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1 Úvod 
 

S gynekologickými obtížemi se v životě setká většina žen. Některé je prožijí jako 

krátkou, časově ohraničenou epizodu, jiné jimi trpí opakovaně a mnohdy bez zjištěné 

příčiny. Vzhledem k tomu, že tyto potíže mohou negativně ovlivnit i partnerské vztahy, 

je třeba jim věnovat patřičnou pozornost.  

Zdá se, že počet žen trpících gynekologickými problémy, narůstá. Ať už je 

možnou příčinou zhoršený stav životního prostředí zapříčiňující sníženou odolnost 

organizmu vůči bakteriím, či senzibilizace organizmu vůči konzervantům, parfémům  

a dalším látkám používaných v přípravcích pro hygienu, či v neposlední řadě módní 

diktát, předepisující ženám úzké, těsné kalhoty a spodní prádlo, které není ze 

zdravotního hlediska nejvhodnější. Zároveň stoupá i počet žen, které se více věnují své 

pracovní kariéře a které časová tíseň odrazuje od návštěvy odborné gynekologické 

ambulance a proto se snaží vyřešit své zdravotní problémy efektivně, rychle i za cenu 

vyšších finančních nákladů, které může samoléčba přinášet. Toto jsou důvody, proč se 

dnes farmaceutický asistent za expediční tárou stále častěji setkává s pacientkami, 

které se přijdou poradit o možnostech léčby či prevence jejich intimních obtíží pomocí 

volně prodejných přípravků.  

Sortiment těchto přípravků se za posledních několik let velmi rozšířil, do 

volného prodeje byly také uvolněny i některé z přípravků, které byly dříve vydávány 

pouze na recept.  

Cílem této práce je v teoretické části seznámit s problematikou gynekologických 

obtíží a zmapovat sortiment hromadně vyráběných léčivých přípravků i potravinových 

doplňků vhodných k léčbě a předcházení gynekologických obtíží. V praktické části pak 

vytvořit receptář gynekology předepisovaných individuálně připravovaných léčivých 

přípravků s ohledem především na správné pracovní postupy při jejich výrobě  

a doplněný stručným rozborem jejich složení. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie ženských pohlavních orgánů 
 

Ženské pohlavní orgány se rozdělují na ženské vnitřní pohlavní orgány a ženské 

zevní pohlavní orgány neboli zevní rodidla. Mezi ženské vnitřní pohlavní orgány patří 

vaječníky, vejcovody, děloha a pochva. K vnějším ženským pohlavním orgánům řadíme 

velké a malé stydké pysky, topořivé tkáně a vestibulární žlázy. [ČIHÁK, 2002] 

 

2.1.1 Ženské vnitřní pohlavní orgány – organa genitalia feminina interna 

 

2.1.1.1 Vaječník – ovarium 

 
Vaječníky jsou párovými ženskými pohlavními žlázami produkujícími ženské 

pohlavní buňky (vajíčka, oocyty) a ženské pohlavní hormony. Mají oválný tvar  

o přibližné velikosti do 5 cm na délku a 1,5 – 3 cm na šířku; jejich velikost kolísá dle 

věku a funkčního stavu. Jsou umístěny na bočních stěnách pánevní dutiny a ke stěnám 

pánve jsou uchyceny řasou pobřišnice. Povrch vaječníků je do pohlavní dospělosti 

hladký, později je hrbolatý vlivem vyklenujících se folikulů s vajíčky a je zbrázděn 

jizvičkami po uvolněných vajíčkách.  

Povrch vaječníků kryje tenký vazivový obal, tzv. zárodečný epitel. Celý vaječník 

je vyplněn vazivem (stroma ovarii), které se rozlišuje na dřeň vaječníku (medulla ovarii) 

a kůru vaječníku (cortex ovarii). Dřeň vaječníku je řidší, vnitřní oblast vaziva protkaná 

cévami, nervy a malým množstvím hladké svaloviny; jejím hlavním úkolem je zajistit 

látkovou výměnu. Kůra vaječníku je povrchovou, hustší vazivovou vrstvou, kde jsou již 

při narození uložena nezralá vajíčka. Konečná fáze dozrávání vajíček je v průběhu 

puberty vyvolána působením hormonů předního laloku hypofýzy – folitropinu (FSH)  

a lutropinu (LH). Folitropin podporuje růst folikulů obsahujících vajíčka a zároveň v nich 

stimuluje tvorbu estrogenu. Lutropin způsobuje samotné uvolnění vajíčka (ovulaci)  

a následnou tvorbu žlutého tělíska ze zbytku folikulu, jehož stěna je tvořena buňkami, 

které produkují progesteron.   
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Estrogen podporuje nejen růst vnějších pohlavních znaků ženy – růst prsů, 

ukládání tuků, tvorbu ochlupení, ale zasahuje i do řízení cyklických změn děložní 

sliznice a působením na centrální nervovou soustavu podmiňuje chování a cítění 

ženského typu. [DYLEVSKÝ, 2007] 

Progesteron, tzv. těhotenský hormon, působí zejména na sliznici dělohy  

a sekreční buňky mléčné žlázy; ovlivňuje ty funkce pohlavních orgánů, které jsou 

důležité pro udržení těhotenství. 

Nedojde-li k oplození vajíčka, hladiny estrogenu i progesteronu klesají a děložní 

výstelka se odlučuje – dochází ke krvácení, menstruaci. Menstruační cyklus se po celý 

reprodukční věk ženy opakuje zhruba každých 28 dní. Tento věk zpravidla začíná kolem 

jedenácti a končí menopauzou kolem padesáti let věku. [HOŘEJŠÍ, 1992] 

 

2.1.1.2 Vejcovod – tuba uterina 

Vejcovody jsou párové trubice dlouhé 10 – 15 cm o průměru od 1 do 6 mm. 

Nejužší jsou vejcovody při vyústění do dělohy, nejširší u vaječníků. Vnitřní ústí 

vejcovodů jsou volně otevřena do břišní dutiny a těsně přivrácena k vaječníku. Druhým 

koncem ústí v tzv. rozích děložních do dělohy. [ČIHÁK, 2002] 

Vejcovod slouží jako transportní tubus pro přesun zralého vajíčka z vaječníku do 

dělohy; dochází v něm k případnému oplození vajíčka. Stěna vejcovodu je tvořena 

hladkou svalovinou, která svou vnitřní cirkulární vrstvou s peristaltickým pohybem 

směrem k děloze umožňuje posun vajíčka a zároveň vnější longitudinální svalovinou 

s antiperistaltickým pohybem urychluje pohyb spermií vejcovodem k vaječníku. Sliznice 

vejcovodu je tvořena buňkami s řasinkami, které pohyb usnadňují, a dále sekrečními 

buňkami uvolňujícími tekutinu, která svým složením zajišťuje vhodné prostředí pro 

vajíčko. [DYLEVSKÝ, 2007] 

 

2.1.1.3 Děloha – uterus 

Děloha je dutý orgán se silnou svalovou stěnou. Je hruškovitého tvaru, 7 – 9 cm 

dlouhá a 4 – 4,5 cm široká. Je uložena v dutině malé pánve, mezi močovým měchýřem 

a konečníkem. V děloze probíhá vývoj zárodku až do porodu.  
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Dělohu tvoří tři hlavní části: tělo děložní (corpus uteri), hrdlo děložní (cervix 

uteri) a dolní segment děložní (isthmus uteri).  

Dutina děložní (cavitas uteri) ústí do pochvy a v děložních rozích je spojena 

s oběma vejcovody. Stěnu dutiny děložní tvoří tři vrstvy: sliznice (endometrium), hladká 

svalovina (myometrium) a vazivo (perimetrium). 

Endometrium je děložní sliznice, která je pevně srostlá se svalovinou stěny 

dělohy. Tato sliznice prodělává v rámci menstruačního cyklu charakteristické změny, 

jejichž smyslem je příprava na případné přijetí oplozeného vajíčka.  

Myometrium je děložní svalovina, která se skládá ze snopců v 1 – 1,5 cm tlusté 

vrstvě. Svalovina svým smršťováním při porodu vypuzuje plod z dělohy.  

Perimetrium je vnější vazivovou vrstvou dělohy, která přechází i do děložního 

okolí a po zahuštění do vazivových pruhů drží dělohu ve stálé poloze. [ČIHÁK, 2002] 

 

2.1.1.4 Pochva – vagina 

Pochva je svalová trubice spojující dutinu děložní se ženskými zevními 

pohlavními orgány. Na dělohu se upíná v místě děložního hrdla, její vnější ústí je vchod 

poševní (ostium vaginae) mezi malými stydkými pysky v prostoru předsíně poševní. 

Pochva dospělé ženy je průměrně 9 cm dlouhá, v šířce mezi 2,5 a 3 cm. Je uložena mezi 

močovým měchýřem a rektem. Řídké vazivo v okolí pochvy umožňuje její značnou 

elasticitu při pohlavním styku, resp. porodu. Měkké a elastické stěny pochvy umožňují 

vyšetřit pohmatem okolní orgány (dělohu a vaječníky). Stěnu pochvy tvoří sliznice, 

svalovina a vazivová adventicie. [ČIHÁK, 2002] 

Sliznice je kryta mnohovrstevným dlaždicovým epitelem, který podléhá 

cyklickým změnám v souladu s menstruačním cyklem. Poševní sliznice nemá žlázky, ale 

je potažena vrstvičkou hlenu produkovaného žlázami děložního hrdla. Tento hlen  

a odumřelé buňky sliznice tvoří sekret, který je mikroorganismy štěpen  

a metabolizován až na kyselinu mléčnou zajišťující ochranné kyselé prostředí pochvy 

(pH cca 4). 

Svalovinu větší části pochvy tvoří hladká svalovina, zatímco kolem její dolní části 

je svalovina příčně pruhovaná mající funkci svěrače. [DYLEVSKÝ, 2007] 
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Vazivová adventicie plynule přechází do okolního vaziva; jedná se o hustší 

kolagenní vazivo.  

Vchod poševní je do prvního pohlavního styku kryt panenskou blánou (hymen), 

slizniční řasou, která má individuální tvar, tuhost i velikost. Při první souloži se blána 

natrhává (defloratio); po porodu prakticky zaniká. [DYLEVSKÝ, 2007] 

 

2.1.2 Ženské zevní pohlavní orgány – organa genitalia feminina externa, 
vulva  

 

2.1.2.1 Velké stydké pysky - labia majora pupendi 

Velké stydké pysky jsou kryty kůží, výrazně prokrveny a vyplněny tukovým 

polštářem, který je v mládí silnější a pevnější. Na jejich zevní straně je kůže silněji 

pigmentována než na jiných částech těla; je pokryta chlupy. Velké stydké pysky jsou asi 

8 cm dlouhé a 3 cm široké. [Čihák, 2002] 

 

2.1.2.2 Malé stydké pysky - labia minora pupendi 

Malé stydké pysky by měly být zcela zakryty velkými stydkými pysky. Jsou kožní 

řasou růžové barvy, vyplněné kolagenním vazivem s bohatou žilní pletení. Do malých 

stydkých pysků ústí mucinosní žlázy (glandula vestibularis minor, glandula vestibularis 

major = Bartholiniho žláza) produkující sekret zvlhčující poševní vchod. Malé stydké 

pysky jsou přibližně 3 – 4 cm dlouhé.  

