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Všechna OTC s omezením mají
jednotný status, který stanoví přímý
dohled lékárníka nad prodejem da-
ného přípravku. To v praxi znamená,
že bez schválení lékárníkem není
možné přípravek prodat. Licenčními
podmínkami je stanoveno, co musí
být při prodeji splněno, aby prodej
mohl být uskutečněn. Lékárník je
zodpovědný za jejich dodržení. Má-li
lékárník jakékoliv podezření ze zne-
užití nebo nepravdivosti odpovědí
dotazovaného, může takovýto pro-
dej odmítnout. Nesplněním nebo nedodržením všech požadovaných
podmínek prodeje se totiž vystavuje riziku obvinění z poškození zdraví
pacienta, pokud by k němu došlo.

Pro odlišení od léků na lékařský předpis mají obaly OTC
s omezením většinou jiný vzhled, často má lék i jiný název. Úplně
totožný přípravek pak můžete v lékárně obdržet na recept pod
názvem Loceryl, na volný prodej s omezením pod názvem Curanail
(5% amorolfin).

NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH 
Z VELKÉ BRITÁNIE SI TEĎ UKÁŽEME, 
JAK TO V PRAXI FUNGUJE.

Podle rozsahu požadovaných podmínek můžeme přípravky
rozdělit do několika kategorií:

� PRODEJ FARMACEUTICKOU ASISTENTKOU
Léky, které jsou u nás dnes volně prodejné v malých baleních (např.

cetirizin 7 tbl, loratadin 7 tbl) – licenční podmínky pro prodej větších
balení stanovují pouze 2–3 jednoduché otázky, které mohou být
zodpovězeny farmaceutické asistentce. Ta po uspokojivých odpovědích
nechá prodej schválit lékárníkem např. jen očním kontaktem (supervize).
Do této skupiny jsou zařazeny např. tyto přípravky:

� Beclomethason – nosní sprej. pro prevenci a léčbu alergické rhi-
nitidy pro pacienty nad 18 let, přičemž léčba nesmí přesáhnout 3 mě-
síce, maximální denní dávka na jednu nosní dírku je 100 μg, na dvě
dírky 200 μg, balení nesmí obsahovat více než 20 000 μg beclo-
methasonu (tj. 100 dávek).

� Cetirizin – tablety max. 10 mg – pro symptomatickou úlevu při
celoroční rhinitidě (balení 30 tbl), sezonní alergické rhinitidě a idio-
patické chronické urtikarii u dospělých a dětí starších 6 let.

� Fluconazol – 150 mg jedna kapsle – pro léčbu vaginální kan-
didózy pro ženy ve věku 16–60 let.

� Loratadin – tablety max. 10 mg – pro symptomatickou úlevu při
celoroční rhinitidě, sezonní alergické rininitidě a idiopatické chronické
urtikarii u dospělých a dětí starších 2 let, případně u dětí s váhou 30 kg
a více.

� Naproxen – 250 mg, maximál-
ně 9 tablet, maximální jednotlivá dáv-
ka 500 mg, maximální denní dávka
750 mg – pro léčbu primární dysme-
norhey u žen ve věku 15–50 let, při-
čemž léčba nesmí přesáhnout 3 dny.

� Nedokromil sodný – maximál-
ně 2% roztok a velikost balení 3 ml –
pro prevenci, úlevu a léčbu sezonní
a celoroční alergické konjunktivitidy.

� PRODEJ LÉKÁRNÍKEM
Tyto léky jsou u nás dostupné za-

tím pouze na lékařský předpis. Licenční podmínky u nich před
„prodejem s omezením“ jednoznačně vyžadují rozhovor s lékárníkem.
Ten pak může probíhat na dvou úrovních:

ROZHOVOR PRO ZJIŠTĚNÍ VHODNOSTI DANÉHO PŘÍPRAVKU PRO
KUPUJÍCÍHO PACIENTA NA ZÁKLADĚ LICENČNÍCH PODMÍNEK
Do této skupiny jsou zařazeny např. 

� Amorolfin – 5% lak na nehty – pro léčbu lehkých případů distální
a laterální subunguální onychomykózy způsobené dermatofyty, plís-
němi nebo kvasinkami; léčba je limitovaná rozšířením infekce na in-
fekci maximálně dvou nehtů, pro dospělé starší 18 let.

� Chloramfenikol – 0,5% oční kapky (10 ml), 1% oční mast (4 g) –
pro léčbu akutní bakteriální konjunktivitidy, přičemž léčba nesmí pře-
sáhnout 5 dní.

� Levonorgestrel – 1 500 mg jedna tableta – jako emergentní post-
koitální antikoncepce pro ženy starší 16 let.

ROZHOVOR NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DODANÉHO
FIRMOU VYRÁBĚJÍCÍ DANÝ PŘÍPRAVEK
Do této skupiny jsou zařazeny např. 

� Chlorochin, proquanil – tablety pro profylaxi malárie – dotazník
obsahuje 15 otázek, díky nimž lékárník vybere nejvhodnější preparát se
správným počtem tablet. Záznam o prodeji s detailní identifikací
klienta zůstává v evidenci lékárny;

� Sumatriptan – 50 mg dvě tablety – pacient při prvním prodeji
vyplní poměrně složitý dotazník obsahující 32 otázek, ten je dále
zhodnocen lékárníkem a při schválení prodeje je pacientovi vydána
průkazka s datem prodeje, kterou se napříště může prokázat. Ta urychlí
(usnadní) další prodeje dotázáním pouze doplňujících otázek. Pacient
se na průkazce musí plně identifikovat – je nepřenosná.

