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SLOVENSKÝ VÝROBCA
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únave
strese
hnačkách, vracaní
diabete
migréne
chorobách štítnej žľazy
poruchách imunity
chronických zápalových črevných ochoreniach

Magnesii lactas Galvex 500 mg
OTC liek - Mineralium, magnézium
tablety

DOPLNKOVÁ LIEČBA PRI

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: Jedna tableta obsahuje 500 mg mliečnanu horečnatého dihydrátu (magnéziumlaktátu dihydrátu), čo zodpovedá 51 mg horčíka. Terapeutické indikácie:
Ako doplnková liečba pri nedostatočnom príjme potravou (v gravidite, počas laktácie, v puberte, pri rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach      
 a hladovkách, strese), pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom vracaní, dlhšie trvajúcich hnačkách), pri zvýšenej náchylnosti ku spazmom, pri dlhodobom
podávaní antiepileptík a diuretík, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, pri hypercholesterolémii, pri diabete, pri predráždenosti, pri zníženej
schopnosti sústredenia a pri závratoch. Podporná liečba kardiovaskulárnych ochorení (hypertenzia, stavy po infarkte myokardu), profylaxia premenštruačnej tenzie,
pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby chronických zápalových črevných ochorení, v gynekológii pri eklampsii,                  
 pri niektorých poruchách imunity. Dávkovanie a spôsob podávania: Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, dospelí obvykle užívajú 1 tabletu 2 až 3-krát denne, deti 1/2
až 1 tabletu denne. Spôsob podávania: Tablety sa užívajú celé, najlepšie medzi jedlami a zapijú sa dostatočným množstvom vody. Kontraindikácie: Precitlivenosť       
na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, hypermagneziémia, závažná renálna insuficiencia, závažné poruchy pečene, myasténia gravis. Liekové a iné
interakcie: Lieky obsahujúce digoxín, dexametazón, nitrofurantoín, paracetamol, salicyláty, fosfor, vápnik a železo znižujú vstrebávanie horčíka v čreve. Horčík
spomaľuje vstrebávanie tetracyklínov. Pri súbežnom podávaní týchto liekov je potrebné horčík podať najmenej s trojhodinovým odstupom. Odporúča sa 2 hodiny 
 pred a 2 hodiny po užití lieku nepiť mlieko a nejesť žiadne mliečne výrobky. Fertilita, gravidita  a laktácia: Gravidita: Liek môžu užívať tehotné ženy v rámci
uvedených indikácií len na základe odporúčania lekára. Dojčenie: Liek môžu užívať dojčiace ženy v rámci uvedených indikácií len na základe odporúčania lekára.
Nežiaduce účinky: Liek je obvykle dobre znášaný, zriedkavo sa môžu objaviť celková slabosť, nauzea, hnačky, hypotenzia, poruchy srdcovej činnosti. Balenie: 50,
80 a 100 tabliet, klinické balenia 600 a 1 200 tabliet. Dátum revízie SPC: 06/2019 Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.
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počas rastu
v tehotenstve
dlhodobej terapie kortikoidmi
prevencia zlomenín
súčasť liečby osteoporózy