 

2.1.2.3 Topořivá tělesa 

 

Poštěváček – clitoris 

Poštěváček je kryt kožní řasou malých stydkých pysků. Pod mnohovrstevným 

dlaždicovým epitelem se nachází velké množství nervových zakončení senzitivních 

nervů, které umožňují povrchové čití. Svou stavbou a mechanismem ztopoření 

odpovídá topořivým tělesům penisu. 
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Předsíňové topořivé těleso – bulbus vestibuli 

Bulbus vestibuli je párový orgán nacházející se u vchodu poševního a krytý 

malými stydkými pysky. Je kapkovitého tvaru, tvořen žilní pletení a řídkým vazivem 

s malým množstvím hladké svaloviny. Bulbus vestibuli nemá přímo topořivou funkci; při 

pohlavním vzrušení je plněn krví s následným zduřením. [ČIHÁK, 2002] 

 

2.2 Gynekologické obtíže 
 

Mezi gynekologické obtíže, jejichž léčbu mohou ženy řešit pomocí volně 

prodejných přípravků, patří mykotické a bakteriální záněty pochvy. Pro potřeby odlišit 

tyto od ostatních infekcí či vulvovaginitid, které lze léčit jen ve spolupráci s lékařem, 

jsou zde popsány i další možné infekce. Při jejich terapii léky vázanými na lékařský 

předpis lze pacientkám samozřejmě doporučit podpůrnou léčbu pomocí volně 

prodejných léčiv či parafarmak. Pacientky s příznaky odpovídajícími těmto infekcím, by 

ale vždy měly být nejprve odeslány k vyšetření lékařem. Další skupinou 

gynekologických obtíží jsou poruchy menstruačního cyklu a problémy spojené  

s klimakteriem, které pacientky zpravidla konzultují nejprve s lékařem, nicméně 

farmaceutický asistent zde může jako doplněk terapie doporučit široké spektrum volně 

prodejných parafarmak, zpravidla na bylinné bázi. 

 

2.2.1 Gynekologické záněty 

 

2.2.1.1 Mykotická kolpitis 

Mykotické infekce představují častý problém mnoha žen. „Statistiky hovoří  

o 75 % žen, které během života alespoň jednou onemocněly vaginální mykózou. Zhruba 

polovina žen trpí tímto nepříjemným onemocněním opakovaně, u malého procenta (asi 

5 %) se dá vaginální mykóza považovat za chronické onemocnění.“ [www.vaginalni-

mykoza.com, 1] 
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Symptomy 

� svědění uvnitř i vně rodidel, jejich otok či silné prokrvení 

� pálení při močení,  

� výtok, zpravidla hustý, tvarohovitý, ale může být i vodnatý či jiný, bez zápachu 

 

Etiologie 

Ve zhruba 90 % výskytu infekce je příčinou kvasinka rodu Candida – Candida 

albicans, která je normálně přítomna i v mikrobiální flóře zdravé pochvy. Jakékoli 

narušení této mikroflóry však může mít za následek její přemnožení s následným 

vznikem kolpitidy. Kvasinky dobře prospívají ve vlhkém prostředí s omezeným 

přístupem vzduchu; k jejich růstu a množení přispívá zvýšená hladina cukru v krvi  

a vyšší pH poševního prostředí.  

 

Diagnostika 

Diagnostika mykotické kolpitidy je založena na kultivačním průkazu kvasinek. 

[ČEPICKÝ, 2003; ROZTOČIL, 1994] 

 

Terapie 

K léčbě se užívají antimykotika vaginálně ve formě mastí a čípků, či perorálně ve 

formě tablet, zejména u opakujících se infekcí. (viz Tabulka 4, str. 25). 

Samoléčba je možná v případě, kdy si je pacientka jista, že se jedná skutečně  

o mykózu. Léčba sexuálního partnera není zpravidla nutná; v případě opakujících se 

infekcí je však vhodná. K léčbě stačí ve většině případů použití antimykotické masti 

lokálně. V průběhu terapie je nutné dodržovat sexuální abstinenci.  

 

Doplňková terapie 

Jako podpůrná léčba se volí přípravky:  

� napomáhající optimalizaci poševní mikroflóry a pH (viz Tabulka 1, str. 23) 

� antiseptika k poševní aplikaci (viz Tabulka 2, str. 24) 

� ke zvlhčení poševní sliznice (viz Tabulka 3, str. 25) 

� enzymoterapie (Wobenzym, Phlogenzym) 
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Režimová opatření 

Nedílnou součástí terapie recidivujících atak vulvovaginálních mykóz by mělo 

být ovlivnění faktorů životního stylu, které vznik symptomatických mykotických infekcí 

podporují: 

� spodní prádlo a oblečení: upřednostnění přírodních, prodyšných materiálů 

(bavlna) před syntetickými; nenosit těsné spodní prádlo a oblečení (kalhotky 

tanga, string, punčocháče, těsné kalhoty), nezůstávat v létě v mokrých 

plavkách; 

� nesprávná hygiena: nedostatečná nebo naopak příliš intenzivní hygiena (časté 

výplachy, časté omývání mýdlem, užívání intimních deodorantů) není vhodná; 

k omývání je vhodné volit přípravky určené k intimní ženské hygieně; stejně tak 

není vhodné trvalé používání slipových vložek či vložek parfémovaných; 

některým ženám může vadit používání tamponů a pěnových koupelí; 

� nesprávné stravování: přílišný přísun cukrů zvyšuje v organismu krevní hladinu 

cukru a podporuje růst kvasinek; při onemocnění diabetem je třeba dbát 

zvláštní opatrnosti;  

� užívání antibiotik: při předchozím výskytu mykotické kolpitidy po antibiotické 

léčbě je vhodné užívat preventivně probiotické přípravky; 

� sexuální praktiky: minimalizovat vznik mikrotraumat při pohlavním styku  

(v případě potřeby užitím lubrikačního gelu); dbát zásad hygieny při rekto – 

vaginálních praktikách 

 

2.2.1.2 Bakteriální vaginóza 

Bakteriální vaginóza je po mykóze druhou nejčastější příčinou výtoku. [ČEPICKÝ, 

2003] 

Symptomy 

� šedavý, řídký výtok zapáchající po rybách 

� mírné svědění nebo pálení vulvy   

� až u 50 % pacientek tyto příznaky mohou chybět! 
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Etiologie 

Bakteriální vaginóza nemá specifického původce. Je způsobena bakteriální 

dysmikrobií v pochvě s redukcí laktobacilů a přemnožením anaerobních organismů, 

které metabolizují přítomné aminokyseliny na aminy, zapáchající právě po rybách. 

V kultivačních nálezech postižených žen se zpravidla vyskytují gardnerelly, 

mykoplazmata a anaerobní bakterie (Bacteroides spp., Peptostreptococci spp.  

a Mobiluncus spp.).  

[www.online-medical-dictionary.org, 5; http://journals.cambridge.org, 6]  

Nově je etiologicky vydělena aerobní vaginitida, forma bakteriálního zánětu 

pochvy, který se odlišuje od bakteriální vaginózy. V případě aerobní vaginitidy 

vyvolávají onemocnění aerobní bakterie, převážně streptokoky skupiny B a Escherichia 

coli. [www.tribune.cz, 11] 

 

Diagnostika 

K diagnose se používá pozitivní aminový test (tj. přidáním kapky 10 % KOH 

k výtoku je cítit intenzivní rybí zápach).  

 

Terapie 

V terapii se osvědčilo podávání celkových i lokálních antimikrobiálních 

preparátů účinných proti anaerobům, jako jsou metronidazol nebo clindamycin  

(viz Tabulka 4, str. 26).  

Aerobní vaginitida je na léčbu metronidazolem rezistentní. Pro léčbu je 

efektivní lokální aplikace nifuratelu a clindamycinu, eventuálně celková léčba 

(clindamycinem). [www.tribune.cz, 11] 

Léčba sexuálního partnera je doporučována pouze u bakteriálních vaginóz 

recidivujících nebo rezistentních na léčbu. V průběhu terapie je nutné dodržovat 

sexuální abstinenci. 
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Doplňková terapie 

Vzhledem k častým recidivám je pacientce vhodné doporučit preventivní 

používání  

� přípravků napomáhajících optimalizaci poševní mikroflóry a pH (viz Tabulka 1, 

str. 23) 

� antiseptik k poševní aplikaci (viz Tabulka 2, str. 24) 

� přípravků ke zvlhčení poševní sliznice (viz Tabulka 3, str. 25) 

� enzymoterapie (Wobenzym, Phlogenzym) 

 

Režimová opatření 

Lze doporučit stejná režimová opatření jako v případě mykotické kolpitidy (viz 

výše). 

 

2.2.1.3 Trichomoniáza 

Další onemocnění projevující se výtokem, které je však v dnešní době méně 

časté než v minulosti. Je způsobeno bičíkovcem Trichomonas vaginalis (bičenka 

poševní) a je přenášeno výhradně pohlavním stykem (nepohlavní přenos je možný 

zcela výjimečně, např. vlhkým ručníkem). Pacientku je třeba vždy odeslat k lékaři. 

[ČEPICKÝ, 2003] 

 

Symptomy 

� řídký výtok 

� zarudnutí sliznice poševního vchodu i stěny 

� zvýšená hodnota poševního pH (až na 7,0) 

 

Diagnostika 

Diagnosa je založena na kultivaci z pochvy.  

 

Terapie 

Základem pro léčbu trichomonádových infekcí jsou 5-nitroimidazolové 

přípravky – metronidazol a ornidazol (viz Tabulka 4, str. 26) .  
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Díky snížení kyselosti poševního prostředí dochází často k rozmnožení dalších 

patogenů, které průběh původního onemocnění komplikují. 

Léčba sexuálního partnera je nutná. V průběhu terapie je nutné dodržovat 

sexuální abstinenci. 

 

2.2.1.4 Chlamydiová infekce  

Výskyt chlamydiových infekcí v posledních letech stoupá. Není ale známo, zda 

tento fakt není způsobem lepším screeningem onemocnění v posledních letech.  

U většiny žen se objevují minimální příznaky, nebo vůbec žádné. Onemocnění se však 

může rozvinout v zánětlivé onemocnění malé pánve. Infekce chlamydiemi nikdy 

nezpůsobují vaginitidu (ta však může probíhat v souvislosti s jiným souběžným 

onemocněním). K přenosu dochází pohlavní cestou. Pacientku je třeba vždy odeslat 

k lékaři. 

 

Symptomy 

� u většiny žen probíhá onemocnění asymptomaticky 

� děložní čípek snadno krvácí (např. i po kontaktu s tamponem) 

� výtok se může objevit – nepáchnoucí, hlenovitý 

� pruritus se nevyskytuje 

Etiologie 

Infekce je způsobena mikroorganismem Chlamydia trachomatis. 

 

Diagnostika 

Chlamydiovou infekci nelze rozpoznat jen na základě subjektivních obtíží.  

K odlišení od výše uvedené bakteriální vaginozy a trichomoniázy se používá 

pozitivní aminový test a mikroskopická diagnostika. [MILLER, 2006] 
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Terapie  

V terapii se používají perorálně podávané makrolidy (azitromycin, rovamycin, 

klaritromycin), tetracyklinová antibiotika (doxycyklin), chinolony (ofloxacin, 

ciprofloxacin). Léčba sexuálního partnera je nutná. [MILLER, 2006] 

2.2.1.5 Ostatní vulvovaginitidy 

Mimo výše uvedené se mohou vyskytovat špatně definované nespecifické 

vulvovaginitidy, které představují problém i pro zkušeného lékaře. Kromě pravých 

vulvovaginitid se vyskytují i stavy kolpitis pouze napodobující, např. tzv dysestetická 

vulvodynie, blízká neuralgii (v terapii se uplatní antidepresiva). [Čepický, 2003] 

Dále se na vulvě může projevit celá řada dermatóz, včetně lichen simplex, psoriasis, 

atopické dermatitis a lichen ruber planus. Symptomy jsou v této lokalizaci často 

atypické, což platí především pro poslední jmenovanou. [www.viapractica.sk, 7] 

Samostatnou formou vulvitis je absces Bartholiniho žlázy. Jeho projevem je 

silná bolest, zarudnutí a otok velkého stydkého pysku. Terapie je chirurgická. Často 

však dochází k recidivám. [ČEPICKÝ, 2003] 

 

2.2.2 Virové infekce 

Pacientku s podezřením na virovou infekci genitálu je nutné vždy odeslat 

k vyšetření lékařem. V terapii se uplatňují léčiva vydávaná na lékařský předpis. 

