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Felieton Redakcji

Tabletki 
jako stała postać leku 
przyjazna dla pacjenta

►

Tabletki (Compressi) jest to stała postać leku 
zawierająca pojedynczą dawkę jednej lub kil-
ku substancji czynnych. Sporządzane są przez 

prasowanie (tabletkowanie) jednolitej objętości czą-
stek lub przez zastosowanie innej technologii, takiej 
jak ekstruzja, wylewanie (wytłaczanie) lub suszenie 
sublimacyjne (liofilizacja). Tabletki przeznaczone są 
do podania doustnego, połyka się je w całości lub 
po uprzednim rozgryzieniu bądź żuciu, ewentualnie 
po rozpuszczeniu lub rozproszeniu w wodzie przed 
podaniem. Mogą też być przeznaczone do pozosta-
wania w jamie ustnej, gdzie następuje uwalnianie 
substancji czynnej. Tabletki mogą być dzielone na 
części, aby ułatwić ich przyjmowanie lub zapewnić 
właściwe dawkowanie, ale wtedy prawidłowość dzie-
lenia musi być potwierdzona podczas badań.

Tabletki do podania doustnego monografia 
farmakopealna dzieli na:

•	 tabletki niepowlekane

•	 tabletki powlekane
•	 tabletki dojelitowe
•	 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
•	 tabletki musujące
•	 tabletki do sporządzania roztworu doust-

nego
•	 tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
•	 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
•	 tabletki do rozgryzania i żucia
•	 tabletki do stosowania w jamie ustnej
•	 liofilizaty doustne.

Należy zwrócić uwagę, że tabletki występują 
też w monografiach:  Rectalia, Vaginalia, Praepara-
tiones buccales.

Tabletki niepowlekane – są to jednowarstwowe 
tabletki sporządzane przez jednorazowe pra-
sowanie cząstek lub wielowarstwowe tabletki, 

Kolejnym tematem zaproponowanym do przypomnienia wiado-
mości w ramach repetytorium są tabletki. Warto przypomnieć 
sobie farmakopealny podział tabletek i ich charakterystykę, jako 
podstawowy element wiedzy z tej dziedziny. 

W minionym miesiącu dużo mówiło się o usta-
wie z dnia 7 kwietnia 2017 roku Prawo farmaceutycz-
ne, do której przylgnęła nazwa „apteka dla apteka-
rza” lub po prostu „AdA”. Przyczyną wzmożonego za-
interesowania ustawą było dokonane przez Naczelną 
Izbę Aptekarską podsumowanie jej efektów po stu 
dniach obowiązywania. Z materiałów informacyj-
nych przygotowanych z tej okazji przez NIA wynika 
jednoznacznie, że obowiązująca od 25 czerwca br. 
regulacja jest krokiem w stronę ukształtowania rynku 
aptecznego na kolejne dziesięciolecia. 

Przypominamy podstawowe zmiany jakie 
wprowadziła ustawa „AdA”. Nową aptekę może pro-
wadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach 
wybranych spółek osobowych (tzw. „apteka dla ap-
tekarza”). W rękach jednego właściciela mogą być 
maksymalnie 4 apteki. W przypadku nowych pla-
cówek obowiązują kryteria geograficzno-demogra-
ficzne przy ich powstawaniu, a więc 3 tys. mieszkań-
ców w danej gminie na jedną aptekę oraz odległość 
między sąsiadującymi placówkami, która wyniesie 
co najmniej 500 metrów. To kryterium nie będzie 
jednak obowiązywać, jeśli nowa apteka powstanie 
w odległości 1 km od obecnie istniejącej. 

•

W numerze zamieszczamy informację poświę-
coną problemowi HIV/AIDS. Jak co roku pamiętamy 
podobnie, jak cały świat, o Światowym Dniu AIDS, 
który przypada 1 grudnia. Jest to bardzo ważna data, 
która integruje wiele działań związanych z profilak-
tyką HIV/AIDS. Nieodłącznym znakiem Światowego 
Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidar-
ności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS 
i ich bliskimi. 

Warto działać na rzecz rozwiązania problemu 
epidemii HIV poznając i upowszechniając informacje 
na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka 
zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez 
uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz 
solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego po-
wodu. 

•

Przed nami zima i zbiegający się z tą porą roku 
karnawał. Do wydarzeń najbliższego sezonu nawią-
zują tematy naszych okładek. 

Na drugiej okładce zapowiadamy Noworoczny 
Koncert Aptekarzy zatytułowany „Najpiękniejsze wal-
ce świata”, który odbędzie się w niedzielę 14 stycznia 
2018 roku w Krakowie, w teatrze im. Juliusza Słowa-
ckiego. Organizatorem tego artystycznego wyda-
rzenia jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. 
Karnety na koncert są do nabycia u organizatora. 
Krakowski karnawał to rozkoszowanie się w muzyce. 
Tak jest od lat.

Temat okładki czwartej to zawody narciarskie, 
a dokładnie II Puchar Polski Farmaceutów w Nar-
ciarstwie Alpejskim. Ta wieka sportowa impreza od-
będzie się 27 stycznia 2018 roku odbędzie się w Is-
tebnej. Niechby do tego czasu napadało w Istebnej, 
gdzie odbędą się zawody dużo śniegu i żeby poleżał, 
wtedy narciarzom będzie w to graj. Zapisy do udziału 
w zawodach już są przyjmowane. 

Jako patron medialny tych wydarzeń zachęca-
my do uczestnictwa. Zapraszamy. 

Zapraszamy również do czytania Aptekarza 
Polskiego, bo jest się nad czym pochylić. Wszędzie, 
w Krakowie lub w Istebnej jesteśmy z Wami, Dro-
dzy Czytelnicy. Wystarczy wybrać na tablecie lub 
w smartfonie nasz adres: www.aptekarzpolski.pl. ■

Redakcja Aptekarza Polskiego

„AdA” sto dni obowiązywania ustawy

http://www.aptekarzpolski.pl
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►

►

składające się z koncentrycznie lub równolegle 
ułożonych warstw, uzyskanych przez kolejne pra-
sowanie mieszaniny cząstek o różnym składzie. 
Tabletki niepowlekane są to tabletki o niemody-
fikowanej szybkości uwalniania. 

Tabletki powlekane – to tabletki pokryte jedną lub 
kilkoma warstwami mieszaniny różnych substan-
cji takich jak: naturalne lub syntetyczne żywice, 
gumy, żelatyna, nieaktywne i nierozpuszczalne 
substancje wypełniające, cukry, plastyfikatory, 
alkohole wielowodorotlenowe, woski, barwniki, 
substancje poprawiające smak i zapach. Sub-
stancje do powlekania nanoszone są w formie 
roztworu lub zawiesiny w warunkach, w których 
następuje odparowanie rozpuszczalnika. Jeśli 
otoczkę stanowi bardzo cienka warstwa polimeru 
to określa się je jako tabletki powlekane filmem. 
Tabletki powlekane mają gładką powierzchnię, 
która często jest barwiona i polerowana. 

Tabletki dojelitowe – to tabletki o opóźnionym 
uwalnianiu, które są odporne na działanie soku 
żołądkowego i uwalniają substancję czynną 
w soku jelitowym. Są to tabletki sporządzone 
z granulatów lub cząstek uprzednio powlekanych 
otoczkami odpornymi na działanie soku żołąd-
kowego lub mogą to być tabletki z otoczką od-
porną na działanie soku żołądkowego (z otoczką 
dojelitową). Na etykiecie opakowania preparatów 
handlowych takie tabletki są oznakowane jako 
„tabletki dojelitowe”.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu – są 
powlekanymi lub niepowlekanymi tabletkami 
zawierającymi specjalne substancje pomocnicze 
i/lub sporządzane w specjalny sposób tak, aby 
modyfikować szybkość, miejsce lub czas uwal-
niania substancji czynnej. Należy pamiętać, że 
termin „tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu” 
obejmuje:
•	 tabletki o przedłużonym uwalnianiu
•	 opóźnionym uwalnianiu
•	 pulsacyjnym uwalnianiu substancji czynnej. 
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu to takie, 

których czas działania można przedłużyć za-
pewniając uwalnianie nie tylko w żołądku, 
ale także na całej długości jelita cienkiego. 
Uzyskanie takich tabletek można potwierdzić 
badaniem uwalniania, w którym należy pobie-
rać próbki w co najmniej trzech punktach cza-
sowych, dla wykazania uwalniania 20%, 50% 

i 80% substancji czynnej. Takie postępowanie 
pozwala wykazać efekt wyrzutu, czyli szyb-
kiego uwolnienia części substancji, następnie 
przedstawić profil uwalniania i sprawdzić cał-
kowite uwolnienie leku. Ten rodzaj tabletek 
jest oznaczony na opakowaniu preparatu  jako  
„tabletki o przedłużonym uwalnianiu”.

Tabletki o pulsacyjnym uwalnianiu to tabletki,  
z  których uwalnianie rozpoczyna się po ściśle 
założonym czasie, niezależnie od pH płynu, 
w jakim znajduje się tabletka, jednak  obecnie 
nie są dostępne w lecznictwie. 

Na opakowaniu preparatów umieszczany jest ter-
min „tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu”, 
jeżeli jest to inny rodzaj modyfikacji niż prze-
dłużone uwalnianie lub uwalnianie opóźnione 
w jelitach.  

Tabletki musujące – są to niepowlekane tabletki 
zawierające zazwyczaj substancje o charakterze 
kwasów oraz węglany lub wodorowęglany, któ-
re reagują szybko w obecności wody z wydzie-
leniem dwutlenku węgla. Przeznaczone są do 
rozpuszczania lub rozpraszania w wodzie przed 
podaniem.

Tabletki do sporządzania roztworu doustnego 
– mają postać tabletek niepowlekanych lub po-
wlekanych polimerem (filmem) i są przeznaczone 
do rozpuszczania w wodzie przez podaniem.

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej – to 
tabletki niepowlekane lub powlekane polimerem 
(filmem) przeznaczone do rozpraszania w wodzie 
przed podaniem z utworzeniem homogennej za-
wiesiny. Stopień rozproszenia bada się w ten spo-
sób, że umieszcza się 2 tabletki w 100 ml wody, 
miesza do całkowitego rozproszenia i utworzenia 
jednorodnej zawiesiny, która przechodzi przez 
sito 710 µm. 

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej – są 
niepowlekanymi tabletkami przeznaczonymi do 
umieszczania w jamie ustnej, gdzie ulegają szyb-
kiemu rozproszeniu przed połknięciem. 

Tabletki do rozgryzania i żucia – są przeznaczo-
ne do żucia przed połknięciem. Są sporządzane 
w taki sposób, aby zapewniać łatwe kruszenie 
przez żucie.

Tabletki do stosowania w jamie ustnej – są zazwy-
czaj tabletkami niepowlekanymi. Sporządzane są 

w celu uzyskania spowolnionego uwalniania oraz 
działania miejscowego substancji czynnej albo 
uwalniania i wchłaniania w określonym miejscu 
jamy ustnej. 

Liofilizaty doustne – są stałą postacią leku przezna-
czoną albo do umieszczania w jamie ustnej albo 
do zawieszania (lub rozpuszczania) w wodzie 
przez podaniem. Są sporządzane przez suszenie 
sublimacyjne (liofilizację), obejmujące rozdział na 
pojedyncze dawki, zamrażanie, sublimację i su-
szenie zwykle wodnych, płynnych lub półstałych 
preparatów.

Rectalia 

Proszki i tabletki do sporządzania roztworów 
i zawiesin doodbytniczych są preparatami jed-
nodawkowymi i rozpuszczane są lub rozpraszane 
w wodzie lub innych odpowiednich rozpuszczalni-
kach bezpośrednio przed podaniem. Mogą zawierać 
substancje pomocnicze ułatwiające rozpuszczanie, 
rozpraszanie lub zapobiegające agregacji cząstek. 

Vaginalia

Tabletki dopochwowe są preparatami stałymi jed-
nodawkowymi. Odpowiadają zasadniczo defini-
cjom tabletek niepowlekanych lub powlekanych 
filmem, które są zawarte w monografii Compres-
si. Dla tabletek dopochwowych o przedłużonym 
działaniu miejscowym należy wykonać odpo-
wiednie badanie w celu wykazania właściwego 
uwalniania substancji czynnej. 

Praeparationes buccales 
(Preparaty do stosowania  

w jamie ustnej) 

Pastylki twarde i pastylki miękkie są stałymi, daw-
kowanymi postaciami leku przeznaczonymi do 
ssania, stosowanymi zwykle w celu wywołania 
miejscowego działania leczniczego, w obrębie 
jamy ustnej i gardła. 

Zawierają jedną lub kilka substancji czynnych 
w podłożu, w skład którego wchodzą zwykle 
substancje słodzące i smakowe. Podczas ssa-
nia pastylki ulegają powolnemu rozpuszczaniu 

lub rozpadowi. Pastylki twarde przygotowuje 
się przez formowanie przestudzonej plastycznej 
masy, w skład której oprócz substancji leczniczej 
wchodzą substancje smakowe, cukry (sacharo-
za, glukoza), syrop kukurydziany (powoduje ze-
stalanie się cukrów w postaci szklistej), izomalt, 
maltitol, sorbitol, substancje zakwaszające (kwas 
cytrynowy), barwniki, a także substancje antyad-
hezyjne (oleje, tłuszcze roślinne).

Pastylki miękkie są preparatami miękkimi 
i plastycznymi, sporządzanymi przez formowa-
nie mieszanin zawierających polimery pochodze-
nia naturalnego, bądź syntetycznego lub gumy 
(arabską, guar, ksantanową i substancje słodzące 
– (sacharozę, glukozę, sorbitol, maltitol). Pastyl-
ki miękkie są plastyczne ze względu na obec-
ność gum, makrogoli lub alkoholi cukrowych. 
Sporządzane są metodą wylewania do form lub 
formowania przestudzonej masy, mogą też być 
wytwarzane przez wytłaczanie (ekstruzję). 

Tabletki do ssania są stałą dawkowaną postacią 
leku przeznaczoną do ssania, stosowaną w celu 
wywołania miejscowego lub ogólnego działania 
leczniczego. Sporządzane są przez prasowanie 
i mają często kształt romboidalny.

Tabletki podjęzykowe i tabletki podpoliczko-
we są stałymi dawkowanymi postaciami leku 
przeznaczonymi do aplikacji odpowiednio pod 
językiem lub w przedsionku podpoliczkowym, 
w celu wywołania ogólnego działania lecznicze-
go. Sporządzane są przez prasowanie mieszaniny 
proszków lub granulatu.

Tabletki mukoadhezyjne to tabletki, z których 
substancja lecznicza wchłania się do krwiobiegu 
przez błonę śluzową policzka w celu wywołania 
działania ogólnego. Taka postać ma zapewnić 
przedłużone działanie dzięki powolnemu wchła-
nianiu substancji leczniczej uwalnianej z tabletki 
umieszczonej na błonie śluzowej policzka (rza-
dziej na dziąśle). Zawierają zazwyczaj polimery 
hydrofilowe , które w kontakcie ze śliną tworzą 
plastyczny hydrożel wykazujący adhezję do bło-
ny śluzowej policzka. Aby uniknąć uwalniania 
leku do śliny i połykania, jedną powierzchnię 
tabletki pokrywa się polimerem nierozpuszczal-
nym w wodzie, a uwalnianie następuje z drugiej 
powierzchni, przylegającej do błony śluzowej. 
Podobną formę stanowią lamelki bioadhezyj-
ne, ale do ich wytworzenia stosuje się polimery 
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nierozpuszczalne w wodzie, dlatego pozostają 
w kontakcie z błoną śluzową przez kilka godzin.

 Tabletki produkowane przez przemysł far-
maceutyczny są zwykle dostępne w postaci tab-
letek powlekanych cienkim polimerowym filmem 
lub otoczką cukrową (drażetki), które są nakładane 
w celu polepszenia walorów organoleptycznych ta-
kich jak maskowanie smaku, zapachu, nadanie ko-
rzystnego wyglądu, jak też w celu ułatwienia poły-
kania. Jednak wiele tabletek posiada otoczkę w celu 
modyfikacji uwalniania. Z tego względu ważne jest 
dokładne rozeznanie farmaceuty odnośnie otoczek 
jakimi są powleczone tabletki, w celu poinformo-
wania pacjenta o właściwym przyjmowaniu prepa-
ratów. Zalecenia powinny uwzględniać pouczenie 
o tym, aby nie dzielić tabletek z otoczką jelitową, 
nie popijać leku gorącymi płynami ze względu na 
możliwość stopienia hydrofobowego nośnika lub 
płynami zawierającymi alkohol (możliwość roz-
puszczenia otoczki) oraz należy zwrócić uwagę 
na mniejszą częstotliwość dawkowania. Warto też 
poinformować o możliwości wpływu pokarmu na 
działanie przyjętych preparatów. Pokarmy zakwa-
szające – napoje gazowane, soki owocowe, mięso, 
jaja, ryby, chleb, makarony, inne produkty zbożo-
we – powodują zwiększenie wchłaniania w żołądku 
leków o charakterze kwasowym lub unieczynniają 
leki nietrwałe w kwasowym środowisku. Do pokar-
mów alkalizujących należą warzywa i owoce, mleko 
i jego przetwory. Hamowanie wchłaniania substancji 
leczniczych może być spowodowane opóźnieniem 
opróżniania żołądka np. przez dużą zawartość tłusz-
czów w pokarmie czy wypełnieniem żołądka masą 

pokarmową, co jest związane z adsorpcją leków na 
powierzchni pokarmu. Wielkość wchłaniania sub-
stancji leczniczej zależy od rodzaju i ilości płynu 
jakim popija się lek. Im większe rozcieńczenie leku, 
tym większa jego biodostępność. Leki dobrze roz-
puszczalne nie wymagają zwiększonej ilości wody, 
a ich stężenie we krwi jest takie samo po popiciu 
leku 25 ml czy 250 ml wody. W praktyce nie zawsze 
wiadomo czy lek jest dobrze rozpuszczalny, dlatego 
z zasady tabletki i kapsułki popija się 200-250 ml 
wody. 
 Z tego względu warto przypomnieć, jakie 
substancje wchodzą w skład polimerowych otoczek 
tabletkowych, które w zależności od rozpuszczal-
ności mają pełnić swoje funkcje w poszczególnych 
odcinkach przewodu pokarmowego. Polimery, któ-
re są zasadniczymi składnikami otoczek dzieli się 
na: rozpuszczalne w wodzie – alkohol poliwinylo-
wy, metyloceluloza, hypromeloza, karmeloza sodu, 
makrogol 6000, poliwinylopirolidon,
• rozpuszczalne w środowisku kwasowym – poli-

mery z grupami zasadowymi, np. dimetyloami-
nometakrylan (Eudragit E),

• rozpuszczalne w środowisku zasadowym –  oc-
tanoftalan celulozy, bursztynian acetylocelulozy, 
ftalan metylocelulozy, poliftalan acetylowinylu, 
poliestry kwasu metakrylowego (Eudragit L i S),

• nierozpuszczalne w wodzie, w środowisku kwa-
sowym i zasadowym – etyloceluloza, octan ce-
lulozy, polichlorek winylu, poliamidy, żywice 
silikonowe.

W skład otoczek wchodzą też substancje po-
mocnicze takie jak:

• substancje hydrofilizujące – makrogol 6000, ko-
polimery kwasu metakrylowego (Eudragit E, L, 
S), które są dodawane do dyspersji polimerów 
nierozpuszczalnych i ich obecność w otoczce 
ułatwia wnikanie wody w głąb tabletki,

• barwniki – naturalne (antocyjaniany, betanina, 
chlorofil i jego kompleks miedziany, karmel, ka-
kao, kurkuma, karoten, karotenoidy, koszenila, 
ksantofile), syntetyczne (żółcień chinolinowa, 
żółcień pomarańczowa, czerwień koszenilowa, 
amarant,  azorubina, indygotyna, błękit paten-
towy, czerń brylantowa, kwaśna zieleń brylan-
towa), związki nieorganiczne (węglan wapnia, 
węglan i tlenek magnezu, dwutlenek tytanu, 
węgiel w postaci sadzy lub grafitu, które jako 
zmikronizowane pigmenty nierozpuszczalne 
w wodzie stosowane są często w mieszaninie 
z lakami), laki (są to nierozpuszczalne w wodzie 
sole glinowe, wapniowe lub magnezowe do-
puszczonych barwników organicznych; funkcję 
nośnika dla laków pełni dwutlenek tytanu; laki 
stosuje się w stężeniu około 1% w przeliczeniu 
na masę tabletki lub otoczki; powinny być zmi-
kronizowane),

• środki nadające połysk – wosk pszczeli, wosk 
Carnauba, utwardzone tłuszcze,

• plastyfikatory – nadają elastyczność kruchym 
i łamliwym filmom tworzonym przez substan-

cje błonotwórcze; są to: cytrynian trietylu, ftalan 
dietylu, sebacynian dibutylu, alkohol cetylowy 
i stearylowy, kwas olejowy, glikol propylenowy 
i olej rycynowy,

• substancje powierzchniowo czynne – polisor-
baty – pozwalają uzyskać lepszą przyczepność 
błon.

Najczęściej modyfikację uwalniania można 
uzyskać przez stosowanie otoczek o różnej roz-
puszczalności lub/i stosowanie matryc pęcznieją-
cych bądź nierozpuszczalnych jako nośników leku. 

Zadaniem doustnych postaci leku o przedłu-
żonym działaniu jest zapewnienie stałego stężenia 
terapeutycznego substancji leczniczej w organizmie 
przez dłuższy czas (8-12 h, a nawet 24 h). Właściwe 
stężenie leku przez dłuższy czas można uzyskać, jeśli 
zawarta będzie większa dawka substancji leczniczej 
w tabletce o przedłużonym uwalnianiu niż w for-
mie szybko uwalniającej, stąd przypadkowe szybkie 
uwolnienie całej dawki może być niebezpieczne dla 
chorego.

Postaci leku o przedłużonym uwalnianiu wy-
konuje się dla substancji o krótkim okresie półtrwa-
nia (1-6 h) stosowanych w schorzeniach przewle-
kłych takich jak: choroby serca, naczyń wieńcowych, 
cukrzyca, choroby psychiczne. Jednak taka forma 
jest niewskazana dla substancji wykazujących małą 

 Farmakokinetyka leku może być zaburzona po podaniu leku 
z pożywieniem w porównaniu z podaniem na czczo. Mogą wy-
stąpić interakcje na etapie wchłaniania, transportu, metaboli-
zmu i wydalania. Większość leków wchłania się poprzez dyfuzję 
bierną, która zależy od pH treści pokarmowej i stopnia jonizacji 
leku. Z błony śluzowej żołądka wchłaniają się substancje będą-
ce słabymi kwasami. Większość substancji wchłania się głównie 
w jelicie cienkim. Posiłek może zmieniać odczyn środowiska prze-
wodu pokarmowego, co prowadzi do zmiany rozpuszczalności 
substancji leczniczej i stopnia dysocjacji leku. 

►

►
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rozpiętość między dawką leczniczą a toksyczną, czyli 
o niskim indeksie terapeutycznym. 

Przedłużone uwalnianie substancji leczniczej 
można uzyskać przez spowolnienie wchłaniania, za-
hamowanie wydalania czy przez zahamowanie bio-
transformacji. Spowolnienie uwalniania i wchłaniania 
można uzyskać przez powlekanie i inkorporowanie 
cząstek czy rdzeni, modyfikując proces krystaliza-
cji (substancje lecznicze o dużych kryształach roz-
puszczają się wolniej niż te w postaci amorficznej), 
modyfikację chemiczną substancji leczniczej (estry-
fikacja, tworzenie soli).  Powlekanie stosuje się nie 
tylko do gotowych tabletek, ale też do kryształów 
substancji leczniczej, granulatów i peletek, które są 
następnie tabletkowane bądź umieszczane w kap-
sułce. Różną szybkość uwalniania można też uzy-
skać przez powlekanie części kryształów, granulatów 
lub peletek i  otrzymać szybkie uwalnianie z części 
niepowlekanych cząstek, a dawkę podtrzymującą 
z form powlekanych.

Modyfikację uwalniania można uzyskać tak-
że nanosząc otoczki o różnej grubości na kryształy, 
granulaty lub peletki, albo otrzymując tabletki po-
wlekane zawierające w otoczce dodatkowe substan-
cje o różnej rozpuszczalności w przewodzie pokar-
mowym, tzw. porofory. Podczas przejścia tabletki 
przez przewód pokarmowy zwiększa się stopniowo 
przepuszczalność otoczki, gdyż porofory ulega-
ją rozpuszczeniu lub pęcznieją. Uwalnianie przez 
otoczkę nierozpuszczalną następuje pod wpływem 
dyfuzji. Szybkość dyfuzji zależy od grubości i prze-
puszczalności powłoczki.

Do uzyskania form o modyfikowanym uwal-
nianiu stosuje się też metodę inkorporowania. Ogól-
nie polega ona na zawieszeniu substancji leczniczej 
w nośniku opóźniającym uwalnianie. Substancję 
można zawiesić w nośniku hydrofilowym, lipofilo-
wym lub nierozpuszczalnym w przewodzie pokar-
mowym.

•	 Często stosowaną metodą uzyskiwania 
tabletek o przedłużonym uwal-
nianiu jest inkorporowanie 
w matrycy hydrofilowej. Me-
toda ta jest przydatna, gdy 
substancja lecznicza nie 
jest dobrze rozpuszczalna 
w wodzie. Jako nośniki 
hydrofilowe stosuje się 
rozpuszczalne w wodzie 
polimery takie jak: po-

chodne celulozy (metyloceluloza, hydroksy-
propyloceluloza, hypromeloza), alginiany, 
polimetakrylany. Polimery te tworzą w śro-
dowisku wodnym żele o dużej lepkości, które 
stanowią środowisko utrudniające dyfuzję 
substancji leczniczej. W miarę przemieszcza-
nia się tabletki w przewodzie pokarmowym 
ulega powolnemu rozpuszczeniu i erozji. 
Tabletki wytwarza się zwykle po uprzedniej 
granulacji. Otrzymane tabletki mogą być po-
wlekane, ale otoczka pełni jedynie funkcje 
polepszenia wyglądu, smaku lub ochronne. 

•	 Jeśli nośnik jest lipofilowy to zawieszona 
substancja lecznicza uwalnia się stopniowo, 
w miarę enzymatycznego trawienia nośnika 
w zależności od pH przewodu pokarmowe-
go. Jako nośniki  lipofilowe stosuje się lipidy: 
mono-, di- i triglicerydy kwasu stearynowe-
go i palmitynowego, kwas stearynowy lub 
behenian glicerolu, pojedynczo lub w mie-
szaninach. Otrzymywane są metodą tablet-
kowania bezpośredniego lub po uprzedniej 
granulacji (np. techniką zestalania rozpyło-
wego lub topliwej granulacji), jak też przez 
wytłaczanie na gorąco w procesie ekstruzji. 
Szybkość uwalniania leku zależy od rodza-
ju użytego lipidu, a mechanizm uwalniania 
polega na enzymatycznym trawieniu noś-
nika. Matryca lipidowa jest korzystna, gdy 
substancje lecznicze są bardzo dobrze roz-
puszczalne w wodzie. 

•	 Nośniki nierozpuszczalne w przewodzie po-
karmowym z zawieszoną w nich substancją 
leczniczą są określane jako tabletki matry-
cowe (szkieletowe). Tabletki te składają się 
z nierozpuszczalnego w przewodzie pokar-
mowym szkieletu i rozpuszczalnej substancji 
leczniczej. Otrzymuje się je metodą tablet-
kowania bezpośredniego lub po uprzed-

niej granulacji. Tabletki ma-
trycowe nie rozpadają 

się w całym przewo-
dzie pokarmowym, 
a substancja lecz-
nicza uwalnia się 
wskutek dyfuzji. 
Spowoln ien ie 
uwalniania uzy-
skuje się przez 
powolne wni-

kanie wody i rozpuszczanie leku. Szybkość 
uwalniania uzależniona jest też od właści-
wości tworzywa matrycy. Jako matryce są 
stosowane związki nieorganiczne (wysuszo-
ny siarczan wapnia, di- i trifosforan wapnia) 
i najczęściej polimery pojedyncze (octan 
celulozy, etyloceluloza, hydroksypropylo-
metyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, 
guma ksantanowa) lub w połączeniach kilku-
składnikowych (Kollidon® SR). Po uwolnie-
niu substancji czynnej matryca tabletki nie 
ulega degradacji i w pozornie niezmienionej 
formie jest wydalana z kałem, o czym należy 
poinformować pacjenta.

Do innych sposobów otrzymywania tabletek 
o przedłużonym uwalnianiu zalicza się metodę kom-
pleksowania i metodę wiązania na jonitach. Metoda 
kompleksowania polega na tworzeniu trudno roz-
puszczalnego kompleksu substancji leczniczej ze 
związkiem wielkocząsteczkowym. Otrzymane pro-
dukty umieszcza się w kapsułkach lub tabletkuje, 
a uwalnianie leku zachodzi w miarę rozkładu kom-
pleksu. Metoda wiązania substancji leczniczej na jo-
nitach ma zastosowanie dla substancji o charakterze 
kwasowym lub zasadowym. Na kationitach osadza 
się leki o charakterze zasadowym, a na anionitach 
o charakterze kwasowym. Uwalnianie leku odby-
wa się na zasadzie wymiany jonowej w środowisku 
przewodu pokarmowego. 

 
Do preparatów o spowolnionym uwalnianiu 

zalicza się też preparaty flotacyjne, z których uwal-
nianie i wchłanianie następuje w żołądku lub w gór-
nych odcinkach jelita cienkiego. Substancja lecznicza 
jest uwalniana w miejscu działania w sposób spo-
wolniony i równomierny. Zależnie od czynników de-
cydujących o uzyskaniu efektu flotacji wyróżnia się: 
• systemy zrównoważone hydrodynamicznie (hy-

drodynamically balanced systems – HBS);
• preparaty matrycowe lub membranowe, które 

w kontakcie z treścią żołądkową wydzielają dwu-
tlenek węgla;

• postacie leku zawierające substancje pomocni-
cze o niskiej gęstości;

• preparaty o porowatej strukturze.

HBS mają postać kapsułek żelatynowych. 
W ich skład wchodzi substancja lecznicza rozpro-

szona w hydrofilowym polimerze mającym zdolność 
pęcznienia i tworzenia hydrożelu w środowisku soku 
żołądkowego. Po zwilżeniu preparatu warstwa hy-
drożelowa powstająca na powierzchni pozwala za-
chować kształt i spoistość postaci leku, a zatrzyma-
ne wewnątrz powietrze umożliwia jej flotację. Do 
sporządzenia HBS stosowane są polimery takie jak: 
pochodne celulozy – hydroksypropylometylocelulo-
za, hydroksyetyloceluloza, karboksymetyloceluloza 
i polisacharydy – chitozan, alginian sodu, karage-
niany. Dla spowolnienia penetracji wody do wnętrza 
preparatu matryca polimerowa może być modyfi-
kowana przez dodanie substancji hydrofobowych. 
Przykładem preparatu jest kapsułka pływająca z le-
wodopą i benserazydem stosowana w chorobie 
Parkinsona. Uwalnianie substancji leczniczej z pre-
paratu jest znacząco spowolnione,  co zapewnia jej 
równomierne stężenie dobowe. Przedłużenie okresu 
przebywania w żołądku uzyskuje się dzięki temu, że 
wolno rozpuszczalny lek wykazuje mniejszą gęstość 
od gęstości treści pokarmowej, preparat może uno-
sić się po powierzchni treści pokarmowej po całko-
witym rozpuszczeniu substancji leczniczej i opuszcza 
żołądek wraz z treścią pokarmową. 

W kapsułce składniki znajdują się w posta-
ci proszków. Kapsułka rozpuszcza się w kwaso-
wym środowisku soku żołądkowego. Hypromeloza 
w zetknięciu z sokiem żołądkowym tworzy żel, któ-
ry utrudnia dyfuzję wody do wnętrza pęczniejącej 
masy, zamykając część powietrza zawartą w prosz-
ku. Uwodorniony olej roślinny zapobiega wypiera-
niu pęcherzyków powietrza przez wodę i utrudnia 
wnikanie wody do wnętrza. Powstaje w ten sposób 
półstała masa z suchym rdzeniem proszkowym, któ-
rej gęstość jest znacznie mniejsza niż gęstość treści 
żołądkowej.

Pacjent powinien wiedzieć, że farmakoki-
netyka takiego preparatu jest złożona i zależy od 
okresu przebywania preparatu w żołądku i górnych 
odcinkach jelita cienkiego, czyli od rodzaju i ilości 
spożytego pokarmu, składu soków trawiennych, 
perystaltyki, pozycji, w jakiej znajduje się pacjent 
(stojąca, leżąca).

Inne preparaty flotacyjne to:
• kapsułki HBS zawierające diazepam.  Diazepam 

jest wchłaniany głównie z żołądka, dlatego ko-
rzystny jest preparat o przedłużonym przeby-
waniu w żołądku,

• dwuwarstwowa kapsułka flotacyjna zawierająca 
mizoprostol,

►

►
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►

Witaminy są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu ludzkiego. 
Biorą udział we wszystkich podstawo-

wych procesach biochemicznych. Odpowiadają za 
prawidłowe funkcjonowanie skóry i błon śluzowych. 
Wchodzą w skład leków recepturowych stosowa-
nych na chorobowo zmienioną skórę, a także w ce-
lach ochronnych i pielęgnacyjnych. 

Najczęściej przepisywanymi witaminami są:
Vitamina A (Retinoli palmitas, Retinoli acetas, Reti-
noli propionas):
•	 bierze udział w procesach keratynizacji nabłonka,
•	 niedobór witaminy A powoduje suchość i łusz-

czenie skóry,
•	 działa przeciwinfekcyjnie i jest czynnikiem wzro-

stowym dla nowych komórek,
•	 stosowana miejscowo zwiększa nawet o 30% 

podziały mitotyczne komórek nabłonkowych,
•	 jest nietrwała, często występuje z witaminą E, 

która wykazuje działanie antyutleniające  dla 
witaminy A.

