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Vážení dermatologové, 

 

byl jsem požádán o vyjádření k problematice stabilizovaného vepřového sádla – Adeps suillus 

stabilisatus (dále jen ASS). Pravdou je, že není obsažen v ČL, pouze článek Adeps suillus 

(nestabilizovaný), který s uvedenou použitelností 21 dnů je prakticky nevyužitelný a osobně nechápu, 

proč tam je tento článek, a nikoliv ASS. Těch podivností v nár. části ČL je však více. To, že není ASS 

v lékopisu (ČL), však není příliš důležité, příslušné léčivo lze při zajištění zkoušet podle požadavků 

jiných či starších lékopisů apod. Přítomnost příslušné LL či LP v ČL nezajistí automaticky jeho 

dostupnost, to jsou doby dávno minulé. Jakékoliv „tlačení“ na SÚKL či lékopisnou komisi (LK) a snažit 

se vrátit surovinu do ČL tak nemá moc smysl a považuji to za ztrátu drahocenného času.  

Problémem je tedy dostupnost atestované suroviny pro přípravu. ASS, přestože stabilizované, má 

celkem krátkou použitelnost. V současné době je tato surovina (ASS) sporadicky dostupná u našich 

hlavních dodavatelů farm. surovin (Dr.KulichPharma, s.r.o., Fagron, a.s.), tzn., že občas jí mají, občas 

nikoliv. Jestliže však není zajištěn dostatečný odběr jakékoliv suroviny ze strany lékárny, distributor 

pak zvažuje, zda jí bude dále držet skladem, neboť po exspiraci ji musí buď reatestovat (což opět její 

cenu prodražuje), nebo zlikvidovat, jestliže reatest nevyjde, anebo se mu již ekonomicky nevyplatí. 

Jinými slovy: jestliže ASS používá pouze několik klinických pracovišť, případně několik ambulantních 

specialistů, tato poptávka je tedy celkově nevelká, distributor pak zvažuje, zda ji bude stále 

objednávat, nechat atestovat a mít skladem a dodávat. Je to tedy problém poptávky. V dnešní době 

obecně dermatologové magistraliter přípravky s vepřovým sádlem předepisují velmi sporadicky, spíše 

jej mají oblíbená jen konkrétní pracoviště.  

Jako adekvátní náhrada se jeví (zatím) běžně dostupná prostá mast, Ungt. simplex. Lépe se s ní 

pracuje, vykazuje výrazně vyšší emulgační schopnost, problém by mohla činit jen u pacientů 

přecitlivělých na včelí produkty, kvůli obsahu bílého vosku. 

Připravovat z kupovaného sádla, např. z masny, je v rozporu s příslušnými právními předpisy a je na 

riziku konkrétní lékárny. Sice jej dokáži pochopit, ale rozhodně nelze takový postup po lékárnách 

vyžadovat.  

Běžnou dostupnost vepřového sádla jakožto atestované suroviny bude možno zajistit zřejmě pouze 

zvýšenou poptávkou, nikoliv jeho opětovným zařazením do lékopisu. 
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