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HEATON investoval do vývoje inovativního produktu na bázi  

tyndalizovaných laktobacilů 
 

Společnost HEATON, česká farmaceutická firma působící nejen v oblasti gynekologie, investovala do vývoje 

inovativního produktu GYNELLA® Flora na bázi tyndalizovaných (inaktivovaných) laktobacilů pro stimulaci 

přirozené vaginální obranyschopnosti, jako reakci na změnu nové regulativy EU na zdravotnické prostředky. 

Jako následek změny evropské legislativy nebudou moci farmaceutické firmy na trhy EU dodávat zdravotnické 

prostředky s obsahem živých laktobacilů. V reakci na toto opatření se HEATON rozhodl investovat do vývoje 

nového inovativního produktu, který umožní pacientkám využít potenciál kmene laktobacilů v jejich inaktivo-

vané tzn. neživé podobě. Díky udržení celé buněčné struktury při procesu tyndalizace si laktobacil zachovává 

schopnost vyvolání imunitní reakce. Inovativní produkt GYNELLA® Flora a jeho složení v podobě kombinace 

tyndalizovaných laktobacilů (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei) napomáhá sti-

mulovat přirozenou imunitní obranyschopnost, čímž zabraňuje přilnutí patogenů na sliznici a udržuje přiroze-

nou rovnováhu vaginální flory. Pravidelné užívání může zvýšit přirozenou imunitu vaginálního epitelu, a tím 

oddálit návrat infekce.  

„Snažíme se pro ženy, které trpí vaginálními infekcemi, přinést vhodná a inovativní řešení. Tyndalizovaná forma 

laktobacilů přesně toto splňuje. Mnoho žen trpí chronickými vaginálními infekcemi a my jim nabízíme dlouho-

dobé řešení tohoto problému. Pokud bude nastolena vaginální rovnováha a podpořena přirozená obranyschop-

nost, problémy s návratem v tom lepším případě mohou vymizet, v tom horším se minimálně citelně zlepší. 

Tyndalizované laktobacily mají řadu výhod, mohou se užívat současně s antibiotiky, a tím pomoci udržet vagi-

nální rovnováhu i v této době. Zároveň pracují na bázi imunitní reakce, což znamená, že učí toto prostředí si 

samo nastolit přirozenou rovnováhu,“ říká Natálie Kazíková, ředitelka pro strategii a rozvoj společnosti HE-

ATON. 

Společnost HEATON včas zareagovala na změnu evropské legislativy z pohledu zdravotnických prostředků a je 

připravena v této strategii pokračovat. „Je naším dlouhodobým cílem přinášet stále nové, originální a inovativní 

produkty, které našim pacientům pomohou ke spokojenějšímu životu,“ říká Jaromír Frič, výkonný ředitel spo-

lečnosti HEATON. 

O společnosti HEATON 

HEATON je česká rodinná farmaceutická společnost sídlící v Praze. Působí ve farmaceutickém průmyslu již 20 
let). Na své trhy dodává produkty z oblasti gynekologie, urologie, nefrologie, onkologie, substituční léčby a 
produkty pro nemocniční segment. 

www.heaton.cz 
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Pro bližší informace prosím kontaktujte: 

Hana Otáhalová 
Asistentka marketingu 
724 050 181 
hana.otahalova@heaton.cz 

 

 


