
Heparoid krém:

Na co: Když se ti v místě aplikace udělá modřina, bolí tě a chceš, aby se rychle vstřebala 

a přestalo to bolet. Pokud se ti povede aplikovat drogu mimo žílu, nebo pokud žíla při ná-

střelu praskne a část drogy se dostane mimo žílu. Pokud nemáš žíly a do jedné si dáváš 

opakovaně. Na zjemnění zajizveného místa v žíle.

Jak: Používá se 2 - 3 krát denně, lehce se vetře na postižené místo v tenké vrstvě, možno 

přiložit kompresivní obvaz.
Nepoužívat: Na sliznice, do očí a na otevřené rány.
Pokud používáte Heparoid „preventivně“, měli byste vědět, že se nesmí používat déle než 
14 dní. Kůži na rukou Vám může zjemnit i obyčejná Indulona, kterou můžete používat libo-
volně dlouho.
Cena: zhruba 30 Kč

Ketonal 5% krém:

O co jde: Protizánětlivý přípravek proti bolesti, zánětu, teplotě. K místní léčbě bolestivých 

stavů s projevy otoku či zánětu.

Na co: Pokud se v místě po aplikaci objeví bolest, otok, zarudnutí. A pokud máte pocit,

že Heparoid by to nemusel zvládnout a na Višňák je brzy.

Jak: Používá se 3 - 4 krát denně na postižené místo, není nutné překrývat nebo zava-

zovat.

Nepoužívat: Na otevřenou ránu, oděrky, sliznice. Nesmí přijít do kontaktu s okolím očí. 

Nepoužívat pod neprodyšnými obvazy! Po nanesení krému důkladně omýt ruce!

Cena: zhruba 70 Kč

Framykoin mast:

O co jde: k místní léčbě kožních infekcí, obsahuje kombinaci antibiotik se širokým 

spektrem účinku.

Na co: Hnisavé puchýřky, menší infekční poranění, škrábnutí, odřeniny, drobné rány, spá-

leniny.

Jak: Používá se 1-3 krát denně v tenké vrstvě na postižené místo.

Nepoužívat: Nesmí se dostat do očí!

Cena: Pouze na předpis, nelze volně zakoupit.

Bactroban mast:

O co jde: Antibakteriální přípravek k léčbě kožních infekcí (impetigo, různá menší infi kova-

ná poranění – spáleniny, odřeniny, rány).

Na co: je vhodný na léčbu drobných zahnisaných poranění, vpichů apod.

Jak: Používá se maximálně 3 krát denně v tenké vrstvě na postižené místo, možno překrýt 

obvazem.

Nepoužívat: Neměl by se užívat déle než 10 dní! Nesmí se dostat na sliznici nosu

a do oka.

Cena: Pouze na předpis, nelze volně zakoupit.

Betadine mast:

O co jde: Antiseptický, desinfekční přípravek proti bakteriím, virům, plísním a prvokům.

Na co: Na zahnisaná místa po vpichu, odřeniny, řezné rány, různá kožní onemocnění 

spojená s infekcí apod.

Jak: Nanáší se v tenké vrstvě na očištěnou kůži v postižené oblasti 3-4 krát denně.

Cena: zhruba 50 Kč

Višňák (Višněvského balzám):

Na co: Pokud se po vpichu mimo žílu, nebo v místě vpichu objeví zarudlá boule, která 

je bolestivá, na pohmat horká.

Jak: Pokud je absces ještě neotevřený, naneste na mulový čtverec. Nedávejte ho 

zbytečně moc a přiložte na absces a obvažte. Višňák pomůže se vstřebáním, nebo 

naopak urychlí prasknutí. Proto se vám někdy může zdát, že místo vypadá po použití 

Višňáku hůř.
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