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Opar je bolestivé onemocnění, při kterém 

se tvoří drobné puchýřky naplněné tekutinou. 

Nejčastěji se objevuje na rtech, ale může se v po-

době různých vřídků objevit i na kůži a na jiných 

místech po celém těle, nebo i na sliznici v duti-

ně ústní. Hlavní příčinou vzniku oparu je virus 

Herpes simplex. Tento virus přežívá v těle jako 

latentní infekce neuronů a při oslabení organizmu 

se může kdykoliv znovu projevit. Opary se objevu-

jí nejčastěji, když je organizmus oslaben virovou 

infekcí, horečkami, stresem, únavou nebo i příliš 

dlouhým pobytem na intenzivním slunci, větru 

nebo i kontaktem s mořskou vodou. Také paci-

enti s oslabenou imunitou jsou vystaveni riziku 

častějšího vzniku oparů. Opary jsou nakažlivé 

až do doby, než puchýřky zcela vyschnou a změní 

se ve stroupek. V lékárně se poměrně často se-

tkáváme s žádostí pacientů o pomoc při léčbě 

oparů. V takovém případě je nutné dobře zvážit 

rozsah onemocnění. Pacienty se závažnějšími 

formami oparů odesíláme k lékaři. Pro samoléčbu 

jsou vhodné jen nekomplikované opary na rtech 

a v okolí úst a nosu. Nejčastějším způsobem léč-

by, který v lékárně doporučujeme je lokální užití 

mastí s antivirotikem. Další možností léčby je pod-

poření imunity vhodným potravním doplňkem. 

Například echinaceou v kombinaci s vitaminem 

C a bioflavonoidy a/nebo potravními doplňky 

se zinkem, selenem, lysinem či betaglukany.

Greposept – extrakt z jadérek grapefruitu je 

vysoce účinný proti širokému spektru virů a bak-

terií, které jsou jednou z příčin takových one-

mocnění jako jsou opary, akné, lupy, afty, ale také 

gastritida, artritida a další. Greposept kapky lze 

využít při chřipce a nemocech z nachlazení, při 

žaludeční a střevní infekci, parazitárních one-

mocněních, zánětech, alergiích a dalších. Při 

léčbě oparů se užívá 5–15 kapek extraktu denně. 

Naředí se vodou a tímto roztokem se několikrát 

za den potírá postižená oblast. Pro vnitřní užití 

se ředí v ovocné šťávě.

Bio Karité balzám na rty – výživný balzám 

s hojivými účinky rakytníku řešetlákového po-

máhá chránit pokožku nejen před rozvojem 

oparů, ale také před popraskáním rtů a ústními 

koutky. Je to čistě přírodní produkt, který po-

kožku regeneruje, zvláčňuje a zklidňuje. Nanáší 

se na rty několikrát denně.

Cannadent balzám na rty – pomáhá proti 

popraskaným rtům a oparům. Výrazně zvláč-

ňuje a regeneruje rty. Obsahuje konopný olej, 

máslovník, hřebíček a manuku. Na rty se nanáší 

podle potřeby i několikrát denně.

Tea tree oil – je přírodní esenciální olej ze stro-

mu Melaleuca alternifolia. Má silné antiseptické 

a antimykotické účinky. Užívá se nejen při oparech, 

ale také při ústních koutcích, akné, zánětech dásní 

a při onemocnění horních cest dýchacích.

PM Propolis Antiherpess krém – je to krém 

s bambuckým máslem, pantenolem a vitami-

nem E. Kromě oparů pomáhá také při akné, po-

páleninách, lupénce nebo i při štípnutí hmyzem. 

Příznivý dermatologický efekt propolisu je posí-

len extraktem z olše a grapefruitu. Na postižené 

místo se nanáší dvakrát až třikrát denně.

