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WRZESIEŃ 2009 – 
sprzedaż odręczna 

ciągnie rynek w górę

tj. o 4,49% więcej niż we wrześniu 
2008r. W porównaniu do sierpnia br. 
nastąpił wzrost wartości sprzedaży 
statystycznej apteki o 16,74%.  
Średnia cena dla produktów 
sprzedawanych przez apteki we 
wrześniu br. wynosiła 15,38 pln.  
W porównaniu do średniej ceny z 
września ub.r. (14,36 pln) oznacza to 
wzrost średniej ceny o 7,10%. Ceny 
wzrosły nieznacznie (o 0,92%) rów-
nież względem sierpnia br. (15,24 
pln). Średnia marża na produkty 
sprzedawane w aptece we wrześ-
niu br. wynosiła 26,90% i wzrosła 
względem analogicznego okresu 

ub.r. o 7,47%, tj. o 1,87 pp. Marża 
wzrosła również względem poprzed-
niego miesiąca br. W sierpniu marża 
wynosiła 25,76%, a we wrześniu wy-
niosła 26,90%, czyli nastąpił wzrost 
o o 4,43% tj. o 1,14 pp. 

Wzrost cen i marż widoczny 
jest najlepiej na przykładzie seg-
mentu sprzedaży odręcznej.

Refundacja a współpłacenie
We wrześniu udział pacjenta 

we współpłaceniu w wydatkach na 
leki refundowane wzrósł do pozio-
mu 29,33% całości wydatków na 
leki refundowane. W porównaniu 

Po okresie wakacyjnym, gdzie 
sprzedaż osiąga najniższy poziom  
w ciągu roku, we wrześniu trady-
cyjnie sprzedaż leków wzrasta. I tak 
miało miejsce również w br., gdzie 
wartość sprzedaży całego rynku we 
wrześniu wzrosła o 16,40% wobec 
sierpnia br. Największy wzrost wo-
bec poprzedniego miesiąca br. osiąg-
nął segment recept refundowanych 
(o 130 mln PLN, tj. o  15,21%) oraz 
segment sprzedaży odręcznej (o 121 
mn PLN, tj. o 18,71%). 

Natomiast w porównaniu do 
września ub. r. największy wzrost 
wartości sprzedaży był udziałem 
segmentu sprzedaży odręcznej. 
Względem września 2008r. sprzedaż 
odręczna wzrosła o 65 mln PLN, tj. 
o 9,28%. Natomiast segmenty sprze-
daży na receptę, zarówno refundo-
waną, jak i pełnopłatną nie miały 
wielkiego udziału we wzroście ryn-
ku we wrześniu br. Segment leków 
refundowanych wzrósł bowiem  
o 2,47%, a segment leków na receptę 
pełnopłatną o 1,92% wobec wrześ-
nia ub.r. 

Wrzesień to miesiąc, w któ-
rym następuje wzrost zachorowań na 
choroby dróg oddechowych (szcze-
gólnie górnych). Wzrasta również 
odsetek zachorowań na grypę, stąd 
rośnie również zapotrzebowanie na 
produkty z tej kategorii. 

Statystyczna apteka
We wrześniu 2009r. war-

tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 160,15 tys. pln,  

Tabela 1: wrzesień 2009 vs wrzesień 2008

 

wrzesień 
2008

wrzesień 
2009 zm. (%)

Leki Refundowane 961 985 2,47%

Leki Pełnopłatne 405 412 1,92%

Sprzedaż Odręczna 703 768 9,28%

Całkowity obrót 2 069 2 165 4,67%

Tabela 2: wrzesień 2009 vs sierpień 2009

 

sierpień 
2009

wrzesień 
2009 zm. (%)

Leki Refundowane 855 985 15,21%

Leki Pełnopłatne 358 412 15,07%

Sprzedaż Odręczna 647 768 18,71%

Całkowity obrót 1 860 2 165 16,40%

Rynek farmaceutyczny we wrześniu 2009r. osiągnął wartość sprzedaży 
2 165 mln pln, tj. o 4,67% więcej niż we wrześniu 2008r.

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku 
farmaceutycznego (dane w mln PLN)
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do września ub.r., kiedy to pacjent 
płacił 31,45% wartości leków refun-
dowanych, we wrześniu br. udział 
pacjenta we współpłaceniu za leki 
refundowane spadł o 2,13 pp. 

Wartościowo dopłata pacjenta 
na lekach refundowanych we wrześ-
niu br. wyniosła 289 mln pln, czyli 
była o 4,46% mniejsza niż przed ro-
kiem (302 mln pln). 

Refundacja Państwa we wrześ-
niu 2009r. była wyższa o 5,64% (696 
mln pln) od wartości refundacji w 
analogicznym okresie ub.r. (659 mln 
pln). W związku z tym udział refun-
dacji Państwa wzrósł z 68,55% we 

wrześniu ub.r. do 70,67% we wrześ-
niu 2009r. 

Natomiast w przypadku anali-
zy kosztów jakie pacjent poniósł na 
zakup wszystkich leków (nie tylko 
refundowanych) sytuacja rozwija się 
odmienne.

Udział pacjenta we współpła-
ceniu za leki zakupione w aptece we 
wrześniu 2008r. wynosił 68,16%, 
a w sierpniu br. spadł do 67,86% 
(spadek o 0,30 pp). Jednakże war-
tościowo pacjenci dopłacają z roku 
na rok więcej. We wrześniu ub.r. 
było to 1 410 mln pln, natomiast 
we wrześniu br. było to 1 469 mln 

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 wrz-08 lis-08 sty-09 mar-09 maj-09 lip-09 wrz-09

m
ar

ża

śr
ed

ni
a 

ce
na

Segment sprzedaży odręcznej w latach 2008-2009: 
średnia cena i marża

Sprzedaż odręczna: średnia cena Sprzedaż odręczna: marża

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 V 2009 VI 2009 VII 2009 VIII 2009 IX 2009 X 2009 XI 2009 XII 2009

Sprzedaż 2009:            25,60 mld    
Refundacja:                    8,18  mld
Prognoza sprzedaży:    od +5 do +7 %  (vs rok 2008)
Prognoza refundacji:    od + 9 do +11 %  (vs rok 2008)

PROGNOZA OBROTU REALIZACJA OBROTU

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2009

pln. Pacjenci, mimo, iż ich 
udział we współpłaceniu 
za leki spada, to wydają 
więcej na leki. We wrześ-
niu br. zapłacili o 4,22% 
więcej niż przed rokiem.  
W przypadku pojedyncze-
go leku, średnia cena jaką 
płacił we wrześniu br. pa-
cjent wynosiła 10,46 pln, 
tj. o 0,65 pln więcej niż we 
wrześniu ub. r. Rosną ceny 
leków, jak również marże 
apteczne, ale za wzrostem 
wydatków pacjentów na 
leki i inne produkty zaku-
pywane w aptece odpo-
wiada również rokroczny 
wzrost ich konsumpcji.

 Prognoza wartości sprzedaży 
dla aptek w roku 2009

Według PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farmaceu-
tycznego na koniec 2009 roku wy-
niesie 25,60 mld pln. W porównaniu 
do ubiegłego roku wartość rynku w 
2009 wrośnie o 6-7 %. Natomiast re-
fundacja na koniec 2009 roku osiąg-
nie wartość 8,18 mld. Refundacja 
względem ubiegłorocznej zwiększy 
się o 9-11%. 
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Wraz z rozwojem nowo-
czesnej medycyny, a w szcze-
gólności wraz z nadejściem ery 
antybiotyków wiele „tradycyj-
nych” metod leczenia odeszło w 
zapomnienie. Dzisiaj leki oparte 
na surowcach naturalnych prze-
żywają swoją drugą młodość.  
W szczególności zaś rozkwita 
fitoterapia pediatryczna. Jeszcze 
kilka lat temu preparatów dla 
dzieci poniżej 12 roku życia było 
raczej niewiele. Dzisiaj mamy 
duży wybór specyfików w naj-
bardziej poszukiwanych grupach 
terapeutycznych – do stosowania 
w przeziębieniu i na poprawę od-
porności, przy dolegliwościach 
trawiennych i do stosowania na 
skórę. Cieszą się one dużą popu-
larnością, ponieważ wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom tych 
lekarzy i pacjentów, którzy po-
szukują leków skutecznych, ale 
jednocześnie bezpiecznych i na-
turalnych. Dla wielu medyków 
stały się one nieodzownym uzu-
pełnieniem leczenia farmakolo-
gicznego. Fitoterapia nie jest dziś 
bowiem traktowana jako medy-
cyna alternatywna, ale jako rów-
noprawna część medycyny aka-
demickiej. Stale rosnąca gama 
produktów ziołowych to przede 
wszystkim produkty dostępne 
bez recepty. Pomimo, iż przetwo-
ry z surowców naturalnych rzad-
ko cechują się występowaniem 
działań ubocznych, w niektórych 
przypadkach niewłaściwe sto-
sowanie lub nadużywanie może 
spowodować wystąpienie nie-
porządnych reakcji. Dlatego też 
pacjenci wciąż potrzebują porad 
i wskazówek lekarzy i farmaceu-

tów, którzy potrafią ukierunko-
wać wybór preparatu w ten spo-
sób, aby jak najlepiej odpowiadał 
on potrzebom danej osoby. Publi-
kacja „Ziołolecznictwo w pedia-
trii” daje możliwość odświeżenia 
swoich wiadomości, aby w moż-
liwie jak najlepszy sposób wy-
pełniać rolę fachowego doradcy 
w fitoterapii.

Książka porusza wiele 

ciekawych z punktu widzenia 
praktyka zagadnień, jak np. za-
stosowanie etanolu w lekach dla 
dzieci, właściwa aplikacja pre-
paratów z zawartością mentolu, 
czy wskazówki dotyczące sku-
tecznej inhalacji parowej. Auto-
rzy przywołują także zapewne 
znane niektórym tradycyjne me-
tody lecznicze wraz z przepisa-
mi sporządzenia tj. przykładanie 
zmiażdżonego liścia babki lan-
cetowatej, stosowanie okładów 

z cebuli w stanach zapalnych 
uszu, czy spożywanie zupy mar-
chewkowej w leczeniu biegunki.  
W publikacji omówiono także 
kwestie bezpieczeństwa surow-
ców i substancji, wokół stosowa-
nia których w ostatnim czasie po-
jawiły się kontrowersje – tataraku 
i żywokostu oraz walepotriatów  
z kozłka lekarskiego.

