
JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určené, a po konzultaci s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení 
lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme vás 
k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky 
a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Běžné ceny a dostupnost produktů se mohou v jednotlivých 
lékárnách lišit. Za tiskové chyby neručíme.

Karlovo nám. 32, Praha 2 
(budova A Fakultní polikliniky)

Po–Čt: 8:00  – 15:30, Pá: 8:00 – 14:00
Tel.: 224 966 464

Karlovo nám. 32, Praha 2
(budova B Fakultní polikliniky)

Po–Čt: 7:30  – 18:00, Pá: 7:30  – 15:30
Tel.: 224 966 702

LÉKÁRNY VFN
U Nemocnice 2, Praha 2 
(hlavní vstup do VFN)

Po–Pá: 7:00  – 18:00
Tel.: 224 963 290

Ke Karlovu 6, Praha 2 
(budova Urologické kliniky)

Po–Čt: 8:00  – 17:00, Pá: 8:00  – 15:30
Tel.: 224 967 609

AKČNÍ LETÁK
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Platnost: 
1. 4. – 30. 6. 2022 
nebo do vyprodání zásob

ANALERGIN®

30 tablet
• pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum.
Volně prodejný léčivý přípravek.
Čtěte pozorně příbalový leták.

ALLERGODIL® 0‚5 mg/ml
oční kapky 6 ml
•  odstraňují příznaky alergického zánětu spojivek jako  

zarudnutí, svědění nebo slzení očí včetně příznaků zánětu  
nosní sliznice

• pro děti od 4 let

Roztok je léčivý přípravek k očnímu podání s léčivou  
látkou azelastin hydrochlorid. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

ALLERGODIL® 1 mg/ml
nosní sprej 10 ml
•  odstraňuje příznaky alergické rýmy jako svědění,  

kýchání a vodnatý výtok z nosu. Lze užívat dlouhodobě
• pro děti od 6 let

Roztok je léčivý přípravek k nosnímu podání s léčivou  
látkou azelastin hydrochlorid. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

BRUFEN®

50 tablet NOVINKA
• úleva od bolesti hlavy, zubů, zad, kloubů
•  snižuje horečku, například při chřipkovém onemocnění

Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.
V akční nabídce také Brufen® 100 tablet za 139 Kč
Čtěte pozorně příbalový leták.

OCTICIDE®

50 ml
•  antiseptický sprej k ošetřování malých  

povrchových ran
•  nepálí a nebarví – vhodný i pro nejmenší

Léčivý přípravek k vnějšímu užití.
Čtěte pozorně příbalový leták.

OMEGA 3 ONE-A-DAY
60 kapslí
•  speciální koncentrovaný rybí tuk s vysokým obsahem 

Omega 3 bez rybího zápachu
•  maximální účinek jen s jednou kapslí denně
•  farmaceutická čistota bez těžkých kovů a toxinů

Doplněk stravy. 
Čtěte pozorně informace na obale.

NOVINKA TENA®

LADY slim Extra 10 ks
•  nové diskrétní vložky pro ženy se středním únikem moči
•  s patentovanou technologií InstaDry™ pro okamžitou absorpci
•  poskytují trojí ochranu proti protečení, vlhkosti a zápachu

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně informace na obale.
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nebo do vyprodání zásob

TASECTAN®DUO 500 mg
TASECTAN®DUO KIDS
12 tablet / 12 sáčků
•  rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
•  potlačuje příznaky provázející průjem, jako jsou bolesti břicha a křeče
•  na všechny druhy průjmu včetně cestovatelského
•  forma pro děti i dospělé

Tasectan a Tasectan DUO jsou zdravotnické prostředky určené 
k obnově fyziologické funkce střevní stěny.
Číslo notifikované osoby: 0373.
Čtěte pozorně příbalový leták.

CETALGEN®

20 tablet
•  dvojí síla proti bolesti a horečce
•  silnější účinek, rychlá úleva, šetrná léčba
•  pomáhá při bolesti hlavy, zad, zubů, při svalové bolesti
•  přípravek obsahuje dvě léčivé látky: ibuprofen 

a paracetamol

Cetalgen je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pozorně příbalový leták.

LEUKOPLAST®

Leukoplast barrier – snižuje riziko sekundární infekce rány 
Leukoplast strong – prodyšná, silně přilnavá 
Leukoplast aqua pro – chrání před kontaminací vodou 
Leukoplast soft white – jemná, pro citlivou pokožku 
Leukoplast Leukosan Strip – fixační pásky na řezné rány a trhliny

S více než 100letou klinickou zkušeností je LEUKOPLAST® silným 
a důvěryhodným partnerem v oblasti péče o rány.
V nabídce v různých velikostech

Zdravotnické prostředky.

BIONECT®

control spray 50 ml
•  práškový sprej s obsahem 0,25 % kyseliny  

hyaluronové, 1 % metalického stříbra  
a vitaminu E

• má dvojitý účinek: ochrana rány před infekcí a podpora hojení
•  pro lokální ošetření neinfikovaných kožních poranění,  

snadná aplikace

Čtěte pozorně příbalový leták.

PRIESSNITZ ŽÍLY  
A CÉVY MEDICAL
125 ml
•  proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou
• rychle účinkuje, rychle pomůže

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně příbalový leták.

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX RAPID
20 šumivých tablet
•  obsahuje hořčík a vitaminy skupiny B, konkrétně B6, B1 a B12, 

které přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání, k normální 
činnosti nervové soustavy a k normálnímu stavu kostí a svalů

Slazeno stévií. 
Doplněk stravy. 
Čtěte pozorně informace na obale.
V akční nabídce také MAGNESIUM B-KOMPLEX IMMUNE. Ilustrační foto
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