Příloha k vyhlášce č. 385/2007 Sb.

Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
číslo skupiny
název skupiny
léčivá látka
způsob podání
1
podpůrná a doplňková stomatologika
fluorfosforečnan disodný do 99,0 mg v jedné tabletě
p. o.


fluorid sodný do 0,55mg v jedné tabletě
p. o.


směs aminofluoridu
p. o.
2
podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální léčbě v dutině ústní, včetně kombinací
benzokain
lok.


benzydamin
lok.


fluorfosforečnan disodný
lok.


chlorhexidin diglukonát
lok.


cholin-salicylát
lok.


isopropylmetakresol
lok.


lidokain
lok.


směs aminofluoridu
lok.
3
podpůrná a doplňková léčiva určená k léčbě onemocnění s poruchou acidity
antacida s uhličitanem sodným a vápenatým
p. o.


obvyklé kombinace hliníku, vápníku a hořčíku
p. o.


těžký zásaditý uhličitan hořečnatý
p. o.
4
protivředová léčiva ze skupiny H2, blokátoru a inhibitoru protonové pumpy do definovaného obsahu v jedné tabletě
famotidin do 10 mg v jedné tabletě včetně
p. o.


omeprazol do 10 mg v jedné tabletě včetně
p. o.


ranitidin do 75 mg v jedné tabletě včetně
p. o.
5
spazmolytika, psycholeptika a analgetika podávaná per rectum, včetně kombinací
efedrin
p. rect.


fenobarbital
p. rect.


kodein
p. rect.


Metylatropinium-bromici
p. rect.


papaverin
p. rect.


propyfenazon
p. rect.
6
podpůrná a doplňková antiemetika
dimenhydrinát do 20 mg v jedné tabletě
p. o.


moxastinium-teoklát
p. o.
7
podpůrná a doplňková léčiva určená k léčbě onemocnění žlučových cest a včetně kombinací
salicylan hořečnatý
p. o.


hymechromon
p. o.
8
podpůrná a doplňková laxativa včetně kombinací
bisakodyl glycerol makrogol 3350 pikosíran sodný monohydrát
p. o. p.rect,lok. p. o. p. o.
9
podpůrná a doplňková antidiarhoika, střevní antiinfektiva, adsorbencia, včetně kombinací
atropin-sulfát monohydrát
p. o.


difenoxylát-hydrochlorid
p. o.


gallan bismutitý zásaditý
p. o.


kloroxin
p. o.


kyselina citronová monohydrát
p. o.


1operamid-hydrochlorid
p. o.


nifuroxazid
p. o.


thiosíran sodný pentahydrát
p. o.


uhlí adsorpční
p. o.


diosmektit 
p. o.
10
podpůrné a doplňkové protiprůjmové mikroorganismy 
protiprůjmové mikroorganismy - Escherichiacoli
p. o.


organismy produkující kyselinu mléčnou 
p. o.


Saccharomycesboulardisicatus 
p. o.
11
podpůrná a doplňková léčiva určená k léčbě obezity
efedrin
p. o.


fentermin
p. o.


kofein
p. o.


orlistat
p. o.


sibutramin
p. o.
12
podpůrná a doplňková léčiva trávicího traktu a metabolismu
kyselina thioktová
p. o.


takadiastasa
p. o.
13
podpůrná a doplňková antiagregancia
indobufen
p. o.




14
podpůrná a doplňková lokální hemostatika, včetně kombinací
cinchokain
p.rect.,lok.


gallan bismutitý zásaditý
p.rect.,lok.


vápenatá sůl karboxycelulosy
p.rect.,lok.
15
podpůrné a doplňkové organopreparáty
hyaluronidasa
parent.
16
podpůrná a doplňková kardiaka
midodrin-hydrochlorid
p.o.,parent.


fosfokreatin
parent.


kalium-hydrogen-aspartát hemihydrát
p.o.,parent.
17
podpůrná a doplňková léčiva určená k perifirní vazodilataci neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku
naftidrofuryl
p. o.


nicergolin
p. o.












