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Aktualności

Portal NFZ już dostępny dla farma-
ceutów
Od 20 maja 2020 r. farmaceuci mogą już skła-
dać wniosek o dostęp do portalu Narodowe-
go Funduszu Zdrowia.
Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi, 
farmaceuci mogą już składać wnioski o do-
stęp do portalu NFZ. Uzyskanie tego dostępu 
umożliwi pobieranie unikalnych numerów 
identyfikujących recepty.
Wprowadzone zmiany w systemach infor-
matycznych NFZ to konsekwencja realizacji 
uprawnień do wystawiania recept refun-
dowanych dla siebie i rodziny. Po złożeniu 
wniosku o dostęp do Portalu NFZ farmaceuci 
będą mogli pobierać numery oraz zakresy 
numerów recept, by móc wystawić receptę 
w wersji papierowej. Według poprzednich 
komunikatów NFZ taka możliwość będzie 
dostępna od 30 maja 2020 r.

Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ nie jest 
obligatoryjne. Zakresy numerów recept są 
niezbędne wyłącznie w przypadku wystawia-
nia recept w wersji papierowej.[1]

Jak złożyć wniosek?
Aby uzyskać dostęp, należy poprawnie wypeł-
nić wniosek.[2] Odpowiednie formularze znaj-
dują się na stronach każdego z Wojewódzkich 
Oddziałów NFZ. Poprawnie wypełniony 
wniosek można złożyć na dwa sposoby.

W przypadku osób rejestrujących się w 
systemie NFZ z wykorzystaniem numeru 
PESEL oraz posiadających certyfikat podpisu 
elektronicznego lub podpis kwalifikowany 
(ePUAP), wniosek o dostęp do Portalu może 
być podpisany elektronicznie. W pozostałych 
przypadkach wniosek o dostęp do Portalu 
należy pobrać w postaci dokumentu PDF, a 
następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć 
do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Cochrane: Ocena skuteczności 
NLPZ w leczeniu ostrego bólu 
krzyża
Ból okolicy lędźwiowej, zwany lumbago, 
inaczej heksenszun lub postrzał (LBP – ang. 
low back pain), jest jednym z najczęstszych 
problemów zdrowotnych na całym świecie.[1] 
Zazwyczaj definiowany jest jako ból, napięcie 
mięśni lub sztywność, zlokalizowane poniżej 
łuku żebrowego, a powyżej bruzdy pośladko-

wej.[2] Szacuje się, że w państwach uprzemy-
słowionych choroba ta dotyka 60% – 70% 
populacji.[3] Wpływa ona nie tylko na życie 
osobiste, przyczyniając się do ograniczenia w 
codziennych aktywnościach czy nieobecno-
ści w pracy. Przynosi także duże obciążenie 
ekonomiczne.[3][4]

Rekomendowanym leczeniem lumbago są 
leki z grupy NLPZ. Celem przeglądu systema-
tycznego Cochrane była ocena skuteczności 
NLPZ w porównaniu do placebo i innych 
leków porównawczych stosowanych w LBP. 
Jako porównanie (tzw. komparator) stoso-
wano:
• placebo,
• paracetamol,
• inne NLPZ, 
• leki z innych grup (acetaminofen z kode-

iną, tramadol, meptazinol), 
• inne terapie (manipulacja kręgosłupa, 

fizjoterapia, odpoczynek w łóżku, aku-
punktura, ciepłe okłady).

Podsumowując, NLPZ wydają się nieco bar-
dziej skuteczne niż placebo w:
• krótkotrwałym zmniejszeniu intensyw-

ności bólu (umiarkowana jakość badań), 
• krótkotrwałym zmniejszeniu niepełno-

sprawności (wysoka jakość badań), 
• ogólnej poprawie choroby (niska jakość 

badań). 

