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LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA

Pod pojmem „nachlazení“ obvykle rozumíme běžné 

sezónní virové respirační infekce a často i chřipku. Tato 

onemocnění mají řadu společných příznaků a zvláště 

v počátku onemocnění bývá obtížné je od sebe odlišit. 

V popředí stojí bolesti v krku, rýma, horečka, bolesti 

hlavy a svalů, únava a malátnost.

Výzkum v oblasti antivirotik zatím prakticky žádné řeše-

ní nenabízí, a tak nejvhodnějším postupem je dopřát si čas 

pro regeneraci a nachlazení 2 až 3 dny vyležet. Ne každý si 

však může v dnešní době takto „drahou“ léčbu dovolit. I když 

obvyklé příznaky - bolesti v krku, rýma, zvýšená teplota, bo-

lesti hlavy, svalů nebo únava - nejsou přímo ohrožující, úleva 

od nich při přiměřeném zmírnění pracovního nasazení je 

pacienty velmi vítaná. Protože tato onemocnění se obvykle 

projevují několika symptomy současně, jsou pro pohodlí pa-

cientů výhodné kombinované přípravky. K jejich oblíbenosti 

též přispívá jednodušší léčba a rychlejší ústup příznaků při 

vzájemné potenciaci účinků. Základem jsou obvykle látky 

ze skupiny antipyretik/analgetik, doplněné o vitamin C a de-

kongescenční, antitusická nebo expektorační léčiva.

Klinické srovnání účinnosti jednotlivých kombinací není 

bohužel k dispozici, o to cennější jsou proto výsledky průzku-

mu Lékárníci doporučují 2013, který ukazuje oblíbenost pří-

pravků mezi odborníky s největší terénní zkušenosti se samo-

léčbou – lékárníky.  Největší oblibu si v tomto terénu za rok 

2013 získala řada léčivých přípravků se značkou COLDREX. 

COLDREX

Řadu COLDREX dnes reprezentuje sedm léčivých pří-

pravků s rozdílným složením, použitelných při léčbě přízna-

ků chřipky a nachlazení. Čtyři z nich obsahují (v odlišných 

dávkách) jako základní účinnou látku antipyretikum/anal-

getikum paracetamol. Tato volba se pro samoléčbu jeví 

jako velmi rozumná (potvrzuje ji ostatně i pořadí na dalších 

místech průzkumu - první tři přípravky jsou vždy založeny 

na paracetamolu, první přípravek s ibuprofenem získal pouze 

3,5 %), protože v terapeutických dávkách má paracetamol 

velmi dobrý bezpečnostní profi l a je považován za jedno 

z nejbezpečnějších léčiv.

Paracetamol bývá často laicky obecně řazen mezi „léky 

na bolest a horečku“, od obvyklých léčiv této skupiny – tj. ne-

steroidních antifl ogistik/inhibitorů cyklooxygenázy – se však 

významně odlišuje mechanismem účinku. Jeho antipyretický 

účinek je dán centrálním působením v hypothalamu, anal-

getické působení je pak založené pravděpodobně na účinku 

jak na centrální, tak periferní úrovni. Inhibice cyklooxygenázy 

(COX) nemá u působení paracetamolu prakticky žádný zá-

sadní význam, a proto se na rozdíl od ostatních nesteroidních 

antifl ogistik/analgetik vyznačuje velmi dobrou gastrointesti-

nální snášenlivostí. Účinek paracetamolu se objevuje za 1 až 

2 hodiny po dosažení maximální plazmatické koncentrace 

a trvá po dobu 3 až 6 hodin. Míra antipyretického a analge-

tického účinku se velmi dobře odvíjí od dávky. 