Vitamina E – (Tocopherolum,Tokoferol) ma działanie 
silnie antyoksydacyjne:

•	 poprawia ukrwienie skóry,
•	 wspomaga leczenie trądziku i łojotokowego 

zapalenia skóry,
•	 odżywia skórę,
•	 zmniejsza jej wrażliwość na promieniowanie UV 
•	 zwiększa elastyczność tkanki łącznej, wygładza 

i nawilża skórę,
•	 stosowana jest w preparatach przeciwzmarszczko-

wych, odżywczych i regenerujących.

Vitamina D3 – (Cholecalciferolum):
•	 zwiększają napięcie naskórka, przyśpieszają re-

generację ran,
•	 stosuje się ją w preparatach zapobiegających 

łysieniu oraz parodontozie i łojotokowi,
•	 bywa dodatkiem w preparatach do łamliwych 

paznokci.

Vtamina A+D3 – (Retinoli palmitas + Cholecalci-
ferolum):
•	 witamina A i D3 wzajemnie regulują swoje dzia-

łanie, 
•	 w podobny sposób wpływają na proces odnowy 

i różnicowania się komórek, 
•	 stosowane w leczeniu chorób skóry. 

Praktyczne 
wykorzystanie witamin 
w recepturze aptecznej

• powlekana tabletka flotacyjna z cyprofloksacyną;
• preparat w formie zawiesiny lub tabletek do żu-

cia zawierający kwas alginowy, koloidalny wo-
dorotlenek glinu, krzemionkę koloidalną oraz 
węglan magnezu.  W kontakcie z sokiem żo-
łądkowym węglan magnezu ulega rozkładowi, 
a wydzielany dwutlenek węgla jest zatrzymywa-
ny w warstwie kwasu alginowego, umożliwiając 
flotację preparatu,

• zawiesina zawierająca substancje lecznicze 
z grupy zobojętniających antacida. Pozwala 
uzyskać większą skuteczność działania soli gli-
nu i magnezu jako substancji chroniących bło-
nę śluzową żołądka i zobojętniających nadmiar 
kwasu solnego,

• zawiesina o działaniu antyrefluksowym. W jej 
skład wchodzi alginian sodu, który w żołądku 
tworzy warstwę flotacyjną na powierzchni treści 
pokarmowej, ograniczając działanie drażniące 
kwasu solnego,

• flotacyjna zawiesina koloidalna zawierająca siar-
czan żelaza.

Jeśli dłuższe leczenie wymaga utrzymania 
stałego stężenia substancji, to należy ustalić pod 
względem farmakokinetycznym równowagę między 
uwalnianiem substancji leczniczej, a jej eliminacją.

Eliminacja przebiega z reguły zgodnie z kine-
tyką I rzędu, czyli z szybkością proporcjonalną do 

stężenia substancji w osoczu. Aby uzyskać stałe stę-
żenie leku w osoczu, substancja musi być uwalniana 
z postaci leku z szybkością odpowiadającą szybkości 
jej eliminacji i wtedy stężenie leku w osoczu utrzy-
mywać się będzie w pobliżu stanu równowagi.

Tabletki o modyfikowanym uwalnianiu zwykle 
są wyraźnie oznakowane na opakowaniu, w związku 
z tym przy wydawaniu takiego preparatu należy po-
informować pacjenta na co powinien zwrócić uwagę, 
aby tabletki prawidłowo przyjmować. ■

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Specjalista Farmacji Aptecznej

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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Postacie leku recepturowego, w składzie któ-
rych najczęściej przepisywane są witaminy to maści 
i płyny do użytku zewnętrznego, niekiedy globulki 
i czopki.

W celu prawidłowego wykonania leku recep-
turowego, należy szczegółowo prześledzić dostępne 
na rynku preparaty zawierające w składzie witaminy.

Bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie 
składu preparatów z witaminami, szczególnie tych, 
które są preparatami złożonymi – lekami gotowymi, 
nie zaliczanymi do substancji pro receptura.

Zapoznanie się ze składem preparatów po-
zwala prawidłowo wykonać lek recepturowy, a także 
uniknąć niezgodności oraz zapewnić jego trwałość 
i działanie. 

Poniżej podajemy witaminy i preparaty z wita-
minami, które obecnie są dostępne do stosowania 
w recepturze aptecznej.

Surowce farmaceutyczne 
pro receptura

Witamina A 1,0 MIU/g, palmitynian retinolu, 
roztwór olejowy (olej arachidowy): 
•	 1,0g roztworu zawiera ok. 1000 000 IU ( j.m.) 

palmitynianu retinolu, 
•	 1 kropla zawiera ok. 35 000 IU( j.m.) palmity-

nianu retinolu,
•	 masa jednej kropli wynosi ok. 0,035g, 
•	 1 IU odpowiada aktywności 0,550µg palmity-

nianu retinolu. 

Witamina A 1,0 MIU/g (Pharma Cosmetic) jest 
roztworem olejowym palmitynianu retinolu. Nie 
zawiera zbędnych substancji pomocniczych. Duże 
stężenie witaminy w preparacie utrudnia odważanie 
oraz odmierzanie kroplami niewielkich ilości wita-
miny A. Ułatwieniem jest sporządzenie roztworu 
pomocniczego. Producent dołącza do opakowania 
butelkę z zakrętką do przygotowania roztworu po-
mocniczego oraz zakraplacz dozujący, którym zaleca 
odmierzać krople pod katem 80°. Trwałość i prze-
chowywanie: po otwarciu opakowania maksymalnie 
6 miesięcy, w temp. 2-8°C, chronić od światła.

Roztwór pomocniczy przygotowuje się przez 
połączenie 2,5g Witaminy A (1,0 MIU/g)+ 6,0g oleju 

(olej rzepakowy lub lniany) = 10 000 j.m. w 1 kropli
Średnia masa jednej kropli dla oryginalne-

go zakraplacza wynosi 34mg. Trwałość roztworu 
pomocniczego 1 miesiąc (przechowywać należy  
w temp. 2-8˚C).

Ponieważ Witamina A 1,0 MIU/g jest roz-
tworem olejowym nie przysparza trudności w wy-
konaniu maści na różnych podłożach. Dobrze łączy 
się z euceryną, która daje niezgodności z solubili-
zatem witaminy A. Posiadanie jej jest dobrym roz-
wiązaniem dla aptek, które wykonują dużo maści 
z witaminą A.

Witamina E, Tokoferylu octan 100% pro recep-
tura (1,0g/1,0g) (Pharma Cosmetic): 
Zawartość: 
•	 96,5% - 102,0%
•	 0,919 – 0,971g/ml
•	 1 kropla zawiera ok. 28mg tokoferylu octanu

Jest to oleista ciecz, która nie rozpuszcza się 
w wodzie, za to łatwo rozpuszcza się w olejach tłu-
stych, bezwodnym etanolu i acetonie. Nie zawiera 
zbędnych substancji pomocniczych. Witaminę E 
łatwo można dozować kroplomierzem pionowym 
dołączonym do szklanej butelki. Producent zaleca 
odmierzanie kropli za pomocą odpowietrzonego 
kroplomierza, po odwróceniu butelki o 180°. Dzięki 
swoim właściwościom można jej używać do wykona-
nia maści z użyciem podłoży i ich mieszanin, takich 
jak: wazelina, lanolina, wosk biały, Euceryna, Maść 
cholesterolowa, Wazelina hydrofilowa, Lekobaza, 
Lekobaza Lux oraz do roztworów olejowych, które 
zawierają olej rzepakowy lub lniany.
 Zalecane stężenia w lekach recepturowych 
do użytku zewnętrznego to 0,025% - 5% (najczęś-
ciej 2%). Po otwarciu preparat jest trwały podczas 
przechowywania i użytkowania (do daty ważności) 
w temp. do 25°C, należy go chronić od światła.

Od kiedy dostępna jest Witamina E pro recep-
tura, nie ma potrzeby używania w recepturze leku 
gotowego w postaci kropli doustnych. Oczywiście 
wybór należy do farmaceuty.

Wszystkie informacje dotyczące Witaminy 
A 1,0 MIU/g i Witaminy E pro receptura znajdują 
się na ulotkach dołączonych do opakowań.

►
Leki gotowe z witaminami 
stosowane w recepturze

Poniższe preparaty znajdują się w wykazie 
leków, które mogą być traktowane jako surowce 
farmaceutyczne przy sporządzaniu leków receptu-
rowych, które wydawane są pacjentowi za opłatą 
ryczałtową (załącznik do Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.).

Są to leki do użytku wewnętrznego (płyn do-
ustny, krople doustne), które z założenia przezna-
czone są do stosowania w przypadku niedoboru 
witamin lub konkretnych schorzeń.

Leki te mają złożony skład (zawierają różno-
rodne substancje pomocnicze) i chcąc użyć ich do 
wykonania leku recepturowego należy na podstawie 
wiedzy farmaceutycznej i doświadczenia przewidzieć 
ewentualne problemy, które mogą wystąpić podczas 
wykonywania leku recepturowego.

Niezbędne informacje dotyczące postaci (np. 
roztwór olejowy lub wodny), zawartości witamin 
i ich ilości ( j.m., g, ml), substancji pomocniczych, 
przechowywania i przydatności do użycia po otwar-
ciu opakowania znajdziemy na opakowaniu i ulotce. 

Roztwory doustne witamin dostępne są 
w opakowaniach, na których ilość podana jest w mi-
lilitrach. Producenci podają zawartości substancji 

czynnych w miligramach i jednostkach międzyna-
rodowych ( j.m., IU) w przeliczeniu na 1 mililitr lub 
1 kroplę. 

Używając roztworów z witaminami w recep-
turze aptecznej niezbędna jest znajomość gęstości 
roztworów witamin w lekach gotowych, w celu prze-
liczenia ilości na gramy. Dzięki temu możemy łatwo 
odważyć roztwory witamin i poprawnie obliczyć 
ilości pozostałych składników leku recepturowego. 
Producenci niestety nie podają gęstości roztworów 
z witaminami na ulotce i na opakowaniu. Gęstości te 
możemy znaleźć na stronach internetowych produ-
centów, gdzie określone są gęstości dla każdej serii 
leku. W recepturze można używać także średnich 
wartości gęstości, które znajdziemy w literaturze 
fachowej.

Vitaminum A, 45 000 j.m./ml (Hasco- Lek) - krople 
doustne, roztwór (solubilizat wodny):
•	 1 ml roztworu zawiera 45 000 j.m. retynolu pal-

mitynianu,
•	 24,7mg retynolu palmitynianu w 1ml,
•	 ok. 28 kropli w 1ml,
•	 1 kropla zawiera ok. 0,88 mg retynolu palmi-

tynianu.
•	 1 kropla zawiera ok. 1607 j.m. retynolu palmi-

tynianu,
•	 d=1,14g/ml.

►



17

Manuał aptekarski

16

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 135 (113e) listopad 2017 Aptekarz Polski, 135 (113e) listopad 2017

Trwałość i przechowywanie: Nie używać po 
upływie terminu ważności. Przechowywać w temp. 
poniżej 8°C, w opakowaniach zamkniętych, chronić 
przed światłem.

Vitaminum A, 50 000 IU/ml (Medana Pharma) – 
płyn doustny:
•	 1 ml roztworu zawiera 50 000 IU retynolu pal-

mitynianu,
•	 ok. 30 kropli w 1ml,
•	 1 kropla zawiera ok. 1670 IU wit. A,
•	 d=1,08g/ml. 

Trwałość i przechowywanie: Po otwarciu 
butelki okres ważności wynosi 6 miesięcy. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C (nie przechowywać 
w lodówce i nie zamrażać). Chronić od światła.

Obydwa preparaty witaminy A oprócz sub-
stancji czynnej zawierają substancje pomocnicze: so-
lubilizatory, substancje konserwujące, poprawiające 
smak i zapach, rozpuszczalniki i wodę. Przygotowu-
jąc lek recepturowy z lekiem gotowym trzeba ocenić, 
czy te substancje pomocnicze nie będą wchodziły 
w reakcję ze składnikami leku recepturowego. 

W przypadku roztworów – solubilizatów wita-
miny A, które zawierają solubilizatory: makrogolog-
licerolu rycynooleinian (Medana) lub makrogologli-
cerolu hydroksystearynian (Hasco), mogą wystąpić 
trudności przy sporządzaniu maści z Euceryną. 

Solubilizatory, które ułatwiają rozpuszczenie 
witaminy A w wodzie wykazują właściwości emulga-
tora O/W. W połączeniu z euceryną, która zawiera 
emulgator W/O mogą spowodować uzyskanie nie-
trwałej emulsji i wydzielenie wody z maści. 

Vitaminum A+D3 (Medana Pharma) – płyn doustny
•	 1 ml roztworu zawiera 20 000 j.m. wit. A i 10 

000 j.m. wit. D3 
•	 ok. 34 krople w 1ml

•	 1 kropla zawiera 588 j.m. retinolu palmitynianu 
i 294 j.m. cholekalcyferolu    

•	 d=1,09g/ml
Trwałość i przechowywanie: Po otwarciu 

butelki okres ważności wynosi 4 miesiące. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C (nie przechowywać 
w lodówce i nie zamrażać). Chronić od światła.

Vitaminum A+D3 – płyn doustny zawiera oprócz 
witamin substancje pomocnicze: polisorbat 80, alko-
hol benzylowy, glicerol, glikol propylenowy, disodu 
fosforan, aromat anyżowy, wodę oczyszczoną.

Mało kto zwraca na to uwagę, ale w tym przy-
padku też może wydzielić się woda z maści wy-
konanej na eucerynie, ponieważ polisorbat 80 jest 
solubilizatorem o właściwościach emulgatora O/W.

Vitamina E krople doustne, roztwór (Hasco- Lek)
•	 1 ml roztworu zawiera 300mg int-rac-a-toko-

ferylu octanu
•	 d=0,93g/ml      
•	 ok. 30 kropli w 1ml
•	 1 kropla zawiera ok 10mg int-rac-a-tokoferylu 

octanu
Trwałość i przechowywanie: Nie używać po 

upływie terminu ważności. Przechowywać w temp. 
poniżej 25°C.

Vitamina E płyn doustny (Medana Pharma): 
•	 1 ml roztworu zawiera 300mg int-rac-a-toko-

ferylu octanu
•	 d=0,93g/ml
•	 ok. 27 kropli w 1ml
•	 1 kropla zawiera ok 11mg int-rac-a-tokoferylu 

octanu
Trwałość i przechowywanie: Po otwarciu 

butelki okres ważności wynosi 2 miesiące. Przecho-

Nazwa preparatu gęstość [g/ml] ilość kropli w 1 ml

Vitaminum A Hasco 1.14 28

Vitaminum A Medana 1.08 30

Vitaminum A+ D3 Medana 1.09 34

Vitaminum E Hasco 0.93 30

Vitaminum E Medana 0.93 27

►
wywać w temp. poniżej 25°C (nie przechowywać 
w lodówce i nie zamrażać).

W obydwu preparatach witaminy E roz-
puszczalnikiem jest olej arachidowy oczyszczony. 
W związku z tym nie przysparzają one trudności 
w sporządzaniu maści recepturowych.

Wykonując leki recepturowe, w skład których 
wchodzą witaminy należy pamiętać, aby dodawać 
je na końcu do ochłodzonych podłóż maściowych 
i roztworów, nie poddawać długotrwałemu miesza-
niu i nie ogrzewać. Zachowają one wówczas trwa-
łość i działanie. Podczas sporządzania maści metodą 
ręczną w moździerzu problem stanowi odważanie 
małych ilości gęstych i lepkich roztworów z wita-
minami. Dobrym rozwiązaniem jest użycie małej 
parowniczki, z której łatwo przenieść odważony 
roztwór do wykonywanego leku recepturowego.

Na wybranych przykładach przeanalizuje-
my różne sposoby zapisu witamin na receptach:

Rp. 1
Vit. A  300.000 j.m.
Vit. E  300 mg
Eucerini ad  100,0
M. f. ung.

W powyższym przykładzie witamina 
A przepisana jest w jednostkach międzynaro-
dowych ( j.m., IU). W tym przypadku należy użyć 
Witaminę A pro receptura roztwór olejowy 1,0 
MIU/g, aby uniknąć niezgodności z euceryną.   
Dodać wit. A roztwór olejowy (koncentrat) – 9 kropli: 

1 kropla zawiera ok. 35 000 IU ( j.m.)
x kropli - 300 000 IU ( j.m.)

x = 8,6 kropli

Dodać 9 kropli; zdjąć ze stanu aptecznego: 
0,035g (masa 1 kropli koncentratu) x 9 kropli = 
0,315g.

lub 
•	 30 kropli roztworu pomocniczego: 

1 kropla zawiera ok.10 000 IU ( j.m.)
x kropli - 300 000 IU ( j.m.)

x = 30 kropli

Dodać 30 kropli; zdjąć ze stanu aptecznego: 
0,034g (masa 1 kropli roztworu pomocniczego) x 
30 kropli = 1,02g.

Możemy użyć zarówno Witaminę E krople 
doustne – roztwór, jak również Witaminę E pro 
receptura.

	wit. E 300mg/ml krople doustne:
0,3g wit. E  - 1ml roztworu, d=0,93g/ml

Odważamy 0,93g roztworu; zdejmujemy ze 
stanu aptecznego 1ml/10ml lub 0,1 opakowania

	wit. E 1,0g/1,0g pro receptura:

Odważamy 0,3g; zdejmujemy ze stanu ap-
tecznego 0,3g lub odmierzamy 11 kropli Vit. E 
1,0g/1,0g pro receptura

1 kropla zawiera ok. 28mg tokoferylu octanu
x kropli - 300mg
x = 10,7 kropli

Odmierzamy 11 kropli; zdejmujemy ze stanu 
aptecznego 0,3g

Rp. 2
Vit. A liq.  5,0  
Vit. E liq.  5,0   
Lekobaza ad 100,0
M.f. ung.

Często witaminy przepisywane są przez po-
danie masy roztworu w gramach (bez podania do-
kładnej ilości czystej witaminy). Wówczas należy 
użyć preparatu o najniższym stężeniu (na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 paź-
dziernika 2002 r. – §3.1. punkt 2). Jeśli nie dyspo-
nujemy w aptece takim preparatem, wtedy można 
użyć innego o wyższym stężeniu, ale należy dokonać 
odpowiednich obliczeń w odniesieniu do preparatu 
o najniższym stężeniu. 

W przypadku witaminy A najniższe zareje-
strowane stężenie to Vitaminum A 45 000 j.m./1ml 
(Hasco- Lek) – krople doustne, roztwór. ►
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►

Vitaminum A  45 000 j.m./1ml (Hasco- Lek):
•	 Odważyć 5,0g Vitaminum A  45 000 j.m./1ml 

(Hasco- Lek) - krople doustne, roztwór, d=1,14 
g/ml; zdjąć ze stanu aptecznego 4,39ml/10ml 
lub 0,439 opakowania:

1,14g – 1ml
 5,0g – x ml

    x = 4,39 ml

Vitaminum A  50 000 IU/1ml (Medana):
Do wykonania leku potrzeba 197 550 j.m. wit. 

A (45 000j.m./ml x 4,39 ml), d= 1,08g/ml

197 550 j.m.(IU) : 50 000 IU/1ml = 3,95ml 
1,08g – 1ml
x – 3,95ml
x = 4,27g

Odważyć 4,27g Vitaminum A  50 000 IU/1ml 
(Medana) – płyn doustny; zdjąć ze stanu aptecznego 
3,95ml/10ml lub 0,395 opakowania Vitaminum A  50 
000 IU/1ml (Medana).

Witamina A 1,0 MIU/g pro receptura:
Do wykonania leku potrzeba 197 550 j.m. wit. 

A (45 000j.m./ml x 4,39 ml)

Odmierzyć 6 kropli koncentratu Witaminy 
A 1,0 MIU/g pro receptura 

1 kropla zawiera ok. 35 000 IU( j.m.)
x kropli - 197 550 j.m.

x = 5,6 kropli
Odmierzyć 6 kropli; zdjąć ze stanu 0,21g kon-

centratu.
Odmierzyć 6 kropli x 0,035g (masa kropli kon-

centratu) = 0,21g lub odmierzyć 20 kropli roztworu 
pomocniczego Witaminy A 1,0 MIU/g pro receptura 

1 kropla zawiera ok.10 000 IU ( j.m.)
x kropli    -      197 550 j.m.

x = 19,8 kropli
Odmierzyć 20 kropli; zdjąć ze stanu 0,68g roz-

tworu pomocniczego.
Odmierzyć 20 kropli x 0,034g (masa kropli 

roztworu pomocniczego) = 0,68g.

W przypadku witaminy E najniższe zarejestro-
wane stężenie to Vitaminum E krople doustne, roz-
twór to 300mg/ml.

Wiele czynników, zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych, wpływa na ryzyko 
powstania uszkodzenia skóry. Należą do 

nich zarówno kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
czynniki fizjologiczne związane z wiekiem, jak i stan 
nawodnienia, odżywienia organizmu, ekspozycja na 
wilgoć, promienie UV, radioterapia, choroby, stoso-
wane leki czy materiały opatrunkowe. Warunkują 
one zarówno podatność na powstanie uszkodzenia 
skóry, jak również mogą determinować jej powrót 
do stanu fizjologicznego.

Rana czyli przerwanie ciągłości tkanki może być:
• powierzchowna – nie przekraczająca tkanki 

podskórnej,
• głęboka – sięgająca do tkanki podskórnej, pe-

netrująca do jam ciała lub narządów wewnętrz-
nych.

Ze względu na czynniki które spowodowały 
powstanie rany wyróżnić można choćby otarcia, rany 
kłute, cięte, szarpane czy postrzałowe.

Istotnym podziałem jest klasyfikacja ran we-
dług ryzyka zakażenia.

Rany o małym ryzyku zakażenia to:
• rany czyste np. pooperacyjne, w obrębie odka-

żonej skóry.

• rany skażone czyli większość świeżych ran ura-
zowych.

• rany o dużym ryzyku zakażenia to rany brudne, 
o rozległym uszkodzeniu tkanek lub te nieza-
opatrzone przez ponad 24 godz.

 Nie istnieje jeden, idealny opatrunek na 
wszystkie rodzaje ran. Przytoczone na wstępnie po-
działy pokazują złożoność zagadnienia jakim jest 
leczenie ran. Dobór optymalnego opatrunku zależy 
od stanu rany i towarzyszącej jej lub nie obecności 
wysięku, zakażenia, martwicy.

Najlepiej dobranym opatrunkiem jest ten, 
który w danym momencie nie hamuje naturalnych 
procesów gojenia rany, a utrzymuje środowisko 
im sprzyjające jednocześnie zabezpieczając przed 
zakażeniem. Tworzy barierą oddzielającą ranę od 
bakterii.

Opatrunki takie należy zmieniać i dopasowywać 
tak często jak to konieczne i tak rzadko jak to 
tylko możliwe, aby nie dopuszczając do zakażeń, 
nie uszkadzać nowopowstałych tkanek.

Już na przykładzie prostych plastrów zaobser-
wowano, że źle dobrany produkt może prowadzić 
do zmian, lub nawet przerwania ciągłości skóry. 

Opatrunki 
specjalistyczne

Vitaminum E krople doustne, roztwór 300mg/ml, 
d=0,93g/ml     

 0,93g – 1ml
 5,0g – x ml
 x = 5,38ml

Odważyć 5,0g roztworu Vitaminum E; zdjąć 
ze stanu aptecznego 5,38 ml lub 0,538 opakowania.

Można użyć również witaminy E o wyższym 
stężeniu, ale należy dokonać odpowiednich obli-
czeń w odniesieniu do Vitaminum E krople doustne, 
roztwór 300mg/ml. 

Witamina E, Tokoferylu octan 100% pro recep-
tura (1,0g/1,0g):

Do wykonania leku potrzeba 1,614g wit. E 
(0,3g/ml x 5,38ml)

0,3g wit. E - 1,0ml
x g wit. E  – 5,38ml

x = 1,614g
Odważyć 1,614g Witaminy E 100% pro recep-

tura lub odmierzyć 58 kropli. 

1 kropla zawiera ok. 0,028g tokoferylu octanu
x kropli - 1,614g
x = 57,6 kropli

Odmierzyć 58 kropli Witaminy E 100% pro 
receptura.

Wykonując leki recepturowe z witaminami, 
farmaceuta zawsze powinien szczegółowo prze-
analizować skład recepty oraz kierować się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. ■

mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda, 
mgr farm. Agnieszka Chodkowska

Zakład Farmacji Stosowanej,  
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►

Potwierdza to jedynie fakt, że tylko odpowiednio 
dobrane, zaaplikowane i usunięte produkty są gwa-
rancją postępów w leczeniu.

Do zastosowania odpowiedniego sposobu 
leczenia ran konieczna jest znajomość faz gojenia 
się rany:

1. Faza wysiękowa, jest nieswoistą reakcją na 
uraz której towarzyszy miejscowy stan za-
palny wraz przekrwieniem w otoczeniu tka-
nek uszkodzonych, towarzyszy jej wysięk, 
obrzęk, wytwarzanie cytokin, chemokin. 
Trwa 4-7 dni.

2. Faza proliferacyjna (właściwa faza gojenia) 
twa 3-6 tygodni. W tym czasie następuje 
ziarninowanie, fibroblasty produkują ko-
lagen, powstaje blizna. Rana obkurcza się, 
obserwuje się epitelizację czyli nasuwanie 
się naskórka.

3. Dojrzewanie – od trzeciego tygodnia, nawet 
do kilku miesięcy, następuje przebudowanie 
blizny, uporządkowanie struktury kolagenu, 
co daje większą wytrzymałość i powoduje 
wygładzanie i blednięcie blizny.

Przy doborze odpowiedniego opatrunku na-
leży wziąć pod uwagę również czynniki hamujące 
proces gojenia:

•	 miejscowe, takie jak nieoczyszczona rana, 
zakażenie, niedostateczne ukrwienie, nad-
mierny wysięk lub wysuszenie. Również dzia-
łająco miejscowo środki dezynfekujące jak 
spirytus, preparaty jodu, albo źle dobrane 
opatrunki mogą prowadzić do urazów rany. 
Powodują tym samym odwrotny skutek od 
zamierzonego;

•	 ogólnoustrojowe, związane z przebiegiem 
chorób (cukrzyca, żółtaczka, nowotwory, 
choroba Crohna), niedożywieniem, utratą 
białka, zakażeniem.

Prawidłowe gojenia się rany jest warunkowane 
stworzeniem odpowiedniego środowiska w łoży-
sku rany, poprzez usunięcie uszkodzonych tkanek, 
zmniejszenie liczby bakterii, przywrócenie optymal-
nej wilgotności i ochrony brzegów rany.

Producenci opatrunków nieustająco zwiększa-
ją portfolio wzbogacając je o co raz to nowe opa-

trunki specjalistyczne. Trudności przysparza zatem 
jednoznaczne pogrupowanie asortymentu dostęp-
nego na polskim rynku.

Podstawowy podział opatrunków specjalistycz-
nych jest jednak dwutorowy. Można uwzględniać:

•	 z jednej strony właściwości samego opatrun-
ku, rodzaj materiału z jakiego został wyko-
nany, jego wielkość i kształt,

•	 z drugiej strony, rodzaj klasyfikacji opiera się 
na tym do jakich ran dany opatrunek jest 
dedykowany, w jakiej fazie gojenia jest rana, 
jaki ma kształt, czy jest nadkażona.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, możemy 
wyróżnić:

1. Opatrunki do ran silnie sączących, 
w pierwszej fazie wspomagają proces go-
jenia, hamują rozprzestrzenianie się płynu 
z rany:

a) opatrunki hydrowłókniste – zbudowane np. 
z włókien karboksymetylocelulozy; posiadają 
duże właściwości chłonne, mogą w kontak-
cie z wysiękiem tworzyć opatrunek żelowy, 
utrzymują wilgotne środowisko w ranie.

b) opatrunki alginianowe – powstają przez ko-
mopolimeryzację monomerów akrylowych, 
kwasu akrylowego i jego estrów np. złożone 
są z włókien alginianu wapniowo-sodowego; 
charakteryzują się wysoką absorbcją, w kon-
takcie z wysiękiem tworzą żel, który utrzy-
muje wilgotne środowisko w ranie i podczas 
usuwania minimalizuje ból nie uszkadzając 
nowopowstałej tkanki. Mogą być użyte jako 
tamponada.

c) opatrunki hydrokoloidowe – wchłaniają 
wilgoć ze skóry tworząc barierę ochronną 
zmniejszającą nacisk i zapobiegającą urazom.

Przykładem są opatrunki hydrokoloidowe 
z podłożem piankowym, które wchłaniają wysięk 
w głąb hydrofilowej macierzy piankowej. Mikro-
porowata powierzchnia opatrunku nie przylega 
do łożyska rany, co minimalizuje uszkodzenia przy 
zmianie. Połączenia zdolności chłonnej opatrunku 
i przewodzenia wysięku na zewnątrz, nie tylko sku-
tecznie odprowadza wysięk na zewnątrz, ale również 
zmniejszając tym samym ryzyko maceracji.

►
Opatrunki posiadające w swym składzie su-

perabsorbent jakim jest poliakrylan muszą być ak-
tywowane, wówczas oczyszczają ranę, ułatwiając jej 
gojenie. Obojętny chemicznie opatrunek aktywuje 
się poprzez polanie go roztworem Ringera. Kontakt 
z cieczą i jonami w niej zawartymi inicjuje działanie 
właściwe opatrunku.

2. Opatrunki do ran z umiarkowanym wy-
siękiem, obecnością martwicy:

a) opatrunki enzymatyczne – przeznaczone do 
ran przewlekłych, regulują stężenie proteaz, 
modulują miejscowo pH, co sprzyja usuwa-
niu tkanki martwiczej, poprawia dodatkową 
macierz komórkową,

b) żele antyseptyczne i czyszczące – przykła-
dem mogą tu być opatrunki z jodyną, wy-
stępujące również w postaci maści i prosz-
ku, które poprzez uwalnianie jodyny działają 
antybakteryjnie, duże właściwości chłonne 
utrzymują wilgoć w ranie, oczyszczają łoży-
sko rany z tkanki martwiczej,

c) opatrunki hydrożelowe – dzięki właściwoś-
ciom żelującym opatrunek nie przywiera do 
rany i delikatnie dostosowuje się do jej po-
wierzchni,

d) opatrunki mieszane – łączą w sobie cechy 
opatrunków wyżej wymienionych.

3. Opatrunki do ran zakażonych:

a) opatrunki z jonami srebra
Tego typu opatrunki są barierą antybakteryjną, 

działając bakteriobójczo i zdecydowanie przyspie-
szają gojenie rany. Stosowane w nich jest srebro 
metaliczne lub np. nanokrystaliczne. Zjonizowane 
srebro działa aktywnie dopóki nie zostanie dezakty-
wowane przez zawarte w ranie sole. Wykazuje ono 
jednak skuteczność wobec szerokiego spektrum 
bakterii w tym MRSA VRE i grzybów w tym droż-
dżaków i pleśni.

Wskazane mogą być do ran 
płytkich i głębokich narażo-
nych na infekcje np. 
ran oparzeniowych 
drugiego stopnia, 
owrzodzeń żylnych, 
stopy cukrzycowej, od-
leżyn.

b) opatrunki z węglem aktywowanym
Warstwa węgla aktywnego w tych opatrunkach po-
chłania nieprzyjemny zapach z rany. Są szczegól-
nie dobrym wyborem przy ranach przewlekłych jak 
owrzodzenia podudzi czy odleżyny.

c) opatrunki złożone
Mogą się składać z kilku warstw gdzie każda 

z nich pełni inną rolę. Przykładowo jedna warstwa 
pokryta jest srebrem wykazuje działanie bakte-
riobójcze, druga w postaci pianki poliuretanowej 
zapewnia wilgotne środowisko ranie, trzecia jest 
wodoszczelną powłoką zabezpieczającą przed wy-
sychaniem oraz kontaktem rany ze środowiskiem.

Opatrunki specjalistyczne można podzielić 
w jeszcze jeden prosty sposób na jałowe lub nie, 
w zależności od tego czy będą one stosowane bez-
pośrednio na uszkodzoną skórę czy też jako opa-
trunek wierzchni. 

Również opatrunki, szczególnie te zawierające 
substancje czynne powinny spełniać wymagania dla 
preparatów farmaceutycznych stawiane przez obo-
wiązującą Farmakopeę. Należy wykazać aktywność 
przeciwdrobnoustrojową samego preparatu jeśli 
dotyczy. Konieczne jest zapewnienie odpowiednie-
go opakowania, które zapewni właściwą ochronę 
przed niepożądanymi skutkami jakie mogą wystą-
pić w wyniku zanieczyszczenia mikrobiologicznego. 
Opatrunków sterylnych nigdy nie wolno używać po 
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upływie terminu ważności. Jałowość deklarowana 
przez producenta jest określona i po tym czasie 
opatrunek w kontakcie z raną może stać się źród-
łem zakażenia.

Istnieją opatrunki, dostosowane kształtem do 
części ciała, którym są dedykowane. Opatrunki na 
łokcie lub kolana mają nacięcia umożliwiające do-
pasowanie przy zginaniu stawu. Ochronną funkcję 
w profilaktyce stopy cukrzycowej pełnią np. opa-
trunki w kształcie kieszeni. Te same ze względu na 
kształt i rozmiar stosowane też są na główkę nowo-
rodków, które dłużej niż standardowy mały pacjent, 
muszą przebywać w szpitalu.