Calcii carbonas Galvex 500 mg
OTC liek - Mineralium, kalcium
tablety

DOPLNKOVÁ LIEČBA

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: Jedna tableta obsahuje 500 mg uhličitanu vápenatého, čo zodpovedá 200 mg vápnika. Terapeutické indikácie: Ako prevencia na doplnenie hladiny kalcia
pri jednostrannej výžive, počas rastu, v tehotenstve a pri dojčení, pri dlhodobej liečbe kortikoidmi, u starších osôb ako prevencia zlomenín (spoločne s vitamínom D).
Ako súčasť liečby pri osteoporóze, osteomalácii, poruchách metabolizmu vápnika, pri alergických opuchoch hrtana a hltana, pri chronických zápalových ochoreniach,
rôznych dermatózach     a tetánii. Dávkovanie a spôsob podávania. Dávkovanie: pri preventívnom podávaní dospelí užívajú 1-4 tablety denne. Deťom sa má podávať
polovica až 1 tableta denne. Pri liečebnom podávaní dávky určí lekár. Spôsob podávania: Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny počas
jedla alebo po jedle. Pacienti nad 50 rokov s nedostatočným príjmom vápnika v potrave majú liek užívať po jedle. Pri dlhodobom užívaní lieku je nutné sledovať
hladinu vápnika v moči aj v krvi. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, hyperkalciémia, hyperkalciúria, renálna
insuficiencia, nefrolitiáza, cholecystolitiáza. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liek nie je vhodný pre pacientov so zníženým vylučovaním kyseliny
chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave. Dlhodobé podávanie liekov s obsahom vápnika vo vysokých dávkach môže viesť k ukladaniu vápnika v obličkách. Liekové a iné
interakcie: Tetracyklíny spomaľujú vstrebávanie vápnika, preto pri ich súbežnom užívaní je nutné dodržať trojhodinový odstup. Kalciové tablety zvyšujú účinok
kardiotoník. Liek sa nemá užívať súbežne s liekmi obsahujúcimi fluór. Lieky s obsahom kyseliny šťaveľovej, kyseliny fytovej a soli draslíka a sodíka znižujú
vstrebávanie vápnika. Fertilita, gravidita a laktácia: Liek môžu užívať tehotné a dojčiace ženy. 
Nežiaduce účinky: Liek je dobre znášaný, ojedinele sa môžu objaviť tráviace ťažkosti (smäd, nechutenstvo, vracanie, zápcha). Pri dlhodobom podávaní vysokých
dávok (viac ako 8 tabliet denne) môže dôjsť k poškodeniu obličiek a v tehotenstve k hyperkalciémii plodu. Balenie: 50 tabliet, klinické balenia: 500 a 1 300 tabliet.
Dátum revízie SPC: 09/2018 
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.



na ošetrenie odrenín
na poranenia kože
ulcus cruris, dekubity
na fisúry
na ľahké popáleniny
na zapareniny

Pasta s rybím olejom
OTC liek - Dermatologikum
dermálna pasta

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 g dermálnej pasty obsahuje 250 mg rybieho oleja a 250 mg oxidu zinočnatého. Terapeutické indikácie: Na ošetrenie odrenín a drobných poranení kože,
ľahkých popálenín a rádiodermatitíd, ulcus cruris, dekubitov, amputačných pahýľov, análnych, prstových a mamilárnych fisúr. U dojčiat na liečbu zaparenín              
 a pri plienkovom zápale pokožky. Dávkovanie a spôsob podávania: Liek sa rovnomerne nanesie na postihnutú kožu jedenkrát alebo viackrát denne a priloží sa
vhodný obväz. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: liek
obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín), ktorý môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Fertilita, gravidita a laktácia: Liek sa môže používať
počas gravidity aj laktácie. Pri lokálnej aplikácii pasty na kožu sa vitamín A obsiahnutý v rybom oleji prakticky nevstrebáva, preto nie je predpoklad prekročenia
maximálnej dennej dávky vitamínu A pre tehotné ženy (10 000 IU). Nežiaduce účinky: Liek je dobre znášaný, zriedkavo sa môžu objaviť podráždenie kože a mierne
pálenie. Balenie: tuba 100 g. Dátum revízie SPC: 01/2019 Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

na atopický ekzém
na psoriázu

Holtov krém
OTC liek - Dermatologikum
dermálny krém

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 g krému obsahuje 60 mg tinktúry z kamennouhoľného dechtu, 1 mg levomentolu, 2 mg geraniovej silice a 4 mg bóraxu. Terapeutické indikácie: Liečba
chronickej  a lišajovej formy atopického ekzému a psoriázy hlavne seboroickej formy. Dávkovanie a spôsob podávania: Krém sa aplikuje v tenkej vrstve                
 a bez obväzu 2x až 3x denne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, akútne mokvajúce dermatózy, nefropatia,
gravidita a dojčenie, podanie dojčatám. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Pri väčšom rozsahu ošetrovaných plôch (viac ako 15 % telesného
povrchu) je nutné kontrolovať moč biochemicky 1x až 2x týždenne. Ošetrovanú kožu treba chrániť pred nekontrolovanou expozíciou slnečnému žiareniu z dôvodu
fotosenzitivity. Liek obsahuje: vosk z ovčej vlny (lanolín), ktorý môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu), metylparahydroxybenzoát
(metylparabén) a propyl-parahydroxybenzoát (propylparabén), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené). Liekové a iné interakcie: Nie sú známe.
Fertilita, gravidita a laktácia: Liek sa nesmie používať počas gravidity a počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Zriedkavo sa môžu vyskytnúť pálenie, svrbenie
sčervenanie, opuch, madidácia, albuminúria (pri veľkom rozsahu ošetrovaných plôch - viac ako 15 % telesného povrchu). Balenie: tuba 50 g. Dátum revízie SPC:
06/2019 Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.
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na niektoré formy akné
na psoriázu
na ekzém
pri povrchovom zápale žíl

