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PŘÍČINY NACHLAZENÍ
I přes název „nachlazení“ – vyvolávající příčinou 

není nikdy „chlad“. Zajímavou skutečností naopak 

je, že k sezonnosti těchto infekcí přispívá mnohem 

víc delší pobyt v teple a v uzavřených prostorách 

v zimním období – a tedy v teplém a vlhkém pro-

středí s těsným kontaktem osob, které je ideální 

pro šíření kapénkových infekcí. Prochlazení těla 

však může snížit výkonnost imunitního systému, 

což umožní probuzení jinak spící (dormantní) vi-

rové infekce.

I když k tomuto tématu existuje spousta „bab-

ských“ rad, podívejme se, jak na tento problém 

pohlíží Česká lékárnická komora. Doporučený 

postup České lékárnické komory pro léčbu na-

chlazení zpracovala PharmDr. Hana Kotolová.   

ZVÝŠENÁ TEPLOTA
Při mírném zvýšení teploty není potřeba tep-

lotu za každou cenu snižovat – je to přirozený 

důsledek boje s infekcí. V doporučeném postu-

pu se uvádí, že pro snížení teploty u dětí do 6 

měsíců je vhodný pouze paracetamol. Současná 

situace však umožňuje podávat i ibuprofen, a to 
od 3. měsíce. Lékové formy musí být uzpůsobe-

ny dětskému věku: suspenze umožňují přesné 

přizpůsobení dávkování, a mohou se tedy podá-

vat od ukončeného 3. měsíce věku. Čípky je však 

možno podávat až u dětí nad 7 kg (paracetamol 

100 mg), resp. 6 kg (ibuprofen 60 mg) tělesné 

hmotnosti. Dělení čípků dokumentace výrobců 

neumožňuje, i když v nezbytných případech je 

u pediatrů tolerovanou praxí. U dětí do jednoho 

roku ve všech případech doporučíme konzultaci 

s lékařem. Od jednoho roku by bylo možné po-

dávat už i tablety, vzhledem k problematickému 

polykání malými dětmi je však vhodné je drtit, 

proto nejpohodlnější formou zůstávají suspenze. 

Děti od 6 let věku mohou už běžně užívat tab-

lety. K dispozici jsou tablety s nejnižší dávkou 

od 125 mg paracetamolu nebo 100 mg ibuprofe-

nu. Pokud má dítě problém s polykáním tablet, 

je možné využít tablety rozpustné v ústech (pod 

jazyk) (Nurofen pro děti Active).

Pro dávkování u dětí není věk hlavním kritériem 

– dávkování by se mělo vždy řídit tělesnou hmot-

ností. Paracetamol by se měl podávat v celkové 

denní dávce 50–60 mg/kg, rozděleno do 3 až 4 

dávek, ibuprofen v celkové denní dávce 20–30 

mg/kg, opět rozděleno do 3 až 4 dávek.

Pokud podávání jedné účinné látky nevede 

k dostatečnému snížení tělesné teploty, je mož-

né přidat druhou účinnou látku, a paracetamol 

s ibuprofen tak podávat současně nebo střída-

vě (pokud tomu nebrání spánkový režim dítěte, 

vhodnější je střídavé podávání). 

Samozřejmě platí zásada nepodávat do 12 let 

kyselinu acetylsalicylovou kvůli riziku velmi závaž-

ného Reyeova syndromu (akutní jaterní selhání). 

Mezi laickou veřejností tato informace není ještě 

zcela jednoznačně rozšířena a je vhodné na to ro-

diče vždy upozornit.

Jinak zdravé děti starší 12 let nejsou kromě 

úpravy dávkování omezeny lékovou formou ani 

používanou léčivou látkou. Podobně jako u do-

spělých – pokud netrpí žádným dalším onemoc-

něním, mohou se používat léčivé látky bez ome-

zení i kombinované přípravky, je však potřeba 

věnovat pozornost dávkování, protože některé 

přípravky obsahují vyšší dávku účinné látky. Vždy 

je třeba dát pozor na současné užívání léků se stej-

nou účinnou látkou (Paralen s Coldrexem apod.).  