18
podpůrná a doplňková léčiva ze skupiny derivátů purinu neplatí u diagnóz uvedených v omezeni stanoveném pro konkrétní léčivou látku
etofylin pentoxifylin xanthinol-nikotinát
p. o. p. o. p. o.
19
podpůrná a doplňková antihemoroidika podávaná per rectum, včetně kombinací
bufexamak
p.rect.,lok.


cinchokain
p.rect.,lok.


dexamethason-acetát
p.rect.,lok.


dobesilan vápenatý monohydrát
p.rect.,lok.


gallan bismutitý zásaditý
p.rect.,lok.


kvasnice léčivé sušené
p.rect.,lok.


lidokain
p.rect.,lok.


olej ze žraločích jater
p.rect.,lok.


oxid titaničitý
p.rect.,lok.


polykresulen
p.rect.,lok.
20
podpůrná a doplňková venofarmaka určená k lokální aplikaci, včetně kombinací, neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku
alantoin
lok.


escin
lok.


escin-beta
lok.


glykosaminoglykan-polysulfát
lok.


heparin
lok.


heparinoid
lok.


oxerutin
lok.
21
podpůrná a doplňková venofarmaka p. o., včetně kombinací neplatí u diagnóz uvedených v omezeni stanoveném pro konkrétní léčivou látku
dihydroergokristin-mesylát
p. o.


dobesilan vápenatý monohydrát
p. o.


escin
p. o.


escin-beta
p. o.


eskulin
p. o.






hesperidin
p. o.


oxerutin
p. o.


rutosid
p. o.


tribenosid
p. o.


troxerutin
p. o.
22
podpůrná a doplňková léčiva ovlivňující hladinu lipidů, včetně kombinací
ethylestery omega-3-kyselin
p. o.


směs ethylesteru ikosapentu a dokonexentu
p. o.




23
podpůrná a doplňková antimykotika určená k lokální aplikaci
ketokonazol
lok.


kyselina undecylenová
lok.


tridekanamin-undecylenát
lok.


trolamin-dodecylbenzensulfonát
lok.
24
podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální léčbě ran a vředů, včetně kombinací
dexpanthenol
lok.


ergokalciferol
lok.


chlorhexidin
lok.


pantothenan vápenatý
lok.


retinol-acetát
lok.


tokoferol-alfa-acetát
lok.
25
podpůrná a doplňková antihistaminika pro lokální aplikaci, včetně kombinací
difenhydramin-hydrochlorid
lok.


dimetinden-maleinát
lok.
26
virostatika určená k lokální aplikaci
aciklovir vyjma oční masti
lok.


penciklovir
lok.


tromantadin-hydrochlorid
lok.
27
podpůrná a doplňková léčiva obsahující hliník
roztok octanu a vinanu hlinitého
lok.




28
podpůrná a doplňková antiseptika, desinficiencia
hexamidin-diisetionát
lok.


karbethopendecinium bromid
lok.


kyselina boritá
lok.


peroxid vodíku 3%
lok.
29
podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální léčbě bradavic a kuřích ok
fluoruracil
lok.




30
stimulans růstu vlasů
minoxidil
lok.


methionin
p. o.
31
podpůrná a doplňková antiinfektiva, antiseptika a antiflogistika k vaginální aplikaci, včetně kombinací
estriol do 0,03mg včetně v jedné vag. tabletě
vag.


rod Lactobacillus
vag.


rod Streptococcus
vag.
32
nitroděložní tělíska
levonorgestrel
intraut.
33
perorální kontraceptiva, včetně kombinací
cyproteron-acetát do 2,0 mg včetně v jedné tabletě
p. o.


desogestrel
p. o.


dienogest
p. o.


drospirenon
p. o.


ethinylestradiol
p. o.


gestoden
p. o.


chlormadinon
p. o.


levonorgestrel
p. o.


norethisteron
p. o.


norgestimát
p. o.
34
kontraceptiva podaná jinak než p.o.
ethinylestradiol
tdr.


etonogestrel
sdr.


medroxyprogesteron
i. m.






norelgestromin
tdr.
35
podpůrná a doplňková léčiva používaná při poruchách erekce, neplatí pro použití léčivých látek k léčbě plicní hypertenze
acekarbromal
p. o.