Herpesin krém – používá se k léčbě oparů 

na rtech a na obličeji. Mohou ho používat do-

spělí i děti. Obsahuje účinnou látku aciclovir, 

která brání množení herpesviru I a II. Herpesin 

krém se nedoporučuje nanášet na sliznice. 

Léčbu je třeba zahájit ihned po objevení prv-

ních příznaků. Krém se nanáší pětkrát denně. 

Pokud nedojde k zahojení do deseti dnů, je třeba 

vyhledat lékaře.

Viru-Merz gel – je to přípravek obsahující 

účinnou látku tromantadin. Gel postižené mís-

to vysušuje a brání tak rozvinutí oparu. Snižuje 

svědní a pálení a zkracuje dobu léčby. Na po-

stižené místo se nanáší třikrát až pětkrát denně. 

Výhodou je, že gel je čirý a není po aplikaci vidět 

a také lépe přilne na postižené místo.

Vectavir krém – účinná látka je penciclovir 

10 mg v 1 g krému. Používá se k léčbě oparu 

na rtech a obličeji. Tento krém snižuje bolesti-

vost, svědění a také dobu po kterou je opar na-

kažlivý. S léčbou je třeba začít co nejdříve, hned 

jak se objeví první příznaky, jako jsou svědění 

a pálení v místě oparu. Krém se nanáší v tenké 

vrstvě každé 2 hodiny. Krém se nesmí používat 

do očí ani do jejich blízkosti.

Kosmín regenerační mast na rty – mast 

je složena především z heřmánkové silice, kafru 

a vazelíny a je určena nejenom na opary, ale také 

na popraskané rty a koutky, k regeneraci rtů 

po oparech a také na ošetření nosu při rýmě. 

Jeho použití je vhodné kombinovat s výše uve-

denými protiherpetickýmy mastmi, které se po-

užijí v první fázi oparu. V pozdější fázi se používá 

Kosmín se svými rostlinnými silicemi, které pod-

porují hojení změn, které nastanou při oparu. 

Masťový základ zajišťuje dostatečně dlouhé krytí 

postiženého místa. Nanáší se několikrát denně.

Compeed náplasti – jsou to diskrétní ultra-

tenké náplasti na opary s obsahem hydrokoloidů. 

Aplikují se bezdotykově pomocí aplikátoru a tím 
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se snižuje riziko vnější infekce. Zmírňují pocity 

svědění a pálení, podporují rychlé hojení a před-

chází sekundární kontaminaci. Pomáhají předchá-

zet tvorbě strupu. Náplast by se měla začít pou-

žívat hned při prvních příznacích. Jedna náplast 

účinkuje asi osm hodin a pak by se měla vyměnit 

za novou. Přípravek mohou používat i děti.

Cannadent sérum – přípravek z čistého ko-

nopného oleje, hřebíčku a arniky je určen nejen 

k léčbě oparů, ale také k léčbě aftů a zánětů 

v dutině ústní. Má protizánětlivé, adstringentní 

a regenerační účinky. Zklidňuje a snižuje citlivost 

oparu. Před použitím se důkladně protřepe a pak 

se aplikuje přímo na citlivé místo.

Erazaban – je to 10% krém obsahující do-

kosanol. Na rozdíl od ostatních přípravků působí 

na opar tím, že brání průniku viru do zdravých 

kožních buněk. Používá se k léčbě oparů na tváři 

a na rtech. Léčba by měla začít už od prvních pří-

znaků. Nanáší se pětkrát denně. Obvykle se používá 

4–6 dnů. Déle než 10 dnů by se neměl používat.

Herpexin kapsle – doplněk stravy sloužící 

k intenzivní péči proti oparům. Jeho mecha-

nizmus účinku spočívá v inhibici argininu, který 

umožňuje růst herpetického viru. Herpexin obsa-

huje L-lysin a také zinek. L-lysin napomáhá v boji 

s herpetickými viry a zinek působí příznivě při 

kožních potížích a celkově zlepšuje stav pokožky. 

