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NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY LUPÉNKY 

Téma bylo předmětem tiskové konference k prezentaci výsledků studie pro ověření účinnosti 

přípravků Dr. Michaels u psoriázy. Účinnost přípravků Dr. Michaels činí 82% 

Dosavadní léčba lupénky byla založena na místní aplikaci přípravků, které obsahují účinnou látku 

v podobě kortikosteroidů. Přestože tato metoda je relativně účinná, vykazuje velké procento 

nežádoucích vedlejších účinků. V současné době však již existuje účinná alternativa, kterou 

představují převážně přírodní přípravky Dr. Michaels. Kombinace čistícího gelu, masti a tělového 

mléka dosahuje při této metodě vysoké efektivity. 

Jeden z předních českých dermatologů profesor František Novotný vyzkoušel ve své praxi přípravky 

Dr. Michaels na 130 pacientech s chronickou lupénkou. Dva měsíce aplikace přinesly výrazně úspešné 

výsledky. „104 nemocní byli zcela zhojeni, dalších 18 nemocných se zlepšilo o 50 až 75 %, čtyři 

nemocní se zlepšili o 25 procent. Pouze tři případy se nezlepšily a u jednoho nastalo přechodné 

zhoršení, které však bylo způsobeno virovým onemocněním horních cest dýchacích,“ popisuje své 

zkušenosti profesor Novotný, který doporučuje zavést přípravky Dr. Michaels do běžné 

dermatologické praxe. Jejich obrovskou výhodou  je skutečnost, že neobsahují kortikosteroidy,“ 

upozorňuje profesor Novotný z Pražského dermatologického centra. 

„Ošetření všemi třemi přípravky se provádí dvakrát denně. Čistící gel se nanáší na mokrou kůži a vlasy 

a po pěti až patnácti minutých se opláchne. Po osušení se na chorobná místa vtírá mast. Nakonec se 

na mastí ošetřená místa nanese tenká vrstva tělového mléka,“ popisuje průběh léčení lupénky 

profesor Novotný a upozorňuje, že efekt přípravků Dr. Michaels dosahuje u chronické psoriázy 

neuvěřitelných 90 procent. Pacienti s lupénkou tak mají k dispozici účinnou alternativu k drahé 

biologické léčbě. 

Přípravky DR. MICHAELS: 

Efektivita léčby: 82,3% 

Cena pro 1 pacienta za léčbu za rok: 4 - 6.000 Kč (2-3 sady) 

Doba léčení: 5-8 týdnů 

Recidiva: menší rozsah 25-30% - průměrně za 1 rok 

Vedlejší nežádoucí účinky: 

Přechodné, trvající několik dnů: pálení, svědění, zánětlivá reakce u 10% pacientů, v dalších dnech 

ovšem zlepšování 

Klinické testy na přípravky Dr. Michaels proběhly i v zemích: Maďarsko, Rumunsko, Rusko a 

Rakousko. Výsledky byly zajímavé. Výsledky klinických testů byly natolik výrazné, že lékaři 

vykonávající tyto zkoušky si mysleli, že přípravky řady Dr. Michaels obsahují kortikosteroidy nebo 

kalcipotriol. Z důvodu objasnění těchto otázek nařídilo Ministerstvo zdravotnictví Rakouska okamžité 

provedení chemických testů. Testy vztahující se na 104 modifikace kalcipotriolu akortikosteroidů byly 

provedeny za použití metod HPLC, DAD a UV. Všechny výsledky prokázaly, že přípravky řady Dr. 

Michaels NEOBSAHUJÍ ani kortikosteroidy, ani kalcipotriol. 
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