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Kad preparatas veiksmingai mažintų ryklės skausmą, tikslinga skirti vaistų derinį - ir

antiseptiką, ir anestetiką.
Pastilės čiulpiamos kelias minutes, poveikis išlieka ilgiau. Padidėjusi salivacija, čiulpiant

pastiles, veikia kaip natūralus antibakterinis barjeras dėl jose esančių fermentų.

Dezinfektantai, antiseptikai

▪ Amilmetakrezolis

▪ Cetilpiridinio chloridas (bakteriocidinis)

▪ Chlorheksidinas (bakteriocidinis, bakteriostatinis)

▪ Dichlorbenzilo alkoholis

▪ Fenolis (bakteriostatinis)

▪ Povidono jodas, jodas (baktericidinis)

▪ Furaginas (bakteriostatikas)

▪ Biklotimolis

▪ Dekvalinas (bakteriocidinis)

▪ Benzokainas (bakteriocidinis, bakteriostatinis)

Analgetikai, anestetikai

▪ Benzidamino hidrochloridas (priešuždegiminis,

antipiretinis)

▪ Mentolis

▪ Flurbiprofenas (priešuždegiminis, antipiretinis)

▪ Dekvalinas

▪ Benzokainas

▪ Lidokainas



Preparatas

Dolo-angin pastilės Islandinė kerpena Benzokainas 

Tantum verde Benzidamino hidrochloridas

Sebidin pastilės Chlorheksidino dihidrochloridas Askorbo rūgštis

Furasol gargalas Furagino kalio druska 

Tonsilgon Svilarožių šaknys Ąžuolų žievė Ramunėlių žiedai Kiaulpienių, asiūklių 
žolė, kraujažolių žolė, 

riešutmedžių lapai

Hexoraletten pastilės Chlorheksidino dihidrochloridas Benzokainas

Strepsils 2,4-dichlorbenzilo alkoholis Amilmetakrezolis Levomentolis/Askorbo 
rūgštis

Strepsils Flurbiprofenas

Trachisan (nebetiekiama) Chlorheksidinas Lidokaino 
hidrochloridas 

Tirotricinas

Efisol Askorbo rūgštis Dekvalino chloridas

Septabene Benzidamino hidrochloridas Cetilpiridinio 
chloridas

Urgo gelis Celiuliozė Mineralinė rūgštis Karboksirūgštys Alkoholis, vanduo



Preparatas 

Faringospray Medetka Šaltalankis

Anaftin Propeno glikolis Polivinilo pirolidonas (PVP) Maltodekstrinas Tikrasis alavijas

Faringodol Cholino salicilatas

Angin heel Gyvsidabrio bicionidas Amerikinė fitolaka Naminė bitė Kalio sulfidas, karklavijas, 
vaistinė šunvyšnė

Decatylen pastilės Dekvalinio chloridas Cinchokaino hidrochloridas

Decatylen purškalas Rapsai Šaltalankis Medetka Pipirmėtė

Septolete pastilės (purškalas 

nebetiekiamas)

Benzalkonio chloridas Levomentolis Pipirmėtė Eukaliptas, timolis

Hexoral Heksetidinas

Homeovox Mėlynoji kurpelė Trilapis žingis Geležies fosfatas Ramunėlė, šunvyšnė,  ir kt. 

Tonsilotren Atropino sulfatas Kalio sulfidas Kalio dichromatas Gyvsidabrio dijodidas ir kt.

Air-lift pasta, skalavimo 
skystis, purškalas

Ksilitolis Alyvų aliejus

GeloRevoice pastilės Ksantano lipai Karbomeras Natrio hialuronatas Manitolis, ksilitolis



Preparatas 

Isla Islandinė kerpena Medus Imbierų aliejus Citrinžolių aliejus, 
gumiarabikas

Jox Joduotas povidonas Alantoinas

Throat purškalas Hipertoninis jūros vanduo Alavijas Ramunėlės 

Faringmoss/Icelander Islandinės kerpenos aliejus Morkų aliejus Šaltalankių aliejus Medetkų aliejus, saulėgrąžų, 
rozmarinų aliejus