Nie stwierdzono wyraźnej różnicy w krótko-
trwałej redukcji bólu (niska pewność badań) 
przy porównaniu selektywnych inhibitorów 
COX-2 z nieselektywnymi NLPZ. 
Znaleziono bardzo niskiej jakości dowody na 
brak wyraźnej różnicy w odsetku pacjentów 
doświadczających zdarzeń niepożądanych 
zarówno w badaniach porównujących NLPZ 
z placebo, jak i porównujących selektywne 
inhibitory COX-2 z nieselektywnymi NLPZ. 
Zgłaszano podobną liczbę działań niepożąda-
nych ze strony układu pokarmowego, tj. ból 
brzucha, nudności czy biegunka. 
Na podstawie uwzględnionych RCT nie moż-
na wyciągnąć wniosków na temat zdarzeń 
niepożądanych podczas długotrwałego stoso-
wania NLPZ.[5]

COVID-19 może wywoływać 
ciężkie objawy ze strony układu 
pokarmowego

Badania obrazowe przeprowadzone na 
hospitalizowanych pacjentach z COVID-19 
wykazały nieprawidłowości jelit. Wiele 
przypadków było ciężkich i powiązanych z 
zakrzepami i zaburzeniami przepływu krwi. 
Niektóre obrazy były typowe dla niedokrwie-
nia bądź martwicy jelit. U osób, u których 
wykonywano operacje widoczne były małe 
skrzepy naczyń obok obszarów martwego 
jelita. Pacjenci mogą mieć niedokrwienie 
jelita z innego powodu, ale wiadome jest, że 
COVID-19 może prowadzić do uszkodzenia 
małych naczyń, co także może mieć wpływ na 
jelito – twierdzą badacze.

Badanie opublikowane 13 maja 2020 r. w 
Science Immunology wykazało dowody na to, 
że SARS-CoV-2 może także zainfekować ludzki 
układ trawienny. [1] Badacze podkreślają, 
że jelito może być potencjalnym miejscem 
replikacji SARS-CoV-2, co może przyczyniać 
się do chorób ogólnoustrojowych i ogólnego 
postępu choroby.

Zbadano 412 pacjentów z COVID-19, średnia 
wieku wynosiła 57 lat. Nieprawidłowości 
ściany jelit wykryto u 31% pacjentów podczas 
skanów TK. Co więcej, nieprawidłowości 
częściej występowały u pacjentów przeby-
wających na intensywnej terapii niż u innych 
pacjentów.

Nieprawidłowości jelit obejmowały po-
grubienie i niedokrwienie – ograniczony 
przepływ krwi był spowodowany zakrzepem. 
Operacja przeprowadzona u pacjentów z nie-
prawidłowościami jelit wykrytymi na skanach 
ujawniła żółte przebarwienia jelit u trzech 
pacjentów oraz martwicę u dwóch z nich. 
Badacze stwierdzili, że wyjaśnieniem tych 
nieprawidłowości może być bezpośrednia 
infekcja nowym koronawirusem.

Farmaceuci mogą już składać wnioski o dostęp do portalu NFZ. Ocena skutecz-
ności NLPZ w LBP. Objawy ze strony układu pokarmowego a COVID-19. 

Czytaj całość na ww.opieka.farm🌐

autorzy:  mgr farm. Anna Świder
 mgr farm. Martyna Piskorska

                  



pn. 01 czerwca 2020 - 4 -

Pobierz Gońca: www.opieka.farm/goniec

Gościem specjalnym webinarium o alergii, które odbyło się 5 maja 
2020 r., był prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak, Kierownik Za-
kładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ w Krakowie, 
a także lekarz specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog. 

Webinarium powstało z okazji wydania nowego podręcznika 
Zeszyty Apteczne: Alergia z perspektywy farmaceuty, którego Prof. 
Radosław Śpiewak był konsultantem. Poprowadził je dyrektor ds. 
naukowych grupy opieka.farm, mgr farm. Konrad Tuszyński. W 
webinarium uczestniczyło 411 osób.

Webinarium było podzielone na 3 części - w pierwszej z nich mgr 
farm. Konrad Tuszyński przedstawił kluczowe informacje na temat 
leków przeciwhistaminowych, następnie prof. Radosław Śpiewak 
odpowiadał na pytania zadane wcześniej przez użytkowników 
portalu, a w ostatniej części na bieżąco użytkownicy webinarium 
mogli zadawać pytania profesorowi.