Alternatywą dla tradycyjnych opatrunków pod 
względem formy i kształtu są opatrunki w aerozo-
lu. Szybkie i łatwe w apli-
kacji, wodoszczelne, pa-
roprzepuszczalne i co 
najważniejsze elastyczne 
a przez to komfortowe, 
bo dopasowujące się 
do powierzchni ciała, są 
szczególnie wskazane do 
drobnych ran chirurgicz-
nych i otarć. Mogę być 
dedykowane do ochrony 
przed maceracją skóry 
i leczenia odparzeń. Istotne jest to, że nie podraż-
niają one już uszkodzonej skóry, a przyśpieszają jej 
gojenie chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi.

Drobne rany, szczególnie cięte można też 
potraktować plastrami, które mają zastępować igłę 
chirurgiczną lub zszywki. Paski do zamykania ran 
wykonane są z porowatej poliuretanowej lub poli-
estrowej włókniny. Powodują zbliżenie brzegów rany 
i służą do pierwotnego zamykania ran lub wzmoc-
nienia skóry już po wczesnym usunięciu szwów.

Opatrunki przeznaczone do wkłuć przezskórnych.

Przeznaczone do stosowania wokół wkłuć 
naczyniowych np. cewników dożylnych. Ich pod-
stawową rolą jest stabilizacja założonego cewnika. 
Każde wkłucie niesie ze sobą ryzyko infekcji dlatego 
i w grupie opatrunków powstały preparaty specjali-
styczne, zawierające np. bakteriobójcze srebro lub 
glukonian chloheksydyny. 

Fizjologiczna flora bakteryjna pacjenta jest 
uznawana za główny czynnik etiologiczny ryzy-
ka zakażeń odcewnikowych. Szerokie spektrum 
bakteriobójcze pozwala na minimalizowanie ry-
zyka złożonych zakażeń okołocewnikowych. Opa-
trunki wskazane jako zabezpieczenie drenów  
i cewników przezskórnych zwykle dają możliwość 
obserwacji rany co zwiększa bezpieczeństwo, gdyż 
widać jak zachowuje się skóra w okolicy wkłucia i czy 
nie wymagana jest interwencja specjalisty. Miękki 
i dostosowujący się do kształtu skóry oraz posia-
dający hipoalergiczny klej to kolejne cechy dobre-
go opatrunku do stabilizacji wkłucia. Istotną jest 
też kwestia podstawowa czyli trwałe mocowanie 
na różnych częściach ciała. Ewentualna dodatkowa 
warstwa chłonna wiąże wilgoć i redukuje traumę 
przy zmianie opatrunku.

Opatrunki posia-
dające na wierzchniej 
stronie przeźroczystą 
warstwę ochronną w po-
staci elastycznej folii po-
liuretanowej pozwalają 
na obserwowanie etapów 
gojenia się rany bez ko-
nieczności zdejmowania 
opatrunku, co jest mniej 
traumatyczne dla rany, 
a pozwala zaobserwo-

wać wszelkie zaburzenia i w razie konieczności od-
powiednio wcześnie zainterweniować. Pokryte są 
jednostronnie hipoalergiczną akrylową masą lepną.

Należy zawsze zwrócić uwagę na informację 
od producenta czy dany opatrunek może być cięty 
i tym samym jego wielkość dostosowana do ocze-
kiwań. Nie każdy opatrunek nadaje się do cięcia 
– należy wówczas wybierać spośród gotowych roz-
miarów dostępnych na rynku, aby nie zniwelować 
specjalistycznych właściwości.

Bardzo ważnym aspektem, którego trzeba do-
pilnować jest czas w jakim opatrunek może znaj-
dować się na ranie. Dopuszczalne wartości podaje 
producent na opakowaniu. Przetrzymanie opatrun-
ku powyżej zalecanego czasu może grozić zmianą 
struktury opatrunku i brakiem efektywności dalsze-
go leczenia.

►
Przykładem rany wymagającej specjalistycznej 

pielęgnacji i różnych opatrunków w zależności od 
stopnia jej powikłania jest odleżyna. Odleżyna (de-
cubitis) – to miejscowe uszkodzenie tkanek miękkich 
przylegających do wyniosłości kostnych powstające 
wskutek zbyt długo trwającego ucisku doprowadza-
jącego do niedokrwienia. Mimo rozwoju medycy-
ny odleżyny nadal są problemem szpitali i domów 
opieki. Tylko odpowiednia pielęgnacja może zapo-
biegać ich powstawaniu. Tylko zastosowanie właś-
ciwych metod oczyszczania i zabezpieczania rany 
może doprowadzić do jej zaleczenia.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie-
jednokrotnie przed zastosowaniem opatrunku lub 
też podczas jego zmiany konieczne jest chirur-
giczne opracowanie rany, szczególniej zakażonej  
i z martwicą. Oczywiście w czasie wymiany opatrun-
ku, ranę dezynfekuje się np. preparatami z zawar-
tością oktenidyny.

Jedną z nowszych metod leczenia ran prze-
wlekłych jest terapia podciśnieniowa. To metoda łą-
cząca specjalistyczny opatrunek oraz przymocowaną 
do niego pompę wytwarzającą podciśnienie. Meto-
da pozwala usuwać płyny z ran mocno sączących 
się. Niewielkie pompy mogą być wykorzystywane 
nie tylko w warunkach szpitalnych, ale też przez pa-
cjentów domowych.

Życie z raną przewlekłą, szczególnie przy 
dużej ilości wysięku, z pewnością jest trudnym do-
świadczeniem dla pacjenta i wyzwaniem dla lekarza 
prowadzącego. Zastosowanie nowoczesnej tera-
pii, wykorzystanie małych przenośnych pomp lub 
choćby wysokochłonnych opatrunków ze specjalnie 
zaprojektowanej pianki jest wygodne dla pacjenta 
i przyspiesza naturalne procesy gojenia. 

Warto jeszcze wyszczególnić podstawowe 
parametry użytkowe związane z plastrami i opa-
trunkami:

1. Przepuszczalność dla pary wodnej – pozwala 
skórze oddychać.

2. Stopień transferu wilgotnych oparów – jest 
miarą zdolności opatrunku do „oddychania” 
i kontroli wsięku.

3. Chłonność – wysięk jest absorbowany w głąb 
opatrunku.

4. Odporność na przenikanie wody z zewnątrz, 
dotyczy głównie materiałów dedykowanych 
jako wodoodporne.

5. Wytrzymałość na rozerwanie.
6. Zawartość masy lepnej, właściwości adhe-

zyjne.
7. Działanie drażniące i uczulające – w zależ-

ności od rodzaju zastosowanego kleju na 
przylepcu, a nawet sposobu jego naniesie-
nia (metodą ciągłą lub paskową), można 
zaobserwować reakcje alergiczną nawet na 
zdrowej skórze wokół rany.

Plastry lecznicze, to jak podaje Farmakopea 
– elastyczne preparaty do stosowania na skórę. Ich 
zadaniem jest utrzymanie substancji czynnej w bli-
skim kontakcie ze skórą. Część z opatrunków spe-
cjalistycznych opisanych wyżej spełnia właśnie taką 
rolę. Mogą umożliwiać wchłanianie substancji czyn-
nej, działać ochronnie lub keratolitycznie. Składają 
się z przylepnej warstwy, na której na odpowiednim 
syntetycznym lub naturalnym podłożu równomier-
nie rozprowadzona jest substancja czynna.

Jako rodzaj opatrunku specjalistycznego 
można uznać też wspomniane w Farmakopei ka-
taplazmy. Złożone z hydrofilowego, utrzymującego 
ciepło podłoża, w którym rozproszone są stałe lub 
ciekłe substancje czynne. Rozprowadza się je grubą 
warstwą na odpowiedni opatrunek i ogrzewa przed 
przyłożeniem na skórę.

Podsumowując można stwierdzić, że grupa 
opatrunków specjalistycznych łączy w sobie zarów-
no cechy kompresów wysokochłonnych i środków 
dezynfekcyjnych często z warstwą przylepną two-
rząc skomplikowany technologicznie produkt bę-
dący lekiem lub wyrobem medycznym w zależności 
od tego, co zawiera w swojej budowie. Mnogość 
zagadnień jakie kryje obecnie określenie „opatrunki 
specjalistyczne” odzwierciedla rozwój nauki i me-
dycyny. Sztuką jest jednak spośród bogatej oferty 
rynku wybrać właściwy dla danego przypadku pre-
parat i prawidłowo go zastosować. Podstawa suk-
cesu pozostaje jednak nieustająco taka sama – rana 
musi być oczyszczana i właściwie pielęgnowana na 
każdym etapie, a opatrunek odpowiednio często 
zmieniany. ■

mgr farm. Agata Luboińska
specjalista farmacji klinicznej

Należy zawsze zwrócić uwagę 

na informację od producenta czy 

dany opatrunek może być cięty 

i tym samym jego wielkość do-

stosowana do oczekiwań. 
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Skala stosowania niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych (NLPZ) jest bardzo duża, zarówno 
w Polsce jak i na świecie. Leki te przynoszą istot-
ną ulgę pacjentom, znosząc lub ograniczając 
dolegliwości bólowe różnego pochodzenia, jed-
nak niewłaściwie stosowane, mogą być powo-
dem licznych działań niepożądanych. Dlatego 
też wskazane jest ostrzeganie pacjentów przed 
błędami przy ich zażywaniu. 

W tej sprawie wypowiedział się dr Grzegorz 
Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych mówiąc: 
• Trzeba leczyć przyczynę bólu; leczenie przeciw-

bólowe jest tylko działaniem wspomagającym 
i nie jest celem samym w sobie. 

• Lek musi być dobierany w zależności od scho-
rzenia, siły bólu oraz przeciwwskazań do stoso-
wania stwierdzanych u pacjenta. 

• NLPZ charakteryzują się wysokim potencjałem 
wywoływania działań niepożądanych w obrębie 
przewodu pokarmowego, ale też, co jest mniej 
znanym faktem – działaniami niepożądanymi 
ze strony innych narządów, w tym układu ser-
cowo-naczyniowego i nerek. 

• Liczba produktów, dostępnych bez recepty (OTC) 
zawierających daną substancję czynną NLPZ 
jest bardzo duża. Na przykład na rynku mamy: 
161 produktów zawierających kwas acetylosali-
cylowy, 177 produktów zawierających paraceta-
mol oraz 163 produkty zawierające ibuprofen. 

• NLPZ występują pod wieloma różnymi nazwa-
mi handlowymi, dlatego też zawsze jest istotne 
sprawdzenie nazwy substancji czynnej przed 
zażyciem danego leku. Nierzadko zdarza się, ze 
pacjenci nieświadomie przyjmują w ten sposób 
wielokrotnie wyższe od zalecanych i dozwolo-
nych dawki leków (np. paracetamolu), co może 
skończyć się ciężkim zatruciem, a nawet zgonem. 

• Właśnie przypadkowe (lub zamierzone) zatru-
cia paracetamolem stanowią 35-45% wszyst-

kich zatruć lekowych w Wielkiej Brytanii; 50% 
przypadków ostrej niewydolności wątroby 
w USA i są najczęstszą przyczyną zatruć leko-
wych w Polsce.

W sprawie stosowania NLZP wypowiedzia-
ła się także dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec–Iskra, 
kierownik Pracowni Farmakologii Bólu Katedry 
i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zda-
niem Pani Doktor: 
• Leki przeciwbólowe bez kontroli lekarskiej 

mogą być stosowane tylko krótkotrwale. 
• W leczeniu bólu należy stosować skuteczne 

dawki terapeutyczne, pamiętając o czasie dzia-
łania leku. 

• Jednoczesne stosowanie leków przeciwbólo-
wych o tym samym mechanizmie działania nie 
znajduje uzasadnienia. 

• Stosowanie leków przeciwbólowych przez czas 
dłuższy niż określony w informacji o leku bez 
kontroli lekarskiej obarczone jest wysokim ry-
zykiem działań niepożądanych, takich jak m.in. 
udary niedokrwienne mózgu, owrzodzenia żo-
łądka, nasilenie krwawienia, zaburzenia czynno-
ści nerek i wątroby, wzrost ciśnienia tętniczego. 

• Najbardziej narażone na wystąpienie działań 
niepożądanych są osoby w wieku powyżej 65 
roku życia, kobiety ciężarne oraz małe dzieci. 

• Dawka stosowanego leku przeciwbólowego 
powinna być zgodna z zaleconą przez lekarza 
lub z podaną w ulotce dla pacjenta. 

• Osoby stosujące kwas acetylosalicylowy (aspi-
rynę) w prewencji zawałów i udarów niedo-
krwiennych nie powinny stosować produktów 
zawierających ibuprofen. 

• Stosowanie leków przeciwbólowych przez ko-
biety ciężarne zawsze powinno być skonsulto-
wane z lekarzem 

• Nie wolno stosować leków zawierających kwas 
acetylosalicylowy (aspirynę) u dzieci do 12 roku 
życia. 

• W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu 
przekraczającej dawkę terapeutyczną koniecz-
na jest pilna konsultacja lekarska. 

• Skuteczność leczenia zatruć paracetamolem 
jest uzależniona od czasu podania specyficzne-
go leczenia. ■

Opracowano na podstawie materiału prasowego z kon-
ferencji „Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)" zor-
ganizowanej 28.11.2017 r. przez Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych.

Niesteroidowe 
leki 
przeciwzapalne

Przygotowanie leku na receptę wymaga od 
farmaceuty szczególnej ostrożności i uwa-
gi. Zakłada się bowiem, że jakość przygoto-

wywanego leku musi odpowiadać wymogom, ja-
kie dotyczą tej konkretnej postaci leku. Z tego też 
powodu przed przystąpieniem do recepturowania 
należy przeanalizować cały proces przygotowania 
leku. Zasadnicze znaczenie mają standardy postępo-
wania oraz wypracowana metodyka pracy. W bardzo 
ogólnym ujęciu proces przygotowania leku polega 
na łączeniu składników, które są rozpuszczane, za-
wieszane, mieszane, rozdrabniane itd.

Poza metodyką zasadnicze znaczenie mają 
ilości kolejnych składników, których masa powin-

na być dokładnie określona i odważona. Kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia praktycznej realizacji 
receptury ma Dobra Praktyka Wytwarzania. Oczywi-
ście dotyczy ona wielu aspektów związanych z pro-
dukcją leków, takich jak otoczenie, warunki, kwalifi-
kacje personelu, wiedza fachowa w zakresie farmacji, 
wyposażenie itd. Każdy z tych obszarów wymaga 
staranności. Z danych wojewódzkich inspektoratów 
farmaceutycznych wynika, że na 1557 leków recep-
turowych przebadanych w ciągu ostatnich trzech 
lat w laboratoriach kontrolnych, 193 (czyli 12,4%) 
miały jakieś wady, np. zawierały niewłaściwą ilość 
lub niewłaściwe proporcje składników, miały nie-
prawidłową wagę, wykryto w nich zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne.

Potencjalny odbiorca medykamentu sporządzonego według za-
leceń lekarza nie wyobraża sobie, jak bardzo złożony może być 
proces przygotowania leku w zaciszu apteki. Większości pacjen-
tów wydaje się, że wystarczające jest zmieszanie odpowiednich 
składników. Niestety jest to bardzo powierzchowny pogląd, który 
nie uwzględnia sfery przeliczania dawki względem masy ciała 
pacjenta, dobrania odpowiedniego stężenia, dawkowania oraz co 
ważniejsze - dbałości o aseptykę i bezpieczeństwo. 

Zasady poprawnego 
ważenia podczas 
sporządzania receptur 
aptecznych
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► Obecnie nie obowiązują w sferze recepturo-
wania żadne znormalizowane zalecenia związane 
z procesem odważania składników, uwzględniające 
zdolność pomiarową wag. Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpo-
wiadać lokal apteki zawiera dość lakoniczną infor-
mację dotyczącą wag. W paragrafie 8.1. jest zapis: 
,,Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej 
stanowią wagi wielozakresowe, których parametry 
określają odrębne przepisy”. Sformułowanie dość 
dziwne, bo czemu wagi wielozakresowe, a nie po 
prostu wagi? Czy zatem użytkowanie wagi jedno-
zakresowej jest poprawnym rozwiązaniem? Te dy-
lematy nie są jednak najważniejsze. Warto zwrócić 
uwagę na zapis: ,,których parametry określają odręb-
ne przepisy”. W zasadzie jedynym aktem prawnym 
w Polsce związanym z wagami jest rozporządze-
nie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 
r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych 
podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz 
zakresu tej kontroli. W kontekście tych wymagań 
wagi użytkowane w aptece są okresowo sprawdzane 
przez Urząd Miar. Jest to tzw. nadzór państwa nad 
przyrządem pomiarowym (obszar prawny). Można 
zatem założyć z dużym prawdopodobieństwem, że 
wskazania wagi podczas tej okresowej kontroli są 
poprawne, ale co się dzieje między tymi okresami. 
Praktycznie użytkownikiem wagi jest właściciel apte-

ki i zgodnie z zapisami sy-
stemów jakości ISO, Dobrej 
Praktyki Wytwarzania (ob-
szar dobrowolny) „przyrząd 
pomiarowy powinien być 
nadzorowany oraz okreso-
wo sprawdzany”. 

 Zapewne większości 
nieprawidłowości związa-
nych z odważaniem skład-
ników można było unik-
nąć po wprowadzeniu do 
metodyki pracy drobnego 
aspektu związanego z kon-
trolą wskazań wagi. Nieste-
ty większość użytkowników 
wag automatycznie akcep-
tuje to, co waga wskazuje 

na wyświetlaczu. W farmacji jednakże należy uzy-
skać pewność, że wskazywana masa preparatu jest 
,,prawdziwa”. Uzyskuje się to poprzez okresową 
kontrolę wskazań wagi, która po obciążeniu wzor-
cem masy powinna wskazać wynik zbieżny z masą 
wzorca. 

Na rysunku 2 pokazano ideologię podejścia 
procesowego producenta oraz cykl życia wagi sto-
sowanej w aptece. Reasumując, użytkownik poza 
kontrolą prawną (urzędową) powinien samodzielnie 
nadzorować poprawność wskazań wagi poprzez 
adjustację, sprawdzenie oraz wzorcowanie. Wszystkie 
te działania mają ma celu uzyskanie zakładanej 
jakości preparatu, czyli skuteczności jego działania. 

Dobra Praktyka Ważenia 
w Aptece  

– zapewnienie dokładności

Dobra Praktyka w najbardziej ogólnym ujęciu 
to cała gama metod, procedur, wymagań środo-
wiskowych, ograniczeń, możliwości funkcjonalnych 
i kwalifikacji ludzkich, która umożliwia finalnie uzy-
skanie wyrobu o odpowiedniej jakości. Oczywiście 
w kontekście Apteki jest to lek, którego działanie 
jej efektem odpowiedniego łączenia składników. 
Dobra praktyka apteczna w zakresie bezpieczeń-
stwa i aseptyki jest w dokładnie opisana, natomiast 

Rysunek 1. Waga XA 220.4Y, d=0,1mg  
podczas odważania proszku

►

proces odważania składników takich zaleceń nie ma. 
Zakłada się, że jest to zbyt prosta czynność, a do-
kładność odmierzania porcji jest gwarantowana. 
Jednakże nawet ten proces powinien być wykonany 
lege artis. 

Jak wspomniano wcześniej Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku 
w kontekście wymagań wag odsyła do odrębnych 
przepisów. Zapewne jest to Rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających 
prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej 
kontroli. Zawiera ono wymagania prawne, które są 
bezużyteczne dla farmaceuty. Bardziej wartościo-
wym dokumentem jest Przewodnik PIC/S w zakre-
sie dobrych praktyk przygotowywania produktów 
leczniczych w zakładach opieki zdrowotnej. Jest on 
dostępny od marca 2014 roku. Celem tego doku-
mentu jest przedstawienie wytycznych w zakresie 
Dobrych Praktyk przygotowywania produktów lecz-
niczych przeznaczonych dla ludzi. Struktura tego 
dokumentu opiera się na strukturze dokumentu 
GMP dla przemysłu. Nie jest celem tej publikacji 
analizowanie tego dokumentu, ale zwrócenie uwagi 

na pewne zapisy tam zawarte. Strukturalnie prze-
wodnik posiada tekst zasadniczy oraz załączniki, 
które w bardziej szczegółowy sposób podają zasady 
związane z przygotowaniem preparatów. Z punktu 
widzenia tej publikacji na szczególną uwagę zasłu-
guje punkt nr 3 z rozdziału 3.7. Wyposażenie. 

1. Wyposażenie do przygotowywania powinno zo-
stać zaprojektowane, umiejscowione i utrzymy-
wane w sposób odpowiadający jego przezna-
czeniu.

2. Wyposażenie powinno być skonstruowane 
w sposób umożliwiający jego dokładne czysz-
czenie. Powinno być przechowywane w czystych 
i suchych warunkach.

3. Precyzyjność wyposażenia do ważenia, mierzenia 
i kontroli powinna być zgodna z wymaganiami. 
Powinno ono być skalibrowane i sprawdzone 
w zakresie poprawnego funkcjonowania, jak 
również powtórnie kalibrowane w odpowied-
nich odstępach czasu.

4. Wadliwe wyposażenie powinno zostać usunięte 
z obszarów produkcji i kontroli jakości, lub przy-
najmniej jasno oznaczone jako niedziałające.

 

Rysunek 2. Nadzór nad przyrządem pomiarowym, wagą – system prawny oraz dobrowolny
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►
W świetle tego zapisu najistotniejszą jest in-

formacja o konieczności SPRAWDZANIA urządzeń 
pomiarowych, w tym również wag. Uzupełnienie tej 
informacji znajdziemy w rozdziale 4.5. Procedury 
ogólne i dodatkowe dokumenty: ,,Pisemne proce-
dury powinny być dostępne w szczególności dla ka-
libracji i kwalifikacji sprzętu (np. autoklawów, steryli-
zatorów suchym powietrzem, termometrów, wag, ...). 
Powyższe zapisy można interpretować jako: ,,jeżeli 
chcesz uzyskiwać dokładność odmierzania porcji, to 
musisz okresowo sprawdzać swoje urządzenia po-
miarowe (wagi). Z drugiej strony należy zauważyć, że 
apteki działają w warunkach konkurencji rynkowej. 
W związku z tym swoje procedury kontrolne powin-
ny opracować oraz stosować tylko w takim zakresie, 
w jakim jest to niezbędne. Jest to wyraźnie zaakcen-
towane również w wytycznych ICH Q9 (Zarządzanie 
Ryzykiem Jakości) w kontekście prowadzenia oceny 
ryzyka. Powyższe wymagania odnośnie użytkowania 
urządzeń pomiarowych (w tym również wag) znaj-
dują się również w normach ISO 9001, dokumentach 
Farmakopei oraz wszystkich innych dokumentach 
związanych z GLP, GMP, ISO 17025 itd. 

 Pierwotną ideą, z której czerpią te wszystkie 
dokumenty jest to, iż nie ma urządzeń działających 

idealnie, więc należy je okresowo kontrolować. 
Głównie po to, żeby poprzez dokładność pomiaru 
uzyskiwać odpowiednią jakość produktu - leku. Jak 
zatem to wykonać w realiach współczesnej apteki. 
Po pierwsze - wybrać przed zakupem takie wagi, 
które gwarantują odpowiednią dokładność odmie-
rzania porcji. W tym segmencie w zasadzie są trzy 
wybory:

a) tzw. waga do proszków, której działka elemen-
tarna [d] wynosi 0,001 g (1 mg),

b) tzw. waga do płynów, której działka elementarna 
[d] wynosi 0,01 g (10 mg),

c) waga dwuzakresowa, która zawiera w sobie dwie 
wagi, mamy więc możliwość odmierzania porcji 
z działką [d1] =1 mg oraz z działką [d2] = 10 mg. 

 Niezależnie od powyższych możliwości 
wyboru należy wiedzieć, że każdy pomiar cechu-
je się powtarzalnością. Praktycznie oznacza to, 
że nie można odmierzyć zawsze taką samą ilość 
preparatu (np. proszku). Rzeczywista masa odmie-
rzonej porcji będzie zawsze oscylować w pewnych 
granicach. Ta ,,niedokładność” pomiaru jest cechą 
charakterystyczną każdej wagi. Bardzo dobra po-

wtarzalność świadczy o precyzji pomia-
ru, czyli możliwości odważenia zawsze 
takiej samej ilości. Jest to bardzo ważne, 
wówczas gdy zamierzamy uzyskać kilka 
– kilkanaście ,,takich samych” porcji leku. 
Pomimo naszej staranności proces ten 
może zakończyć się porażką. Tu powstaje 
pytanie, dlaczego? Odpowiedź jest pro-
sta – ponieważ wskazania wagi mogą 
być niedokładne. W tym miejsce mamy 
drugie pojęcie związane z codzienną 
pracą apteczną, a mianowicie dokład-
ność odmierzenia porcji. O ile precyzja 
jest cechą stałą wagi, to dokładność jest 
zmienna w czasie. Wymaga więc regu-
lacji i okresowej kontroli, o czym wspo-
mniano wcześniej. Jak zatem poprawnie 
użytkować wagę w aptece. Poniżej jest 
kilka najważniejszych zaleceń z komen-
tarzami:

1. Waga elektroniczna zawsze powinna 
być włączona do sieci, argument ekono-
miczny, bo czerpie prąd jest tu co naj-Rysunek 3. Sprawdzenie dokładności wskazań wagi za pomocą wzorców masy

mniej mało logiczny, pobór mocy dla typowej 
wagi wynosi ok. 2,5 W .

Komentarz: Po załączeniu wagi do sieci zazwyczaj 
następuje proces nagrzewania własnych elemen-
tów elektronicznych, a w konsekwencji również 
mechanicznych. W tym czasie wskazania wagi 
mogą być obarczone niedużym błędem. 

2. Gdy, waga nie jest używana, można jej wyświet-
lacz wyłączyć przyciskiem ON/OFF. Działa on 
w taki sam sposób jak przycisk standby w TV. Po 
ponownym naciśnięciu przycisku ON/OFF waga 
jest natychmiast gotowa do użytkowania.

Komentarz: Wyłączenie wagi przyciskiem ON/OFF 
powoduje tylko wygaszenie wyświetlacza wagi, 
natomiast układy pomiarowe są nadal zasilane.

3. Miejsce ustawienia wagi powinno być stabilne.

Komentarz: Stabilność tu należy rozumieć jako 
sztywny blat, który nie ugina się pod obciąże-
niem. Zmiana położenia blatu powoduje pochy-
lenie wagi, co w konsekwencji daje inny rozkład 
mierzonej siły grawitacyjnej (F=mg). Tzw. wagi 
apteczne są dość odporne na brak pochylenia 
(ten parametr jest badany w czasie certyfikacji). 
Warunki temperaturowe powinny być stałe w za-
kresie ± 3oC. Wag nie należy ustawić w pobliżu 
źródeł ciepła (wentylatory, kaloryfery). 

4. Wszelkie podmuchy oraz nad-
mierny ruch powietrza zakłóca 
pomiar masy, więc odważka 
może być zważona z większym 
błędem.

Komentarz: Proces ważenia zawsze 
polega na wyznaczeniu siły 
z jaką odważka jest przyciągana 
przez Ziemię. Proces ten odbywa 
się na szalce, która ma dość dużą 
powierzchnię. Podmuch powie-
trza wytrąca szalkę z położenia 
równowagi, co jest interpretowa-
ne przez wagę jako wynik wa-
żenia. Jeżeli proces odważania 
musi się odbywać przy pewnym 
ruchu powietrza, to szalkę na-
leży osłonić dodatkową osłoną 

przeciwpodmuchową. Zazwyczaj jest to osłona 
szklana. 

5. Zawsze należy dobierać wartość działki ele-
mentarnej wagi [d] do aktualnie wykonywanej 
receptury. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
tzw. wagi dwuzakresowe. Za pomocą takiej wagi 
można odważać składniki z dokładnością 1 mg 
oraz 10 mg. Przełączanie wagi z zakresu ważenia 
1 mg do zakresu ważenia 10 mg jest automatycz-
ne. Natomiast przełączanie zakresu ważenia 10 
mg do 1 mg jest zazwyczaj wykonywane ręcznie 
przez operatora, rysunek 4. 

Komentarz: Ze względu na błąd powtarzalności 
wagi, nie można precyzyjnie wyznaczyć masy 
naważki z dokładnością taką samą, jak wartość 
działki elementarnej wagi. Dotyczy to wszystkich 
wag elektronicznych. Nawet przy uzyskiwaniu ta-
kich samych wyników przyjmuje się, że powta-
rzalność, a więc dokładność odważenia wynosi 
0,41 x wartość działki elementarnej [d] wagi. To 
zalecenie wynika z zapisów USP 41 oraz USP 
1251 (Farmakopea Amerykańska). Zakłada się, 
że osoba sporządzająca recepturę posiada pod-
stawową wiedzę w zakresie obsługi wykorzysty-
wanych urządzeń. 

6. Przed procesem odważania składników tworzą-
cych recepturę należy wykonać adjustację (re-
gulację) dokładności wagi. We współczesnych 

Rysunek 4. Zasada działania wagi dwuzakresowej  
na przykładzie modelu PS 200/200.R2. ►
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► wagach elektronicznych taki proces odbywa się 
półautomatycznie – wystarczy nacisnąć odpo-
wiedni przycisk na elewacji wagi. Można zadać 
sobie pytanie, co potencjalnie może się wydarzyć, 
gdy adjustacja nie będzie wykonana. 

Komentarz: Adjustacja, czyli regulacja dokładności 
gwarantuje, że odważona ilość substancji bę-
dzie odpowiadać rzeczywistej masie jaka zosta-
nie wprowadzona do mieszaniny. Nie wykona-
nie adjustacji może skutkować tym, że działanie 
gotowego leku może być zatem nieadekwatne 
względem początkowych założeń oraz zaleceń 
lekarza. Nie jest to regułą, ponieważ recepturo-
wanie jest procesem złożonym. 

7. Wymagana jest okresowa kontrola poprawności 
działania wagi. Do tego celu służy certyfikowany 
wzorzec masy, czyli taki, którego masa rzeczywi-
sta została dokładnie określona poprzez porów-
nanie z wzorcem wyższego rzędu. Efektem takie-
go porównania jest świadectwo wzorcowania. Tu 
należy wrócić do wątku działalności komercyjnej 
apteki. Uwzględniając ten fakt, można przyjąć, że 
wystarczająca jest kontrola wskazań wagi jednym 
wzorcem masy (koszt zakupu wzorca) o niskim 
nominalne np. 50 g.

Komentarz: Okresowa kontrola jest czynnością, 
dzięki której upewniamy się, że wskazania wagi 
są nadal poprawne. Wykonanie adjustacji daje 
domniemanie poprawności wskazań, ale dopie-
ro kontrola z wykorzystaniem wzorca masy daje 
pewność. Zakłada się, że masa wzorca masy jest 

znana (świadectwo wzorcowania). Takie podejście 
wynika z tzw. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i jest 
powszechnie stosowane w każdej firmie farma-
ceutycznej. 

 

Pomiar masy proszków

Analizując proces ważenia nie jest istotne, co 
ważymy. Waga zawsze mierzy siłę, z jaką Ziemia przy-
ciąga dane ciało zgodnie z formułą F = mg. Ewentu-
alne problemy, zalecenia oraz ogólnie pojmowana 
metodyka wynika głównie ze specyfiki ważonego 
produktu. W przypadku ważenia proszków dąży się 
do uzyskania takiej masy odważki, jaka wynika z re-
ceptury. Nie bez znaczenia jest aspekt ekonomiczny, 
czyli koszt odważanego składnika. Jednoznacznie 
więc oczekuje się pomiaru dokładnego. Pierwszym 
krokiem w kontekście wagi jest wykonanie adjustacji 
dokładności wagi. Pamiętać należy, że z względu 
na powtarzalność można odważyć wartość masy 
z tolerancją ± 2 mg lub ± 20 mg (zależnie od typu 
wagi). W warunkach laboratoryjnych uzyskuje się 
nieco lepsze wyniki, a mianowicie ± 1 mg oraz ± 10 
mg. W kontekście ważenia proszków, może zaistnieć 
(wprawdzie rzadko) problem przyczepiania się na-
elektryzowanych cząstek próbki do ścianek naczyń. 
Zjawisko takie jest obserwowane w momencie od-
ważania bardzo suchego proszku. W rozwiązaniach 
komercyjnych dostępne są automatyczne dozowniki 
proszku sterowane za pomocą wagi elektronicznej. 
Mają one zastosowanie w laboratoriach firm farma-
ceutycznych (niektórych). Ze względu na ich koszt 

nie są możliwe do adaptacji w realiach typowej 
apteki. Pozostaje zatem odważanie ręczne zgod-
nie z metodyką, umiejętnościami, które doskonali 
się z czasem. Warto nadmienić, że ważąc proszki 
można doważyć (dosypać) masę około 1 mg lub 10 
mg przy zachowaniu staranności. Proces ważenia 
powinien być dość szybki, gdyż realnym zagroże-
niem jest absorpcja wilgoci z otoczenia. Zazwyczaj 
wskazania wagi nie wykażą momentu rozpoczęcia 
takiego procesu, ponieważ waga posiada zbyt dużą 
wartość działki elementarnej [d]. Zjawiska absorpcji 
są widoczne, gdy działka elementarna wagi wynosi 
nie więcej niż 0,1 mg. Wszelkie elementy dodatkowe 
umieszczane i tarowane na wadze nie mają znacze-
nia w kontekście dokładności odważania porcji, pod 
warunkiem, że ich masa jest stała. Z oczywistych 
względów podczas ważenia proszków stosuje się 
wagi z działką elementarną równą 1 mg. Po na-
ważeniu zbyt dużej ilości proszku, bez problemu 
można jego nadmiar usunąć z szalki wagi. Nie ma to 
wpływu na dokładność odmierzenia, głównie z tego 
powodu, że przyrosty i ubytki masy są bardzo małe. 
Pewnym problemem w czasie odważania bardzo 
małych ilości, doważania do masy docelowej, może 
mieć pobudliwość wagi. Jest to zdolność wagi do 
reakcji na bardzo małe zmiany masy. 