 

2.2.2.1 Herpes genitalis 

Infekce je způsobena virem herpes simplex (HSV) typu 2; infekce HSV typu 1 

není v oblasti genitálu častou.  

Projevuje se tvorbou bolestivých puchýřků, později výsevem sekundárně 

infikovaných vřídků.  

K přenosu dochází pohlavní cestou.  

Po odeznění primární infekce (několik dnů až 3 týdny) se léze spontánně hojí, 

virus však v nervových zakončeních přežívá a může způsobovat recidivy. Důležité je 

včasné zahájení léčby.  
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V terapii se používají virostatika, nejčastěji acyklovir brzdící replikaci HSV 

(neovlivňuje primární infekci a následné recidivy). [ČEPICKÝ, 2003] 

 

2.2.2.2 Papilomavirové infekce genitálu 

Papilomavirová infekce je v současnosti jednou z nejčastějších sexuálně 

přenosných nemocí na světě. Předpokládá se až u 38  % populace, přičemž až 80  % žen 

prodělá HPV infekci nejméně jedenkrát za život. [www.gyne.cz, 2] 

Je prokázána souvislost mezi infekcí lidským papilomavirem a vznikem 

karcinomu děložního čípku. 

V současné době je na trhu dostupná vakcína proti nejčastějším onkogenním 

HPV typům 16 a 18, které způsobují více než 70 % případů rakoviny děložního čípku. 

Vakcína je dostupná pod obchodními názvy Cervarix a Silgard. Všechny vakcíny se 

vydávají pouze na lékařský předpis.  

Očkování samo nicméně není dostatečnou ochranou, je třeba dodržovat 

pravidelné gynekologické prohlídky. [www.gyne.cz, 2] 

 

2.2.3 Menstruační cyklus 

 

2.2.3.1 Poruchy menstruačního cyklu 

Menstruační cyklus trvá obvykle v rozmezí 23 – 36 dní. Menstruační krvácení se 

objevuje zpravidla po dobu 5 dnů, přičemž za normální se pokládá trvání od 2 do 8 dní. 

Krevní ztrátu v průběhu menstruace je v praxi velmi obtížné zjistit; její hranice jsou 

udávány mezi 20 – 75 ml.  

Odchylky v intervalech, délce krvácení či množství ztracené krve lze považovat 

za nepravidelnou menstruaci. Její pravidelnost záleží především na pravidelné, cyklické 

tvorbě pohlavních hormonů (estrogenu a progesteronu) a na vývoji neporušeného, 

zdravého endometria.  

Nejčastější příčinou nepravidelné menstruace jsou právě poruchy rovnováhy 

pohlavních hormonů (estrogen, progesteron). 
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Mezi další příčiny nepravidelné menstruace patří: 

� stres  

� nízká hmotnost, resp. obezita 

� gynekologické záněty 

� patologické změny vaječníků, vejcovodů a dělohy 

� celková onemocnění, proto je vždy třeba lékařské konzultace a vyšetření. 

 

V několika prvních letech od první menstruace či po ukončení kojení je 

nepravidelnost v menstruačním cyklu běžná.  

 

Jednotlivé poruchy menstruačního cyklu: 

Amenorea je úplné chybění menstruace. Primární amenorea je stav, kdy se 

menstruace nedostavila spontánně do 15 let věku. Sekundární amenorea bývá 

způsobena stresem, onemocněním CNS a také provází řadu vážných onemocnění 

(např. onemocnění endokrinního systému či mentální anorexie).  

Oligomenorea jsou cykly trvající déle než 31 dní. Zpravidla je způsobena 

hormonální nerovnováhou. [http://lekarske.slovniky.cz, 10] 

Polymenorea je opakem oligomenorey. Jedná se o krvácení častější než po 21 

dnech. Taktéž bývá způsobeno hormonální nerovnováhou. 

Hypomenorea je slabé a krátké menstruační krvácení. Nejčastější příčinou bývá 

porucha endometria. 

Hypermenorea, resp. menorhagia, je silná a dlouhá menstruace trvající déle 

než 8 dní. Pacientku ohrožuje značnou krevní ztrátou s následnou anémií. Často bývá 

důsledkem hormonální léčby či vysazení hormonální antikoncepce. Může být projevem 

onemocnění dělohy či celkového onemocnění. 

Dysfunkční krvácení je důsledkem přetrvávající vysoké hladiny estrogenů, díky 

které endometrium proliferuje. Při poklesu či změně hladiny estrogenů se 

endomentrium nepravidelně odlučuje, což způsobuje silné a dlouhé krvácení. Výskyt 

dysfunkčního krvácení je běžný v pubertě, resp. v období klimakteria.  
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Dysmenoreou je označována bolestivá menstruace. Rozděluje se na primární 

(bez somatické příčiny) a sekundární (důsledek onemocnění jiných pánevních orgánů).  

Primární dysmenorea postihuje mladé dívky a vždy souvisí s ovulačním cyklem. 

Její výskyt bývá udáván až u 90 % dospívajících dívek. Často ji provází zvracení, průjem, 

bolest hlavy.  

Sekundární dysmenorea se zpravidla objevuje po dvacátém, resp. třicátém roce 

života, po období relativně klidných menstruačních cyklů. Bývá provázena silnou, 

nepravidelnou menstruací. Postihuje cca 25 % dospělých žen. 

[http://emedicine.medscape.com, 8; KOLIBA, 2010] 

V terapii se kromě hormonální léčby uplatňují také bylinné přípravky (viz 

Tabulka 5, str. 29). 

2.2.3.2 Premenstruační syndrom 

Premenstruační syndrom (PMS) je souhrn fyzických, psychických  

a emocionálních symptomů týkajících se ženského menstruačního cyklu. Tyto 

symptomy jsou předvídatelné a objevují se pravidelně, bez výjimky vždy v týdnu, který 

menstruaci předchází. S nástupem krvácení tyto příznaky mizí. Po odeznění 

menstruace musí vymizet zcela.  

Mezi hlavní příznaky PMS patří nesoustředěnost, únava, křeče a tlak 

v podbřišku, změny v psychice (úzkost, přecitlivělost, návaly pláče, lehká deprese, 

podrážděnost, apod.), zvýšená citlivost, resp. bolestivost prsů, zvýšená chuť k jídlu, 

zvýšená potřeba spánku, změny libida aj. Projevů může být celá řada, důležité je pouze 

jejich časování do období těsně před menstruací a jejich pravidelné opakování 

v průběhu menstruačních cyklů.  

U malé části žen jsou tyto příznaky natolik silné, že je limitují v běžném životě; 

tato forma PMS se nazývá premenstruační dysforická porucha (PMDD). [ROB, 2008]  

V léčbě se, kromě hormonální terapie s oblibou uplatňuje fytoterapie  

(viz Tabulka 6, str. 30). 
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2.2.3.3 Klimakterium a postmenopauza 

Klimakterium je období postupného vyhasínání ovariální funkce. Je to doba 

přechodu mezi reprodukčním věkem ženy a počátkem stáří. V našich podmínkách se  

u žen objevuje v období mezi 45 a 55 lety věku.  

Ke klinickým projevům klimakteria patří zejména 

� návaly horka (trvající cca 4 minuty), 

� noční pocení, 

� bolesti hlavy (migréna však v tomto období zpravidla ustupuje), 

� závratě, 

� poruchy srdečního rytmu, 

� obtíže GIT (nauzea, vomitus, obstipace), 

� psychické obtíže (náladovost, úzkost, nervozita), 

� změny libida 

 

Menopauzou je označována poslední menstruace v životě ženy. Dá se stanovit 

retrospektivně poté, co se dalších 12 měsíců neobjeví krvácení z rodidel, případně 

hormonálním vyšetřením (vysoká hladina FSH – nad 40 IU/I). 

Období menopauze předcházející se nazývá premenopauza a období následující 

postmenopauza. Pro dobu jednoho roku před menopauzou a jednoho roku po 

menopauze se používá termín perimenopauza. [www.medicabaze.cz, 4] 

Premenopauzální období je charekterizováno výrazným poklesem hladiny 

progesteronu a postupným snižováním odpovědi vaječníků na gonadotropní (FSH) 

stimulaci. Dochází k zvýšené produkci FSH, která je zpočátku ještě schopna udržet 

ovulační cyklus. Hladiny hormonů velmi kolísají, dochází k nepravidelnostem v cyklu, 

anovulační oligomenoree a následně amenoree. Hypersekrece FSH může trvat až 5 let 

po menopauze. V tomto období výrazně klesá produkce estrogenů, což způsobuje 

atrofické změny na tkáních urogenitálního systému i vazivově-svalového závěsného 

aparátu. 

Těžištěm terapie klimakteria je hormonální substituční terapie vedená 

gynekologem.  
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Z rostlinných zdrojů lze s úspěchem využít isoflavonoidy, tzv. fytoestrogeny. 

Mezi nejčastěji používané zdroje isoflavonoidů patří: 

� Glycine max – soja luštinatá,  

� Cimicifuga racemosa – ploštičník hroznovitý, 

� Trifolium pretense – jetel luční. 

Léčbu doplňují antioxidancia (vitamín C, vitamín E, koenzym Q10), včelí 

produkty a hepatoprotektiva.  

K potlačení pocení přispěje list šalvěje lékařské (Salviae folium) nebo yzopu 

lékařského (Hyssopi folium). 

(viz Tabulka 7, str. 31) 

 

Obtíže spojené s klimakteriem 

Atrofická vaginitis 

V důsledku atrofických změn na poševní sliznici (její ztenčení a zároveň pokles 

sekreční schopnosti se vzestupem pH pochvy) dochází často k hnisavým zánětům 

pochvy.  

Do terapie je vhodné, kromě běžných protizánětlivých léků (viz tabulka 4, str. 

26), zařadit aplikaci estrogenů (vaginálně nebo systémově). Lze podávat prostředky 

k zvýšení sekrece poševní sliznice (viz tab. 3, str. 25) i poševní antiseptika (viz tab. 2, 

str. 24). 

 

Kardiovaskulární příhody 

Estrogen zvyšuje hladinu HDL cholesterolu a naopak hladinu LDL a VLDL 

cholesterolu snižuje. Jeho snížená tvorba má za následek vývoj aterosklerózy cév, 

hypertenzi, zvýšenou incidenci cévních mozkových příhod i ischemických chorob.  
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Jako prevenci kardiovaskulárního onemocnění lze úspěšně použít extrakt 

z jetele lučního (Trifolium pretense), který snižuje krevní tlak, ochraňuje cévní kolagen 

a omezuje oxidaci LDL cholesterolu.  

Osteoporóza 

Nízká dostupnost estrogenů snižuje schopnost kostní novotvorby, rozvíjí se 

osteoporóza (úbytek kostní hmoty).  