Podręcznik składa się  
z dwóch części. Część pierwsza 
przedstawia zestawienie najpo-
pularniejszych schorzeń wieku 
dziecięcego wraz z omówieniem 
surowców i substancji roślin-
nych stosowanych w tych dole-
gliwościach. Czytelnicy znajdą 
tutaj przegląd leczniczy takich 
przypadłości jak choroby skóry 
(w tym częste u dzieci pieluszko-
we zapalenie skóry), drożdżyca 
jamy ustnej, stany zapalne oczu 
i uszu, stany gorączkowe, brak 
apetytu, kolki, stany niepokoju, 
bóle dziąseł i wiele innych. Część 
pierwsza bogata jest w gotowe 
receptury mieszanek ziołowych. 
Część druga zaś zawiera wybra-
ne monografie roślin leczniczych 
(monografie Niemieckiej Komi-
sji E i monografie ESCOP – Eu-
ropean Scientific Cooperative On 
Phytotherapy). Zbiór monografii 
w części drugiej obejmuje także 
te, które nie znajdują szerokie-
go zastosowania w pediatrii lub  
w ogólenie są stosowane w lecze-
niu dzieci. W tych przypadkach 
monografia oznaczona jest odpo-
wiednim ostrzeżeniem.

mgr farm. Olga Sierpniowska

ZIOŁOLECZNICTWO  
W PEDIATRII

„Ziołolecznictwo w pediatrii. Podręcz-
nik dla lekarzy i farmaceutów.”
Heinz Schilcher, Walter Dorsch

Redakcja I wydania polskiego – Izabela 
Fecka

Wydawnictwo MedPharm Polska
http://www.medpharm.pl
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Obecnie w obszarze zainte-
resowań farmakognostów znajdu-
ją się głównie rośliny lecznicze,  
a sama farmakognozja, nie po-
rzucając swego opisowego, nie-
jako towaroznawczego charakte-
ru, wkroczyła w sferę fitochemii  
i głównie w tej dziedzinie kon-
centruje się jej rozwój. Cofając 
się w przeszłość, zauważymy jed-
nak, że w lecznictwie stosowano 
również ogromną ilość leków 
pochodzących z dwóch pozosta-
łych „królestw przyrody” – ze 
świata mineralnego i zwierzęce-
go. Pozycję jaką zajmowały su-
rowce pochodzenia zwierzęcego  
w dawnym lecznictwie przybliża-
ją nam oficjalne lekospisy. Już w 
„Farmakopei Kościuszkowskiej” 
odnajdujemy takie surowce jak: 
smalec wieprzowy, pryszczawki, 
wosk żółty, miód, łój barani, strój 
bobrowy i łój jeleni. Przybliżmy 
nieco historię, pochodzenie i za-
stosowanie tych surowców.

Castoreum – strój bobrowy

Strój bobrowy są to wo-
reczki znajdujące się u bobra, za-
równo u samców jak i u samic, w 
okolicach narządów płciowych. 

Szymon Fabian w swoim 
słynnym podręczniku „Farma-
cya” tak opisywał bobra: bo-
bry z wielkości podobne są do 
domowego kundla, dochodzą 3 
do 4 stóp długości, mają głowę 
prawie czworograniastą, pysk 
wydłużony, w każdej szczęce po 
10 zębów, to jest: dwa z przodu, 
i po 4 trzonowe z każdej strony, 
nogi pięcio-palczyste, przednie 
z ostremi pazurkami, palce tylne 

błoną do pływania spięte, ogon 
do 12 cali długi, łuskami jak ryby 
pokryty. Bobry przez lato żyją  
w norach nad brzegami rzek i je-
zior, na zimę gromadzą się w stada 
i budują sobie osady na wodzie, 
wczem prawda że wielki okazują 
dowcip, ale też, według nowszych 
spostrzeżeń, dzieje te za nadto są 
przesadzone: gdyż domy ich są 
tylko budy na komory przedzie-
lone, o dwóch wyjściach, to jest 
jednem na ląd, a drugiem pod wo 
różnedę, więc żyć mogą na lądzie, 
jak nurzać się pod wodą. Opis ten 
odnajdujemy co prawda w wyda-
nym znacznie wcześniej dziele, 
które podaje również kulinarne 
znaczenie bobrów: Bobry wielo-
raki przynoszą użytek towarzy-
stwu; mięso ich, wykwintni Eu-
ropeyczykowie znajdują przewy-
bornem, a smakownisie umiejący 
własnej wygodzie zręcznie nadać 
pozór religijny, jadają ogony bo-
brów nawet w największe posty, 
uważając je za część niby rybną.

Jak podaje Buczek, strój 
bobrowy słynny jest w leczni-
ctwie już od czasów Hipokratesa 
(460 – 377 p. n. e) aż do dni na-
szych jako znakomite nervinum  
i antihystericum. Greccy autorzy 
uważali worki, wydzielające strój 
bobrowy, za jądra zwierzęcia (te-
sticuli). Pliniusz Starszy (23 – 79 
r. n. e.) w swych dziełach wyli-
cza cały szereg chorób, w których  
z dobrym skutkiem stosowano 
castoreum. Koskowski podaje 
następujące zastosowanie stroju: 
specjalnie strój bobrowy miał, 
według starożytnej medycyny, 
działać przeciwko mnóstwu cier-
pień, na choroby uszu, ból głowy, 

padaczkę, kolkę, ból zębów, cier-
pienie wątroby, słaby wzrok, uką-
szenie niedźwiedzia i mnóstwo in-
nych tak, że był to lek prawdziwie 
uniwersalny, którym szafowali 
szczególnie szarlatani; lek bardzo 
wdzięczny, bo drogi, a zdradzają-
cy się w najsubtelniejszej ilości 
swą przejmującą wonią. Oprócz 
tego używano go do najrozmait-
szych ponęt i witerunków. Pier-
wotnie nazwę Castoreum nadano 
samej tylko zawartości gruczo-
łów bobrowych, w późniejszym 
czasie nazwą tą zaczęto określać 
całe woreczki stanowiące suro-
wiec handlowy.

Jak podaje Trapp, bóbr 
europejski (Castor europaeus) 
zamieszkiwał dawniej całą prze-
strzeń zawartą między Hiszpanią, 
a jeziorem Bajkalskiem i Laponią 
a górnym Eufratem. Koskowski 
twierdził, że bobry rozprzestrze-
niły się na tereny Rosji z Polski, 
o czym świadczy rosyjska nazwa 
„struja” pochodząca od polskie-
go „stroju”. O błyskawicznie 
zmniejszającej się populacji tych 
zwierząt mogą świadczyć słowa 
Buczka: bliska jest ta chwila, 
kiedy nie tylko w Azyi, ale nawet  
w Ameryce bobry znikną zupełnie 
z oblicza ziemi, nie mówiąc już  
o Europie. Prawdopodobnie przy-
czyną wycofania stroju bobrowe-
go z lecznictwa było masowe gi-
nięcie bobrów. Koskowski podaje 
również, że strój bobrowy został 
zastąpiony innymi przetworami 
chemicznymi, działającymi tak 
samo, a przystępniejszymi co do 
ceny. Należy przy tym zauwa-
żyć, że działanie lecznicze stroju 
bobrowego było poddawane w 

Z farmakognozji nieco zapomnianej, czyli 
zwierzęta i surowce zwierzęce w lecznictwie
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wątpliwość: Działanie fizjolo-
giczne nieznaczne, prawie żadne. 
Wysoka cena, częste fałszowanie  
i nader wątpliwa skuteczność 
stroju bobrowego, czyni go zupeł-
nie zbytecznym w Medycynie.

W lecznictwie stosowano 
surowiec pochodzący od bobra 
pospolitego – Castor fiber L.  
i Castor fiber L . var. Ca-
nadensis. „Pharmacopo-
ea Austriaca” podaje na-
tomiast monografię stro-
ju bobrowego kanadyj-
skiego, otrzymywanego 
z bobra amerykańskiego 
– Castor americanus 
Cuvier. Oczywiście nie-
zgodności te wynikały 
jedynie z różnic w sy-
stematyce tych zwierząt. 
W lecznictwie funkcjo-
nowały zatem dwa ro-
dzaje stroju bobrowego 
Castoreum sibiricum 
(Castoreum moscoviti-
cum) z bobrów żyjących 
na Syberii i w Europie,  
a także Castoreum cana-
dense (Castoreum ame-
ricanum, Castoreum an-
glicum). Należy zazna-
czyć, że strój bobrowy 
syberyjski był znacznie 
droższy i bardziej uży-
teczny leczniczo niż strój 
bobrowy kanadyjski.

Używane w lecznictwie 
gruczoły przypłciowe bobra, 
znajdują się u samca i u samicy 
tuż pod skórą w okolicy narzą-
dów płciowych. Jak podaje Ro-
stafiński, woreczki te są kształtu 
gruszkowatego, długości do 12 
cm, grubości do 4 cm, pokryte 
uwarstwioną błoną. Świeża treść 
jest ciekła, żółtawa; w suchych, 
wysuszonych zwykle w dymie 
woreczkach, jest krucha, ciemno-

brunatna, błyszcząca. Trapp w na-
stępujący sposób opisuje kształt 
i cechy organoleptyczne stroju: 
kształt woreczków jest zróżnico-
wany w zależności od pochodze-
nia, u bobra europejskiego jest ja-
jowaty albo gruszkowaty, u bobra 
amerykańskiego eliptyczny lub 
bardziej podługowaty. Woreczki 
stroju syberyjskiego są większe 

od stroju amerykańskiego i z re-
guły jeden z nich jest większy od 
drugiego. Zapach stroju bobro-
wego jest przenikający, nieprzy-
jemny (dla niektórych indywidu-
ów jest on przyjemnym). Smak 
posiada gorzkawy, draźniący  
i długo się przypominający.

Strój bobrowy, z uwagi na 
swą wysoką cenę był niezwykle 
często fałszowany. Stosowano 

w tym celu suszoną krew, mię-
so, zmieszany z mydłem tlenek 
ołowiu, jak również drobne ka-
myczki, ziemię, mieszaninę alo-
esu i glinki lub napełniano nimi 
woreczki żółciowe i odpowiednio 
podbarwiano. Niekiedy zamiast 
woreczków stroju pojawiały się w 
handlu woreczki łojowe bobrów, 
z których dawniej pozyskiwano 

tłuszcz stroju bobrowe-
go (Axungia Castorei).

Jak podaje Rząd-
kowski niektórzy uwa-
żali strój bobrowy za 
środek przyśpieszający 
tętno, podnoszący cie-
płotę ciała i wzmaga-
jący wydzielanie śliny.  
W medycynie ludowej 
stosowano go jako śro-
dek uspokajający, w po-
staci nalewek, proszków, 
pigułek lub czopków. 
Muszyński podkreśla, 
iż strój bobrowy powi-
nien być uważany za 
surowiec hormonalny.  
Ze stroju wytwarzano 
takie nalewki jak: Tinc-
tura Castorei, Tinctura 
Castorei aetherea i Tinc-
tura Castorei composi-
ta. Niektóre apteki, np. 
Apteka Eichendorff’a 
we Wrocławiu, produ-
kowały własne leki za-
wierające strój bobrowy. 

Wspomniana apteka oferowała 
pacjentom nerwowym, nie mo-
gącym spać lub chorym na pa-
daczkę, mieszaninę musującą, w 
której skład wchodził strój bo-
browy, sól Erlenmayera, wyciąg 
kozłkowy, kwas winowy i wę-
glan sodu. Ze stroju sporządzano 
również esencję homeopatyczną. 
W 1907 roku „Wiadomości Far-
maceutyczne” donosiły o wpro-
wadzeniu nowego leku o nazwie 
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Castoreum – Bromid, o składzie 
jakościowym identycznym jak 
wspomniana wyżej mieszanina 
musująca, jednak pozbawionym 
kwasu winowego i węglanu sodu. 
Ten biały, gruboziarnisty proszek 
miał być środkiem stosowanym w 
epilepsji, kokluszu, bezsenności i 
histerii. Wilhelm Zajączkowski 
podaje, że strój bobrowy służy do 
sporządzania nastoju bobrowego.