alprostadil
p. o.


sildenafil
p. o.


tadalafil
p. o.


vardenafil
p. o.


yohimbin
p. o.
36
podpůrná a doplňková nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva
glukosamin sulfát
p.o.,parent


chondroitin sulfát
p.o.,parent
37
podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální terapii bolesti svalů a kloubů neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku
benzydamid
lok.


diclofenak
lok.


diethylamin-salicylát
lok.


etofenamát
lok.


heparinoid
lok.


hydroxyethyl-salicylát
lok.


ibuprofen
lok.


indometacin
lok.


ketoprofen
lok.


kyselina niflumová
lok.


kyselina salicylová
lok.


methyl-salicylát
lok.


naproxen
lok.


nimesulid
lok.


piroxikam
lok.
38
podpůrná a doplňková lokální anestetika určená k zevní aplikaci na kůži, na sliznici v dutině ústní a krku, lokální léčbu recta
benzokain
lok.


cinchokain
lok.


lidokain
lok.


myrtekain
lok.


prilokain
lok.
39
léčiva obsahující samostatně metamizol v perorálních pevných lékových formách
metamizol
p. o.




40
léčiva obsahující kombinace kyseliny acetylosalicylové s psycholeptiky
fenobarbital
p. o.


kofein
p. o.


kyselina acetylsalicylová
p. o.
41
podpůrná a doplňková kombinovaná léčiva určená k symptomatické léčbě chřipky a nachlazení
dextromethorfan
p. o.


fenylefrin
p. o.


hydrogen uhličitan sodný
p. o.


chlorfenamin
p. o.


ibuprofen
p. o.


ibuprofen
p. o.


kofein
p. o.


kyselina acetylsalicylová
p. o.


kyselina askorbová
p. o.


kyselina citronová
p. o.


paracetamol
p. o.


promethazin
p. o.


pseudoefedrin
p. o.


terpin monohydrát
p. o.
42
složená analgetika s výjimkou kombinací paracetamol/tramadol,paracetamol/kodein
dimenhydrinát
p. o.


guaifenesin
p. o.


ibuprofen
p. o.


kofein
p. o.


kyselina acetylsalicylová
p. o.


metoklopramid
p. o.


paracetamol
p. o.


propyfenazon
p. o.
43
hypnotika, sedativa kombinace neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku
alkaloid rulíkového kořene
p. o.


cinolazepam
p. o.


ergotamin-tartarát
p. o.


fenobarbital
p. o.


guaifenesin
p. o.


klomethiazol
p. o.


midazolam
p. o.


nitrazepam
p. o.


zolpidem
p. o.


zopiklon
p. o.
44
léčiva určená k terapii závislosti na nikotinu
bupropion
p. o.


nikotin
p. o.


vareniklin-hydrogen-tartarát
p. o.
45
léčiva určená k terapii závislosti na alkoholu
akamprosát vápenatá
p. o.


disulfiram
p. o.


naltrexon
p. o.
46
léčiva určená k terapii závislosti na opioidech
buprenorfin
p. o.


methadon
p. o.


naloxon-hydrochlorid
p. o.
47
podpůrná a doplňková léčiva CNS
cerebrolysinum
parent.




48
podpůrná a doplňková nootropika neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku
piracetam
p. o.


pyritinol
p. o.


vinpocetin
p. o.








49
podpůrná a doplňková otorinolaryngologika určená k lokální aplikaci včetně kombinaci
dimetinden
lok.


efedrin
lok.


fenylefrin
lok.


karbethopendecinium-bromid
lok.


mupirocin
lok.


nafazolin
lok.


oxymetazolin
lok.


tokoferol-alfa-acetát
lok.


tramazolin
lok.


xylometazolin
lok.
50
Antihistaminika v kombinaci s pseudoefedrinem
dexbromfeniramin
p. o.


loratadin
p. o.


pseudoefedrin
p. o.
51
podpůrná a doplňková antiseptika, desinficiens, kombinace s lokálními anestetiky
benzalkonium-chlorid
lok.


benzokain
lok.


benzoxonium-chlorid
lok.


cetylpyridin
lok.


dichlorbenzenmethanol
lok.


hexetidin
lok.


hexylresorcinol
lok.


chlorhexidin-diglukonát
lok.


lidokain
lok.


tridekanamin-adipát
lok.
52
podpůrná a doplňková antibiotická léčiva určená k lokální aplikaci
fusafungin
lok.




