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Úvod  

Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma onemocnění dutiny ústní a 

krku a jejich léčba zaměřená na volně prodejná léčiva.  

S jistotou si tvrdím říci, že již každý z nás někdy zažil ten nepříjemný pocit v krku, 

ať už se jednalo o bolesti, pálení či chrapot. První kroky většiny z nás vedou do lékárny 

pro odbornou radu a pomoc. V lékárně jsem zaměstnána jako farmaceutický laborant, 

z vlastní zkušenosti mohu říci, že bolest krku a onemocnění dutiny ústní jsou častým 

problémem, se kterým pacienti přicházejí. Důležité je znát nejen projevy a příčiny 

potíží, ale i posoudit stav pacienta a rozeznat závažné onemocnění, které je nutné léčit 

pod dohledem lékaře. Pro vhodnou volbu léčby je důležité vyloučit kontraindikace s 

jinými léčivy a zvážit celková onemocnění. 

V mé práci popíši nejčastější příčiny a onemocnění dutiny ústní a krku. Dále se 

budu zabývat možností léčby volně prodejnými přípravky. Uvedu jednotlivé účinné 

látky a přípravky s lokálním účinkem na dutinu ústní. Zmíním také léčbu homeopatiky, 

fytoterapii a magistraliter přípravky. 

Pro praktickou část jsem si zvolila dotazníkové šetření. Zhodnotím postup 

farmaceutického asistenta při volbě vhodné léčby pro konkrétního pacienta. 

Ke své práci budu využívat tištěné odborné zdravotnické knihy a časopisy s 

vhodnou tématikou. Dále budou použity některé internetové odkazy se zdravotnickým 

zaměřením. 
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1 Cíle práce 

Hlavním cílem mé absolventské práce je charakterizovat onemocnění dutiny 

ústní a krku, dále uvést možnosti léčby volně prodejnými přípravky s lokálním účinkem. 

Dílčím cílem práce je zhodnocení postupu farmaceutického asistenta při prodeji. 
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2 Teoretická část  

2.1 Anatomie dutiny ústní a krku 

2.1.1 Dutina ústní 

Ústní dutinou (Cavitas oris) se označuje prostor oddělený patrem od dutiny 

nosní. Zvenčí je ohraničený tvářemi a rty. K dolní čelisti je svaly připojený jazyk, který 

tvoří spodinu dutiny ústní. Zubní oblouk horní a dolní čelisti rozděluje dutinu ústní na 

předsíň a vlastní dutinu. Jazyk (Lingua) je tvořený příčně pruhovaným svalstvem. 

Povrch jazyka je pokryt sliznicí vybíhající v různé typy jazykových papil. Vnitřní část 

zubů (Dentes) je tvořena zubovinou, kterou prochází kanálek vyplněný zubní dření. 

V oblasti korunky jsou zuby pokryty sklovinou a v oblasti kořene cementem. Část 

vláken závěsného aparátu zubů se upíná do sliznice horní a dolní čelisti a tvoří dáseň. 

2.1.2 Hltan 

Hltan (Pharynx) má podobu trubice nálevkovitého tvaru, která je zavěšena na 

spodině lebeční. Hltan se rozlišuje na nosohltan, hrtanový úsek a ústní část. Hranicí 

mezi ústní a nosní částí je měkké patro. 

[DYLEVSKÝ, 2000] 

2.1.3 Hrtan 

Hrtan (Larynx) je ústrojí, které slouží k dýchání, tvorbě hlasu a uzávěru 

průdušnice. Je uložen ve střední části krku, jeho kostru tvoří devět chrupavek. Pod 

sliznicí je řídké pojivo, které umožňuje volné pohyby. V něm se snadno šíří infekce a 

podléhá tak otokům a zánětlivé infiltraci. Svalový aparát hrtanu tvoří vnitřní svalovina, 

která je významná při fonaci. Vnější hrtanová svalovina napomáhá při polykání. Vchod 

do hrtanu a hlasivky je krytý nerohovějícím dlaždicovým epitelem. Ostatní části hrtanu 

jsou pokryty respiračním epitelem. V místě obvodu hrtanového vchodu se tyto epitely 

mísí v podobě ostrůvků. V tomto místě nejčastěji vzniká rakovina hrtanu. 
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2.1.4 Lymfatické tkáně 

Lymfatická tkáň je rozeseta pod sliznicí a její nakupení nazýváme mandle 

(Tonsilla). V klenbě nosohltanu je uložena hltanová mandle (nosní mandle), která je 

tvořena laloky lymfatické tkáně a je bohatá na sekreční žlázky. Párové, patrové mandle 

leží v hltanové brance mezi patrovými oblouky. Zavěšením lymfatických folikulů na 

vývody slinných žlázek vzniká jazyková mandle. 

[HYBÁŠEK, 1999] 

Dutina ústní je pro mikroorganismy vstupní branou do organismu. Některé se 

stanou součástí normální mikroflóry, jiné se stávají původci onemocnění. Slizniční 

imunitní systém zajišťuje obranu proti patogenním mikroorganismům a pronikání 

infekčních složek na sliznicích do vnitřního prostředí organismu. Udržuje tak 

homeostázu na sliznicích. Mikrobiální osídlení v dutině ústní je vysoké a různorodé. 

Bylo identifikováno více než 60 druhů bakterií, které jsou řazeny do 21 rodů. 

[ŠTERZL, 2005] 

2.1.5 Slinné žlázy 

Slinné žlázy jsou rozptýleny v podslizničním vazivu patra, tváří a předsíně dutiny 

ústní. Největší slinnou žlázou je žláza příušní, která leží před ušním boltcem. Pod 

obloukem dolní čelisti je uložena podčelistní žláza. Na spodině dutiny ústní pod přední 

částí jazyka je menší podjazyková žláza. Dutina ústní je zvlhčována slinami, čímž se 

předchází poranění sliznice. 

[DYLEVSKÝ, 2000] 

2.2 Onemocnění dutiny ústní a krku a jejich příčiny 

2.2.1 Původci onemocnění 

Bakterie 

Mezi bakterie řadíme grampozitivní a gramnegativní koky a tyčinky, které se dále 

dělí na aerobní a anaerobní. Tyto bakterie vyvolávají řadu onemocnění. Častým lidským 

patogenem je Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok). Při poruše přirozené 

obranyschopnosti proniká do tkání a vyvolává zánět. Streptokoky beta-hemolytické 
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jsou původcem zánětů mandlí a hltanu. Orální streptokoky se usazují na zubním plaku, 

což může vést ke vzniku parodontózy. 

Viry 

Virus typu A je nejvýznamnější původce chřipkového onemocnění. Vstupní 

branou je řasinkový epitel dýchacích cest, odkud se šíří po sliznici dále. Virus typu B a C 

se liší strukturou a patogenitou. 

[VOTAVA, 2003] 

Dalším častým virem je Herpes simplex, který je přenášený kapénkami nebo 

úzkým osobním kontaktem. Vyvolává infekci, která se vyskytuje v ústech a na obličeji. 

Projevem jsou puchýřky na pokožce a afty na sliznici dutiny ústní. K primární nákaze 

dochází již v dětském věku, kdy infekce probíhá jako akutní herpetická 

gingivostomatitida či faryngitida.  

[BEDNÁŘ, FRAŇKOVÁ, SCHINDLER, SOUČEK, VÁVRA, 1999] 

Plísně a kvasinky 

Plísně jsou zařazeny do říše hub. Způsobují povrchové mykózy především na kůži 

a sliznicích. Napadat mohou i plíce, nosní dutiny a vedlejší nosní dutiny. Do říše 

mikroskopických hub řadíme kvasinky, jejichž nejznámějším zástupcem je Candida 

albicans. 

[DOBIÁŠ, DOBIÁŠOVÁ, MALACHOVÁ, SEMAN, 1999] 

2.2.2 Nejčastější onemocnění 

Tonzilitida 

Akutní tonzilitida způsobena bakteriemi je provázena horečkou, zvětšením 

krčních uzlin, silnou bolestí v krku a bolestí při polykání. Jedná se o zánětlivé 

onemocnění, které postihuje patrové mandle, kořen jazyka nebo lymfatické tkáně 

stěny hltanu a nosohltanu. Přenášena je kontaktem a vzdušnou cestou. Oproti tomu 

tonzilitida způsobena virovou infekcí má méně komplikovanější průběh. Je 

doprovázena bolestí hlavy, kašlem, sekrecí z nosu a bolest v krku je slabší. Rozlišení 

původce zánětu po klinickém vyšetření není jednoznačné, a proto se provádí vyšetření 
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laboratorní. Chronická angína je zapříčiněna bakteriálními patogeny, které dlouho 

přežívají v prohlubních mandlí. Jedná se o smíšenou infekci zastoupenou streptokoky 

skupiny A, méně častější je zastoupení Stafylokokem aureus. Často se opakující angína 

může vést k tonzilektomii. Jedná se o chirurgický zákrok, při kterém se pacientovi 

odstraní krční mandle. 

Infekční mononukleóza 

Infekční mononukleóza je onemocnění, při kterém dochází k pomnožení virů 

v mízních uzlinách a mandlích. Projevuje se zánětem hltanu a mandlí, zvětšenými 

uzlinami a horečkou. Mononukleóza je úzce spojena s oslabením obranyschopnosti. U 

osob s nízkou imunitou může vyvolat jiné onemocnění, jako je revmatoidní artritida. 