Herpexin se užívá dvakrát denně jedna kapsle.

Lapacho – je to čaj, který má antivirové, an-

tibakteriální a antimykotické účinky. Obsahuje 

alkaloidy, zejména naftochinony lapachol a lapa-

chon, dále flavonoidy, quercetin, saponiny a také 

vápník, selen a železo v organické formě. Tento čaj 

zlepšuje složení krve, má silné antioxidačí účinky, 

zlepšuje metabolizmus, harmonizuje psychiku 

a má mnoho dalších účinků. Pro léčbu oparů je 

důležité především to, že snižuje množení her-

pesviru I a II. Denní doporučená spotřeba se po-

hybuje od dvou až tří šálků až po dva litry. Mezi 

nežádoucí účinky může vzácně patřit dráždění 

dýchacích cest nebo dermatitida. Lapacho lze 

užívat i ve formě kapslí nebo jako tinkturu.

Selenitabs – přípravek obsahuje organický 

selen, zinek, mangan a také vitamin C, bioflavono-

idy a beta-karoten. Jsou to přírodní antioxidanty, 

které napomáhají ochraně organizmu před vol-

nými radikály. Užívá se jedna tableta ráno po jídle. 

Selenitabs pomáhá nejen při oparech, ale také při 

sportu a náročné fyzické práci.

L-lysin – je esenciální aminokyselina potřeb-

ná k syntéze některých důležitých bílkovin. Je 

nutná k růstu a regeneraci tkání a k tvorbě pro-

tilátek, hormonů a enzymů. L-lysin také snižuje 

hladinu tuku v krvi. L-lysin významně pomáhá 

při potlačení herpesviru simplex a tím přispí-

vá k léčbě oparů rtů a obličeje. Užívá se jedna 

až tři tobolky denně.

Bradavice jsou nezhoubné kožní výrůstky, 

které jsou způsobovány viry. Jedná se o velkou 

skupinu virů, která se označuje HPV viry (Human 

Papilloma Virus). Obvykle je kůže před napade-

ním těmito viry dobře chráněna, ale v případě 

poškození pokožky poraněním a/nebo při osla-

bené imunitě se viry bradavic mohou dostat 

do kožních buněk. Virům napomáhá také tělesná 

námaha, psychická zátěž, nemoc nebo těhoten-

ství. Po několika týdnech se pak začnou tvořit 

kožní výrůstky.

Bradavice se liší nejenom místem výskytu, 

ale také tvarem. Viry jsou v bradavicích přítom-

ny ve velkém množství a lehce se z nich uvolní. 

Mohou tak nakazit ostatní osoby přímým kon-

taktem. Nepřímo se zvláště dobře šíří ve vlhkém 

prostředí v bazénech a sprchách. Samoléčbu 

bradavic lze doporučit pouze u nekomplikova-

ných forem na rukou a nohou. Bradavice na jiných 

částech těla, především na obličeji by měli léčit 

pouze lékaři. Podobně jako opary, tak i bradavice 

se léčí především lokálními přípravky, ale i zde 

se dá pomocí vhodných doplňků stravy podpořit 

imunita a tím snížit riziko výskytu bradavic.

Acetocaustin – roztok pro léčbu bradavic. 

Obsahuje léčivou látku kyselinu monochloroc-

tovou. Je silně leptavý. Acetocaustin se nanáší 

přímo na bradavici, a to zpravidla jednou týdně. 

Zdravá pokožka obklopující bradavici by měla být 

nejprve pokryta hustou viskózní mastí, aby byla 

ochráněna před leptavými účinky Acetocaustinu. 

Potom se nanáší roztok přímo na bradavici. Pokud 

se příznaky do pěti dnů nezlepší nebo se dokonce 

zhorší, je nutné poradit se s lékařem. Přípravek 

se nesmí používat na obličej.

Candimin – je oregánový olej se silnými 

antioxidačními a protiplísňovými účinky, který 

obsahuje carvacrol. Je to přírodní antibiotikum. 