Część I webinarium – Leki przeciwhistaminowe
Webinarium rozpoczęło się od porównania typów reakcji nad-
wrażliwości alergicznej przez mgr farm. Konrada Tuszyńskiego. 
Leki przeciwhistaminowe działają przede wszystkim na I typ re-
akcji nadwrażliwości alergicznej – natychmiastowy (anafilaktycz-
ny). Przykładami takiej reakcji są pokrzywka, nieżyt nosa, skurcz 
oskrzeli i duszności, biegunka oraz obniżenie ciśnienia tętniczego. 
Omówiono podział leków przeciwhistaminowych. Co ważne, więk-
szość z nich jest dostępna w aptece bez recepty.

Część z przedstawionych leków I generacji nie jest stosowana 
typowo w alergii. Przykładowo: 

• difenhydramina (Aviomarin) może być polecana pacjentom 
na zawroty głowy, nudności czy wymioty 

• feniraminę możemy znaleźć jako jeden ze składników w pre-
paratach na przeziębienie i grypę,

• prometazynę czy hydroksyzynę (Atarax) – w preparatach 
uspokajających na receptę,

• cyproheptadyna (Peritol) jest przepisywana na receptę w celu 
leczenia jadłowstrętu psychicznego (anoreksji).

Są to preparaty wykazujące działanie na różne receptory – nie 
tylko histaminowe.

II i III generacja charakteryzuje się działaniem swoistym na 
receptor H1 i są stosowane w reakcjach alergicznych typu I, nie 
są jednak skuteczne w innych typach nadwrażliwości alergicznej. 

Część z preparatów OTC jest również dostępna w silniejszej dawce 
na receptę. Farmaceuci mogą wypisywać recepty farmaceutyczne, 
a teraz także pro auctore i pro familiae, dlatego warto znać dostęp-
ne preparaty na receptę. 

Warto wiedzieć, że w niektórych saszetkach na przeziębienie 
dodatkowym składnikiem jest fenylefryna i/lub feniramina, które 
znacznie się od siebie różnią działaniem.  Fenylefryna (jeden ze 
składników preparatów Febrisan i Vicks Antigrip) jest sympaty-
komimetykiem, więc będzie miała działanie udrażniające, warto 
ją polecać u pacjentów, u których wydzielina z nosa i zatok jest 
gęsta, a także występuje przekrwienie. Feniramina (występująca 
jako jeden ze składników w preparacie Fervex) to antyhistaminik I 
generacji. Dobrze sprawdzi się u pacjentów z wodnistą wydzieliną 
z nosa, świądem czy kichaniem, ma działanie wysuszające i dodat-
kowo działanie przeciwalergiczne. 

Porównano trzy preparaty aerozoli do nosa:
• Mepyramina + fenylefryna (Sinumedin) to lek nie tylko stoso-

wany w alergicznym nieżycie nosa, ale również w katarze z 
wodnistą wydzieliną.

• Dimetynden + fenylefryna (Otrivin Allergy) to preparat, którzy 
pacjenci mogą stosować w katarze siennym, ale również w 
zapaleniu zatok lub nieżycie nosa niespowodowanym alergią.

• Azelastyna, lek przeciwhistaminowy II generacji (Allergodil), 
nie jest łączona z sympatykomimetykami, nie wywołuje więc 
suchości nosa, dlatego może być stosowana długotrwale.

Leki przeciwhistaminowe wchodzą w skład kropli do oczu, np. 
Zabak i Betadrin WZF to krople zawierające antyhistaminiki I gene-
racji, dostępne bez recepty, działające szybko. Poinformuj jednak 
pacjenta o tym, że nie nadają się one do stosowanie przewlekłego. 
Posiadają także komponentę cholinolityczną, dlatego pacjent 
może być narażony na wysuszanie oka. Allergodil, Starelltec 
Alergia i Oftahist z kolei zawierają antyhistaminiki II generacji, nie 
działają tak szybko, jednak są bezpieczniejsze. 

Następnie w webinarium przedstawiono fakty i mity dotyczące an-
tyhistaminików, jak np. konieczność odstawienia leków przeciwhi-
staminowych przed wizytą u alergologa czy przewagę III generacji 
nad II generacją.

Relację z drugiej i trzeciej części webinarium przedstawimy w 
kolejnych opracowaniach.