[BEDNÁŘ, FRAŇKOVÁ, SCHINDLER, SOUČEK, VÁVRA, 1996] 

Faryngitida 

Faryngitida je zánět hltanu, který bývá nejčastěji vyvolaný virovou infekcí, 

případně bakteriální superinfekcí. Podmíněn může být také vlivem prostředí působícím 

na sliznici dutiny ústní nebo nachlazením. Zánět hltanu může mít akutní či chronickou 

formu. Akutní zánět hltanu se projevuje bolestí a škrábáním v krku. Bolest může 

vystřelovat i do uší. Pacienti s chronickou formou zánětu pociťují zahlenění, sucho 

v ústech a bolest při polykání. 

Katarální laryngitida 

Jedná se o běžný zánět, který probíhá současně se záněty horních a dolních cest 

dýchacích. Je vyvolán virovou infekcí, případně bakteriální superinfekcí. Hlasivky a 

patro jsou zarudlé a při bakteriální infekci je přítomný hlenohnis. Dalšími projevy jsou 

škrábání v krku, chrapot a nucení ke kašli. K léčbě je doporučen hlasový klid, zvlhčování 

vzduchu a vyvarování se škodlivých vlivů jako je kouření. V případě dráždivého kašle je 

vhodné podání antitusik. 
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Atrofická laryngitida. 

Představuje chronický zánět hrtanu vyvolaný dlouhodobým drážděním sliznice. 

K rozvoji onemocnění mohou vést zevní podněty, jako jsou prach, kouření, chlad, 

dráždivé výpary a infekce sestupující z laryngu. Příznakem je pocit sucha v ústech, 

škrábání v krku a dlouhodobý chrapot. Jelikož je léčba dlouhodobá, je vhodná úprava 

klimatu, inhalace, hlasový klid a vyloučení dráždivých vlivů, jako je kouření a požívání 

alkoholu. 

 [KLOZAR,2005] 

Nachlazení 

Nachlazení je onemocnění, které se přenáší kapénkovou infekcí. Původcem 

tohoto infekčního onemocnění jsou viry a bakterie. Příznaky tohoto onemocnění jsou 

bolest a otok v krku, chrapot, poruchy čichu a chuti, malátnost a bolest svalů. Pokud je 

léčba nachlazení zanedbaná, mohou se vyskytnout komplikace vyvolané bakteriální 

infekcí. Streptokoky a stafylokoky mohou v takových případech vyvolat zánět krčních 

mandlí, zánět středního ucha nebo průdušek. 

Influenza 

Influenza je akutní infekční onemocnění vyvolané viry typu A, B nebo C. Její 

průběh je náhlý, krátký a přenáší se kapénkovou cestou. Představuje nebezpečí pro 

starší pacienty a zejména pak pro osoby se sníženou obranyschopností. Projevuje se 

bolestí krku, únavou, horečkou, suchým kašlem, kýcháním a bolestmi těla. Chřipka 

může být komplikována onemocněními, jako jsou zápal plic nebo zánět průdušek, 

které mohou pacienta ohrozit na životě. Preventivním opatřením je možnost nechat se 

očkovat. 

[SCHAENZLEROVÁ, KOPPENWALLNER, 2009, www.coldrex-chripka.com, 6, 9] 

Soor 

Soor, jinak nazývaná moučnivka, je orální kandidóza nejčastěji vyvolaná 

kvasinkami Candida albicans. Jedná se o zánětlivé onemocnění postihující jazyk, dásně 
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a sliznici tváří. Může se však šířit i na sliznici hltanu a jícnu. Projevuje se červenými 

skvrnitými ložisky, které jsou pokryty pablánou. Po jejím strhnutí dochází ke krvácení. 

Akutní forma sooru vzniká jako důsledek narušení obranyschopnosti a dysmikrobie 

v dutině ústní. Chronická forma je pozorována u pacientů se zubními protézami a u 

pacientů s onkologickou léčbou. 

Aftózní stomatitida 

Představuje onemocnění, kdy se na sliznici utvoří puchýřek, který se rychle 

rozpadne a vznikne vřídek nazývaný aft. Možným původcem tohoto onemocnění je 

hematolytický streptokok. Dalšími faktory jsou stres, těhotenství, nedostatek železa 

nebo vitamínu B12. 

[MAČÁK, MAČÁKOVÁ, DVOŘÁČKOVÁ, 2012] 

Gingivitida 

Gingivitida je zánětlivé onemocnění dásní. Vzniká po nahromadění mikrobiálního 

povlaku na povrchu zubů. Tímto onemocněním trpí většina lidí. Příznakem je krvácení 

z dásní při čištění zubů nebo při jídle. Jeho průběh je nebolestivý a tak většina pacientů 

nevěnuje této fázi onemocnění pozornost. Postupně se rozvíjí v parodontózu. 

Parodontóza 

Jedná se o bakteriální zánět podpůrných tkání zubů. Příčinou tohoto onemocnění 

je působení mikroorganizmů, jejichž množení podporuje tvorbu zubního plaku a 

kamene. Projevuje se krvácením z dásní, ústupem dásní a odhalením krčku zubu. 

Dásně otékají a jsou bolestivé, zuby mění své umístění, uvolňují se a může dojít k jejich 

ztrátě. Parodontóza tak způsobuje trvalé poškození. Rizikovým faktorem vzniku 

parodontózy je ztráta obranyschopnosti, diabetes mellitus a především kouření. 

Správnou hygienou dutiny ústní a redukcí škodlivého plaku se předchází vzniku tohoto 

onemocnění. 

[ANGIS REVUE, 2011] 
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Herpetická stomatitida 

Jedná se o virové infekční onemocnění, které se přenáší kapénkovou infekcí a 

přímým kontaktem. Dochází k zánětu tvrdého patra a výsevu velkých puchýřků. 

Postižena je sliznice tváře, dásně a jazyka. Toto onemocnění je pacienty popisováno 

jako velmi bolestivé. V důsledku toho je zhoršená hygiena dutiny ústní a proto eroze na 

sliznici mohou přetrvávat. Dále je charakteristický zápach z úst a zvýšená produkce slin. 

[WOTKE, 2001] 

Rakovina 

Rakovina může postihovat hrtan, hltan, jazyk a jiné části dutiny ústní. Příčina 

onemocnění není známa. Rizikovým faktorem může být kouření nebo požívání 

alkoholu. Úspěšnost vyléčení souvisí s tím, zda má nádor sklon k metastazování, 

v jakém stádiu byl objeven a kdy byla zahájena léčba. Léčba se provádí operativně, 

pomocí laseru či chemoterapie.  

[SCHAENZLEROVÁ, KOPPENWALLNER, 2009] 

Anguli infectiosi 

Anguli infectiosi, neboli zanícené ústní koutky, vznikají při nedostatku železa 

nebo vitaminu B2. Mohou se vyskytnout při kandidóze v dutině ústní. 

[www.lekarske.slovniky.cz, 4] 

2.2.3 Vliv celkových onemocnění 

Změny na sliznici dutiny ústní mohou být způsobeny i celkovým onemocněním. 

Pacienti s diabetes mellitus více trpí na zánětlivá onemocnění sliznice dutiny ústní. 

Jazyk mají více prokrvený a dochází k odlučování vrchní zrohovatělé vrstvy sliznice 

jazyka. Onemocnění srdce a krevního oběhu mohou mít vliv na rozšíření cév na spodní 

straně jazyka a jejich následné krvácení. Nekrotické záněty dásní a sliznice dutiny ústní 

jsou následkem onemocnění krvetvorného systému. Pacienti s onemocněním 

gastrointestinálního traktu jsou často postiženi afty. 

[WOTKE, 2001] 
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U pacientů s HIV se často vyskytuje onemocnění na sliznici dutiny ústní. Osoby se 

sníženou obranyschopností jsou postiženy zejména kandidózou nebo afty. 

[www2.hu-berlin.de, 28] 

2.2.4 Nežádoucí účinek jiných léčiv 

Při celkové léčbě širokospektrými antibiotiky dochází k poškození přirozené 

bakteriální mikroflóry. To má za následek výskyt kandidózy na sliznicích a pokožce. U 

žen se často vyskytují kvasinkové infekce. 

[www.lekari-online.cz, 10] 

Onemocnění dutiny ústní mohou být vyvolána podáváním jiných léčiv. Inhalační 

glukokortikoidy podávané k léčbě astma bronchiale způsobují chrapot nebo kandidózu 

v dutině ústní. Tyto obtíže jde minimalizovat podáním léčiva před ranním nebo 

večerním jídlem a vypláchnutím úst po aplikaci inhalačních léčivých přípravků. 

[LÜLLMANN, MOHR, ZIEGLER, BIEGER, 2001] 

Některá léčiva vyvolávají hyperplastickou gingivitidu neboli zbytnění dásně. 

Dáseň může v takovém případě překrývat zub. Toto onemocnění je vyvoláno 

antiepileptiky na bázi hydantoinu. Podobný efekt mohou způsobovat i imunosupresivní 

preparáty (Cyklosporin A) používané při transplantacích nebo revmatoidní artritidě. 