53
podpůrná a doplňková expektorancia,  neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku
acetylcystein ambroxol bromhexin erdostein guaifenesin karbocystein mesna
p. o. p. o. p. o. p. o. p. o. p. o. p. o.
54
podpůrná a doplňková expektorancia v kombinaci s antitusiky, pevné lékové f.
butamirát
p. o.


guaifenesin
p. o.
55
podpůrná a doplňková ophtalmologika
benzododecinium-bromid
lok.


deproteinovaná frakce telecí krve
lok.


dexpanthenol
lok.


dextran 70
lok.


hypromelosa
lok.


chlorhexidin-diglukonát
lok.


karbachol
lok.


karbethopendecinium-bromid
lok.


karbomer 974 P
lok.


karbomer 980
lok.


karmelosa sodná sůl
lok.


kyselina boritá
lok.


polyvinylalkohol
lok.


povidon
lok.


tetryzolin
lok.
56
podpůrná a doplňková léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie
kalcium-polystyrensulfonát
p. o., rect.




57
enzymové a multienzymové přípravky s obsahem lipázy do 19 999 IU v jedné tabletě neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku
aspergilasa
p. o.


bromelainy
p. o.


chymotrypsin
p. o.


pankreatin
p. o.


papain
p. o.


papain
p. o.


rutosid
p. o.


takadiastasa
p. o.


těžký zásaditý uhličitan hořečnatý
p. o.


trypsin
p. o.


uhličitan vápenatý
p. o.
58
fytofarmaka bez ohledu na způsob užití
agnus castus 1D