Ważenie płynów

Tworzenie leku recepturowego na podstawie 
płynów w kontekście ważenia niewiele się różni od 
procesu odważania proszków. Sama specyfika pły-
nów wymaga innych mas, a tym samym większych 
obiektów, które należy zważyć. Dla procesu waże-
nia oznacza to konieczność tarowania i utrzyma-
nia stabilności wskazań w pewnym czasie. Jednym 
z elementów recepturowania jest mieszanie i pod-
grzewanie różnych cieczy. W praktyce wagarskiej 
wskazuje się na konieczność ważenia obiektów, 
których temperatura jest zbliżona do temperatury 
otoczenia. Nie wynika to z możliwości uszkodzenia 
wagi, ale raczej z miejscowych dryftów powietrza 
wokół gorącego (zimnego) obiektu. To zjawisko 
może powodować błędy wskazań, o czym warto 
pamiętać. Takie zjawisko pokazano na rysunku. 

Innym aspektem związanym z pomiarem cie-
czy jest parowanie – odmierzona masa będzie inna 
niż ta użyta w rzeczywistej recepturze. Rozwiąza-
niem tego problemu jest odważanie w naczyniach 
(kolbach) o zwężonych szyjkach. 

Podsumowanie

Pomiar masy jest dość prostą czynnością pod-
czas sporządzania leków na receptę. Jego prostota 
i intuicyjność powoduje, że zapomina się o tym, że 
może on cechować się brakiem dokładności. W kon-
sekwencji pozostawienie procesu ważenia bez nad-
zoru może skutkować złą jakością przyrządzonego 
leku. Z drugiej strony współczesne wagi elektronicz-
ne wydają się być stabilnym urządzeniem pomiaro-
wym z wbudowanymi mechanizmami autoadjustacji. 
Uniwersalność wag elektronicznych powoduje to, że 
odważanie proszków, płynów lub składników pół-
płynnych nie jest selekcjonowane w algorytmach 
pomiarowych wagi. Jest to po prostu masa. Techniki 
odważania kolejnych składników są tzw. know-how 
danej branży. Niewątpliwie pożądaną cechą każdej 
wagi jest jej pobudliwość, rozumiana jako zdolność 
do reakcji na małe zmiany (przyrosty/ubytki) od-
ważanych mas. Być może jest to jedna z najważ-
niejszych cech użytkowych każdej wagi stosowanej 
w aptece. ■

mgr Sławomir Janas

Laboratorium Badawcze firmy RADWAG
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  

im. K. Pułaskiego w Radomiu, 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

adres autora: janas@radwag.pl

Rysunek 5. Pomiar masy próbek o różnych temperaturach
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Prof. dr Leonard Kuczyń-
ski urodził się 15 listopada 1913 
roku w Sejnach na Suwalszczyź-
nie, gdzie też uczęszczał do gim-
nazjum o profilu humanistycznym. 
W 1933 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Lwowskiej. Ukończył je w 1938 r., 
otrzymując dyplom inżyniera che-
mika. Pracę naukową podjął już 
w trakcie studiów. W 1936 roku 
został zastępcą asystenta, rok 
później – młodszym asystentem, 
a w 1938 – starszym asystentem 
w Katedrze Chemii Organicznej, 
kierowanej przez prof. E. Suchar-
dę. W tym czasie miał już pierw-
sze ważne osiągnięcia badawcze. 
Opracował syntezę sulfokwasów 
(związki zmniejszające napięcie 
powierzchniowe), cennych dla 
rozwijającego się polskiego prze-
mysłu włókienniczego i innych 
gałęzi przemysłowych. Dobrze za-

Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

Prof. dr Leonard Kuczyński należał do grona 
lwowskich chemików, którzy po zakończe-
niu II wojny światowej znaleźli się we Wroc-
ławiu i tam podjęli trud odbudowy polskiej 
nauki i przemysłu chemiczno – farmaceu-
tycznego. Był jednym ze współtwórców 
nowej dyscypliny naukowej – technologii 
chemicznej środków leczniczych, przyczynił 
się do jej rozwoju, wykształcił swoich na-
stępców. Zainicjował ważne prace badaw-
cze i doprowadził do opracowania wielu 
nowych metod wytwarzania niezbędnych 
w terapii leków. Brał aktywny udział w orga-
nizowaniu życia akademickiego we Wrocła-
wiu. Był prorektorem, a następnie rektorem 
wrocławskiej Akademii Medycznej i wielo-
krotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego tej uczelni.

Fot. (w:) Polskie Towarzystwo Farmaceutycz-
ne na Dolnym Śląsku 1948 – 2008. Wrocław 

2008, s. 64

Prof. dr n. tech
Leonard 

Kuczyński
(1913-1994)

1 grudnia obchodzony jest Światowy 
Dzień AIDS. Jest to bardzo ważna data, która in-
tegruje wiele działań związanych z profilaktyką 
HIV/AIDS. Nieodłącznym elementem obchodów 
Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka 
- symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV 
i chorymi na AIDS i ich bliskimi. Obecność Ko-
kardki w sferze publicznej przypomina, że osoby 
żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społe-
czeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy 
w swoim środowisku, pamiętając równocześnie 
o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. 
Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, 
w roku 2016 wykryto w Polsce 1306 zakażeń HIV. To 
najwyższa liczba od lat 80-tych, kiedy po raz pierw-
szy usłyszeliśmy o epidemii. W Polsce od początku 
epidemii HIV wykryto ponad 22 tys. zakażeń, ale licz-
ba niezdiagnozowanych może być znacznie wyższa. 

Zmienił się profil osób, które się zakażają. Już 
nie mówimy o szczególnych grupach, które zakażają 
się HIV, lecz o zachowaniach ryzykownych, naraża-
jących na to zakażenie. Według badań przeprowa-
dzonych przez Niezależny Instytut Badań Rynkowych 
IPSOS dla Krajowego Centrum ds. AIDS, niemal 40% 
osób aktywnych seksualnie, miało kontakty płcio-
we bez zabezpieczenia i po spożyciu alkoholu, a co 
piąta - z osobą o nieznanej przeszłości seksualnej 
(także bez zabezpieczenia). Codziennie o zakaże-
niu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia 
z nich to ludzie młodzi poniżej 30 roku życia, ale 
wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane 
jest zakażenie. 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może 
być fakt, że o trudnych problemach zdrowotnych, 
takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. 
HIV, mówi się w Polsce mniej, niż by należało. Sza-
cuje się, że w Polsce jest około 15 tys. osób, które 
nie wiedzą o swoim seropozytywnym statusie. 

Z badań wykonanych przez IPSOS dla Krajo-
wego Centrum ds. AIDS wynika jasno, że nie unikamy 

ryzykownych zachowań i jednocześnie nie umiemy 
rozmawiać o wiążącym się z nimi ryzyku oraz spo-
sobach jego ograniczania. Psychologowie od dawna 
alarmują: nie poruszamy trudnych tematów podczas 
rozmów z bliskimi osobami, informacje czerpiemy 
z mało wiarygodnych forów internetowych, a poglą-
dy opieramy na stereotypach. 

Czy możemy ograniczyć rozprzestrzenia-
nie się zakażeń HIV? Zdaniem ekspertów z Kra-
jowego Centrum ds. AIDS – tak.

Krajowe Centrum ds. AIDS zainicjowało kam-
panię edukacyjną #mamczasrozmawiac promującą 
dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza 
o tematach trudnych, takich jak choroby przeno-
szone drogą płciową, w tym HIV. Warto działać na 
rzecz rozwiązania problemu epidemii HIV poznając 
i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, 
sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując 
się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w ży-
ciu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się 
z osobami, które cierpią z tego powodu. 

W Polsce nadal badamy się zbyt rzadko. Test 
w kierunku HIV można wykonać anonimowo, bez-
płatnie i bez skierowania przez cały rok w Punktach 
konsultacyjno-diagnostycznych. Ich adresy oraz go-
dziny otwarcia dostępne są na stronie http://aids.
gov.pl/pkd

Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowe-
go (ARV) spowodowało spadek liczby zachorowań 
na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS 
w krajach rozwiniętych. Ujednolicone i zintegrowane 
leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski prowa-
dzone jest od 2001 roku w ramach programu polityki 
zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyre-
trowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. 
W tym czasie, dzięki zastosowaniu nowych leków, 
zmieniło się oblicze choroby, która ze śmiertelnej 
stała się przewlekłą. ■

Opracowano na podstawie materiałów  
Krajowe Centrum ds. AIDS, www.aids.gov.pl

#mamczasrozmawiac

http://aids.gov.pl/pkd
http://aids.gov.pl/pkd
http://www.aids.gov.pl
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powiadającą się karierę naukową 
L. Kuczyńskiego przerwała zbliża-
jąca się wojna. We wrześniu 1938 
roku został powołany do służby 
wojskowej i rok później, w stopniu 
plutonowego podchorążego, wziął 
udział w kampanii wrześniowej. 
Wzięty do niewoli, okres okupa-
cji hitlerowskiej spędził w obozie 
jenieckim i na robotach w Niem-
czech. Po wyzwoleniu powrócił do 
kraju i osiedlił się we Wrocławiu. 
Z dużym zaangażowaniem wziął 
udział w organizowaniu życia 
akademickiego w zrujnowanym 
podczas wojny mieście. W stycz-
niu 1946 roku rozpoczął pracę 
badawczą w zespole swojego 
nauczyciela i mistrza ze Lwowa 
– prof. E. Sucharda, ówczesne-
go kierownika Katedry Chemii 
Organicznej Uniwersytetu i Poli-
techniki we Wrocławiu. Trzy lata 
później obronił pracę doktorską 
– „O przyłączaniu kwasu azoto-
wego do nienasyconych węglo-
wodorów terpenowych” i otrzymał 
stopień naukowy doktora nauk 
technicznych oraz awans na sta-
nowisko adiunkta. Badania z za-
kresu chemii terpenów rozwinął 
w kolejnych latach. Jego metoda 
estryfikacji nienasyconych węglo-
wodorów terpenowych okazała 
się lepsza niż znane do tej pory 
metody badaczy zagranicznych. 
W 1951 przeniósł się do nowo 
powstałej Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, gdzie na Wydziale 
Farmaceutycznym zorganizował 
od podstaw Katedrę Technologii 
Chemicznej Środków Leczniczych, 
a następnie objął jej kierownictwo. 
Z uczelnią tą był związany prawie 
do końca swojego życia, uzysku-
jąc najwyższe godności w karierze 
naukowej i akademickiej. W 1954 
roku decyzją Centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej został mianowa-
ny profesorem nadzwyczajnym, 

a w 1966 roku Rada Państwa na-
dała mu tytuł profesora zwyczaj-
nego. Był prodziekanem (1954 
– 1956) i dwukrotnie dziekanem 
(1956 – 1958 i 1960 – 1962) wroc-
ławskiego Wydziału Farmaceu-
tycznego. Od 1962 r. do 1968 r. 
pełnił funkcję prorektora ds. nauki, 
a od 1968 r.  do 1972 r. Rektora 
AM we Wrocławiu. W 1970 roku, 
z chwilą utworzenia na uczelni 
instytutów, powierzono mu obo-
wiązki dyrektora Instytutu Chemii 
i Technologii Środków Leczniczych. 
Pełnił je przez 14 lat, do 1984 r. 

Na uwagę zasługuje boga-
ty dorobek naukowy prof. Leo-
narda Kuczyńskiego. Jego prace, 
zarówno indywidualne jak i ze-
społowe, rozwijały się w dwóch 
podstawowych kierunkach: che-
mii organicznej oraz opracowań 
technologicznych dla przemysłu 
farmaceutycznego. Badania z za-
kresu syntezy organicznej doty-
czyły poszukiwania nowych leków 
w grupie pochodnych układów 
heterocyklicznych, takich jak: pi-

rydyna, pirymidyna, izoksazol, 
izotiazol, diazepina i inne. Wiele 
prac poświęcił syntezie nowych 
pochodnych fenyloetylopirydy-
ny. Nitryle, powstające w reakcji 
estrów kwasów pirydynokarbok-
sylowych z cyjankiem benzylu, 
okazały się produktami wyjścio-
wymi związków biologicznie czyn-
nych. Otrzymał zasadowe estry 
oraz ich sole amoniowe. Wśród 
tych połączeń sól amoniowa 2-pi-
rydylobenzylokarbinolu wykazała 
silne działanie przeciwnowotwo-
rowe. Związek ten w badaniach in 
vivo na białych myszach ujawnił 
działanie hamujące rozwój prze-
szczepionych guzów nawet powy-
żej 75%. Najbardziej wrażliwy na 
ten preparat okazał się nowotwór 
Sarcoma 180 (Sarcoma Crockera). 
Z ketonów pirydylobenzylowych 
otrzymał analogi leków psycho-
tropowych – Azacyklonolu i Pipra-
drolu, z ketoamidów – pochodne 
o silnym działaniu przeciwzapal-
nym. Interesujące wyniki uzyskał 
podczas syntezy pochodnych izo-
tiazolu. Niektóre z nowo otrzyma-

►

Prof. Leonard Kuczyński (pierwszy z lewej) otwiera uroczystość 20-lecia utworzenia 
Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych AM we Wrocławiu.
Leonard Kuczyński: Badania nad lekiem syntetycznym (w:) Dzieje nauk 

farmaceutycznych w Polsce 1918 – 1978 pod red. Zofii Jerzmanowskiej i Barbary 
Kuźnickiej. Wyd. PAN 1986, s. 30.

nych związków wykazały działanie 
przeciwwirusowe i przeciwnowo-
tworowe, co potwierdziły badania 
przedkliniczne. Prace nad syntezą 
pochodnych diazepin doprowa-
dziły do uzyskania nowych związ-
ków, mających działanie przeciw-
bólowe, przeciwdrgawkowe, prze-
ciwserotoninowe. Wykrył przy tym 
pewne zależności między ich bu-
dową i działaniem biologicznym. 
Te i inne prace badawcze, ukierun-
kowane na poszukiwanie związ-
ków o działaniu leczniczym były 
wykonywane w ścisłej współpracy 
z Instytutem Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej, Zakładem Farma-
kologii AM we Wrocławiu, Instytu-
tem Farmakologii PAN w Krakowie 
i innymi instytucjami naukowymi. 
Oprócz badań podstawowych, 
prof. Kuczyński opracował wraz 
ze współpracownikami wiele no-
wych metod wytwarzania leków. 
Pozwoliło to na złagodzenie ich 
deficytu na ubogim wówczas ryn-
ku krajowym. I tak, w 1951 r. opra-
cował na zlecenie Kliniki Gruźlicy 
i Chorób Płucnych metodę labo-
ratoryjnego wytwarzania ważnego 

w tym czasie leku przeciwgruźli-
czego o nazwie Izoniazyd. Prace 
profesora i jego współpracowni-
ków nad metodą wyodrębniania 
alkaloidów sporyszu za pomocą 
wymieniaczy jonowych dopro-
wadziły do zastosowania tej ory-
ginalnej, bardzo ekonomicznej 
technologii do izolacji czystej 
ergotaminy oraz uruchomienia 
w Zakładach Zielarskich „Her-
bapol” we Wrocławiu produkcji 
leku Bellergot i Bellergot retard.  
Ponadto, opracowano metodę 
otrzymywania siarczanu atropiny 
z korzenia Atropa Belladonna oraz 
teobrominy – z odpadowych łusek 
kakaowych. W ramach współpracy 
z przemysłem farmaceutycznym 
opracowano technologię syntezy 
takich leków jak: salicylan choliny, 
mycotol, labazol, trioksal, nefrecil, 
heptaminol, cyclonamine, perna-
zinum, triphenat, guajakosulfo-
nian potasu. W dorobku prof. L. 
Kuczyńskiego znalazło się ogółem 
50 prac naukowych: doświadczal-
nych, monograficznych i refera-
towych oraz ok. 30 opracowań 
technologicznych dla przemysłu 

farmaceutycznego, w tym 12 ory-
ginalnych patentów. Opracował 
kilka skryptów i dwa podręczniki 
akademickie: „Technologia środ-
ków leczniczych” (I wyd. 1954, II 
wyd. 1961) i „Technologia leków” 
(1971). Były to pierwsze tego typu 
podręczniki w Polsce i przez dłu-
gie lata służyły kolejnym pokole-
niom farmaceutów i chemików.

Profesor Kuczyński zgroma-
dził wokół siebie i wykształcił wielu 
specjalistów z zakresu technologii 
leków, w tym trzech profesorów, 
pięciu docentów, 12 doktorantów 
i setki magistrów. Powszechnie 
uważa się go za twórcę polskiej 
szkoły tej dyscypliny. Potrafił prze-
kazać młodym adeptom nauki 
swoją pasję badawczą, pracowi-
tość i odpowiedzialność. Wielu 
z jego uczniów pełniło lub nadal 
pełni odpowiedzialne funkcje we 
wrocławskiej uczelni medycznej. 
Dużo energii wkładał w działal-
ność dydaktyczną. Dzięki jego 
staraniom powstał nowy kierunek 
na wydziałach farmaceutycznych – 
technologia chemiczna środków 
leczniczych. Kierunek ten umoż-
liwił zatrudnienie magistrów far-
macji w przemyśle farmaceutycz-
nym. Jako wykładowca i opiekun 
studentów cieszył się uznaniem 
i sympatią pomimo wysokich 
wymagań, jakie im stawiał. Jak 
napisała jedna z jego byłych stu-
dentek – „(...) był wspaniałym czło-
wiekiem, wymagającym od siebie 
i innych rzetelności i sumienności 
w pracy. Był bardzo skromny nie 
narzucał swojej woli. Był dla nas 
studentów wielkim autorytetem. 
Miał wspaniałe wykłady, a swoją 
pogodą ducha i zrównoważeniem 
zjednywał ludzi. Był człowiekiem 
wielkiej wiedzy i osobowości, lubia-
nym przez wszystkich. Był tytanem 
pracy.” Godnym podkreślenia jest 
aktywny udział profesora w życiu 

Uroczystość wręczenia prof. Leonardowi Kuczyńskiemu dyplomu Członka Honorowego 
PTFarm. (1970) Od lewej stoją: prof. Z. Chabudziński,  

prof. Z. Olszewski, prof. L. Kuczyński, prof. L. Krówczyński.
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► innych uczelni. W 1958 r. był jed-
nym z twórców Katedry Technolo-
gii Chemicznej w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej we Wrocławiu i do 
1965 r. jej profesorem i kierowni-
kiem. Przez 30 lat ściśle współ-
pracował z Zakładem Technologii 
Środków Leczniczych Akademii 
Medycznej w Łodzi, gdzie zaini-
cjował i rozwinął badania nauko-
we oraz pomagał w kształceniu 
samodzielnych pracowników na-
ukowych, aktywnie uczestnicząc 
w przewodach doktorskich i ha-
bilitacyjnych.

Dużą aktywność przejawiał 
w działalności społecznej w orga-
nizacjach i towarzystwach nauko-
wych. W latach 1952 – 1954 i 1964 
– 1967 przewodniczył Oddziałowi 
Wrocławskiemu Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego. W la-
tach 1956 – 1959 pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego, a w la-
tach 1968 – 1970 przewodniczą-
cego Oddziału Wrocławskiego 
Polskiego Towarzystwa Chemicz-
nego. Współpracował z Wroc-
ławskim Towarzystwem Nauko-
wym i z Towarzystwem Wiedzy 
Powszechnej. Przez wiele lat był 
redaktorem jednego z działów 
czasopisma „Wiadomości Che-
miczne”, a także redaktorem dzia-
łu kwartalnika PAN pod tytułem 
„Chemia Stosowana”. Brał udział 
w pracach Komitetu Nauk Far-
maceutycznych i Komitetu Terapii 
Doświadczalnej PAN. Wielokrot-
nie był powoływany do różnych 
komisji i rad naukowych. Działał 
w Radzie Naukowej przy Mini-
strze Zdrowia i Opieki Społecz-
nej, Komitecie Nagród Państwo-
wych, Radzie Naukowej Instytutu 
Przemysłu Zielarskiego w Pozna-

niu, Radzie Naukowej Przemysłu 
Farmaceutycznego w Warszawie, 
Radzie Naukowej Instytutu Chemii 
Organicznej i Fizycznej Politech-
niki Wrocławskiej, Radzie Nauko-
wej Instytutu Chemii i Technologii 
Akademii Ekonomicznej we Wroc-
ławiu, Radzie Naukowej Instytutu 
Technologii Politechniki Rzeszow-
skiej. 

Wielokierunkowa działal-
ność naukowa, dydaktyczna i or-
ganizacyjna prof. L. Kuczyńskiego 
spotkała się z uznaniem i wysoką 
oceną zespołów, którymi kierował 
i środowisk z którymi współpra-
cował. Jego zasługi dla powstania 
i rozwoju w powojennej Polsce no-
wej dyscypliny – technologii che-
micznej środków leczniczych oraz 
wykształcenie kadr naukowych tej 
specjalności zostały uhonorowane 
przez Senat Akademii Medycznej 
w Łodzi, który obdarzył go w 1981 
roku tytułem doktora honoris cau-
sa oraz przez Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne, które przyznało 
mu w 1970 r. godność członka 
honorowego. W 2003 r. na Wy-
dziale Farmaceutycznym Akademii 
Medycznej we Wrocławiu odbyła 
się uroczystość odsłonięcia tabli-
cy poświęconej pamięci prof. Le-
onarda Kuczyńskiego połączona 
z nadaniem jego imienia jednej 
z sal wykładowych. Wspomnie-
nie o profesorze wygłosił prof. 
Zdzisław Machoń, który m.in. 
powiedział tak: (...) Prof. Kuczyń-
ski w swojej działalności doceniał 
wartość czasu i pracy, nie znosił 
bezczynności. Swój pracowity dzień 
rozpoczynał we wczesnych godzi-
nach rannych w Katedrze, koń-
czył na ogół późnym wieczorem, 
nierzadko nawet nocą... Sprawiał 

wrażenie człowieka zamknięte-
go w sobie, w rzeczywistości zaś 
był bardzo uczuciowy, wrażliwy, 
przystępny i niezwykle życzliwy, 
zwłaszcza dla studentów... przeżył 
swoje życie w sposób pracowity 
i twórczy wyznając zawsze zasadę, 
której do końca był wierny, „Labor 
omnia vincit”. ■

dr n. farm. Katarzyna Hanisz 
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ska”, R. 51, 1995, nr 5, s. 224- -225.

2. A. Nawojski: Prof. dr Leonard Ku-
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Kuczyński doktorem honoris causa 
Akademii Medycznej w Łodzi, ma-
szynopis doniesienia w posiadaniu 
autorki.

W drugiej połowie XIX wieku na ziemiach 
łódzkich odnotowano największą liczbę 
zgonów na gruźlicę. Miało to związek 

z masowym napływem ludności na skutek szybkiego 
rozwoju przemysłu w Łodzi. Wraz ze wzrostem liczby 
mieszkańców pogarszały się warunki higieniczno-sa-
nitarne, co sprzyjało szerzeniu się chorób zakaźnych. 
Lekarzem społecznikiem, organizatorem wielu insty-
tucji pomocy zdrowotnej w walce z gruźlicą był Se-
weryn Leopold Sterling (lekarz, żył 1864-1932) twórca 
łódzkiej szkoły ftyzjatrycznej (ftyzjatria obecnie dział 
medycyny określany mianem pulmonologia), ukie-
runkowanej na profilaktykę gruźlicy. W 1898 r. 
z jego inicjatywy powstał pierwszy w Łodzi od-
dział dla chorych na gruźlicę.

Zdaniem tego wybitnego lekarza objawy 
gruźlicy były trudne do wykrycia, gdyż miały one 
nieswoisty charakter. W początkowej fazie 
obserwowano zmęczenie, dolegli-
wości kaszlowe. W późniejszym 
etapie w plwocinie pojawiały 
się zmiany ropne i nitki krwi. 
Chorzy skarżyli się na ból 
w klatce piersiowej, wyso-
ką gorączkę, nocne poty 
oraz krwioplucie. W diag-
nostyce brano również pod 
uwagę wyniki badań mor-
fologicznych, określano 
poziom współczynnika OB 

Analiza farmakologiczna 
i farmakognostyczna leków 
i surowców stosowanych 
w leczeniu kaszlu u chorych 
na gruźlicę w drugiej połowie 
XIX wieku i obecnie

i leukocytów. Medycy ówczesnego okresu uważali 
również, iż w uzupełnieniu badania fizykalnego po-
mocne było prześwietlenie RTG.

Seweryn Sterling twierdził, że głównym czynni-
kiem ryzyka zapadalności na gruźlicę było upośledze-
nie czynności układu immunologicznego, niewłaści-
wa dieta i niekorzystne warunki życia. Podkreślano, 
że w leczeniu gruźlicy istotne były warunki fizykalne 
jak światło, ruch, odpoczynek i powietrze [1]. W op-
tymalnej terapii przeciwgruźlicowej Sterling propo-
nował równoległe podawanie środków farmakolo-

►
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Surowcami prawoślazu lekarskiego (Althae Of-
ficinalis) był korzeń (Radix), liść (Folium) oraz kwiaty 
(Flores). Ślazy stanowiły główny składnik tych surow-
ców. Głównie liść i korzeń wykorzystywane były w le-
czeniu suchego kaszlu. Ze względu na właściwości 
zmiękczające i powlekające śluzów wykorzystywano 
je w nieżytach górnych dróg oddechowych. Stosowa-
no również płukanki na bóle gardła z tych surowców.

Surowcem podbiału pospolitego (Tussilago 
Farfarae) był liść. Według ówczesnej wiedzy głów-
nymi jego składnikami były śluz, inulina i garbniki. 
Stosowany był głównie w leczeniu suchego kaszlu 
oraz wspomagająco w chrypce i zmianach gruźli-
czych. Kolejną śluzową rośliną zasłużoną w leczeniu 
suchego kaszlu u suchotników była Malva (ślaz), jej 
surowcami były liść i kwiaty. Surowce pochodzenia 
naturalnego stosowane w leczeniu objawowym gruź-
licy uważane były za bezpieczne. Nie wywoływały 
one działań niepożądanych przy podawaniu w daw-
kach terapeutycznych. Ponadto mogły być łączone 
z lekami syntetycznymi i rzadko mówiono o prze-
dawkowaniu substancji ziołowych [6].

Receptura wraz ze szczegółowymi uwaga-
mi sporządzania syropu prawoślazowego została 
opublikowana w “Pamiętniku Farmaceutycznym 
Krakowskim”: “(...) równie klejowaty jak zwykły sy-
rop szlazowy, nie tak prędko jednakże kwaśniejący, 
otrzymuje się przetwór, jeżeli według rad Welckera ko-
rzenie szlazowe zamiast gotowania w zimnej wodzie 
która sam tylko klej rozpuszcza, moczyć będziemy, 
kiśnienie albowiem syropu, przypisywać należy skrobi 
w korzeniach szlazowych obcemu w wodzie zimnej 
nierozpuszczalnemu.” [7].

Kaszlącym przepisywano również mieszanki 
ziołowe, które miały działać powlekająco i przeciw-
kaszlowo:

Rp. 
Species Althaeae - ziółka ślazowe
Folium Althaeae  55 części
Radix Althaeae  25 części
Radix Glycyrrhizae  15 części
Flos Malvae   5 części [8].

W przypadku wystąpienia długotrwałego, 
męczącego suchego kaszlu Seweryn Sterling zale-
cał podawanie substancji działających ośrodkowo, 

gicznych i stosowanie metod terapeutycznych. Na 
właściwe działanie leków miało wpływ odpowied-
nie ich przechowywanie, dawkowanie i aplikowanie. 
W celu uzyskania skuteczniejszego efektu działania 
niektórych preparatów zalecano podawanie ich po 
posiłku lub łączenie leków przeciwgorączkowych 
z kofeiną. Dostrzeżono już wtedy zjawisko interakcji 
lekowych. Sterling oprócz metod farmakologicznych, 
stanowiących leczenie objawowe i wspomagające 
preferował również leczenie środkami naturalnymi 
higieniczno-dietetyczno-klimatycznymi [2].

S. Sterling zalecał suchotnikom (suchotnik - 
dawne określenie człowieka chorego na gruźlicę) 
przepłukiwanie jamy ustnej po każdym posiłku, od-
dychanie przez nos, regularne odżywianie, strzyże-
nie brody i wąsów na krótko. Zwracał uwagę, żeby 
pacjenci zasłaniali usta, nie połykali plwociny, posia-
dali własną spluwaczkę. Zalecał, aby chorzy miesz-
kali w widnych mieszkaniach, a nie na poddaszach 
i w suterenach [3].

Proponował także w leczeniu suchego kaszlu 
stosowanie substancji hamujących odruch kaszlu, 
działających typowo przeciwkaszlowo. Twierdził też, 
że spokojne oddychanie przy zamkniętych ustach 
może zmniejszyć objawy choroby. Zwracał uwagę, 
aby pacjent cierpiący na ataki kaszlu mokrego re-
gularnie wykrztuszał plwocinę, zaś jako substancje 
pierwszego rzutu w leczeniu kaszlu suchego pole-
cał wody morskie i mentol. Miały one być podawa-
ne jako inhalacje. W wyniku wysokiej temperatury 
z kryształków mentolu powstawała para, której wdy-
chanie działało znieczulająco na układ oddechowy. 
Przygotowanie inhalacji z mentolu wymagało ostroż-
ności, gdyż posiadał on właściwości drażniące oczy 
i skórę, a długotrwałe stosowanie mogło wywołać 
podrażnienie dróg oddechowych [4].

Seweryn Sterling w leczeniu suchego kaszlu 
zalecał również surowce ślazowe. Nauka zajmująca 
się pozyskiwaniem surowców roślinnych i zastosowa-
niem ich w terapiach zaczęła rozrastać się wraz z roz-
wojem wielu chorób zakaźnych. Do dnia dzisiejszego 
cieszy się uznaniem i nosi nazwę „farmakognozja”. 
Ówcześni naukowcy twierdzili, że prawidłowe warun-
ki hodowli zapewniały odpowiednią ilość substancji 
chemicznej w surowcach. Zwracali także uwagę na 
odpowiedni rodzaj gleby, wilgotność i nasłonecznie-
nie w celu zapewnienia szybkiego wzrostu roślinom. 
Zgodnie z ówczesną wiedzą roślinami zawierającymi 
ślazy były prawoślaz, ślaz i podbiał [5].

takich jak kodeina czy morfina. Substancje te za-
lecano przyjmować po jedzeniu, gdyż mogły one 
wywołać problemy gastryczne. Ówcześni lekarze 
uważali również, że aplikowanie tych leków w nocy 
może wywołać zawroty głowy i mdłości. Substancje 
te uznane były za związki silnie działające i wyka-
zujące wiele działań niepożądanych. Dawkowanie 
zalecano rozpoczynać od najniższej dawki, stop-
niowo ją zwiększając. Działanie miało prowadzić do 
łagodzenia objawów kaszlu. W prawidłowej terapii 
przeciwkaszlowej należało wziąć pod uwagę działa-
nie uzależniające oraz wzrost tolerancji na te sub-
stancje. Morfina polecana była również przez Ster-
linga w leczeniu gruźlicy jako środek przeciwbólowy 
i obniżający ciśnienie tętnicze [9].

W ówczesnych czasach prowadzono naukowe 
badania nad szybkością działania substancji przeciw-
kaszlowych. Porównano efekt terapeutyczny działa-
nia kodeiny i parakodyny. Stwierdzono, że parako-
dyna działa szybciej niż kodeina. Jednak częściej po 
parakodynie obserwowano działania niepożądane 
i objawy nietolerancji. W związku z częstym wystę-
powaniem zaparć i bólów głowy po parakodynie, 
ówcześni medycy zalecali podawanie kodeiny [10].

W dzisiejszych czasach substancje używane 
w leczeniu suchego kaszlu nie różnią się znacznie od 
tych znanych i stosowanych w czasach ówczesnych. 
Przedstawia to tabela 1.

Wraz z rozwojem medycyny i farmakologii 
odkrywano nowe związki, które zaczęto stosować 
przeciwkaszlowo. Zgodnie ze współczesną wiedzą 
leki przeciwkaszlowe przeznaczone są do leczenia 
suchego, napadowego kaszlu. Należą do nich leki 
hamujące czynność ośrodka kaszlu 
oraz te, których działanie polega na 
hamowaniu czynności zakończeń 
nerwowych w drogach oddecho-
wych. 

Należy podkreślić, że już w XIX 
wieku zwrócono uwagę na działania 
niepożądane po zażyciu leków opio-
idowych. Opisywano uzależnienia po 
morfinie, zmiany związane z OUN 
(majaczenie, stany euforyczne, sen-
ność), zaburzenia oddychania, zaha-
mowanie perystaltyki jelit. Częściej 
zalecano podawanie kodeiny z racji 

słabszych właściwości narkotycznych i uzależniają-
cych. Obecnie morfina stosowana jest w leczeniu 
ostrych bóli, a jej działanie przeciwkaszlowe jest 
działaniem mniej istotnym. Najczęściej w leczeniu 
suchego kaszlu stosuje się obecnie dekstrometorfan, 
butamirat oraz wyciągi z roślin śluzowych. 

Surowce z prawoślazu lekarskiego (Althaea 
officinalis L.), ślazu dzikiego (Malva sylvestris L.) czy 
podbiału pospolitego zawierają dużą ilość śluzów. 
Działają osłaniająco i zmiękczająco (emolliens) na 
błony śluzowe dróg oddechowych, łagodzą stany 
zapalne (antiphlogisticum). Podawane są głównie 
w postaci naparu śluzowego (infusum), jako syropy 
lub w formie tabletek do ssania [12].