Hyperplastickou gingivitidu dále můžeme pozorovat u pacientů léčených blokátory 

vápníkových kanálů či cytostatikem Bleomycinem. 

[WOTKE, 2001] 

2.2.5 Mechanické poranění sliznice 

Sliznice dutiny ústní bývá nejčastěji narušena při používání zubních protéz a po 

výkonu zubního lékaře. K jejímu poškození dále může vést polknutí cizího tělesa. 

[ASTL, 2002] 
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2.2.6 Jiné příčiny  

 Genetická predispozice 

 Poruchy životosprávy 

 Alergie 

 Poruchy obranyschopnosti 

 Kouření 

 Poruchy výživy 

 Znečištění životního prostředí 

[MARKALOUS, 2004] 

2.3 Možnosti léčby 

2.3.1 Antiseptika 

Amylmetakresol 

Jedná se o antiseptikum užívané k léčbě infekčních onemocnění. Používá se na 

zánětlivá onemocnění hltanu, nosohltanu a dutiny ústní. Je vhodný k léčbě zánětu 

dásní, sliznice, aftů, sooru a jako podpůrná léčba u angíny. V období těhotenství a 

kojení se nedoporučuje. 

Příklad přípravků: Strepsils Plus ® orm. spr, Neo-angin ® orm. spr., Strepsils ® 

orm. pas. 

Dichlorbenzenmethanol 

Dichlorbenzenmethanol je užívaný na zánětlivá a infekční onemocnění dutiny 

ústní a jako podpůrná léčba při angínách. Při dlouhodobém užívání může narušit 

mikroflóru dutiny ústní, dochází tak k přemnožení patogenních mikroorganismů. 

Nedoporučuje se v období těhotenství a kojení. 

Příklad přípravků: Strepsils Plus ® orm. spr., Neo-angin ® orm. pas., Strepsils 

Original ® orm.pas. 
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Chlorhexidin 

Jedná se o lokální antiseptikum, které působí již v malých koncentracích na 

plísně, kvasinky, grampozitivní a gramnegativní bakterie. Používá se při lehčích 

infekčních onemocnění, jako jsou afty, soor, bolestivé záněty či drobná poranění na 

sliznici. Může se použít k zajištění hygieny dutiny ústní v případech, kdy pacient není 

schopný vykonávat klasické hygienické návyky, jako je tomu u mentálně a fyzicky 

postižených či pacientů po chirurgickém výkonu. Nedoporučuje se současné podávání 

jiných antiseptik či povrchově aktivních látek, které jsou obsaženy např. v běžných 

zubních pastách, ústních vodách a žvýkačkách. Jejich aplikace by měla být 

s dostatečným časovým odstupem. Při používání chlorhexidinu v těhotenství či při 

kojení nebyly zjištěny nežádoucí účinky na plod. Mezi časté nežádoucí účinky patří 

hnědé zabarvení jazyka a zubů, které odezní samostatně nebo pomocí intenzivního 

čištění. Při zahájení léčby se může vyskytnout změna chuti a pálení jazyka. 

Příklad přípravků: Corsodyl ® gng. aqa., Septofort ® orm. pas., Drill ® orm. pas. 

Cetylpyridin 

Cetylpyridin snižuje povrchové napětí buněčné membrány mikroorganizmů a 

denaturuje proteiny. Využívá se při onemocnění způsobených Candida albicans, 

grampozitivními a gramnegativními bakteriemi. Je částečně účinný i na viry. Využívá se 

k léčbě zánětů sliznice dutiny ústní a dásní a při infekcích hltanu. Cetylpyridin 

zpomaluje hojení ran, proto se nedoporučuje užívat při otevřených poranění v dutině 

ústní. Mléko snižuje antimikrobiální účinek. 

Příklad přípravků: Calgel ® orm. gel., Neoseptolete ® orm. pas. 

Jodovaný povidon 

Jodovaný povidon působí přímo na proteiny organismů. Při kontaktu 

s mukózními membránami uvolňuje organický jód. Působí na kvasinky, protozoa, 

sacharomycety a některé viry. Jeho účinky jsou také částečně baktericidní na 

gramnegativní a grampozitivní bacily a koky. Je vhodný k aplikaci v  pooperační péči a 

léčbě infekcí po chemoterapii. Užívá se při angínách, aftech a zánětech hltanu. 
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Přípravky s obsahem jodovaného povidonu není vhodné kombinovat s jinými 

dezinfekčními přípravky, nesmí se užívat 2 týdny před a po vyšetření či terapii 

radioaktivním jodem. Dále nejsou vhodné pro pacienty se srdeční a ledvinovou 

nedostatečností, pro pacienty s hyperfunkcí štítné žlázy a při přecitlivělosti na jód. 

Užívání v období těhotenství a kojení je kontraindikováno. 

Příklad přípravků: Jox ® orm. spr., Jox ® orm. cnc. ggr. 

Benzoxonium 

Benzoxonium účinkuje na grampozitivní, v menší míře na gramnegativní bakterie. 

Má bakteriostatické, baktericidní, fungicidní a mírné antivirové účinky. Využívá se 

k léčbě aftů, zánětů hltanu, hrtanu a zánětů dásní. Roztoky s obsahem benzoxonia se 

užívají pro odstranění zubního plaku. Při léčbě aftů je nutno pastilku nechat rozpustit 

tak, aby se dotýkala léze. Při těhotenství a kojení se užívá s opatrností. 

Příklad přípravků: Orofar ® orm. sol., Orofar ® orm. pas. 

Hexetidin 

Hexetidin je účinný na kvasinky, plísně, gramnegativní i grampozitivní bakterie. 

Jeho účinky jsou i mírně anestetické. Používá se po chirurgických výkonech v dutině 

ústní, při kvasinkách, aftech a zápachu úst. Při celkové léčbě streptokokových angín 

antibiotiky se užívá jako podpůrná léčba. Časté nežádoucí účinky jsou změna chuti a 

čichu, vyskytnout se může bolest a svědění jazyka. V období těhotenství a kojení se 

musí při léčbě postupovat opatrně.  

Příklad přípravků: Stopangin ® orm. ggr., Stopangin ® orm. spr. 

Benzalkonium 

Benzalkonium působí baktericidně na grampozitivní i gramnegativní bakterie a 

dále na kvasinky Candida albicans. Tato povrchově aktivní látka depolarizuje 

cytoplazmatickou membránu a způsobuje její permeabilitu. U pacientů s chronickým 

chrapotem a kašlem je užívání lepší konzultovat s lékařem. Nepodává se současně 

s mlékem, které snižuje antimikrobiální účinnost benzalkonia. Při těhotenství a kojení 

se užívá se zvýšenou opatrností. 
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Příklad přípravků: Septolete D ® orm. pas., Septolete ® orm. pas. 

Tridecanamin 

Tridecanamin je účinný na kvasinkové mikroorganismy, gramnegativní a 

grampozitivní bakterie. Svou antibakteriální účinností je vhodný k léčbě zánětů horních 

cest dýchacích. Po jeho aplikaci se může vyskytovat pocit trpknutí jazyka. V období 

těhotenství a kojení se může používat. 

Příklad přípravku: Septisan ® orm. pas.  

[AISLP,2012] 

2.3.2 Lokální anestetika 

Lidocain 

Lidocain reverzibilně blokuje vzruch nervovými vlákny. Vede ke snížení citlivosti 

bolesti, doteku a teploty. Při snížení citlivosti je zvýšené riziko poranění sliznice teplými 

a chladnými nápoji, poškození kousnutím, či obtíže při polykání. Léčivé přípravky 

s obsahem anestetik je tedy doporučováno užívat po jídle. Lidocain není vhodný pro 

pacienty se zanícenou sliznicí, kardiovaskulárním a konvulzivním onemocněním. 

V těhotenství a období kojení se používá s  opatrností. 

Příklad přípravku: Strepsils Plus ® orm. pas. 

Tetracain 

Tetracain se lehce vstřebává sliznicí a jeho nástup účinku je velmi rychlý. Při 

dlouhodobém užívání mohou vzniknout toxické účinky na CNS, jako jsou křeče a může 

dojít až k zástavě srdeční činnosti. Pro snížení citlivosti se doporučuje přípravky 

s obsahem znecitlivujících látek užívat po jídle.  

Příklad přípravku: Drill ® orm. pas. 

Benzocain 

Benzocain snižuje pocit bolesti ovlivněním přenosu impulzu v nervech. Nervové 

vedení je blokováno sníženou propustností membrány nervové buňky pro sodné ionty. 

Vysoké dávky benzokainu mohou způsobovat methemoglobinémii. 
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Příklad přípravků: Herbadent ® gng. sol., Neoseptolete Duo ® orm. spr., 

 Hexoral ® orm.pas. 

Hexylresorcinol 

Hexylresorcinol působí na nervové buňky sliznice především anesteticky, ale má i 

mírné antiseptické účinky. Užívá se k tlumení bolesti při zánětech hltanu. V období 

těhotenství a kojení se používá za zvýšené opatrnosti. 

Příklad přípravku: Coldrex ® orm. pas.  

