Společné stanovisko ČPS ČLS JEP a ČSEKFT ČLS JEP k používání
přípravku Viburcol čípky v terapii febrilních stavů u dětí z 10.9.2017
Viburcol čípky představuje homeopatický přípravek, kód SÚKL 0066905.
Složení: Koniklec luční (PULSATILLA PRATENSIS 4 D), jitrocel větší (PLANTAGO
MAJOR 4 D), lilek potměchuť (SOLANUM DULCAMARA 4 D), heřmánek pravý
(CHAMOMILLA RECUTITA 4 D), calcium carbonicum Hahnemanni (8 D), rulík zlomocný
(BELLADONNA 4 D)
Účinnost: Při registraci Viburcol čípky nebyl obdobně jako u ostatních homeopatik
požadován doklad o jeho účinnosti. Přestože byla v roce 2005 publikována studie, která
porovnává účinek přípravku Viburcol s podáváním paracetamolu (1), nelze na jejím základě
vyvodit závěr o porovnatelné účinnosti z důvodů nedostatečné citlivosti studie pro posouzení
případných rozdílů mezi srovnávanými přípravky. Dále přípravek používaný v této studii
(kapky Viburcol - NDC:50114-1434-2, Německo) je jiný, než přípravek Viburcol používaný
v ČR a má i odlišné složení než Viburcol čípky (Viburcol čípky kód SÚKL 0066905)
používaný v České republice. Literární údaje o účinnosti podávaných homeopatik v terapii
febrilních stavů u dětí dosud chybí (2-4).
Stanovisko ČLS JEP k homeopatii: Homeopatie je založena na principech, které jsou
v rozporu se současnými vědeckými poznatky a Česká lékařská společnost JEP se od
homeopatie distancovala (5).
Závěr: Antipyretika se doporučují podávat u dětí obvykle při teplotách vyšších než 38 °C (6).
V terapii febrilní stavů u dětí nedoporučujeme nahrazovat antipyretika přípravkem
Viburcol z důvodu jeho nedostatečně doložené účinnosti.
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