
Ochorenia Dávkovanie Doba lieãby Úãinok

Zápaly horn˘ch a doln˘ch d˘chacích ciest,
u‰í, hlasiviek
Zápaly moãov˘ch ciest
Zápaly pohlavn˘ch orgánov
Zápaly v oblasti tráviaceho traktu, zápaly
koÏe, iné zápaly

Zápaly povrchov˘ch Ïíl

Potrombotick˘ syndróm (stav po upchatí Ïily
krvnou zrazeninou)

Artróza

Reumatizmus mäkk˘ch tkanív (tenisov˘ lakeÈ,
zápal Achillovej ‰ºachy, zamrznuté rameno)

Reumatoidná artritída (zápalové ochorenia
kæbov s podielom autoimunitnej reakcie)

Mnohopoãetná mozkomie‰na skleróza

Poúrazové opuchy

Niektoré pooperaãné stavy v chirurgii

Fibrocystická mastopatia (chronické ochore-
nia prsníka s tvorbou c˘st a väziva)

Lymfedémy (opuchy zpôsobené hromadením
lymfy)

Dospelí:
3x5 drg. 

Deti:
1 drg. / 6 kg hmotnosti / deÀ

Dospelí:
3x7 aÏ 3x5 drg.

Dospelí: 
3x10 aÏ 3x5 drg.

Dospelí: 
3x6 drg.

Dospelí:
3x5 drg.

Deti:
1 drg. / 6 kg hmotnosti / deÀ

Dospelí: 
3x5 drg.

Deti: 
1 drg. / 6 kg hmotnosti / deÀ

Dospelí: 
1.-14. deÀ 3x10 drg., ná-
sledne sa prechádza na udr-
Ïiavaciu dávku 3x3 drg.
Lieãba musí byÈ konzulto-
vaná s lekárom.

Dospelí: 
3x5 aÏ 3x10 drg. podºa zá-
vaÏnosti úrazu.

Deti: 
1 drg. / 6 kg hmotnosti / deÀ.

Dospelí: 
zahájenie lieãby 3x5 aÏ 3x10
drg.

Deti: 
1 drg. / 6 kg hmotnosti / deÀ.

Dospelí: 
2x10 drg. Lieãbu zahájiÈ aÏ
po vy‰etrení lekárom.

Dospelí: 
zahájenie lieãby 2x10 alebo 3x7
drg., neskôr 3x5 aÏ 3x3 drg.
V tejto indikácii je vÏdy po-
trebné poradiÈ sa  s lekárom!

UÏívaÈ do odoznenia klinic-
k˘ch príznakov.
S ústupom ÈaÏkostí je moÏné
postupne zniÏovaÈ na dávku
3x3 drg. denne.

UÏívaÈ aspoÀ po dobu 
2-3 t˘ÏdÀov.

UÏívaÈ minimálne po dobu
5-6 t˘ÏdÀov.

UÏívaÈ najmenej po dobu 
5-6 t˘ÏdÀov.

UÏívaÈ najmenej po dobu 
3-4 t˘ÏdÀov.

UÏívaÈ po dobu aspoÀ 5-6
mesiacov, obvykle ako 
súãásÈ komplexnej lieãby.

UÏívaÈ dlhodobo, u záÈaÏo-
v˘ch stavov sa dávkovanie
zvy‰uje na 3x10 drg.

Lieãbu zahájiÈ vy‰‰ou dáv-
kou, po 7-10 dÀoch po-
stupne zniÏovaÈ, uÏívaÈ aÏ
do úplného vymiznutia prí-
znakov.

Úvodnú dávku uÏívaÈ 7-10
dní, po odoznení akútneho
stavu postupne zniÏovaÈ na
3x5 aÏ 3x3 drg., uÏívaÈ aÏ do
úplného odoznenia príznakov.

Najmenej po dobu 6 t˘ÏdÀov.

Úvodnú dávku uÏívaÈ mini-
málne 4-5 t˘ÏdÀov, ìalej po-
dºa v˘sledkov lieãby a dopo-
ruãení lekára. Lieãba by
mala b˘È dlhodobá. 

Podpora procesu hojenia zápalu a posilnenia
zníÏenej obranyschopnosti organizmu.
Zmiernenie opuchu slizníc.
Zv˘‰enie úãinnosti antibiotík.

Ur˘chlenie hojenia zápalov a vstrebávanie
opuchov. 
Zmiernenie bolestí.
Zlep‰enie tekutosti krvi a mikrocirkulácie.

Ur˘chlenie vstrebávania opuchov.
Zamedzenie opuchov po záÈaÏi. 
Zmiernenie bolestí, pocitu ÈaÏk˘ch nôh.
Zlep‰enie tekutosti krvi a mikrocirkulácie.

Priaznivé ovplyvnenie zápalového procesu,
zmiernenie bolestí a opuchov, zlep‰enie hyb-
nosti.

Priaznivé ovplyvnenie zápalového procesu,
zmiernenie bolestí a opuchov, zlep‰enie hyb-
nosti.

Skrátenie rannej ztuhnutosti, zlep‰enie hyb-
nosti, zmiernenie bolestí pri pohybe i v kºude,
obmedzenie prejavov zápalu.

Modulácia imunitného systému a zápalového
procesu.

Ur˘chlenie vstrebávania opuchov a krvn˘ch
podliatin a v˘ronov. Skrátenie doby hojenia.

Ur˘chlenie vstrebávania opuchov a krvn˘ch
podliatin a v˘ronov.
Skrátenie doby hojenia.

Zmiernenie bolestivosti.

Zlep‰enie priechodnosti lymfatick˘ch ciev,
vstrebávanie lymfatického opuchu.

Ako Wobenzym správne uÏívaÈ?
Nalaãno, nikdy s jedlom, najmenej 1/2 hodiny pred jedlom a nie skôr ako 2 hodiny po predchádzajúcom jedle. Nerozhryzené tablety v˘datne zapiÈ najmenej 200 ml
tekutiny (voda, ãaj, minerálka). Nesprávne uÏívanie lieku zniÏuje jeho vstrebávanie a t˘m aj úãinok.

Celková denná dávka Wobenzymu sa obvykle delí do troch alebo dvoch dielãích dávok.
Príklad: celková denná dávka 12 drg. – moÏno uÏívaÈ 3x4 drg. alebo 2x6 drg.

Aké balenie Wobenzymu kúpiÈ?
Wobenzym je moÏné zakúpiÈ iba v lekárni, a to v troch rôznych baleniach podºa veºkosti - 40 drg., 200 drg. a 800 drg.
Najmen‰ie balenie 40 drg. je urãené predov‰etk˘m pre lieãbu detí, u ktor˘ch b˘va denná dávka v˘razne niÏ‰ia neÏ u dospel˘ch. Stredne veºké balenie 200 drg. je vhodné
pre lieãbu akútnych zápalov (lieãba po úrazoch a operáciách a pod.), kde tento liek nie je potrebné uÏívaÈ dlh‰iu dobu a pacientovi staãí cca ‰trnásÈdenná lieãba. 
Ak je potrebné uÏívaÈ Wobenzym dlh‰iu dobu (u chronick˘ch ochorení, porúch imunity a pod.), cenovo najv˘hodnej‰ie je zakúpenie najväã‰ieho balenia 800 drg. 

Ako uÏívaÈ liek Wobenzym?