Uważano również, że w celu ułatwienia od-
krztuszania powinno się nawodnić chorego, oklepy-
wać klatkę piersiową oraz zapewnić choremu właś-
ciwą wilgotność powietrza. Naukowcy podkreślali, 
iż zadaniem substancji podawanych przy mokrym 
kaszlu jest usunięcie wydzieliny zalegającej w dro-
gach oddechowych. Nie można było wówczas po-
dawać leków działających przeciwkaszlowo.

Seweryn Sterling w leczeniu mokrego kasz-
lu preferował podawanie soli jodowych. Zalecał 
przyjmowanie Natrium iodatum ( jodku sodowego), 
Kalium iodatum ( jodek potasu) w dawkach Kalium, 
resp. Natrium iodatum 5g na 150-175 g wody, 3 
łyżeczki dziennie w mleku. Preparatów wykrztuśnych 
nie zalecano podawać na noc. Wielu ówczesnych 
lekarzy zalecało również przyjmowanie jodu zgodnie 
z recepturą doktora Sokołowskiego:

Tabela 1. Leki i surowce stosowane obecnie  
i ówcześnie w leczeniu suchego kaszlu.

Leki, surowce, 
właściwości Ówcześnie Obecnie

Kodeina + +
Morfina + -
Prawoślaz lekarski Liść, korzeń + Liść, korzeń +
Podbiał pospolity Liść + Liść +
Ślaz dziki Liść, kwiaty + Liść, kwiaty +
Działanie Przeciwkaszlowe Przeciwkaszlowe
Aplikowanie Dzień/noc Dzień/noc

Postacie leków Syropy, mieszanki 
ziołowe, napary

Tabletki, mieszanki 
ziołowe, syropy, napary

►

►
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Rp. 
Coffeinii natr. Benzoici  2,5
Aqua laurocerasi   20,0
Natrii jodati    0,5
MDS. Po 20 kropli w mleku 2-4 razy dziennie [13].

Analizy w zakresie wpływu podawania różnych 
postaci jodu na chorych cierpiących na gruźlicę wy-
kazały, że najbardziej tolerowany przez organizm 
był jod metaliczny. W celu zwiększenia wchłaniania 
jodu podawano związki arsenu. Jednym z działań 
niepożądanych, na które szczególnie zwracali uwa-
gę ówcześni medycy było przyśpieszenie przemiany 
materii. Jako zapobieganie temu efektowi podawano 
wapno. Zwracano również uwagę na to, że jony wap-
nia działają stymulująco na układ odpornościowy, 
uszczelniają naczynia, powodują wzrost fagocytozy. 
Było to istotne również przy zwalczaniu objawów 
kaszlu u gruźlików. Jednak przedawkowanie jonów 
wapna mogło wywołać tachykardię i napięcie nerwu 
błędnego [14].

Seweryn Sterling twierdził, że zapobiegać na-
padom mokrego kaszlu można było poprzez unika-
nie picia gorących napojów, spożywania pikantnych 
potraw. Sądził, że poprzez dostarczanie płynów do 
organizmu, wydzielina oskrzeli staje się bardziej 
płynna. W leczeniu mokrego kaszlu stosował rozma-
ite mieszanki ziołowe, które zawierały m. in korzeń 
wymiotnicy - Radix Ipecacuanhae. Głównym jego 

składnikiem były alkaloidy (emetyna, ipekamina). 
Sterling zalecał też wyciągi z korzenia lukrecji - Ra-
dix Glycyrrhizae. Surowce o działaniu wykrztuśnym 
występowały w różnych postaciach leku [15].

Sterling zwracał uwagę pacjentom na różnice 
w aplikowaniu leków. Jeżeli chory miał przyjąć roz-
twór, to powinien go podać dużą łyżką 15 gramów, 
łyżką dziecięcą - 8 gramów, małą łyżeczką - 4 gramy. 
Krople powinny być przechowywane w buteleczkach 

Species pectoralis (ziółka piersiowe), syn: Ziół-
ka wykrztuśne
Radix Althae   40 cz.
Radix Glycyrrhizae  15 cz.
Rhizoma Iridis   5 cz.
Folium Farfarae  20 cz.
Flos Verbasci   10 cz.
Fructus Anisi   10 cz.

Sirupus Glycyrrhizae (ulepek lukrecjowy) 
o składzie:
Radix Glycyrrhizae  20 cz.
Ammonium hydricum solutum 5 cz.
Aqua    100 cz.
Spiritus   10 cz.
Sirupus simplex  qs [16].

szczelnie zamkniętych i z kroplomierzem. Jednora-
zowa dawka kropli mogła wynosić od 5 do 30 kro-
pel, podawane były na cukrze, wodzie lub z winem. 
Sterling zwracał uwagę chorym, aby bezwzględnie 
trzymali się zaleceń lekarza, regularnie przyjmowali 
odpowiednie dawki leków, a w razie pojawienia się 
działań niepożądanych nie bagatelizowali problemu, 
ale zgłosi się ponownie do lekarza. Wówczas mogły 
być podjęte odpowiednie działania – odstawienie 
danego leku lub zmiana dawkowania [17].

Obecnie również wykorzystywane są liczne 
substancje stosowane w leczeniu mokrego kaszlu, 
które były w użyciu także w ówczesnych czasach. 
Przedstawia je tabela 2. 

Zgodnie z aktualną wiedzą, leki o działaniu wy-
krztuśnym podzielona są ze względu na mechanizm 
działania na 3 grupy:

1. Leki o działaniu odruchowym (Radix gly-
cyrrhizae, Radix ipecacuanhae, Radix primu-
lae, Natrium benzoicum);

2. Leki działające bezpośrednio na gruczoły 
oskrzelowe (Guaiasulfonatum, Kalium ioda-
tum);

3. Leki sekretolityczne i mukolityczne (acetylo-
cysteina, ambroxol, mesna) [18].

Leki wykrztuśne powinny być podawane rano, 
aby chory mógł swobodnie wykrztusić wydzielinę 
nagromadzoną podczas snu. Naturalne surowce 
drażnią silnie błonę śluzową żołądka, pobudzają 
tym samym wydzielanie oskrzelowe. Nie podaje się 
ich w ostrych nieżytach żołądka czy krwawieniach 
z przewodu pokarmowego. Długotrwale podawane 
mogą wywołać nudności oraz biegunki [19].

Sterling preferował również w leczeniu kaszlu 
stosowanie Natrium benzoicum, Thiocolu (1-2 gramy 
3 razy dziennie), krezotu per se lub w Tinct. Cynamoni 
(1:10, 3 razy dziennie po 1-8 kropli na łyżkę do mle-
ka), Natri jodati (20 kropli w mleku 4 razy dziennie), 
Terpinolu i Balsamu peruwiańskiego.

Podawanie tych substancji doktor zalecał po 
posiłku ze względu na to, że mogły powodować 
drażnienie błony śluzowej żołądka. Zalecał również 
inhalacje parowe, głównie ze środków balsamicz-
nych. W przypadku pojawienia się silnego kaszlu, 
a wraz z nim duszności Sterling zalecał podanie 
morfiny lub heroiny. W sytuacji, gdy w czasie ataku 
kaszlu pojawiły się wymioty, wówczas błonę śluzową 
znieczulano roztworem karbolu [20].

W XIX wieku stosowano różnorodne postaci 
leków - roztwory, krople, syropy, mieszanki ziołowe 
w celu zmniejszenia dolegliwości kaszlowych pod-
czas przebiegu gruźlicy. Badania nad lekami przepro-
wadzane przez naukowców w XIX wieku przyczyniły 
się również do skutecznej farmakoterapii objawowej 
gruźlicy. Nakłaniano farmaceutów i lekarzy do współ-
pracy w celu poprawy efektywności leczenia objawo-
wego tej choroby. Zalecano również przeprowadza-
nie badań kontrolnych przed i po terapii niektórymi 
substancjami. Pomimo że nie znano szczegółowo 
mechanizmu działania poszczególnych związków 
i nie rozwinięta była wówczas technologia posta-
ci leku, to za sukces tamtych czasów uważa się, że 
wiele ówczesnych zasad terapeutycznych wykorzy-
stywanych jest do dnia dzisiejszego. Najistotniejsze 
z tych zasad to:

•	 podawano różne rodzaje leków na suchy 
i mokry kaszel;

•	 zwracano uwagę na działanie 
niepożądane leków przeciwkaszlo-
wych i wykrztuśnych;
•	 przestrzegano określonej 
pory dnia, w której podawano kon-
kretne leki;
•	 wykorzystywano różne posta-
ci leku - syropy, napary, mieszanki 
ziołowe;
•	 stosowano inhalacje parowe 
w celu nawilżenia górnych dróg od-
dechowych;
•	 sugerowano równoczesne 
podawanie leków przeciwbólowych 
z kodeiną;

Tabela 2. Leki i surowce stosowanie obecnie  
i ówcześnie w leczeniu mokrego kaszlu.

Leki, surowce, 
właściwości Ówcześnie Obecnie

Jodek potasu + +

Wymiotnica lekarska Korzeń + Korzeń +

Lukrecja gładka Korzeń + Korzeń +

Działanie Wykrztuśne Wykrztuśne

Aplikowanie Nie na noc Do godziny 17.00

Postacie leków Mieszanki ziołowe, 
syropy, napary

Mieszanki ziołowe, napary, 
syropy, tabletki

►

►
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•	 zalecano ze względu na działanie drażniące 
błonę śluzową żołądka przyjmowanie niektó-
rych substancji z pokarmem;

•	 przestrzegano, aby nie przyjmować leków 
przeciwkaszlowych z alkoholem, gdyż mogło 
to zaburzyć wchłanianie substancji czynnej;

•	 brano pod uwagę wiek i masę pacjenta 
w przeliczaniu dawek (dzieci, osoby starsze);

•	 zalecano staranne odmierzanie ilości przyj-
mowanej substancji (łyżka, łyżeczka, kroplo-
mierz);

•	 w leczeniu mokrego kaszlu stosowano rów-
nież oklepywanie oraz sugerowano unikanie 
ostrych potraw;

•	 zalecano utrzymywanie czystości (alergeny).

Spośród leków i surowców leczniczych stoso-
wanych w leczeniu kaszlu u gruźlików wiele stoso-
wanych jest do dnia dzisiejszego. Ponadto postępy 
w leczeniu objawowym gruźlicy, głównie terapie 
przeciwkaszlowe spowodowały rozwój nauk o le-
kach, farmakologii i farmakognozji.

dr n. med., mgr farm. 
Natalia Wysocka-Sendkowska

Kierownik Apteki Szpitalnej 
nwsendkowska@gmail.com
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Za pasem grudzień, dlatego już teraz część izb 
informuje o zaplanowanych spotkaniach mikołajko-
wych, wigilijnych i opłatkowych, a nawet zabawach 
choinkowych dla najmłodszych. Organizowane są 
także zbiórki na rzecz potrzebujących oraz ostat-
nie w tym roku spotkania szkoleniowe. Zachęcamy 
wszystkich farmaceutów do śledzenia witryn inter-
netowych swoich macierzystych izb ( jeśli ktoś nie 
jest pewny jak trafić, może to łatwo sprawdzić pod 
adresem: http://www.old.nia.org.pl/izby) oraz – oczy-
wiście – do lektury „Peryskopu samorządowego”.

http://www.bielsko.boia.pl/

Beskidzka Okręgowa Izba 
Aptekarska przypomina o ko-
nieczności zgłaszania zmian do-
tyczących  nazwiska, adresu, za-
przestania pełnienia funkcji kie-
rownika, przejścia na emeryturę 

lub rentę czy zaprzestania wykonywania pracy 
w aptece. Informacje te są potrzebne, aby ewen-
tualna korespondencja z izby mogła dotrzeć na 
czas, zmiany mogą także wpłynąć na wysokość 
składki członkowskiej. Przy zmianie miejsca pracy 
należy zarejestrować się w Izbie, na terenie której 

podejmuje się zatrudnienie - w aptece może pra-
cować tylko farmaceuta będący członkiem Izby Ap-
tekarskiej.

http://www.oiab.com.pl

Również izba białostocka 
usilnie prosi o przekazywanie infor-
macji o zmianach (zatrudnienia, za-
mieszkania, zmianie nazwiska i uzy-
skanych stopniach naukowych). Jak 
przestrzega w komunikacie Prezes 

ORA w Białymstoku, mgr farm. Jarosław Mateuszuk: 
„Brak aktualnych danych spowoduje, że farmaceuta 
będzie niewidoczny w ogólnodostępnej części Cen-
tralnego Rejestru Farmaceutów (status „nieaktywny”). 
Jego dane nie będą mogły być zweryfikowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, co może skutkować bra-
kiem możliwości rozliczanie recept refundowanych.”

Ukazał się kolejny numer (3/2017) Biuletynu 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku - „Far-
macja Regionu Północno-Wschodniego”. Znajdzie-
my w nim między innymi informacje o czterdziestym 
trzecim Międzynarodowym Kongresie Farmacji oraz 
relacje z wydarzeń sportowych. Czasopismo ubar-
wiają wiersze Pana Mariana Cezarego Abramowi-

Samorządowy 
peryskop

panoraMa saMorządu
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cza. Ponadto pod winietą „Z Narodowego Funduszu 
Zdrowia” mgr Dorota Bielonko podsumowuje krótko 
rok z programem „Leki 75+” i przypomina kluczowe 
reguły realizacji recept z „S-ką”. „W przeciągu roku 
lista „S” wzbogaciła się o wszystkie preparaty insulin 
ludzkich i analogów insulinowych znajdujących się 
w wykazie leków refundowanych, nowoczesne leki do 
stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idio-
patycznej choroby Parkinsona, pacjentów z przewle-
kłą obturacyjną chorobą płuc, hipercholesterolemią, 
a także o leki stosowane w jaskrze, chorobie Parkin-
sona, chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu 
tętniczym.” Pod nagłówkiem „Dział Naukowy” mgr 
farm. Jarosław Mateuszuk przygotował ciekawe 
opracowanie pod tytułem „Praktyczne zastosowa-
nie innowacyjnych badań w medycynie i farmacji”. 
Opisuje w nim nowatorskie urządzenie do monito-
rowania glukozy we krwi bez konieczności nakłuwa-
nia skóry. Jest to - jak się wydaje - początek cyklu, 
gdyż artykuł kończy zapowiedź, iż w następnym 
biuletynie będzie można przeczytać o badaniach 
genetycznych pozwalających określić aktualny wiek 
biologiczny organizmu człowieka.

http://www.dia.com.pl/

Na prośbę Komendy Miej-
skiej Policji we Wrocławiu Dolno-
śląska Izba Aptekarska zamieściła 
plakat i ulotkę (także w wersji do 
pobrania) o akcji informacyjnej 
skierowanej do seniorów w związku 

z falą oszustw, których ofiarami padają osoby star-
sze. Zachęcamy do zainteresowania się materiałami, 
gdyż problem jest ogólnopolski.

http://www.goia.org.pl/

Gdańska Okręgowa Izba Ap-
tekarska informuje o rozpoczęciu 
kolejnej, piątej już edycja Konkursu 
Lider Nauk Farmaceutycznych. Tak 
jak w poprzednich latach, Komisja 

Konkursowa wybierze najlepsze prace doktorskie 
z dziedziny farmacji, które, z jednej strony, spełniają 
najwyższe standardy metodologiczne, a z drugiej – 
mają szansę na zastosowanie w praktyce.

http://katowice.oia.pl

W zakładce „Korespondencja 
SIA” możemy przeczytać list otwar-
ty Śląskiej Izby Aptekarskiej, któ-
ry został skierowany do Romana 
Poturalskiego w sprawie artykułu 

pt. „Granice ochrony farmaceutów i sprzedawców 
leków”. Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr 
farm. Piotr Brukiewicz stawia zarzut, iż autor arty-
kułu „zawarł (...) szereg nieprawdziwych informacji, 
które naruszają dobre imię farmaceutów”. Możemy 
w nim przeczytać między innymi taką konstatację: 
„Nie wiem co rozumie Pan pod używanym swobod-
nie słowem „farmaceuta”, a co „sprzedawca leków”, 
natomiast powinien Pan, jako osoba publiczna, wie-
dzieć, że tytuł zawodowy podlega ochronie praw-
nej i określa on możliwość wykonywania zawodu, 
z którym wiąże się niezbędny warunek posiadania 
określonej wiedzy potwierdzonej, również w przy-
padku farmaceutów, zdobytym dyplomem. Powinien 
Pan również pamiętać, że zawód, jaki wykonuje far-
maceuta obwarowany jest przepisami konkretnych 
ustaw.” Całość listu dostępna jest na stronie inter-
netowej izby.

http://www.oia.krakow.pl/

Na stronie krakowskiej izby 
można przeczytać krótką notatkę 
ze spotkania dotyczącego zamien-
nictwa leków oraz problemu zwią-
zanego z wprowadzaniem na rynki 
farmaceutyczne tzw. leków gene-
rycznych. Jak można przeczytać 

w jej podsumowaniu: „Wszyscy uczestnicy spotka-
nia zgodnie zauważyli potrzebę szerokich rzetelnych 
działań informacyjnych i szkoleniowych skierowanych 
do lekarzy, farmaceutów i pacjentów, dotyczących 
bezpieczeństwa stosowania leków odtwórczych i ich 
skuteczności.”

Studium Kształcenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego UJCM informuje o uzy-
skaniu akredytacji na prowadzenie specjalizacji 
z Analityki farmaceutycznej i zachęca do składania 
wniosków o rozpoczęcie kształcenia. W informacji 
zamieszczonej na stronie izby 13.11.2017 osoby 
zainteresowane znajdą więcej szczegółów.

W dniu 26 października 2017 r. w Krakowie 
odbyło się spotkanie naukowe dla kierowników ap-
tek szpitalnych. Zostały wygłoszone trzy referaty: 
„Skuteczna farmakologia może być bardziej bezpiecz-
na i tańsza – rekomendacje podaży leków i płynów 
zgodnie z aktualnym staniem wiedzy”, „Udział ap-
teki szpitalnej w przygotowaniu leków do podania 
pozajelitowego”, Rynek leków szpitalnych-analiza 
aktualnych trendów”. Relacja z tych wykładów zo-
stały udostępnione w formie prezentacji w zakładce 
„Farmacja Szpitalna”. Zachęcamy do zapoznania się 
z nimi.

http://www.olsztyn.oia.org.pl

Na łamach witryny Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w Ol-
sztynie mgr farm. Bartosz Wie-
checki opowiada o swojej pasji, 
którą chce zarazić wszystkich, 
którzy być może jeszcze nie 

znaleźli swojego hobby. Pan magister jest wiośla-
rzem i pływa na tzw. „smoczej łodzi”. Jest to sport 
drużynowy. Jak można przeczytać w artykule „Smo-
czy Wojownik”: „Najczęstsze są (łodzie) dwudziesto-
dwuosobowe, gdzie jest dwudziestu wioślarzy, ster-
nik i dobosz lub dwunastoosobowe z dziesięcioma 
wioślarzami. W Azji spotyka się większe łodzi, które 

mają nawet ponad pięćdziesięcioosobową załogę. 
Wiosłujący siedzą parami na wąskich ławkach, za-
pierając się nogami. Do wiosłowania używany jest 
rodzaj pagaja o długości ok. 130 cm. Pierwsza para 
to szlakowi, oni nadają tempo, które następnie reszcie 
załogi przekazuje uderzeniami w bęben  dobosz. Zaś 
sternik odpowiedzialny jest za utrzymanie łodzi na 
torze. Wiosło sterowe ma długość ok. 3 metrów i za-
mocowane jest luźno linami, aby można nim swobod-
nie manewrować. Dwudziestoosobowa łódź z pełną 
załogą waży około dwóch ton i rozwija prędkość do 
18 km/h na dystansie 200 m.”

http://www.ooia.pl

Opolska Okręgowa Izba Ap-
tekarska zaprasza na spotkanie, 
którego tematem będą wspomnie-
nia mgr farm. Marka Bracha pt. 
„Kartki z notatnika farmaceuty 
wojskowego na misjach”. Prelekcja 
odbędzie się w dniu 8 grudnia br 

(piątek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej (parter) 
Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Św. Wojciecha 
13 w Opolu. ■

opracowała

mgr farm. Olga Sierpniowska

 

►

http://www.dia.com.pl/
http://www.goia.org.pl/
http://katowice.oia.pl/
http://www.oia.krakow.pl/
http://www.olsztyn.oia.org.pl/
http://www.ooia.pl/
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Dnia 26 października 2017 roku w Sali Kon-
ferencyjnej Kamienicy Naujacka, w siedzi-
bie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olszty-

nie, odbył się wieczór autorski mgr farm. Mirosła-
wy Aleksandrowicz, w związku z wydaniem książki 
„Wspomnienia ze stuletnią historią w tle”, w której 
opisuje ona ponad stuletnie dzieje rodziny na tle 
toczącej się historii Polski. 

Książkę czyta się „jednym tchem”. Jest to fa-
scynująca fabuła z życia autorki, chociaż nie pozba-
wiona dramatycznych zdarzeń związanych z lata-
mi wojny i okresu powojennego. Jest przykładem 
świetnej literatury, napisana pięknym językiem, 
opisuje rzeczy i wydarzenia w sposób malowniczy, 
sugestywny i piękny plastycznie. Autorka ma bo-
wiem niezwykły dar zapamiętywania świata obra-
zami, które potrafi potem wspaniale opisać sło-
wami tak, że my czytając mamy wrażenie, że też 
jesteśmy w centrum tych wydarzeń - widzimy to 
wszystko  i przeżywamy tak samo. Jest to historia 
pisana inaczej, historia widziana najpierw oczami 
dziecka, a potem osoby dorosłej. Przedstawia życie 
na terenach Rzeczypospolitej Polskiej  obojga na-
rodów. Książka stanowi z tego względu znakomite 
źródło informacji dla badaczy Kresów Wschodnich. 

WIECZÓR AUTORSKI

mgr farm. 
 MIROSŁAWY 

ALEKSANDROWICZ

W książce opisany jest nie tylko okres dzieciństwa 
autorki, ale także inny okres niezwykle trudny, tra-
giczny czas wojny i okupacji oraz niełatwe lata po-
wojenne. Autorka mówi, że te straszne lata było ła-
twiej przeżyć, bo ludzie byli sobie bliscy, serdeczni, 
szanowali się wzajemnie i pomagali sobie w trud-
nych chwilach. 

W ostatniej części książki Autorka wspomina 
czasy, kiedy po 20-letniej tułaczce wojennej można 
było zacząć normalne życie w Polsce. Po skończeniu 
studiów na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej 
w Gdańsku w 1956 roku zaczęła pracować w Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i dodat-
kowo w aptece. Wspomina też czasy po roku 1989, 
kiedy doczekała tego, że po 50 latach można było 
głośno mówić prawdę o zbrodni katyńskiej w której 
zginął jej ojciec. Wspomina, jak trudne to były lata, 
gdy były represje wobec tych, co myśleli inaczej. 

W przyszłym roku będziemy obchodzić 
100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości 
przez państwo polskie. Autorka nadmienia, że jej 
ojciec - Paweł Aleksandrowicz, jako siedemnasto-
letni uczeń gimnazjum w Mińsku wstąpił ochot-
niczo w szeregi tworzącej się armii polskiej. Brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, 
przyczynił się więc do odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Po zakończeniu wojny został zwolnio-
ny z wojska w celu dokończenia nauki. Po zdaniu 

matury, dostał się na studia - na Wydział Leśnictwa 
i Rolnictwa Uniwersytetu Poznańskiego. Zdawał 
sobie sprawę, że będzie musiał samodzielnie so-
bie radzić w życiu, bo rodzina została za sowiecką 
granicą i jak się potem okazało, wkrótce wszystkich 
wywieziono jako wrogów ludu na Sybir, gdzie pra-
cowali przy wyrębie drzew w tajdze.  

Z tego autorskiego spotkania z naszą kole-
żanką Mirosławą Aleksandrowicz nie tylko pozo-
stały zdjęcia, ale także powstał film, który można 
obejrzeć na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie. Jest to bardzo dobra forma możli-
wości obejrzenia przebiegu spotkania z Autorką, 
zwłaszcza dla tych osób, które nie mogły osobiście 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. ■

Strona MOK w Olsztynie:
https://www.olsztyn24com/tv/7388-spotkanie-
-z-miroslawa-aleksandrowicz.html

Książka była również prezentowana dnia 18 listo-
pada 2017 roku podczas Zjazdu Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie. 

Wydawcą książki jest „Fundacja Debata”, ul. Bo-
enigka 10/26, 10-686 Olsztyn; www.debata.olsztyn.pl 

mgr farm. Janina Murawska, 
Olsztyn
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Rynek apteczny w październiku 2017 r. zanotował sprzedaż 
na poziomie blisko 2 847 mln PLN. Jest to o 98,94 mln PLN 
(+1,14%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Natomiast w porównaniu do września br. wartość sprzedaży 
zwiększyła się o blisko 133 mln PLN (4,89%).  

Rynek apteczny 

w październiku 2017 lepiej 

niż rok wcześniej (+1,14%).  

Wzrost względem września br. (+4,89%)

Październik 2017: 

Materiał prasowy

Wartość sprzedaży rynku aptecznego od po-
czątku 2017 r. jest o ponad 1 238 mln PLN wyższa 
od analogicznego okresu ub. r. Rynek apteczny 
osiągnął w tym okresie wzrost o 4,74%. 

Statystyczna apteka

W październiku 2017 r. wartość sprzeda-
ży dla statystycznej apteki wyniosła 189 tys. PLN.  
Średnia wartość przypadająca na aptekę była na 
tym samym poziomie, co w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. W porównaniu do września br. war-
tość sprzedaży wzrosła. W październiku statystyczna 

apteka sprzedała o 8,5 tys. PLN (4,71%) więcej niż 
w poprzednim miesiącu. 

Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptekach w październiku 2017 r. wyniosła 18,94 
PLN. Średnia cena produktów sprzedawanych w ap-
tece w porównaniu do października 2016 r. wzro-
sła o 6,96%, a wobec poprzedniego miesiąca była 
większa o 1,46%. Największy wzrost procentowy cen 
względem poprzedniego roku miał miejsce w seg-
mencie sprzedaży odręcznej (+8,21%). 

Marża apteczna w październiku wyniosła 
25,26% i była o 0,09 pp. większa od marży z analo-
gicznego okresu ubiegłego roku. Względem wrześ-
nia br. marża się zmnieszyła o 0,54 pp. ►

Kluczowe segmenty rynku paź-17 wrz-17 zmiana trend paź-17 paź-16 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 1 006,96          941,73             65,22    6,93% 1 006,96          992,72             26,55    1,43%
Leki pełnopłatne (Rx) 632,13             586,17             45,96    7,84% 632,13             602,29             22,37    4,96%
Sprzedaż odręczna (OTC) 1 185,82          1 168,39          17,43    1,49% 1 185,82          1 199,59          48,79    -1,15%
Całkowita sprzedaż 2 846,91          2 714,18          132,73  4,89% 2 846,91          2 814,78          98,94    1,14%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta 

Kluczowe segmenty rynku paź-17 wrz-17 zmiana trend paź-17 paź-16 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 66,85 62,63 4,22 6,74% 66,85 66,66 0,19 0,29%
Leki pełnopłatne (Rx) 41,97 38,98 2,98 7,65% 41,97 40,44 1,53 3,77%
Sprzedaż odręczna (OTC) 78,72 77,70 1,02 1,32% 78,72 80,55 -1,82 -2,26%
Całkowita sprzedaż 189,00 180,50 8,50 4,71% 189,00 189,00 0,00 0,00%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki
 

Kluczowe segmenty rynku paź-17 wrz-17 zmiana trend paź-17 paź-16 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 27,69 27,60 0,09 0,34% 27,69 27,92 -0,23 -0,81%
Leki pełnopłatne (Rx) 24,89 24,70 0,18 0,73% 24,89 23,53 1,35 5,75%
Sprzedaż odręczna (OTC) 13,48 13,41 0,06 0,47% 13,48 12,46 1,02 8,21%
Całkowita sprzedaż 18,94 18,67 0,27 1,46% 18,94 17,71 1,23 6,96%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania
 

Kluczowe segmenty rynku paź-17 wrz-17 zmiana trend paź-17 paź-16 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 18,35% 18,89% -0,54% -2,88% 18,35% 18,91% -0,56% -2,97%
Leki pełnopłatne (Rx) 24,84% 26,45% -1,61% -6,09% 24,84% 24,45% 0,39% 1,59%
Sprzedaż odręczna (OTC) 29,52% 29,56% -0,03% -0,12% 29,52% 28,99% 0,53% 1,83%
Całkowita sprzedaż 25,26% 25,80% -0,54% -2,09% 25,26% 25,17% 0,09% 0,37%

Statystyczna apteka Średnia marża
 

Kluczowe segmenty rynku paź-17 wrz-17 zmiana trend paź-17 paź-16 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 730       670       60 8,96% 730       740       -10 -1,35%
Leki pełnopłatne (Rx) 800       740       60 8,11% 800       810       -10 -1,23%
Sprzedaż odręczna (OTC) 3 010    2 980    30 1,01% 3 010    3 150    -140 -4,44%
Całkowita sprzedaż 3 640    3 570    70 1,96% 3 640    3 780    -140 -3,70%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów
 

Statystyczna apteka

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2016

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2016

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
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Błażej Górniak
PEX PharmaSequence

(dawniej PharmaExpert i Sequence)
Materiał prasowy

Pacjent

►

W październiku 2017 r. statystyczną aptekę 
odwiedziło średnio 3 640 pacjentów. To o 3,7% 
mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. W porów-
naniu do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów 
wzrosła o 1,96%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w październiku 2017 51,92 PLN  
i była o 3,85% wyższa niż w październiku 2016 
roku (55,06 PLN). Natomiast względem września br. 
(50,56 PLN) wartość ta uległa zwiększeniu o 2,70%.  

Poziom współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane w październiku br. wyniósł 26,92%. 
Wskaźnik ten był większy o 0,01 pp. niż w wrześniu 
br. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundo-
wanych był o 2,63 pp. mniejszy niż w analogicznym 
miesiącu 2016 roku. W październiku pacjenci wydali 

na leki refundowane 271,04 mln PLN, tj. o 17,67 mln 
PLN więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 22,23 mln 
PLN mniej niż w październiku 2016 r. 

W październiku pacjenci zapłacili 74,15% 
z 2 847 mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą war-
tość sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi 
refundacja ze strony Państwa). Względem poprzed-
niego miesiąca udział ten zmniejszył się o 0,49 pp., 
a wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły się 
wobec poprzedniego miesiąca o 85,18 mln PLN. 
W październiku pacjenci wydali na wszystkie pro-
dukty lecznicze zakupione w aptekach ponad 2 110 
mln PLN. To o 4,34 mln PLN mniej niż w analogicz-
nym okresie 2016 r. Udział pacjentów w zapłacie 
za leki był o 1 pp. mniejszy od udziału z września 
2016 r. ■

paź-17 wrz-17 zmiana trend paź-17 paź-16 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 51,92    50,56    1,36 2,70% 51,92    50,00    1,92 3,85%
Zapłata przez pacjenta 38,50    37,74    0,76 2,02% 38,50    37,58    0,93 2,46%
Dopłata refundatora 13,42    12,82    0,60 4,67% 13,42    12,42    1,00 8,03%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
 

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

❶ Witamina A 1,0 MIU/g w postaci substancji pro 
receptura zawiera w składzie:

A. olej arachidowy
B. olej lnianany
C. olej rzepakowy
D. olej rycynowy

❷ Leki gotowe z witaminą stosowane w receptu-
rze aptecznej mogą dawać niezgodności z nie-
którymi podłożami, co jest skutkiem zawartości 
w nich:

A. glicerolu
B. alkoholu benzylowego
C. emulgatora O/W
D. emulgatora W/O

❸ Aby prawidłowo wykonać receptę, na której wi-
taminy zostały zapisane w miligramach i jednost-
kach międzynarodowych (j.m., IU) w przeliczeniu 
na 1 mililitr lub 1 kroplę należy znać:

A. wartość współczynnika podziału olej/woda
B. gęstość 
C. wartość liczbową HBL dla emulsji
D. współczynnik wyparcia

❹ W preparatach typu HBS:
A. dochodzi do flotacji dzięki zawartości oleju
B. dochodzi do flotacji dzięki uwolnieniu dwutlenku wę-

gla
C. dochodzi do flotacji dzięki powstaniu w kwaśnym pH 

tabletki szkieletowej
D. dochodzi do flotacji dzięki wytworzeniu hydrożelu

❺ Oksykodon w preparatach złożonych często łą-
czony jest z:
A. pregabaliną
B. naloksonem
C. rasagiliną
D. amisulpirydem

❻ Prasteron ma właściwości:
A. androgenne i anaboliczne
B. antykoncepcyjne
C. kataboliczne
D. pobudzające produkcję prolaktyny

❼ Wybierz zdanie NIEprawdziwe:
A. wag nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła
B. waga elektroniczna zawsze powinna być włączona do 

sieci
C. proszki ważymy na wadze, której działka elementarna 

wynosi 10mg
D. proces ważenia zawsze polega na wyznaczeniu siły 

z jaką odważka jest przyciągana przez Ziemię

❽ Ilustracja przedstawia zjawisko:
A. uszkadzania wagi poprzez ważenie obiektów znacznie 

bardziej gorących lub zimnych
B. dryftów powietrza wokół gorącego lub zimnego 

obiektu
C. ubywania naważki na skutek parowania
D. wpływu bocznego ruchu powietrza na zakłócenia po-

miaru masy

❾ Terapia podciśnieniowa ran polega na:
A. nasączaniu opatrunków specjalistycznych pod ciśnie-

niem płynami np. płynem Ringera
B. bardzo szczelnym dopasowaniu opatrunku do kształtu 

rany
C. połączeniu opatrunku specjalistycznego z przymoco-

waną do niego pompą wytwarzającą podciśnienie
D. zastosowaniu opatrunków specjalistycznych zawiera-

jących jony srebra, które „wyciągają” drobnoustroje 
z rany

Jedną z wielu zasług prof. Leonarda Kuczyńskie-
go było wprowadzenie nowej dyscypliny, dającej 
farmaceutom możliwość zatrudnienia w przemy-
śle farmaceutycznym. Była to:

A. bromatologia
B. technologia chemiczna środków leczniczych
C. farmakognozja
D. mikrobiologia

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie 
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016
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Test wiedzy. 
Odpowiedzi

Pytanie 1. Odpowiedź: A. Witamina A surowiec 
do receptury zawiera witaminę rozpuszczoną 
w oleju arachidowym. Natomiast roztwór po-
mocniczy przygotowuje się poprzez połącze-
nie: 2,5g witaminy A (1,0 MIU/g) z 6,0g oleju 
rzepakowego lub lnianego.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: C. Solubiliza-
tory, które ułatwiają rozpuszczenie witaminy 
A w wodzie w preparacie gotowym wyka-
zują właściwości emulgatora O/W. W połą-
czeniu z euceryną, która zawiera emulgator 
W/O mogą spowodować uzyskanie nietrwałej 
emulsji i wydzielenie wody z maści.  