Ve zmíněné řadě léčivých přípravků obsahují paraceta-

mol Coldrex tablety (500 mg v 1 tabletě), v nichž jej dopl-

ňuje alfa-sympatomimetikum fenylefrin, vyvolávající dekon-

gesci nosní sliznice, a expektorans terpinum monohydricum, 

snižující viskozitu hlenu a usnadňující odkašlávání. Léčivý 

přípravek dále obsahuje kofein, který potencuje účinek anal-

getika a odstraňuje únavu, a kyselinu askorbovou (vitamin C). 

Podobné složení (ovšem bez kofeinu a terpín monohydrátu) 

mají též u pacientů velmi oblíbené sáčky pro přípravu nápo-

jů Coldrex Horký nápoj (příchutě citron/citron s medem), 

které obsahují paracetamol ve vyšší dávce (750 mg v 1 sáč-

ku), fenylefrin a kyselinu askorbovou. Nejvyšší jednotlivou 

dávku paracetamolu (1000 mg v 1 sáčku) obsahuje přípravek 

Coldrex MaxGrip, opět v kombinaci s fenylefrinem a kyseli-

nou askorbovou a s příchutěmi citron nebo lesní ovoce. 

Dávkování paracetamolu v řadě COLDREX odpovídá 

v současnosti všeobecně uznávané jednotlivé analgetické 

dávce paracetamolu per os 10–15 mg/kg tělesné hmotnos-

ti. Jednotlivá dávka tak při optimálním dávkování u tělesné 

hmotnosti od 34 do 50 kg odpovídá 500 mg paracetamolu, 

u hmotnosti 51–70 kg pak 750 mg paracetamolu a u osob 

s hmotností 71 – 100 kg  pak 1000 mg paracetamolu. Obvyklá 

doporučená jednotlivá dávka pro dospělého ve Velké Británii 

je např. 1000 mg (Bandolier´s Little Book of Pain), což refl ek-

tují i jednotlivé přípravky řady COLDREX. Význam správné-

ho dávkování paracetamolu se v současnosti velmi zvyšuje, 

protože ve společnosti dochází k prudkému vzrůstu výskytu 

nadváhy, a při historicky „tradovaném“ dávkování paraceta-

molu (1x500 mg) je dávkování u většiny dospělých pacientů 

nedostatečné. 

Vzhledem k proměnlivosti klinického obrazu nachlazení 

a chřipky, kdy se některé z příznaků dostávají do popředí a jiné 

ustupují, a vzhledem k individuálně odlišnému průběhu one-

mocnění poskytuje dále řada COLDREX možnost přizpůsobe-

ní základní symptomatické léčby pomocí přípravků určených 

pro léčbu kašle a bolestí v krku. Sirup Coldrex Noční léčba

obsahuje kromě paracetamolu (1000 mg ve 20 ml sirupu) 

fenothiazinový derivát promethazin s antihistaminovým, se-

dativním, antiemetickým a anticholinergním účinkem a anti-

tusikum dextromethorfan, tlumící v mozku centrum pro kašel, 

a tedy suchý dráždivý kašel. Naopak k usnadnění odkašlávání 

při akutním zánětu průdušek je určen sirup Coldrex Broncho 

proti kašli. Obsahuje expektoračně působící guaifenesin, 

jejž při dráždění v krku doplňují zvlhčujícím a zklidňujícím 

účinkem obyčejný sirup (sirupus communis) a tekutý hydro-

lyzovaný škrob (amylum hydrolysatum liquidum). Speciálně 

na bolest v krku se pak zaměřují cucavé pastilky Coldrex Pro-

ti bolestem v krku, které obsahují anesteticky a antisepticky 

působící hexylresorcinol a benzalkonium chlorid.   

COLDREX – komplexní uplatnění

Řada léčivý přípravků COLDREX tak pokrývá hlavní sym-

ptomy nejčastějších onemocnění – méně závažné infekce 

horních cest dýchacích a chřipky, přičemž umožňuje přizpů-

sobit léčbu příznakům a fyzickým dispozicím konkrétního pa-

cienta. To u zákazníků posiluje hodnotu značky jako takové 

a zpětně se vrací v dostatku praktických klinických zkušeností.  
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