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Najdôležitejšie liekové skupiny – remedia 

(všetky názvy liekových skupín sú z gramatického hľadiska prídavné mená 

stredného rodu v nominatíve plurálu, pôvodne sa tieto adjektíva spájali 

s podstatným menom remedium – prostriedok, v množnom čísle remedia) 

abortiva – lieky urýchľujúce pôrod, vyvolávajúce potrat 

abstergentia – lieky mierne preháňajúce 

adiuvantia – súčasti liekov zosilňujúce účinok vlastného liečiva 

adstringentia – lieky sťahujúce, t.j. lokálne zužujúce cievy a znižujúce 

vyprázdňovanie (cz. vyměšování) 

amara – lieky obsahujúce horké látky slúžiace napríklad k posilneniu chuti do 

jedla 

anaesthetica – anestetiká – látky vyvolávajúce znecitlivenie 

analeptica – analeptiká, látky vzpružujúce, zvyšujúce činnosť životne 

dôležitých orgánov 

an(t)aphrodisiaca – antafrodiziaká, lieky znižujúce pohlavný pud 

an(t)hidrotica – anhidrotiká, lieky slúžiace k zmierneniu nadbytočného 

vylučovania potu 

anodyna – lieky zmierňujúce bolesť 

antacida – lieky znižujúce prekyslenie žalúdočnej šťavy 

antasthmatica – antastmatiká, lieky proti astme, zmierňujúce ťažkosti pri 

dýchaní 

antepileptica – atepileptiká, prostriedky proti epilepsii 

anthelminthica – anthelmintiká, lieky proti hlístom 

antiallergica – antialergiká, lieky proti alergii 
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antidiarrhoica – lieky proti hnačkám 

ant(i)emetica – antiemetiká, lieky proti zvracaniu 

antifebrilia, febrifuga – lieky znižujúce horúčku 

antigalactica – lieky zmierňujúce sekréciu mliečnych žliaz 

antineuralgica – antineuralgiká, lieky proti neuralgickým bolestiam 

antiparasitica – antiparazitiká, lieky proti cudzopasníkom 

antipyretica – lieky znižujúce horúčku 

antiseptica – antiseptiká, látky proti sepse (otrave), látky brániace vývoju 

mikróbov a zastavujúce ich činnosť 

antispasmodica, antispastica – antispasmodiká, antispastiká, lieky utišujúce 

kŕče, kŕčové sťahovanie svalstva 

aperitiva, aperientia – lieky s mierne preháňajúcim účinkom, rovnako látky 

povzbudzujúce chuť do jedla 

aphrodisiaca – afrodiziaká, látky dráždiace, zvyšujúce libido 

cardiaca – kardiaká, látky posilňujúce srdcovú činnosť 

cardiotonica – kardiotoniká, lieky upravujúce činnosť srdcovú zlepšením 

napätia srdcovej svaloviny 

carminativa – karminatíva, látky pôsobiace odchod nahromadených črevných 

plynov 

caustica – kaustiká, leptadlá 

corrigentia – korigencia, súčasti liekov, ktoré zlepšujú alebo zakrývajú 

nepríjemnú chuť vôňu alebo vzhľad liekov 

cosmetica – kozmetiká, prostriedky k pestovaniu krásy 
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dacryagoga – dakryagoga, látky vyvolávajúce slzenie 

depilatoria – lieky na odstránenie chĺpkov, ochlpenia 

depurgativa – lieky prečisťujúce, preháňajúce, preháňadlá 

derivantia – lieky odvádzajúce bolesť a chorobu na povrch, t. j. silne dráždiace 

kožu a tým znižujúce vnímanie základnej choroby 

dermatica – dermatiká, kožné lieky 

desiccantia – vysušujúce látky 

desinficientia – látky umŕtvujúce mikroorganizmy, dezinfekčné prostriedky 

desodorantia – látky odstraňujúce alebo prekrývajúce nepríjemný zápach 

diaphoretica – diaforetiká, látky podporujúce potenie 

digestiva – látky podporujúce trávenie 

diuretica – močopudné látky 

drastica – lieky drastické, silne preháňajúce 

emetica – lieky vyvolávajúce zvracanie 

emollientia – lieky zmäkčujúce kožu a sliznicu 

escharotica – escharotiká, leptadlá 

evacuantia – evakuanciá, lieky preháňajúce, preháňadlá 

excitantia – lieky vzpružujúce, dráždiace činnosť mozgu, dýchanie a krvný 

obeh 

expectorantia – expektoranciá, lieky podporujúce vykašliavanie 

exsiccantia – exsikanciá, lieky vysušujúce, vysávajúce vlhkosť 

febrifuga – lieky proti horúčke 
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galactagoga, galactopoetica – lieky podporujúce vylučovanie mlieka 

u dojčiacich matiek 

galenica – galeniká – podľa lekára Galéna (129/30 – 200 n.l.) pôvodne lieky 

rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, dnes liečivé prípravky z akejkoľvek 

suroviny 

haemostatica, haematostypica – lieky zastavujúce krvácanie 

helminthica – hlístopudné lieky 

hidrotica – hidrotiká, lieky vyvolávajúce potenie 

hypnagoga, hypnotica – hypnotika, uspávajúce prostriedky 

cholagoga – lieky zvyšujúce vylučovanie žlče do čreva 

choleretica – lieky vzvyšujúce vylučovanie žlče 

iniectabilia – injekčné prípravky 

irritatia – lieky dráždivé 

laxantia, laxativa – lieky preháňajúce 

narcotica – lieky uspávajúce 

obstipantia – lieky spôsobujúce zápchu 

prophylactica – lieky ochranné, preventívne 

purgantia – lieky prečisťujúce, preháňajúce 

relaxantia – látky spôsobujúce ochabnutie tkanív 

resolventia, resorbentia – lieky urýchľujúce rozpúšťanie a vstrebávanie 

roborantia – lieky povzbudzujúce, posilňujúce telo 

sedativa – lieky upokojujúce 

somnolentia, hypnotica – lieky uspávajúce 
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spasmolytica – lieky proti kŕčom 

stimulantia – lieky vzpružujúce, dráždivé 

stomachica – lieky podporujúce chuť do jedla a trávenie 

skyptica – lieky sťahujúce 

sudorifera, sudatoria – lieky podporujúce potenie 

tonica – lieky posilňujúce 

uragoga, uretica – lieky močopudné 

vasodilatantia – lieky rozširujúce cievy 

vomitiva – lieky vyvolávajúce zvracanie 

 

zdroj: Květuše Kunešová: Latina pro farmaceuty, Učebnice pro posluchače 

oborů farmacie a zdravotnická bioanalytika. Nakladatelství Karolinum. Praha 

2005. 

 