[AISLP, 2012] 

2.3.3 Nesteroidní antiflogistika a antirevmatika 

Flurbiprofen 

Flurbiprofen řadíme mezi nesteroidní antirevmatika s účinky analgetickými, 

antiflogistickými a antipyretickými. Inhibuje syntézu prostaglandinů. Zmírňuje 

bolestivost a otoky při infekčních a zánětlivých onemocnění, vyvolaných viry a 

bakteriemi. Podáváme s opatrností u pacientů se zvýšenou krvácivostí, hypertenzí, 

poruchou funkcí jater, ledvin a srdce. U těhotných v prvním a druhém trimestru se 

podává po dohodě s lékařem. Flurbiprofen by neměl být současně užíván s kyselinou 

acetylsalicylovou, antihypertenzivy a antikoagulačními přípravky. Dále je 

kontraindikován při bronchospasmu. 

Příklad přípravku: Strepfen ® orm. pas. 

Cholin salicylát 

Cholin salicylát má antiflogistické a analgetické účinky. Proti mikroorganismům 

působí fungistaticky a bakteriostaticky. Používá se při poškození sliznice dutiny ústní, 

vředech v ústech a prořezávání zubů. V období těhotenství a kojení užíváme 

s opatrností. 

Příklad přípravku: Mundisal ® orm. gel. 
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Benzydamin 

Jedná se o nesteroidní antiflogistikum, jehož účinky jsou protizánětlivé, 

analgetické a antimikrobiální. Používá se k léčbě zánětlivých onemocnění sliznice, dásní 

a hltanu. Zmírňuje otoky, zčervenání a bolest v dutině ústní. Využívá se po 

chirurgických a stomatologických výkonech v dutině ústní. V těhotenství a při kojení 

podáváme pouze po zvážení rizika na plod. 

Příklad přípravků: Tantum Verde ® stm., Tantum Verde ® orm. ggr. 

[AISLP, 2012] 

2.3.4 Lokální antibiotika 

Fusafungin 

Fusafungin je lokální antibiotikum s antiflogistickou a antibakteriální aktivitou, 

určené k podání do dutiny ústní i dutiny nosní. Je aktivní proti pneumokokům, 

stafylokokům a streptokokům skupiny A. Svými protizánětlivými účinky se využívá 

k léčení infekcí dýchacích cest, zánětů hrtanu a hltanu. Doba léčby je maximálně 10 

dní. Při dlouhodobém užívání může dojít k poruše mikrobiální flóry, tím se zvyšuje 

riziko šíření bakteriální infekce. Při jeho používání je nutné opatrnosti u pacientů 

s bronchospasmem. 

Příklad přípravku: Bioparox ® nas./orm. spr. 

[AISLP, 2012] 

2.3.5 Vitamíny 

Dexpanthenol 

Panthenol je alkoholový analog kyseliny pantothenové, kterou řadíme do skupiny 

vitamínů B. V organismu se metabolizuje na kyselinu D-pantothenovou. Používá se při 

zánětech sliznic hltanu a hrtanu, zánětu dásní a kataru nosní sliznice. Užívá se 

podpůrně při pooperační léčbě dutiny ústní. 

Příklad přípravku: Panthenol Jenapharm ® por. tbl. nob. 

[AISLP, 2012] 
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2.3.6 Fytoterapie 

Chamomilla ® roztok  

Jedná se o roztok, který obsahuje extrakt 

heřmánku pravého (Matricaria recutita) z rodu 

hvězdnicovitých. Účinek je protizánětlivý, 

antimikrobiální, dezinfekční a vazokonstrikční. 

Používá se při zánětech sliznic, dásní a hltanu. 

Podporuje granulaci tkáně. 

 

 

Obrázek 1 Chamomilla-Ivax [www.zbozi.cz, 17] 

 

 

Florsalmin ® kapky 

Jedná se o koncentrát ze šalvěje lékařské (Salvia 

officinalis) z rodu hluchavkovitých. Silice má antiflogistický, 

virustatický a antiseptický účinek, který potlačuje růst 

grampozitivních a gramnegativnívh mikroorganismů. Třísloviny 

na sliznici vytváří koagulační membránu, která zachycuje 

mikroby a tím chrání tkáně proti poškození. Užívá se při 

zánětlivých onemocnění v dutině ústní, k potlačení zápachu 

z úst nebo jako doplňková léčba při angíně. Vzhledem 

k nedostatku informací není vhodné užívat v období těhotenství 

a kojení. 

Obrázek 2 Florsalmin [www.lekarna2.cz, 18 
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Herbadent ® masážní roztok 

Herbadent je preparát složený z více 

účinných látek a díky tomu má širší spektrum 

účinku. Obsahuje drogy siličné (heřmánek pravý, 

šalvěj lékařská), silice (máty peprné, 

hřebíčkového květu, plodu fenyklu pravého) a 

třísloviny (nať řepíku lékařského, oddenek 

mochny nátržník). Tyto drogy mají antiflogistický 

a adstringentní účinek. Obsažený chlorofyl působí 

dezodoračně. Masážní roztok má i mírně 

anestetický účinek díky benzokainu. Používá se 

na akutní i chronické záněty dásní, poškození 

sliznice a po stomatologických výkonech. 

Přípravek je možné používat v těhotenství a při 

kojení. 

Obrázek 3 Herbadent [www.lekarna2.cz, 15] 

[AISLP,2012] 

Řepík ® čaj  

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) je bylina z rodu 

růžovitých. Obsahuje třísloviny, flavonoidy a silice, působí 

adstringentně a antiflogisticky. Využívá se při zánětech 

hltanu, chrapotu a bolestech v krku. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Řepík čaj [www.apotheke.cz, 23] 

[TOMČÍKOVÁ, 1999] 
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Isla Moos ® pastilky  

Islandský lišejník (Lichen 

islandicus-terčovkovité) je 

používán k léčbě zánětů v dutině 

ústní. Na sliznici působí hojivě a 

chrání ji před podrážděním. 

V podobě cucavých pastilek 

používáme k léčbě chrapotu, 

zatěžovaných hlasivek a pocitu 

sucha v ústech.  

Obrázek 5 Isla Moos [www.isla-moos.de, 19] 

[www.isla-moos.de, 7] 

 

 

Farmax ® pastilky 

 

Pastilky Farmax obsahují dvě účinné 

složky. Extrakty z lípy srdčité a 

proskurníku lékařského se užívají pro 

zmírnění obtíží v dutině ústní. Pastilky 

napomáhají při pocitu pálení a škrábání 

v krku, chrání sliznici a usnadňují 

vykašlávání. 

Obrázek 6 Pastilky Farmax [www.eshop.farmax.cz, 21] 

[www.eshop.farmax.cz, 24] 
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Citrovital ® kapky  

Citronovník grapefruit (Citrus paradisi) je 

v podobě glycerolového extraktu využíván k léčbě 

aftů či odstraňování zubního kamene. Jeho účinky 

jsou antivirotické, fungistatické a především 

antibakteriální. Grepová šťáva zvyšuje inhibici 

cytochromu P450. 

 

 

Obrázek 7 Citrovital [www.herb-pharma.cz 14] 

[Časopis českých lékárníků, 2011] 

 

 

 

Aloe vera ® gel 

Aloe vera má protizánětlivé, stahující a 

hojivé účinky. Ve formě gelu se používá k čištění 

zubů u osob s citlivou dásní. Přípravek je 

kombinovaný s výtažky z heřmánku, kramérie a 

myrhy.  

 

 

 

Obrázek 8 Aloe Vera [www.biooo.cz, 12] 

[www.biooo.cz, 2] 
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Müllerovy pastilky ® s kajeputovým olejem 

 

Kajeputový olej působí na sliznici dutiny 

ústní antibakteriálně. Doporučuje se při 

parodontóze, aftech a k odstranění zápachu 

z úst. Vhodný je také k usnadnění vykašlávání. 

 

 

 

 

Obrázek 9 Müllerovy pastilky [www.muller-pharma.cz, 20] 

[www.muller-pharma.cz, 8] 

 

 

Herbalmed pastilky ® s jitrocelem a tymiánem 

 

Jedná se o přípravek složený z tymiánu 

obecného, pukléřky islandské. Dále jsou obsaženy 

extrakty šalvěje, ženšenu, mentol, eukalyptový a 

šalvějový olej. Kombinace těchto látek má 

antivirotický, antibakteriální a antiflogistický 

účinek. Pastilky se používají při škrábání v krku, 

chrapotu, zánětech nosohltanu a mandlí.  

 

Obrázek 10 Herbalmed pastilky [www.lekarna.vltava.cz, 16] 

[www.drweiss.cz, 5] 
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Allivictus ® spray  

Allivictus obsahuje je výtažek z česneku, 

který působí jako přírodní lokální antibiotikum. 

V místě infekce působí na viry, bakterie a plísně. 

Jeho účinek je antiflogistický a antimikrobiální. 

Ve formě spreje používáme jako rychlou úlevu 

od bolesti v krku a chrapotu. 

 

 

 

[www.allivictus.cz, 1] 

 

 

Preventan Quattro ® pastilky 

Preventan obsahuje biologicky 

aktivní látky (nukleotidy, oligosacharidy, 

aminokyseliny), které aktivují imunitní 

systém na sliznicích. Další složkou je 

laktoferin zabraňující množení bakterií a 

virů. Doporučuje se při bolestech a 

škrábání v krku a na afty. 

