
DERMAINTENSE – světová novinka LR v léčbě ekzémů a lupenky 
 
   Klíčové účinné látky: 

 
   Pupalkový olej, výtažek z dřišťálu (mahonie), vitamín B12, Aloe Vera 20%. 
   Každá z těchto účinných látek prokázala sama o sobě vynikající účinky při léčbě kožních nemocí  
   jako   atopického  ekzému či lupénky.  Pečuje o velmi suchou, zarudlou pokožku. Je určen zejména 
   pro citlivou pleť, bez parfemace. Pro děti i dospělé. 

 

     
Proč je snaha nahrazovat kortikoidní masti? 
 

Masti, krémy, emulze používané v kožním lékařství obsahují často kortikoidy. To jsou uměle připravené hormony, 
svým složením podobné glukokortikoidům produkovaných kůrou nadledvin. Mají protizánětlivý, protialergický  
a protisvědivý účinek a jsou určeny především ke krátkodobému léčení akutního ekzému. 
 
Kortikoidy neléčí vlastní onemocnění, jen tlumí autoimunitní reakce kůže! 
Vzhledem k tomu, že ekzém je problémem vnitřního prostředí, dochází po vysazení masti s kortikoidy často 
k návratu problému, ale ještě v rozsáhlejší a závažnější formě. 
 

 Při dlouhodobém používání kortikoidů dochází k potlačování vlastní obrané reakce kůže. Na pokožce se 
v průběhu terapie mohou častěji vyskytnout projevy bakteriální, houbové nebo virové infekce. 

 Při dlouhodobé, intenzivní léčbě kortikoidy může vzniknout i atrofie kůže, tzn. ztenčení kůže, jemné zřasení a 
prosvítání cév. Kůže je následně zranitelnější. 

 Kortikoidy také způsobují stažení krevních vlásečnic. Pokud se k ošetření pokožky používají přípravky 
s obsahem hormonů dlouhodobě, ztrácejí stěny vlásečnic svou pružnost, zůstávají trvale rozšířené a snadno 
praskají. 

 Negativní dopad může mít používání kortikoidů v oblasti obličeje. Při delším podávání kortikoidových mastí 
dochází postupně k navyknutí kůže na podávané látky. Po jejich vysazení se může na pokožce objevit výsev 
červených, drobných zánětlivých pupínků kolem úst. Jde o tzv. periorální dermatitidu. 
 

Komplikací lokální léčby může být také kontaktní alergie. Alergie na kortikoidy se na pokožce projeví ekzémovými 

změnami. Při dlouhodobém ošetřování rozsáhlých postižených ploch s akutními projevy ( silně mokvající, zánětlivé 
změny )  hrozí riziko vstřebávání kortikoidů do krve. Vstřebané kortikoidy působí tlumivě na produkci přirozených 
hormonů kůry nadledvin.  Následný projev : akutní neschopnost organismu reagovat na zátěž a stres! Dalším 
nebezpečím jsou chronické změny např. porucha metabolismu kostí, objevení osteoporózy, tukové polštáře na 
zádech, změny nálad, vznik akné, zvýšení krevního tlaku, vznik žaludečních vředů……. 
Těmito závažnými poruchami jsou ohroženy zejména malé děti, také u těhotných žen je nutné aplikovat tyto 
prostředky velmi opatrně. 
 
V Německu v r. 1995 byla provedena nezávislá studie v 89 dermatologických, lékařských ordinacích. Ze 443 
pacientů se 375 léčilo plných 12 týdnů nebo skončilo dříve, protože byli vyléčeni. Podle vyjádření lékařů došlo 

ke zlepšení a vymizení symptomů u 81% ze 100%. Snášenlivost masti z mahonie byla hodnocena dobrá nebo velmi 
dobrá u 82,4% pacientů. Závěr studie byl, že by se mahonii při léčbě lupénky a ekzémů měla věnovat velká 
pozornost! 
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