Gáfrová masť s ichtamolom
OTC liek - Dermatologikum
dermálna masť

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 g masti obsahuje 20 mg racemického gáfru, 80 mg ichtamolu a 240 mg oxidu zinočnatého. Terapeutické indikácie: Liečba ekzému, psoriázy,
niektorých foriem akné, erysipelu, erysipeloidu a pri povrchovom zápale žíl. Dávkovanie a spôsob podávania: Liek sa nanáša sa na postihnuté miesto rovnomerne,
v tenkej vrstve 1x až 2x denne, najdlhšie 7 dní. Na vrstvu masti sa môže priložiť náplasť alebo gáza a miesto obviazať. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liek obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín), ktorý môže vyvolať miestne
kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Liekové a iné interakcie: Ichtamol môže zvýšiť účinok niektorých kožných liekov obsahujúcich napríklad steroidné
hormóny alebo niektoré antibiotiká. Fertilita, gravidita a laktácia: Liek neovplyvňuje priebeh gravidity a neprechádza do materského mlieka. Nežiaduce účinky:
Zriedkavo sa môže objaviť začervenanie kože, pocity pálenia a svrbenia. Balenie: tuba 50 g Dátum revízie SPC: 01/2019. Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky
predpis.

na opuchliny pri bodnutí hmyzom
pri pomliaždeninách
po vyvrtnutí
po popáleninách
po konzultácii na hemoroidy

Octanový krém
OTC liek - Dermatologikum
Dermálny krém

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 g krému obsahuje 100 mg roztoku octanu a vínanu hlinitého. Terapeutické indikácie: Na opuchliny po malých zraneniach končatín bez otvorenej rany,
po vyvrtnutí, pri pomliaždeninách, na prevenciu a liečbu opuchu pri bodnutí hmyzom, pri zápaloch kože po ožiarení a popáleninách, na omrzliny I. stupňa                  
 a po porade s lekárom na liečbu hemoroidov. Prevencia a liečba preležanín a zaparenín. Dávkovanie a spôsob podávania: Krém sa rovnomerne nanesie                 
 na postihnuté miesta 1x až 3x denne. Dĺžka liečby je individuálna a závisí od charakteru ochorenia. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek      
z pomocných látok, otvorené alebo krvácajúce rany, pyodermie, infekčné dermatózy. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liek nesmie prísť do styku
so sliznicami, hlavne očami. Pri dlhodobej aplikácii tohto lieku na rozsiahle plochy, obzvlášť u malých detí, nemožno vylúčiť riziko perkutánnej absorpcie zdraviu
škodlivého množstva hliníka. Liek obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín), ktorý môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Liekové a iné
interakcie: Liečivo je inkompatibilné s tanínom, soľami striebra,  akriflavíniumchloridom a etakridíniumlaktátom. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú známe
kontraindikácie pre používanie lieku počas gravidity a počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Výnimočne sa môže vyskytnúť alergia na niektorú zložku tohto lieku
prejavujúca sa výrazným sčervenaním kože, svrbením až pálením alebo ako výsev drobných pľuzgierikov. Balenie: tuba 80 g. Dátum revízie SPC: 01/2019. Výdaj
lieku nie je viazaný na lekársky predpis.
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zmiernenie svrbenia
pri kožných alergických prejavoch
pri ekzémoch, žihľavke, osýpkach, kiahniach
po uštipnutí hmyzom