Laryguard Laktoferinas Cinkas Vitamino C kompleksas su 
verbenos ekstraktu

Liugolis Jodas Kalio jodidas

Hexaspray Biklotimolis 

Miramile purškalas Miros tinktūra Ramunėlės Eukaliptų tinktūra Vaistinių šalavijų tinktūra

Miramile pastilės Svilarožė Mentolis Eukaliptas Mira, imbieras

Neo-angin 2,4-dichlorbenzilo alkoholis Amilmetakrezolis Levomentolis 

Salviasept Kids ledinukai Islandijos kerpių ekstraktas Vitaminas C Dedešvų šaknų ekstraktas Juodavaisių šermukšnių 
sultys, šalavijų ekstraktas

Faringosept pastilės Ambazono monohidratas



Preparatas 

Orofar purškalas, 
pastilės

Benzoksonio chloridas Lidokaino 
hidrochloridas

Propolki Propolio ekstraktas Vit C Alavijas/erškėtuogės Imbieras/avietės

Herbitassin Vaistinis, levandinis šalavijai Vit C

Herbitassin Medus Siauralapis gyslotis Saldymedis Gervuogių lapai ir kt.

Otosan gerklės gelis Islandinė kerpena Arabinogalaktanas iš 
maumedžių

Vaistinės pikulės Pipirmėčių, eukaliptų, citrinų 
žievelių, čiobrelių eterinis 
aliejus, natūralus medus

Otosan gerklės 
purškalas Forte 

Karboksimetilbetagliukanas Vaistinės pikulės Apelsinų žievelių, 
čiobrelių eterinis 

aliejus

Saldžioji stevija, etilo 
alkoholis

„Laryngo Herb“ 
purškalas 

Medetka Šaltalankis

Xerostom Betainas Alyvų aliejus Fluoridas ir kalcis Ksilitolis, vitaminas E, 

alantoinas, vitaminas B5, 
kalis, vaistinis citrinmedis 

Hexalyse Biklotimolis Lizocimo hidrochloridas Enoksolonas

Apromelis purškalas Propolio vandeninis 
ekstraktas

Medus



Preparatas 

Xylimelts Ksilitolis Celiuliozės guma

Faringo Chups Šalavijų ekstraktas Čiobrelių ektraktas Svilarožės ektraktas Vitaminas C

Livsane  Eukaliptas Mentolis

Livsane Šalavijas Vit C

Livsane Šeivamedžio žiedai Vit C

Kameton purškalas Chlorobutanolio  
hemihidratas

Kamparo aliejus Levomentolo 
aliejus 

Eukaliptų aliejus

Eludril skalavimo skystis Chlorheksidinas Cetilpiridinio chloridas

Curamed Karvių priešpienis Vit C Niacinas

Ambio sirupas vaikams Plikosios malpigijos vaisių 
ekstraktas

Vaistinio čiobrelio žolės 
ekstraktas

Pipirmėtės lapų 
ekstraktas 

Ambio sirupas Paprastosios cidonijos 
sultys

Paprastojo saldymedžio
šaknų ekstraktas

Islandinės kerpenos 
ekstraktas

Rutulinio eukalipto, 
paprastojo raudonėlio, 

karpotojo viršūklio, vaistinės 
ramunės ekstraktas

Salveprolis purškalas Vaistinė medetka Vaistinis šalavijas

Apromelis plius 
purškalas

Propolio vandeninis 
ekstraktas

Glicerinas Medetkų 
ekstraktas

Šalavijų ekstraktas, medus, 
natrio citratas



Preparatas 

Aphto Fix kremas Celiuliozės derva Kalcio/natrio PVM/MA 
kopolimeras

Vazelinas, skystasis 
parafinas

Citrinų rūgštis,  natrio laurilsulfatas, 
laktozės monohidratas, silicis, natrio 
hidrokarbonatas, natrio chloridas, 
kalio monopersulfatas, pipirmėčių 
kvapioji medžiaga, mentolis, PVP, 

lecitinas

Larfasol spray 
purškalas 

Augalinis aliejus Šaltalankių aliejus Medetkų žiedų 
aliejinis ekstraktas

Pipirmėčių aliejus, rozmarinų 
ekstraktas



Gydančios savybės meduje yra dėl antibakterinio poveikio, drėgmės palaikymo.
Klampumas padeda užtikrinti barjerą, apsauginį sluoksnį gleivinėje. Žaizdos gyja

greičiau dėl imunomoduliacinio poveikio.