aloe



aloe kapská



andělikový kořen



anethol



barviva kurkumová



blahovičníková silice



bobrovina



boldovníkový list



borneol



borovicové silice



borůvková nať



borůvková šťáva



borůvkový plod



březový list



caulophyllum thalictoides 4D



cibulový extrakt suchý



cineol



citronelová silice



cyclamen europaeum 4D



diviznový květ



dobromyslová nať



dřišťálová šťáva



dubová kúra



eukalyptová silice



extrakt bylinný pro přípravek baldracin



extrakt bylinný pro přípravek sinupret



extrakt z andělikového kořene tekutý



extrakt z břečťanového listu tekutý



extrakt z drmkových plodů suchý



extrakt z galganového kořene tekutý



extrakt z chmelových šištic suchý



extrakt z kardamového plodu



extrakt z kořene listnatce bodlinatého suchý



extrakt z květu skořicovníku čínského



extrakt z listů vinné révy vodný suchý



extrakt z máty peprné



extrakt z meduňkového listu suchý



extrakt z meduňkového listu tekutý



extrakt z muškátovníkového semene tekutý



extrakt z omanového kořene tekutý



extrakt z oplodí hořkého pomeranče tekutý



extrakt z pepřového plodu tekutý



extrakt ze serenového plodu



extrakt ze skořicovníkové kůry tekutý



extrakt ze slivoně africké



extrakt ze zázvorového oddenku tekutý



fazolový plod bez semen



fenchon



fenyklový plod



frangulaemodin



harpagofytový kořen



heřmánková tinktura



heřmánkový extrakt tekutý



heřmánkový květ



hlohový list s květem



hlohový plod



hlohový plod



hořcový extrakt tekutý



hořcový kořen



houba modřínová



hřebíčkovcový extrakt tekutý



chaluha



chmelová šištice



iris versicolor 2D



jablečníková nať



jehlicový kořen



jestřabinová nať



jinanový extrakt



jinanový extrakt suchý standardizovaný



jitrocelový extrakt tekutý



kafr



kamfen



kebračový extrakt suchý



kontryhelová nať



kopřivová nať



kořen kurkumovníku citvárového



kořen totenu lékařského



kozlíkový extrakt suchý



kozlíkový kořen



krušinová kůra



květ bezu černého



lékořicový kořen



levandulový květ



libečkový kořen



lilium tigrinum 3D



lipový květ



list jitrocele kopinatého



list šalvěje lékařské



list těhazevu



lopuchový kořen



maliníkový list



mateřídoušková nať



mateřídouškový extrakt tekutý



meduňková nať



meduňkový list



medvědicový list 



menthon



měsíčkový extrakt tekutý



měsíčkový květ se zákrovem



mučenková nať



muškátovníkové semeno



muškátovníkový květ



myrhovníková klejopryskyřice



nať jmelí



nať máty peprné



nať pelyňku pravého



nať rdesna ptačího



nať šalvěje lékařské



nať tužebníku jilmového



nať violky trojbarevné



nať zlatobýlu obecného



nátržníkový oddenek



obilka ovsa



omanový kořen



omějová tinktura



oplodí sladkého pomeranče



osemení jitrocele vejčitého



ostružiníkový list



petrželový kořen



pigmenty z oddenku kurkumy dlouhé



pinen alfa



pinen beta



plod kasie



ploštičníkový extrakt suchý



podbělový list



proskurníkový kořen



průtržníková nať



prvosenkový extrakt suchý



přesličková nať



pupavový kořen



puškvorcový kořen



reveňový extrakt suchý standardizovaný



reveňový kořen



řebříčková nať



řebříčkový extrakt tekutý



řepíková nať



řepíkový extrakt tekutý



saponin šáterový



semeno jitrocele vejčitého



sennový list



silice hřebíčkovcového květu



silice kůry skořicovníku cejlonského



silice máty peprné



skořicovníková kůra



slézový květ



smetankový kořen s natí



strychnos ignatii 6D



šafrán



šalvějová tinktura



šípek zbavený nažek



šípková šťáva



šťáva černého rybízu



šťáva z nati kostivalu cizího



šťáva z nati třapatky nachové



thymol



tinctura z oplodí hořkého pomeranče



tinktura z třapatky úzkolisté - tinktura bas.



třemdavový kořen



třezalková nať



třezalkový extrakt suchý



tymiánová nať



tymiánový extrakt suchý



tymiánový extrakt tekutý



včelí jed



vrbová kůra



vrbovková kůra



vřesovcová nať



všehojový extrakt suchý, zeměžlučová nať

59
homeopatika bez ohledu na způsob užití
všechny základní homeopatické látky a látky v homeopatických přípravcích obsažené













60
vitamíny samostatně p. o.
benfotiamin
p. o.


betakaroten
p. o.


biotin
p. o.


dexpanthenol
p. o.


kyanokobalamin
p. o.


kyselina askorbová
p. o.


nikotinamid
p. o.


pantothenan vápenatý
p. o.


pyridoxin
p. o.


riboflavin
p. o.


rutin
p. o.


thiamin
p. o.


Tokoferol-alfa
p. o.
61
minerály samostatně p. o.
fosfor
p. o.


chrom
p. o.


mangan
p. o.


měď
p. o.


selen
p. o.


zinek
p. o.
62
všechny kombinace vitamínů a minerálů  p. o.s výjimkou uvedených
výjimky kombinací:







uhličitan vápenatý, cholekalciferol 440 Ut
p. o.






uhličitan vápenatý, cholekalciferol 100 UT, hydroxid hořečnatý, síran zinečnatý heptahydrát
p. o.










uhličitan vápenatý,cholekalciferol 200 UT, oxid
p. o.


hořečnatý, oxid zinečnatý, oxid měďnatý,



tetraboritan sodný dekahydrát, monohydrát síranu manganatého







glukonan vápenatý monohydrát,
p. o.


citronan vápenatý tetrahydrát, levoglutamid-fluorofosfát



uhličitan vápenatý, monofluorofosforečnan sodný
p. o.


Použité zkratky:
zkratka
způsob podání
i.m.
intramuskulární podání
intraut.
intrauterinní podání
lok.
lokálně
p. o.
perorální podání
parent.
parenterálni podání
p. rect.
rektální podání
rect., lok.
rektální podání
sdr.
subdermální podání
tdr.
transdermální podání
vag.
vaginální podání





