiměřený PMV, navštěvu-

je předškolní zařízení, režimová opatření v 
rámci vývoje dítěte dodržovány, kvalita stra-
vy diskutabilní (vyšší výskyt cukrů).

• obj.: bledší kolorit (při normálních hod-
notách Fe), lehce zvýšené ukládání tuku v 
oblasti pasu.

• klinický problém: recidivující infekty hor-
ních cest dýchacích (zhruba každé 4 týdny), 

komplikované projevy prolongovaného kaš-
le, opakovaně léčen ATB (především v sezón-
ních měsících 2014/15.

• léčba: posílení imunity s pomocí přípravku Pre-
vapis Junior sáčky (1 sáček denně před snídaní 
20 dní), poté 10 dní pauza, opakováno v průbě-
hu 3 měsíců. V úvodu byla podána parazitární 
kúra Vermoxem 2krát 1 tableta (ve 2 cyklech s 
odstupem 2 týdnů). Matce byla vysvětlena po-
třeba redukovat sacharidy ve stravě. 

• kontrola: klinicky došlo k významnému 
posílení imunity, v sezónním čtvrtletí nebylo 
třeba podávat ATB, lehčí infekty byly zvládnu-
ty symptomaticky. Upravila se vitalita dítěte, 
chlapec se stal živější a aktivnější.

Kazuistika 2
• dívka Ela, 3 roky
• z anamnézy: se sestrou jsou aktuálně posti-

ženy infektem s projevy akutní bronchitidy, 
léčeny ATB. Ela má tři dny suchý dráždivý kašel 
v záchvatech během dne, v noci méně, subfe-
brilie, nos volný, bez hlenů.

• obj.: orofarynx klidný, nos bpn, dýchání vol-
né, bez VDF, v průběhu vyšetření se dosta-
vovaly záchvaty dráždivého kašle.

• diagnóza: kašel virový infekt DC.
• léčba: Prevapis Junior sirup TUS (první 2 dny 

při intenzivním kašli 4–5krát denně, poté 
3krát denně), Thymomel sirup 3krát 2,5 ml.

• kontrola po 3 dnech: kašel výrazně men-
ší intenzity, místy zvlhčený, dítě se celkově 
cítí silnější, má se lépe, objektivní nález beze 
změny. Doporučeno pokračovat v terapii 
přípravkem Prevapis Junior sirup TUS ještě 
další 3 dny.       
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