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Volně prodejné léky

Onemocnění sliznice dutiny ústní předsta-

vují pestrý soubor chorob, které se liší dle půvo-

du a závažnosti. Mezi nejfrekventovanější patří 

stomatitidy a gingivitidy.

Stomatitida neboli zánět ústní dutiny se pro-

jevuje zarudnutím a zduřením sliznice, bolesti-

vostí, tvorbou puchýřků, aft a vředů. Příčinou 

stomatitid bývají infekce virového nebo bak-

teriálního původu, popálení nebo mechanické 

poškození sliznice.

Aftózní stomatitidy jsou vůbec nejčastější 

chorobou ústní sliznice. Současný výskyt v po-

pulaci se odhaduje na 20–25 % jedinců bez 

ohledu na věk a pohlaví. Předpokládá se, že pro 

vznik aft jsou podstatné dysregulace imunitního 

systému, které mohou být dále zhoršeny infekč-

ními vlivy (patogenními mikroorganizmy, které 

kontaminují již existující slizniční defekty) a zhor-

šují tak celkový průběh postižení. Afta vzniká 

pravděpodobně nižší odolností epitelu ústní 

sliznice vůči řadě různých nox. Vyvolávajícími 

příčinami mohou být traumata ústní sliznice, 

různé složky zubních past a ústních vod, ale i jiné 

iritující látky exogenního původu (ořechy nebo 

kyselá jídla). Samotná afta má obraz ohraničené 

epiteliální nekrózy a povrchového tkáňového 

defektu ústní sliznice. Vyskytuje se ve třech kli-

nických formách.

1. Aphtosis minor
Jedná se o nejběžnější formu onemocně-

ní, která tvoří asi 80 % všech případů. Projevuje 

se vznikem silně bolestivých ulcerací v nero-

hovějících partiích ústní dutiny. Okolí může 

být zarudlé, někdy edematózní. Velikost aft 

je do 5 mm. Zahojí se bez jizvy v průběhu 

5–10ti dnů.

2. Aphtosis major
Tvoří asi 10–15 % všech případů. Afty mají 

netypický vzhled. Jedná se o solitární, silně bo-

lestivý defekt většího rozsahu (nad 1 cm) i hloub-

ky. Výrazné jsou i změny v okolí ulcerace. Hojení 

probíhá v řádu týdnů až měsíců. Po zhojení mů-

že vzniknout bělavá plošná jizva.

3. Herpetiformní afty
Jde o nejméně častou formu aft (do 10 %). 

Klinicky se podobá herpetické gingivostoma-

titidě avšak bez postižení gingivy a celkových 

příznaků. Patrný je výsev vekého množství drob-

ných aft.

Hojení veškerých typů aft lze kromě ade-

kvátní terapie lokálními přípravky efektivně do-

plnit suplementací vitaminu B12, popř. dalších 

vitaminů skupiny B, kyseliny listové a železa, a tak 

urychlit proces rekonvalescence.

Volně prodejné přípravky 
k léčbě aftózních stomatitid

Mundisal (orm. gel). Jedná se o čirý gel vo-

nící po anýzu, jehož hlavní účinnou látkou je 

Cholini salicylas (87 mg v 1 g gelu). U dětí při 

problémech s prořezáváním zubů se díky pří-

tomnosti salicylátů od použití tohoto přípravku 

upouští. Působí jako místní analgetikum/antiflo-

gistikum. Tlumí bolest a zánět v místě poškození 

kůže a sliznice dutiny ústní. Gel se nanáší v tenké 

vrstvě 0,5–1 cm na postižené místo 3–4× den-

ně, lehce se vmasíruje. Účinek trvá 2–3 hodiny. 

V období těhotenství a laktace se smí používat 

jen s opatrností. Kamistad (orm. gel). Účinnými 

látkami jsou Lidocainii hydrochloridum mono-

hydricum (20 mg v 1 g gelu) a Matricariae ex-

tractum fluidum normatum (185 mg v 1 g gelu). 