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: B. Używając roz-
tworów z witaminami w recepturze aptecznej 
niezbędna jest znajomość gęstości roztworów 
witamin w lekach gotowych, w celu przelicze-
nia ilości na gramy. Dzięki temu możemy ła-
two odważyć roztwory witamin i poprawnie 
obliczyć ilości pozostałych składników leku 
recepturowego. 

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: D. HBS mają 
postać kapsułek żelatynowych. W ich skład 
wchodzi substancja lecznicza rozproszona 
w hydrofilowym polimerze mającym zdolność 
pęcznienia i tworzenia hydrożelu w środowi-
sku soku żołądkowego.

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: B. Połączenie 
oksykodonu z naloksonem zapewnia skutecz-
ną analgezję z ograniczeniem działań niepo-
żądanych (zaparcia).

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: A. Prasteron 
(DHEA, dehydroandrosteron) to naturalnie 
występujący hormon o słabym działaniu an-
drogennym.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: C. W wadze 
„do proszków” działka elementarna [d] wy-
nosi 0,001 g (1 mg), zaś w wadze „do płynów” 
działka elementarna [d] wynosi 0,01 g (10 mg). 
W przypadku wag dwuzakresowych istnieje 
możliwość odmierzania porcji z działką [d1] 
=1 mg oraz z działką [d2] = 10 mg w zależ-
ności od rodzaju naważanych surowców.

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: B. Najkorzyst-
niejsze jest ważenie obiektów, których tempe-
ratura jest zbliżona do temperatury otoczenia, 
co nie wynika z możliwości uszkodzenia wagi, 
ale z miejscowych dryftów powietrza wokół 
gorącego (zimnego) obiektu. W przypadku 
cieczy gorących proces parowania ogranicza 
odważanie w kolbach o zwężonych szyjkach.

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: C. Terapia pod-
ciśnieniowa (ang. Negative Pressure Wound 
Therapy, NPWT) polega na wytwarzanie ujem-
nego ciśnienia bezpośrednio w łożysku rany 
poprzez zastosowanie pompy w połączeniu 
z zastosowaniem odpowiedniego opatrunku.

Pytanie 10. Prawidłowa odpowiedź: B. Dzięki 
staraniom prof. Kuczyńskiego powstał nowy 
kierunek na wydziałach farmaceutycznych – 
technologia chemiczna środków leczniczych, 
który umożliwił zatrudnienie magistrów far-
macji w przemyśle farmaceutycznym.

Nowe rejestracje PL

SierPień 2017
W	sierpniu	2017	r.	Prezes	Urzędu	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	
Wyrobów	Medycznych	i	Produktów	Biobójczych	wydał	69	pozwoleń	na	
dopuszczenie	produktów	 leczniczych	do	obrotu	w	Polsce.	Pozwolenia	
dla	nowych	produktów	leczniczych	obejmują	33	 jednostki	klasyfikacyj-
ne	na	5.	poziomie	klasyfikacji	ATC	(substancja	czynna/skład).	Produkty	
omówiono	na	 tle	wcześniejszych	 rejestracji	 i	 produktów	obecnych	 już	
na	 rynku	 (według	 stanu	 z	 sierpnia	 2017),	w	 ramach	 poszczególnych	 klas	ATC/WHO	oraz	 sub-
stancji	 czynnej	 lub	 składu	preparatu,	 pomijając	 szczegóły	 (postaci,	 dawki,	 opakowania,	 katego-
rie	dostępności,	numery	pozwoleń,	Globalne	Numery	Jednostki	Handlowej),	które	można	znaleźć	
w	internetowym	Biuletynie	Informacji	Publicznej	Urzędu	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	Wy-
robów	Medycznych	 i	Produktów	Biobójczych	(http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-
-lecznicze/2017	)	–	„Wykaz	Produktów	Leczniczych,	które	uzyskały	pozwolenie	na	dopuszczenie	
do	obrotu	w	sierpniu	2017	r.”	został	opublikowany	przez	Urząd	10	września	2017.

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A03/A03A – Leki stosowane w czynnościo-
wych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; 
A03AA – Syntetyczne leki przeciwcholiner-
giczne, estry z grupą aminową trzeciorzędową

Mebeverine:	Auroverin	MR	(Aurovitas)	 to	2.	za-
rejestrowana	marka	mebeweryny.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	lek	oryginalny	Duspatalin	 I	Duspa-
talin	Retard	(BGP	Products).

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; 
A06AD - Środki przeczyszczające działające 
osmotycznie

Lactulose:	Lactulosum	Takeda	Forte	(Takeda)	to	
rozszerzenie	względem	wprowadzonej	wcześniej	
niższej	dawki.	Zarejestrowano	11	marek	produktów	
leczniczych	z	laktulozą.	Na	rynek	wprowadzono	8	
marek:	Duphalac	(BGP	Products	Poland)	i	Dupha-
lac	Fruit	(Abbott),	Lactulosum	Hasco	(Hasco-Lek;	
preparat	wprowadzony	wcześniej	pod	nazwą	Lac-
tulol),	Lactulose-MIP	(MIP	Pharma	Polska),	Lactu-
losum	Aflofarm,	Lactulosum	Polfarmex,	Lactulosum	
Takeda	(preparat	wprowadzony	wcześniej	pod	na-
zwą	Lactulosum	Nycomed),	Normalac	(Molteni)	i	od	
maja	2015	Lactulosum	Amara.
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży	preparaty:	
Lactugel	(MIP	Pharma),	Lactulose	Fresenius	(Fre-
senius	Kabi),	Lactulosum	Espefa.
Ponadto	wprowadzono	5	środków	spożywczych	
z	 laktulozą:	Lactulosum	(Polfarmex),	Lactulosum	
Max	syrop	 i	Lactulosum	Max	syrop	o	smaku	po-

marańczowym	(Takeda),	Prolaxan	Kids	(Sensilab	
Polska)	i	Solaq	(Solinea).

A14 – Środki anaboliczne do stosowania ogó-
lnego; A14A – Sterydy anaboliczne; A14AA 
– Pochodne androstanu

Prasterone:	Prasteronum	Aflofarm	to	4.	zarejestro-
wana	marka	prasteronu	(dehydroepiandrosteronu).	
Do	sprzedaży	wprowadzono:	Biosteron	(Lekam),	
DHEA	Eljot	 i	Stymen	(Aflofarm;	 lek	wprowadzony	
wcześniej	pod	nazwami	DHEA	10	mg,	BioStym	Ba-
lance,	DHEA	AFL).
Skreślono	z	Rejestru:	BioStym	Forte	(Curtis	He-
alth	Caps;	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	
DHEA	25	mg),	BioStym	Max	(Curtis	Health	Caps;	
zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	DHEA	50	
mg),	DHEA	dla	kobiet	 (Medana	Pharma),	DHEA	
dla	mężczyzn	(Medana	Pharma).

b – Krew i uKład Krwiotwórczy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05B – Roztwory do podawania dożylnego; 
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowe-
go; B05BA10 – Połączenia

Nutrimentum:	SmofKabiven	extra	Nitrogen	i	Smof-
Kabiven	 extra	Nitrogen	EF	 (Fresenius	 Kabi)	 to	
emulsje	do	 infuzji	zawierające	 roztwory	glukozy,	
emulsji	tłuszczowej	oraz	aminokwasów,	z	elektroli-
tami	i	bez,	będące	rozszerzeniem	względem	innych	
preparatów	tej	marki	(SmofKabiven,	SmofKabiven	
EF	i	SmofKabiven	Peripheral). ►

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
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►

Na	rynek	zostały	wprowadzone	różnego	typu	roz-
twory	 do	 żywienia	 pozajelitowego,	 wytwarzane	
przez	firmy:	Baxter	(Aminomel	10	E,	Aminomel	12,5	
E,	Aminomel	Nephro,	Multimel	[3	rodzaje],	Numeta	
G	16%	E,	Olimel	[5	rodzajów]),	Braun	(Nutriflex	Ba-
sal,	Nutriflex	Lipid	peri,	Nutriflex	Lipid	special,	Nutri-
flex	Omega	plus,	Nutriflex	Omega	special,	Nutriflex	
Omega	special	without	electrolytes,	Nutriflex	peri,	
Nutriflex	plus,	Nutriflex	special),	Fresenius	Kabi	
(Aminomix	1	Novum,	Kabiven	i	Kabiven	Periphe-
ral,	SmofKabiven,	SmofKabiven	EF	i	SmofKabiven	
Peripheral).
Nie	zostały	 jeszcze	wprowadzone:	Clinimix	(Bax-
ter	 [2	rodzaje]),	Lipoflex	plus,	Lipoflex	peri	 i	Lipo-
flex	special	(Braun),	Numeta	G	16%	E	i	Numeta	G	
13%	E	Preterm	(Baxter),	Nutriflex	Lipid	plus,	Nutri-
flex	Omega	peri	i	Nutriflex	Omega	special	without	
electrolytes	(Braun),	Omegaflex	plus	 i	Omegaflex	
special	 (Braun),	Pediaven	(Fresenius	Kabi	 [5	ro-
dzajów]).

c – uKład sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01B – Leki przeciwarytmiczne, klasa I i III; 
C01BC – Leki przeciwarytmiczne klasy I C

Propafenone:	Tonicard	(Accord	Healthcare)	 to	3.	
zarejestrowana	marka	propafenonu.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	2	marki:	Polfenon	(Polpharma)	i	Ryt-
monorm	(BGP	Products	Poland).

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – 
Selektywne blokery kanału wapniowego dzia-
łające głównie na naczynia; C08CA – Pochod-
ne dihydropirydyny

Amlodipine:	Amlozek	Swift	 (Adamed)	w	postaci	
tabletek	ulegających	rozpadowi	w	jamie	ustnej	 to	
rozszerzenie	względem	wprowadzonych	wcześniej	
tabletek	Amlozek.	Zarejestrowano	28	marek	amlo-
dypiny.	Na	rynek	wprowadzono	21	marek:	Aldan	
(Polfarmex),	Amlopin	(Sandoz),	Amlozek	(Adamed),	
Cardilopin	(Proterapia),	Normodipine	(Gedeon	Rich-
ter	Polska),	Norvasc	(Pfizer;	lek	oryginalny),	Tenox	
(Krka	Polska),	Vilpin	(Teva),	Amlodipinum	123ratio	
(lek	wprowadzony	na	rynek	w	XI	2008	pod	nazwą	
Amlodipinum	Farmacom;	w	XI	2010	zmiana	nazwy	
na	Amlodipine	Teva	Pharma,	a	w	VIII	2011	zmia-
na	nazwy	na	Amlodipinum	123ratio),	od	sierpnia	
2006	Agen	(Zentiva),	od	stycznia	2007	Apo-Amlo	
(Apotex),	od	września	2007	Amlonor	(Polfa	Pabia-
nice),	od	sierpnia	2008	Adipine	 (PharmaSwiss),	
od	kwietnia	2011	Finamlox	(Orion),	od	 lipca	2011	
Amlomyl	(Generics),	od	lutego	2012	Amlaxopin	(Ac-
tavis),	od	sierpnia	2012	Amlodipine	Bluefish	(Blue-
fish	Pharmaceuticals),	od	marca	2014	Amlodipine	

Vitabalans,	od	maja	2014	Amlodipine	Aurobindo,	
od	stycznia	2015	Alneta	(VVB)	i	od	września	2016	
Damloc	(S-Lab).
Nie	 zostały	 jeszcze	 wprowadzone	 do	 sprzeda-
ży:	Almiden	 (Accord	Healthcare),	Amlodigamma	
(Wörwag),	Amlodipine	Aurovitas,	Amlodipine	Fair-
-Med	(Fair-Med	Healthcare),	Amlodipine	Medreg,	
Amlodipine	Sopharma,	Normapina	(Medicplast).

C09 – Leki działające na układ renina-an-
giotensyna; C09D – Antagoniści angiotensy-
ny II w połączeniach; C09DB - Antagoniści 
angiotensyny II w połączeniach z blokerami 
kanału wapniowego; C09DB01 – Walsartan 
i amlodypina

Valsartan+amlodipine:	Ditanpine	(Polfarmex)	 to	
11.	zarejestrowana	marka	leków	o	podanym	skła-
dzie.	
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	na	rynku:	Asbima	(Zenti-
va),	Bespres	plus	(Teva),	Copalia,	Dafiro	i	Exforge	
(wszystkie	trzy:	Novartis	Europharm)	oraz	Amlodi-
pine/Valsartan	Mylan,	Amlodipine	+	Valsartan	San-
doz,	Sarpin	(Vitama),	Valsamix	(Apotex)	i	Wamlox	
(Krka).
Ostatnio	skreślono	z	unijnego	Rejestru:	 Imprida	
(Novartis	Europharm).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BA - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w połą-
czeniach z innymi środkami wpływającymi na 
stężenie lipidów; C10BA06 – Rusuwastatyna 
i ezetymib

Rosuvastatin+ezetimibe:	Rozor	(BGP	Products	
Poland)	to	3.	zarejestrowany	lek	o	podanym	skła-
dzie.	Na	rynek	wprowadzono	od	marca	2015	Rosu-
lip	Plus	(Egis).	Nie	pojawił	się	jeszcze	w	sprzedaży	
Zenon	(Zentiva).

d – leki stosowane w dermatologii
D02/D02A – Preparaty zmiękczające i osła-
niające; D02AX – Inne preparaty zmiękcza-
jące i osłaniające

Propylene glycol:	Oviderm	 (Galenica)	 to	1.	 re-
jestracja	preparatu	dermatologicznego	z	glikolem	
polietylenowym	jako	substancją	czynną.	Oviderm	
jest	stosowany	w	leczeniu	suchej	skóry.

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Pre-
paraty przeciwtrądzikowe działające ogólnie; 
D10BA – Retynoidy stosowane w leczeniu 
trądziku

Isotretinoin:	Sotret	(Ranbaxy)	to	8.	zarejestrowana	
marka	doustnej	 izotretynoiny.	Na	rynek	wprowa-
dzono	7	preparatów:	Aknenormin	(Almirall	Hermal),	

►
Izotek	(PharmaSwiss),	od	stycznia	2007	Curacne	
(Pierre	Fabre),	od	kwietnia	2010	Axotret	 (Axxon;	
preparat	zarejestrowany	wcześniej	przez	firmę	Ran-
baxy	pod	nazwą	Sotret),	od	sierpnia	2012	Isoderm	
(Sun-Farm),	od	września	2014	Actaven	(Actavis;	lek	
zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Acnenor)	i	od	
grudnia	2016	Tretoskin	(Vitama;	lek	wprowadzony	
na	rynek	od	sierpnia	2006	pod	nazwą	Tretinex).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Isotretinoin	Jenson	
(Generics).

g – uKład moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urolo-
giczne;
G04BD – Leki stosowane w częstomoczu 
i nietrzymaniu moczu

Solifenacin:	Solifenacin	Stada	i	ApoSoli	(Apotex)	
to	odpowiednio	10.	i	11.	zarejestrowana	marka	so-
lifenacyny.	Do	sprzedaży	wprowadzono	lek	orygi-
nalny	Vesicare	(Astellas).	Nie	pojawiły	się	jeszcze	
na	rynku:	Belsanor	(Gedeon	Richter	Polska),	Silamil	
(Ranbaxy),	Solifenacin	Medreg,	Solifenacin	PMCS	
(Pro.Med.CS),	Solifenacin	Sandoz,	Soluro	(Accord	
Healthcare),	Uronorm	(Orion)	i	Vesisol	(G.L.	Phar-
ma).

G04BE – Preparaty stosowane w zaburze-
niach erekcji

Tadalafil:	Tadilecto	(Krka)	i	Tadalafil	Belupo	to	od-
powiednio	16.	i	17.	zarejestrowana	marka	tadalafilu,	
w	tym	14.	i	15.	marka	ze	wskazaniem	w	leczeniu	
zaburzeń	erekcji	u	dorosłych	mężczyzn.	Aby	 ta-
dalafil	działał	skutecznie	w	zaburzeniach	erekcji,	
konieczna	jest	stymulacja	seksualna.
Do	sprzedaży	od	 lipca	2014	wprowadzono	Cialis	
(Eli	Lilly).	Nie	pojawiły	się	 jeszcze	na	rynku:	Er-
lis	 (Polpharma),	Exerdya	(PharmaSwiss),	Filota-
dal	 (Teva),	Tadalafil	Accord	(Accord	Healthcare),	
Tadalafil	Medana	(Medana	Pharma),	Tadalafil	My-
lan,	Tadalafil	PMCS	(Pro.Med.CS),	Tadalafil	Teva,	
Vixantus	(Actavis),	Tadalafil	Apotex,	Tadis	(Teva).
Ponadto	zarejestrowano	2.	marki	ze	wskazaniami	
wyłącznie	w	leczeniu	tętniczego	nadciśnienia	płuc-
nego.	Od	lipca	2014	wprowadzono	na	rynek	prepa-
rat	Adcirca	(Eli	Lilly;	wcześniejsza	nazwa	prepara-
tu:	Tadalafil	Lilly),	natomiast	nie	pojawił	się	jeszcze	
w	sprzedaży	Talmanco	(Mylan;	lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Tadalafil	Generics).
Uwaga:	WHO	dla	tadalafilu	przewiduje	tylko	jedną	
klasę	G04BE,	chociaż	wskazania	preparatów	Ad-
circa	i	Talmanco	pasują	do	klasy	C01EB – Inne leki 
nasercowe.	Niektóre	preparaty	tadalafilu	w	dawce	
20	mg	(Tadalafil	Accord)	mają	jednak	zarejestrowa-

ne	podwójne	wskazania:	zarówno	do	stosowania	
w	zaburzeniach	erekcji,	jak	i	w	leczeniu	tętniczego	
nadciśnienia	płucnego.
Vardenafil:	 Vardenafil	 Zentiva	 i	 Vardenafil	Ac-
cord	 (Accord	Healthcare)	 to	odpowiednio	4.	 i	5.	
zarejestrowana	marka	wardenafilu.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	Levitra	(Bayer).	Na	rynku	w	Polsce	
nie	pojawiły	się	jeszcze:	Viavardis	(Krka)	i	Vivanza	
(Bayer).

h – leKi hormonalne działające 
ogólnie, z wyłączeniem hormonów 

płciowych i insulin
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; 
H02A - Kortykosteroidy działające ogólnie, 
leki proste; H02AB – Glukokortykoidy

Methylprednisolone:	Meprelon	(Sun-Farm)	w	2	
nowych	dawkach	 iniekcyjnych	16	mg	 i	32	mg	to	
rozszerzenie	względem	wprowadzonych	wcześniej	
dawek	250	mg	i	1000	mg.	Zarejestrowano	w	sumie	
6	marek	metyloprednizolonu.	Do	sprzedaży	wpro-
wadzono	3	leki	iniekcyjne:	Depo-Medrol	(Pfizer)	za-
wierający	octan	metyloprednizolonu,	Solu-Medrol	
(Pfizer)	zawierający	sól	sodową	bursztynianu	me-
tyloprednizolonu	i	od	października	2012	Meprelon	
(Sun-Farm)	zawierający	sól	sodową	bursztynianu	
metyloprednizolonu,	a	także	3	leki	doustne:	Medrol	
(Pfizer),	Metypred	(Orion)	 i	od	października	2011	
Meprelon	(Sun-Farm).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży	preparaty	
iniekcyjne	zawierające	sól	sodową	bursztynianu	
metyloprednizolonu:	Methylprednisolone	Sopharma	
i	Metypred	(Orion).

j – leKi przeciwzAKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01A/J01AA – Tetracykliny

Tigecycline:	Tigecycline	Sandoz	i	Tigecycline	Teva	
to	odpowiednio	2.	 i	3.	zarejestrowana	marka	leku	
zawierającego	antybiotyk	glicylocyklinowy	tigecykli-
nę,	o	budowie	podobnej	do	tetracyklin.	Do	sprze-
daży	wprowadzono	od	sierpnia	2006	lek	oryginalny	
Tygacil	(Pfizer).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy

Darunavir:	Darunavir	Teva	 to	5.	zarejestrowana	
marka	darunawiru.	Do	sprzedaży	wprowadzono	lek	
oryginalny	Prezista	(Janssen-Cilag).	Nie	pojawiły	
się	 jeszcze	na	rynku:	Darunavir	Mylan,	Darunavir	
Sandoz,	Darunavir	Stada.
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►

J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhi-
bitory odwrotnej transkryptazy

Entecavir:	Entecavir	Alvogen	to	7.	zarejestrowana	
marka	entekawiru.	Do	sprzedaży	wprowadzono	lek	
oryginalny	Baraclude	(Bristol-Myers	Squibb).	Nie	
pojawiły	się	jeszcze	na	rynku	Entecavir	Glenmark,	
Entecavir	Polpharma,	Entecavir	Sandoz,	Entecavir	
Stada,	Entecavir	Teva.

J05AG – Nienukleozydowe inhibitory odwrot-
nej transkryptazy

Nevirapine:	Nevirapine	Accord	(Accord	Healthcare)	
to	4.	zarejestrowana	marka	newirapiny.	Do	sprzeda-
ży	wprowadzono	2	marki:	od	listopada	2013	Nevira-
pine	Mylan	i	od	marca	2014	Viramune	(Boehringer	
Ingelheim;	lek	oryginalny).	Nie	pojawił	się	jeszcze	
na	rynku:	Nevirapine	Teva.

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane 
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR03 
– Dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina

Tenofovir disoproxil+emtricitabine:	Emtricitabine/
Tenofovir	disoproxil	Accord	(Accord	Healthcare)	to	
11.	zarejestrowana	marka	leków	o	podanym	skła-
dzie.	Do	sprzedaży	wprowadzono	2	marki:	Truva-
da	(Gilead	Sciences)	i	od	lipca	2017	Emtricitabine/
Tenofovir	disoproxil	Krka.	Nie	pojawiły	się	jeszcze	
na	rynku:	Dunotrisin	(Alvogen),	Emtricitabine/Teno-
fovir	disoproxil	Krka	d.d.,	Emtricitabine+Tenofovir	
disoproxil	Sandoz,	Emtricitabine/Tenofovir	disopro-
xil	Teva,	Emtricitabine/Tenofovir	disoproxil	Zentiva,	
Emtricitabine/Tenofovir	disoproxil	Mylan,	Emtricita-
bine/Tenofovir	Stada,	Ictastan	(Actavis).

J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Inosine pranobex:	 NeoGrip	 (PharmaSwiss)	 to	
7.	zarejestrowana	marka	preparatów	pranobeksu	
inozyny.	Na	rynek	wprowadzono	5	marek:	Gropri-
nosin	 i	od	 listopada	2015	Groprinosin	Baby	(Ge-
deon	Richter	Polska),	 Isoprinosine	(Ewopharma),	
od	grudnia	2010	Neosine	(Aflofarm),	od	lipca	2015	
Eloprine	(Polfarmex)	oraz	od	 lipca	2016	Eloprine	
forte	(Polfarmex)	 i	Pranosin	(Galena).	Nie	pojawił	
się	w	sprzedaży	Neotac	(Tactica	Pharmaceuticals).

l – leKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pi-
rymidyny;

Capecitabine:	Capecitabine	LEK-AM	to	14.	zare-
jestrowana	marka	kapecytabiny.	Na	rynek	wprowa-
dzono	11	marek:	Xeloda	(Roche;	lek	oryginalny),	od	
stycznia	2014	Capecitabine	Accord	i	Capecitabine	
Zentiva,	od	marca	2014	Capecitabine	Adamed	(lek	

zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Actabi)	i	Ca-
pecitabine	Teva,	Capecitabine	Glenmark	i	Ecansya	
(Krka;	lek	zarejestrowany	początkowo	pod	nazwą	
Capecitabine	Krka),	od	czerwca	2014	Capecitabine	
Medac,	od	sierpnia	2014	Xalvobin	(Alvogen),	od	
września	2014	Symloda	(SymPhar),	od	lutego	2015	
Capecitalox	(Mylan).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	w	sprzedaży:	Capecitabi-
ne	Fair-Med	(Fair-Med	Healthcare),	Capecitabine	
Fresenius	Kabi.
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Capecitabine	San-
doz,	Capelym	(Generics;	 lek	zarejestrowany	pier-
wotnie	pod	nazwą	Capecitabine	Strides),	Coloxet	
(Egis).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Everolimus:	Everolimus	Teva	to	3.	zarejestrowa-
na	w	tej	klasie	marka	ewerolimusu,	w	tym	w	nowej	
dawce	7,5	mg,	wskazana	w	 leczeniu	zaawanso-
wanego	raka	piersi	z	ekspresją	receptorów	hormo-
nalnych,	nowotworów	neuroendokrynnych	układu	
pokarmowego	lub	płuc	oraz	raka	nerkowo	komór-
kowego.	Na	rynek	wprowadzono	2	leki:	Afinitor	(No-
vartis	Europharm)	wskazany	w	leczeniu	pacjentów	
z	zaawansowanym	rakiem	nerkowokomórkowym,	
u	których	postęp	choroby	nastąpił	w	trakcie	lub	po	
przebytej	terapii	anty-VEGF	(czynnik	wzrostu	śród-
błonka	naczyniowego)	i	od	grudnia	2011	lek	sierocy	
Votubia	(Novartis	Europharm)	wskazany	w	leczeniu	
pacjentów	w	wieku	3	lat	i	starszych	z	gwiaździakiem	
podwyściółkowym	olbrzymiokomórkowym	(SEGA)	
w	przebiegu	stwardnienia	guzowatego	(TSC),	któ-
rzy	wymagają	 leczenia,	ale	nie	kwalifikują	się	do	
leczenia	operacyjnego.

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem we-
wnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów 
i środki o zbliżonym działaniu; L02BB - An-
tyandrogeny

Bicalutamide:	Bicalutamid	Farmax	(SVUS)	to	12.	
zarejestrowana	marka	bikalutamidu.	Na	rynku	po-
jawiło	się	6	preparatów:	Casodex	(AstraZeneca;	
lek	oryginalny),	Bicalutamide	Teva	(Teva;	preparat	
wprowadzony	w	marcu	2008	pod	nazwą	Bicalutami-
de	Ingers),	od	sierpnia	2007	Bicalutamide	Polphar-
ma,	od	listopada	2009	Binabic	(Oncogenerika),	od	
lutego	2010	Bicalutamide	Apotex	 i	 od	września	
2014	Bicalutamide	Accord	(Accord	Healthcare).
Nie	zostały	 jeszcze	wprowadzone	do	obrotu:	Bi-
calutamida	Pentafarma,	Bicalutamida	Tecnimede,	
Bicalutamide	Fair-Med	(Fair-Med	Healthcare),	Bi-
calutamide	Kabi	(Fresenius	Kabi),	Bicastad	(Stada).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Calubloc	(Actavis;	
lek	był	obecny	na	rynku	od	sierpnia	2007),	Festone	

►
(Sandoz;	wcześniejsza	nazwa	preparatu:	BicaLek),	
Prostide	(ICN	Polfa	Rzeszów;	 lek	był	obecny	na	
rynku	od	września	2009).

m – uKład mięśniowo-szKieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Po-
chodne kwasu propionowego

Ketoprofen:	Sprintafen	 (Omega	Pharma)	w	po-
staci	tabletek	powlekanych	to	rozszerzenie	wzglę-
dem	zarejestrowanego	wcześniej	 jednodawkowe-
go	granulatu	powlekanego,	który	można	wysypać	
bezpośrednio	na	 język.	Zarejestrowano	7	marek	
ketoprofenu.	Z	postaci	doustnych	o	standardowym	
uwalnianiu	do	obrotu	wprowadzono	Ketonal	(zmia-
na	nazwy	na	Ketonal	Active	dostępny	bez	recepty)	
i	Ketonal	forte	(Sandoz),	Profenid	(Sanofi-Aventis;	
lek	oryginalny),	od	maja	2008	Refastin	 (Medana	
Pharma)	 i	 od	października	2010	Ketoprofen-SF	
(Sun-Farm).	Z	postaci	doustnych	o	przedłużonym	
uwalnianiu	wprowadzono	Bi-Profenid	(Sanofi-Aven-
tis),	Febrofen	(Medana	Pharma),	Profenid	(Sanofi-
-Aventis)	i	od	grudnia	2007	Ketonal	Duo	(Sandoz),	
natomiast	nie	pojawił	się	jeszcze	w	sprzedaży	pre-
parat	Ketonal	Uno	(Sandoz).	Ponadto	dostępne	są	
leki	parenteralne:	Ketonal	(Sandoz)	i	Ketoprofen-SF	
(Sun-Farm)	w	postaci	iniekcji	oraz	czopki	Profenid	
(Sanofi-Aventis).

M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; 
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie 
kwasu moczowego

Allopurinol:	Allopurinol	Medreg	 to	4.	zarejestro-
wana	marka	allopurynolu.	Na	rynek	wprowadzono	
2	marki:	Allupol	(Gedeon	Richter	Polska)	 i	Milurit	
(Proterapia).	Nie	pojawił	się	 jeszcze	w	sprzedaży	
Argadopin	(Sandoz).

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BB – Pirazolony

Metamizole:	Metamizole	Kabi	(Fresenius	Kabi)	to	
5.	zarejestrowana	marka	metamizolu.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	preparaty:	Pyralgin	inj.	(Polpharma),	
Pyralgina	tabl.	500	mg	(Polpharma),	od	czerwca	
2011	Pyralgina	Sprint	(Polpharma;	 lek	zarejestro-
wany	pierwotnie	pod	nazwą	Pyralgina	Aqua)	 i	od	
lipca	2013	Re-Algin	(Sopharma).	Nie	pojawiły	się	
na	rynku	(do	sierpnia	2017):	Dialginum	(Chemax	
Pharma)	i	Metamizole	Kalceks.

N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol 
w połączeniach z wyłączeniem leków psycho-

tropowych
Paracetamol+diphenhydramine:	Omnipap	Noc	
(Actavis)	 to	5.	zarejestrowana	marka	preparatów	
o	podanym	składzie.	Do	sprzedaży	wprowadzono	2	
marki:	Apap	Noc	(US	Pharmacia)	i	od	sierpnia	2017	
Paracetamol	+	Difenhydramina	Hasco	Noc	(Hasco-
-Lek).	Nie	pojawiły	się	 jeszcze	na	rynku:	Padoze	
Noc	(Chanelle	Medical)	i	Paracetamol/Diphenhydra-
mine	Hydrochloride	Chanelle	(Chanelle	Medical).

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Gabapentin:	 Epigapent	 (Glenmark)	 to	 9.	 zare-
jestrowana	marka	 gabapentyny.	 Do	 sprzedaży	
wprowadzono	5	preparatów:	Neurontin	(Pfizer;	lek	
oryginalny),	od	sierpnia	2006	Gabapentin	Teva,	od	
czerwca	2009	Neuran	(Ranbaxy),	od	stycznia	2010	
Symleptic	(SymPhar),	od	września	2010	Gabagam-
ma	(Wörwag).	Nie	zostały	dotąd	wprowadzone:	Ga-
bacol	(Accord	Healthcare),	Gabapentin	Aurobindo,	
Grimodin	(Egis).

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Venlafaxine:	Venlafaxine	Vitama	to	16.	zarejestro-
wana	marka	wenlafaksyny.	Do	obrotu	wprowadzono	
15	marek:	Efectin	ER	(Pfizer),	Velafax	(Teva),	od	
grudnia	2006	Venlectine	(PharmaSwiss),	od	paź-
dziernika	2007	Alventa	(Krka),	od	 listopada	2007	
Velaxin	 ER	 (Proterapia),	 od	 października	 2008	
Axyven	(Axxon;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	
nazwą	Venlafaxine	Liconsa),	od	maja	2009	Lafactin	
(Apotex),	od	września	2009	Prefaxine	(Polpharma),	
od	listopada	2009	Faxolet	ER	(Polfa	Pabianice),	od	
grudnia	2009	Faxigen	XL	(Generics),	od	kwietnia	
2010	Efevelon	SR	(Actavis),	od	lutego	2011	Ven-
lafaxine	Bluefish	XL	(Bluefish	Pharmaceuticals),	od	
kwietnia	2011	Oriven	(Orion),	od	grudnia	2013	Ven-
lafaxine	Ranbaxy	i	od	stycznia	2014	Olwexya	(Krka;	
lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Tavex).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Depretaxer	 (Sop-
harma),	Jarvis	(Gedeon	Richter;	lek	był	obecny	na	
rynku),	Paxifar	ER	(Biofarm),	Tonpular	PR	(Woc-
khardt),	Velafax	XL	(Teva;	lek	był	obecny	na	rynku	
od	września	2007),	Venlafaxine	Fair-Med	(Fair-Med	
Healthcare;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	na-
zwą	Afaxine),	Venlafaxine	Mylan.

r – uKład oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03A – Leki 
adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AL 
– Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami 
antycholinergicznymi; R03AL02 – Salbutamol 
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►

i bromek ipratropium
Salbutamol+ipratropium bromide:	 Iprixon	Neb	
(Adamed)	roztwór	do	nebulizacji	to	obecnie	jedyny	
zarejestrowany	preparat	o	podanym	składzie.
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	 Ipramol	Steri-Neb	
(Teva)	roztwór	do	nebulizacji.

