Doporučení ČLnK členům, jak při taxaci posuzovat obaly
Obaly léčivých přípravků jsou primární a sekundární. Primárním obalem je vše, co je v
přímém kontaktu s léčivým přípravkem. Kromě kelímků nebo lahviček jsou to i uzávěrky,
kapací vložky, kapátka integrovaná do uzávěrů, jednorázové licí formy na čípky,
celofánové nebo alobalové obaly čípků, aplikační nástavce. Sekundárním obalem je
např. papírová krabička (např. na oční kapky).
Dávkovací zařízení (stříkačky, pipetky, kapátka) se považují za obal pouze tehdy, pokud
mohou být v kontaktu s léčivým přípravkem např. při skladování.
Dávkovací zařízení (stříkačky, pipetky, kapátka), která jsou jen přiložena a nejsou
součástí obalu, nesmí být započteny do ceny IPLP vůbec (ani bez marže). Tato
dávkovací zařízení si pacient musí zaplatit v plné výši (pokud bude souhlasit, že je
potřebuje a že si je koupí).

Doporučení ČLnK členům, jak při taxaci posuzovat, zda jde o léčivou látku,
pomocnou látku nebo směs pomocných látek.
Všechny látky uvedené ve vyhlášce č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek
a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, v platném znění,
patří mezi léčivé nebo pomocné látky. Proto např. níže uvedené látky mohou mít pouze
15% obchodní přirážku:






GLYCEROLUM 85%
ETHANOLUM BENZINO DENATURATUM
ETHANOLUM 60%
ADEPS LANAE CUM AQUA
COFFEINI CITRAS

Pokud jde o směs látek, je na obalu uvedeno složení.
Směs pomocných látek se taxuje s obchodní přirážkou 25%. Typickým příkladem je
např. Cremor leniens, Synderman nebo AmylFarm .
®

®

Směs léčivých a pomocných látek je velmi často léčivý přípravek. Takový by měl být
registrovaný a potom ho lze pro přípravu použít (s obchodní přirážkou 25%).
Některé směsi léčivých a pomocných látek nejsou registrované jako léčivé přípravky, ale
jsou do lékáren dodávány s certifikátem jakosti (s atestem). SÚKL na tyto směsi nahlíží
jako na suroviny, přesněji na galenické přípravky dodávané v režimu surovin pro
magistraliter přípravu, a přípravu IPLP z nich toleruje. Cena použité směsi léčivých a
pomocných látek by proto do ceny IPLP měla být započítána s obchodní přirážkou 15%.
ČLnK doporučuje svým členům, aby se při rozhodování o zařazení kupovaného
přípravku (látky, směsi) neřídili katalogy nebo webovými stránkami distributorů.