Tento žlutohnědý stejnorodý gel působí jako 

stomatologikum s analgetickým, antiflogistic-

kým a antibakteriálním účinkem. Indikován je 

v případech méně závažných zánětů sliznice 
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Obrázek 1. Aphtosis minor 

Obrázek 2. Aphtosis major 



41

www.dermatologiepropraxi.cz | 2012; 6(1) | Dermatologie pro praxi

Volně prodejné léky

dutiny ústní, otlaků dásní a problémů s proře-

záváním zubů. Používá se maximálně po dobu 

7 dnů. U dětí se používá puze po dohodě s lé-

kařem v dávce 0,5 cm gelu naneseného max. 3× 

v průběhu 24 hodin. U těhotných a kojících žen 

nebyla bezpečnost přípravku zkoumána, z toho-

to důvodu se nedoporučuje. U dospělých, kteří 

netrpí přecitlivělostí na jakoukoli složku příprav-

ku se 0,5 cm gelu vmasíruje 3× denně na posti-

žené místo. Aloclair (orm. gel/orm. ggr). Tento 

lokálně působící gel vykazuje analgetické účinky 

díky obsahu přírodních látek (ricínový olej, Aloe 

barbadensis) a pomocných látek, které vytvoří 

na povrchu sliznice jemný film, pod nímž je za-

mezeno dráždění citlivých nervových zakončení. 

Používá se při aftózních stomatitidách, drobných 

vřídcích nebo poranění v ústech způsobených 

rovnátky či umělým chrupem. Přípravek je bez 

obsahu salicylátů, tedy vhodný i pro děti. 1–2 gtt 

gelu se na postižené místo nanáší 3–4krát den-

ně. Calgel (orm. gel). Přípravek se používá ja-

ko stomatologikum, dále ke zmírnění bolesti 

způsobené prořezáváním zubů a ke zklidnění 

bolestivých dásní dítěte. Lze použít u kojen-

ců již od 5. měsíce věku. Obsahuje Lidocainii 

hydrochloridum monohydricum (3,3 mg v 1 g 

gelu) a Cetylpyridini chloridum monohydri-

cum (1 mg v 1 g gelu). Malé množství gelu (cca 

0,75 cm) se jemně vtírá do postižené dásně. 

Postup lze opakovat po 20 minutách, maxi-

málně však 6krát během 24 hodin. Solcoseryl 
(orm. pasta). Vitulinae sanguinis fractio depro-

teinata (2,125 mg/1 g) zajištuje stomatologické 

působení v případech bolestivých a zánětlivých 

onemocnění ústní sliznice, dásní, rtů, aft, trhlinek 

a také při prořezávání zubů. Dávkuje se 0,5 cm 

pasty 3× denně na postižené místo, nevmasí-

rovává se. Pro nedostatek údajů je v případech 

těhotných a kojících žen nutná porada s lékařem. 

Tantum verde (orm. ggr, orm. sprej, orm. pas-

tilky). Přípravek je indikován k symptomatické 

léčbě zánětlivých projevů v dutině ústní a hl-

tanu a jako podpůrná léčba po chirurgických 

a stomatologických zákrocích v orofaryngeální 

oblasti. Koncentrace přípravků: kloktadlo obsa-

huje 1,5 mg Benzydamini hydrochloridum v 1 ml 

roztoku, sprej v provedení forte a pastilky ob-

sahují 3,0 mg téže účinné látky v 1 ml/pastilce. 

Roztok se aplikuje neředěný v množství 10–15 ml 

každé 1,5 až 3 hodiny, maximálně 6× denně. 

Přípravek se podává dospělým a dětem od 6ti 

let. Dětem od 4let, které neumí kloktat se ústní 

dutina nebo projevy zánětu potírají tamponem 

namočeným v roztoku nebo se užívají pastilky. 

Z doplňků léčby při aftózních ulceracích lze do-

poručit bylinné čaje, např. mateřídoušku a šalvěj 

pro jejich dezinfekční vlastnosti nebo zklidňující 

a protizánětlivě působící heřmánek. Pro zvýšení 

imunity lze použít echinaceové kapky nebo po-

užít suplementaci multivitaminovými přípravky 

či imunomodulancii (beta-glukan). Terapii lze 

doplnit také o přípravky s obsahem konopí. 