TEKUTÝ PÚDER S MENTOLOM
OTC liek - Dermatologikum
dermálna suspenzia

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 g dermálnej suspenzie obsahuje 245 mg oxidu zinočnatého a 10 mg levomentolu. Terapeutické indikácie: Zmiernenie nepríjemného svrbenia             
 pri ochoreniach kože sprevádzaných svrbením, ako sú rôzne kožné alergické prejavy (žihľavka) alebo ekzémy, osýpky, ovčie kiahne. Zmiernenie nepríjemného
svrbenia po uštipnutí hmyzom a pod.  Dávkovanie a spôsob podávania: Postihnuté miesta na koži potierať suspenziou niekoľkokrát denne a nechať zaschnúť.      
 Pred použitím je nutné suspenziu dobre premiešať. Liek  sa nanáša špachtľou alebo špachtľou s omotanou vatou alebo gázou. Zvyšky suspenzie, ktoré zostali            
 po predchádzajúcej aplikácii, sa majú zmyť teplou vodou bez mydla. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aplikácia
na otvorené rany, mokvajúce a hnisajúce plochy kože. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Suspenziu nie je vhodné aplikovať do vlasov a na ochlpené
časti tela. Po aplikácii na rozsiahle plochy poškodenej kože môže dôjsť k absorpcii lieku do krvi v takom množstve, že sa môže prejaviť toxicita zinku. Ak sa            
 pri aplikácii dostane suspenzia do vredu, môžu sa objaviť granulómy s obsahom mastenca. Fertilita, gravidita a laktácia: Liek sa môže používať počas tehotenstva         
a počas dojčenia v rámci uvedených indikácií. Nežiaduce účinky: zriedkavo sa môže objaviť prechodný pocit pálenia bezprostredne po aplikácii prípadne
podráždenie v mieste aplikácie. Balenie: plastová fľaša 100 g. Dátum revízie SPC: 07/2019 Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

zmiernenie svrbenia
pri kožných alergických prejavoch
pri ekzémoch, žihľavke, osýpkach, kiahniach

TEKUTÝ PÚDER
OTC liek - Dermatologikum
dermálna suspenzia

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 g dermálnej suspenzie obsahuje 250 mg oxidu zinočnatého. Terapeutické indikácie: Zmiernenie nepríjemného svrbenia pri ochoreniach kože
sprevádzaných svrbením, ako sú rôzne kožné alergické prejavy (žihľavka) alebo ekzémy, osýpky, ovčie kiahne. Zmiernenie podráždenia kože po opaľovaní.
Dávkovanie a spôsob podávania: Postihnuté miesta na koži potierať suspenziou niekoľkokrát denne a nechať zaschnúť. Pred použitím je nutné suspenziu dobre
premiešať. Liek sa nanáša špachtľou alebo špachtľou  s omotanou vatou alebo gázou. Zvyšky suspenzie, ktoré zostali po predchádzajúcej aplikácii sa majú zmyť teplou
vodou bez mydla. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aplikácia na otvorené rany, mokvajúce a hnisajúce plochy
kože. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Suspenziu nie je vhodné aplikovať do vlasov a na ochlpené časti tela. Po aplikácii na rozsiahle plochy
poškodenej kože môže dôjsť k absorpcii lieku do krvi v takom množstve, že sa môže prejaviť toxicita zinku. Ak sa pri aplikácii dostane suspenzia do vredu, môžu sa
objaviť granulómy s obsahom mastenca. Fertilita, gravidita a laktácia: Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia v rámci uvedených indikácií. Nežiaduce
účinky: Zriedkavo sa môže objaviť prechodný pocit pálenia bezprostredne po aplikácii prípadne podráždenie v mieste aplikácie. Balenie: Plastová fľaša 100 g.
Dátum revízie SPC: 07/2019 Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.
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liečba vaginálnej kandidózy