K obnovení kostní hmoty může dojít pouze při zatěžování skeletu, k čemuž je 

důležitý pravidelný pohyb, ať již formou procházek či rehabilitačního cvičení. Je 

doporučen zvýšený příjem vápníku ve stravě společně s vitamínem D, který je pro 

vstřebávání vápníku nezbytný. Protože látky obsažené v tabákovém kouři zhoršují 

úbytek kostní hmoty, je vhodné tento zlozvyk odstranit. [ROZTOČIL, 1994] 
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2.3 Přehled hromadně vyráběných léčivých přípravků, které lze 
zařadit do profylaxe a terapie gynekologických obtíží 
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2.3.1 Tabulka 1– Přípravky napomáhající optimalizaci poševní mikroflóry a pH 

Léčivý přípravek Léková forma Režim výdeje Registrovaný lék Těhotenství (T) a kojení (K) 

Candi Stop cps. vag. bez omezení x neuvedeno 

DH tampóny Senta protect tampona bez omezení x T i K bez omezení 

Feminella vagi tbl. vag. bez omezení x T i K bez omezení 

Fermalac vaginal cps. vag. bez omezení ano T i K bez omezení 

Fytofontána Gyntima supp. vag. bez omezení x neuvedeno 

Fytofontána Gyntima Probiotica Forte supp. vag. bez omezení x neuvedeno 

Gynocaps cps. vag. bez omezení x neuvedeno 

Gynoflor tbl. vag. na recept ano T - po poradě s lékařem, K - bez omezení 

Lactovag Imuna supp. vag. bez omezení x neuvedeno 

Maldion cps. vag bez omezení x T - po poradě s lékařem, K - bez omezení 

Pearls YB cps. vag bez omezení x T i K po poradě s lékařem 

Probiotické tampony Ellen tampona bez omezení x neuvedeno 

Vagilact tbl. vag. bez omezení x neuvedeno 

Vitagyn C crm. vag. bez omezení x neuvedeno 

 

[www.farmaceutika.info ; www.phoenix.cz, 12; www.phoenix.cz, 13] 
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2.3.2 Tabulka 2– Antiseptika k poševní aplikaci  

Účinná látka Léčivý přípravek Léková forma Režim výdeje Registrovaný lék Poznámka 

Tea tree oil vaginal gel supp. vag. bez omezení x 
Tea tree oil 

Femisan gel vag. bez omezení x 

pozor na alergické reakce na Tea 
tree oil 

Natrii tetraboras 
decahydricus 0,600 g 

Globulus Natr. Tetr.  glob. vag. bez omezení ano 
těhotné bez omezení, při kojení 
kontraindikován 

Benzydamini 
hydrochloridum 500 mg 

Rosalgin plv. vag. bez omezení ano těhotné pouze po poradě s lékařem 

Povidonum iodinatum Betadine gel vag. na recept ano 
těhotné a kojící po poradě  
s lékařem, při přecitlivělosti na jod 
kontraindikován 

 

[www.farmaceutika.info ; www.phoenix.cz, 12; www.phoenix.cz, 13] 
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2.3.3 Tabulka 3– Přípravky k zvlhčení poševní sliznice 

Účinná látka Léčivý přípravek Léková forma Režim výdeje Registrovaný lék Poznámka 

Natrii tetraboras 
decahydricus  
0,600 g  

Globulus Natr. Tetr.  glob. vag. bez omezení ano těhotné bez omezení, při kojení kontraindikován 

Cicatridina supp. vag. bez omezení x  
Natrium 
hyaluronicum 5 mg Feminella hyalosoft glob. vag. bez omezení x 

navíc obsahuje vitamín E, výtažek z pupečník asijský,  
sléz lesní, heřmánek lékařský, tea tree oil 

 

[www.farmaceutika.info ; www.phoenix.cz, 12; www.phoenix.cz, 13] 
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2.3.4 Tabulka 4– Přípravky k terapii bakteriálních a mykotických vaginitid 

Účinná látka Léčivý přípravek Léková forma Režim výdeje Reg. lék Těhotenství (T) a kojení (K) 

Canesten 1 (500mg) tbl. vag. bez omezení ano 
T - v 1. trimestru pouze po poradě  
s lékařem, 2. a 3. trimestr bez 
omezení, K bez omezení 

Canesten 3 (25 mg) crm. vag. bez omezení ano 
T - v 1. trimestru pouze po poradě  
s lékařem, 2. a 3. trimestr bez 
omezení, K bez omezení 

Canesten 6 (20 mg) crm. vag. bez omezení ano 
T - v 1. trimestru pouze po poradě  
s lékařem, 2. a 3. trimestr bez 
omezení, K bez omezení 

Canesten Combi pack 
tbl. vag.  

+ drm. crm. 
bez omezení ano 

T - v 1. trimestru pouze po poradě  
s lékařem, 2. a 3. trimestr bez 
omezení, K bez omezení 

Clotrimazol AL 100 tbl. vag. bez omezení ano 
T - po poradě s lékařem, K - bez 
omezení 

Clotrimazol AL 200 tbl. vag. bez omezení ano 
T - po poradě s lékařem, K - bez 
omezení 

Clotrimazol AL 1%  crm.   bez omezení ano 
T - po poradě s lékařem, K - bez 
omezení 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clotrimazol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Candibene 200 tbl. vag. bez omezení ano 

T - v 1. trimestru pouze po poradě  
s lékařem, 2. a 3. trimestr bez 
omezení, K bez omezení 
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Účinná látka Léčivý přípravek Léková forma Režim výdeje Reg. lék Těhotenství (T) a kojení (K) 

Candibene 100 tbl. vag. bez omezení ano 
T - v 1. trimestru pouze po poradě  
s lékařem, 2. a 3. trimestr bez 
omezení, K bez omezení 

Candibene krém (10mg) crm. vag. bez omezení ano 
T - v 1. trimestru pouze po poradě  
s lékařem, 2. a 3. trimestr bez 
omezení, K bez omezení 

 
                     Clotrimazol 

 

Jenamazol 2% vag. crm. bez omezení ano T i K po poradě s lékařem 

Gyno-pevaryl 150 supp. vag. bez omezení ano T i K po poradě s lékařem 

Gyno-pevaryl 150 crm. vag. bez omezení ano T i K po poradě s lékařem 
Ekonazol 

Gyno-pevaryl Combi pack 
supp. vag.  

+ drm. crm. 
bez omezení ano T i K po poradě s lékařem 

Lomexin 600 cps. vag. na recept ano T i K kontraindikován 
Fentikonazol 

Lomexin   crm. vag. na recept ano T i K kontraindikován 

Macmiror Complex 500 supp. vag. na recept ano 
T - v 1. trimestru kontraindikován,  
K - bez omezení 

Macmiror Complex  ung. vag. na recept ano 
T - v 1. trimestru kontraindikován,  
K - bez omezení 

Macmiror tbl. na recept ano 
T - v 1. trimestru kontraindikován,  
K - bez omezení 

Nystatin 

Polygynax cps. vag. na recept ano T i K kontraindikován 

Pimafucin glb. vag. na recept ano T i K bez omezení 
Natamycin 

Pimafucin crm. na recept ano T i K bez omezení 

Entizol tbl. vag. na recept ano T i K kontraindikován 

Metronidazol 
Klion D 100 tbl. vag. na recept ano 

T - v 1. trimestru kontraindikován,  
K - bez omezení 
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Účinná látka Léčivý přípravek Léková forma Režim výdeje Reg. lék Těhotenství (T) a kojení (K) 

Batrafen crm. vag. na recept ano T i K po poradě s lékařem 

Dafnegin crm. vag. na recept ano T i K po poradě s lékařem Ciklopirox 

Dafnegin glb. vag. na recept ano T i K po poradě s lékařem 

Klindamycin Dalacin crm. vag. na recept ano T i K po poradě s lékařem 

Flavonoidy z grepových jader Rosamax cps. bez omezení x T i K po poradě s lékařem 

Femivaxin HP cps. bez omezení x T i K po poradě s lékařem 

Candivac cps. bez omezení x T i K po poradě s lékařem Candida albicans a další kmeny 

FemiVaxinum neo cps. bez omezení x T i K po poradě s lékařem 

 

[www.farmaceutika.info ; www.phoenix.cz, 12; www.phoenix.cz, 13] 
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2.3.5 Tabulka 5 – Přípravky používané při poruchách menstruačního cyklu  

Indikace Léčivý přípravek Léková forma Složení dle výrobce Režim výdeje Reg. lék 

poruchy menstruace Pupalka obecná 500 mg + vit. E sol. extrakt bez omezení x 

poruchy menstruace Jeřáb ptačí 40 ml Herba vitalis sol. extrakt bez omezení x 

poruchy menstruace PM Melbromenox cps. 

fermentovaný Pyl perga 367 mg,  
Lyofilizovaná Royal Jelly (včelí mateří 
kaše) 33 mg,  
AcidumL-ascorbicum (vitamin C) 30 
mg,  
Propolis 10 mg, Koenzym Q10 15 mg  

bez omezení x 

poruchy menstruace Sarapis mensis cps.  

90 mg květního pylu, 50 mg 
fermentovaného pylu, 22,5 mg 
hořčíku, 21,25 mg extraktu z brusinek, 
18,75 mg extraktu ze sojových bobů, 
12,5 mg extraktu z červeného jetele 

bez omezení  x 

dysmenorea Gynastan thé jetel luční, meduňka lékařská bez omezení x 

dysmenorea Kontryhel obecný 40 ml sol. extrakt bez omezení x 

amenorea, oligomenorea Clostilbegyt tbl.  klomifen na recept ano 
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2.3.6 Tabulka 6 – Přípravky používané při premenstruačním syndromu  

Indikace Léčivý přípravek Léková forma Složení dle výrobce Režim výdeje Reg. lék 

PMS Natrodale PMS cps. 
extrakt pupalky dvouleté, extrakt 
ploštičníku hroznovitého 

bez omezení x 

PMS 
Fytofontána Gyntima 
Menstruation Drops  

gtt. 
benedikt lékařský, měsíček lékařský, 
děhel čínský, kopřiva dvoudomá, 
ostružina křovitá, srdečník 

bez omezení  x 

PMS Mastodynon 
gtt.  
tbl. 

drmek obecný D1 20,0 g, kohoš 
žluťochovitý D4 10,0 g, brambořík 
evropský D4 10,0 g, kulčiba hořká D6 
10,0 g, kosatec různobarvý D2 20,0 g, 
lile tygrovaná D3 10,0 g 

bez omezení  x 

 

[www.farmaceutika.info ; www.phoenix.cz, 12; www.phoenix.cz, 13] 
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2.3.7  Tabulka 7 – Přípravky ke zmírnění obtíží v období klimakteria a postmenopauzy 

Účinná látka Léčivý přípravek Lék. forma Složení dle údajů výrobce Poznámka 

Femiflavon forte (TP) tbl. 

250 mg - nerozpustná vláknina,  
50 mg - extrakt ze semen ostropestřce mariánského,  
50 mg - extrakt z plodů a listů révy vinné,   
40 mg - izoflavony červeného jetele,  
4 mg - přírodní karotenoidy řasy Dunaliella salina,  
4 mg  - vitamín B6, 400 µg  - kyselina listová,  
2 µg - vitamín B12 

  

GS Merilin (CR) tbl.  

20 mg extraktu z oddenku  
ploštičníku hroznovitého (3.33mg), 
150 mg extraktu z nati třezalky tečkované (9,375mg), 
vápník 250 mg a vitamin D3  

Pozor na obsah extraktu 
z třezalky tečkované 

(fotosenzibilizace, 
lékové interakce) 

Gynastan (TP) thé jetel luční, meduňka lékařské   

Isoflavone (GM) cps. 
přísady inulin, extrakt ze sojových bobů, 
hydroxypropylmethylcelulóza, stearát hořečnatý. 

  

Isoflavonoidy 

Klimenol Generica  
(CR, GM, TP) 

cps. 

koplex sojových izoflavonů,  
ploštičník hroznovitý 20 mg,  
andělika lékařská 25 mg,  
jetel luční 25 mg  
Vitamín B6 2 mg, Vitamín D3 10 µg,  
Vitamín K1 50 µg, Kyselina listová 300 µg 
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Účinná látka Léčivý přípravek Lék. forma Složení dle údajů výrobce Poznámka 

Mabelle (TP) tbl. len setý 62,5 mg, jetel luční 500,0 mg   

Menofem (CR) tbl. 
suchý vodně alkoholový výtažek z oddenku ploštičníku 
hroznovitého 

  

Menoflavon forte (TP) tbl. s obsahem extraktu z červeného jetele   

Menomax (GM) tbl.   

