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7.20. Přípravky používané při omrzlinách
7.21. Přípravky používané při popáleninách
7.22. Přípravky pozitivně upravující kyselost kožního filmu
8. Léčivé přípravky v receptáři magistraliter
8.1. Úvod
8.2. Léčivé přípravky použité v receptáři magistraliter připravované v lékárně jako meziprodukty
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