August Dziarkowski  
w „Farmakopei Kościuszkow-
skiej” nie precyzuje z jakiego ga-
tunku bobra ma pochodzić strój, 
nie zamieszcza również jego 
monografii, jedynie wymieniając 
surowiec jako składnik leków. 
Farmakopee szpitalne obowiązu-
jące w Królestwie Polskim zupeł-
nie pomijają ten surowiec. Strój 
bobrowy powraca do oficjalne-
go lecznictwa dopiero w „Far-
makopei Królestwa Polskiego”,  
w której zamieszczona zosta-
ła krótka monografia dotycząca 
stroju syberyjskiego i amerykań-
skiego. Monografia stroju za-
mieszczona w tej farmakopei zo-
stała przeniesiona, z niewielkimi 
modyfikacjami, z „Pharmacopo-
ea Borussica”, na bazie której zo-
stała ułożona „Farmakopea Kró-
lestwa Polskiego”. Obowiązująca 
na ziemiach polskich farmakopea 
rosyjska zawiera monografie Ca-
storeum canadense i Castoreum 
russicum. Strój bobrowy wy-
mieniają również farmakopee 
austriackie i komentarze do tych 
farmakopei, przy czym farmako-
pealnym był strój amerykański  
i jedynie Lemberger wspomina  
o stroju syberyjskim. Również 
lekospisy niemieckie wymieniają 
strój bobrowy, przy czym pierw-
szy z nich zawiera dwie oddzielne 
monografie dla stroju amerykań-
skiego i syberyjskiego, natomiast 
drugi zawiera już tylko monogra-

fię stroju amerykańskiego.
Ostatnim obowiązującym 

na ziemiach polskich oficjalnym 
lekospisem, w którym odnajduje-
my monografię stroju bobrowego 
jest „Farmakopea Polska II”, mo-
nografia ta jest ogólna i traktuje 
zarówno o stroju syberyjskim jak 
i amerykańskim.

 Obecnie bóbr europejski 
występuje w Polsce bardzo licz-
nie, co jest efektem współpracy 
biologów, myśliwych i innych 
specjalistów. Pojawiają się nawet 
informacje o szkodach wyrządza-
nych przez te zwierzęta, jednak 
korzyści dla  środowiska natural-
nego, takie jak zwiększanie bio-
różnorodności, podnoszenie po-
ziomu wód gruntowych, ochrona 
lasów przed pożarami, są nie-
współmierne i znacznie przewyż-
szają ponoszone przez człowieka 
koszty.

mgr Maciej Strzemski
Kustosz Apteki-Muzeum w Lublinie

fot. archiwum Muzeum Farmacji UJ 
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Opisane w niniejszym ar-
tykule małe „muzeum” farmacji 
z pewnością nie może w żaden 
sposób konkurować z innymi 
tego typu placówkami, znanymi 
czytelnikom „Aptekarza Polskie-
go”. Dotyczy to zarówno liczby 
zgromadzonych eksponatów, jak 
i powierzchni ekspozycji. Na-
szym celem było stworzenie nie 
placówki muzealnej o typowo 
naukowym charakterze, a jedy-
nie uczynienie z małej, rodzin-

nej, osiedlowej apteki przy ulicy 
Miechowity 19A w Krakowie, 
miejsca wyjątkowego. A takim 
właśnie miejscem apteka nie tyl-
ko może być, ale być powinna! 
Kierowaliśmy się chęcią pokaza-
nia naszym Pacjentom choć kilku 
wycinków z przebogatej historii 
dawnego aptekarstwa i pod tym 
kątem gromadzimy eksponaty. 
Wszystkie one prezentowane są 
w izbie ekspedycyjnej apteki,  
w  przeszklonych gablotkach: 

wiszących i stojących. Osobom 
zainteresowanym, w miarę moż-
liwości, staramy się przedstawić 
i opisać wszystkie eksponaty, 
przytaczając liczne, aptekarskie 
anegdoty i opowieści, zasłyszane 
od emerytowanych farmaceutów 
i potomków dawnych aptekarzy.   

Wystawa nasza odbierana 
jest przez pacjentów bardzo emo-
cjonalnie, a szczególnie – kolek-
cja opakowań po przedwojennych 
lekach. Najstarsi pacjenci pośród 
wystawionych pudełeczek rozpo-
znają leki, które stosowali jako 
nastolatkowie (np. „Panflavin”, 
bayerowskie Aspiryny, znane 
„proszki z kogutkiem”, „Panac-
rin”, „Purgan”, „Pastilles Valda”, 
czy też „Pastylki mentolowo-eu-
kaliptusowe”). Często zdarzało 
się, że to właśnie te osoby przy-
czyniały się do powiększenia na-
szej kolekcji, przekazując  opako-
wania, które zachowały się z ich 
dawnych apteczek.

Jak wygląda nasze aptecz-
ne muzeum i jakie prezentujemy  
w nim eksponaty? Wchodzące-
go do apteki, poza dźwiękiem 
starego dzwonka, wita obszerny 
kącik (il. 1) z dużymi gablotami. 
Podświetlone wieczorem, czę-
sto kuszą przypadkowych prze-
chodniów, zachęcając do wejścia  
i dalszego oglądania. Wzbudzają 
zachwyt i zaciekawienie wśród 
młodych ludzi u których kontakt 
z apteką, a tym bardziej z histo-
rią farmacji, należy do rzadkości; 
wśród starszych odżywają wspo-
mnienia dawnych aptek i stosow-
nych kiedyś preparatów.

Szczypta historii 
we współczesnej aptece

Ilustracja 1
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W gablotach wiszących 
(ilustracje 2 i 3) znajdują się  
dawne naczynia apteczne, które 
mają zilustrować bogactwo ich 
kształtów, kolorów, kartuszów  
i czcionek. Mamy więc kilka po-
jemników ze szkła oranżowego  
w różnych odcieniach (m.in. na 
olejek kajeputowy, nalewkę z ko-
nopi indyjskich, wodzian chloralu 
i olejek z pomarańczy gorzkich), 
pojemnik ze szkła uranowego na 
kwas fosforowy i ze szkła kobal-
towego – na kantarydy. Piękne są 
XIX-wieczne naczynia z pozłaca-
nymi obramowaniami kartuszów. 
Nie mniejsze bogactwo kształtów 
ukazują naczynia porcelanowe. 
Niewątpliwie najciekawsze są 
naczynia pochodzące z praskiej 
apteki „Pod Złotym Wężem”, 
wokół których kartusza owija się 
pozłacany wąż.

Pomiędzy gablotami pre-
zentowane są zasuszone bukiety 
roślin leczniczych (m.in. jemio-
ły, lnu, skrzypu polnego, babki 
lancetowatej, kocanek, mięty 
pieprzowej, lebiodki, dziurawca, 
krwawnika, kopru) oraz elementy 
wyposażenia dawnej apteki. Są to 
XIX-wieczna waga z cesarskim 
orłem, przedwojenna czopkarka 
wiedeńskiej firmy Hermann Stei-
nbuch oraz zgniatarka do korków 
(il. 4). 

W trzech dużych, stojących 
gablotach umieszczono pokaźną 
kolekcję opakowań po dawnych, 
XIX i XX-wiecznych lekach  
i kosmetykach o nierzadko ar-
tystycznym projekcie (il. 5, 6,  
i 7). Część z nich posiada jeszcze 
dawną zawartość, co skrupulatnie 
zaprezentowano (np. „Cudow-
ny krem Halina” i szklane rurki  
z amoniakiem i olejkiem lawen-
dowym, służące do... cucenia 
mdlejących pań). Niektóre z opa-
kowań są dobitnymi świadectwa-
mi historii, jak chociażby „Kaiser 

Ilustracja 2

Ilustracja 3

Ilustracja 4
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Borax”, czyli boraks cesarski, 
opisany na każdym boku pudeł-
ka w innym języku: austriackim, 
polskim, węgierskim i czeskim... 
Tak wielonarodowościowa była 
monarchia austro-węgierska! 
Na specjalną uwagę zasługuje 
kompletne wyposażenie zesta-
wu pierwszej pomocy z okresu 
dwudziestolecia międzywojen-
nego, na które składają się licz-
ne bandaże, plastry, strzykawki 
i igły, opatrunki oraz ampułki 
z zawartością, m.in. kamfory, 
strofantyny, strychniny, lobeliny. 
Nie mniej ciekawe są bardzo ele-
ganckie, oklejone imitacją skóry 
opakowania na leki, stosowane  
w chorobach wenerycznych. 
Jako ciekawostkę wskazujemy 
pacjentom aluminiowe opakowa-
nia po podjęzykowych tabletkach  
z nitrogliceryną (dawka 0,8 mg!) 
wyprodukowanych w Wolnym 
Mieście Gdańsku, „Tabletki ke-
firowe” z lat trzydziestych, będą-
ce odpowiednikiem dzisiejszych 
preparatów z bakteriami probio-
tycznymi oraz kilka preparatów, 
stosowanych u osób słabowitych 
i anemicznych, zawierających 
obok potężnych dawek żelaza  
i fosforu – strychninę i związki 
arsenu!

Ponad opisanym kącikiem, 
na drewnianych belkach, podwie-
szono kolejne bukiety ziół oraz 
tzw. wagi palcowe, będące bodaj 
najbardziej charakterystycznym 
atrybutem dawnego aptekarza. 

W kolejnej, dużej wiszą-
cej gablotce prezentowane są nie 
mniej ciekawe eksponaty, po-
grupowane według ustalonego 
porządku (il. 8, 9, 10). I tak nasi 
Pacjenci ze zdziwieniem mogą 
oglądać pojemniki porcelano-
we i buteleczki ze szkła oranżo-
wego, służące niegdyś do prze-
chowywania stricte aptecznych 
surowców, znanych dziś głów-

Ilustracja 5

Ilustracja 6

Ilustracja 7
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nie z kuchni: kardamonu, gałki 
muszkatołowej, kory cynamonu, 
owoców papryki, goździków, 
miodu oraz olejków eterycznych: 
kardamonowego, cytrynowe-
go, cynamonowego, kminkowe-
go oraz z gałki muszkatołowej  
i kardamonu. Obok tych pojem-
ników wyłożone są same surow-
ce. Zaprezentowane zostały także 
pojemniki apteczne do przecho-
wywania substancji stosowanych 
po dziś dzień w aptecznej recep-
turze, m.in. siarki, glinki białej, 
tymolu (ze szkła kobaltowego), 
gumy arabskiej, kamfory, pepsy-
ny, oleju kakaowego. Także i te 
surowce zaprezentowane zostały 
na szkiełkach zegarkowych lub 
w szczelnych naczynkach. Osob-
ne miejsce zajmują przepiękne, 
unikalne tekturowe opakowania 
firmowe dawnych aptek, głównie 
krakowskich, lwowskich i kryni-
ckich, ale także z Katowic, Dukli, 
Zaleszczyk, Wiśnicza, Głogówka. 
Szereg aptecznych opakowań fir-
mowych przywieźliśmy z podró-
ży do Czech (il. 11). Na poczes-
nym miejscu wyeksponowaliśmy 
również pudełeczka po lekach 
najsłynniejszych przedwojen-
nych polskich firm, m.in. Klawe, 
Karpiński i Spiess (il. 12).

Nastroju dawnego apte-
karstwa dopełniają naczynia ap-
teczne, infuzorki, lampy naftowe, 
moździerze i wagi wyekspono-
wane na regałach aptecznych. 
Większość z nich pochodzi z lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych, 
ale także i tutaj można znaleźć 
perełki: przedwojenne naczynia 
kamionkowe na maści z deko-
racją w stylu Art-deco (il. 13),  
młyn kulowy do proszkowania 
surowców ziołowych oraz naczy-
nia na odczynniki analityczne, 
pochodzące z krynickiej apteki 
Henryka Nitribitta.

Ilustracje 8-10
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Jedyną niedostępną Pacjen-
tom częścią naszej kolekcji jest 
pokaźna biblioteka z licznymi, 
interesującymi pozycjami, któ-
re – jak się okazuje – posiadają 
nie tylko wartość historyczną, ale 
mogą służyć także w codziennej 
praktyce aptecznej, głównie na 
recepturze. Obok polskich i au-
striackich farmakopei oraz wy-
dawnictw autorstwa słynnego 
doktora Hermanna Hagera, cen-
na jest kolekcja kilkudziesięciu 
podręczników do nauki farmacji, 
pochodzących z przeciągu ponad 
stu lat, poczynając od drugiej po-
łowy XIX wieku. Nie mniej cie-
kawe są studenckie zeszyty do 
ćwiczeń farmakognostycznych 
(koniec XIX wieku), apteczne 
książki laboratoryjne i eterowe 
oraz kilka spisywanych odręcz-
nie oryginalnych receptariuszy. 
Całość dopełnia kilkaset reklam, 
folderów i katalogów polskich  
i zagranicznych firm oraz hurtow-
ni farmaceutycznych. Bardzo cie-
kawy jest także zbiór kilkunastu 
folderów, wydanych przez przed-
wojenne apteki, proponujących 
indywidualne, skomponowane 
przez farmaceutów kuracje zio-
łowe. Wiele spośród opisanych 
powyżej książek, czasopism i rę-
kopisów prezentujemy czasowo 
w gablotach i antyramach w izbie 
ekspedycyjnej.

