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Blíží se čas dovolených a cestování, kdy je nezbytnou součástí výbavy také lékárnička.  Jejím 
základem jsou léky na nejběžnější zdravotní potíže, mezi něž patří chřipkovitá onemocnění (anal-
getika-antipyretika, hodí se i u bolestí hlavy), gastrointestinální potíže (aktivní uhlí, střevní desin-
fi ciens), kinetóza (antiemetikum), u alergiků se hodí antihistaminika, dále je důležité mít dezin-
fekční prostředek a prostředky k zakrytí ran; volba dalších léků závisí na lokalitě a povaze cesty.

Paracetamol je výhodný

Součástí každé lékárničky by měl být přípravek ze sku-

piny analgetik-antipyretik. Jako nejvhodnější se z dneš-

ního hlediska jeví paracetamol, který patří (samozřejmě 

při dodržení doporučeného dávkování) mezi bezpečná 

léčiva a vyznačuje se vysokou biologickou dostupností 

po perorálním podání. Existují však rozdíly mezi jednotli-

vými přípravky, pokud jde o rychlost dosažení maximální 

biologické dostupnosti, a tedy i nástupu účinku.

Cesta k urychlení nástupu účinku

Základním faktorem rychlosti nástupu účinku je tr-

vání rozpadu tablety v žaludku a následného vstřebávání 

uvolněného paracetamolu. Urychlení tohoto procesu 

lze řešit několika způsoby. Jedním z nich je sofi stikova-

né využití pomocných látek, jako je tomu u technologie 

Optizorb, použité u přípravku Panadol Novum. K para-

cetamolu je v tabletě přidána kyselina alginová, která 

způsobuje, že v žaludku tableta nasaje vodu a začne se 

rozpadat. Dále je v tabletě uhličitan vápenatý, který při 

kontaktu s žaludeční kyselinou uvolňuje malé množství 

oxidu uhličitého, což napomáhá rozpadu tablety. Další 

složka, krospovidon, dále urychluje a dokončuje proces 

rozpadu tablety. Ve srovnání s běžnými panadolovými 

tabletami se tak zrychlí vstřebání léčiva a tím i nástup 

účinku. Tableta se rozpadá do 5 minut po požití a para-

cetamol je v plazmě detekovatelný již po 10 minutách. 

Jak ukázala studie, ve srovnání se standardní tabletou 

paracetamolu se během prvních 60 minut vstřebává o 

32 % více paracetamolu, se sníženou interindividuální 

variabilitou absorpce, což je předpokladem konzistent-

ní analgezie. Přípravek s těmito vlastnostmi je vhodnou 

součástí cestovní lékárničky.
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