Antimikrobinis aktyvumas daugiausiai dėl fermentinės vandenilio peroksido

gamybos, higroskopinių savybių (traukti iš aplinkos vandenį į save).

Gali veikti net antibiotikams atsparias rūšis, tačiau poveikis labai priklauso nuo

medaus rūšies.

Preparatai:
Otosan gelis,

Herbitassin,

Isla, Apromelis

Ramunėlės veikia priešuždegimiškai, kaip antioksidantas, turi sutraukiančių
savybių, stimuliuoja imunosistemą.

Eukaliptų aliejus veikia antiseptiškai ir mažina viršutinių kvėpavimo takų gleivinės
paburkimą.

Propolis raminamai veikia burnos gleivinę ir gerklę.

Preparatai:
Throat, Tonsilgon,

Homeovox, Miramile, Ambio

Preparatai: 
Septolete, Miramile, Otosan, 

Livsane, Kameton, Ambio

Preparatai: 
Propolki, Apromelis

Medetkų aliejus dėl jame esančių flavonoidų, polisacharidų, karotinoidų ir
eterinių aliejų pasižymi antiseptinėmis ir uždegimą slopinančiomis savybėmis,

antibakteriniu (baktericidiniu) ir antivirusiniu poveikiu. Medetkų žieduose yra

vitamino C, imunostimuliuojančiomis savybėmis pasižyminčių polisacharidų.

Preparatai:
Faringospray, Decatylen, 

Icelander, Laryngo Herb, 

Salveprolis, Apromelis, 

Larfasol



Pipirmėtė turi priešuždegiminių, antibakterinių, priešvirusinių savybių.
Pipirmėtės aliejus turi net 44 proc. mentolio.

Alavijai drėkina, juose gausu polisacharidų, kurie teigiamai veikia imuninę
sistemą.

Imbierų ekstraktas skatina seilių gamybą, saugo gleivinę nuo išsausėjimo.

Imbiere yra priešuždegiminiu poveikiu pasižyminčių bioaktyvių medžiagų –
gingerolių. Įvairūs imbiero fenoliai pasižymi antioksidaciniu poveikiu, o

seskviterpenai slopina rinovirusus.

Alyvų aliejus - turi antiseptinių savybių, naikina blogą burnos kvapą.

Mentolio spiritiniai tirpalai, tepalai, aliejai su mentoliu plačiai vartojami
įvairiems skausmams malšinti. Užtepti ant gleivinių, jie dirgina nervų

galūnėles, pradžioje sukeldami šalčio pojūtį, nekeisdami realios

temperatūros. Vėliau refleksiškai išsiplečia kraujagyslės ir juntama šiluma.

Taip švelniai malšinamas skausmas. Veikia natrio kanalus, mažindamas

nervinį aktyvumą. Yra duomenų, kad veikia ir gaba receptorius, tuo

poveikis primena propofolio veikimą.

Preparatai: 
Decatylen, Septolete, Otosan,

Ambio, Larfasol

Preparatai:
Anaftin, Throat, Propolki

Preparatai:
Septolete,

Strepsils, Miramile,

Neo-angina, Livsane,

Kameton,

Aphto Fix

Preparatai: 
Isla, Miramile, Propolki

Preparatai: 
Xerostom, Air-lift



Islandinės kerpenos liaudies medicinoje žinomos kaip priemonė, gydanti plaučių
ligas ir mažinanti karščiavimą. Gleivingosios islandinių kerpenų medžiagos padengia

ryklės gleivinę. Išdžiovintose kerpenose yra 80 % gleivinių medžiagų. Sudėtyje yra 60-

70 % polisacharidų, 3-5 % antibiotinių medžiagų – kerpių rūgščių (protolichesterino,

cetraro, usnino ir kt.), baltymų, riebalų, vaško, dervų, pigmentų, eterinio aliejaus,

mineralinių medžiagų (vario, geležies, kobalto, mangano, jodo), vitaminų (folio

rūgšties, karotino).

Šaltalankių aliejaus sudėtyje yra oleino, stearino, linolino, palmino ir kitų rūgščių,
gliceridų, nemažai riebaluose tirpių vitaminų, gausu tokoferolių, fosfolipidų, cholino,

betaino.

