
Úvod

Jedním z nejčastějších zdravotních pro-
blémů jsou onemocnění pohybového systé-
mu, počínaje namožením, přes traumata, po 
zánětlivé a degenerativní choroby. Společným 
příznakem těchto onemocnění je bolest. Nej-
častěji používanými analgetickými a protizá-
nětlivými léčivy v těchto indikacích jsou ne-
steroidní revmatika (NSA). Jejich nevýhodou je 
riziko nežádoucích účinků, především gastro-
intestinálních a kardiovaskulárních. Při hledání 
nových terapeutických možností pro onemoc-
nění pohybového systému se proto klade dů-

raz na co nejvyšší bezpečnost léčiv. V rámci 
tohoto trendu obohacují v poslední době 
škálu vhodných léků fytofarmaka; často jde 
o znovuobjevení léčivých rostlin užívaných 
v tradiční lidové medicíně. Jejich účinnost 
a bezpečnost je standardně hodnocena v 
rostoucím počtu klinických studií. Jak tyto 
studie ukazují, některá z fytofarmak účinně 
působí proti zánětu a bolesti, přispívají ke 
zlepšení kloubní funkce a k regeneraci na-
moženého svalstva, zpomalují degenerativní 
proces kloubní chrupavky, a to při výborném 
bezpečnostním profilu.1,2 Kombinovaným 
přípravkem s obsahem fytofarmak tohoto 
typu je zdravotnický prostředek Leni Com-
plex náplast (Specchiasol, Itálie).

Charakteristika

Leni Complex náplast je zdravotnický 
prostředek, který díky lokálnímu okluzivní-
mu efektu působí analgeticky na tkáně po-
hybového systému, s podpůrnými účinky 
obsažených složek: pycnogenolu, extraktu 
z kořene harpagovníku ležatého a euka-
lyptové silice. 

Pycnogenol je extrakt z kůry borovice 
Pinus pinaster. Obsahuje procyanidiny s 
protizánětlivým a antioxidačním účinkem, 
čímž přispívá k odstranění zánětlivých 
změn a bolesti v oblasti aplikace; dále chrá-
ní kloubní chrupavku tím, že brání její de-
gradaci. V klinických studiích byla ověřena 
jeho účinnost a bezpečnost u pacientů s 
osteoartrózou; významně snižoval bolesti-
vost a funkci kloubu, byl označen jako hod-
notná a bezpečná alternativa k NSA.3 

Extrakt z kořene harpagovníku ležaté-
ho (Harpagophytum procumbens) obsahuje 
flavonoidy a další látky s protizánětlivým a 
analgetickým účinkem, tradičně se užívá při 
zánětech kloubů a při svalových bolestech. 
V klinických studiích snižoval bolestivost u 
pacientů s osteoartrózou páteře, kyčelního či 
kolenního kloubu, i u pacientů s nespecific-
kými bolestmi bederní páteře (ekvivalentně 
NSA).4,5 

Silice z listů eukalyptu (Eucalyptus) ob-
sahuje monoterpeny, které zasahují do me-
tabolismu mediátorů zánětu, tím snižují sen-
zibilitu nociceptorů a působí protizánětlivě, 
chladivě a analgeticky.6 

Oblast použití 

Osteoartróza, bolesti šlach a svalů 

Dávkování, způsob podání 

1 aplikace denně. Náplast se musí apliko-
vat na dobu 24 hodin a pak se může vyměnit 
za novou. V případě potřeby je možné nůž-
kami náplast nastříhat a použít menší rozměr

Balení 

5 kusů.

Výrobce 

Specchiasol, Itálie.
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Poznámka: Statut přípravku: zdravotnic-
ký prostředek, není vázán na lékařský předpis. 
Úhrada z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění: není hrazen. Profil zpracován odbor-
nou redakcí Edukafarm s použitím odborné 
literatury. 

Leni Complex náplast 

Při hledání nových možností léčby bo-
lestí pohybového systému se klade dů-
raz na co nejvyšší bezpečnost. V rámci 
tohoto trendu obohacují v poslední 
době škálu vhodných léků fytofarmaka. 
Kvalitní přípravky tohoto typu předsta-
vuje řada Leni Complex (Specchiasol, 
Itálie). Na českém trhu je nyní dostup-
ný osvědčený zástupce této řady –  Leni 
Complex náplast. 
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