Lékárna Nemocnice
České Budějovice, a. s.
(v terminálu nemocnice)
Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
verlek@nemcb.cz
Tel.: +420 387 873 126
Provozní doba:
Nepřetržitý provoz
Výdej léků pro veřejnost:
Po – Pá: 7.00 – 18.00
Pohotovostní služba
mimo běžnou pracovní
dobu nepřetržitě
(tel.: 387 873 103)

Lékárna Nemocnice
Český Krumlov, a. s.

Lékárna Nemocnice
Prachatice, a. s.
Nebahovská 1015
383 01 Prachatice
lekarna@nempt.cz
Tel.: 388 600 445,
724 379 405
Provozní doba:
Po – Pá: 7.00 – 16.00

Výhody nákupu
v nemocničních
lékárnách:
• Levnější recepty
• Bonusové slevy na nákup
• Prodloužení doby
bezplatného parkování
• 	Odměny za nákupy
• 	Poradenství
kvalifikovaného
personálu
• 	Veškerý zisk z provozu
lékáren se investuje
zpět do zdravotní péče

AKČNÍ LETÁK:

Vážení spoluobčané,
doufáme, že si začátek roku užíváte
v maximální spokojenosti a hlavně plném
zdraví. Pokud by vám nějaká nemoc přece
jenom zkomplikovala život, můžete počítat
s tím, že v jihočeských nemocnicích vám

Nemocniční 429
381 27 Český Krumlov
Tel.: 380 761 253
lekarna@nemck.cz
Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 16.30

Lékárna U Lva
382 79 Frymburk 193
Tel.: 777 468 803
frymburk@nemck.cz
Otevírací doba:
Po – Pá: 8.30 – 11.00

Lékárna
Poliklinika Kaplice
Gen. Fanty 25
382 41 Kaplice
Tel.: +420 778 533 599
kaplice@nemck.cz
Otevírací doba:
Po, Út, Čt: 7.00 – 12.00
12.30 – 16.00
St, Pá: 7.00 – 12.00
12.30 – 15.00

pomůžou skuteční odborníci! Stejná slova
platí i o nemocničních lékárnách, které jsou
vám plně k dispozici.

Lékárna Nemocnice
Tábor, a. s.
Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
lekarna@nemta.cz
Tel.: 381 607 663

Ivana Stráská, 1. náměstkyně jihočeského hejtmana

Provozní doba:
Po – Pá: 7.00 – 22.00
So, Ne: 8.00 – 20.00

Lékárna Poliklinika
Světlogorská
Světlogorská 2764
390 05 Tábor
Tel.: 381 262 296
Provozní doba:
Po – Pá: 7.30 – 17.00

Výdejna léků
Mladá Vožice
Aloise Mareše 180
391 43 Mladá Vožice, Tábor
Tel.: 775 897 476
lekarnamv@seznam.cz

Rýma

Lékárna Nemocnice
Písek, a. s.

Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 20.00
So, Ne, Svátky: 8.00 – 12.00

Bolest

Muconasal®
Plus

Nalgesin® S
30 tablet

Lék na bolest hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační
bolesti, bolesti spojené s nachlazením.
V akci také Nalgesin® S, 20 tablet, cena 104 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Léčivá látka naproxenum natricum.

10 ml

Uvolní ucpaný nos rychle
a nadlouho
• účinkuje během 5 minut
• působí až 10 hodin
S éterickými oleji (máta,
eukalyptol), které zvlhčují
a ošetřují nosní sliznici.
Lék k nosnímu užití. Léčivá
látka tramazolini
hydrochloridum.

Provozní doba:
Po – Pá: 7.30 – 12.00
12.30 – 16.00

Karla Čapka 589
397 01 Písek
Budějovické Předměstí
lekarna@nemopisek.cz
Tel.: 382 772 334,
382 213 503

pro období 1. 3.–30. 4. 2017
nebo do vyprodání zásob

105,-

180,-

96,-

135,Kašel

Dýchací cesty
Lékárna Nemocnice
Strakonice, a. s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
Tel.: 383 314 390
lekarna@nemocnice-st.cz
Provozní doba:
Po – Pá: 7.00 – 17.00

Lékárna Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.