Gerina epitelizaciją, padeda regeneruoti audiniams, greitina žaizdų gijimą,

pasižymi uždegimą slopinančiu, antioksidaciniu poveikiu, stimuliuoja imunitetą.

Preparatai:
Dolo-angin, Isla, Icelander, 

Otosan, Ambio , Salviasept

Preparatai:
Faringospray

Decatylen, Icelander, 

Laryngo Herb, Larfasol

Citrinmedis - skatina seilių išsiskyrimą.

Šalavijai slopina uždegimą, dezinfekuoja. Juose yra natūralaus antibiotiko salvino,
lemiančio antiseptines augalo savybes. Turi savyje flavanoidų, terpenoidų, pasižymi

antimikrobiniu, antioksidaciniu, laisvuosius radikalus surenkančiu poveikiu.

Preparatai: 
Xerostom

Preparatai: 
Miramile, Herbitassin, 

Faringo Chups, Livsane, 

Salveprolis, Apromelis plius 



Šeivamedžio visos dalys turi įvairių biologiškai aktyvių medžiagų. Juodasis šeivamedis turi
unikalių antivirusinių savybių. Veikliosios medžiagos sunaikina viruso fermentą -

neuraminidozę. Tradicinėje medicinoje vartojami šeivamedžio žiedai ir vaisiai, pasižymintys

dezinfekuojančiomis savybėmis.

Čiobreliuose yra eterinių aliejų (timolis, karvakrolis, borneolis, cineolis, linalolis), kuurie veikia
antibakteriškai, taip pat grybelius. Gausu čiobreliuose ir flavonoidų, veikiančių

antimutageniškai, spazmolitiškai, turinčių antioksidacinių savybių. Čiobrelių aliejuje taip pat

yra rūgščių, veikiančių kaip antioksidantas, antialergiškai, priešuždegimiškai. Čiobrelio

preparatai pasižymi dezinfekuojančiu, atsikosėjimą lengvinančiu, antiseptiniu, spazmolitiniu,

skausmą malšinančiu ir šiek tiek raminančiu poveikiu. Čiobreliai skystina gleives ir skatina jų

gamybą, palengvina gleivių pasišalinimą iš organizmo. Čiobrelių garai stimuliuoja

kvėpavimo takų epitelio judesius bei slopina kvėpavimo takų spazmus.

Plikoji malpigija yra vienas didžiausių vitamino C šaltinių. Šis vaisius turi daug antioksidantų,
vitamino A, skaidulų, naudingas imunitetui.

Paprastosios cidonijos vaisiuose gausu rauginių medžiagų, pektinų, citrinų ir obuolių rūgšties,
cukrų, geležies, vario, vitamino C. Sėklose, kuriose yra apie 20 proc. gleivių, vandenyje labai

lengvai išbrinksta. Vitamino C yra 10 kartų daugiau nei obuolių ir kriaušių sultyse. Sėklos

pasižymi itin drėkinančiomis savybėmis, rekomenduojama daug kalbėti turintiems žmonėms.

Preparatai: Otosan, 
Faringo Chups, 

Ambio

Preparatai: Ambio

Preparatai: Ambio

Preparatai: 
Livsane



Ambazono monohidratas yra burnos antiseptikas.

Ksantano lipai yra vandenyje tirpūs ar jame brinkstantys natūralūs polisacharidai.
Net mažų koncentracijų lipų tirpalai yra labai klampūs. Lipai naudojami kaip

gleivės, kurios mažina kitų vaistinių medžiagų sukeliamą sudirginimą ir lėtina

įsiurbimą, kaip piliulių ir emulsijų gamybos priedas.

Natrio hialuronatas yra natūralus didelio molekulinio svorio polisacharidas,
susidedantis iš linijinės grandinės disacharidų vienetų, kurie sudaryti iš natrio

gliukuronato ir N-acetilgliukozamino. Natrio hialuronatas plačiai paplitęs žmogaus

kūno audiniuose. Turi svarbią reikšmę sutepant audinius bei reguliuojant fizikines ir

mechanines sąveikas tarp atskirų audinių. Jis taip pat yra klampi skiriamoji atrama.