 

Obrázek 12 Preventan [www.eshop.farmax.cz, 22] 

[www.eshop.farmax.cz, 25] 

Obrázek 11 Allivictus [www.allivictus.cz, 11] 
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Anginal ® tablety 

 

Anginal tablety obsahují výtažky ze slézu, 

šalvěje a heřmánku. Na sliznici dutiny ústní 

působí protizánětlivě a díky mentolovému a 

eukalyptovému oleji také antibakteriálně. 

Anginal tablety používáme při bolestech v krku, 

chrapotu a zánětech horních cest dýchacích. 

 

Obrázek 13 Anginal [www.muller-pharma.cz, 13] 

[www.muller-pharma.cz, 3] 

2.3.7 Živočišné preparáty 

Solcoseryl ® pasta 

Deproteinovaný hemodialyzát obsahuje součásti buněk a sérum z telecí krve. 

Přispívá k regeneraci a hojení poškozených tkání. Užívá se při zánětlivých a bolestivých 

onemocnění dásní, rtů a sliznice. Používá se na afty, trhlinky, opary, na otlaky 

způsobené zubní protézou a při prořezávání zubů. V období těhotenství a kojení 

užíváme po poradě s lékařem. 

[AISLP, 2012] 

Propolis 

Propolis je bohatá směs bioaktivních látek pryskyřičného charakteru, které sbírají 

včely z různých stromů (pupenů a kůry) a rostlin. Tyto látky dále zpracovávají v úlu. 

Používá se pro jeho dezinfekční účinky na dutinu ústní. Působí proti bakteriím, virům, 

kvasinkám i plísním. Vhodný je k léčbě zánětů dásní a onemocnění horních cest 

dýchacích. Je dostupný formě pastilek či sprejů. Propolisové preparáty se mohou využít 

také jako podpůrný prostředek při léčbě antibiotiky.  

[www.pleva.cz, 26] 
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Juwim 

Juwim je extrat pocházející ze sušené hovězí krve. Obsahuje látky vyvolávající 

imunitní odpověď. U nespecifické imunity zvyšuje tvorbu NK buněk, v oblasti specifické 

imunity zvyšuje protilátkovou a buněčnou imunitní odpověď. 

[POTUŽÁK, 2006] 

2.3.8 Homeopatika 

Homeopatické léky nemají kontraindikace, nežádoucí účinky, neovlivňují se 

s jinými léky a nevykazují chemickou toxicitu. Mohou je tedy užívat těhotné a kojící 

ženy. I přesto je vhodné se poradit s lékařem či lékárníkem. 

[BOIRON, ROUX, 2008] 

2.3.8.1 Monokomponentní homeopatika 

Arnica montana 9 CH 

Užívá se při hlasové únavě. Možnost preventivního podání u exponovaných osob. 

Léčba se zahájí 5 granulemi před hlasovou námahou. Následuje dalších 5 granulí po 

předpokládané námaze. 

Belladonna 9 CH a Chamomilla vulgaris 15 CH 

Vhodné pro kojence při prořezávání zoubků. Oba monokomponenty se v počtu 

10 granulí rozpustí v malém množství kojenecké vody. Podáváme 1x denně čajovou 

lžičku. Roztok připravujeme každý den čerstvý. 

Borax 5 CH 

Na drobné poranění, trhlinky v ústech a léčbu aftů. Pacientům podáváme 

střídavě s homeopatikem Mercurius solubilis 9 CH v dávce 5 granulí 3x denně. 

Kalium bichromicum 9 CH a Mercurius solubilis 9 CH 

Doprovodná léčba v onkologii při stomatitidě. Tyto homeopatické léky 

používáme spolu v kombinaci. Denní dávka je 3-5x denně po 5 granulích. Pokud 
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pacientovi jeho onemocnění neumožňuje granule vycucat, je možné je rozpustit 

v malém množství vody. 

Phytolacca decandra 9 CH 

Doporučujeme při pálivém pocitu, bolestech v krku a obtížném polykání. 

Užíváme v kombinaci s monokomponenty Beladonna 9 CH a Mercurius solubilis 9 CH. 

Zmíněná homeopatika se nechávají rozpustit v ústech po 5 granulích každou hodinu. 

Rhus toxicodendron 9 CH 

Podáváme v kombinaci s polykomponentním homeopatikem při chrapotu a 

ztrátě hlasu v dávkách 5 granulí 3x denně. 

[BOIRON, ROUX, 2008] 

2.3.8.2 Polykomponentní homeopatika 

Homéogéne 9 ® tablety® 

Užíváme při zánětech hrtanu, chrapotu a bolestech v krku. Tablety jsou určeny 

k rozpuštění pod jazykem. Dávkujeme každou hodinu po jedné tabletě. Složení: Arum 

triphyllum 3 CH, Arnica montana 3 CH, Belladonna 3 CH, Bromum 3 CH, Bryonia 3 CH, 

Euspongia officinalis 3 CH, Hydrargyri aminochloridum 3 CH, Phytolacca decandra 3 CH, 

Pulsatilla pratensis 3 CH.  

Homeovox ® tablety 

Polykomponentní přípravek vhodný při únavě hlasivek, chrapotu či ztrátě hlasu. 

Každou hodinu rozpouštíme pod jazykem 2 tablety. Složení: Aconitum napellus 3 CH, 

Arum triphyllum 3 CH, Bryonia 3 CH, Belladonna 6 CH, Calendula officinalis 6 CH, 

Euspongia officinalis 6 CH, Ferrum Phosphoricum 6 CH, Hepar sulfuris calcareum 6 CH, 

Hydrargyri aminochlorisum 6 CH, Kalii dichromas 6 CH, Populus candicans 6 CH. 

[BOIRON, 2012] 
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2.3.9 Magistraliter přípravky 

Rp. 

Tincturae myrrhae 

Tincturae ratanhiae    aa  5,0  

Spiritus diluti    ad 20,0 

M.f.sol. 

Tento roztok je určený ke kloktání. 10-20 kapek se naředí do čtvrt litru vlažné 

vody. 

 

Rp. 

Natrii benzoici  

Natrii hydrogencarbonici 

Natrii chlorati 

Natrii perborici   aa 25,0 

Olei menthae piperitae        0,5  

M.f.pulv. 

Sole ke kloktání. Dávka na špičku nože se rozpustí ve sklenici vlažné vody a kloktá 

se. Naředěním 500 g Aquae purificatae se dá tento roztok použít k inhalaci. 

[MODR, HEJLEK, ŠEDIVÝ, 1994] 
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Rp. 

Methylrosanilinii chloridi sol 2 % 

Aquae purificatae   aa ad 100,0 

M.f.sol. 

Roztok genciánové violeti se připravuje v koncentracích 0,5 %, 1 % a 2 %. Dříve 

byl často doporučován lékaři k aplikaci na váčky sooru a afty. Dnes se v recepturách 

magistraliter doporučuje pouze pro dospělé a děti od 12 let. Upozorňuje se, že 

přípravek není vhodný k aplikaci na sliznice. I přesto se však setkáváme s lékaři, kteří 

genciánovou violeť doporučují a to i kojencům. 

[SKLENÁŘ, 2009] 

2.3.10 Zábaly a minerální vody 

Priessnitzovy zábaly jsou studené zapařovací obklady. Přikládají se na pokožku 

pro účinek lokálního prokrvení. Zábal se aplikuje v několika vrstvách. První vrstvou je 

vlhký obklad, dále aplikujeme nepromokavý materiál tak, aby překrýval spodní vrstvu. 

Nakonec se přiloží teplý obklad. V prvních 10 minutách vzniká vazokonstrikce, která se 

pozvolna mění na vazodilataci. Tento zábal se může použít při zánětech hltanu a 

angínách. 

[ROSINA, KOLÁŘOVÁ, STANEK, 2006] 

Vincentka je léčivá, přírodní silně mineralizovaná voda se zvýšeným obsahem 

kyseliny borité a fluoridů. Pacienty je dobře snášena díky osmotickému tlaku, který je 

blízký osmolaritě krve vnitřního prostředí člověka. Je určena k pitným a inhalačním 

kůrám při onemocnění horních cest dýchacích, chrapotu a únavě hlasivek. 

Vyplachováním dutiny ústní působí preventivně proti zubnímu kazu. Užívat ji mohou 

děti i těhotné ženy. Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s otoky dolních končetin a 

onemocněním ledvin. Vincentka je k dostání také jako pastilky s ovocnou či bylinnou 

příchutí. 

[www.vincentka.cz, 27] 
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2.3.11 Enzymoterapie 

Wobenzym ® dražé 

Představuje preparát složený z enzymů. Ve stomatologii a otorinolaryngologii se 

doporučuje jako podpůrná léčba pooperačních stavů. Účinky enzymů jsou 

antiflogistické, antiedematózní, imunomodulační a sekundárně také analgetické. 

Kontraindikován je u pacientů se zvýšenou krvácivostí nebo zvýšeným rozpouštěním 

krevních sraženin. Podávání v těhotenství a při kojení by mělo být zváženo. 

[AISLP, 2012]  

Enzymy podporují vstřebávání a průnik antibiotik. Zvyšuje se tím jejich 

koncentrace v cílových tkáních. Po déletrvajícím podávání dochází ke snížení recidiv 

angín, laryngitid a zánětů horních cest dýchacích. Enzymoterapie se využívá i v péči o 

hlasové profesionály. 

