
 
Neseriózní nabídky výrobků na internetu prezentovaných k léčbě onemocnění 

RELATON 

Odkaz:  

http://relaton-cz.goodsbymail.com/ 

 

Na uvedených webových stránkách je výrobek RELATON prezentován jako „přípravek, který 

pomůže odstranit potíže se sluchem a zabránit hluchotě“.  

 

V nabídce je rozhovor s MUDr. Michaelou Krechlerová, která výrobek RELATON doporučuje. 

V rámci rozhovoru jsou znevažovány všechny současné možnosti léčby potíží se sluchem. 

 

„Korespondent: Takže kvůli nedostatku kvalifikovaných lékařů máme v zemi tak akutní problém se 

sluchovým postižením? 

MUDr. Michaelou Krechlerová: Nejen tohle. Akutní nedostatek účinných léků. V lékárnách se 

prodává cokoliv kromě toho, co skutečně může pomoci. Buď zastaralé léky, které nejsou účinné 

nebo nějaké novodobé padělky, které jsou drahé, hodně propagovány ale jsou na nic. Mladí lékaři 

zase často cpou pacientům drahá léčiva, protože z toho mají provize, procenta apod. Nikdy 

nemůžete mít jistotu, že vám lékař dá ten správný lék na vaši nemoc nebo dokonce nepředepíše 

medikament úplně zbytečně. Možná dostanete lék, který dočasně uleví, ale současně tak zasáhnou 

ostatní orgány, že důsledky mohou být extrémně děsivé. Většina léků není zaměřena na skutečnou 

léčbu příčiny, ale pouze potlačují příznaky nemoci.“ 

 

Nabídka na výrobek RELATON zneužila jméno lékařky MUDr. Michaely Krechlerové  

(ordinace ORL Beroun), která se od této nabídky distancuje na svých webových stránkách. 

http://orl-krechlerova.cz/kontakt. 

 

Nabídky uvádí nepravdivé informace týkající účasti Ministerstva zdravotnictví při výrobě 

výrobku RELATON. Ministerstvo zdravotnictví je orgánem státní správy nikoliv výrobcem 

výrobku RELATON. 

„Přípravek byl vyvinut státními strukturami. A vlastníkem léku je také stát. Výroba je nyní 

organizovaná na bázi výrobních kapacit Ministerstva zdravotnictví a probíhá její rozšiřování. Proto 

je realizace přípravku možná pouze v rámci speciálních programů. Samozřejmě, pokud by 

vlastníkem přípravku Relaton byla farmaceutická společnost, prodával by se za ohromné peníze. 

Ale v tomto případě je vlastníkem stát a proto přípravek se distribuje se slevou! 

 

Odkaz: https://relaton-original.github.io/czech/ 

Na uvedených webových stránkách je výrobek RELATON prezentován jako výrobek, který 

„obnovuje sluch na buněčné úrovni 

1. zmírňuje hluk a bolest v uších – zlepšuje krevní oběh a normalizuje činnost ucha. Snižuje 

svalový tonus a křeče. 

2. Obnovuje přirozený sluch - dokonale vyvážený komplex složek podporuje regeneraci buněk 

a obnovu. 

3. Předchází komplikacím – Melatonin pohlcuje volné radikály, které postihují buňky a 

způsobují zhoršení sluchu.“ 

 

Neserióznost nabídky dokládá skutečnost, že na uvedených webových stánkách je pouze 

objednací formulář a není uveden kontakt na prodejce výrobku.  

http://relaton-cz.goodsbymail.com/
http://orl-krechlerova.cz/kontakt
https://relaton-original.github.io/czech/


 
Neseriózní nabídky výrobků na internetu prezentovaných k léčbě onemocnění 

Výrobek RELATON k léčbě potíží se sluchem nelze doporučit vzhledem k tomu, že: 

• není registrován jako léčivý přípravek, tzn. že nebyla v rámci klinického hodnocení 

ověřena jeho jakost, účinnost a bezpečnost, 

• nabídka uvádí neodborná zdůvodnění použití výrobku RELATON při léčbě např. 

„DŮLEŽITÉ! V PRŮBĚHU VÝZKUMU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE SRPEN - NEJLEPŠÍ DOBA 

PRO ZAČÁTEK LÉČBY. DÍKY STABILIZACI PRŮMĚRNÉ TEPLOTY SE URYCHLUJÍ 

PROCESY LÁTKOVÉ VÝMĚNY, ÚČINEK OD POUŽITÍ PŘÍPRAVKU SE ZESILUJE. 

UZDRAVENÍ PROBÍHÁ O 37% RYCHLEJI NEŽ V JINÉM ROČNÍM OBDOBÍ“. 

• nabídka na výrobek RELATON zneužívá jména MUDr. Michaely Krechlerové, k propagaci 

výrobku a současně uvádí nepravdivé informace o účasti Ministerstva zdravotnictví 

při výrobě tohoto výrobku. 

• jedná o neseriózní nabídku výrobku (není uveden kontakt na výrobce či distributora 
výrobku; není uvedeno složení výrobku z hlediska množství jednotlivých složek; výrobek je 
prezentován k léčbě potíží se sluchem, ačkoliv se nejedná o registrovaný léčivý přípravek).   

• nabídka slibuje zázraky (vyléčení potíží se sluchem umožní pouze užívání výrobku 

RELATON).  

 

 