Za zmínku stojí zejména přípravek Cannadent 

sérum (výrobce Cannaderm) s obsahem 66 % 

konopí, což je zdaleka nejsilnější koncentrace 

této látky v přípravku k lokální aplikaci. Působí 

proti oparům, aftám a prasklinám v dutině ústní. 

Má antiflogistické, adstringentní a regenerační 

účinky. Účinek je podpořen obsahem hřebíčku 

a arniky. 

Novinkou na trhu v léčbě aft jsou ná-

plasti After RemeSence. Jedná se o náplasti 

z průhledného filmu určené k aplikaci na sliznici 

dutiny ústní, které ulevují od bolesti a pomáhají 

léčit afty. Účinné látky jsou kyselina hyalurono-

vá, červený mangovník (Rhizophora mangle) 

a hydroxypropylmethyl celulosa.

Dalším problémem ústní dutiny jsou 

Gingivitidy. Jde o zánět dásní a přilehlých tkání 

vyvolaný bakteriemi (většinou bakteriemi zub-

ního plaku). Projevuje se začervenáním, oto-

ky, bolestí. Dáseň je zvětšená, zanícená, oteklá 

a proto křehká. Dochází snadněji k poranění 

a krvácení. Gingivitidou trpí až 90 % dospělé po-

pulace. Neléčený zánět dásní se může rozvinout 

v paradontitis. Preventivně i léčebně je důležitá 

zubní hygiena, zejména důsledné odstraňová-

ní zubního plaku. Po vyčistění zubů lze použít 

speciální ústní vody, gely nebo masážní roztoky, 

kterých máme na trhu k dispozici celou řadu. 

Mezi nejefektivnější z nich patří tyto: Corsodyl 
(0,1 % nebo 0,2 % roztok pro ústní výplachy). 

Používá se jako stomatologikum, k léčbě a pre-

venci gingivitid, k hojení dásní po chirurgických 

zákrocích, v případech aftózních ulcerací nebo 

kandidových infekcí. Chlorhexidini diclucanas 

(1 ml ve 100 ml) jako hlavní účinná látka roztoku 

je inkompatibilní s aniontovými látkami, obvykle 

přítomnými v běžných ústních vodách a zub-

ních pastách. Kvůli této interakci (způsobuje 

žluté zabarvení zubní skloviny) by proto měly být 

pasty používány před ústní vodou Corsodyl ne-

bo s časovým odstupem během dne. Aktuálně 

je plánována změna názvu přípravku Corsodyl 

0,2 % na Paradontax Extra. Koncentrace 0,2 %, 

množství 300 ml i výrobce zůstávají stejní ja-

ko u původního přípravku. Pro léčbu gingivitid 

se doporučuje léčba 1 měsíc v dávce 2× denně 

10 ml. Pro možnost deskvamace ústní sliznice 

Chlorhexidinem se doporučuje užívat přípravek 

Corsodyl po dobu maximálně 8–10 dní. Pokud 

by bylo potřeba dlouhodobějšího užívání, je 

vhodné zvolit zhruba týdenní přerušení užívání, 

pak znovu pokračovat v daném dávkování. Jox 

(koncentrát pro přípravu roztoku; sprej) s účin-

nou látkou Povidonum iodinatum (85mg/ml) 

a pomocným Allantoinem je indikován v ob-

dobných případech. Nelze jej použít v obdo-

bí těhotenství a laktace, protože jód přechází 

do mateřského mléka. Nesmí se užívat s jinými 

dezinficiencii, zejména ne s přípravky s obsahen 

peroxidu vodíku. Z dalších přípravků k léčbě 

různě závažných gingivitid lze použít Orofar 

(úč. l – Benzoxonii chloridum, Lidocaini hydro-

chloridum) v různých lékových formách, který 

by se neměl užívat déle než 2 týdny (taktéž 

způsobuje nežádoucí zabarvení zubů a jazyka) 

nebo Stopangin (Hexetidinum) ve formě rozto-

ku či spreje; ústní vody Elmex, Meridol, Listerine, 

Herbadent a další. Některé z těchto ústních vod 

se dají použít i v případě nežádoucích účinků 

léků na sliznici dutiny ústní. Typickým příkladem 

jsou biologické komplikace po léčbě antibiotiky. 