Co warto wiedzieć o lekach przeciwhistaminowych?  
- relacja z webinarium (część 1)

autorzy: mgr farm. Anna Świder
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Komunikaty GIF
Wycofania, wstrzymania i ponownego dopuszczenia do obrotu pro-
duktów leczniczych.

Nr decyzji Nazwa 
leku Data decyzji Podmiot odpo-

wiedzialny Rodzaj decyzji Uzasadnienie 

BRAK KOMUNIKATÓW GIF
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Prawo i realizacja recept

Czego dotyczy i jak przebiega kontrola NFZ 
na nowych zasadach?

autor: mgr farm. Małgorzata Łęt 
 

Od 1 czerwca 2019r. zmieniły się przepisy regulujące przeprowadza-
nie kontroli przez NFZ. W ustawie o świadczenia opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych zmianie uległ cały rozdział 
dotyczący kontroli.[1]

 
Czy NFZ musi powiadamiać podmiot kontrolowany o 
zamiarze wszczęcia kontroli? 
Zgodnie z przepisami podmiot kontrolowany jest zawiadamiany o 
zamiarze wszczęcia kontroli na co najmniej 7 dni przed jej rozpo-
częciem. Rozpoczęcie kontroli nie może nastąpić później niż przed 
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli. W 
zawiadomieniu m.in. musi się znaleźć informacja o oznaczeniu kon-
troli (numerze i temacie kontroli) oraz o zakresie przedmiotowym i 
okresie objętym kontrolą.Przeprowadzenie kontroli może się jednak 
odbyć bez uprzedniego zawiadomienia np. w sytuacji bezpośred-
niego zagrożeniem życia lub zdrowia oraz gdy jest to niezbędne dla 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, lub 
zabezpieczenia dowodów ich popełnienia. W takim przypadku kon-
trolerzy wszczynają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej.
 
Czego może dotyczyć kontrola NFZ?
W przypadku aptek kontrole przeprowadzane przez NFZ dotyczą 
realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spo-
żywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego na receptę.
 
Planowe kontrole przeprowadza się po uprzednim dokonaniu anali-
zy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości w realizacji 

umowy.NFZ może też zwrócić się do innych organów inspekcji z 
wnioskiem o udostępnienie wyników kontroli przeprowadzonych 
przez te organy - o ile mają one związek z realizacją zadań zawartych 
w umowie.Warto pamiętać, że kontrolerzy przed rozpoczęciem kon-
troli zobowiązani są do okazania upoważnienia. Podczas przepro-
wadzania kontroli korzystają oni z uprawnień przewidzianych dla 
funkcjonariuszy publicznych.
 
Jaki jest przebieg kontroli?
W razie nieobecności kierownika podmiotu kontrolowanego kontro-
ler może przeprowadzić czynności kontrolnego, okazując upo-
ważnienie do kontroli osobie zastępującej kierownika lub innemu 
pracownikowi podmiotu kontrolowanego.

Podczas kontroli należy udostępnić kontrolerowi wszystkie doku-
menty, które obejmuje zakres kontroli.

Ustalenia kontroli zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym. Kie-
rownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia 
jego doręczenia.

Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną wniesione lub po wniesieniu nie 
zostaną uwzględnione, to podmiot kontrolowany jest zobowiązany 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego 
poinformować Prezesa Funduszu o sposobie wykonania zaleceń 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie-
podjęcia tych działań.

- Reklama -
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Interakcje leków z sokami owocowymi
Soki owocowe ze względu na zawarość witamin, przeciwutlenia-
czy oraz innych substancji o działaniu prozdrowotnym, są chętnie 
przyjmowane przez pacjentów jako uzupełnienie codziennej diety. 
Niektóre z nich są jednak obarczone ryzykiem interakcji z lekami. 

Choć pewnym rozwiązaniem jest całkowity zakaz spożywiania 
soków owocowych przez osoby stosujące przewlekle różne leki, jest 
on niepraktyczny i często niepotrzebny. Zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem jest zaangażowanie farmaceutów do udzielania bardziej 
kompetentnych informacji o realnym ryzyku interakcji z sokami.