400 mg extraktu ze sójových klíčků  
s min. 40 mg isoflavonů, 40 mg sójových  
saponinů, 40 mg esenciálních nenasycených  
mastných kyselin, 12 mg lecitinu, 120 mg sójových  
bílkovin, 56 mg vlákniny, 10 mg vitaminu E,  
60 mg oligosacharidů, 1,6 mg kys. listové. 

  

Minapent Balance cps. 
jetel luční (extrakt) 300,0 mg, třezalka tečkovaná 
(extrakt) 60,0 mg 

Pozor na obsah extraktu 
z třezalky tečkované 

(fotosenzibilizace, 
lékové interakce) 

Isoflavonoidy 

Minapent se šalvějí  
(TP, CR) 

cps. 
jetel luční (extrakt) 150,0 mg, šalvěj lékařská (extrakt) 
50,0 mg, ploštičník hroznovitý (extrakt) 2,5 mg 
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Účinná látka Léčivý přípravek Lék. forma Složení dle údajů výrobce Poznámka 

PM Estromenox (CR, GM) tbl. 
fytoestrogeny z ploštičníku hroznovitého a sojových 
isoflavonů, doplněné koenzymem Q10, fermentovaným 
včelím pylem, selenem a výtažekem z hroznových jader 

  

Sarapis soja cps. 
přípravek spojuje výhody klasického Sarapisu s mateří 
kašičkou a pylem s výhodami plynoucímiz jeho doplnění  
o fytoestrogeny ze sóji a červeného jetele 

  

Swiss Estrovone 
isoflavony 

tbl. 
přírodní estrogeny (fytoestrogeny) - zvláště sójové 
izoflavony 

  

VitaHarmony ClimaLady tbl. přírodní extrakty obsahují nejúčinnější izoflavony   

Isoflavonoidy 

Vitarmonyl Optima 
femina 

cps.  
fytohormony, omega 3 mastné kyseliny, 
vitamin A, D, B6 a B9, selen a další minerály 

  

Cemio Melapis (FVP, MK) cps.  
mateří kašička, květní a fermentovaný pyl,  
koenzym Q10, navíc vitaminy C a E 

  

Včelí produkty 

PM Estromenox (FVP) tbl. 

přírodní fytoestrogeny 
z ploštičkníku hroznovitého a sojových 
isoflavonů, doplněné koenzymem Q10, 
fermentovaným včelím pylem, 
selenem a výtažkem z hroznových jader  
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Účinná látka Léčivý přípravek Lék. forma Složení dle údajů výrobce Poznámka 

PM Melbromenox  
(FVP, MK, P) 

cps. 

fermentovaný Pyl perga 367 mg,  
Lyofilizovaná Royal Jelly (včelí mateří kaše) 33 mg,  
AcidumL-ascorbicum (vitamin C) 30 mg,  
Propolis 10 mg, Koenzym Q10 15 mg  

  

Sarapis (FVP, MK) cps. 

květní pyl 240 mg, fermentovaný pyl 140 mg, včelí 
mateří kašička 24 mg, vitamin C 20 mg, vitamin E – DL-
alfa-tokoferyl-acetát 5 mg, koenzym Q10 3,33 mg, beta 
karoten 3 mg, řelezo 3 mg, selen 25 µg. 

  Včelí produkty 

Sarapis soja (MK) cps. 
preparát spojuje výhody klasického Sarapisus mateří 
kašičkou a pylem s výhodami plynoucími z jeho doplnění  
o fytoestrogeny ze sóji a červeného jetele 

  

Protykin Klas balancer tbl.  

protykin (fytoestrogen a antioxidant) (10 mg/1 tbl.), 
ostropestřec mariánský (50 mg/1 tbl.), 
kořen smetanky lékařské (75 mg/1 tbl.),  
chlorela – sladkovodní řasa (75 mg/1 tbl.),  
L-ornitin HCL (25 mg/1 tbl.), L-glycin (50 mg/1 tbl.),  
L-taurin (50 mg/1 tbl.), alfa-lipoová kyselina (15 mg/1 
tbl) 
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Účinná látka Léčivý přípravek Lék. forma Složení dle údajů výrobce Poznámka 

Cemio Melapis cps.  
mateří kašička, květní a fermentovaný pyl,  
koenzym Q10, navíc vitaminy C a E 

  

PM Estromenox  tbl. 

přírodní fytoestrogeny 
z ploštičníku hroznovitého a sojových 
isoflavonů, doplněné koenzymem Q10, 
fermentovaným včelím pylem, 
selenem a výtažky z hroznových jader 

  

PM Melbromenox cps. 
přípravek je vyroben na bázi včelích produktů  
a koenzymu Q10. 

  

Koenzym Q10 

Sarapis cps. 

květní pyl 240 mg, fermentovaný pyl 140 mg, včelí 
mateří kašička 24 mg, vitamin C 20 mg, vitamin E – DL-
alfa-tokoferyl-acetát 5 mg, koenzym Q10 3,33 mg, beta 
karoten 3 mg, řelezo 3 mg, selen 25 µg. 

  

Ostropestřec 
mariánský 

Femiflavon forte tbl. 

250 mg - nerozpustná vláknina, 50 mg - extrakt ze semen 
ostropestřce mariánského, 50 mg - extrakt z plodů a listů 
révy vinné,  40 mg - izoflavony červeného jetele, 4 mg - 
přírodní karotenoidy řasy Dunaliella salina, 4 mg  - 
vitamín B6, 400 µg  - kyselina listová, 2 µg - vitamín B12 
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Účinná látka Léčivý přípravek Lék. forma Složení dle údajů výrobce Poznámka 

Ostropestřec 
mariánský 

Klas balancer tbl.  

protykin (fytoestrogen a antioxidant) (10 mg/1 tbl.), 
ostropestřec mariánský (50 mg/1 tbl.), 
kořen smetanky lékařské (75 mg/1 tbl.),  
chlorela – sladkovodní řasa (75 mg/1 tbl.),  
L-ornitin HCL (25 mg/1 tbl.), L-glycin (50 mg/1 tbl.),  
L-taurin (50 mg/1 tbl.), alfa-lipoová kyselina (15 mg/1 
tbl) 

  

Šalvěj lékařská Liftea formule Šalvěj cps. výtažek proti pocení 

Kontryhel obecný Kontryhel obecný 40 ml liq. výtažek   

Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí 40 ml liq. výtažek   

Pupalka obecná Pupalka obecná 500 mg liq. výtažek + vit. E   

Tribulum terestris Brainway TribeSterol  cps. výtažek z kotvičníku zemního   

Homeopatikum Mastodynon 50 ml gtt.  
drmek obecný, kohoš žluťochovitý, brambořík evropský, 
kulčiba hořká, kosatec různobarvý, lilie tygrovaná 

  

 

Použité zkratky : TP - Triforium pretense (jetel luční), CR - Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý), GM - Glycine max (soja luštinatá) 

      FVP - Fermentovaný včelí pyl, MK -Mateří kašička, P - Propolis 

[www.farmaceutika.info ; www.phoenix.cz, 12; www.phoenix.cz, 13]
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3 Praktická část 
 

3.1 Obecné články k jednotlivým vaginálním lékovým formám 
 

V následujícím textu je možno nalézt obecné principy a požadavky k lékovým 

formám, s jejichž přípravou se lze v lékárenské praxi setkat. Zmíněné lékové formy jsou 

vybrané v návaznosti na samotné receptury uvedené v samostatné kapitole. 

 

3.1.1 Tuhé vaginální přípravky – Vaginalia solida 

 

3.1.1.1 Vaginální kuličky – Globuli vaginales (syn. Supositoria vaginalia, 
poševní kuličky) 

 
„Jsou to tuhé jednodávkové přípravky různého tvaru, obvykle vejčitého. Mají 

objem a konzistenci vhodné k aplikaci do pochvy. Obsahují jednu nebo víc  léčivých 

látek, které jsou dispergované a nebo rozpuštěné ve vhodném základu, který může být 

rozpustný nebo dispergovatelný ve vodě nebo tající při teplotě těla. Kde je to nutné 

mohou být přidány pomocné látky, jako jsou rozpouštědla, adsorbenty, povrchově 

aktivní látky, kluzné látky, protimikrobiální látky a barviva schválená oprávněnou 

autoritou.“ [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009, s. 830] 

Příprava 

Poševní kuličky bývají obvykle předepisovány buď jako hydrofobní suspenzní 

(Oleum Cacao) nebo hydrofilní (glyceroželatinový základ) s rozpuštěnou léčivou látkou. 

Při přípravě hydrofobních, suspenzních poševních kuliček se nejprve zjistí 

hmotnost jedné poševní kuličky připravené ze samotného základu. Vypočítá se 

množství základu, které bude třeba – výpočet je uveden níže. Na přípravu deseti 

poševních kuliček se počítá s ½ kuličky navíc. Naváží se léčivé látky a po částech se 

k nim přidává roztavený základ. Ten se taví při nejnižší možné teplotě. 

Zhomogenizovaná směs se vylije do vymazané formy. Stačí vylévat do roviny otvorů, 

protože kuličky ve formě mají krček. Po ztuhnutí se forma rozevře, poševní kuličky se 

vyndají a krček odřízne.  
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Připravují-li se poševní kuličky z glycerogelu želatiny, postupuje se u výpočtu 

stejně jako v případě přípravy hydrofobních kuliček, ale s vytěsňovacím koeficientem 

účinné látky (účinných látek) se nepočítá, neboť léčivé látky se v základu rozpustí. 

Doporučuje se počítat s ½ kuličky navíc.  

Nejdříve se připraví glycerogel želatiny (Gelatina 12,5 %, Aqua conservans 25 %, 

Glycerolum 85 % v množství 62,5 %), ve kterém se poté rozpustí léčivé látky. Kapalinou 

se naplní forma a nechá se cca 30 minut ztuhnout v chladu. Poté se forma rozevře, 

poševní kuličky se vyndají a krček odřízne. [MUŽÍK, 1998] 

K výrobě se mohou používat formy teflonové, které není zpravidla třeba 

vymazávat (záleží však na kvalitě základu) nebo formy kovové, které je vhodné 

vymazávat. V případě hydrofobního základu se k vymazání použije Spiritus saponatus 

kalini; v případě hydrofilního základu se použije Paraffinum liquidum.  

Výpočet 

Potřebné množství základu pro přípravu vaginálních kuliček se vypočte dle 

vzorce: 

M =  K . n – n . L . f 

M – celkové potřebné množství základu 

K – hmotnost jedné kuličky ze samotného základu (kapacita dutiny) 

n – počet připravovaných kuliček 

L – množství léčivé látky potřebné pro přípravu jedné kuličky 

f – vytěsňovací koeficient (při obsahu léčivých látek do 5 % hmotnosti kuličky není 

nutné s vytěsňovacím koeficientem počítat). [MUŽÍK, 1998] 

Označování 

V označení na obalu se uvede: 

� množství léčivé látky (léčivých látek) v jedné kuličce. 

 

3.1.1.2 Tyčinky – Styli 

 
„Jsou to tuhé přípravky k místnímu podání. Jsou válcovitého nebo kónického 

tvaru a obsahují jednu nebo několik léčivých látek. Léčivé látky mohou být rozpuštěné 
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nebo dispergované ve vhodném základu, který se rozpustí nebo taje při teplotě těla.“ 

[ČESKÝ LÉKOPIS, 2009, s. 826] 

Příprava 

Při přípravě tyčinek se postupuje stejně jako v případě přípravy vaginálních 

kuliček (viz výše). 