rod Candida
Rhodotorula
Torulopsis
Trichosporon
Aspergillus

Nystatin Galvex supp. vag.
RX liek - Antimykotikum
vaginálne čapíky

SPEKTRUM ÚČINKU

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 čapík obsahuje 100 000 IU nystatínu. Terapeutické indikácie: Liek je indikovaný na liečbu vaginálnej kandidózy. Do spektra jeho účinku patria
kvasinkové mikroorganizmy rodov Candida, Rhodotorula, Torulopsis a Trichosporon. Dobre pôsobí proti mikromycétam rodu Aspergillus. Neúčinkuje na baktérie,
aktinomycéty a vírusy. Nie je vhodný na liečbu endomykóz. Dávkovanie a spôsob podávania: Obvykle sa podávajú 1 až 2 čapíky každých 12 hodín. Liečba trvá    
 5 – 10 dní a má pokračovať ešte najmenej 2 dni po odoznení príznakov a nemá sa prerušovať v prípade zlepšenia prejavov ochorenia. Liečba sa počas menštruácie
neprerušuje. V prípade, že sa nedostaví terapeutický úspech medikácie, pred zmenou terapie sa odporúča vykonať mikrobiologické vyšetrenie. Pediatrická populácia:
U dievčat je podávanie analogické ako u dospelých žien. Spôsob podávania: Pred použitím treba čapík uvoľniť z plastovej fólie jej natrhnutím nad špičkou čapíka.
Čapík sa zasunie hlboko do pošvy. Kontraindikácie: Precitlivenosť na nystatín alebo pomocnú látku. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liečba sa
musí ukončiť v prípade lokálneho podráždenia alebo alergickej reakcie. Liekové  a iné interakcie: Nie sú známe. Fertilita, gravidita a laktácia: Nystatin Galvex
supp. vag. sa môže používať aj počas gravidity a laktácie. Nežiaduce účinky: Po aplikácii je nystatín netoxický. Dlhodobá liečba môže zriedkavo vyvolať
senzibilizáciu, čo sa prejavuje pálením alebo svrbením vaginálnej sliznice. V prípade prejavov hypersenzitivity treba podávanie lieku ukončiť. Balenie: 15 čapíkov
Dátum revízie SPC: 09/2019. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

liečba zápchy
po operácii
v tehotenstve
v šestonedelí
pri ležiacich pacientoch

Suppositoria Glycerini Galvex
OTC liek - Laxatívum
rektálne čapíky

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: Jeden čapík obsahuje 2,06 g glycerolu 85 %. Terapeutické indikácie: Liečba zápchy rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy,              
 pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v tehotenstve, šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik
pravidelného odchodu stolice. Vzhľadom na veľkosť sú čapíky určené pre dospelých a deti staršie ako 10 rokov. Dávkovanie a spôsob podávania: Podľa potreby      
 1 čapík do konečníka. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, ileus, bolesti brucha nejasného pôvodu, análne fisury,
krvácajúce hemoroidy. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho každodenné používanie dlhšie
ako 1 týždeň. Fertilita, gravidita a laktácia: Liek môžu užívať tehotné a dojčiace ženy. Nežiaduce účinky: Liek sa dobre znáša, niekedy však môže dôjsť ku
dráždeniu konečníka, čo sa prejaví svrbením a pálením. Balenie: 10 čapíkov. Dátum poslednej revízie SPC: 09/2018 Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky
predpis.

6



SM
E

S VAMI OD ROKU
1992

artritíd rôzneho pôvodu
reumatickej polyartritídy
chronickej polyartritídy
degeneratívneho ochorenia kĺbov
opuchov

po úrazoch, operáciách, nádorových ochoreniach
pri bolestivej menštruácii

Indometacin 100 Galvex 
RX liek - Antiflogistikum, antireumatikum
Rektálne čapíky