Nie trzeba chyba dodawać, 
że w tak urządzonej aptece nie ma 
miejsca na ani jedną reklamę, czy 
plakat... W urządzenie naszego 
małego „muzeum” włożyliśmy 
wiele wysiłku, jednak najwspa-
nialszym wynagrodzeniem jest 
usłyszeć od Pacjenta: u was jest 
jak w dawnej aptece...

dr n. farm. Maciej Bilek
Fot. Autor

Ilustracje 11-13
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Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku

B – KREW I uKŁAD 
KRWIOTWóRCZy
B05 – Substytuty osocza 
i płyny do wlewów; B05A 
– Krew i preparaty krwio-
zastępcze; B05AA – Substy-
tuty osocza i frakcje białek 
osocza krwi

Albuminum humanum: Albu-
norm (Octapharma) to aktual-
nie 9. zarejestrowany preparat z 
albuminą ludzką. Spośród nich 
5 zostało wprowadzonych do 
sprzedaży: Albumin human Oc-
tapharma, Human albumin Bax-
ter, Human albumin Biotest, Hu-
man albumin Grifols i Human 
albumin Behring (CSL Behring). 
Nie zostały wprowadzone na ry-
nek preparaty: Albiomin (Biotest 
Pharma), Flexbumin (Baxter) i 
Uman albumin Kedrion. Skre-
ślono z Rejestru preparaty: Al-
bumina ludzka (Imed Poland) i 
Albumina ludzka do stosowania 
dożylnego (Biomed Warszawa).

C – uKŁAD SERCOWO-NA-
CZyNIOWy

C07/C07A – Leki blo-
k u j ą c e  r e c e p t o r y 
β-adrenergiczne; C07AG 
– Leki blokujące receptory 
α- i β-adrenergiczne

Carvedilolum: Mavodilol (Alfred 
E. Tiefenbacher) to 14. zareje-
strowana marka karwedilolu. Na 
rynku znajduje się 12 preparatów: 
Carvedilol-Ratiopharm, Carve-
trend (Pliva Kraków), Coryol 
(Krka), Dilatrend (Roche; lek ory-
ginalny), Vivacor (Anpharm), od 
czerwca 2006 Atram (Zentiva), 
od sierpnia 2006 Carvedilol-Teva, 
od września 2006 Carvedigamma 
(Wörwag), od listopada 2007 Ave-
dol (Polpharma), od lipca 2008 
Carvilex (Actavis), od września 
2008 Symtrend (SymPhar) i od 
stycznia 2009 Hypoten (Orion). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Carvewin (Winthrop 
Medicaments).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna; 
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Valsartanum: Nortivan (Polfa 
Grodzisk) to 14. zarejestrowana 
marka preparatów walsartanu. Na 
rynku znajdują się 3 leki: Diovan 
(Novartis; lek oryginalny), od 
marca 2008 Valsacor (Krka) i 
od marca 2009 Valzek (Celon 
Pharma). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do obrotu prepara-
ty: Anartan (Actavis), Ramartan, 
Valsartan Nucleus i Zelvartan 

(wszystkie trzy: Nucleus), Me-
trival, Nuclaval, Valpress i Vali-
tazin (wszystkie cztery: Medis), 
Valsartan Pliva (Pliva Kraków)  
i Yosovaltan (Ozone).

D – LEKI STOSOWANE 
W DERmATOLOgII
D05 – Leki przeciw łusz-
czycy; D05B - Leki przeciw 
łuszczycy do stosowania 
ogólnego; D05BA – Pso-
raleny do stosowania ogól-
nego

Methoxsalenum: Uvadex (John-
son & Johnson – Therakos Euro-
pe) to roztwór do frakcjonowania 
krwi, stosowany pozaustrojowo 
wobec leukocytów naświetlanych 
promieniami UVA, wykorzysty-
wany w leczeniu chłoniaka. WHO 
nie utworzyła dotychczas osobnej 
klasy dla podanego zastosowania 
metoksalenu.
Aktualnie jedynym zarejestrowa-
nym preparatem metoksalenu do 
stosowania ogólnego w łuszczycy 
jest Oxsoralen (Gerot).

H – LEKI HORmONALNE 
DZIAŁAjąCE OgóLNIE, 

Z WyŁąCZENIEm HORmO-
NóW PŁCIOWyCH 

I INSuLIN

W sierpniu 2009 r. Minister Zdrowia wydał 64 pozwolenia na dopuszczenie produktów 
leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 60 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych 
i 4 nowe pozwolenia dla leków wcześniej zarejestrowanych (Spirytus kamforowy - La-
boratorium Farmaceutyczne Jarosław Szczepańczyk; Valcyte – Roche; Yohimbinum 
hydrochloricum D4 – Kosmed; Zioła metaboliczne - Labofarm), które zostały pomi-
nięte w poniższym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji 

i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub 
składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwo-
leń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://www.bip.urpl.gov.pl) – zestawienie 
rejestracyjne za sierpień 2009 zostało udostępnione 12 października 2009.

Nowe rejestracje - PL – sierpień 2009
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H02 – Kortykosteroidy 
działające ogólnie; H02A - 
Kortykosteroidy działające 
ogólnie, leki proste; H02AB 
- Glukokortykoidy

Hydrocortisonum: Hydroctin 
(ICN Polfa Rzeszów) inj. to aktu-
alnie 3. zarejestrowana w tej klasie 
marka preparatów hydrokortyzo-
nu. Na rynku znajdują się 2 leki: 
iniekcyjny Corhydron (Jelfa) i 
doustny Hydrocortisonum Jelfa.

j – LEKI PRZECIWZAKAź-
NE DZIAŁAjąCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne – peni-
cyliny; J01CR – Złożone 
preparaty penicylin, w tym z 
inhibitorami beta-laktamaz; 
J01CR02 – Amoksycylina i 
inhibitor enzymatyczny

Amoxicillinum+acidum cla-
vulanicum: Taromentin (Polfa 
Tarchomin) w dawce 2000 mg 
amoksycyliny i 200 mg kwasu 
klawulanowego to rozszerzenie 
w stosunku do wcześniej zareje-
strowanych dawek tego leku. Do 
sprzedaży w różnych postaciach 
i dawkach zostało wprowadzo-
nych 7 preparatów: Amoksiklav 
(Sandoz), Augmentin (GlaxoS-
mithKline; lek oryginalny), Curam 
(Sandoz i 1A Pharma), Forcid (Ya-
manouchi), Ramoclav (Ranbaxy), 
Taromentin (Polfa Tarchomin) i od 
sierpnia 2007 Amoclan (Hikma 
Farmaceutica). Natomiast nie zo-
stał dotychczas wprowadzony do 
obrotu Klavocin (Pliva Kraków).
Inhibitor β-laktamaz kwas klawu-
lanowy jest składnikiem mogącym 
powodować reakcje alergiczne. 
Ponadto wzrasta oporność szcze-
pów bakteryjnych na antybiotyki 
β-laktamowe, obserwuje się więc 

tendencję do wprowadzania pre-
paratów o wyższych dawkach 
antybiotyku. Dlatego, po wpro-
wadzeniu pierwotnie w prepa-
ratach jednodawkowych dawek 
125 mg amoksycyliny i 31,25 
mg kwasu klawulanowego oraz 
250 mg amoksycyliny i 62,5 mg 
kwasu klawulanowego, a także 
250 mg amoksycyliny i 125 mg 
kwasu klawulanowego, w latach 
następnych zmniejszono dawkę 
kwasu klawulanowego w stosunku 
do zwiększonej dawki amoksy-
cyliny, wprowadzając preparaty 
zawierające 500 mg amoksycyliny 
i 125 mg kwasu klawulanowego, 
następnie 875 mg amoksycyliny 
i 125 mg kwasu klawulanowego, 
z kolei 1000 mg amoksycyliny i 
62,5 mg kwasu klawulanowego, a 
ostatnio 2000 mg amoksycyliny i 
200 mg kwasu klawulanowego.

J01M – Chinolony przeciw-
bakteryjne, J01MA – Fluo-
rochinolony

Levofloxacinum: Levoxiteva 
(Teva) w 2 dawkach doustnych 
to aktualnie 3. zarejestrowana 
marka lewofloksacyny. Na rynku 
znajduje się lek oryginalny Ta-
vanic (Sanofi-Aventis) w postaci 
doustnej i iniekcyjnej. Nie został 
jeszcze wprowadzony do sprze-
daży preparat Levoxa (Actavis). 
Skreślono z Rejestru: Levofloxa-
cin Pharmabill.

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AB 
– Nukleozydy i nukleotydy 
z wyłączeniem inhibitorów 
odwrotnej transkryptazy

Valaciclovirum: Vaciclor (Ac-
tavis) to aktualnie 4. zarejestro-
wana marka walacyklowiru. Na 
rynku jest obecny lek oryginalny 
Valtrex (GlaxoSmithKline). Nie 

zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty Acivalor 
(Temapharm) i Valaciclovir Lek.

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPŁyWAją-
CE NA uKŁAD ODPORNOś-

CIOWy
L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01C – Alkaloidy roślinne 
i inne środki naturalne; 
L01CA – Alkaloidy bar-
winka (Vinca minor) i ich 
analogi

Vinblastinum: Vinblastin Teva 
to aktualnie 2. zarejestrowany 
preparat z winblastyną. Na rynek 
wprowadzono preparat Vinblast-
in (Gedeon Richter), natomiast 
skreślony już został z Rejestru lek 
oryginalny Velbe (Eli Lilly).
Vinorelbinum: Vinorelbine Teva 
w postaci iniekcyjnej to 7. za-
rejestrowana marka preparatów 
winorelbiny. Na rynku znajdują 
się 3 leki: Navelbine (Pierre Fabre) 
w postaci iniekcyjnej i doustnej 
oraz iniekcje Navirel (Medac) i 
od lipca 2006 Vinorelbin-Ebewe. 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty iniekcyjne Neocitec 
(Sandoz), Vinorayne (Mayne) i 
Vinorelsin (Caduceus Pharma).

L01CD – Taksany
Paclitaxelum: Paclitaxel Lefarm 
to aktualnie 13. zarejestrowany 
preparat paklitakselu. Na rynku 
znajduje się 6 leków: Paclitaxel 
AWD (Pliva Kraków), Sindaxel 
(Sindan), Taxol (Bristol-Myers 
Squibb), zarejestrowany w ra-
mach unijnej procedury scentra-
lizowanej Paxene (Norton), od 
stycznia 2007 Paclitaxin (Phar-
machemie) i od sierpnia 2007 
Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży preparaty: Paclimedac (Me-
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dac), Pacline (Egis), Paclitaxel 
Hospira (zarejestrowany wcześ-
niej jako Paclitaxel Mayne), Pac-
litaxel-Ratiopharm, Paclitaxel 
WZF (Polfa Warszawa) i preparat 
Abraxane (Abraxis BioScience) 
zarejestrowany w ramach unij-
nej procedury scentralizowanej. 
Skreślono z Rejestru: Poltaxel 
(Polfa Tarchomin).

