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REPORTÁŽZAJÍMAVÁ LÉKOVÁ SKUPINA

Extrakt z arniky

Charakteristika: Ex-
trakt z květů arniky (Ar-
nicae flos) má mírný 
protizánětlivý účinek 
známý z tradiční lidové 
medicíny.

Indikace: Používá se k lokální léčbě zánětlivých 
onemocnění podkoží, šlach a kloubů. Je účinný též 
u poúrazových stavů spojených s bolestí, zánětem 
a otokem.
Kontraindikace: Při přecitlivělosti na obsahové 
látky rostlin z čeledi hvězdnicovitých. Aplikace na 
otevřené rány nebo na plochy s rizikem krvácení, 
do očí a na sliznice. Aplikace v těhotenství nebo v 
období kojení je možná pouze na základě konzul-
tace s lékařem. Neaplikovat u dětí do 15 let.
Nežádoucí účinky: Podráždění nebo pálení v místě 
aplikace. Alergické kožní reakce.
Dávkování: Obvyklá dávka pro dospělé a mladistvé 
starší 15 let se aplikuje ve formě spreje na postižená 
místa 1–3krát denně.
Délka terapie bez porady s lékařem: Pokud se neob-
jeví během 14 dní léčby žádné komplikace a nedochází 
ke zhoršování příznaků onemocnění, lze doporučit paci-
entovi, aby informoval lékaře při nejbližší návštěvě.

Extrakt Boswellie Serata

Charakteristika: K léčebným účelům se použí-
vá extrakt z kůry stromu Boswellie serata, který 
obsahuje vysoké množství boswellových kyselin 
protizánětlivé triterpenoidy) s protizánětlivý-
mi antiartritickými účinky. Boswellové kyseliny 

inhibují dva enzymy 
vyvolávající zánět, a 
to 5-lipoxygenázu, 
která vytváří zánětlivé 
leukotrieny a lidskou 
leukocytární elastázu 
(HLE), která podněcuje 

v tkáních spuštění zánětlivých procesů.
Indikace: Používá se k lokální léčbě zánětlivých one-
mocnění podkoží, šlach a kloubů.
Kontraindikace: Při přecitlivělosti na obsahové lát-
ky. Aplikace do očí.
Nežádoucí účinky: Podráždění nebo pálení v místě 
aplikace. Alergické kožní reakce.
Dávkování: Podle doporučení konkrétního výrobce.
Délka terapie bez porady s lékařem: Pokud se 
neobjeví během 14 dní léčby žádné komplikace a ne-
dochází ke zhoršování příznaků onemocnění, lze do-
poručit pacientovi, aby informoval lékaře při nejbližší 
návštěvě.

Extrakt kostivalu

Charakteristika: Ex-
trakt z nati nebo kořene 
kostivalu (Symphyti pe-
regrini herba, Symphyti 
radix) obsahuje kom-
plex látek (především 

ale alantoin a kyselinu rozmarýnovou) s protizánět-
livým účinkem.
Indikace: Používá se k lokální léčbě zánětlivých 
onemocnění podkoží, šlach a kloubů. Je účinný též 
Úpou rasových stavů spojených s bolestí zánětem a 
otokem.
Kontraindikace: Při přecitlivělosti na některou 
z obsahových látek přípravku. Aplikace na ote-
vřené rány nebo na plochy s rizikem krvácení do 
očí a na sliznice. Rizika pro těhotné a kojící ženy 
nejsou známa.
Nežádoucí účinky: Podráždění nebo pálení v místě 
aplikace. Alergické kožní reakce.
Dávkování: Pokud není doporučeno jinak, nanáší se 
potřebné množství masti jednou až několikrát denně 
na postižené místo. Obzvláště vhodné je použití for-
mou masťového obvazu.
Délka terapie bez porady s lékařem: Pokud se ne-
objeví během 14 dní léčby žádné komplikace a ne-
dochází ke zhoršování příznaků onemocnění, lze do-
poručit pacientovi, aby informoval lékaře při nejbližší 
návštěvě. Maximální doba aplikace je 6 týdnů v roce.

Připravila redakce Edukafarmu s využitím 
publikace Volně prodejné přípravky.

Lokální protizánětlivá fytofarmaka

Známé jsou protizánětlivé a pro-
tibolestivé účinky některých léči-
vých bylin, například květů arni-
ky nebo kostivalu. Používají se ob-
vykle při zhmoždění, podvrtnu-
tí a následných otocích, při sta-
vech po nadměrné námaze nebo 
přetížení svalů a kloubů vzniklých  
v souvislosti se sportovní nebo 
pracovní zátěží, v místech, kde 
není poraněná kůže. Extrakt kos-
tivalu se používá i při špatně se 
hojících ranách.