[MEDICAL TRIBUNE, 2012] 
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3 Praktická část 

Praktickou část jsem rozdělila na dvě části. V první části se zabývám postupem 

farmaceutického asistenta při volbě vhodné léčby bolesti krku a onemocnění dutiny 

ústní konkrétního pacienta. V druhé části jsem vyhodnotila dotazníkové šetření. 

Dotazník jsem vyplnila s pacienty osobně po zakoupení konkrétního přípravku. Celkový 

počet dotazníků je 84. V dotazníku jsem se zaměřila na věk pacienta, potíže, příznaky a 

onemocnění. Další otázky řeší, jak se pacient rozhoduje při koupi volně prodejných 

přípravků. Zaměřila jsem se i na rizikové skupiny pacientů. Jednotlivé otázky jsem 

vyhodnotila a statisticky zpracovala v grafech. Součástí praktické části jsou tabulky 

s počtem zakoupených preparátů. Preparáty jsem rozdělila na registrované léčivé 

přípravky a potravinové doplňky. 
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3.1 Přístup farmaceutického asistenta 

Bolest v krku a potíže v dutině ústní jsou častým problémem, se kterým pacienti 

přichází do lékárny. 

Nejdříve by měl farmaceutický asistent zjistit, zda si pacient kupuje přípravek pro 

sebe nebo pro někoho jiného. Dále se zeptat, jestli se pacient již léčí na bolest v krku, 

užívá jiné léky nebo má celkové onemocnění, abychom předešli možným 

kontraindikacím. 

U pacientů s alergiemi je nutné se vyvarovat látek, které by mohly vyvolat 

alergickou reakci, jako je propolis, přípravky s jódem a lokální anestetika. Další 

skupinou pacientů, na kterou bychom se měli zaměřit jsou diabetici, pro které 

vybíráme přípravky bez cukru. Pacienti se srdeční arytmií by neměli užívat preparáty 

s obsahem lokálních anestetik. Pozornost věnujeme i pacientům s poruchami štítné 

žlázy, kterým by neměly být podávány preparáty s obsahem jódu. 

U dětí volíme preparáty ve formě pastilek. Přírodní preparáty doporučujeme pro 

děti od 3 let. Pastilky Orofar a Hexoral se mohou použít u dětí již od 4 let. Dětem od 6 

let jsou určeny stejné preparáty jako pro dospělé. 

Velká část výrobců v příbalové informaci uvádí, že přípravek není vhodný pro 

těhotné a kojící. Užívání nevhodných látek by mohlo poškodit plod či dítě. Z volně 

prodejných antiseptik můžeme nabídnout Septisan tablety a z lokálních antibiotik 

Bioparox sprej. Z přírodních látek můžeme doporučit propolis, šalvěj, lišejník či 

homeopatika.  

Při prodeji informujeme pacienta o dávkování a správné aplikaci, upozorníme ho 

na možné nežádoucí účinky. U přípravků s obsahem chlorhexidinu se objevuje 

zabarvení zubů a jazyka, které není nijak na závadu a odstraní se čištěním. U lokálních 

anestetik po znecitlivění je zvýšené riziko poranění sliznice teplými nápoji, proto je 

doporučeno je užívat po jídle. 

Jako podpůrný prostředek k léčbě můžeme doporučit inhalace, kloktání minerální 

vody a zábaly. Při opakovaných infekcích můžeme nabídnout užívání vitamínu C, zinku, 

echinacey či bakteriálních lyzátů na podporu imunity. 



36 

 

Při výrazně zhoršující se bolesti, při teplotě nad 38°C nebo když potíže 

přetrvávají déle jak 3 dny, odešleme pacienta k lékaři. 

 

3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Otázka č. 1:  Pro koho byl preparát Vámi zakoupený určen? 
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Graf č. 1: Pro koho je preparát určen 

Z celkového počtu 64 respondentů uvedlo, že zakoupený preparát má pro vlastní 

potřebu. Zbylých 20 respondentů zakoupilo preparát pro někoho jiného. Z těchto 

dotazovaných to byly nejčastěji matky nakupující pro své děti. Dalšími nakupujícími, 

kteří zakoupili preparát pro někoho jiného, byli rodinní příslušníci, známí a kolegové. 

Na dotaz, zda se pacient již léčí jinými léky, zda má teplotu nebo je na nějaké látky 

alergický, nedokázali odpovědět. V takovém případě je lepší se pacientem poradit, aby 

se předešlo případným kontraindikacím. 
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Otázka č. 2: Jaké je pohlaví respondenta? 
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Graf č. 2: Pohlaví respondenta 

Žen přicházelo téměř třikrát více než mužů. Z výsledků ukazují, že v lékárně 

častěji nakupují ženy. Můžeme to být tím, že ženy dbají více na své zdraví, dále 

rozhodují o léčbě dětí a rodinných příslušníků. Na tuto skupinu by se mohli více zaměřit 

výrobci a reklama. Muži zde měli zastoupení v počtu 23 osob 
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Otázka č. 3: Jaký je věk pacienta? 
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Graf č. 3: Věk pacienta 

 Věková hranice pacientů byla rozdělena do 5 skupin. Odpověď na věk se týkala 

pacientů, pro které byl léčivý přípravek určený, nikoliv pro osoby preparát kupující. 

Největší počet pacientů byl v produktivním věku. Většina dotazovaných dala přednost 

samoléčbě před návštěvou lékařem. Část dotazovaných uvedla, že nechtějí čekat u 

lékaře v čekárně s dalšími nemocnými, či dokonce svolit s pracovní neschopností. Věk 

3-15 let uvedlo 10 respondentů. Pro děti do 6 let doporučujeme většinou přírodní 

preparáty ve formě pastilek. Věk 66 let a více uvedlo 12 respondentů. U pacientů 

s vyšším věkem je předpoklad, že trpí chronickým onemocněním a užívají léky, které by 

mohly být kontraindikovány s lokálními léčivy dutiny ústní. 
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Otázka č. 4: Jaké potíže Vás vedly k zakoupení přípravku? 
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Graf č. 4: Příznaky onemocnění 

Respondentům bylo umožněno zaškrtnout více odpovědí. Onemocnění dutiny 

ústní má v mnoha případech více příznaků, které se projevují současně. Z grafu 

vyplývá, že bolest v krku je nejčastějším symptomem. Ve 43 případech uvedli 

respondenti jako nejčastější potíže bolest v krku. Z dotázaných 26 respondentů uvedlo 

škrábání v krku a 17 zvolilo odpověď pálení v krku. Bolest v krku je pacientem nejvíce 

udávána. Pro zmírnění bolesti doporučujeme kombinaci antiseptik s lokálním 

anestetikem. Z dotazovaných 3 pacienti zaškrtli možnost jiné. Uvedli potíže, jako je 
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kašel, prořezávání zoubků a zápach z úst. Příznaky mohou signalizovat i závažnější 

onemocnění nebo mohou být následkem užívání jiných léků. 

 

Otázka č. 5: Jaké další onemocnění a příznaky Vás trápí?  
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Graf č. 5: Jiné doprovázející onemocnění a příznaky 

 U této otázky byla opět nabídnuta respondentům možnost zaškrtnout více 

odpovědí. Téměř třetina respondentů si zakoupila přípravek na své potíže, aniž by byly 

provázeny jiným onemocněním. Další nejčastěji uváděnou odpovědí bylo nachlazení, 

kašel a rýma. V takovém případě mohou být pacientovi doporučena mukolytika, 

antitusiky či dekongestiva. Onemocnění dutiny ústní a jejich příznaky se často prolínají 

a nejsou tak jednotná. Respondenti, kteří v dotazníku zaškrtli možnost jiné, uvedli 

ztrátu hlasu, prořezávání zoubků a únavu. 
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Graf č. 6: Vyberte vhodnou odpověď 

V této otázce jsem se zaměřila na rizikové skupiny pacientů. Z 84 dotázaných 

uvedlo 5 respondentů alergii. U těchto pacientů bychom se měli vyvarovat přípravků, 

které by mohly vyvolat alergickou reakci. Jsou to například přípravky s propolisem, 

lokálními anestetiky a s obsahem jódu. Odpověď těhotenství a kojení uvedli 4 

respondenti. Velká část výrobců v příbalové informaci uvádí, že přípravek není vhodný 

pro těhotné a kojící. Výběr je pro tuto skupinu omezený většinou na přírodní léčbu. 

Možnost diabetik uvedli 2 respondenti. V současné době narůstá počet pacientů 

s tímto onemocněním, proto bychom jim měli nabídnout preparáty bez obsahu cukru. 

Jako současnou léčbu uvedli 2 respondenti, že se již léčí s bolestí v krku. V takovém 

případě zvolíme preparát s jinou účinnou látkou či mechanizmem účinku nebo 

doporučíme konzultaci s lékařem. 

 

Otázka č. 7: Přípravek byl zakoupený na doporučení? 
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Graf č. 7: Zakoupení přípravku 

 Největší část respondentů si konkrétní léčivý přípravek zakoupila z vlastních 

předešlých zkušeností. Bolest v krku a onemocnění dutiny ústní je časté a tudíž je 

předpoklad, že pacienti již mají zkušenosti s více přípravky. Doporučení lékárníka 

uvedlo 26 respondentů. Pacienti s bolestí v krku a onemocněním dutiny ústní se často 

rozhodnou pro samoléčbu a přicházejí do lékárny pro odbornou radu a pomoc. 