NA LIEČBU

NA TLMENIE BOLESTI

Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: 1 čapík obsahuje 100 mg indometacínu. Terapeutické indikácie: Symptomatická liečba artritíd rôzneho pôvodu ako je reumatická polyartritída,
chronická polyartritída, ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba), degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice (artrózy a spondylartrózy), liečba
opuchov po úrazoch a chirurgických zákrokoch, tlmenie bolesti najmä po úrazoch, operáciách, pri nádorových ochoreniach a pri bolestivej menštruácii.
Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a deti od 14 rokov: Odporúčaná denná dávka je 50 – 150 mg indometacínu, t.j. 1 čapík jedenkrát denne.
Pediatrická populácia: Liek nie je určený deťom do 14 rokov. Spôsob podávania: čapík sa zasunie hlboko do konečníka, najlepšie po vyprázdnení stolice.
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na pomocnú látku (tuhý tuk), podanie pacientom, u ktorých sa v minulosti po požití kyseliny
acetylsalicylovej alebo iných NSAID rozvinuli príznaky astmy, rinitídy, nosových polypov alebo urtikárie, poruchy hematopoézy alebo koagulácie krvi,    
 v minulosti gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia, spôsobené predchádzajúcou terapiou NSAID, akútny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie
(dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania), gastrointestinálne, cerebrovaskulárne alebo iné aktívne krvácanie, závažné zlyhanie srdca,
tretí trimester gravidity, vek do 14 rokov. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Počas liečby všetkými NSAID boli hlásené
gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, u starších osôb je riziko väčšie. Zvýšená opatrnosť je potrebná                
 u pacientov užívajúcich súčasne perorálne kortikosteroidy, warfarín, kyselinu acetylsalicylovú, ďalej u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou
chorobou, s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným srdcovým zlyhávaním., ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych ciev a/alebo
cerebrovaskulárnym ochorením. Veľmi dôsledné monitorovanie pacienta je potrebné pri poruche funkcie obličiek, ťažkej poruche funkcie pečene,
bezprostredne po závažnejšej operácii, poruche zrážavosti krvi. Liekové a iné interakcie: Indometacín sa musí s opatrnosťou podávať s NSAID vrátane
salicylátov, digoxínom, fenytoínom, lítiom.  Pri súbežnom užívaní indometacínu s liekmi s obsahom digoxínu, fenytoínu alebo lítia sa môže zvýšiť ich
hladina v krvi. Indometacín môže oslabiť účinok diuretík a antihypertenzív. Súbežné podávanie indometacínu a draslík šetriacich diuretík môže viesť         
 k hyperkaliémii. Opatrnosť je tiež nutná pri súbežnom užívaní glukokortikoidov, kortikosteroidov, antiagregancií, metotrexátu, cyklosporínu,
antikoagulancií, probenecidu, penicilínov, furosemidu, triamterénu, diflunisalu. Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita: Pokiaľ to nie je jednoznačne
nevyhnutné, indometacín sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Indometacín je kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.
Dojčenie: Krátkodobá aplikácia v období laktácie nie je kontraindikovaná. Fertilita:  Indometacín môže znížiť fertilitu. Ovplyvnenie schopnosti viesť
vozidlá a obsluhovať stroje: Počas terapie indometacínom (najmä vysokými dávkami) sa môžu prejaviť nežiaduce účinky na centrálnom nervovom
systéme, napríklad únava, závraty. Nežiaduce účinky:  Dlhodobé užívanie vysokých dávok môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej
trombotickej príhody napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda. Menej časté: poruchy hematopoézy, zmätenosť, úzkosť, psychické poruchy, poruchy
spánku, periférna neuropatia, parestézie a dočasná strata vedomia až kóma, zhoršenie priebehu epilepsie a Parkinsonovej choroby, poškodenie sietnice,
zakalenie rohovky, hluchota, vracanie krvi, krv v stolici alebo krvavé hnačky, alopécia, urtikária. Časté: reakcie z precitlivenosti s vyrážkou na koži           
 a svrbením, závraty, spavosť a ľahká únava, vyčerpanie a depresie, tinitus, plynatosť, kŕče, poruchy trávenia, nechutenstvo, žalúdkové alebo črevné vredy
(aj s možným krvácaním a perforáciou), zvýšenie hladiny sérových transamináz. Veľmi časté:  nevoľnosť, vracanie, hnačka, slabé krvácanie v oblasti GIT,
bolesť hlavy. Zriedkavé: poškodenie pečene. Veľmi zriedkavé: závažné reakcie hypersenzitivity a prejavmi ako je opuch tváre, opuch jazyka a laryngu         
s konstrikciou dýchacích ciest, dýchacími ťažkosťami, až astmatickým záchvatom, tachykardiou, hypotenziou až život ohrozujúcim šokom, hyperglykémia,
glykozúria, poruchy sluchu, palpitácie, bolesť na hrudi, srdcové zlyhanie, hypertenzia, zápaly ústnej sliznice, jazyka, poškodenie pažeráka, ťažkosti             
 v brušnej dutine, zhoršenie priebehu Crohnovej choroby, zápcha, kožná vyrážka so začervenaním a pľuzgiermi, purpura, ťažké formy kožných reakcií
(Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém), poškodenie tkaniva obličiek. Veľkosť balenia: 10 čapíkov. 
Dátum revízie SPC: 05/2016. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
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pri akútnom zápale stredného ucha
pri ochoreniach vonkajšieho zvukovodu

UŠNÉ KVAPKY BUROW
(Zdravotnícka pomôcka)