L01X/L01XX – Inne leki 
przeciwnowotworowe

Irinotecanum: Irinotecan Kabi 
(Fresenius Kabi) to 6. zareje-
strowana marka irynotekanu. Na 
rynku znajdują się: lek oryginal-
ny Campto (Aventis Pharma), 
Irinotecan Mayne i od maja 2008 
Irinotesin (Actavis). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty 
Irinotecan BMM Pharma (Lefarm) 
i Irinotecan Teva.

m – uKŁAD mIęśNIOWO-
SZKIELETOWy

M01 – Leki przeciwzapal-
ne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe leki 
przeciwzapalne i przeciw-
reumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

Ibuprofenum: Ibuprofen Alche-
mia na receptę (w tym w nowej 
dawce 800 mg) oraz Ibunin i Ibu-
nin forte (Alchemia) bez recepty 
to odpowiednio 23. i 24. zareje-
strowana marka preparatów ibu-
profenu. Z postaci 1-dawkowych 
na rynek zostały wprowadzone: 
Advil (Wyeth), Ibum i Ibum Forte 
(Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar For-
te (Polfa Pabianice), Ibuprofen 
tabl. drażowane (Polfa Pabiani-
ce), Ibuprofen Polfarmex, Ibufen 
Total (Polpharma), Ibuprom (US 
Pharmacia, Wrocław) i Ibuprom 
Max (US Pharmacia, Wrocław), 
Nurofen, Nurofen Express, Nu-

rofen Forte, Nurofen Menstrual 
(nastąpiła zmiana nazwy na Nu-
rofen na ból pleców, ale prepa-
rat pod nową nazwą nie pojawił 
się jeszcze na rynku), Nurofen 
Topss, Nurofen Ultrafast i Nu-
rofen dla dzieci czopki (Reckitt 
Benckiser), Pabi-Ibuprofen (Pol-
fa Pabianice) oraz wprowadzo-
ne w maju 2006 Ibuprom Sprint 
Caps (US Pharmacia, Wrocław), 
w lipcu 2006 Nurofen Ultra Forte 
(Reckitt Benckiser), we wrześ-
niu 2007 Nurofen Migrenol For-
te (Reckitt Benckiser), w lutym 
2008 Ibuprofen Aflofarm, w paź-
dzierniku 2008 Ibalgin (Zenti-
va), Ibalgin Maxi (Zentiva) oraz 
Nurofen Forte Express (Reckitt 
Benckiser), w listopadzie 2008 
Nurofen Migrenol (Reckitt Ben-
ckiser) i we wrześniu 2009 Apro-
fen i Aprofen forte (Polfarmex). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Aktren i Aktren Junior 
(Bayer), Baroc (Bayer), Ibalgin 
Baby (Zentiva), Ibumax i Ibumax 
Forte (Vitabalans), Ibuprofen 
AFL (Aflofarm), Iburion (Orion), 
MIG (Berlin-Chemie), Nurofen 
dla Dzieci Topss 100 (Boots), 
Nurofen Topss 200 (Reckitt Ben-
ckiser), Solpaflex (GlaxoSmith-
Kline) oraz Spedifen (Zambon). 
Z postaci wielodawkowych w 
sprzedaży znajduje się 5 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum (Hasco-Lek), Nurofen 
dla dzieci (o smaku pomarańczo-
wym i truskawkowym; Reckitt 
Benckiser), od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm) i od sierpnia 2009 
Bufenik (Ratiopharm; preparat 
zarejestrowany wcześniej jako 
Ibusir).

M04/M04A – Leki przeciw 
dnie moczanowej; M04AA – 
Preparaty hamujące wytwa-
rzanie kwasu moczowego

Allopurinolum: Allopurinol-1A 
Pharma to 4. zarejestrowana mar-
ka allopurynolu. Na rynku są do-
stępne: Allupol (Polfa Grodzisk), 
Milurit (Egis) i Zyloric (GlaxoS-
mithKline; lek oryginalny).

M05 – Leki stosowane w 
chorobach kości; M05B – 
Leki wpływające na struk-
turę i mineralizację kości; 
M05BA - Bifosfoniany

Acidum alendronicum: Alen-
dronate sodium Accord (Accord 
Healthcare) w dawkach 10 mg i 
70 mg to aktualnie 24. zarejestro-
wana marka preparatów kwasu 
alendronowego. Leki w dawce 70 
mg przyjmuje się raz w tygodniu. 
Na rynku jest obecnych 11 leków 
w dawce 70 mg: Fosamax (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
Ostemax 70 Comfort (Polpharma), 
Ostenil 70 (Teva Kutno), Ostolek 
(Lekam), od kwietnia 2006 Alen-
dronat-Ratiopharm 70, od lutego 
2007 Alendromax (Arrow Gene-
rics), od maja 2007 Alendrogen 
(Billev Pharma) i Alenotop (Pliva 
Kraków), od czerwca 2007 Alen-
droLek 70 mg (Sandoz), od stycz-
nia 2008 Sedron (Gedeon Richter; 
poprzednia nazwa: Ostalon 70 mg) 
i od czerwca 2008 Alendran 70 
(Ranbaxy). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: Akost 
(Polfarmex), Aldron 70 (Sandoz), 
Alendronate-1A Pharma, Alendro-
nate Arrow (Arrow Poland), Alen-
dronate Teva 70 mg, Alendronat 
Pharmabill (Pharmabill), Kwas 
alendronowy 70 mg (Bentley) i 
Lendrate (Actavis). W sprzeda-
ży znajduje się ponadto 7 leków 
w dawce 10 mg: Alenato (ICN 
Polfa Rzeszów), Alenotop (Pliva 
Kraków), Fosamax (Merck Sharp 
& Dohme; lek oryginalny), Lin-
dron (Krka), Osalen (Anpharm), 
Ostenil (Teva Kutno) i Ostolek 



– 42 –

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku

(Lekam). Natomiast nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Alendran 
(Ranbaxy), Alendromax (Arrow 
Generics), Alendronate Arrow 
(Arrow Poland) i Alendronate 
Pliva (Pliva Kraków).

N – uKŁAD NERWOWy
N01 – Środki znieczulające; 
N01A – Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AX 
– Inne środki znieczulające 
działające ogólnie

Propofolum: Provive (Claris Life-
sciences) w 2 dawkach (w tym w 
nowej dawce 100 mg/10 ml) to 7. 
zarejestrowana marka preparatów 
propofolu. Na rynek zostało wpro-
wadzonych 6 leków: Abbofol (Ho-
spira), Diprivan (AstraZeneca), 
Plofed (Polfa Warszawa), Propofol 
Fresenius (Fresenius Kabi), od 
marca 2007 Propofol MCT/LCT 
Fresenius (Fresenius Kabi) i od 
września 2009 Propofol-Lipuro 
(Braun).

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BC 
– Agoniści dopaminy

Ropinirolum :  Aropix  (Te -
mapharm) to 8. zarejestrowana 
marka ropinirolu. Na rynek zostały 
wprowadzone 2 marki: lek orygi-
nalny Requip i Requip-Modutab 
(GlaxoSmithKline) oraz od czerw-
ca 2008 Adartrel (GlaxoSmith-
Kline). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Aparxon 
(Teva), Lirona (Pliva Kraków), 
Ropinir (Actavis), Ropinirole 
Saint-Germain (GlaxoSmithKli-
ne) i Ropinstad (Stada).

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptycz-
ne; N05AH – Diazepiny, 
oksazepiny i tiazepiny

Quetiapinum: Stadaquel (Stada) 
to 18. zarejestrowana marka kwe-

tiapiny. Na rynku znajduje się 9 
leków: Seroquel i Seroquel XR 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 
2007 Ketipinor (Orion), od marca 
2008 Ketilept (Egis) i Kventiax 
(Krka), od lipca 2008 Nantarid 
(Gedeon Richter), od października 
2008 Loquen (Pliva Kraków), od 
lipca 2009 Symquel (SymPhar; 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetiapine Tiefenbacher) 
i od sierpnia 2009 Kwetaplex 
(Adamed). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone preparaty: Bono-
gren (Vipharm), Gentiapin (Bioge-
ned), Kefrenex (Axxon), Kwetax 
(Teva), Quentapil (ICN Polfa 
Rzeszów), Quetiapine Pliva (Pliva 
Kraków), Quetiapine-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Quetifi) i Quetin (Zentiva).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne

Venlafaxinum: Prefaxine (Pol-
pharma) i Venlafaxinum XL 
Farmacom to odpowiednio 27. i 
28. zarejestrowana marka prepa-
ratów wenlafaksyny. W obrocie 
znajduje się 10 marek leków: 
Efectin ER (Wyeth), Velafax i od 
września 2007 Velafax XL (Far-
macom), od grudnia 2006 Ve-
laxin (Egis) i Venlectine kaps. o 
przedłużonym uwalnianiu (ICN 
Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 
Symfaxin ER (SymPhar), od paź-
dziernika 2007 Alventa (Krka), 
od listopada 2007 Velaxin ER 
(Anpharm), od października 2008 
Axyven (Temapharm; po zmianie 
nazwy i podmiotu odpowiedzial-
nego z Venlafaxine Liconsa), od 
maja 2009 Lafactin (Apotex) i od 
września 2009 właśnie Prefaxine 
(Polpharma). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone preparaty: Agro-

fan SR (Zentiva), Efevelon SR 
(Actavis), Enlaf (Teva), Faxigen 
XL (Generics), Faxolet ER (Polfa 
Pabianice), Jarvis (Gedeon Rich-
ter), Nopekar (Ozone; wcześniej-
sza nazwa: Estaq), Tavex (Krka), 
Velaxiran MR (Ranbaxy), Venla-
bax MR (Ranbaxy), Venlafaxine
-1A Pharma, Venlafaxine Gerot, 
Venlafaxin Sandoz, Venlafaxin-
Ratiopharm PR, Venlafaxinum 
Pliva (Pliva Kraków), Venlax 
XL (Celon Pharma), Venlectine 
tabl. o standardowym uwalnianiu 
(ICN Polfa Rzeszów) i Xaveksin 
ER (Tabuk Poland).

N06D – Leki przeciw de-
mencji; N06DA - Antycho-
linoesterazy

Donepezilum: Donepezil Generics 
to 16. zarejestrowana marka pre-
paratów donepezylu. Do sprzeda-
ży wprowadzono 8 leków: Aricept 
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton 
(Biofarm), Donepex (Celon Phar-
ma), Yasnal (Krka), od lutego 
2009 Donesyn (Vipharm) i Sy-
mepezil (SymPhar), od maja 2009 
Donectil (ICN Polfa Rzeszów) i 
od lipca 2009 Cognezil (Medica-
menta; zarejestrowany wcześniej 
jako Donepezil Synthon). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Alzdone (Unia), Alze-
pezil (Egis), Donecept (Actavis), 
DoneSAN (Sandoz), Redumas 
(Teva) oraz Donethon i Synpezil 
(oba: Synthon).

N07 – Inne leki działające na 
układ nerwowy;
N07B – Leki stosowane w 
uzależnieniach; N07BA – 
Leki stosowane w uzależnie-
niu od nikotyny

Nicotinum: Nico-Loz (Arrow 
Generics) w postaci miękkich pa-
stylek w 2 dawkach i 3 smakach 
(citrus, spearmint i toffee) to 6. 
zarejestrowana marka preparatów 
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z nikotyną. Na rynku znajdują się 
następujące produkty: Nicoret-
te (McNeil) w postaci gumy do 
żucia, tabletek podjęzykowych 
Microtab, systemu transdermal-
nego (Nicorette Patch i od wrześ-
nia 2009 Nicorette Invisipatch – 
preparat był dostępny od grudnia 
2008 pod nazwą Nicorette Semi 
Transparent Patch; zmiana nazwy 
nastąpiła w lutym 2009) i inhala-
tora (Nicorette Inhaler); Nicoti-
nell (Novartis) w postaci gumy do 
żucia i systemu transdermalnego 
(Nicotinell TTS); Niquitin (Gla-
xoSmithKline) w postaci gumy 
do żucia, pastylek do ssania 2 
mg i 4 mg oraz systemu transder-
malnego i od października 2007 
preparaty Nicopass (Pierre Fabre 
Medicament) w postaci pastylek 
do ssania 1,5 mg o 2 smakach i 
system transdermalny Nicopa-
tch (Pierre Fabre Medicament). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Niquitin Mini (GlaxoS-
mithKline) w postaci tabletek do 
ssania w 2 dawkach. Ponadto na 
rynku jest dostępny kosmetyk  
Nicofix w postaci żelu do wcie-
rania do rąk dla palaczy, zawiera-
jący wyciągi z liścia tytoniu szla-
chetnego i liścia aloesu.