Nejméně respondentů uvedlo, že si konkrétní přípravek zakoupili na doporučení 

lékaře. Na lékaře se obracejí se silnými bolestmi v krku, horečkou nebo celkovým 

onemocněním.  

 

Otázka č. 8: Jakým preparátům dáváte přednost? 
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Graf č. 8: Výběr preparátu 

  Zjistili jsme, že nejvíce respondentů by volilo léčiva s účinnou látkou.  Oproti 

tomu pouze 2 by dalo přednost homeopatikům. Největší zastoupení mezi preparáty 

mají léčiva s účinnou látkou na syntetické bázi. Tyto léčiva dělíme na antiseptika, 

antiflogistika, lokální anestetika a lokální Bylinné preparáty nejčastěji obsahují šalvěj, 

lišejník a eukalypt. Jiné preparáty volilo 7 dotazových. Jednalo se o inhalaci, čaj nebo 

podpůrnou léčbu minerální vodou. 

 

Otázka č. 9: Podle čeho se při koupi rozhodujete? 
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Graf č. 9: Rozhodující kritéria o koupi přípravku 

Při výběru preparátu na bolest v krku a onemocnění dutiny ústní se největší část 

z dotazovaných rozhoduje podle rady lékárníka nebo lékaře. Druhý největší počet 

dotazovaných se rozhoduje na základě vlastní zkušenosti. Z grafu vyplývá, že pro 12 

dotázaných je důležitý způsob užití. Léčiva k podání do dutiny ústní jsou k dostání ve 

formě kloktadel, masážních roztoků, gelů, sprejů, past a především pastilek na cucání, 

které jsou pacienty nejvíce oblíbeny. Pro 11 dotázaných je důležitá příchuť. Většina 

výrobců léčiv nabízí své preparáty v několika různých příchutích. Reklama ovlivnila 4 

z dotázaných. Jako jiný důvod uvedli ve dvou případech těhotenství. 

 

Otázka č. 10: Jaká je pro Vás přijatelná cena? 
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Graf č. 10: Přijatelná cena za preparát 

 Cena léčivých přípravků na bolest krku se nejčastěji odvíjí od konkrétního 

výrobce a velikosti balení. Pro většinu dotázaných byla přijatelná cena v rozmezí od 60-

120 Kč. Do tohoto cenového rozmezí se vejde většina preparátů, které jsou k dostání 

na trhu. Z grafu vyplývá, že 26 pacientů volilo cenu menší než 60 Kč. Tato skupina volila 

levnější preparáty nebo menší velikost balení. Pouze 18 respondentů souhlasilo 

s cenou vyšší než 120 Kč. Byli ochotni si připlatit, aby se rychleji vyléčili. Tito pacienti 

většinou zakoupili současně více přípravků. 

. 

3.3 Tabulky zakoupených preparátů 

Tabulka č. 1: Přehled zakoupených registrovaných LP 

Léčivý přípravek Počet LP Léčivý přípravek Počet LP 

Bioparox sprej 4x Řepík nať  1x 

Calgel gel 1x Septisan pastilky 6x 

Coldrex lemon 

pastilky 

1x Septofort pastilky 4x 

Corsodyl 0,2 % 

roztok 

2x Septolete D pastilky 1x 

Drill pastilky 1x Septolete třešeň 

pastilky 

1x 

Florsalmin roztok 1x Solcoseryl pasta 1x 

Herbadent roztok 1x Stopangin kloktadlo 1x 

Hexoral pastilky 1x Stopangin sprej 2x 

Homeovox tablety 2x Strepfen pastilky 3x 
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Léčivý přípravek Počet LP Léčivý přípravek Počet LP 

Chamomilla roztok  1x Strepsils med a 

citron pastilky 

4x 

Jox kloktadlo 1x Strepsils mentol 

pastilky 

1x 

Jox sprej 2x Strepsils zázvor 

pastilky 

2x 

Kamistad gel 2x Strepsils sprej 1x 

Neo – angin  4x Šalvěj nať 1x 

Neo-angin junior 

pastilky 

2x Tantum lemon 

pastilky 

1x 

Neoseptolete 

pastilky 

1x Tantum verde 

pastilky 

3x 

Orofar pastilky 4x Tantum verde sprej 2x 

Orofar sprej 1x Trachisan pastilky 1x 

Panthenol tablety 3x kloktací sole 1x 

 

[zdroj: vlastní] 
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Tabulka č. 2: Přehled zakoupených doplňků stravy 

Doplněk stravy Počet zakoupených DS 

Aloclair gel  1x 

Müllerovy pastilky s heřmánkem  1x 

Müllerovy pastilky se šalvějí  3x 

Preventan Quattro tablety 1x 

Propolki pastilky 1x 

Vincentka pastilky ovocné 1x 

Vincentka minerální voda  4x 

 

[zdroj: vlastní] 
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4 Diskuse 

Bolest v krku a onemocnění dutiny ústní jsou častým problémem, se kterým se 

na nás pacienti v lékárně obrací. Dalšími častými příznaky jsou chrapot, škrábání či 

pálení v krku, afty a zduření mandlí. Bolest v krku může být symptomem u jiných 

onemocnění, jako jsou chřipka, angína a nachlazení, které mohou být doprovázeny 

teplotou, únavou či bolestmi hlavy. Bolest v krku a onemocnění dutiny ústní jsou často 

akutní infekční onemocnění. Původci jsou bakterie, viry a plísně. Dalšími vlivy vzniku 

jsou alergie, kouření, životní prostředí a snížená obranyschopnost. Některá léčiva a 

celková onemocnění mohou mít vliv na stav sliznice dutiny ústní. Příkladem mohou být 

imunodeficitní osoby a diabetici. Aplikace inhalačních kortikoidů způsobuje kandidózu 

v dutině ústní. K poškození přirozené bakteriální mikroflóry může dojít po léčbě 

širokospektrými antibiotiky. 

Na současném trhu je veliký výběr volně prodejných léčivých přípravků a doplňků 

stravy na bolest v krku a onemocnění dutiny ústní. Léčiva mohou být původu 

syntetického, rostlinného a živočišného. Uvedla jsem preparáty s účinkem 

antiflogistickým, antiseptickým, antibiotickým či lokálně anestetickým. Častá je 

 kombinace několika účinných látek pro efektivnější účinek. V teoretické části jsem dále 

uvedla monokomponentní a polykomponentní homeopatika, magistraliter přípravky a 

doplňky stravy s rostlinnými výtažky. Charakterizovala jsem účinné látky, uvedla 

konkrétní přípravky a jednotlivé lékové formy. 

V praktické části jsem zhodnotila postup farmaceutického asistenta při prodeji. 

Pro volbu vhodné léčby je důležitá konzultace s pacientem. Je nutné zjistit pro koho je 

preparát určen, zda již pacient užívá jiné léky nebo má celkové onemocnění, aby se 

předešlo možným kontraindikacím. Mezi rizikové skupiny patří diabetici, alergici, 

pacienti s poruchami štítné žlázy nebo srdeční arytmií. U těhotných a kojících je 

omezený výběr přípravků, protože výrobci často uvádí, že není vhodné přípravek užívat 

v období těhotenství a kojení nebo že se musí užívat s opatrností či po poradě 

s lékařem. Z přírodních látek můžeme doporučit šalvěj, propolis, lišejník nebo 

homeopatika a z registrovaných přípravků například Septisan tablety. Pro děti výrobci 

upravují dávkování. Nabízíme přípravky ve formě pastilek, které jsou k dostání 
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v různých variantách příchutí. Dětem ve věku 3-6 let jsou učeny přírodní preparáty. 

Výjimkou jsou Orofar a Hexoral pastilky, které můžeme použít u dětí od 4 let. Dětem 

od 6 let jsou určeny stejné preparáty jako pro dospělé. Přípravky s obsahem lokálních 

anestetik doporučujeme pouze v případě, kdy silná bolest brání dítěti v přijímání 

stravy. Stopangin a Jox spreje jsou určeny pro děti starší 8 let. Domnívám se, že tyto 

informace jsou vodítkem pro každého budoucího farmaceutického asistenta. 

Dále jsem v praktické části vyhodnotila dotazníkové šetření. Výsledky šetření 

ukazují, že většina dotazovaných si konkrétní přípravek zakoupila pro vlastní potřebu. 

Dotazník vyplnilo třikrát více žen než mužů. Z grafu č. 3 vyplývá, že zakoupený 

přípravek byl určen nejčastěji pro pacienty ve věkovém rozmezí 41-65 let. Ukázalo se, 

že nejčastějšími příznaky, které má pacient, jsou bolest, škrábání a pálení v krku. 