Vzniká dysmikrobie na základě potlačené rov-

nováhy běžné mikroflóry. Kvasinková infekce 

způsobená nejčastěji bakterií Candida albicans 

v dutině ústní se dá zaléčit přípravky Tantum 

Verde nebo Orofar, který má silné bakteriostatic-

ké, fungicidní a mírné antivirové účinky.

Dalším z řady problémů dutiny ústní je 

Xerostomie. Jedná se o pocit suchosti v ústech 

v důsledku hyposalivace, jejíž příčiny mohou 

být atrofie, zánět nebo jiná porucha slinných 

žláz či diabetes mellitus. Xerostomie může být 

také vyvolána některými léky (anticholinergika, 

opiáty, ergotamin, sedativa, hypnotika). Terapie 

je hlavně symptomatická. Produkci slin lze sti-

mulovat Pilokarpinem ve formě kapek, který má 

parasympatomimetický účinek. Z OTC přípravků 

lze doporučit sprej Saliva natura, který suple-

mentuje přirozenou slinu, Vincentku ve formě 

hydratačního ústního spreje nebo cumlání bez-

cukerných bonbonů, stimulujících tvorbu slin. 

U pacientů trpících Xerostomií lze s úspěchem 

použít přípravky z řady Bioxtra ve formě gelu 

nebo spreje, který vytváří na povrchu sliznice 

Obrázek 3. Herpetiformní typ aft 
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viskózní zvlhčující film a tím ulevuje od pří-

znaků. Tvorbu slin lze stimulovat i přípravkem 

Xerostom spray nebo gel.

Halitosis (Foeter ex ore) je definován jako 

intenzivní zápach z dutiny ústní, který je nejčas-

těji způsoben nedostatečnou hygienou dutiny 

ústní, nahromaděným zubním plakem nebo 

též rozpadlým chrupem. Terapie je zejména 

kauzální. Lokálně lze terapii doplnit vhodnými 

volně prodejnými přápravky např. s obsahem 

Chlorhexidinu (Corsodyl) nebo Florsalmin tct – 

fytofarmakum. Jedná se o koncentrát pro přípra-

vu kloktadla s obsahem Salviae tinctura v po-

měru 1:6,6. Působí stomatologicky, antisepticky, 

antiflogisticky. Dávkuje se 3× denně ½ čajové 

lžičky do 150 ml teplé vody. Meridol Halitosis je 

přípravek, který neutralizuje sloučeniny způso-

bující zápach z úst a díky obsahu aminofluoridu 

a fluoridu cínatého rovněž poskytuje ochranu 

před zubním kazem. Na rozdíl od Florsalminu 

neobsahuje alkohol, je tedy vhodný i pro děti. 

Listerine je přípravek s antiseptickými účinky, 

který je vhodný jak k potlačení zápachu z úst tak 

i k léčbě gingivitid díky jeho schopnosti reduko-

vat bakteriální endotoxicitu a patogenní účinek 

plaku. Obsahuje methyl-salicylát a esenciální 

oleje – thymol, eukalyptol a mentol.

Péče o zdraví dutiny ústní je komplexní pro-

ces, při kterém je nám nápomocna řada přípravků. 

Při řešení jakéhokoli problému v dutině ústní je 

nutno dodržovat doporučené dávkování a pří-

pravky nanášet s opatrností, gely vmasírovávat 

čistým prstem, vatovou tyčinkou nebo vytírat ste-

rilní gázou, abychom nekontaminovali již existující 

ulceraci. Vhodné je taktéž vyhnout se konzumaci 

jídla a pití hodinu po aplikaci přípravku.
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