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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. …/2013 Sb. 

 

Seznam č. 8 vybraných přípravků 

 

 

Přípravky obsahující: 

 

 

Podmínky: 

1) jednu z omamných látek: 

        acetyldihydrokodein 

        dihydrokodein 

        ethylmorfin 

        folkodin 

        kodein 

        nikodikodin 

        nikokodin 

        norkodein 

Mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky 

a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmí přesáhnout 100 mg, 

b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %. 

2) difenoxin a) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg. 

b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě. 

3) difenoxylát a) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg. 

b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové 

formě. 

4) dextropropoxyfen Množství dextropropoxyfenu 

a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě, 

b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %. 

Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku. 

5) kokain Množství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu. 

6) opium nebo morfin a) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %. 

b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných). 

Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví. 

7) ipekakuanhový prášek s opiem a) Množství opia v prášku nesmí být vyšší než 10 %. 

b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %. 

c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %. 

8) propiram a) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě. 

b) Množství methylcelulosy v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu. 

 

Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.  