Čtvrtina respondentů zvolila nachlazení jako doprovázející onemocnění. Jako další 

nejčastější příznaky uváděli kašel a rýmu. V další otázce jsem se zaměřila na rizikové 

skupiny. Z celkového počtu respondentů byli dva diabetici, pět alergiků a čtyři zvolili 

odpověď těhotenství a kojení. Z grafu č. 7 vyplývá, že většina pacientů, která si přišla 

pro konkrétní přípravek, se rozhodla na základě vlastních zkušeností. Oproti tomu 

vyhodnocení v grafu č. 9, kde jsem se respondentů ptala, jaká kritéria jsou pro ně 

rozhodující při nákupu přípravků k léčbě onemocnění dutiny ústní všeobecně, 

odpovědělo nejvíce respondentů v prospěch rady lékárníka. Tento rozpor by mohl být 

ovlivněn počtem respondentů nebo návštěvou lékaře, která předcházela našemu 

dotazníku. Významná část dotázaných dala přednost léčivům s účinnou látkou. Oproti 

tomu homeopatika volili pouze dva respondenti. Jako přijatelnou cenu nejčastěji uvedli 

60-120 Kč. V závěru praktické části jsem v tabulce uvedla přehled zakoupených 

přípravků. 
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Závěr 

Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma onemocnění dutiny ústní a krku 

a jejich léčba zaměřená na volně prodejná léčiva. 

 

V úvodu teoretické části jsem popsala anatomii dutiny ústní a krku. Dále jsem 

charakterizovala nejčastější příčiny a onemocnění. Zaměřila jsem se na možnosti 

terapie volně prodejnými přípravky s lokálním účinkem. Popsala jsem účinné látky, 

uvedla konkrétní přípravky a jednotlivé lékové formy. 

V praktické části jsem zhodnotila přístup farmaceutického asistenta při volbě 

vhodné léčby pro konkrétního pacienta. V dotazníkovém šetření jsem se zaměřila 

nejen na otázky při konzultaci s pacientem, ale také na kritéria, podle kterých se 

pacient rozhoduje při koupi přípravku. 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo charakterizovat onemocnění dutiny 

ústní a krku, dále uvést možnosti léčby volně prodejnými přípravky s lokálním účinkem. 

Dílčím cílem práce bylo zhodnocení postupu farmaceutického asistenta při 

prodeji. 

Stanovené cíle práce jsem splnila. 
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Zusammenfassung 

Meine Abschlussarbeit konzentriert sich auf das Thema Erkrankungen der 

Mundhöhle und des Halses und deren Therapie. Behandelt werden vor allem 

freiverkäufliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel wie Homöopathika und 

Kräuterpräparate. 

Besonders in der Winterzeit ist unsere Immunität häufig abgeschwächt, sodass 

der Körper für die Erkrangung empfänglich ist. Viele Patienten suchen dann Hilfe in der 

Apotheke. Erkrankungen der Mundhöhle und des Halses können als begleitende 

Zeichen anderer Erkrankungen auftreten. Der Ursprung kann bakteriell wie auch 

infektiös sein, allerdings nicht immer es ist eine Bedingung. Es kommen auch 

Nebenwirkungen seitens anderer Arzneimittel,  Krebs oder Geburtsfehler in Frage. 

Bei Erkrangungen der Mundhöhle und des Halses gibt es viele Anzeichen. Zu den 

häufigsten zählen jedoch bestimmt Halsschmerzen, Halsbrennen, geschwollene 

Mandeln (Ödem) oder Aphten. Diese Symptome können für viele Erkrankungen 

stehen: Grippe, akute und chronische Mandelentzündung, Virusinfektionen, z. B. auch 

die Erkältung, Bronchitis oder Zahnfleischentzündung werden durch diese Symptome 

begleitet. 

Gemäss dem Ursprung der Erkrankung und ihren verschiedenen Symptomen 

indiziert man die entsprechende Behandlung und wählt man für den jeweiligen 

Patienten geeignete Präparate mit bestimmten Wirkungen. Zu solchen Arzneimitteln 

zählen Antiseptika, Antibiotika, entzündungshemmende Mittel (Antiphlogistika) sowie 

Lokalanästhetika.  Zur nachträglichen Behandlung kann man auch freiverkäufliche 

Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel wie Homöopatika und Kräuterpräparate 

wählen. 

Diese Präparate sind sogar in mehreren Formen erhältlich.  Beliebt sind vor allem  

Pastillen zum Lutschen mit verschiedenem Geschmack. Weiter gibt es Gurgelmittel, 

Sprays, Massagelösungen oder Gele. Der Hersteller denkt auch an Patienten mit 

Diabetes und an kleine Kinder. Ein grosses Problem stellt die Therapie für schwangere 

Frauen angesichts möglicher Gegenanzeigen. 
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Für den praktischen Teil meiner Arbeit habe ich eine Forschung mit Fragebogen 

ausgewählt. Einzelne Fragen wurden an den Symptomen der Erkrankungen  und 

entscheidenden Kriterien beim Kauf der jeweiligen Präparate orientiert.  Heutzutage 

gibt es auf dem Markt mehrere Präparate zur Behandlung dieser Erkrankungen und die 

Patienten können aus verschiedenen Arzneiformen mit unterschiedlichem Geschmack 

und Präparaten mit unterschiedlicher Wirkung auswählen. Zu einem bestimmten Mass 

sind die Patienten durch die Fernsehwerbung oder durch Empfehlungen des Arztes wie 

auch bekannter Personen beeinflusst worden. Für die meisten bleibt jedoch die 

Apotheke die erste Wahl, wenn sie nach Hilfe suchen.  

Schlüsselwörter: Ursprung und Behandlung der Halsschmerzen, Erkrankungen 

der Mundhöhle, Zahnfleischentzündung, geschwollene Mandeln, Aphten, 

Begleitsymptome, freiverkäufliche Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, 

Homöopathika, Kräuterpräparate, Forschung mittels Fragebogen.  
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Seznam zkratek 

 áá po stejných částech ana partes   

 ad doplnit do    

 CH centezimální ředění homeopatik    

 CNS centrální nervový systém     

 DS doplněk stravy    

 HIV Human immunodeficiency Virus   

 LP léčivý přípravek     

 M. f. smíchej a připrav misce fiat   

 NK buňky přirození zabíječi    

 NSAID Non Steroid Antiinflammatory Drugs   

  nesteroidní protizánětlivé látky    

 orm. cnc. ggr. koncentrát pro přípravu kloktadla    

 orm. ggr. aqa. roztok pro výplachy     

 orm. ggr. kloktadlo     

 orm. pas. pastilky na cucání     

 orm. sol. roztok ústní     

 orm. spr. sprej ústní    

 por. tbl. ent. tablety enterosolventní     

 por. tbl. nob. tablety na polykání a rozpouštění v ústech  

 pst. pastilky    

 pulv. prášek pulvis   

 Rp. vezmi recipe   

 sol. roztok solutio    

 stm. orální pasta     

 stm. gel. zubní gel    

 z.B. zum Beispiel jako příklad 
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Přílohy 

 Příloha č. 1: Přehled účinných látek a lékových forem registrovaných přípravků 

Léčivý přípravek Účinné látky Léková forma 

Bioparox  fusafungin nas./orm. spr.  

Calgel  cetylpyridin, lidocain orm. gel. 

Coldrex  benzalkonium, 

hexylresorcinol 

orm. pas. 

Corsodyl  chlorhexidin orm. gel., orm. gng. aqa. 

Drill  tetracain, chlorhexidin orm. pas. 

Florsalmin  Šalvěj tinktura orm. cnc. ggr. 

Herbadent  benzocain, bylinný extrakt 

(řepíková nať, heřmánkový 

květ) nať šalvěje lékařské, 

nátržníkový oddenek, silice 

máty peprné, silice 

hřebíčkovcového květu, 

silice plodu fenyklu 

obecného pravého 

gng. sol. 

Hexoral  benzocain, chlorhexidin orm. pas. 

Chamomilla  extrakt heřmánku por. pol. 

Jox  jodovaný povidon, allantoin orm. spr., orm. cnc. ggr. 

Kamistad lidocain orm. gel. 

Mundisal  cholin salicylát orm. gel. 

Neo-angin  amylmetakresol, 

dichlorbenzenmethanol, 

levomenthol 

orm. pas., orm. spr 

Neoseptolete  cetylpyridin orm. pas. 

Neoseptolete duo  benzocainum, cetylpyridin orm. pas., orm. spr. 
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Léčivý přípravek Účinné látky Léková forma 

Orofar  benzoxonium, lidocain orm.sol., orm. pas., 

orm.spr. 

Panthenol Jenapharm  dexpanthenol por. tbl. nob. 

Řepík čaj  nať řepíku por.spc. 

Septisan  tridecanamin orm. pas. 

Septofort  chlorhexidin orm. pas. 

Septolete  benzalkonium, mentol, 

thymol, silice máty, silice 

eukalyptu  

orm. pas. 

Solcoseryl  deproteinovaný 

hemodialyzát 

orm. pst. 

Stopangin  hexetidin orm. spr., orm. ggr. aqa. 

Strepfen  flurbiprofen orm. pas. 

Strepsils  benzydamin, 

Dichlorbenzenmethanol 

orm. pas. 

Strepsils plus  benzydamin, 

dichlorbenzenmethanol, 

lidocain 

orm. pas., orm. spr. 

Tantum verde  benzydamin orm. pas., orm.ggr., orm. 

spr., stm. 

Trachisan  lidocain orm. pas. 

Wobenzym  pancreatin, trypsin, 

chymotrypsin, bromelain, 

papain, amylása, lipása, 

rutosid 

por. tbl. ent.  

[zdroj : AISLP] 

 

 


