
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY 
A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

v liečbe akútnych ochorení horných 
dýchacích ciest počas gravidity a dojčenia 
Akútne zápaly horných dýchacích ciest sú veľmi častým ochorením a majú typický sezónny priebeh. 

Najčastejšími vyvolávajúcimi patogénmi sú vírusy (asi 80 %), a preto je terapia vo väčšine prípadov symp-
tomatická – sústreďuje sa na úľavu od bolesti, zníženie horúčky a zlepšenie nosovej priechodnosti. 
Bakteriálne zápaly sú menej časté (asi 20 %) – môžu sa vyskytovať ako primárne ochorenia alebo superin-
fekcia v rámci už prebiehajúceho zápalu. 

Medzi ochorenia horných dýchacích ciest patria: nádcha 
(rinitída, resp. rinosinusitída), zápal stredného ucha (otitída), 
zápal hltana (faryngitída), angína (tonsilitída), zápal hrtana 
(laryngitída), prípadne zápal priedušnice (tracheitída). 
Z príznakov sa najčastejšie objavuje bolesť hrdla, 
zachrípnutie, kašeľ, nádcha, zvýšená teplota a horúčka. 

Počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ je to možné, sa odpo-
rúča uprednostniť režimové, nefarmakologické opatrenia. Hoci 
režimové opatrenia sú jednoduché a účinné metódy, v liečbe 
majú významnú úlohu. Medzi režimové opatrenia pri ochore-
niach horných dýchacích ciest patria napríklad: dostatočná 
hydratácia organizmu, odpočinok a pokojový režim, spánok, 
kloktanie a výplachy ústnej dutiny slanou vodou, preplachovanie 
nosa slanou vodou. 

V niektorých prípadoch môže byť choroba zvládnuteľná aj 
samoliečením a teda užívaním voľnopredajných (OTC) liekov 
a výživových doplnkov. Tehotné ženy, dojčiace matky a ich doj-
čatá patria do skupiny vysokorizikových pacientov, a preto je 
dôležité voliť vhodnú a bezpečnú farmakoterapiu. Pri výbere 
voľnopredajných liekov pre samoliečbu u týchto skupín pa-
cientov je nevyhnutná predchádzajúca konzultácia s farma-
ceutom priamo v lekárni v takej miere, aby bola farmakoterapia 
účelná, no predovšetkým bezpečná pre tehotnú ženu, dojčiacu 
matku a jej dojča. 

V liečbe akútnych ochorení horných dýchacích ciest počas 
gravidity a dojčenia sa ako úvodná terapia považuje suple-
mentácia vitamínu C v dennej dávke maximálne do 500 mg. 
Pre nedostatok údajov a možný výskyt hepatotoxicity sa ne-
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odporúča podávať Echinacea, a naviac bylinné tinktúry obsahujú 
pomerne vysoké percento alkoholu. Podávanie probiotík a pre-
biotík v tehotenstve a počas laktácie sú považované za bez-
pečné. 

Z voľnopredajných liekov je najbezpečnejším liečivom na 
tlmenie bolesti a zníženie teploty paracetamol počas celého 
obdobia tehotenstva a dojčenia. Kontraindikované sú kombi-
nované OTC lieky paracetamolu s pseudoefedrínom, fenylef-
rínom, guajfenezínom, propyfenazónom. Ibuprofén sa neod-
porúča podávať v 1. a 2. trimestri tehotenstva, v 3. trimestri 
tehotenstva je kontraindikovaný. Názory na jeho použitie pri 
dojčení sú rôzne. Pri krátkodobej liečbe nie je potrebné prerušiť 
dojčenie. 

Pri akútnej nádche sa nosové dekongestíva môžu podávať 
počas gravidity a dojčenia v odporúčaných dávkovaniach len 
krátkodobo (maximálne 5 – 7 dní), vhodnejšie sú prípravky 
s éterickými olejmi alebo morské a minerálne vody. Nosové 
prípravky s morskou minerálnou vodou, izotonické roztoky vo 
forme kvapiek a sprejov, prípadne nosové výplachy sa môžu 
podávať dlhodobo. Pri bolesti a zápale hrdla sa prípravky s an-
tiseptikom tridekanamín a chlórhexidín môžu podávať počas 
tehotenstva a dojčenia. OTC lieky s obsahom lokálneho anes-
tetika a jódu sú kontraindikované. Na kloktanie sa odporúča 
soľ, salinické kloktadlo a rumanček. Voľnopredajné lieky – 
kvapky a sprej s obsahom tinktúry zo šalvie lekárskej je možné 
v gravidite a počas dojčenia používať len v terapeutických 
dávkach a v indikovaných prípadoch. Výživové doplnky vo 

forme pastiliek na cmúľanie s obsahom šalvie lekárskej sa ne-
odporúčajú. Šalvia lekárska môže znižovať tvorbu materského 
mlieka. 

Antitusikum butamirát sa v 2. a 3. trimestri gravidity užíva 
len v nevyhnutných prípadoch, počas dojčenia treba zvážiť 
jeho užívanie. Dextrometorfán sa pre tehotné a dojčiace ženy 
neodporúča. Liečba dropropizínom počas gravidity a dojčenia 
je kontraindikovaná. Z expektorancií a mukolytík sa v 2. a 3. tri-
mestri tehotenstva a dojčenia po starostlivom zvážení pomeru 
prínosu a rizika môže podávať ambroxol. Pre fytofarmaká ako 
materina dúška, skorocel kopijovitý chýbajú klinické údaje pre 
použitie v období tehotenstva a laktácie. Neodporúča sa v te-
hotenstve a počas dojčenia brečtan popínavý pre obsah alka-
loidu emetínu.  

Usporiadaný prehľad voľnopredajných liekov a výživových 
doplnkov v liečbe akútnych ochorení horných dýchacích ciest 
počas tehotenstva a laktácie znázorňuje tabuľka. V tabuľke je 
uvedená klasifikácia FDA (Food and Drug Administration) 
liečiv, ktorá rozdeľuje liečivá podľa rizika podania v gravidite 
pre plod do 5 skupín – A, B, C, D, X. Do skupiny A sú zaradené 
najbezpečnejšie liečivá a v skupine X sú známe teratogény. 
 
Zoznam literatúry dostupný u autorky a v redakcii. 
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Počas tehotenstva a dojčenia je 
dôležité starostlivo zvážiť po-
trebu farmakoterapie aj pri vý-
bere voľnopredajných liekov 
a zohľadniť ich bezpečnosť. Ak 
je to možné, je potrebné vybrať 
monoterapiu a voliť najnižšiu te-
rapeutickú účinnú dávku lieku, 
počas najkratšej nutnej doby je-
ho podávania. Pri akýchkoľvek 
prejavoch nežiaducich účinkov 
u tehotnej a dojčiacej ženy a/ale-
bo ich dojčiat je nevyhnutné pre-
rušenie liečby matky a neodklad -
ná konzultácia s lekárom alebo 
farmaceutom. 
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