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Bilastine:	Clatra	i	Bilaxten	(oba:	Menarini)	w	nowej	
postaci	roztworu	doustnego	oraz	w	tabletkach	ule-
gających	rozpadowi	w	jamie	ustnej	w	dawce	10	mg	
to	rozszerzenie	względem	wprowadzonych	wcześ-
niej	tabletek	20	mg.	Do	sprzedaży	wprowadzono	2	
leki:	od	 lipca	2011	Clatra	(Menarini)	 i	od	sierpnia	
2011	Bilaxten	(Menarini).

s – narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki prze-
ciw jaskrze i zwężające źrenice;
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej

Dorzolamide:	Nodofree	(Polfa	Warszawa)	to	13.	
zarejestrowana	marka	kropli	do	oczu	z	dorzolami-
dem.	Opakowanie	nie	zawiera	konserwantów,	gdyż	
wyposażone	jest	w	wielodawkowy	kroplomierz	za-
pobiegający	zanieczyszczeniu	roztworu	bakteriami	
dzięki	systemowi	składającemu	się	z	silikonowej	
membrany	 i	filtrowaniu	powietrza	zasysanego	do	
butelki.	Do	obrotu	wprowadzono	10	preparatów:	
lek	oryginalny	Trusopt	(Santen),	od	września	2008	
Rozalin	(Adamed),	od	 listopada	2010	Dorzolamid	
Teva,	od	 lutego	2011	Dorzostill	 (Bruschettini),	od	
września	2011	Oftidor	(PharmaSwiss),	od	marca	
2012	Dropzol	(S-Lab),	od	maja	2012	Nodom	(Polfa	
Warszawa),	od	października	2013	Dorzolamid	Sta-
da,	od	kwietnia	2015	Dolopt	(Sandoz;	wcześniejsza	
nazwa:	DorzoLek)	i	od	czerwca	2016	Dorzolamide	
Genoptim	(Synoptis).

Nie	zostały	 jeszcze	wprowadzone:	Rozdol	 (Sun-
-Farm),	Vizidor	(PharmaSwiss).

S01ED – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; S01ED51 – Timolol w połączeniach

Timolol+dorzolamide:	 Nodofree	 Combi	 (Polfa	
Warszawa)	to	13.	zarejestrowana	marka	leku	o	po-
danym	składzie.	Opakowanie	nie	zawiera	konser-
wantów,	gdyż	wyposażone	 jest	w	wielodawkowy	
kroplomierz	zapobiegający	zanieczyszczeniu	roz-
tworu	bakteriami	dzięki	systemowi	składającemu	
się	z	silikonowej	membrany	i	filtrowaniu	powietrza	
zasysanego	do	butelki.	Na	rynek	wprowadzono	9	
preparatów:	Cosopt	i	od	grudnia	2012	Cosopt	PF	
(Santen),	od	kwietnia	2010	Rozacom	(Adamed),	
od	stycznia	2011	Dotiteva	(Teva)	w	postaci	kropli	
wielodawkowych,	od	sierpnia	2012	Oftidorix	(Phar-
maSwiss),	od	października	2013	Dropzol	Tim	(S-
-Lab;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Ven-
turax),	od	lutego	2014	Nodom	Combi	(Polpharma),	
od	maja	2014	Dorzolamide	+	Timolol	Genoptim	
(Synoptis;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	
Dorzolamide/Timolol	NTC),	od	kwietnia	2015	Dolopt	
Plus	(Sandoz)	i	od	lipca	2017	Duokopt	(Thea).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży:	Candotim	
(Apotex),	Dorzolamide	+	Timolol	Warren	(Warren	
Generics),	Vizidor	Duo	(PharmaSwiss).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Tymolamid	(+Phar-
ma;	lek	był	obecny	na	rynku	od	marca	2012).

2017-11-28
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification 
and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów 
leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; 
pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy 
produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B 
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin;
A10BD – Preparaty złożone doustnych le-
ków obniżających poziom glukozy we krwi; 
A10BD08 – Metformina i wildagliptyna

Metformin+vildagliptin:	Vilspox	(Sandoz)	to	4.	re-
jestracja	 leku	o	podanym	składzie.	Do	sprzedaży	
w	Polsce	wprowadzono	od	kwietnia	2010	Eucreas	
(Novartis	Europharm).	Nie	pojawiły	się	na	rynku:	
Icandra	(Novartis	Europharm;	 lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Vildagliptin/metformin	hydro-
chloride	Novartis)	i	Zomarist	(Novartis	Europharm).

A10BH – Inhibitory peptydazy dipeptydylowej 
IV (DPP-4)

Vildagliptin:	Saxotin	(Sandoz)	to	4.	zarejestrowany	
preparat	z	wildagliptyną.	Do	sprzedaży	w	Polsce	
wprowadzono	od	maja	2008	Galvus	(Novartis	Eu-
ropharm).	Nie	pojawiły	się	na	rynku:	Jalra	(Novartis	
Europharm)	i	Xiliarx	(Novartis	Europharm).

c – uKład sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01E – Inne preparaty stosowane w choro-
bach serca; C01EB – Inne preparaty stoso-
wane w chorobach serca

Ivabradine:	Ivabradine	Aurovitas	to	18.	zarejestro-
wana	marka	 iwabradyny.	Do	sprzedaży	w	Polsce	
wprowadzono	4	marki:	Procoralan	(Servier),	od	paź-
dziernika	2016	Bixebra	(Krka),	od	 listopada	2016	
Ivabradine	Anpharm	i	od	kwietnia	2017	Raenom	
(Gedeon	Richter	Polska).

Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Brediwal	(San-
doz),	Corlentor	(Servier),	Ilibrift	(Pharminvent	Regu-
latory),	Inevica	(Actavis),	Ivabradine	Accord	(Accord	
Healthcare),	Ivabradine	Chanelle	Medical,	Ivabra-
dine	Genoptim,	Ivabradine	JensonR	(Jenson	R+),	
Ivabradine	Mylan,	Ivabradine	Teva,	Ivabradine	Zen-
tiva,	Ivohart	(PharmaSwiss),	Iwabradyna	Synthon.

C03 – Leki moczopędne; C03A – Leki mo-
czopędne niskiego pułapu, tiazydy; C03AA 
– Tiazydy, leki proste

Hydrochlorothiazide:	Hydrochlorothiazide	Orion	
to	2.	 zarejestrowana	marka	hydrochlorotiazydu.	
Do	sprzedaży	wprowadzono	Hydrochlorothiazidum	
Polpharma.
Skreślono	z	Rejestru:	Disalunil	(Berlin-Chemie;	lek	
był	obecny	na	rynku).

C05 – Środki ochraniające naczynia; C05C 
– Preparaty wpływające stabilizująco na na-
czynia włosowate; C05CA – Bioflawonoidy

Diosmin:	Diosmina	Colfarm	Max	(Colfarm)	to	10.	
zarejestrowana	marka	produktów	leczniczych	z	dio-
sminą.	Na	rynek	wprowadzono	9	marek:	Diosminex	
(PharmaSwiss),	Otrex	(Stragen),	Pelethrocin	(Help),	
Phlebodia	(Innothera),	od	czerwca	2009	Aflavic	(Pol-
farmex),	od	lutego	2010	Dih	(Hasco-Lek),	od	lipca	
2010	Diohespan	forte	(Aflofarm)	i	Procto-Hemolan	
Control	(Aflofarm),	od	marca	2011	Diohespan	Max	
(Aflofarm),	od	stycznia	2013	Dih	Max	(Aflofarm),	
od	lutego	2014	Diosminex	Max	(PharmaSwiss),	od	
stycznia	2015	Diosminum	Aflofarm	w	dawce	500	
mg	(wcześniejsza	nazwa:	Diohespan)	i	od	kwietnia	
2015	Dih	Max	Comfort	(Hasco-Lek)	w	dawce	1000	
mg.	Nie	został	jeszcze	wprowadzony	do	sprzedaży	

We	wrześniu	2017	r.	Prezes	Urzędu	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	
Wyrobów	Medycznych	i	Produktów	Biobójczych	wydał	60	pozwoleń	na	
dopuszczenie	produktów	 leczniczych	do	obrotu	w	Polsce.	Pozwolenia	
dla	nowych	produktów	leczniczych	obejmują	32	 jednostki	klasyfikacyj-
ne	na	5.	poziomie	klasyfikacji	ATC	(substancja	czynna/skład).	Produkty	
omówiono	na	tle	wcześniejszych	rejestracji	i	produktów	obecnych	już	na	
rynku	(według	stanu	z	sierpnia	2017),	w	ramach	poszczególnych	klas	ATC/WHO	oraz	substancji	
czynnej	lub	składu	preparatu,	pomijając	szczegóły	(postaci,	dawki,	opakowania,	kategorie	dostęp-
ności,	numery	pozwoleń,	Globalne	Numery	Jednostki	Handlowej),	które	można	znaleźć	w	 inter-
netowym	 Biuletynie	 Informacji	 Publicznej	 Urzędu	 Rejestracji	 Produktów	 Leczniczych,	Wyrobów	
Medycznych	 i	 Produktów	Biobójczych	 (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-leczni-
cze/2017	)	–	„Wykaz	Produktów	Leczniczych,	które	uzyskały	pozwolenie	na	dopuszczenie	do	obro-
tu	we	wrześniu	2017	r.”	został	opublikowany	przez	Urząd	10	października	2017.

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
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receptowy	Diohespan	(Aflofarm)	w	dawce	1000	mg.
Do	obrotu	wprowadzono	także	także	suplementy	
diety	zawierające	diosminę:	Dios	(Espefa),	Diosan	
(Sepharma),	Diosmina	Hasco	(Hasco-Lek),	Diosmi-
nal	(Ethifarm),	Diosmin	Ethifarm,	Diosmiven	(Bio-
-Profil	Polska),	ProDiosmin	Optimal	(Alpepharma).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angio-
tensyny, leki proste

Ramipril:	Oriram	 (Orion)	 to	22.	 zarejestrowana	
marka	ramiprylu.	Do	obrotu	wprowadzono	17	pre-
paratów:	Piramil	(Sandoz),	Ramicor	(Ranbaxy;	tab-
letki	zarejestrowane	pierwotnie	pod	nazwą	Ramipril	
Ranbaxy),	Tritace	(Sanofi-Aventis;	lek	oryginalny),	
od	grudnia	2006	Axtil	 (Adamed),	od	 lutego	2007	
Vivace	(Actavis),	od	kwietnia	2007	Polpril	(Polphar-
ma),	od	października	2007	Ramve	(Recordati),	od	
grudnia	2007	Ramistad	(Stada),	od	listopada	2008	
Apo-Rami	(Apotex),	od	marca	2009	Ampril	(Krka),	
od	października	2010	Ramipril	Actavis,	od	marca	
2014	Ivipril	(Bioton;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	
pod	nazwą	Ramipril	+Pharma),	od	kwietnia	2014	
Ramipril	Aurobindo	 i	 Ramipril	 Billev,	 od	 czerw-
ca	2014	Ramiprilum	123ratio	(lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Ramipril	Teva	Pharma),	od	
lipca	2015	Ramipril	Accord	(Accord	Healthcare)	i	od	
września	2016	Awerpil	(Artespharm;	 lek	w	dawce	
2,5	mg	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Ra-
mipril	Aurobindo).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży:	Dopril	 (S-
-Lab),	Ramipril	Aurovitas,	Ramipril	Genoptim	(Syn-
optis)	i	Ramipril-Lupin.

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, 
leki proste

Valsartan:	Valsartan	Aurovitas	 to	26.	zarejestro-
wana	marka	walsartanu.	Na	rynku	pojawiło	się	20	
leków:	Diovan	(Novartis;	 lek	oryginalny),	od	mar-
ca	2008	Valsacor	 (Krka),	od	marca	2009	Valzek	
(Celon),	od	października	2009	Tensart	 (Egis;	za-
rejestrowany	wcześniej	przez	Nucleus	pod	nazwą	
Ramartan),	od	lipca	2010	Bespres	(Teva),	od	listo-
pada	2010	Valtap	(Zentiva),	od	lutego	2011	Avasart	
(Polfarmex),	Valsotens	(Actavis;	lek	zarejestrowa-
ny	wcześniej	pod	nazwą	Valsartan	Nucleus)	oraz	
Vanatex	 (Polpharma),	od	czerwca	2011	Axudan	
(Sandoz),	od	 lutego	2012	Valsargen	(Generics),	
od	kwietnia	2012	Apo-Valsart	 (Apotex),	od	grud-
nia	2012	Valsartan	Ranbaxy,	od	października	2013	
Valsartan	123ratio	(lek	zarejestrowany	pierwotnie	
pod	nazwą	Valsartan	Teva),	od	maja	2014	Valsartan	
Aurobindo,	od	września	2015	Walsartan	Krka,	od	
czerwca	2016	Ivisart	 (Bioton;	 lek	zarejestrowany	

pierwotnie	pod	nazwą	Metrival),	od	września	2016	
Valsartan	Genoptim	 (Synoptis)	 i	od	 lutego	2017	
Awalone	(S-Lab;	lek	wprowadzony	od	marca	2010	
pod	pierwotną	nazwą	Zelvartan),	od	marca	2017	
Nortivan	Neo	(Gedeon	Richter;	lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Valsartan-Richter)	i	od	lipca	
2017	Valorion	(Orion).
Nie	zostały	jeszcze	wprowadzone	do	obrotu	prepa-
raty:	Avalsan	(Liconsa),	Simaldoz	(Liconsa),	Valca-
tuna	(Liconsa),	Vamadrid	(Liconsa).

C09D – Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach; C09DB - Antagoniści angiotensyny 
II w połączeniach z blokerami kanału wapnio-
wego; C09DB01 – Walsartan i amlodypina

Valsartan+amlodipine:	Dipperam	(Sandoz)	to	12.	
zarejestrowana	marka	leków	o	podanym	składzie.
Nie	 pojawiły	 się	 jeszcze	 na	 rynku:	Amlodipine/
Valsartan	Mylan,	Amlodipine	+	Valsartan	Sandoz,	
Asbima	 (Zentiva),	Bespres	plus	 (Teva),	Copalia	
(Novartis	 Europharm),	 Dafiro	 (Novartis	 Europ-
harm),	Ditanpine	 (Polfarmex),	Exforge	 (Novartis	
Europharm),	Sarpin	(Vitama),	Valsamix	(Apotex)	
i	Wamlox	(Krka).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste;
C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksymety-
loglutarylokoenzymu A

Rosuvastatin:	Zaranta	(Gedeon	Richter	Polska)	
w	dawkach	15	mg	i	30	mg	to	rozszerzenie	wzglę-
dem	wprowadzonych	wcześniej	innych	dawek	tego	
leku.	Zarejestrowano	23	marki	rosuwastatyny.	Na	
rynek	wprowadzono	15	marek:	Crestor	(AstraZe-
neca;	 lek	oryginalny),	od	czerwca	2010	Zaranta	
(Gedeon	Richter	Polska),	od	sierpnia	2010	Rosu-
card	(Zentiva)	i	Suvardio	(Sandoz),	od	grudnia	2010	
Zahron	(Adamed),	od	maja	2011	Rosuvastatin	Teva,	
od	października	2011	Roswera	(Krka),	od	grudnia	
2011	Romazic	(Polpharma),	od	marca	2013	Ridlip	
(Ranbaxy),	od	lipca	2013	Crosuvo	(PharmaSwiss)	
i	Rosuvastatin	Ranbaxy	(lek	zarejestrowany	pier-
wotnie	przez	firmę	Pharma-EU	pod	nazwą	Rosuva-
statin	Pharma),	od	marca	2014	Rosutrox	(Biofarm),	
od	 lipca	2014	Rosuvastatin	Krka,	od	 lutego	2016	
Ivirosina	 (Bioton;	 lek	 zarejestrowany	pierwotnie	
pod	nazwą	Rosuvastatin	Sigillata)	i	od	maja	2017	
Astrium	(Accord	Healthcare).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży	preparaty:	
Actarosin	 (Actavis),	ApoRoza	 (Apotex;	 lek	zare-
jestrowany	 pierwotnie	 pod	 nazwą	Rosuvastatin	
Baggerman),	Rossta	(Tchaikapharma	High	Quality	
Medicines),	Rosugen	(Generics),	Rosuvastatin	Au-
robindo,	Rosuvastatin	Momaja,	Rosuvastatin	Polfa	

Pabianice,	RosuvaTeva	(Teva).
C10AX – Inne środki wpływające na stężenie 
lipidów;

Ezetimibe:	Ezehron	(Adamed)	i	Ezetimibe	SymPhar	
to	 odpowiednio	 11.	 i	 12.	 zarejestrowana	marka	
ezetymibu.	Na	rynek	wprowadzono	lek	oryginalny	
Ezetrol	(Merck	Sharp	&	Dohme).	Nie	pojawiły	się	
jeszcze	w	sprzedaży:	Coltowan	(Gedeon	Richter	
Polska),	Exebir	(Accord	Healthcare),	Ezen	(Zenti-
va),	Ezetimibe	Alchemia,	Ezetimibe	Apotex,	Ezeti-
mibe	Mylan,	Ezoleta	(Krka),	Ezolip	(Glenmark;	lek	
zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Ezetimibe	
Glenmark),	Lipegis	(Egis).

g – uKład moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki sto-
sowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu

Solifenacin:	Solifenacin	Farmax	 (SVUS)	 to	12.	
zarejestrowana	marka	solifenacyny.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	 lek	oryginalny	Vesicare	(Astellas).	
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	ApoSoli	(Apotex),	
Belsanor	(Gedeon	Richter	Polska),	Silamil	 (Ran-
baxy),	Solifenacin	Medreg,	Solifenacin	PMCS	(Pro.
Med.CS),	Solifenacin	Sandoz,	Solifenacin	Stada,	
Soluro	(Accord	Healthcare),	Uronorm	(Orion)	i	Ve-
sisol	(G.L.	Pharma).

G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego; G04CB – Inhibitory 
5α-reduktazy testosteronu

Dutasteride:	Dustar	(Accord	Healthcare)	to	12.	za-
rejestrowana	marka	dutasterydu.	Na	rynek	wpro-
wadzono	4	marki:	Avodart	 (GlaxoSmithKline;	 lek	
oryginalny),	od	 lipca	2017	Findarts	(Apotex)	oraz	
od	września	2017	Adadut	 (Adamed)	 i	Dutasteri-
de	Zentiva.	Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży	
preparaty:	Dudactiv	(Actavis),	Dutasteride	Belupo,	
Dutasteride	Teva,	Dutasteride	Teva	Pharma,	Duta-
steride	Universal	Farma,	Dutasteryd	Regiomedica,	
Dutrys	(Krka).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Dutasteride	Cipla.

j – leKi przeciwzAKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryj-
ne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, 
w tym z inhibitorami beta-laktamazy; J01CR02 
– Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny

Amoxicillin+clavulanic acid:	 Auglavin	 PPH	
(Polpharma)	w	postaci	proszku	do	sporządzania	

zawiesiny	doustnej	 to	rozszerzenie	względem	ta-
kiej	samej	postaci	oraz	tabl.	powlekanych	wprowa-
dzonych	pod	nazwą	Auglavin.	Zarejestrowano	13	
marek	 leków	o	podanym	składzie.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	9	marek:	Amoksiklav	(Sandoz),	Au-
gmentin	(GlaxoSmithKline;	 lek	oryginalny),	Forcid	
(Yamanouchi),	 Ramoclav	 (Ranbaxy),	 Taromen-
tin	 (Polfa	Tarchomin),	od	sierpnia	2007	Amoclan	
(Hikma	Farmaceutica),	od	sierpnia	2014	Auglavin	
(Polpharma;	tabl.	powlekane	zostały	zarejestrowa-
ne	pierwotnie	pod	nazwą	Amoxicillin/Clavulanic	acid	
Aurobindo),	od	grudnia	2014	Co-amoxiclav	Bluefish	
i	od	grudnia	2016	Amylan	(Generics).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	na	rynku	(według	stanu	
na	wrzesień	2017):	Afreloxa	(Actavis),	Amoxicillin/
Clavulanic	Acid	Kabi	 (Fresenius	Kabi),	Hiconcil	
combi	(Krka),	Xamolex	(Vitama).

J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid:	Linezolid	Bioton	to	14.	zarejestrowana	
marka	linezolidu.	Na	rynek	wprowadzono	10	marek:	
Zyvoxid	(Pfizer;	lek	oryginalny),	od	maja	2014	Dili-
zolen	(Glenmark),	od	sierpnia	2014	Anozilad	(Acta-
vis),	od	lutego	2015	Linezolid	Polpharma,	od	kwiet-
nia	2015	Pneumolid	(Alvogen),	od	grudnia	2015	
Linezolid	Kabi	(Fresenius	Kabi)	i	Linezolid	Sandoz,	
od	lutego	2016	Linezolid	Adamed	(lek	iniekcyjny	za-
rejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Gramposimide),	
od	lipca	2016	Linezolid	Accord	(Accord	Healthcare)	
i	od	sierpnia	2016	Linezolid	Zentiva.
Nie	pojawiły	się	jeszcze	w	sprzedaży:	Linezolid	In-
fomed	(Infomed	Fluids),	Linezolid	Krka,	Linezolid	
Mylan.
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Natlinez	(Hospira).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AG – Nienukleozydowe in-
hibitory odwrotnej transkryptazy

Nevirapine:	Nevirapine	Accord	(Accord	Healthca-
re)	w	dawce	400	mg	o	przedłużonym	uwalnianiu	
to	rozszerzenie	względem	zarejestrowanej	wcześ-
niej	dawki	200	mg	o	standardowym	uwalnianiu.	
Zarejestrowano	4	marki	newirapiny.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	2	marki:	od	 listopada	2013	Nevira-
pine	Mylan	i	od	marca	2014	Viramune	(Boehringer	
Ingelheim;	lek	oryginalny).	Nie	pojawiły	się	jeszcze	
na	rynku:	Nevirapine	Accord	(Accord	Healthcare)	
i	Nevirapine	Teva.

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wiru-
sowe; J07BB – Szczepionki przeciw grypie

Influenzae vaccinum:	 Influvac	Tetra	 (BGP	Pro-
ducts)	szczepionka	czterowalentna	 to	9.	zareje-
strowana	marka	 (łącznie:	w	Polsce	 i	 centralnie	
w	UE)	 szczepionek	 przeciw	 grypie	sezonowej,	

►

►
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a	3.	szczepionka	czterowalentna.	Do	sprzedaży	
w	Polsce	wprowadzono	4	marki	szczepionek	iniek-
cyjnych	trójwalentnych:	Fluarix	(GlaxoSmithKline),	
Influvac	(BGP	Products),	Vaxigrip	(Sanofi	Pasteur)	
i	od	września	2010	IDflu	(Sanofi	Pasteur),	a	także	
od	sierpnia	2017	szczepionkę	czterowalentną	Va-
xigripTetra	(Sanofi	Pasteur).
Nie	pojawiły	się	na	rynku	w	Polsce:	preparaty	 in-
iekcyjne	Intanza	(Sanofi	Pasteur)	 i	Preflucel	(Na-
notherapeutics	Bohumil;	szczepionka	przygotowana	
w	hodowlach	komórek	Vero)	oraz	szczepionka	czte-
rowalentna	Fluenz	Tetra	(MedImmune)	w	postaci	
aerozolu	do	nosa.
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Optaflu	(Seqirus)	
-	szczepionka	zawierała	 inaktywowane	antygeny	
powierzchniowe	(hemaglutyninę	i	neuraminidazę)	
wirusa	namnażane	w	komórkach	psiej	nerki	Madin-
-Darby’ego	(Madin	Darby	Canine	Kidney	–	MDCK),	
a	 nie	 na	 zarodkach	 kurzych,	 jak	w	pozostałych	
szczepionkach.

l – leKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01D – An-
tybiotyki cytotoksyczne i substancje o zbli-
żonym działaniu; L01DC – Inne antybiotyki 
cytotoksyczne

Mitomycin:	 Mitomycin	Accord	 (Accord	 Health-
care)	w	dawce	40	mg	to	rozszerzenie	względem	
wprowadzonych	wcześniej	dawek	10	i	20	mg.	Za-
rejestrowano	2	marki	mitomycyny.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	2	marki:	Mitomycin	C	Kyowa	(Nordic	
Pharma)	i	od	października	2016	Mitomycin	Accord	
(Accord	Healthcare).

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy; L04AX – Inne leki hamujące układ od-
pornościowy

Methotrexate:	Methofill	 (Accord	Healthcare)	we	
wstrzykiwaczach	to	rozszerzenie	względem	wpro-
wadzonych	wcześniej	ampułkostrzykawek.	Zareje-
strowano	w	tej	klasie	10	marek	metotreksatu,	w	tym	
5.	marek	 iniekcyjnych.	Na	rynek	zostały	wprowa-
dzone	 4	marki:	 od	 lutego	 2011	Metex	 (Medac)	
w	ampułkostrzykawkach,	od	czerwca	2013	Ebetre-
xat	(Ebewe)	w	ampułkostrzykawkach,	od	kwietnia	
2016	Namaxir	 (Actavis)	w	ampułkostrzykawkach	
i	od	maja	2017	Methofill	(Accord	Healthcare)	w	am-
pułkostrzykawkach.	Nie	zostały	 jeszcze	wprowa-
dzone:	Metex	Pen	(Medac)	we	wstrzykiwaczach	
i	Nordimet	(Nordic	Group)	we	wstrzykiwaczach.
Ponadto	zarejestrowano	5	marek	doustnych.	Do	
sprzedaży	wprowadzono	3	marki:	Methotrexat-Ebe-

we,	Trexan	(Orion)	i	od	października	2014	Metotab	
(Medac).	Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Jylamvo	
(Therakind)	i	Methotrexate	Orion.

m – uKład mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Po-
chodne kwasu propionowego

Ibuprofen:	Ibuprofen	Dermogen	to	46.	zarejestro-
wana	marka	ibuprofenu.
Z	postaci	1-dawkowych	na	rynek	zostały	wprowa-
dzone	23	marki	 (stan	na	wrzesień	2017):	 Ibum,	
Ibum	 Forte	 (Hasco-Lek),	 Ibupar	 i	 Ibupar	 Forte	
(Polfa	Pabianice),	 Ibuprofen-Pabi	(Polfa	Pabiani-
ce),	Ibuprofen	AFL	(Aflofarm),	Ibuprofen	Polfarmex,	
Ibuprom	i	Ibuprom	Max	(US	Pharmacia),	Nurofen,	
Nurofen	Express,	Nurofen	Express	Forte	(Reckitt	
Benckiser;	 lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	na-
zwą	Nurofen	Caps),	Nurofen	Forte	 i	Nurofen	dla	
dzieci	czopki	(Reckitt	Benckiser)	oraz	wprowadzo-
ne	od	maja	2006	Ibuprom	Sprint	(US	Pharmacia;	
lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Ibuprom	
Sprint	Caps),	od	 lutego	2008	Ibuprofen	Aflofarm	
(następnie	zmiana	nazwy	preparatu	na	Opokan	
Express,	po	czym	w	 lutym	2012	zmiana	powrot-
na	na	Ibuprofen	Aflofarm),	od	października	2008	
Ibalgin	(Zentiva),	 Ibalgin	Maxi	(Zentiva)	oraz	Nu-
rofen	Forte	Express	(Reckitt	Benckiser;	nastąpiła	
zmiana	nazwy	na	Nurofen	Mięśnie	i	Stawy	Forte,	
ale	lek	pod	nową	nazwą	jeszcze	nie	pojawił	się	na	
rynku),	od	listopada	2009	MIG	(Berlin-Chemie),	od	
stycznia	2010	Nurofen	Express	Tab	400	mg	(Re-
ckitt	Benckiser;	preparat	został	wprowadzony	we	
wrześniu	2007	pod	nazwą	Nurofen	Migrenol	For-
te),	od	maja	2010	Nurofen	na	ból	pleców	(Reckitt	
Benckiser;	preparat	został	wprowadzony	wcześniej	
pod	nazwą	Nurofen	Menstrual),	od	grudnia	2010	
Spedifen	(Zambon),	od	stycznia	2011	Ibalgin	Fast	
(Zentiva),	od	marca	2011	Ibufen	Junior	(Polphar-
ma),	od	maja	2011	Ibumax	(Vitabalans)	oraz	Ifenin	
forte	(Actavis;	 lek	zarejestrowany	wcześniej	pod	
nazwą	Ibunin	forte),	od	czerwca	2011	Ibumax	forte	
(Vitabalans),	od	lipca	2011	Ibuprofen	Hasco	(Hasco-
-Lek),	od	stycznia	2012	Ibuprom	Max	Sprint	 (US	
Pharmacia),	od	 lutego	2012	 Ibufen	Baby	czopki	
(Polpharma),	od	lipca	2012	Ibuprofen	LGO	(Labora-
torium	Galenowe	Olsztyn),	od	listopada	2012	Ifenin	
(Actavis;	lek	zarejestrowany	wcześniej	pod	nazwą	
Ibunin),	od	grudnia	2012	Kidofen	czopki	(Aflofarm),	
od	stycznia	2013	czopki	 Ibum	dla	dzieci	(Hasco-
-Lek),	od	czerwca	2013	Nurofen	Express	Femina	
(Reckitt	Benckiser;	lek	zarejestrowany	początkowo	

jako	Nurofen	Express	KAP,	następnie	zmiana	na-
zwy	i	wprowadzenie	na	rynek	pod	nazwą	Nurofen	
Ultra),	od	 lipca	2013	Nurofen	Express	Forte	roz-
puszczalny	(Reckitt	Benckiser;	 lek	wprowadzony	
do	sprzedaży	od	 lipca	2006	pod	nazwą	Nurofen	
Ultra	Forte	rozpuszczalny),	od	grudnia	2013	Ibum	
Forte	Minicaps	(Hasco-Lek;	lek	zarejestrowany	pier-
wotnie	pod	nazwą	Ibuprofen	Forte	Hasco,	w	maju	
2015	zmiana	nazwy	na	Ibum	Express,	ale	lek	pod	
nową	nazwą	jeszcze	nie	pojawił	się	w	sprzedaży),	
od	września	2014	 Ibuprofen	Dr.	Max,	 od	 stycz-
nia	2015	Ibuprofen	Generics	 i	Metafen	Ibuprofen	
(Polpharma;	lek	wprowadzony	na	rynek	od	września	
2009	przez	firmę	Polfarmex	pod	nazwą	Aprofen),	
od	marca	2015	Ibufen	Mini	Junior	(Polpharma),	od	
grudnia	2015	Ibuprofen	Teva	i	Ibuprofen	Teva	Max	
(lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	 Irfen,	
a	następnie	Ibuprofen	123ratio),	od	czerwca	2016	
Ibuprom	RR	(US	Pharmacia;	 lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Ibuprom	Max,	a	wprowadzo-
ny	wcześniej	na	rynek	pod	nazwą	Ibuprom	Duo),	od	
lipca	2016	Ibuprofen	Forte	DOZ	(lek	w	dawce	400	
mg	wprowadzony	do	sprzedaży	od	lipca	2012	pod	
pierwotną	nazwą	Ibuprofen	LGO),	od	grudnia	2016	
Iburapid	(Nord	Farm)	 i	od	stycznia	2017	Metafen	
Ibuprofen	Caps	(Polpharma).
Z	postaci	wielodawkowych	do	sprzedaży	wprowa-
dzono	11	marek:	Ibufen	dla	dzieci	o	smaku	malino-
wym	(Medana	Pharma),	Ibufen	dla	dzieci	o	smaku	
truskawkowym	(Medana	Pharma;	lek	wprowadzo-
ny	wcześniej	do	sprzedaży	pod	nazwą	Ibufen	D),	
Ibum	o	smaku	malinowym	(Hasco-Lek),	Nurofen	
dla	dzieci	zawiesina	2%	(o	smaku	pomarańczowym	
i	truskawkowym;	Reckitt	Benckiser),	od	marca	2009	
Kidofen	(Aflofarm),	od	sierpnia	2009	Bufenik	2%	
i	 4%	 (Teva;	 preparat	 zarejestrowany	pierwotnie	
jako	Ibusir,	wprowadzony	na	rynek	pod	nazwą	Bu-
fenik,	po	czym	zmiana	nazwy	na	Ibuprofen	Teva,	
ale	 lek	pod	nową	nazwą	 jeszcze	nie	pojawił	się	
w	sprzedaży),	od	maja	2010	Ibalgin	Baby	(Zenti-
va;	zmiana	nazwy	na	Modafen	Baby,	ale	 lek	pod	
nową	nazwą	jeszcze	nie	pojawił	się	w	sprzedaży),	
od	 lipca	2010	Nurofen	dla	dzieci	Forte	zawiesina	
4%	(Reckitt	Benckiser),	od	czerwca	2011	Ibufen	dla	
dzieci	forte	o	smaku	truskawkowym,	zawiesina	4%	
(Polpharma),	od	sierpnia	2011	Nurofen	dla	dzieci	
Junior	pomarańczowy	(Reckitt	Benckiser;	wcześ-
niejsza	nazwa:	Nurofen	dla	dzieci	4%	pomarań-
czowy)	 i	Nurofen	dla	dzieci	 Junior	 truskawkowy	
(Reckitt	Benckiser;	wcześniejsza	nazwa:	Nurofen	
dla	dzieci	4%	truskawkowy),	od	października	2011	
Milifen	(Pinewood),	od	 lutego	2012	Ibum	o	sma-
ku	bananowym	(Hasco-Lek),	od	marca	2012	MIG	

dla	dzieci	zawiesina	(Berlin-Chemie),	od	sierpnia	
2012	Brufen	zawiesina	2%	(BGP	Products	Poland),	
od	września	2012	Ibum	forte	o	smaku	malinowym	
(Hasco-Lek),	od	maja	2013	 Ibum	 forte	o	smaku	
bananowym	(Hasco-Lek),	od	sierpnia	2013	MIG	
dla	dzieci	forte	o	smaku	truskawkowym,	zawiesina	
(Berlin-Chemie),	od	lipca	2014	Ibufen	dla	dzieci	for-
te	o	smaku	malinowym	(Polpharma),	od	sierpnia	
2015	Nurofen	dla	dzieci	Forte	pomarańczowy	i	Nu-
rofen	dla	dzieci	Forte	 truskawkowy	(Reckitt	Ben-
ckiser),	od	stycznia	2016	Pediprofen	(Sequoia;	lek	
zarejestrowany	pierwotnie	przez	firmę	Farmalider	
pod	nazwą	Ibuprofen	Liderfarm),	od	kwietnia	2016	
Ifenin	dla	dzieci	(Actavis)	i	od	kwietnia	2017	Ibum	
forte	o	smaku	truskawkowym	(Hasco-Lek;	prepa-
rat	zarejestrowany	wcześniej	pod	nazwą	Ibuprofen	
Mediceo	Forte).
Nie	zostały	jeszcze	wprowadzone	na	rynek:	Busco-
fem	(Boehringer	Ingelheim),	Galprofen	i	Galprofen	
Max	(Galpharm	Healthcare),	Ibalgin	Rapid	i	Ibalgin	
Rapid	Forte	(Zentiva),	Ibenal,	Ibenal	Forte	i	Ibenal	
Max	(Lekam),	Ibufarmalid	(Farmalider),	Ibufen	dla	
dzieci	o	smaku	pomarańczowym	(Medana	Pharma),	
Ibum	o	smaku	truskawkowym	(Hasco-Lek;	preparat	
zarejestrowany	wcześniej	pod	nazwą	Ibuprofen	Me-
diceo),	Ibuprofen	Alkaloid-INT,	Ibuprofen	Galpharm	
Max	 (Galpharm	Healthcare;	 lek	 zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Ibuprofen	APC	Max),	Ibupro-
fen	Banner,	Ibuprofen	Bril	(Bristol),	Ibuprofen	Fair-
-Med	(Fair-Med	Healthcare),	Ibuprofen	Farmalider,	
Ibuprofen	Galpharm	 tabl.	drażowane	 (Galpharm	
Healthcare;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	na-
zwą	Ibuprofen	APC),	Ibuprofen	Galpharm	tabl.	powl.	
(Galpharm	Healthcare),	Ibuprofen	Lysine	InnFarm	
(Inn-Farm),	 Ibuprofen	 Lysine	Perrigo	 (Wrafton),	
Ibuprom	dla	dzieci	(US	Pharmacia)	 i	 Ibuprom	dla	
dzieci	Forte	(US	Pharmacia),	 Ibuprofen	Sensilab	
(Sensilab	Polska)	w	dawce	200	mg,	Laboratoria	
PolfaŁódź	 Ibuprofen	Max	 (Bio-Profil	Polska;	 lek	
w	dawce	400	mg	zarejestrowany	pierwotnie	pod	
nazwą	Ibuprofen	Sensilab),	Lizymax	(Hasco-Lek),	
Modafen	Junior	 (Zentiva),	Tesprofen	 (Galpharm	
Healthcare).

