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Zásilky ze 3. zemí obsahující léčivé přípravky
Vážení,
Na základě četných dotazů občanů týkajících se zasílání poštovních zásilek s léčivými přípravky ze 3. zemí do
České republiky přikládáme aktualizovaný seznam léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích, které jsou
dle dosavadních zjištění Ústavu nejčastěji předmětem neobchodního dovozu prostřednictvím poštovních
zásilek ze 3. zemí do České republiky.
Jedná se o látky, o nichž je známo, že mají významný farmakologický nebo metabolický účinek a lze je použít u
lidí za účelem ovlivnění fyziologických funkcí (viz např. MICROMEDEX® 2.0. Copyright © 1974-2009 Thomson
Reuters). Přípravky obsahující tyto látky Ústav považuje za léčivé přípravky ve smyslu definice léčivého
přípravku uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem
Mgr. Apolena Jonášová
vedoucí sekce dozoru

Příloha : 1) seznam léčivých látek
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Příloha 1) k dopisu „Zásilky ze 3. zemí obsahující léčivé přípravky“, sp.zn. sukls63610/2012
Seznam léčivých látek – pomůcka pro posuzování zásilek obsahujících léčivé přípravky při neobchodním
dovozu ze 3. zemí
acetaminophen (paracetamol)
albendazol
alprazolam
amlodipin
amoxicilin
ampicilin
amygdalin (dávka překračuje 1,2 mg/den)
aspirin (kyselina acetylsalicylová)
atenolol
atomoxetin
azithromycin
benzokain
bisoprolol
bromazepam
bupropion
cefalexin
cetirizin
clarithromycin
clomifen
dapoxetin
dextromethorfan
DHEA
diazepam
diethylkarbamazin
difenhydramin
diklofenak
diphenhydramine
doxycyklin
dutasterid
efedrin
estradiol
ethinylestradiol
fenylefrin
finasterid
flukonazol
furosemid
GABA (kyselina gama-aminomáselná)
gentamicin
guaifenesin
guanfacin
chloramfenikol
ibuprofen
isotretinoin
ivermectin

kyselina mefenamová (mefenamic acid)
levofloxacin
levothyroxin
lidokain
liothyronin
loratadin
lorazepam
mebendazol
melatonin
metoprolol
metronidazol
mifepriston
minocyklin
misopristol
modafinil
naproxen
norfloxacin
nystatin
olmesartan medoxomil
omeprazol
orlistat
oseltamivir
piroxicam
praziquantel
prednisolon
propranolol
pseudoefedrin
ranitin
rifampicin
rosuvastatin
salbutamol
sibutramin
sildenafil
simvastatin
tadalafil
tamoxifen
tamsulosin
tetracyklin
tinidazol
tramadol
vardenafil
yohimbin
zolpidem
klonazepam
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