Cetilpiridinio chloridas yra antiseptikas, naikina bakterijas, kitus mikroorganizmus.
Gali skatinti rudų dėmių atsiradimą dantyse.

Laktoferinas – sudėtinis baltymas glikoproteinas, esantis seilėse, motinos piene (jo
nėra karvės piene), nosies išskyrose. Dar žinomas kaip laktotransferinas. Laktoferinas

yra įgimtos imuninės sistemos baltymas, veikiantis daugiausiai gleivinėse. Jam

būdingas baktericidinis ir fungicidinis aktyvumas.

Preparatai: GeloRevoice

Preparatai: GeloRevoice

Preparatai: Faringosept

Preparatai: Laryguard

Preparatai: Eludril, 
Septabene



Cholino salicilatas vietiškai slopina uždegimą, malšina skausmą, veikia antibakteriškai,
mažina burnos ir ryklės gleivinės paburkimą ir paraudimą, skatina skirtis seiles.

Dekvalinio chloridas yra plataus spektro baktericidinis, fungicidis dezinfekcinis ir
antiseptinis preparatas, veikiantis virusus ir pirmuonis, alerginės reakcijos jam retos.

Veikia daugelį gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijas. Perspėjama, kad gali

skatinti odos opėjimą.

Cinchokaino hidrochloridas malšina skausmą.

Vitaminas C organizme reikalingas kolageno gamybai ir audinių regeneracijos
procesuose, dalyvauja aminorūgščių, vitaminų, angliavandenių, riebalų metabolizme,

imuninės sistemos veikloje, svarbu kraujagyslių sienelių vientisumui.

Tai vandenyje tirpstantis vitaminas. Dauguma gyvūnų patys sintetina šį vitaminą, bet

žmonės to negali.

Komerciškai naudojamas vitaminas C yra askorbo rūgšties, natrio askorbato ir kitų

askorbatų mišinys.

Preparatai: Efisol, 
Sebidin, Strepsils, 

Laryguard, Propolki, 

Herbitassin, Faringo
Chups, Livsane, 

Curamed, Salviasept

Preparatai: Faringodol

Preparatai: Efisol, 
Decatylen

Preparatai: Decatylen



Chlorheksidinas yra antiseptikas, sukelia bakterijas ir grybelius naikinantį ir jų dauginimąsi
slopinantį poveikį. Chlorheksidinas veikia gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas,

fakultatyvius anaerobus, aerobus, mieliagrybius, dermatofitus, mikobakterijas ir kai kurias

Pseudomonas ir Proteus rūšis, virusus.

Chlorheksidino nerekomenduojama vartoti, kai yra gleivinės opų - lėtėja gijimas. Gali keisti

dantų spalvą. Nedidelės jo dozės veikia bakteriostatiškai, o didesnės – ir baktericidiškai.

Audiniuose, esant fiziologiniam pH, chlorheksidino druskos disocijuoja ir atpalaiduoja

chlorheksidiną, kuris kaip katijonas jungiasi prie neigiamai įkrautos bakterijos sienelės ir ją

suardo. Čiulpiant pastiles, chlorheksidinas laipsniškai išsiskiria į seiles ir prisijungia prie burnos

ertmės ir liežuvio gleivinės. Iš čia chlorheksidinas po to vėl išsiskiria į seiles, kur pasireiškia jo

antibakterinis poveikis. Alkoholis sustiprina šio antiseptiko poveikį. Tad jų mišinys dažnai

naudojamas chirurgijoje.

Preparatai:
Trachisan,

Sebidin,

Hexoraletten, 

Eludril

Lidokainas priklauso vaistų, vadinamų amidų tipo vietiniais anestetikais, klasei.
Lidokainas keičia neuronuose signalo laidumą, užblokuojant greitos įtampos Na+ kanalus

neuronų ląstelių membranoje, atsakingus už signalo sklaidą. Esant pakankamam blokui,

postsinapsinio neurono membrana nesidepoliarizuos, taip signalas nebus perduodamas.

Flurbiprofenas priklauso NVNU vaistų grupei. Pasižymi skausmą ir karščiavimą mažinančiu bei
priešuždegiminiu poveikiu.