Pomáhá nejen při bradavicích, ale také při akné 

a lupénce. Pro léčbu bradavic se jedna kapka roze-

tře na postižené místo dvakrát až třikrát denně.

Hlíva ústřičná – houba příznivě působící 

na obranyschopnost organizmu, na poruchy me-

tabolizmu, i na kloubní problémy. Hlavní a nejdů-

ležitější složkou jsou především betaglukany. Dále 

obsahuje také vitaminy B, C, D, K, proteiny, steroly, 

mastné kyseliny, chrom, měď, selen, zinek a že-

lezo. Kapsle s obsahem hlívy ústřičné mají široké 

využití, pomáhají mimo jiné i při léčbě bradavic. 

Užívá se jedna kapsle dvakrát denně před jídlem, 

po dobu jednoho až tří měsíců.

Wartner bradavičník – je založen na tech-

nologii zmrazování. Je to účinný a rychlý postup. 

Bradavice se zmrazí až k jádru a po deseti až čtr-

nácti dnech bradavice sama odpadne. Mezitím 

se pod ní vytvoří nová zdravá kůže. Obsah jed-

noho balení vystačí na dvanáct aplikací. Nesmí 

se používat u osob s diabetem a v těhotenství.

Duofilm – je roztok na bradavice. Obsahuje 

kyselinu mléčnou a kyselinu salicylovou. Před apli-

kací Duofilmu je dobré místo s bradavicí nejdříve 

ponořit na pět minut do horké vody a obrousit 

povrch bradavice. Na obroušení povrchu bra-

davice je nejvhodnější použít rašpli, nebo jiné 

dezinfikovatelné nářadí, zmenší se tím možnost 

reinfekce. Pomocí aplikátoru se pak nanese roztok 

jedenkrát denně přímo na bradavici. Nechá se za-

schnout a přelepí se náplastí. Roztok se nesmí 

dostat na zdravou kůži, protože by ji poleptal.

Kuří oka vznikají většinou jako důsledek ne-

vhodné obuvi. Jsou následkem dlouhodobého 

nepřiměřeného tlaku na kůži v určitém místě. 

Nejčastěji na patě, v hlubokých kožních prask-

linách, nebo také na prstech. Při tlaku na kuří 

oko se špička ztvrdlé kůže uvnitř dotýká nervů 

v podkoží a výrazně bolí, tlačí až pálí. Kuří oka ne-

jsou nakažlivá. Příliš velká, nebo zanícená kuří oka 

má léčit lékař. Samoléčba je částečně podobná 

jako u bradavic. Nejvhodnější prevencí vzniku 

kuřích ok je vhodná obuv, případně je vhodné 

konzultovat svoje potíže u ortopeda.

Spofaplast – náplast na kuří oka – je pří-

pravek na léčbu kuřích ok a bradavic. Obsahuje 

40% kyselinu salicylovou, která má keratolytický 

účinek. Je to vlastně transdermální náplast, která 

se skládá z pruhu nosného materiálu v jehož 

středu je umístěna léčivá vložka. Náplast se na-

lepí přímo na kuří oko. Léčba trvá tři až čtyři dny. 

Podobnými přípravky jsou také Urgo Cor na kuří 
oka a Verruca Removal.

Kolodium forte – je roztok pro odstraňová-

ní bradavic, kuřích ok a ztvrdlé kůže. Přípravek 

obsahuje kolodium, kyselinu salicylovou a kyse-

linu mléčnou. Dále obsahuje složky rostlinného 

původu bohaté na alkaloidy chelidonin a che-

lidoxantin a také řadu monoterpenů (thujon, 

isothujon, fenchon, sabinen a alfa-pinen). Nanáší 

se tyčinkou dvě až tři kapky denně, přímo na bra-

davici či kuří oko a nechá se zaschnout. Doba 

používání nemá přesáhnout deset dní.
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