N07C/N07CA – Leki przeciw 
zawrotom głowy

Betahistinum: Vertisan (Hen-
ning) to 20 zarejestrowana marka 
betahistyny. Na rynku dostępnych 
jest 14 leków: Betaserc (Solvay), 
Microser (Formenti), od sierpnia 
2007 Vestibo (Actavis), od lu-
tego 2008 Betalan (Polfarmex), 
od marca 2008 Neatin (Jelfa), 
od maja 2008 Betahistine Pliva 
(Pliva Kraków), od czerwca 2008 
Vertix (Farma Projekt), od sierp-
nia 2008 Betahistin-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej przez 
APC Instytut jako Betahistin-
APC), Vertigen (Biogened) i Ze-
nostig (Ozone), od października 
2008 Polvertic (Medana Phar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
jako Avero), od listopada 2008 
Lavistina (Tabuk Poland; zareje-
strowany wcześniej jako Vertex), 
od marca 2009 Verhist (US Phar-
macia; zarejestrowany wcześniej 
jako Vertico) i od września 2009 
Histigen (Generics; preparat był 
dostępny wcześniej pod nazwą 
Histimerck; zmiana nazwy na-
stąpiła w maju 2009). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży preparaty: Acuver (Cyathus 
Exquirere Pharmaforschungs), 
Betahistyna Euroleki (Euroleki), 
Betahistine Walmark, Betahistini 
Nucleus, Betanil forte (Biofarm).

R – uKŁAD ODDECHOWy
R01 – Preparaty stosowane 
do nosa; R01A – Środki 
udrażniające nos i inne pre-
paraty stosowane miejscowo 
do nosa; R01AA – Sympaty-
komimetyki, leki proste

Xylometazolinum: Xylo-Mepha to 
aktualnie 7. zarejestrowana w tej 
klasie marka preparatów ksylome-
tazoliny. Na rynek wprowadzono 
5 leków w różnych postaciach: 
Otrivin (Novartis), Xylogel (Polfa 
Warszawa), Xylometazolin (Polfa 
Warszawa), Xylometazolin VP 
(ICN Polfa Rzeszów) i Xylorin 
(GlaxoSmithKline, Poznań). Nie 
pojawiły się jeszcze preparaty 
Sudaxyl i Sudaxyl HA (McNeil). 
Skreślono z Rejestru: Donosan 
(Ratiopharm).

S – NARZąDy ZmySŁóW
S01 – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę; S01EA 
– Sympatykomimetyki stoso-
wane w leczeniu jaskry

Brimonidinum: Brimoteva (Teva) 
to 5. zarejestrowana marka bry-
monidyny. Na rynku znajdują się 
2 leki: Alphagan (Allergan) i od 
czerwca 2009 Luxfen (Jelfa). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży: Brimonidine-1A (1A 
Pharma) i Clarix (Sandoz).



– 44 –

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku

Nowe rejestracje - uE – wrzesień 2009

B – KREW I uKŁAD 
KRWIOTWóRCZy
B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – Inhibi-
tory agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny)

Clopidogrelum: Clopidogrel San-
doz, Clopidogrel Acino Pharma 
GmbH, Clopidogrel Acino Phar-
ma i Clopidogrel Ratiopharm 
(wszystkie cztery: Acino Phar-
ma) oraz Clopidogrel TAD (Tad 
Pharma), Clopidogrel Krka 
(Krka), Clopidogrel Qualimed 
(Qualimed), Zylagren (Krka), 
Clopidogrel Mylan (Mylan), Clo-
pidogrel DURA (Mylan dura), 
Clopidogrel HCS (HCS) i Zopya 
(Norpharm Regulatory Services) 
to odpowiednio 17., 18., 19., 20., 
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 
28. zarejestrowana marka pre-
paratów klopidogrelu, natomiast 
Zyllt (Krka) to zastąpienie do-
tychczasowej rejestracji w proce-
durze narodowej centralną reje-
stracją unijną. Na rynku dostępne 
są 4 leki: Plavix (Sanofi Pharma 

Bristol-Myers Squibb; lek ory-
ginalny zarejestrowany obecnie 
w ramach centralnej rejestracji 
unijnej, a wcześniej dopuszczony 
w ramach procedury narodowej), 
Areplex (Adamed), Zyllt (Krka 
Polska; preparat zarejestrowany 
w procedurze narodowej) i od 
sierpnia 2008 Clopidix (Lekam). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Egitromb (Egis), Clopido-
grel Jenson (Jenson Pharmaceuti-
cal Services), Trombex (Zentiva) 
oraz zarejestrowane w ramach 
centralnej procedury unijnej leki: 
Clopidogrel 1A Pharma (Aci-
no Pharma), Clopidogrel Acino 
(Acino Pharma), Clopidogrel 
BMS (Bristol-Myers Squibb), 
Clopidogrel Hexal (Acino Phar-
ma), Clopidogrel Ratiopharm 
GmbH (Acino Pharma), Clopido-
grel Teva (Teva Pharma), Clopi-
dogrel Winthrop (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb), Grepid 
(Pharmathen) i Iscover (Bristol-
Myers Squibb).
Klopidogrel wskazany jest u do-

rosłych w profilaktyce przeciwza-
krzepowej w objawowej miażdży-
cy: u pacjentów z zawałem mięśnia 
sercowego (od kilku dni do mniej 
niż 35 dni), z udarem niedokrwien-
nym (od 7 dni do mniej niż 6 mie-
sięcy) oraz z rozpoznaną chorobą 
tętnic obwodowych. Klopidogrel 
wybiórczo hamuje wiązanie difo-
sforanu adenozyny (ADP) z jego 
receptorem płytkowym i dalszą 
aktywację kompleksu GPIIb/IIIa, 
w której pośredniczy ADP, tym 
samym hamując agregację płytek. 
Biotransformacja klopidogrelu 
jest konieczna do wywołania ha-
mowania agregacji płytek. Klopi-
dogrel hamuje również agregację 
płytek indukowaną przez innych 
agonistów, blokując wzmożenie 
aktywacji płytek przez uwolnio-
ny ADP. Klopidogrel działa po-
przez nieodwracalną modyfikację 
płytkowego receptora ADP. W 
konsekwencji, płytki poddane 
działaniu klopidogrelu pozostają 
pod jego wpływem przez resztę 
swojego życia, a powrót prawid-

We wrześniu 2009 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 
17 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych 
do stosowania u ludzi, z 5 substancjami czynnymi: 1 decyzja dotyczy nowej 
substancji czynnej (winflunina), 1 decyzja dotyczy substancji czynnej już wcześniej 
wprowadzonej do lecznictwa (aztreonam), ale obecnie zarejestrowanej z nową dla 

tej substancji drogą podania (do inhalacji), a 15 decyzji dotyczy 3 substancji czynnych 
już wcześniej zarejestrowanych (1 dla syldenafilu, 1 dla topotekanu i 13 dla klopidogrelu). Produkty 
omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci 
i z uwzględnieniem wskazań, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej 
Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.europa.eu).

Decyzją Komisji Europejskiej z 2 września 2009, na wniosek posiadacza, wycofano pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Tekturna (Novartis Europharm) zawierającego aliskiren (klasa 
C09XA). Pozostają zarejestrowane 4 inne preparaty aliskirenu firmy Novartis Europharm: Enviage, Rasilez, 
Riprazo i Sprimeo.

Decyzjami Komisji Europejskiej z 29 września 2009 zmodyfikowano skład 2 pandemicznych 
szczepionek przeciw grypie, Focetria (Novartis Vaccines and Diagnostics) i Pandemrix (GlaxoSmithKline 
Biologicals), wprowadzając do nich jako antygen szczep A/California/7/2009 wariant szczepu (H1N1)v 
(X-179A).
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łowej czynności płytek występuje 
z szybkością zgodną z obrotem 
płytek w ustroju.

g – uKŁAD mOCZOWO-
PŁCIOWy I HORmONy 

PŁCIOWE
G04 – Leki urologiczne; 
G04B – Inne leki urologicz-
ne, w tym przeciwskurczowe; 
G04BE – Leki stosowane w 
zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Vizarsin (Krka) 
jest wskazany w leczeniu męż-
czyzn z zaburzeniami erekcji, 
czyli niezdolnością uzyskania 
lub utrzymania erekcji prącia wy-
starczającej do odbycia stosunku 
płciowego. W celu skutecznego 
działania produktu leczniczego 
Vizarsin niezbędna jest stymula-
cja seksualna.
Fizjologicznym mechanizmem 
odpowiedzialnym za erekcję prą-
cia jest uwalnianie tlenku azotu w 
ciałach jamistych w czasie pobu-
dzenia seksualnego. Tlenek azotu 
następnie aktywuje enzym cyklazę 
guanylową, co zwiększa stężenie 
cyklicznego guanozynomono-
fosforanu (cGMP). Powoduje to 
rozkurcz mięśni gładkich w cia-
łach jamistych i umożliwia napływ 
krwi do prącia. W odpowiedzi na 
pobudzenie seksualne syldenafil 
przywraca zaburzony mechanizm 
erekcji poprzez zwiększenie do-
pływu krwi do prącia. Syldenafil 
jest silnym selektywnym inhibito-
rem swoistej dla cGMP fosfodie-
sterazy typu 5 (PDE5), która jest 
odpowiedzialna za rozkład cGMP 
w ciałach jamistych. Syldenafil 
wywołuje erekcję poprzez swoje 
działanie obwodowe. Syldenafil 
nie wykazuje bezpośredniego 
działania zwiotczającego na izo-
lowane ludzkie ciała jamiste, 
natomiast znacznie nasila rozkur-
czający wpływ tlenku azotu na 

tę tkankę. W czasie pobudzenia 
seksualnego, gdy dochodzi do 
aktywacji przemian metabolicz-
nych, w których biorą udział tle-
nek azotu i cGMP, zahamowanie 
aktywności PDE5 przez syldenafil 
powoduje wzrost stężenia cGMP 
w ciałach jamistych. Pobudzenie 
seksualne jest zatem niezbędne, 
aby syldenafil mógł wywierać 
zamierzone korzystne działanie 
farmakologiczne.
Vizarsin jest 4. zarejestrowaną 
w Polsce marką syldenafilu. Na 
rynek zostały wprowadzone 3 
preparaty: Maxigra (Polpharma) 
oraz zarejestrowane w ramach 
centralnej procedury unijnej Via-
gra (Pfizer) i Revatio (Pfizer).

j – LEKI PRZECIWZAKAź-
NE DZIAŁAjąCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie; J01D 
– Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DF 
– Monobaktamy

Aztreonamum: Cayston (Gile-
ad Sciences) zawiera aztreonam
-lizynę w postaci proszku oraz 
rozpuszczalnik do sporządzania 
roztworu do nebulizacji. Lek jest 
wskazany do leczenia supresyj-
nego przewlekłych infekcji dróg 
oddechowych wywołanych przez 
Pseudomonas aeruginosa u pa-
cjentów z mukowiscydozą (ang. 
cystic fibrosis, CF), w wieku 18 
lat i starszych. Przed przyjęciem 
każdej dawki preparatu pacjen-
ci powinni zastosować lek roz-
szerzający oskrzela. Lek należy 
podawać wziewnie wyłącznie z 
zastosowaniem Zestawu Nebu-
lizatora Altera wraz z Głowicą 
Aerozolową Altera podłączoną 
do Jednostki Centralnej Altera 
lub Jednostki Centralnej eFlow 
rapid.