Tato léková forma se vzhledem k velikosti a tvaru zpravidla používá u léčivých 

přípravků určených pro děti.  

Označování 

V označení na obalu se uvede: 

� množství léčivé látky (léčivých látek) v jedné tyčince 

 

3.1.2 Vaginální roztoky, emulze a suspenze – Solutiones, emulsiones et 
suspensiones vaginales 

 
„Jsou to tekuté přípravky určené k podání do pochvy k místnímu účinku, 

k výplachům nebo k diagnostickým účelům. Mohou obsahovat vhodné pomocné látky, 

např. látky k úpravě viskozity přípravku, úpravě a stabilizaci pH, látky zvyšující 

rozpustnost léčivé látky (léčivých látek) nebo látky zvyšující stabilitu přípravku. Tyto 

pomocné látky neovlivňují nepříznivě léčebný účinek přípravku nebo nejsou v použitých 

koncentracích příčinou přílišné místní dráždivosti.“ [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009, s. 831] 

„Vaginální roztoky, emulze a suspenze se dodávají v jednodávkových obalech. 

Obal je upraven k podání přípravku do pochvy nebo je přiložen vhodný aplikátor.“ 

[ČESKÝ LÉKOPIS, 2009, s. 831] 

 

Vaginální roztoky – Solutiones vaginales 

Příprava 

Roztoky se připravují rozpouštěním léčivé látky v předepsaném rozpouštědle; 

není-li v receptu vyznačeno jinak, připravuje se roztok vodný. Podle platného lékopisu 

se udává koncentrace množství léčivé látky v objemu jednoho litru. Roztoky musí být 
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čiré a trvale homogenní; v případě nepravých roztoků je přijatelná opalescence. 

[MUŽÍK, 1998] 

Označování 

V označení na obalu se uvede: 

� objemový obsah a název účinné látky. 

 

3.1.3 Polotuhé vaginální přípravky – Vaginalia semisolida 

„Jsou to masti, krémy nebo gely. Jsou často dodávané jako jednodávkové 

přípravky. Obaly jsou opatřené vhodným aplikátorem. 

Polotuhé vaginální přípravky vyhovují požadavkům článku Praeparata 

semisolida ad usum cutaneum.“ [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009, s. 832] 

 

Praeparata semisolida ad usum cutaneum - (syn. Praeparationes molles ad usum 

dermicum, Unguenta) 

„Jsou to polotuhé přípravky určené k místnímu účinku, k transdermálnímu 

přenosu léčivých látek nebo mají změkčovací, popřípadě ochranný účinek. Mají 

homogenní vzhled.  

Polotuhé přípravky pro kožní použití jsou tvořeny jednoduchým nebo složeným 

základem, v němž je zpravidla rozpuštěna, dispergována jedna nebo více léčivých látek. 

Složením základu lze ovlivňovat účinnost přípravku. 

Základy mohou obsahovat přírodní nebo syntetické látky; mohou to být 

jednofázové nebo vícefázové systémy. Podle povahy základu mají přípravky hydrofilní 

nebo hydrofobní (lipofilní) vlastnosti; mohou obsahovat vhodné pomocné látky, jako 

jsou protimikrobní látky, antioxidanty, stabilizátory, emulgátory a látky zvyšující 

viskozitu a urychlovače penetrace. 

Polotuhé přípravky určené k podání na silně poškozenou kůži jsou sterilní.“ 

[ČESKÝ LÉKOPIS, 2009, s. 820] 
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3.1.3.1 Masti – unguenta 

 
„Jsou tvořené jednofázovým základem, v němž mohou být dispergované tuhé 

nebo kapalné látky.“ [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009, s. 821] 

Příprava 

Druh masťového základu je uveden v předpisu. V případě mastí určených 

k aplikaci na vulvu se připravují hydrofobní masti. Lze k nim přidávat antimikrobní 

přísady v maximální koncentraci 0,02 %. Léčivá látka se disperguje v jednofázovém 

masťovém základu.  

Označování 

V označení na obalu se uvede: 

� složení masti dle receptury, 

� název jakékoli přidané protimikrobní látky. 
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3.2 V praxi používané receptury  
 

3.2.1 10 % Poševní kuličky s tetraboritanem sodným - Globuli cum Natrii 
tetraborico 10% 

 
Rp. 

Natrii tetraborici    3,8 

Glycerogelati gelatinae   q. s. 

M. f. glob vagin. 

D. in dos. No X (decem) 

 

Postup přípravy 

Naváží se tetraboritan sodný a rozetře se s čištěnou vodou. Přidá se glycerogel 

želatiny a směs se dá tavit na vodní lázeň. Poté se doplní odpařená voda. Tyčinkou se 

míchá opatrně, aby se hmota nezpěnila. Hmota se řádně homogenizuje, do formy se 

vylévá stříkačkou. Chladí se v lednici cca 30 minut. 

Poznámky k přípravě 

Čištěná voda, která není v receptuře uvedena, se přidává jako pomocná látka 

pro lepší a rychlejší rozpuštění tetraboritanu sodného. Čištěné vody se přidá cca 5 g. 

Do globulí se přidává pouze čištěná voda (nikoli voda konzervační), protože 

glycerogel želatiny je již z konzervační vody připraven a obsahuje tedy parabeny 

v množství zabezpečujícím antimikrobiální stabilitu přípravku. 

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc. Používají se ke zvýšení lubrikace 

poševní sliznice. Tetraboritan sodný je použit jako mírné antiseptikum. 
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Synonyma použitých látek:  

� Natrii tatraboricum (Borax, Natrium boracicum, Natrium bibracicum, 

Natrium biboricum, Tetraboritan sodný) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

� Aqua purificata (Aqua demineralisata, Aqua destillata, Čištěná voda) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost 2 měsíce 

� přípravek je volně prodejný (Pozor! V období kojení je přípravek 

kontraindikován.) 

 

3.2.2 Poševní kuličky s laktosou a kyseliny boritou - Globuli cum Lactosi 
et Acidi borici 

 
Rp. 

Acidi borici     0,2 

Lactosi      0,2 

Glycerogelati gelatinae   q.s. 

M. f. glob vagin. 

D. t. d. No XX (viginti) 

 
Postup přípravy 

Naváží se kyselina boritá a laktosa, rozetřou se. Přidá se čištěná voda, rozetře 

se. Směs se dá tavit na vodní lázeň. Poté se doplní odpařená voda. Tyčinkou se míchá 

opatrně, aby se hmota nezpěnila. Hmota se řádně homogenizuje, do formy se vylévá 

stříkačkou. Chladí se v lednici cca 30 minut. 
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Poznámky k přípravě 

Čištěná voda, která není v receptuře uvedena, se přidává jako pomocná látka 

pro lepší a rychlejší rozpuštění kyseliny borité. Čištěné vody se přidá cca 5 g. 

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc. Používají se k optimalizaci 

poševního pH, jako mírné antiseptikum a zároveň ke zlepšení lubrikace poševní 

sliznice. 

„Kyselina boritá je slabá kyselina se sporným antiseptickým, adstringentním  

a protizánětlivým účinkem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 720] 

Laktosa optimalizuje poševní pH.  

Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Acidum boricum (Acidum boracicum, Kyselina boritá) 

� Lactosum (Saccharum lactis, Laktosa) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost 1 měsíc 

� přípravek je volně prodejný 
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3.2.3 Poševní kuličky s nitrofurantoinem, kyselinou boritou a 
tetraboritanem sodným - Globuli cum Nitrofurantoini et Acidi borici 
et Natrii tetraborico 

 

Rp. 

Natrii tetraborici    3,0 

Acidi borici     3,0 

Nitrofurantoini    3,0 

Glycerogelati gelatinae   q. s. 

ut fiat globula 

Div. in dos. No XX (viginti) 

 
Postup přípravy 

Naváží se tetraboritan sodný, kyselina boritá a rozetřou se s čištěnou vodou. 

Přidá se glycerogel želatiny a hmota se dá tavit na vodní lázeň. Doplní se odpařená 

voda. Nakonec se přidá navážený Nitrofurantoin. Tyčinkou se míchá opatrně, aby se 

hmota nezpěnila. Hmota se řádně homogenizuje, do formy se vylévá stříkačkou. Chladí 

se v lednici cca 30 minut. 

Poznámky k přípravě 

Čištěná voda, která není uvedena v receptuře se přidává z důvodu lepší 

rozpustnosti kyseliny borité a tetraboritanu sodného v glyceroželatině. Směs kyseliny 

borité a tetraboritanu sodného se v čištěné vodě nechá smáčet alespoň 5 minut.  

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc, v případě těžších infekcí i ráno. 

Používají se při vaginitidách bakteriálního původu.  

Tetraboritan sodný a kyselina boritá stabilizují poševní pH.  
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Tetraboritan sodný je mírné antiseptikum. 

„Kyselina boritá je slabá kyselina se sporným antiseptickým, adstringentním  

a protizánětlivým účinkem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 720] 

„Nitrofurantoinum je nitrofuranové bakteriostatické chemoterapeutikum 

s úzkým antibakteriálním spektrem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 390] 

Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Natrii tatraboricum (Borax, Natrium boracicum, Natrium bibracicum, 

Natrium biboricum, Tetraboritan sodný) 

� Acidum boricum (Acidum boracicum, Kyselina boritá) 

� Nitrofurantionum (Nitrofurantion) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Nitrofurantoinu – 

separandum) 

 

3.2.4 Chloramfenikolové kuličky - Globuli cum chloramphenicoli 

 
Rp. 

Chloramphenicoli    0,5 g 

Glycerogelatum gelatinae   q. s. 

ut fiat globula 

D. t. d. No XX (viginti) 
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Postup přípravy 

Glycerogel želatiny se dá tavit na vodní lázeň. Poté se doplní odpařená voda. 

Přidá se navážený chloramfenikol. Tyčinkou se míchá opatrně, aby se hmota nezpěnila. 

Hmota se řádně homogenizuje, do formy se vylévá stříkačkou. Chladí se v lednici cca 30 

minut. se 

Poznámky k přípravě 

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc, v případě těžších infekcí i ráno. 

Používají se při vaginitidách bakteriálního původu.  

„Chloramphenicolum je amfenikolové bakteriostatické antibiotikum s velmi 

širokým antibakteriálním spektrem“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 382] 

Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Chloramphenicolum (Chloramfenikol) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Chloramfenikolu – 

separandum) 
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3.2.5 Framykoinové kuličky – Globuli cum Framikoini 

 

Rp. 

Pamycon sol.      0,5g 

Glycerogelati gelatinae     q. s. 

ut fiat globula 

D. t. d. No XX (viginti) 

 
Postup přípravy 

Glycerogel želatiny se dá tavit na vodní lázeň. Poté se doplní odpařená voda. 

Přidá se navážený Pamycon (prášek k přípravě sterilního roztoku) rozpuštěný v čištěné 

vodě podle pokynů vyrobce. Tyčinkou se míchá opatrně, aby se hmota nezpěnila. 

Hmota se řádně homogenizuje, do formy se vylévá stříkačkou. Chladí se v lednici cca  

30 minut.  

Poznámky k přípravě 

Čištěná voda, která není uvedena v receptuře se přidává dle pokynů výrobce 

k přípravě roztoku Pamyconu. 

Pamycon je obchodní název pro Framykoin = směs bacitracinum zincicum 

v množství 5 tis. IU a neomycini sulfas v množství 66 tis. IU.  

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy a to nejlépe na noc, v případě těžších infekcí také 

ráno. Používají se při vaginitidách bakteriálního původu.  