Pro názornost – konkrétní příklad – jak probíhá rozhovor před
prodejem levonorgestrelu (Levonelle ONE STEP, u nás Escapelle

nebo Postinor):
Jelikož se v některých případech jedná o velmi intimní otázky,

nemůže rozhovor probíhat za tárou, ale klientka se odvede do
konzultační místnosti, kanceláře či alespoň záboxí tak, aby rozhovor
nemohl nikdo vyslechnout.

Switching léků na OTC
s omezením

PharmDr. Daniela Holušová
ÚL IKEM, Praha

Změna licenčních podmínek u přípravků 
vázaných na předpis tak, aby mohly být 

za určitých podmínek volně prodejné, 
tzv. OTC s omezením, bude úprava 

v České republice nová, platná od 1. ledna 2009. 
Podívejme se tedy, jak to již několik let funguje

v zahraničí, abychom věděli, co můžeme 
od ledna příštího roku očekávat. 
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Pokud je na všechny otázky zodpovězeno podle licenčních pod-
mínek, lékárník může levonorgestrel prodat a zároveň pacientku
instruovat o jeho správném použití:

� Tableta se musí užít co nejdříve, protože s časem její účinnost
klesá (úspěšnost 95 % do 24 hodin od styku, 85 % mezi 25 a 48 ho-
dinami a 58 % mezi 49 a 72 hodinami).

� Tableta často vyvolává nevolnost či zvracení. Pokud klientka
bude zvracet do 3 hodin od užití tablety, je nutné užít dávku novou.

� Je třeba upozornit na možnost nepravidelnosti další periody –
může přijít dříve nebo později. Pokud se zpozdí o více než 2 týdny, je
nutné kontaktovat gynekologa.

� Pokud je pacientka na hormonální antikoncepci, poradí se jí, jak
pokračovat v dalším užívání podle dostupných informačních materiálů
a guidelines.

O ČEM SE UVAŽUJE V ČR?

V České republice se prozatím uvažuje o následujících
kategoriích léků (zdroj ČLK), záleží však pouze na výrobcích,
zda si o switching požádají u SÚKL:

� Vysoký cholesterol – simvastatin 10 mg (podmínky prodeje jste
se dočetli v čísle FarmiNews 2/2008 – článek PharmDr. J. Suchopára
a PharmDr. JUDr V. Bíby).

� Urgentní antikoncepce – levonorgestrel
� Léčba migrény – triptany
� Onemocnění močových cest – trimethoprim

� Analgetikum, spasmolytikum – Algifen
� Žaludeční vředy – omeprazol 20 mg
� Suchý kašel – kodein 15 mg
� Slizniční (vaginální) kandidózy – flukonazol 150 mg
� Obezita – orlistat
� Emergenční terapie anginy pectoris – nitroglycerin
� Nachlazení – pseudoefedrin
� Lokální antibiotika – Framykoin

A NA CO SE MAJÍ TĚŠIT ČEŠTÍ
LÉKÁRNÍCI?

Naše nová role pro nás bude zpočátku trochu neobvyklá, ale může
být základem zvýšení prestiže a uznání lékárnické profese, po kterém už
tak dlouho voláme. Vždyť díky uznání zodpovědnosti o rozhodování, zda
pacient smí, či nesmí lék užít, konečně budeme moci ukázat, jaké znalosti
v oblasti léků máme a jak je umíme v praxi využít. Samozřejmě to na
druhé straně znamená i velkou zodpovědnost, ale myslím, že to pro nás
a pro výkon našeho povolání nebude příliš velký rozdíl. Vždyť u výdeje
léků na recept při každodenní expedici děláme v podstatě totéž, jen s tím
rozdílem, že to nikdo nevidí.
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Průběh rozhovoru před prodejem levonorgestrelu

Otázky lékárníka Odpovědi – komentář

Je postkoitální pilulka určena přímo vám?

Kolik je vám let?

Měla jste nechráněný pohlavní styk 
v posledních 72 hodinách?

Užíváte hormonální antikoncepci?

Pokud užíváte hormonální antikoncepci, 
kolik tablet jste nevzala? Ve které části balíčku 
(prvních 7 tablet, střed, posledních 7 tablet)?

Kdy jste měla poslední menstruaci?
Byla nějakým způsobem jiná než jindy? 
Kratší? Slabší?

Měla jste ještě jiný nechráněný styk 
od poslední menstruace?

Užíváte pravidelně nějaké léky? Které?

Trpíte nějakou chorobou, 
která může ovlivnit vstřebávání levonorgestrelu?
Např. zvracení, průjem, Crohnova choroba…?

Trpíte vážným jaterním onemocněním?

Měla jste někdy alergickou reakci na levonorgestrel?

Pokud NE, prodej se odmítne.

Pokud je klientka mladší 16 let, prodej se odmítne 
a poradí se jí nejbližší gynekolog, který zváží preskripci levonorge-
strelu na Rp. či jiný postup.

Pokud NE, prodej se odmítne.

Pokud NE, co se stalo?(protrhlý kondom, nechráněný styk…) 
– zvážíme riziko oplodnění a vhodnost užití levonorgestrelu.

Další postup dle dostupných informačních materiálů a guidelines.

Pokud je to více než 4 týdny, prodej se odmítne. 
Pokud je to méně, zvážíme nutnost užití levonorgestrelu 
dle dostupných informačních materiálů a guidelines.

Pokud ANO, brala jste proto levonorgestrel? 
Další postup dle dostupných informačních materiálů a guidelines.

Prodej se vyloučí v případě užívání karbamazepinu, fenobarbitalu,
fenytoinu, ciklosporinu, primidonu, ritonaviru, griseofulvinu, 
rifampicinu a třezalky.

Pokud ANO, prodej se odmítne.

Pokud ANO, prodej se odmítne.

Pokud ANO, prodej se odmítne.

OTC
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