Aztreonam wykazuje aktywność 
in vitro przeciw tlenowym drob-
noustrojom Gram-ujemnym, w 
tym Pseudomonas aeruginosa. 
Łączy się z wiążącymi penicylinę 
białkami wrażliwych bakterii, co 
prowadzi do zahamowania synte-
zy ścian komórkowych bakterii, 
a następnie filamentacji i lizy ko-
mórek.

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPŁyWAją-
CE NA uKŁAD ODPORNOś-

CIOWy
L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01C – Alkaloidy roślinne 
i inne środki naturalne; 
L01CA – Alkaloidy bar-
winka (Vinca minor) i ich 
analogi

Vinfluninum: Javlor (Pierre Fabre 
Médicament) jest wskazany w 
monoterapii w leczeniu dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym lub 
z przerzutami rakiem przejściowo-
komórkowym dróg moczowych 
po niepowodzeniu wcześniejszej 
terapii pochodnymi platyny.
Winflunina wiąże się z tubuliną w 
miejscach lub blisko miejsc wią-
zań alkaloidów Vinca hamując jej 
polimeryzację w mikrotubule i 
powodując postępującą supresję, 
co zaburza dynamikę mikrotubu-
li, zahamowuje mitozę komórek 
i indukuje ich obumarcie przez 
apoptozę.

L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XX – Inne 
leki przeciwnowotworowe

Topotecanum: Topotecan Teva 
(Teva Pharma) stosowany w 
monoterapii jest wskazany do le-
czenia: pacjentek z rakiem jajnika 
z przerzutami, u których chemio-
terapia pierwszego lub kolejnego 
rzutu okazała się nieskuteczna, 
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oraz pacjentów z nawrotowym 
rakiem drobnokomórkowym płuca 
(ang. SLCL), u których ponowne 
leczenie z użyciem chemioterapii 
pierwszego rzutu uznano za nieod-
powiednie. Topotekan stosowany 
w skojarzeniu z cisplatyną jest 
wskazany do leczenia pacjentek 
z rakiem szyjki macicy nawra-
cającym po radioterapii oraz u 
pacjentek w stadium IVB zaawan-
sowania choroby. U pacjentek, 
które wcześniej otrzymywały 
cisplatynę, zastosowanie terapii 

skojarzonej jest uzasadnione w 
przypadku długotrwałego okresu 
bez leczenia.
Przeciwnowotworowe działanie 
topotekanu polega na hamowaniu 
topoizomerazy-I, enzymu uczest-
niczącego w replikacji DNA, 
poprzez zmniejszanie napięcia 
torsyjnego przed poruszającymi 
się widełkami replikacyjnymi. 
Topotekan hamuje działanie topo-
izomerazy-I przez stabilizowanie 
kowalencyjnego kompleksu en-
zymu i rozdzielonych nici DNA, 

będącego etapem pośrednim w 
procesie katalitycznym. Następ-
stwem hamowania topoizomerazy
-I przez topotekan jest wywoły-
wanie pęknięć pojedynczych nici 
DNA związanego z białkiem w 
komórce.
Topotecan Teva to drugi zare-
jestrowany lek generyczny. Na 
rynku dostępny jest lek oryginalny 
Hycamtin (SmithKlineBeecham). 
Nie pojawił się jeszcze w sprze-
daży Topotecan Actavis (Actavis 
Group).

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A04AA Ondansetronum Ebesetron Ebewe PL 07.2006 
Ondansetron 
Ebewe, zm. 
11.2008 
Ebesetron

A16AX Acidum tiocticum Neurolipon-MIP MIP Pharma 
Polska

PL 04.2004

C07AB Nebivololum Nebitrix Medicamenta PL 07.2009
C08CA Nitrendipinum Nitresan Pro.Med PL.04.2008
C09AA Lisinoprilum Ikapril Polfa Pabianice PL 09.2008 

Lisinolex (Galex 
d.d.), zm. 
03.2009 Ikapril

C09DA03 Valsartanum + 
hydrochlorothiazidum

Tensart HCT Egis PL 04.2009

D01AC Clotrimazolum Imazol Spirig PL 10.2008
D01AC20 Clotrimazolum + 

hexamidinum
Imazol Plus Spirig PL 10.2008

J01DC Cefuroximum Zinoxx Tabuk Poland PL 07.2008
J01FA Azithromycinum Zetamax Pfizer PL 05.2009
J05AC Rimantadinum Rimantin Genexo PL 05.2009
J07BB Influenzae vaccinum Agrippal Novartis PL 04.2004
L01BC Gemcitabinum Gemcitabin-Ebewe Ebewe PL 07.2009
L02BB Bicalutamidum Prostide ICN Polfa 

Rzeszów
PL 04.2009

L02BG Anastrozolum Anastrozol Teva Teva PL 02.2009

We wrześniu 2009 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 31 nowych marek produktów 
leczniczych:
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L02BG Letrozolum Etruzil Egis PL 05.2009
L02BX Degarelixum Firmagon Ferring UE 02.2009
M01AE Ibuprofenum Aprofen Polfarmex PL 02.2009
M02AA Naproxenum Naproxen Plus Emo-Farm PL 09.2003 

Emochol, zm. 
03.2006 Difortan 
Acti-Gel*, 
zm. 07.2009 
Naproxen Plus

N01AX Propofolum Propofol-Lipuro Braun PL 06.2007
N02BA51 Acidum 

acetylsalicylicum + 
acidum ascorbicum + 
caffeinum

Antygrypin NP Pharma PL 03.2004 
Gardopyrin, 
zm. 07.2005 
V‑piryna Zdrovit*, 
zm. 07.2009 
Antygrypin

N02BA51 Acidum 
acetylsalicylicum + 
pseudoephedrinum

Aspirin Complex Bayer PL 02.2009

N02CC Sumatriptanum Frimig Orion PL 02.2009
N05CH Melatoninum + 

pyridoxinum
Melatonina + B6 Eljot PL 04.2004

N06AB Paroxetinum Parogen Generics PL 12.2005 
Paromerck*, 
zm. 12.2008 
Parogen

N06AX Mianserinum Miansegen Generics PL 12.2008 
Miansemerck*, 
zm. 07.2009 
Miansegen

N06AX Mirtazapinum Mirtagen Generics PL 10.2007 
Mirtamerck*, 
zm. 10.2008 
Mirtagen

N06AX Venlafaxinum Prefaxine Polpharma PL 08.2009
N07BA Nicotinum N i c o r e t t e 

Invisipatch
McNeil PL 09.2008 

Nicorette Semi 
Transparent 
Patch*, zm. 
02.2009 
Nicorette 
Invisipatch

N07CA Betahistinum Histigen Generics PL 11.2001 
Histimerck*, 
zm. 05.2009 
Histigen

R01AB06 Ipratropii bromas + 
xylometazolinum

Otrivin Duo Novartis PL 03.2009

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Opracownie 

dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL 
IMS Poland
2009-10-23

A – PRZEWóD POKARmOWy 
I mETABOLIZm

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom 
i mdłościom; A04AA – Antago-
niści serotoniny (5HT3)

A16/A16A – Inne leki działające na 
przewód pokarmowy i metabo-
lizm; A16AX - Różne leki dzia-
łające na przewód pokarmowy 
i metabolizm

C – uKŁAD SERCOWO-NA-
CZyNIOWy

C07/C07A – Leki blokujące recep-
tory β-adrenergiczne; C07AB 
– Selektywne leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne

C08 – Blokery kanału wapniowego; 
C08C – Selektywne blokery 
kanału wapniowego z głównym 
działaniem na naczynia krwio-
nośne; C08CA – Pochodne 
dihydropirydyny

C09 – Leki działające na układ renina
-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste
C09D – Antagoniści angioten-
syny II, leki złożone; C09DA 
- Antagoniści angiotensyny II 
i leki moczopędne; C09DA03 – 
Walsartan i leki moczopędne

D – LEKI STOSOWANE W 
DERmATOLOgII

D01 – Leki przeciwgrzybicze stoso-
wane w dermatologii; D01A 
– Leki przeciwgrzybicze sto-
sowane miejscowo;
D01AC – Pochodne imidazolu 
i triazolu;
D01AC20 – Preparaty zło-
żone

j – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAjąCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działa-
jące ogólnie;

J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne; J01DC 
– Cefalosporyny drugiej ge-
neracji
J01F – Makrolidy, linkozamidy 
i streptograminy, J01FA – Ma-
krolidy

J05 – Leki przeciwwirusowe działa-
jące ogólnie; J05A – Bezpo-
średnio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AC – Aminy 
cykliczne

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepion-
ki wirusowe; J07BB – Szcze-
pionki przeciw grypie

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPŁyWAjąCE 
NA uKŁAD ODPORNOśCIO-

Wy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; 

L01B – Antymetabolity; L01BC 
– Analogi pirymidyny

L02 – Leki hormonalne; L02B – An-
tagoniści hormonów i leki o 
zbliżonym działaniu;
L02BB - Antyandrogeny
L02BG – Inhibitory enzymów
L02BX – Inni antagoniści 
hormonów i leki o zbliżonym 
działaniu

m – uKŁAD mIęśNIOWO-
SZKIELETOWy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciw-
reumatyczne; M01A – Nieste-
rydowe leki przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne; M01AE 
– Pochodne kwasu propiono-
wego

M02/M02A – Leki stosowane miejsco-
wo w bólach stawów i mięśni; 
M02AA – Niesteroidowe leki 
przeciwzapalne do stosowania 
miejscowego

N – uKŁAD NERWOWy
N01 – Środki znieczulające; N01A 

– Środki znieczulające dzia-
łające ogólnie; N01AX – Inne 
środki znieczulające działające 
ogólnie

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe; 
N02BA – Kwas salicylowy i 
jego pochodne; N02BA51 – 
Kwas acetylosalicylowy, pre-
paraty złożone z wyłączeniem 
leków psychotropowych
N02C – Preparaty przeciwmi-
grenowe; N02CC – Selektywni 
agoniści serotoniny (5HT1)

N05 – Leki psychotropowe; N05C – 
Leki nasenne i uspokajające; 
N05CH – Agoniści receptora 
melatoniny

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki 
przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhi-
bitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny
N06AX – Inne leki przeciwde-
presyjne

N07 – Inne leki działające na układ 
nerwowy;
N07B – Leki stosowane w 
uzależnieniach; N07BA – Leki 
stosowane w uzależnieniu od 
nikotyny
N07C/N07CA – Leki przeciw 
zawrotom głowy

R – uKŁAD ODDECHOWy
R01 – Preparaty stosowane do nosa; 

R01A – Środki udrażniające 
nos i inne preparaty stosowane 
miejscowo do nosa; R01AB – 
Sympatykomimetyki, leki zło-
żone z wyłączeniem kortykoste-
rydów; R01AB06 – Preparaty 
z ksylometazoliną.
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w dNiach 8-10 paździerNika 2009 we wrocławiu odbyła się 
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poNiżej prezeNtujeMy spoNsorów koNfereNcji

Informacja na temat firmy SALuS

Historia
1991: założenie firmy przez mgr farm. Aleksandra Żurka
1995: powstanie przedstawicielstwa firmy LACHEMA – BRNO, EBEWE PHARMA - producentów leków onkologicznych;
1995: powstanie składów celnych producentów leków: ABBOTT LABORATORIES, AOP ORPHAN, AVEFLOR, EBEWE 

PHARMA, BAXTER AG, GEROT PHARMAZEUTIKA, MEDAC, SCHERING – PLOUGH, PRO.MED, ZENTIVA, 
GENZYME, VIPHARM, TACTICA

1999: powstanie działu szpitalnego
2000: początek ekspansji na rynek stomatologiczny
2002: przedstawicielstwo w Polsce największych w Europie międzynarodowych targów farmaceutycznych EXPOPHARM
2005: powstanie nowej siedziby firmy z nowocześnie wyposażonym magazynem
2005: nabycie spółki zależnej w Czechach – Aga Komerz
2005: organizacja międzynarodowych konferencji we współpracy z NIA, PTFarm
2007: projekt wsparcia marketingowego dla aptek otwartych „Ta apteka to zdrowie i opieka”
2008: powstanie spółki zależnej na Ukrainie
2009: powstanie internetowego sklepu stomatologicznego Salus Quatro

misja
Naszą misją jest kompleksowa obsługa farmaceutyczna aptek szpitalnych, otwartych, hurtowni oraz gabinetów stoma-

tologicznych dbając przy tym o dobro i zdrowie pacjentów. W sposób ciągły utrzymujemy i uzupełniamy stan magazynowy 
wszystkich dystrybuowanych leków oraz sprzętu medycznego. W naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami, w sposób 
szczególny dbając o jak najlepsze relacje z naszymi partnerami. We wszelkich przejawach naszej działalności mamy na celu stały 
rozwój firmy oraz zadowolenie naszych klientów i pracowników.

