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TARAXACUM OFFICINALE EXTRACT
Smetánka lékařská - rostlinný extrakt

( T 032 )

Koncentrace přípravku: 2,5% ve vazelíně
Synonyma
Common dandelion
Pongyola pitypang

Púpava lekarska
Tarassaco

Löwenzahn
Pissenlit

Kuhlblume
Taraxacón

Oficiální droga: Radix taraxaci, Radix rtaraxaci cum herba, Folium taraxaci

Vlastnosti
Jde o extrakt z rostliny Taraxacum officinale (Smetánka lékařská – nesprávně Pampeliška) z řádu Hvězdnicotvaré
(Asterales), čeledi Čekankovité (Cichoriaceae), která zahrnuje 28 rodů. Latinský název zavedl Ibn Sin, známý jako
Avicena (980-1036). Název je odvozen z řeckých slov taraxis= zánět očí, akeomai=léčit. Jde o velmi rozšířený plevel,
druh rostoucí všude, tzv. jarní salátová zelenina vhodná pro diabetiky. Kořen s obsahem rezervního polysacharidu
inulinu (místo škrobu) se používá k výrobě cikorie. Obsahuje dále hořčiny (taraxacin), sliz, třísloviny, v mléčné šťávě
cerylalkohol, laktucerol, kaučuk aj.; nadzemní části obsahují vitamin C, B2, terpenové alkoholy, xantofyly a
karotenoidy. Droga je především amarum, cholagogum a diuretikum, indikuje se při chorobách sleziny, jater, ledvin, při
poruchách trávení, dně, revmatismu a chronických ekzémech. Tzv. pampeliškový med se používá při nachlazení a při
kašli.
Alergizující látkou se předpokládá glykosid kyseliny taraxinové.

Výskyt
S hapteny přítomnými v rostlině Smetánka lékařská mohou osoby přijít do styku velmi často.
Čaje:

Ungolen – cholagogum, choleretikum, hepatoprotektivum,
Diabetan – pro diabetiky,
Thé Salvat – choleretikum, stomachikum, laxans,
Boldogran – choleretikum, cholekinetikum.

Dále může být extrakt nebo droga samotná přítomna:
 v některých parafarmakách,
 v medu,
 v kosmetických přípravcích.
Rostlina je natolik ubikvitární, že s ní může přijít do styku každý.

Skupinová alergie
Kterákoliv rostlina řádu Asterales (Hvězdnicotvaré).

Poznámka
Tímto haptenem by měly být také testovány všechny osoby s pozitivním epikutánním testem na směsný přípravek,
hapten Sesquiterpen lakton směs kat. čís. Mx 18.