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opio-
idy; N02AA – Naturalne alkaloidy opium; 
N02AA55 – Oksykodon i nalokson

Oxycodone+naloxone:	 Xanconalon	 (Sandoz)	
w	 5	 kombinacjach	 dawek	 to	 5.	 zarejestrowana	
marka	 leków	o	podanym	składzie.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	3	marki:	 od	czerwca	2010	Targin	
(Norpharma)	oraz	od	sierpnia	2017	Oxyduo	(Teva)	
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i	Oxynador	(Krka).	Nie	pojawił	się	jeszcze	na	rynku:	
Oxycodone	+	Naloxone	Ethypharm.

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Pregabalin:	Pregabalin	Alkem	to	24.	zarejestrowa-
na	marka	pregabaliny,	w	tym	2.	marka	w	postaci	
roztworu	doustnego.	Do	sprzedaży	wprowadzono	
10	marek:	Lyrica	(Pfizer;	 lek	oryginalny),	od	paź-
dziernika	2015	Pregabalin	Zentiva,	od	 listopada	
2015	Pregabalin	Sandoz,	od	lutego	2016	Egzysta	
(Adamed)	 i	Pregabalin	Pfizer,	 od	kwietnia	2016	
Pregabalin	Accord	(Accord	Healthcare)	i	Pregamid	
(G.L.	Pharma),	od	sierpnia	2016	Preglenix	(Glen-
mark)	oraz	od	sierpnia	2017	Pragiola	(Krka)	i	Pre-
gabalin	NeuroPharma	(neuraxpharm).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku	preparaty:	Brieka	
(Actavis),	Kartesada	(SVUS),	Linefor	(Polpharma),	
Prabegin	 (Egis),	Pregabalin	Apotex,	Pregabalin	
Medreg,	Pregabalin	Mylan	 (Generics),	Pregaba-
lin	Mylan	Pharma	(Generics),	Pregabalin	Sandoz	
GmbH,	Pregabalin	Teva,	Pregabalin	Zentiva	k.s.,	
Pregagamma	(Wörwag),	Rabakir	(Gedeon	Richter	
Polska).

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona; 
N04B – Leki dopaminergiczne; N04BD – In-
hibitory monoaminooksydazy typu B

Rasagiline:	Rasagilina	Synthon	to	13.	zarejestro-
wana	marka	rasagiliny.	Do	sprzedaży	wprowadzono	
5	marek:	Azilect	(Teva),	od	sierpnia	2016	Rasagiline	
Accord	(Accord	Healthcare)	i	Rasagiline	Vipharm,	
od	sierpnia	2017	Ralago	(Krka)	i	od	września	2017	
Asanix	(Polpharma;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	
pod	nazwą	Rasagiline	Polpharma).
Nie	 pojawiły	 się	 jeszcze	 na	 rynku:	 Detreman	
(SVUS),	Gasliny	 (Sigillata),	 Rasagiline	Actavis,	
Rasagiline	Egis,	Rasagiline	Mylan,	Rasagiline	ra-
tiopharm	(Teva),	Rasagilin	Glenmark.

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AL – Ben-

zamidy
Amisulpride:	Amisulpryd	Aurobindo	 to	 5.	 zare-
jestrowana	marka	amisulprydu.	Na	 rynek	wpro-
wadzono	4	preparaty:	Solian	(Sanofi-Aventis;	 lek	
oryginalny),	od	 lipca	2010	Amisan	(Pro.Med),	od	
czerwca	2012	ApoSuprid	(Apotex)	i	od	marca	2017	
Amsulgen	(Generics).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CX 
– Leki nasenne i uspokajające w połącze-
niach, z wyłączeniem barbituranów

Lupuli strobili extractum + Valerianae radicis 
extractum:	Valdispert	Stres	(Vemedia)	to	4.	zare-
jestrowana	marka	produktu	leczniczego	zawierają-
cego	wyciągi	z	szyszek	chmielu	i	korzenia	kozłka	

lekarskiego.	Do	sprzedaży	wprowadzono	2	produk-
ty	 lecznicze	Lunapret	(Bionorica)	 i	Valuherb	(Her-
bapol	Poznań),	a	 także	środek	spożywczy	Tylko	
Natura	Kapsułki	na	uspokojenie	(Herbapol	Poznań).	
Nie	pojawił	się	jeszcze	na	rynku	produkt	leczniczy	
Nervosol	Tabs	(Herbapol	Wrocław).

r – uKład oddechowy
R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AA – Antyseptyki; R02AA20 
– Różne

Chlorhexidine+lidocaine:	Gardimax	Medica	Le-
mon	(Tactica	Pharmaceuticals)	w	postaci	tabletek	
do	ssania	to	rozszerzenie	względem	wprowadzo-
nych	wcześniej:	od	sierpnia	2012	Gardimax	Medica	
tabl.	do	ssania	i	Gardimax	Medica	Spray	(Tactica	
Pharmaceuticals)	oraz	od	sierpnia	2016	Gardimax	
Medica	Lemon	Spray	(Tactica	Pharmaceuticals).

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziew-
ne; R03AL – Leki adrenergiczne w połącze-
niu z lekami antycholinergicznymi; R03AL02 
– Salbutamol i bromek ipratropium

Salbutamol+ipratropium bromide:	 Ipratropium/
Salbutamol	Cipla	roztwór	do	nebulizacji	 to	2.	za-
rejestrowana	marka	leku	o	podanym	składzie.	Nie	
pojawił	się	jeszcze	w	sprzedaży	Iprixon	Neb	(Ada-
med)	roztwór	do	nebulizacji.

R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddechowych, preparaty 
wziewne; R03BA – Glikokortykoidy

Fluticasone:	Flutixon	Neb	(Adamed)	w	postaci	za-
wiesiny	do	nebulizacji	 to	rozszerzenie	względem	
wprowadzonych	wcześniej	kapsułek	z	proszkiem	
do	 inhalacji	 Flutixon.	 Zarejestrowano	w	 tej	 kla-
sie	 terapeutycznej	2	marki	flutykazonu.	Na	rynek	
został	wprowadzony	Flixotide	 (GlaxoSmithKline)	
wielodawkowa	zawiesina	do	 inhalacji	w	aerozolu	
i	z	nebulizatora,	jednodawkowy	Flixotide	Dysk	za-
wierający	proszek	do	inhalacji	oraz	od	stycznia	2011	
Flutixon	(Adamed)	w	postaci	kapsułek	z	proszkiem	
do	inhalacji.
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Flotikar	(GlaxoSmi-
thKline)	w	postaci	wielodawkowej	zawiesiny	w	aero-
zolu.

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach; R05X – Różne preparaty na prze-
ziębienie

Althaeae radice extractum+Equiseti herbae 
extractum+Juglandis folio extractum+Matricariae 
f l o r e  e x t r a c t u m + M i l l e f o l i i  h e r b a e 
extractum+Quercus cortice extractum+Taraxaci 

herbae extractum:	Imupret	(Bionorica)	tabletki	dra-
żowane	to	rozszerzenie	względem	wprowadzonych	
od	 lutego	kropli	doustnych	Imupret	N	o	takim	sa-
mym	składzie.	Leki	są	tradycyjnie	stosowane	przy	
pierwszych	oznakach	oraz	w	czasie	trwania	prze-
ziębienia.	Imupret	i	Imupret	N	to	tradycyjne	produkty	
lecznicze	roślinne,	których	wskazania	opierają	się	
wyłącznie	na	długim	okresie	stosowania.

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Rupatadine:	Rupatadine	Bluefish	to	3.	zarejestro-
wana	marka	rupatadyny.	Na	rynek	wprowadzono	od	
maja	2011	Rupafin	(Uriach).	Nie	pojawił	się	jeszcze	
w	sprzedaży	Rupatadinum	Uriach.

s – narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Flu-
orochinolony

Moxifloxacin:	Moxifloxacin	Polpharma	to	6.	zare-
jestrowany	okulistyczny	lek	z	moksyfloksacyną.	Na	
rynek	wprowadzono	4	marki:	od	stycznia	2010	Viga-
mox	(Alcon),	od	sierpnia	2014	Monafox	(Adamed),	
od	lutego	2015	Floxitrat	Ofta	(Sandoz)	i	od	kwietnia	
2015	Floxamic	(Polpharma).	Nie	pojawił	się	jeszcze	
w	sprzedaży	Xiflodrop	(PharmaSwiss).

S01B – Leki przeciwzapalne; S01BA – Kor-
tykosteroidy, leki proste

Hydrocortisone:	Softacort	(Thea)	krople	do	oczu	to	
aktualnie	jedyny	zarejestrowany	w	tej	klasie	prepa-
rat	hydrokortyzonu.	Skreślono	z	Rejestru:	maść	do	
oczu	Hydrocortisonum	aceticum	(GlaxoSmithKline,	
Poznań;	 lek	był	obecny	na	rynku)	 i	zawiesinę	do	
oczu	Ophticor	H	(Continental;	 lek	był	obecny	na	
rynku).

S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające 
źrenice; S01ED – Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol w po-
łączeniach

Timolol+travoprost:	Rozaduo	(Adamed)	to	2.	zare-
jestrowany	lek	zawierający	kombinację	beta-blokera	
timololu	 i	analogu	prostaglandyn	trawoprostu.	Na	
rynek	wprowadzono	DuoTrav	(Novartis	Europharm)	
zarejestrowany	w	centralnej	procedurze	europej-
skiej.

2017-12-02

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification 
and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów 
leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; 
pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy 
produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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nowości na rynKu 

– październik 2017
W	 październiku	 2017	 r.	 na	 rynek	 farmaceutyczny	 w	 Polsce	 zostało	 wprowadzonych	

26	nowych	marek	produktów	leczniczych:

Klasa	ATC/
WHO

Nazwa	
międzynarodowa

Nazwa	handlowa	
(marka)

Podmiot	
odpowiedzialny

Obszar	i	data	1.	rejestracji/
zmiany

A10AB Insulin	lispro insulin lispro 
sanofi

Sanofi-Aventis UE	07.2017

A10BB Glimepiride glimorion Orion PL	04.2017

A11CC Colecalciferol dekristol Sun-Farm PL	03.2017

C01EB Ivabradine ivabradine 
zentiva

Zentiva UE	11.2016

C02CA Doxazosin doxorion Orion PL	04.2017

C09DA07 Telmisartan	+	
hydrochlorothiazide

telmidon Accord	
Healthcare

PL	06.2016

D11AX Minoxidil alocutan
alocutan Forte

Sun-Farm PL	04.2017

G04BE Sildenafil sildenafil 
espefa

Espefa PL	04.2016

G04CA53 Tamsulosin	+	
solifenacin

Vesomni Astellas PL	10.2014

G04CB Finasteride Finahit Accord	
Healthcare

PL	03.2011	Finasteride	
Accord,	zm.	06.2016	Finahit

H05BX Cinacalcet cinacalcet 
Bioton

Bioton PL	12.2015	Cinacalcet	Helm,	
zm.	01.2017	Cinacalcet	Bioton

J02AX Caspofungin caspofungin 
stada

Stada PL	01.2017

J05AF Entecavir entecavir 
alvogen

Alvogen PL	08.2017

J05AF Entecavir entecavir 
glenmark

Glenmark PL	06.2017

J07BF Poliomyelitis 
vaccine

poliorix GlaxoSmithKline PL	04.2004

M01AE Ibuprofen laboratoria 
polfałódź 
ibuprofen max

Bio-Profil	Polska PL	01.2016	Ibuprofen	
Sensilab,	zm.	06.2017	
Laboratoria	PolfaŁódź	
Ibuprofen	Max

*	preparat	pod	wcześniejszą	nazwą	został	wprowadzony	na	rynek

Ponadto	w	październiku	2017	r.	wprowa-
dzono	do	sprzedaży	5	nowych	wersji	marek	już	
obecnych	na	rynku:
•	 G01AF,	fenticonazole:	gynoxin optima	(Re-

cordati),	PL	11.2011	Gynoxin*,	zm.	07.2017	
Gynoxin	Optima;

•	 G04BE,	sildenafil:	mensil med max	 (Has-
co-Lek),	PL	08.2012	Sildenafil	Hasco*,	zm.	
01.2017	Mensil	Med	Max;

•	 M01AE,	ibuprofen:	nurofen mięśnie i stawy 
Forte	 (Reckitt	Benckiser),	PL	08.2008	Nu-

rofen	Forte	Express*,	zm.	12.2016	Nurofen	
Mięśnie	i	Stawy	Forte;

•	 N02BA51,	 acetylsalicylic	 acid	 +	 ascorbic	
acid	 +	 calcium:	 laboratoria polfałódź 
przeziębienie i grypa smak cytrynowy	
(Bio-Profil	Polska),	PL	01.2011	Ascalcin	Plus	
o	smaku	cytrynowym*,	zm.	03.2017	Labora-
toria	PolfaŁódź	Przeziębienie	i	Grypa	smak	
cytrynowy;

•	 R01AA,	 oxymetazoline,	 oxalin junior	
(Polfa	Warszawa),	PL	02.1999	Oxalin*,	zm.	
08.2017	Oxalin	Junior.

M01AE Ibuprofen lizymax Hasco-Lek PL	11.2016

N02AA Oxycodone oxycodone 
molteni

Molteni PL	09.2016

N02BE51 Paracetamol	+	
guaifenesin	+	
phenylephrine

coldrex muco 
grip

Wrafton PL	12.2012	Paracetamol	+	
Guaifenesin	+	Phenylephrine	
hydrochloride	Perrigo,	zm.	
2016	Theraflu	Complex	Grip,	
zm.	04.2016	Coldrex	Complex	
Grip,	zm.	02.2017	Coldrex	
Muco	Grip

N02BE51 Paracetamol	+	
guaifenesin	+	
phenylephrine

Vicks antigrip 
complex

Wick PL	09.2010	Vicks	SymptoMed	
Complete	cytrynowy*,	zm.	
01.2017	Vicks	AntiGrip	
Complex

N02BG Salicis corticis 
extractum + 
Sambuci floris 
extractum + Tiliae 
floris extractum 
+ Verbasci floris 
extractum

gripblocker 
natural

Hasco-Lek PL	02.1991	Sirupus	Pirosil*,	
zm.	11.1996	Termasil*,	zm.	
04.2016	Gripblocker	Natural

N05AH Quetiapine alcreno Accord	
Healthcare

PL	07.2011	Quetiapine	
Accord*,	zm.	06.2016	Alcreno

N05CM Valerianae radicis 
extractum

Baldivian noc Pfizer PL	11.2016	Valeriamed	Noc,	
zm.	01.2017	Baldivian	Noc

N07CA Cinnarizine	+	
dimenhydrinate

symtiver SymPhar PL	05.2017

R05CB Bromhexine Flegatussin 
neoforte

Medana	Pharma PL	07.2017

S01ED51 Timolol	+	
latanoprost	

latanoprost 
+ timolol 
genoptim

Synoptis PL	03.2017

►



Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

68 Aptekarz Polski, 135 (113e) listopad 2017 69Aptekarz Polski, 135 (113e) listopad 2017

► A – Przewód PokArmowy 
i metAbolizm

A10 – Leki stosowane w cukrzycy;
A10A – Insuliny i analogi insuliny; A10AB 
– Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, 
o krótkim czasie działania
A10B – Leki obniżające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfo-
namidy, pochodne mocznika

A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włączając 
preparaty złożone zawierające obie witaminy; 
A11CC – Witamina D i analogi

c – uKład sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E 

– Inne preparaty stosowane w chorobach 
serca; C01EB – Inne preparaty stosowane 
w chorobach serca

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; 
C02C – Leki antyadrenergiczne działające 
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora 
a-adrenergicznego

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; 
C09D – Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny 
II w połączeniach z lekami moczopędnymi; 
C09DA07 – Telmisartan w połączeniach z le-
kami moczopędnymi

d – leKi stosowane w dermatologii
D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; 

D11AX – Różne preparaty dermatologiczne

g – uKład moczowo-płciowy 
i hormony płciowe

G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i anty-
septyczne; G01A - Leki przeciwzakaźne i an-
tyseptyczne, z wyłączeniem połączeń z korty-
kosteroidami; G01AF – Pochodne imidazolu

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty 
stosowane w zaburzeniach erekcji
G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego;
G04CA  –  An tagon i śc i  r ecep to ra 
α-adrenergicznego; G04CA53 – Tamsulozy-
na i solifenacyna
G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu

h – leKi hormonalne działające 
ogólnie, z wyłączeniem hormonów 

płciowych i insulin
H05 – Homeostaza wapnia; H05B – Antagoniści 

hormonów przytarczyc; H05BX – Inni anta-
goniści hormonów przytarczyc

j – leKi przeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogól-
nie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze dzia-
łające ogólnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nu-
kleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wirusowe; 
J07BF – Szczepionki przeciw polio (nagmin-
nemu porażeniu dziecięcemu)

m – uKład mięśniowo-szKieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego;

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy 
opium
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i pochodne; 
N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy w połącze-
niach z wyłączeniem leków psychotropowych
N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol 
w połączeniach z wyłączeniem leków psycho-
tropowych
N02BG – Inne leki przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diaze-
piny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny
N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CM 
– Inne leki nasenne i uspokajające

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; 
N07C/N07CA – Preparaty stosowane w za-
wrotach głowy

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

r – uKład oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; 

R01A – Środki udrożniające nos i inne pre-
paraty stosowane miejscowo do nosa; R01AA 
– Sympatykomimetyki, leki proste

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych zawierających 
środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mu-
kolityczne

s – narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw ja-

skrze i zwężające źrenice; S01ED – Leki blo-
kujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 
– Timolol w połączeniach

2017-11-27

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 
for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with 
DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie 
w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych 
i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Lecz-
niczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne 
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for 
human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

jak optymalnie zabezpieczyć życie oraz zdrowie swoje i swoich bliskich? Jak chronić majątek, na który pracowało się przez całe życie?
To newralgiczne pytania, z którymi, pomimo mnogości ofert na rynku ubezpieczeń, wiele osób wciąż się zmaga. Któremu 
z Towarzystw Ubezpieczeniowych zaufać, aby w momencie, kiedy będziemy potrzebować pomocy, móc liczyć na szybkie i sprawne 
załatwienie naszego problemu? Już od ponad roku WARTA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską przygotowywały dedykowany program 
ubezpieczeniowy, którego potrzebę sygnalizowali Państwo podczas obchodów 25-lecia Odrodzenia Samorządu Aptekarskiego. 
Sponsorem była tam także m.in. WARTA. Odpowiadając na potrzeby środowiska aptekarskiego, z przyjemnością rekomenduję Program 
Ubezpieczeniowy ESKULAP, którego szczegóły przedstawią Państwu osobiście przedstawiciele WARTY.

 Z poważaniem

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

ZAPISY MOŻLIWE JUŻ OD DZIŚ!
Start pierwszej ochrony ubezpieczeniowej od 1 czerwca.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Do ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów ochronnych (OCHRONA, OCHRONA PLUS, OCHRONA VIP) mogą przystąpić: właściciele 
aptek, wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej aptece, farmaceuci, wszyscy pracownicy Izb Aptekarskich, ich współmałżonkowie oraz 
pełnoletnie dzieci, mający od 18 do 69 lat. Do wariantu dodatkowego SUPER RODZINA mogą przystąpić wymienione powyżej osoby, 
które przystąpiły już do jednego z trzech wariantów ochronnych.

ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
 brak karencji dla przystępujących w okresie do 1 sierpnia 2017; 
 wiele wariantów ubezpieczenia w jednej aptece – to oznacza, że każdy pracownik może wybrać indywidualny wariant dla siebie;
 indywidualne konto do wpłat dla każdego ubezpieczonego oraz certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową;
  świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, należne już za jedną dobę, a w przypadku 
choroby – po 2 dniach hospitalizacji;
 wsparcie finansowe w razie poważnej choroby zarówno ubezpieczonego, jak i małżonka lub partnera (aż 44 różne typy chorób);
 wsparcie finansowe w razie operacji chirurgicznych obejmujące katalog aż 546 operacji;
 dostępny pakiet „Dziecko”, pozwalający na objęcie ochroną dziecka ubezpieczonego w ramach jednej składki;
 po odejściu z pracy istnieje możliwość dalszego opłacania składek i pozostania w ochronie ubezpieczeniowej;
 możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po 70. roku życia.

PARTNER PROGRAMU:

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIEI

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY ESKULAP
DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO,
PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH
ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW
I PEŁNOLETNICH DZIECI.

REKLAMA

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

WARIANT I
OCHRONNY

WARIANT II
OCHRONNY +

WARIANT III
OCHRONNY VIP

WARIANT 
DODATKOWY

SUPER RODZINA

PODANE W TABELI KWOTY STANOWIĄ WARTOŚCI SKUMULOWANE

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU:

Wypadku komunikacyjnego w pracy 200 000 zł 300 000 zł 500 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Wypadku przy pracy 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zawału serca lub udaru mózgu 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zgon ubezpieczonego 50 000 zł 75 000 zł 125 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

100% uszczerbku 45 000 zł 60 000 zł 100 000 zł –

1% uszczerbku 450 zł 600 zł 1 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA I UDAREM MÓZGU

1% uszczerbku (zawał serca, udar mózgu) 300 zł 400 zł 600 zł –

Niezdolność do samodzielnej egzystencji 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł –

Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego – 44 jednostki 15 000 zł 25 000 zł 60 000 zł –
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – katalog 546 operacji, 
5 stopni, brak pre-existingu 1 500 zł 3 000 zł 6 000 zł –

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU, MINIMUM 24H

Wypadek komunikacyjny w pracy 200 zł 250 zł 350 zł –

Wypadek komunikacyjny 150 zł 200 zł 275 zł –

Wypadek przy pracy 150 zł 200 zł 275 zł –

Zawał serca lub udar mózgu 100 zł 150 zł 200 zł –

Nieszczęśliwy wypadek – jeden dzień kalendarzowy 100 zł 150 zł 200 zł –

Choroba – dłużej niż 1 dzień kalendarzowy 50 zł 75 zł 100 zł –

OIOM 500 zł 700 zł 1 000 zł –

Rehabilitacja poszpitalna (za 1 dzień zwolnienia po pobycie w szpitalu) 30 zł 40 zł 50 zł –

Ubezpieczenie lekowe 100 zł 300 zł 500 zł –
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, 
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, 
ablacja, dializoterapia, wertebroplastyka)

2 000 zł 8 000 zł 12 000 zł –

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – – – 50 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku – – – 40 000 zł

Zgon małżonka/partnera – – – 20 000 zł

Zgon dziecka – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 5 000 zł

Zgon dziecka w wyniku NW – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 15 000 zł

Zgon rodziców – – – 1 600 zł

Zgon rodziców w wyniku NW – – – 3 000 zł

Zgon teściów – – – 1 500 zł

Zgon teściów w wyniku NW – – – 3 000 zł

ŚWIADCZENIA DZIECI

Urodzenie dziecka – – – 1 200 zł

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną – – – 2 500 zł

Zgon noworodka (do 1. roku życia) – – – 2 500 zł

Wystąpienie poważnego zachorowania dziecka – 21 jednostek – – – 4 000 zł
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, za 1 dzień, 
minimum 6 dni – wiek dziecka 4-25 lat – – – 30 zł

Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, za 1 dzień, 
minimum 1 dzień – wiek dziecka 4-25 lat – – – 60 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, za 1% uszczerbku – – – 150 zł

PAKIET WSPÓŁMAŁŻONEK

Wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera – 44 jednostki – – – 4 000 zł
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku choroby, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający dłużej niż 3 dni kalendarzowe – – – 40 zł

Leczenie szpitalne małżonka w wyniku wypadku, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający minimum 1 dzień kalendarzowy – – – 80 zł

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia – po 1 miesiącu TAK TAK TAK TAK

Składka miesięczna 40 zł 60 zł 100 zł 25 zł

REKLAMA
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KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o właścicielach aptek. 

KORZYŚCI Z POSIADANIA UBEZPIECZENIA FIRMOWEGO:
  Ubezpieczenie oferowane jest w formule od wszystkich zdarzeń (all risks). Oznacza to pokrycie szkód, będących skutkiem działania 
zarówno żywiołów (np. pożaru, wiatru, wody, elektryczności), jak i działalności człowieka i zwierząt.
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty to ochrona na wypadek roszczeń osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu 
w związku z wydaniem niewłaściwego leku lub błędem w przygotowaniu leku recepturowego.
  Specjalnie dobrane rozszerzenia, jak ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach czy kosztów utraty dokumentów refundacyjnych, 
sprawiają, że propozycja ta w pełni zaspokaja potrzeby każdej apteki.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

RYZYKO WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego 7 500 zł 10 500 zł 15 000 zł 22 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie od dewastacji 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 15 000 zł

Ubezpieczenie od graffiti 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Ubezpieczenie stłuczenia szyb 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach 17 500 zł 24 500 zł 35 000 zł 52 500 zł

Ubezpieczenie kosztów utraty dokumentów refundacyjnych 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 75 000 zł

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Odpowiedzialność cywilna farmaceuty 175 000 zł 245 000 zł 350 000 zł 525 000 zł

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Składka 980 zł 1 180 zł 1 590 zł 1 990 zł

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Dla nowych klientów WARTY przygotowane zostały zniżki na ubezpieczenia OC i Autocasco oraz ubezpieczenia mieszkania lub domu 
w wysokości 10%. Oferta jest ważna dla wszystkich osób, które nie korzystały dotychczas z takiego ubezpieczenia w WARCIE, 
a zdecydowały się przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie w ramach programu ESKULAP.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – KOMUNIKACJA:
Ubezpieczenia komunikacyjne WARTY i HDI to nie tylko ochrona pojazdu i kierowcy, ale w ramach OC także pakiet ubezpieczeń 
dodatkowych w cenie. Jest to np. kompleksowa pomoc Warty przy załatwianiu wszelkich formalności związanych ze szkodą 
OC (BLS), jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, bez względu na to, w którym towarzystwie był ubezpieczony sprawca wypadku, 
czy Assistance Standard, w którym zapewniona jest m.in. pomoc po wypadku, załatwienie holownika itp. Ponadto pakiet stałego 
klienta zapewnia promocyjne składki na ubezpieczenia dodatkowe lub wyższe sumy ubezpieczenia za tę samą cenę.

WARTA oferuje 3 warianty Autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. 
W produktach znajduje się tzw. formuła all risks, która w praktyce oznacza szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony. 
W WARCIE istnieje także możliwość dostosowania produktu do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, poprzez możliwość 
modyfikacji zakresu ochrony. Dzięki temu płaci się tylko za te opcje, których się potrzebuje. 

FILAR 2. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEKIII

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGOIII

REKLAMA

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
a w szczególności jej zakres oraz warunki wypłaty świadczeń, określone są w ogólnych i szczególnych warunkach ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia, a także w dokumencie potwierdzającym 
zawarcie umowy ubezpieczenia. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.eucuk.pl. Złożenie deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na warunkach zakresu 
wariantu określonych powyżej nie jest dokumentem ubezpieczenia. Dowodem zawarcia umowy jest odrębny dokument potwierdzający nadanie ochrony przez TUnŻ „WARTA” S.A. (certyfikat).

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – MIESZKANIA:
Aby czuć się bezpiecznie nie tylko w pracy, warto pomyśleć o ubezpieczeniu swojego domu lub mieszkania na wypadek zalania, pożaru, 
kradzieży z włamaniem, przepięcia, dewastacji lub stłuczenia (WARTA DOM) oraz innych szkód, które nie są wyłączone w OWU (WARTA 
DOM KOMFORT). Ubezpieczenia mieszkaniowe WARTY to wszechstronna ochrona nie tylko majątku, ale także wielu sfer życia prywatnego. 
Dobrze pamiętać o ubezpieczeniu siebie i swoich bliskich (OC w życiu prywatnym i NNW) oraz innych dodatkach, jeśli jest się fanem 
dwóch kółek, korzysta z różnych sprzętów poza domem lub dużo czasu spędza w ogrodzie. Wszystko w ramach jednej polisy – z pomocą 
assistance w cenie ubezpieczenia.

  Składkę płaci się miesięcznie w pełnej wysokości. Za termin zapłaty składki uznaje się datę wpływu środków na rachunek EuCUK.
  Składka jest płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 
  Nieopłacenie składki w terminie i w prawidłowej wysokości jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. W takim przypadku 
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Więcej szczegółów na 
www.eucuk.pl + 48 886 755 366 kontakt@eucuk.pl

Europejskie Centrum
Ubezpieczeń Korporacyjnych

ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO? TO BARDZO PROSTE!
Wypełnij i podpisz deklarację uczestnictwa w ubezpieczeniu. Wzór deklaracji znajduje się na stronie www.eucuk.pl. 
Pamiętaj, aby uzupełnić swój e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na nasz kontakt. Wypełnioną deklarację 
przekaż do EuCUK. 

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.skontaktuj się z agentem

  Wyślij oryginał deklaracji na adres: Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych, 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin. 
 Po dostarczeniu deklaracji otrzymasz mailowe potwierdzenie poprawności jej wypełnienia.
 Wpłać pierwszą składkę na następujące konto: 

26 1750 0012 0000 0000 3634 5632 
Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej.

 Certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, zostanie wysłany e-mailem.
 Kolejne składki należy wpłacać na nowe, indywidualne konto, wskazane w piśmie przesłanym z EuCUK.

Jeżeli wybierzesz wysyłkę deklaracji pocztą, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco: 

  Skontaktuj się z agentem i przekaż mu deklarację osobiście.  
Możesz go znaleźć poprzez stronę www.eucuk.pl lub pisząc na adres: kontakt@eucuk.pl.
  W trakcie spotkania agent od razu sprawdzi Twój wniosek i wygeneruje indywidualny  
numer konta, na który będziesz wpłacać wszystkie składki, także pierwszą.
  Agent przekaże Ci certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie  
do ubezpieczenia grupowego.

Jeżeli wybierzesz kontakt z agentem, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:

SPOSÓB 

REKOMENDOWANY

REKLAMA



Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, www.aptekarzpolski.pl
Wydawca: Naczelna Izba Aptekarska, ul. Długa 16, 

00-238 Warszawa, tel. 22 635 92 85, fax 22 887 50 32, e-mail: nia@nia.org.pl
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