„Framykoin je kombinace aminoglykosidového baktericidního antibiotika 

neomycinu a polypeptidového baktericidního antibiotika bacitracinu; bacitracin působí 

na grampozitivní aerobní bakterie a jen slabě na některé gramnegativní aerobní 

bakterie, neomycin působí především na gramnegativní earobní bakterie; řada kmenů 
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bakterií původně citlivých na neomycin vykazuje rezistenci; neomycin ve srovnání 

s jiným antibiotiky snadněji senzibilizuje.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 748] 

Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Neomycinum ( neomycini sulfas, Neomycin) 

� Bacitracinum (bacitracinum zincicum, Bacitracin) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Bacitracinu a Neomycinu – 

separanda) 

 

3.2.6 Furantoinové kuličky - Globuli cum Nitrofurantoini 

 
Rp. 

Nitrofurantoinum     0,1 g 

Glycerogelatum gelatinae     q. s. 

M. f. glob vagin. 

D. t. d. No X (decem) 

 

Postup přípravy 

Glycerogel želatiny se dá tavit na vodní lázeň. Poté se doplní odpařená voda. 

Přidá se navážený nitrofurantoin. Tyčinkou se míchá opatrně, aby se hmota nezpěnila. 

Hmota se řádně homogenizuje, do formy se vylévá stříkačkou. Chladí se v lednici cca 30 

minut.  
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Poznámky k přípravě 

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc, v případě těžších infekcí i ráno. 

Používají se při vaginitidách bakteriálního původu.  

„Nitrofurantoinum je nitrofuranové bakteriostatické chemoterapeutikum 

s úzkým antibakteriálním spektrem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 390] 

Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Nitrofurantionum (Nitrofurantion) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby, maximálně však 1 měsíc 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Nitrofurantoinu – 

separandum) 
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3.2.7 Sulfathiazolové kuličky – Globuli cum sulphathiazoli 

 
Rp. 

Sulfathiazolum    0,5 g 

Glycerogelatum gelatinae     q. s. 

M. f. glob vagin. 

D. t. d. No X (decem) 

 
Postup přípravy 

Glycerogel želatiny se dá tavit na vodní lázeň. Poté se doplní odpařená voda. 

Přidá se navážený sulfathiazol. Tyčinkou se míchá opatrně, aby se hmota nezpěnila. 

Hmota se řádně homogenizuje, do formy se vylévá stříkačkou. Chladí se v lednici cca  

30 minut.  

Poznámky k přípravě 

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc, v případě těžších infekcí i ráno. 

Používají se při úporných mykózách; v praxi především u starších ležících pacientek. 

Sulfathiazol patří mezi antimikrobiální chemoterapeutika, používá se u citlivých 

urogenitálních infekcí. Jeho lokální aplikace může být spojena s rizikem senzibilizace.  

Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Sulphathiazolum (Sulfothiazol) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 



 52

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Sulfathiazolu – 

separandum) 

 

3.2.8 Ampicilinové kuličky - Globuli cum Ampicilini 

 
Rp. 

Ampicilini    0,5 g 

Glycerogelatum gelatinae    q. s. 

M. f. glob vagin. 

D. t. d. No X (decem) 

 
Postup přípravy 

Naváží se ampicilin. Glycerogel želatiny se dá tavit na vodní lázeň. Prachy se 

vmíchají do rozpuštěného základu. Poté se doplní odpařená voda. Tyčinkou se míchá 

opatrně, aby se hmota nezpěnila. Směs se řádně homogenizuje, do formy se vylévá 

stříkačkou. Chladí se v lednici cca 30 minut. 

Poznámky k přípravě 

Ampulky Ampicilinu se vysypou na celofán a prachy se smíchají. 

Jedná se o hydrofilní globule (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Paraffinum liquidum).  

Forma se předem vychlazuje. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc, v případě těžších infekcí i ráno. 

Používají se při bakteriálních vaginitidách. 

„Ampicilinum je penicilinové baktericidní antibiotikum se širokým 

antibakteriálním spektrem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 350] 
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Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Ampicilinum (Ampicilin) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Ampicilinu – separandum) 

 

3.2.9 Endiaronové kuličky  

  
Rp. 

Glycerolum 85 %    17,5 

Aqua conservans    7,0 

Gelatina     4,0 

Endiaron     3 ,0 

Natrium tetraboricum   1,5  

Acidum boricum     1,5  

M. f. glob vagin. 

D. in dos. No X (decem) 

 
Postup přípravy 

Do nerezové třenky se naváží předepsané množství tetraboritanu sodného, 

kyselina boritá a želatina. Přidá se předepsané množství konzervační vody a cca 5 g 

čištěné vody. Želatina se nechá lehce nabobtnat a dá rozpouštět na vodní lázeň. Do 

další nerezové třenky se naváží předepsané množství endiaronu a postupně se přidává 
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glycerol až do požadovaného množství. Hmota se řádně zhomogenizuje a poté se k ní 

přilije směs želatiny a boritanů, znovu se řádně homogenizuje a pomocí injekční 

stříkačky se vylévá do připravené formy. 

Poznámky k přípravě 

Protože je Endiaron lehoučký prášek, mísí se nejdříve s glycerolem, aby se 

netvořily hrudky. Nepoužívá se proto předem připravená glyceroželatina. 

Pokud se používá kovová forma, je třeba k jejímu vymazání použít Spiritus 

saponi kalini;  vymazání tekutým parafínem (které by správně odpovídalo hydrofilnímu 

typu kuliček) by způsobilo ulpívání Endiaronu na stěnách formy. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Globule se zavádí do pochvy, nejlépe na noc. Používají se při vaginitidách 

bakteriálního i mykotického původu.  Jsou lékem první volby před nasazením 

antibiotické léčby. V těžších případech se používají k doléčéní po antibiotické léčbě.  

Tetraboritan sodný a kyselina boritá stabilizují poševní pH.  

Tetraboritan sodný je mírné antiseptikum. 

„Kyselina boritá je slabá kyselina se sporným antiseptickým, adstringentním  

a protizánětlivým účinkem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 720] 

„Cloroxinum – chinolinolové bakteriostatické chemoterapeutikum působící na 

řadu grampozitivních i gramnegativních bakterií, působí též na mikromycety včetně 

kvasinek a kandid a na některá protozoa.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 24] 

Glyceroželatina napomáhá zvýšení lubrikace poševní sliznice. 

Synonyma použitých látek:  

� Natrii tatraboricum (Borax, Natrium boracicum, Natrium bibracicum, 

Natrium biboricum, Tetraboritan sodný) 

� Acidum boricum (Acidum boracicum, Kyselina boritá) 

� Endiaron (Cloroxinum, dichlorchinolinol, chlorchinolinolum) 

� Glycerogelatum gelatinae (Glycerogel želatiny, Glyceroželatina) 
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Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé globule se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost 2 měsíce 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Endiaronu – separandum) 

 

3.2.10  Tyčinky s nitrofurantoinem - Stilli cum Nitrofurantoini 

 
Rp.      

Nitrofurantioni     0,1 g 

Oleum Cacao     q.s 

M. f. stili vagin. 

D. t. d. No X (decem) 

 

Postup přípravy 

Oleum Cacao se roztaví pod UV lampou. Naváží se nitrofurantion a přidá se 

k roztavenému základu. Směs se řádně homogenizuje, do formy se vylévá pomocí karty 

nebo tyčinky. Chladí se v lednici cca 30 minut. 

Poznámky k přípravě 

Při tavení kakaového oleje je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť kakaový olej 

se velmi snadno přetaví. 

Formu na tyčinky předem nevychlazujeme; její průměr je natolik úzký, že by 

nebylo možné ji vylít až na dno (hmota by dříve ztuhla).  

Hmotu nevyléváme pomocí stříkačky, protože množství hmoty, připravené pro 

tyčinky, je tak malé, že by jeho ztráty, ulpělé na stěnách stříkačky, byly příliš vysoké. 

Jedná se o hydrofobní tyčinky (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Spiritus saponatus kalini).  
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Poznámky ke složení a použití přípravku 

Tyčinky se zavádí do pochvy, nejlépe na noc. Používají se v případě výskytu 

výtoku. Tyčinky jsou vzhledem k velikosti určeny dětským pacientkám.  

„Nitrofurantoinum je nitrofuranové bakteriostatické chemoterapeutikum 

s úzkým antibakteriálním spektrem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 390] 

Pro přípravky určené pro děti se k přípravě používá výhradně Oleum cacao, 

neboť u dětských přípravků je kladen důraz na používání co nejpřirozenějších surovin.  

Synonyma použitých látek:  

� Nitrofurantionum (Nitrofurantion) 

� Oleum cacao (Butyrum cacao, Kakaový olej) 

 
Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé tyčinky se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Nitrofurantoinu – 

separandum) 

 

3.2.11  Tyčinky s penicilinem - Stilli cum penicilini pro infantibus 

 
Rp. 

Penicilini     100 000 IU   

Oleum Cacao     q. s.    

M. f. stili vagin. 

D. t. d. No X (decem) 
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Postup přípravy 

Oleum Cacao se roztaví pod UV lampou. Naváží se penicilin a přidá se 

k roztavenému základu. Směs se řádně homogenizuje, do formy se vylévá pomocí karty 

nebo tyčinky. Chladí se v lednici cca 30 minut. 

Poznámky k přípravě 

Při tavení kakaového oleje je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť kakaový olej 

se velmi snadno přetaví. 

Formu na tyčinky předem nevychlazujeme; její průměr je natolik úzký, že by 

nebylo možné ji vylít až na dno (hmota by dříve ztuhla).  

Hmotu nevyléváme pomocí stříkačky, protože množství hmoty, připravené pro 

tyčinky, je tak malé, že by jeho ztráty, ulpělé na stěnách stříkačky, byly příliš vysoké. 

Pro přípravu se použije penicilin distribuovaný pod obchodním názvem Penicilin 

G 5 MIU draselná sůl. V jedné ampuli Penicilinu G 5 MIU draselná sůl je 5 milionů IU 

penicilinu G. 

Jedná se o hydrofobní tyčinky (v případě, že je třeba vymazat formu použije se 

Spiritus saponatus kalini).  

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Tyčinky se zavádí do pochvy, nejlépe na noc. Používají se v případě výskytu 

výtoku. Tyčinky jsou vzhledem k velikosti určeny dětským pacientkám.  

„Penicilin G je penicilinové baktericidní antibiotikum s úzkým antibakteriálním 

spektrem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 345] 

Pro přípravky určené pro děti se k přípravě používá výhradně Oleum cacao, 

neboť u dětských přípravků je kladen důraz na používání maximálně přírodních 

surovin.  

Synonyma použitých látek:  

� Penicilin G (Benzylpenicilinum kalicum) 

� Oleum cacao (Butyrum cacao, Kakaový olej) 



 58

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti, jednotlivé tyčinky se balí 

do celofánu 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost po dobu předepsané léčby 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Penicilinu – separandum) 

 

3.2.12  3 % Roztok kyseliny octové - Acidi acetici solutio 3 % 

 
Rp. 

Acidi acetici 99 R     3,0 

Aquae purificatae     ad 100,0 

M. f. sol. 

 
Postup přípravy 

K čištěné vodě se přidá kyselina octová 99% a promíchá se.  

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Roztok se užívá k výplachu pochvy. K aplikaci je vhodné použít vaginální irigátor 

či vhodný aplikátor. Kyselina octová obnovuje kyselost poševního pH a má mírné 

antiseptické účinky. 

Synonyma použitých látek:  

� Acidum aceticum (Kyselina octová) 

� Aqua purificata (Aqua demineralisata, Aqua destillata, Čištěná voda) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� hnědá skleněná lékovka se šroubovacím uzávěrem, přidat aplikátor 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě do 25°C  

� použitelnost 1 měsíc 
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� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah kyseliny octové – 

separandum) 

 

3.2.13  Mast s chloramfenikolem - Unguentum cum chloramphenicoli 

 
Rp. 