(uvnitř areálu nemocnice)
U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 376 445, 384 376 447
lekarna@nemjh.cz
Provozní doba: Po – Pá: 7.30 – 15.30

ACC® LONG 600 mg
10 šumivých tablet

Rychlejší než kašel. Pro dospělé
a dospívající od 14 let. Jedna tableta denně. Rozpouští
a odstraní hlen z dýchacích cest a rychle vám uleví.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
acetylcystein.

139,-

114,-

Drosetux neo®
sirup NOVINKA
150 ml

• Léčba suchého a dráždivého kašle
• Pro děti od narození* a dospělé
• Vhodný i pro těhotné a kojící ženy
• Bez alkoholu
Homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii
k léčbě suchého kašle, dráždivého
kašle nebo jiných forem
neproduktivního kašle.
K vnitřnímu užití. *U dětí do 2
let by měla být léčba kašle vždy
konzultována s lékařem.

159,-

134,-

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem
tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou
v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR,
www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

Topická bolest

Preventivně a od prvních příznaků

Oscillococcinum®
6 dávek

Oscillococcinum se užívá preventivně a od prvních
příznaků. Představuje léčbu pro celou rodinu bez
věkového omezení.
V akci také Oscillococcinum®,
30 dávek, cena 569 Kč.

Homeopatický léčivý
přípravek k vnitřnímu užití.

199,-

164,-

Voltaren® Forte 2.32%
gel
150 g

Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů. Stačí aplikovat 2x
denně. Snadno otevíratelný uzávěr.
V akci také Voltaren® 140mg léčivá náplast, 5 ks,
cena 269 Kč.

Léky na vnější použití.
Obsahuje diclofenacum
natricum.

Klouby

Kolagen

Colafit
60 kostiček

• Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, snadno
polykatelných kostiček.
• Balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze 1 kostička
denně.
• Bez barviv a přídavných látek.
Doplněk stravy

429,-

445,-

339,-

349,-

Močové cesty

Trávení

Bayflex® 1178mg

Blokurima 2g D-manózy

Silymarin AL 50

Bayflex 1178 mg – lék pro léčbu osteoartrózy kolene
• úleva od bolesti způsobené osteoartrózou
• zpomaluje úbytek kloubní chrupavky
• působí protizánětlivě

Na močové cesty BLOKURIMA zkuste ji taky!
V akci také Blokurima 2g D-manóz, sáčky 10x4g,
výhodná cena.
Doplněk stravy

K podpůrné léčbě chronických zánětlivých jaterních
onemocnění, jaterní cirhózy a toxického poškození jater.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

30 potahovaných tablet

Léčivý přípravek s účinnou
látkou glukosaminum
k vnitřnímu užití.

sáčky 30x4g

319,-

Ústní hygiena

40 g
4 druhy
• Pevná fixace zubní náhrady po celý den.
• Pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla.
• Neobsahuje zinek.
V akci také Corega® Bio Antibakteriální tablety 30,
30 ks, cena 89 Kč.
Zdravotnický prostředek

196,-

výhodná
cena

229,-

Corega® fixační krém

100 obalených tablet

149,-

Kožní infekce

Dětská kosmetika

Clotrimazol AL 1%
krém

Bepanthen® Care Mast

20 g

• Pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
• Pro každodenní péči
• Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky a suchou
pokožku
Kosmetický přípravek
L.CZ.MKT.CC.04.2016.0656

K léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny
kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi. Pro dospělé
a děti od 2 let.
Léčivý přípravek k vnějšímu užití.

100 g

109,-

75,-

325,-

89,-

59,-

269,-

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem
tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou
v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR,
www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