Działalność społeczna
Salus International Sp. z o.o. w ciągu kilkunastu lat istnienia trwale zapisał się w otoczeniu jako firma wspierająca akcje 

prozdrowotne i charytatywne. W szczególności wspomaga uczelnie wyższe, szkoły, szpitale, fundacje i stowarzyszenia. Spółka 
należy do grona przedsiębiorstw, które nie tylko dostrzegają potrzeby społeczne, ale także starają się je wspierać poprzez aktywne 
działania na wielu płaszczyznach życia społecznego oraz kulturalnego. Firma wspiera i angażuje się w akcje mające na celu pomoc 
ludziom najbardziej potrzebującym. Od początku istnienia podejmuje i popiera inicjatywy na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 
W 2008 roku firma zaangażowała się w akcję „Stop Lekomanii”, której celem było uświadomienie wpływu naturalnych witamin 
i składników mineralnych na stan układu immunologicznego oraz uwrażliwienie na reklamy leków uznawanych powszechnie 
za niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. W 2009 roku firma wdrożyła własny specjalny program edukacyjny – Przede 
wszystkim zdrowe zęby - skierowany do wszystkich dorosłych pacjentów oraz ich dzieci. Ma on na celu służenie szeroko pojętej 
promocji zdrowia jamy ustnej, w myśl Rezolucji WHO zwracającej uwagę na ścisłą zależność pomiędzy zdrowiem jamy ustnej, 
zdrowiem ogólnym i jakością życia pacjentów w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. 

opracowanie na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej Salus International 
http://www.salusint.com.pl/aktualnosci
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AMGEN® to międzynarodowa firma biotechnologiczna o ponad 
dwudziestopięcioletnim doświadczeniu w branży farmaceutycznej. Siedziba 
firmy znajduje się w Thousand Oaks w Kalifornii. Jest to największa 
niezależna firma biotechnologiczna, dostarczająca pacjentom nowoczesne 
leki wytwarzane przy użyciu metod rekombinacji genetycznej i biologii 
molekularnej.
   Obecnie na świecie zarejestrowanych jest dziewięć preparatów firmy 
AMGEN, a dalsze dwadzieścia trzy znajdują się w trakcie badań klinicznych 

różnych faz. Produkty firmy AMGEN są stosowane głównie w terapii chorób nowotworowych i reumatycznych.
   Oferta firmy dla współczesnej onkologii i hematologii obejmuje rekombinowane ludzkie pochodne erytropoetyny, 
używane w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej chorobom nowotworowym w przebiegu chemioterapii, oraz preparaty 
rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu granulocytów, stosowane w terapii neutropenii towarzyszącej chemioterapii. 
Najnowszym preparatem firmy AMGEN®, wprowadzonym do leczenia, jest preparat wykorzystujący rekombinowane ludzkie 
przeciwciało monoklonalne przeciwko naskórkowemu czynnikowi wzrostu, zarejestrowany w leczeniu przerzutowego raka 
jelita grubego.

gEDEON RICHTER
 

- W TROSCE O ZDROWIE POKOLEŃ

 Firma Gedeon Richter istnieje na rynku od ponad 100 lat – firma została założona na Węgrzech w 1901r.
 Gedeon Richter konsekwentnie realizuje politykę inwestycyjną. Zakup zakładów produkcyjnych w Europie Centralnej i Wschodniej  

w latach 1998-2002 utwierdził mocną pozycję korporacji na rynku farmaceutycznym. Ważnym krokiem na drodze przekształcenia firmy  
w regionalną spółkę międzynarodową było nabycie w 2002r. większościowego udziału w Grodziskich Zakładach Farmaceutycznych „Pol-
fa”. Pozostałe filie produkcyjne Gedeon Richter to: Gedeon Richter Rumunia, Gedeon Richter RUS (Rosja), Gedeon Richter UA (Ukraina) 
oraz Themis (Indie).

Polska jest krajem, w którym Gedeon Richter odkrywa duży potencjał rozwojowy. Na rynku Polskim, Gedeon Richter jest reprezentowa-
ny przez dwie Spółki: Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Sp. z o.o. oraz Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.

Polfa Grodzisk funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej Gedeon Richter od 2002 roku. Zgodnie z nowo przyjętą strategią, stanowi bazę 
produkcyjno-rozwojową dla rynku Polskiego. Spółka należy do najbardziej doświadczonych polskich firm farmaceutycznych, bowiem 
została założona w roku 1885 i przez ponad 120 lat działalności zdobyła uznanie środowisk medycznych oraz zaufanie pacjentów. Produkty 
Polfy Grodzisk są także dostępne na rynkach zagranicznych. Dzięki rozbudowanej sieci przedstawicielskiej w krajach Europy Wschodniej 
oraz wykorzystaniu struktur marketingowych Grupy Gedeon Richter, leki Spółki są obecne na niemal wszystkich rynkach europejskich. 
Polska stanowi trzeci co do wielkości rynek eksportowy.

Od dnia 1 stycznia 2009r. na rynku funkcjonuje nowa Spółka o nazwie Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która powstała 
w wyniku połączenia przedstawicielstwa Gedeon Richter Plc. z działem marketingu i sprzedaży Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych 
„Polfa” Sp. z o.o.

Nowa Spółka zajmuje się promocją oraz dystrybucją leków, zarówno GRMP Sp. z o.o., jak i Polfy Grodzisk.
W grupie produktów Firmy znajdują się leki oryginalne, generyczne oraz licencyjne, oferujące skuteczne i nowoczesne metody leczenia 

w niemal wszystkich obszarach terapeutycznych. Wysiłki Działu Badań i Rozwoju koncentrują się na lekach ośrodkowego układu nerwo-
wego i produkcji preparatów stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego i pokarmowego.

Gedeon Richter to również godny zaufania partner, działający w trosce o zdrowie kobiet. Jako jedna z nielicznych firm na świecie oferuje 
preparaty ginekologiczne o tak rozległym zastosowaniu:, najnowocześniejsze doustne tabletki antykoncepcyjne, antykoncepcję postkoital-
ną ("awaryjną"), preparaty przeciwgrzybicze oraz hormonalną terapię zastępczą. Należy zaznaczyć, iż wraz z uzyskiwaniem coraz lepszych 
wyników w dziedzinie ginekologii, wachlarz produktowy jest stale rozszerzany.

Firma produkuje 107 leków, w ponad 200 formach farmaceutycznych. Obecnie już ponad 50% obrotu stanowią preparaty wprowadzone 
w latach 90-tych.

Jako jedyna korporacja spośród firm wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej Gedeon Richter dysponuje siecią sprzedaży  
i dystrybucji obejmującą pięć kontynentów i trzydzieści państw: posiada 4 zakłady produkcyjne, 30 biur handlowych i 14 przedstawicielstw. 
Spółka działa w krajach Europy Wschodniej i Wspólnoty Państw Niepodległych. Poza Unią Europejską dociera do Stanów 

Zjednoczonych, Japonii oraz do Krajów Bliskiego Wschodu.
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Firma General Motors Poland działa w Polsce od maja 1991 roku. Od samego początku dzia-
łalności rozwijała się bardzo dynamicznie. Obecnie posiada dwie sieci sprzedaży: Opla - liczącą 
70 głównych stacji dealerskich oraz 37 punktów satelitarnych i Chevroleta – liczącą 41 punktów 
dealerskich i 8 satelitarnych.

Działalność produkcyjną General Motors Poland rozpoczęła w 1994 roku, kiedy uruchomiono 
w Warszawie montaż Opla Astry, a następnie od 1998 roku, Vectry. Warszawska montownia 
zakończyła swą działalność w czerwcu 2000 roku, kiedy to głównym ośrodkiem produkcyjnym 
General Motors w Polsce stała się, otwarta w październiku 1998 roku, fabryka w Gliwicach, 
jeden z najnowocześniejszych zakładów tego koncernu na świecie. Nowoczesne metody zarzą-
dzania i produkcji, wykwalifikowana załoga, wysoka jakość oraz troska 

o środowisko, to główne elementy, mające wpływ na sukces tej inwestycji.
Działalność General Motors w Polsce, to także zaangażowanie w wiele przedsięwzięć o cha-

rakterze społecznym i charytatywnym. Na potwierdzenie wystarczy wspomnieć chociażby takie 
projekty, jak: budowa „Domów Nadziei” we współpracy z międzynarodową organizacją Habitat 
for Humanity.

Sukcesy odnoszone przez General Motors Poland to także sukcesy sprzedaży. Ostatnia nowość, jaką jest Opel Insignia zdobył prestiżowy 
tytuł „Auto Roku 2009”. Jest to niezwykle nowoczesny i atrakcyjny samochód, cieszący się rosnącym zainteresowaniem klientów 

w calej Europie. Następne tygodnie przyniosą długo oczekiwaną premierę Astry IV, która wprowadza do klasy samochodów kompak-
towych wiele elementów wyposażenia zapewniających komfort i bezpieczeństwo. Po raz pierwszy zostały one zastosowane w pojazdach 
średniej wielkości w modelu Insignia. Astra nowej generacji będzie produkowana m. in. w zakładzie General Motors w Gliwicach.

Pharmaceris
Dermoinnowacje dla skóry trudnej.

Marka Pharmaceris to bezpieczne, specjalistyczne kosmetyki apteczne umożliwiają-
ce kompleksową pielęgnację i wspomaganie leczenia najczęstszych problemów skóry.

Dermokosmetyki Pharmaceris zostały stworzone w oparciu o najnowocześniejsze 
odkrycia kosmetologii i najwyższej jakości surowce farmaceutyczne z myślą o najbar-
dziej wymagających, trudnych typach skóry, tzw. problemowych.

Wszystkie zostały poddane testom dermatologicznym na osobach ze skłonnościami 
do chorób alergicznych skóry w niezależnych instytutach i uzyskały opinię kosmety-
ków bezpiecznych i delikatnych.

Pharmaceris to „alfabet zdrowej skóry” działający profilaktycznie i pielęgnacyjnie. Każda z 13 specjalistycznych serii zapewnia skutecz-
ną pielęgnację skóry z innym problemem dermatologicznym - wskazanym przez literę w nazwie serii.
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