Kiedy zachodzą interakcje z sokami?
Interakcje mają znaczenie kliniczne głównie wtedy, gdy spełnio-
ne są następujące warunki:

• lek jest podany doustnie (choć opisano też nieliczne interak-
cje po podaniu dożylnym),

• substancje lecznicze mają bardzo niską lub średnią dostęp-
ność biologiczną (biodostępność substancji leczniczej nie 
może być bardziej zwiększona, jeśli wynosi 100%),

• lek jest podany dziecku albo osobie starszej (te grupy są bar-
dziej narażone na wahania biodostępności leku).[2]

Mechanizmy interakcji leków z sokami
Interakcja farmakokinetyczna leku ze składnikami soku lub owocu 
może przebiegać w oparciu o 3 różne mechanizmy. Są nimi:

• hamowanie cytochromu CYP3A4,
• hamowanie transporterów OATP,
• wpływ na glikoproteinę P (P-gp).

Ostateczny skutek interakcji może być wypadkową wpływu na 2 
lub 3 te mechanizmy.

Jeśli sok zawiera składniki o aktywności farmakologicznej, może 
dochodzić także do interakcji farmakodynamicznej. Dla przy-
kładu, sok z żurawiny zawiera salicylany, które w połączeniu z 
warfaryną mogą nasilać jej działanie przeciwzakrzepowe, nawet 
bez wpływu na farmakokinetykę warfaryny.

Hamowanie cytochromu CYP3A4
Izoforma CYP3A4 enzymu p-450 odpowiada za eliminację znacz-
nej części substancji leczniczych podanych doustnie. Znajduje się 
głównie w enterocytach jelita cienkiego i w komórkach hepatocy-
tów.[3]

Składniki soku grejpfrutowego przyspieszają rozpad enzymu 
CYP3A4, co powoduje ograniczenie efektu I przejścia oraz upo-
śledzenie eliminacji i w konsekwencji wzrost stężenia substancji 
leczniczej w osoczu.

Rozpad CYP3A4 jest nieodwracalny, dlatego zanim nastąpi synteza 
nowych enzymów, wpływ na enzymy może być wydłużony w 
czasie. 

Do tych leków zaliczamy między innymi felodypinę,[5] sertralinę[6,7] 
i simwastatynę.[8,9] Interakcja dotyczy więc konkretnych substancji 
lecznicych, a nie całych grup terapeutycznych − na przykład staty-
ny, które nie są metabolizowane przez enzym CYP3A4 (prawastaty-
na, rosuwastatyna i fluwastatyna), nie wchodzą w istotne interakcje 
z sokami.[10] 

Zdolność do hamowania CYP3A4 w jelitach posiada również sok 
z gorzkich pomarańczy i sok z pomelo. Soki mogą także obniżać 
biodostępność leków, dla przykładu sok z pomelo zmniejsza siłę 
działania sildenafilu (Viagra).[1]

Dotyczy to także naparów z zielonej herbaty w ilości ponad 300 
ml dziennie. Zielona herbata przez hamowanie CYP3A4 zwiększa 
stężenie osoczowe takich substancji jak simwastatyna (Simcovas, 
Zocor) czy sildenafil (Viagra).[13]

Hamowanie transporterów OATP
Soki grejpfrutowy, pomarańczowy i jabłkowy mogą hamo-
wać wchłanianie substancji leczniczych poprzez blokowanie 
aktywności transporterów anionowo-polipeptydowych zwa-
nych OATP (od: Organic Anion Transporting Polipeptides). Są to 
białkowe transportery błonowe obecne w nerkach, wątrobie i w 
ścianie jelita cienkiego i odpowiadają za wchłanianie niektó-
rych związków do komórek.[11] Substancje, których wchłanianie 
może być zaburzone przez wpływ na OATP, to między innymi 
lewotyroksyna (Euthyrox), atenolol (Atenolol Sanofi), celiprolol 
(Celipres), feksofenadyna (Allegra) i cyprofloksacyna (Cipro-
nex). 

Blokowanie działania transporterów OATP może prowadzić do 
obniżenia stężenia substancji leczniczej w osoczu, jednak jest to 
trudne do przewidzenia, gdyż ilość transporterów OATP i ich roz-
mieszczenie jest uwarunkowane genetycznie i różni się u rożnych 
pacjentów. Substancje zawarte w sokach, które są inhibitorami 
OATP, to między innymi nobiletyna i naryngenina.[12]

Sporą część inhibitorów OATP odkryto również w zielonej 
herbacie. Dla przykładu regularne przyjmowanie ekstraktów z 
zielonej herbaty podczas stosowania rosuwastatyny (Suvardio, 
Ridlip) może zmniejszać jej biodostępność o 19%. 