Preparatai:
Trachisan, 

Orofar

Preparatai: 
Strepsils



Heksetidinas antiseptiškai veikia burnos ir gerklės infekcinių ligų sukėlėjus (bakterijas ir

grybelius).
Preparatai: Hexoral

Benzalkonio chloridas naikina daugelį bakterijų ir grybelių bei šiek tiek slopina virusų
vystymąsi.

Benzokainas yra paviršinis anestetikas, padengia uždegimo apimtos ląstelės paviršių
kaip apsauginė plėvelė, mažinamas skausmo pojūtis. Veikimo mechanizmas yra
gebėjimas blokuoti natrio jonų kanalus. Nevyksta sensorinių receptorių sužadinimas.

Benzidaminas stipriai slopina uždegimą ir skausmą. Benzidaminas greitai
absorbuojamas ir susikaupia uždegimo apimtuose audiniuose.

Furaginas (furagino kalio druska) slopina mikroorganizmų ląstelių fermentų sistemų
aktyvumą bei kitas biochemines reakcijas, todėl suyra bakterijos ląstelės citoplazmos
membrana ir apvalkalėlis. Natrio chloridas reguliuoja tirpalo osmosinį slėgį, todėl
stiprina tirpiojo furagino poveikį.

2,4-dichlorbenzilo alkoholis ir amilmetakrezolis yra antiseptinės medžiagos
pasižyminčios antibakteriniu, priešgrybeliniu ir antivirusiniu poveikiu. Manoma, kad
veikia panašiai kaip lidokainas, blokuodamas natrio kanalus neuronuose.

Preparatai:
Septolete

Preparatai:
Tantum verde, 

Septabene

Preparatai:
Dolo-angin,

Hexoraletten

Preparatai:
Furasol

Preparatai: Strepsils,
Neo-angin



Sąveikaudama su oda arba gleivine, joduotas povidonas išskiria jodą, kuris sunaikina daugelį
ligas sukeliančių mikroorganizmų (bakterijas, grybelius, kai kuriuos virusus). Per pažeistą odą ir

gleivinę jodo absorbuojama daugiau. Jodas veikia gramteigiamas ir gramneigiamas

bakterijas, pirmuonis, virusus ir kai kurias sporas. Jodo preparatai – vieni seniausiai žinomų

antiseptikų. Nemažai žmonių yra alergiški jodo preparatams.

Dėl nespecifinio joduoto povidono veikimo mechanizmo, ilgai jį vartojant, atsparumas

nepasireiškia.

Alantoinas skatina uždegimo paveiktų audinių gijimą, atsinaujinimą, padeda išvengti
liežuvio, lūpų ir gomurio įtrūkimų bei įskilimų.

Liugolio tirpalas – dažnai naudojamas kaip antiseptikas ir dezinfektantas. Liugolio tirpalo
naudojimas kaip išorinio vaisto turi nepageidaujamų savybių – jis keičia audinių spalvą ir gali

sukelti randėjimą.

Preparatai:
Jox,

Liugolis

Preparatai:
Liugolis

Preparatai:
Jox, Xerostom

Biklotimolis veikia antibakteriškai (sunaikina bakterijas), mažina skausmą ir slopina uždegimą.

Betainas - natūralus cukrinių runkelių ekstraktas, kurio drėkinamosios savybės palaiko burnos
audinių minkštumą, juos drėkina ir sumažina nemalonų sausumo pojūtį. Klinikiniai tyrimai rodo,

kad dantų pasta su betainu sumažina burnos sausumo simptomus du kartus efektyviau nei

bet kuri testuota pasta.

Preparatai:
Hexaspray, 

Hexalyse

Preparatai:
Xerostom



Ksilitolis - kovoja su ėduonį sukeliančiomis bakterijomis, kontroliuoja burnos ph,
skatina seilių išsiskyrimą.

Vitaminas E - antioksidantas. Efektyviai saugo gleivinę nuo uždegimo.

Vitaminas B5 - padeda sugyti pažeistiems audiniams, minkština burnos gleivinę,
mažina drėgmės praradimą.

Kalis - mažina jautrumą.

Preparatai: Xerostom,
Xylimelts, Air-lift, 

GeloRevoice

Preparatai: Xerostom

Preparatai: Xerostom

Preparatai: Xerostom, 

Aphto Fix