PODPORNÁ LIEČBA

Zloženie:
1 g roztoku obsahuje:
aluminii acetotartratis solutio (s obsahom 1,4% hliníka) 667 mg,
ethanolum 96% V/V, aqua purificata.
Charakteristika: Ušné kvapky Burow je alkoholový roztok octanu a vínanu hlinitého určený na lokálne (miestne) podanie do ucha. Vyznačuje sa hlavne
adstringentným účinkom (sťahujúcim), pričom pôsobí aj antisepticky (ničí choroboplodné zárodky), antiedematózne (pôsobí proti opuchu) a chladivo. Adstringentné
látky reagujú s bielkovinami povrchových vrstiev tkaniva za vzniku ochrannej vrstvy, čím sa zlepšuje hojenie a epitelizácia tkaniva, znižuje sa dráždivosť a zabraňuje
sa ďalšiemu prenikaniu infekcie.
Použitie: Prípravok sa používa na podpornú liečbu pri akútnom zápale stredného ucha a ochoreniach vonkajšieho zvukovodu. Je vhodný pre dospelých, mladistvých   
a deti. Nepoužívať v prípade: Prípravok sa nesmie použiť pri precitlivenosti na jednotlivé zložky. Možné lokálne reakcie: Sú zriedkavé, ojedinele sa môže             
 po aplikácii vyskytnúť podráždenie kože zvukovodu.Pri prípadnom výskyte týchto alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom používaní prípravku poraďte              
s lekárom. Interakcie: Pri lokálnej aplikácii neboli zaznamenané. Nie je vhodné prípravok kombinovať s inými lokálne podávanými ušnými liekmi bez odporučenia
lekára. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúča sa do očisteného zvukovodu aplikovať 2 – 4 kvapky 3 až 4 krát denne. Pred samotným podaním je nutné
odskrutkovať uzáver, nakloniť hlavu na stranu a jemným stlačením plastovej fľaštičky nakvapkať do zvukovodu potrebný počet kvapiek. Po použití treba uzáver pevne
zaskrutkovať.V prípade náhodného vniknutia prípravku do oka je nutné ho okamžite vypláchnuť vlažnou vodou.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 20 g.
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omega-3 mastné kyseliny
vitamín A a D v prírodnej forme
bez prídavných látok
prirodzená forma

Rybí olej
 (Výživový doplnok)

 
 
 
 

Je to prírodný olej z tresčej pečene s obsahom omega-3 mastných kyselín a vitamínov A a D v prirodzenej forme. Neobsahuje žiadne prídavné látky                  
 a konzervanciá. Každá šarža je testovaná na kvalitu podľa predpísanej špecifikácie-čítaj viac.Vyhovuje najprísnejším kritériám na čistotu (sleduje sa obsah pesticídov,
polychlórovaných bifenylov, dioxínov, ťažkých kovov a taktiež mikrobiálna kvalita). Je rozplňovaný podľa zásad Správnej výrobnej praxe (SVP).
Poznámka: Na trhu je väčšinou dostupný rybí olej z celých rýb, ktorý obsahuje zanedbateľné množstvá vitamínov A a D, preto ich firmy ani neuvádzajú na obaloch.
V našom oleji z tresčej pečene sa nachádzajú tieto vitamíny vo vyšších množstvách, čomu sa muselo prispôsobiť aj dávkovanie.
Pomer omega-3 mastných kyselín k ďalším nenasýteným mastným kyselinám je 1:2. EPA a DHA (kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová)
prispievajú k správnej funkcii srdca. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.
Dávkovanie: Užívať 1-krát denne spolu s jedlom. Deti 3 - 6 rokov: ½ čajovej lyžičky. Deti a mládež 7-18 rokov: 1 čajová lyžička. Dospelí od 19 rokov vrátane
tehotných a dojčiacich žien: 1 čajová lyžička. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Uchovávanie: Uchovávajte v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25 °C, chráňte pred slnečným svetlom a mrazom. Po prvom otvorení uchovávajte dobre
uzavreté v chladničke pri teplote 2°C až 8 °C a spotrebujte do 3 mesiacov. Po každom použití fľašu dobre uzavrite
Balenie: 200 g.
Výživový doplnok schválený Rozhodnutím ÚVZ SR č. OHVBPKV/3146/2013/Kr
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