Chloramphenicoli     1,5 

Dexamethazoni    0,9 

Fungicidini ung.    30,0 

Propoylenglycoli    4,0 

Cremor Neoaquasorbi     ad 50,0 

M. f. ung. 

 
Postup přípravy 

Do nerezové třenky se naváží chloramfenikol, dexamethazon propylenglykol. 

Řádně se homogenizují. Poté se postupně přidává fungicidin mast. Hmota se 

homogenizuje. Na závěr se postupně přidává masťový základ a znovu se homogenizuje 

dostatečně dlouhou dobu (cca 10 minut).  

Poznámky k přípravě 

Fungicidin mast nahrazuje část masťového základu, proto se přidává ke 

smíchaným účinným látkám, ne naopak. 

Vzhledem k nízké gramáži dexamethazonu, použije se pro přípravu 1 % 

triturace dexamethazonu. Tzn. naváží se 1 g triturace. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Mast se používá k potírání při vulvovaginálních kandidózách. Mast může být při 

slabších infekcích připravena i bez chloramfenikolu, v případě, že k potlačení stačí 

účinek nystatinu obsaženého ve Fungicidinu masti.  
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„Nystatinum je polyenové fungistatické až fungicidní antimykotikum; do jeho 

antifungálního spektra patří především kandidy, má dobrý účinek na aspergily, působí 

též na některá protazoa.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 544] 

„Dexamethazonum je fluorovaný glukokortikoid s velmi vysokou 

glukokortikoidní účinností.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 491]. Působí 

protizánětlivě a napomáhá hojení porušené tkáně.  

„Chloramphenicolum je amfenikolové bakteriostatické antibiotikum s velmi 

širokým antibakteriálním spektrem.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 382]  

Cremor neoaquasorb a propylenglykol zlepšuje přilnavost hydrofobního 

fungicidinu ke sliznici.  

Synonyma použitých látek:  

� Chloramphenicolum (Chloramfenikol) 

� Dexamethazonum (Dexamethazon) 

� Propylenglycolum (Propylenglycol) 

 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti 

� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost je 1 měsíc 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah chloramfenikolu, 

dexomethazonu – separandum) 
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3.2.14  Mast s dexametazonem – Unguentum cum dexamethazoni 

 
Rp. 

Dexamethazoni    0,01 

Syndermani     30,0 

Propylenglycoli    7,6 

Aquae  purificatae    16,0 

M. f. ung. 

 
Postup přípravy 

Do nerezové třenky se naváží propylenglykol a přidá se dexamethazon. Hmota 

se řádně homogenizuje. Poté se postupně přidává masťový základ. Nakonec se přidá 

čištěná voda. Znovu se řádně homogenizuje dostatečně dlouhou dobu (cca 10 minut). 

Poznámky k přípravě 

Vzhledem k nízké gramáži dexamethazonu  se pro přípravu použije 1 % triturace 

dexamethazonu. Tzn. naváží se 1 g triturace. 

Čištěnou vodu je třeba přidávat postupně až do směsi s masťovým základem, na 

který se voda naváže a mast odlehčí. 

Poznámky ke složení a použití přípravku 

Mast se používá k potírání vulvy při drobných ragádách introitu.  

„Dexamethazonum je fluorovaný glukokortikoid s velmi vysokou 

glukokortikoidní účinností.“ [REMEDIA COMPENDIUM, 2009, s. 491]. Působí 

protizánětlivě a napomáhá hojení porušené tkáně.  

Synonyma použitých látek:  

� Dexamethazonum (Dexamethazon) 

� Propylenglycolum (Propylenglycol) 

� Aqua purificata (Aqua demineralisata, Aqua destillata, Čištěná voda) 

Obalový materiál, uchovávání, použitelnost, označení a režim výdeje 

� sterilní PP kelímek vhodné velikosti 
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� signatura červené barvy 

� uchovávat při teplotě 8 – 15°C  

� použitelnost je 1 měsíc 

� přípravek je vázán na lékařský předpis (obsah Dexamethazonu – 

separandum) 
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4 Diskuse 
 

Za cíl své práce jsem si stanovila podat ucelený přehled o problematice 

gynekologických obtíží, určený farmaceutickým asistentům.  

Do problematiky uvádím čtenáře stručným seznámením s anatomií ženského 

pohlavního systému, který je zpracován v takovém rozsahu, o kterém se domnívám, že 

je pro pochopení gynekologických obtíží dostatečný.  

V části věnované jednotlivým gynekologickým problémům seznamuji 

farmaceutického asistenta se škálou obtíží, se kterými se na něj mohou pacientky 

obracet. Je důležité si uvědomit, že jen malá část gynekologických obtíží se dá řešit bez 

konzultace s lékařem, pouze samoléčbou. A i v těchto případech je velmi důležitá 

správná samodiagnosa pacientky, ke které jí dobře edukovaný farmaceutický asistent 

může pomoci. V případě samodiagnosy mykotické kolpitis, „až 50 % žen, které si 

zakoupí antimykotika pro vulvovaginální kandidozu, jí ve skutečnosti netrpí“. [Horák, 

2011, s. 83] Domnívám se, že i z tohoto důvodu bylo třeba v práci uvést i gynekologické 

obtíže, jejichž řešení patří do rukou odborného lékaře. Zároveň jsem považovala za 

nutné se stručně věnovat i ne zcela obvyklým gynekologickým infekcím virové  

i bakteriální etiologie, aby s nimi byl farmaceutický asistent velmi stručně seznámen  

a byl připraven za expediční tárou správně reagovat.  

Mykotická kolpitis patří mezi nejčastější vaginální onemocnění a proto je 

překvapivé, že doposud nejsou dostupné validní studie vyvracející či potvrzující nutnost 

současné léčby sexuálního partnera. Stejně tak nebyl jednoznačně prokázán fakt, zda 

vhodně dodržená dieta se sníženým přívodem cukrů do organismu má v profylaxi či 

léčbě onemocnění pozitivní vliv.  

Sortiment doplňkového prodeje v podobě parafarmak především na bázi 

léčivých rostlin je velmi široký. Zorientovat se v něm není jednoduché i vzhledem 

k faktu, že výrobci často neuvádějí množství jednotlivých obsahových látek. Nicméně 

se domnívám, že jeho přehledné zpracování do tabulek pomůže farmaceutickým 

asistentům v základní orientaci.  



 64

V praktické části jsem se věnovala magistraliter recepturám. U obvodních 

gynekologů jsem se s individuální preskripcí setkala sporadicky; udržuje se především 

v lůžkových částech velkých nemocnic. Avšak vzhledem k tomu, že především 

v nemocničních lékárnách jsou IVLP stále žádány, považuji zpracování dostupných 

receptur v práci za přínosnou a ucelující kapitolu pojednávané problematiky. 

Nejčastěji připravovanými magistraliter přípravky jsou endiaronové kuličky, 

nitrofurantoinové kuličky a tyčinky a 10 % kuličky s tetraboritanem sodným. Posledně 

jmenované svou koncentrací doplňují často expedované HVLP tetraboritanové kuličky 

ve 20 % koncentraci. Působí jako velmi mírné vaginální antiseptikum. Z důvodu 

snadného prostupu tetraboritanu sodného do mateřského mléka se však nesmí 

používat v období kojení. Vzhledem k volné prodejnosti přípravku je třeba na tento 

fakt při expedici pamatovat. Výše zmíněné endiaronové i nitrofurantoinové přípravky, 

stejně tak jako ostatní přípravky obsahující antibiotika, jsou připravovány a vydávány 

pouze na lékařský předpis.  

Magistraliter příprava klade vyšší nároky na personální i materiální vybavenost 

lékárny a je tudíž finančně méně rentabilnější než HVLP příprava, která ji v posledních 

letech, bohužel, nahrazuje.  

Zvyšující se rezistence a odolnost mikrobů je však jistou nadějí pro návrat 

k individuálním preskripcím, které mohou léčbu zefektivnit a pacientce tak umožnit 

rychlejší vyřešení jejích intimních obtíží.  
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5 Závěr 
 

Cílem práce bylo seznámení s problematikou gynekologických onemocnění  

a zpracování přehledu dostupných HVLP, v praktické části pak rozbor magistraliter 

receptur pro terapii těchto obtíží. 

Práce je určena farmaceutickým asistentům, kterým by svou teoretickou částí 

měla umožnit základní orientaci v dané problematice a pomoci při komunikaci 

s pacientkami, které přicházejí do lékárny se svými intimními problémy a očekávají 

fundovanou konzultaci s pracovníkem lékárny. Vydávání volně prodejných 

registrovaných léčivých přípravků je díky jasnému označení indikace a složení přípravků 

a v případě správné samodiagnosy pacientky bezproblémové. Avšak sortiment 

parafarmak je nejenom velmi rozsáhlý, ale stejně tak i nepřehledný. Výrobci jsou 

v označování složení svých výrobků nejednotní a v mnoha případech příliš struční. 

Pacientky se v současné době orientují především podle reklamy či osobních preferencí 

jednotlivých výrobců.  

V této souvislosti by možná bylo zajímavé srovnání příslušných parafarmak 

podle jejich složení  v návaznosti na jejich cenovou dostupnost. Nicméně takové 

porovnání by bylo, s ohledem na výše uvedený fakt o označování složení vyrobků, 

velmi obtížně proveditelné. 

Farmaceutický asistent se musí orientovat nejen v problematice, ale 

samozřejmě i v odpovídajícím sortimentu. Informace v potřebném rozsahu si nyní 

může v teoretické části práce vyhledat.  

Praktická část práce podává ucelený přehled o zpracování IVLP, které jsou 

v praxi v dnešních dnech zastoupeny, i když ve stále  se zužujícím spektru. 

Farmaceutický asistent zde nalezne potřebné informace k jejich přípravě, doplněné 

stručnými poznámky jak o specifikách jejich přípravy, tak o účelnosti jejich složení.  

Gynekologické obtíže nepatří mezi závažná onemocnění, ale jejich zanedbání 

může způsobit vážnější komplikace spojené s trvalými následky. Diskomfort s nimi 

spojený může negativně ovlivnit i sociální vazby postižených žen. Proto je třeba 

věnovat gynekologickým obtížím odpovídající pozornost.  
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Farmaceutický asistent by měl být vždy připraven a ochoten poskytnout 

pacientce fundovanou asistenci při řešení jejích intimních problémů. 



 67

6 Summary 

Gynaecologic diseases 

Majority of women happen to suffer from some gynaecologic diseases during 

their lives. Some of them experience only short-term episodes, others suffer from 

some infection repeatedly and often without the apparent cause.  

The number of women suffering from some gynaecologic disease seems to be 

constantly growing.  

At the same time, the number of women making a career and having no time to 

see their doctor-specialist has also been increasing. They try to cure themselves quickly 

and effectively with some self-medication, even though this could mean higher costs. 

Thus we often encounter women asking for an advice on possible treatment of their 

gynaecologic diseases by some OTC drugs. The range of such medicinal products 

expanded widely within last few years, and some drugs with former “prescription only” 

status have become OTC medicines. 

The aim of this assigment is to describe the current range of human medicinal 

products and food supplements that are used for treatment and prevention of 

gynaecologic diseases. This thesis is intended for pharmaceutical assistants and it is 

divided in to two parts: 

The theoretical part gives a brief description of anatomy of the female 

reproductive system and a variety of gynaecologic problems. This description is 

detailed enough to enable pharmaceutical assistant to consult specific troubles with  

a patient in a pharmacy. The theoretical part ends with an overview of proprietary 

medicinal products and parapharmaceutical products organized in synoptic tables 

based on their indication. 

The practical part offers a recipe book of the individually prepared medicinal 

products prescribed by gynaecologists, focusing mainly on a good working process 

during the preparation of such products, and accompanied by brief analysis of their 

composition. 

Key words: mycotic colpitis, bacterial vaginitis, magistraliter recipe, vaginal 

globule. 
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