KOMBINOVÁNÉ PŘÍPRAVKY
Kombinované léčivé přípravky obsahující anti-

pyretika s pseudoefedrinem nepřinášejí žádný lé-

čebný prospěch, i když řada pacientů na ně nedá 

dopustit. Otázka způsobu prodeje těchto příprav-

ků je zatím stále otevřená, nicméně přípravky s fe-

nylefrinem mají velmi podobnou účinnost, takže 

případné omezení výdeje těchto přípravků pouze 

lékařský předpis by neznamenalo žádné „ohrože-

ní“ veřejného zdraví. Výhodné jsou též kombinace 

analgetik/antipyretik s antihistaminiky (chlorfena-

min, feniramin), ve kterých antihistaminika svým 

působením uvolňují ucpaný nos a vedlejší nosní 

dutiny, a tak usnadňují dýchání. „Komplexní“ úči-

nek kombinovaných přípravků pak často doplňu-

je kyselina askorbová a kofein.

POLYMORBIDNÍ PACIENT 
A TĚHOTNÉ ŽENY

Pokud je pacient astmatik/alergik, diabetik, 

hypertonik, má vředovou chorobu žaludku, po-

ruchy srážlivosti krve nebo dnu, lékem volby je 

paracetamol. Vždy upozorňujeme na nevhodnost 

kombinace paracetamolu a alkoholu. Pokud má 

pacient poškození jater nebo konzumuje alkohol, 

je vhodnější ibuprofen. Kyselina acetylsalicylová je 

vhodná pro jinak zdravé pacienty, ale naopak ob-

zvlášť nevhodná pro pacienty s vředovou choro-

bou žaludku a poruchami srážlivosti krve.  

I když se v těhotenství doporučuje vždy užívat 

léky jen v nezbytných případech, případné vyšší 

teploty představují pro dítě vyšší riziko než podá-

vané léky, a tak v případě nouze je možné použít 

následující látky:

I. trimestr: kyselina acetylsalicylová;

II. trimestr: kyselina acetylsalicylová, 

paracetamol, ibuprofen;

III. trimestr: paracetamol.

IMUNOMODULACE
Vhodným doplňkovým postupem je i akutní 

použití některých imunomodulátorů: v případě 

akutních infekcí většina výrobců doporučuje zvý-

šit podávanou dávku přibližně na dvojnásobek. 

Oblíbenými prostředky jsou zejména echinacea 

(nepodávat do dvou let věku), beta-glukany 

(možné už od jednoho roku (Imunoglukan), nebo 

specifi cky v České republice krevní deriváty/nuk-

leotidy (Juwim, Preventan).

Zvláště u dětí jsou oblíbeným doplňkem prsní 

masti a balzámy s obsahem silic, kafru, mentolu 

a eukalyptu, které uvolňují dýchací cesty – zde 

je třeba upozornit na nevhodnost aplikace mastí 

s obsahem mentolu dětem do dvou let.

Pokud pacient hledá alternativní léčebný po-

stup, připadá v úvahu několik homeopatických 

přípravků: Oscillococcinum, Paragrippe, Broncha-

lis-Heel, Grip-Heel. Přípravek Neo-Cephyl kombi-

nuje homeopatický a alopatický přístup – kofein 

a kyselinu acetylsalicylovou – proto pro něj platí 

stejná omezení jako pro alopatické léky s kyseli-

nou salicylovou.

Ostatní symptomy (kašel, rýma) řešíme podle 

specifi ckých doporučených postupů. Ve všech 

případech je však nejlepší dodržovat i režimová 

opatření. Dostatek spánku a odpočinku, pobyt 

v teple, přívod tekutin (čajové směsi při nachla-

zení), dostatek vitaminů, inhalace (Vincentka) 

a ostatně i mnohé osvědčené domácí recepty 

(cibule, česnek, zázvor, med) výrazně přispívají 

ke zmírnění průběhu onemocnění. I když se ne-

jedná o vážné onemocnění, komplikace v dů-

sledku následných koinfekcí nebo superinfekcí 

mohou vést k mnohem delší léčbě.

Rubrika pro farmaceutické asistenty

NACHLAZENÍ 
KOMENTÁŘ K DOPORUČENÉMU POSTUPU ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm Praha

Nachlazení je nejčastějším tématem 
v lékárnách od října téměř do konce dubna. 

Jedná se o skupinu virových onemocnění 
projevujících se zánětem horních cest 

dýchacích, vyvolaných nejčastěji rhinoviry, 
pikornaviry nebo koronaviry. Běžnými 

a dobře známými příznaky jsou kašel, rýma, 
zvýšená teplota, zimnice, bolesti hlavy 

a těla, únava. 

Garant rubriky: Lucie Mahenová
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