Soki jabłkowy, grejpfrutowy i pomarańczowy poprzez hamowanie 
OATP mogą zmniejszać biodostępność niektórych substancji.[14] 

Wpływ soków na glikoproteinę P
Glikoproteina P jest białkiem błonowym, które odpowiada za 
transport substancji z enterocytów do światła jelita, a więc 
ogranicza biodostępność substancji leczniczej po podaniu doust-
nym, wypompowywując cząsteczkę leku po jej wchłonieciu.[3] 
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Glikoproteina P znajduje się także w innych tkankach i odpowiada 
za wyrzut ksenobiotyków do moczu i żółci, a także zapobiega 
przedostawaniu się różnych związków do OUN. Pełni więc 
funkcje ochronne, ale w przypadku leków utrudnia wchłanianie 
substancji leczniczych. 

Wykazano, że sok grejpfrutowy i sok z gorzkich pomarańczy na 
skutek hamowania glikoproteiny P zwiększają wchłanianie wielu 
substancji leczniczych właśnie na skutek hamowania jej aktywno-
ści.[16] 

Kiedy picie soków jest zalecane?
Dla odmiany niektóre badania pokazują, że czasem leki wyka-
zują większą skuteczność, gdy są przyjmowane razem z sokami. 

Przykładowo:
• sok z granatu ze względu na zawartość antyoksydantów 

zwiększa skuteczność hemodializy,[1]

• sok z borówki zmniejsza skutki uboczne leczenia reumato-
idalnego zapalenia stawów u dzieci leczonych etanreceptem 
(Enbrel) i może być zalecany jako uzupełnienie terapii,[1]

• sok pomarańczowy ze względu na obecność witaminy C 
znacznie zwiększa wchłanianie fumaranu żelaza (Biofer),[1]

• sok z zielonej pszenicy spożywany codziennie u pacjentów 
onkologicznych z rakiem piersi zmniejszał ryzyko uszkodzenia 
szpiku kostnego.[1]

- Reklama -
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Amorolfina 
Komu polecać, jak stosować, jak działa, na jakie interakcje i efekty 
uboczne zwrócić uwagę? 

autor: mgr farm. Marta Piskorska

Amorolfina to przeciwgrzybicza substancja stosowana miejscowo 
w grzybicy paznokci w postaci lakieru, wydawana w aptece bez 
recepty.

Amorolfina – Komu można polecać?
Lakier z amorolfiną możesz polecić:

• osobie dorosłej do leczenia miejscowego grzybicy paznokci 
rąk lub stóp (która objawia się przebarwieniem, pogrubie-
niem i zwiększoną łamliwością paznokci) w monoterapii 
niezaawansowanej grzybicy (gdy nie dochodzi do oddziele-
nia się łożyska od macierzy paznokcia),[1]

• jako leczenie wspomagające w zaawansowanej grzybicy 
paznokci (lakier będzie stosowany razem z terapią doustną 
zleconą przez lekarza),

• rodzicom do samodzielnego leczenia początkowej grzybicy 
paznokci u dzieci (w przypadku, gdy płytka paznokciowa 
nie jest oddzielona od łożyska, paznokcie są bez bruzd i 
odkształceń, nie pojawia się ból podczas chodzenia),[2]

• kobietom w ciąży i karmiącym piersią z początkową grzybicą 
paznokci lub jako wsparcie leczenia doustnego w zaawanso-
wanej grzybicy.[3]

Amorolfina – Jak stosować?
Lakier z amorolfiną powinien być stosowany raz lub dwa razy w 
tygodniu (najlepiej 2 razy przez pierwszy miesiąc, następnie raz) 
na zmienione chorobowo paznokcie.

Do lakieru dołączone są szpatułki, pilniki do paznokci oraz gaziki 
nasączone izopropanolem. Zaleć stosowanie lakieru według 
poniższej instrukcji:
1. Przed pierwszym nałożeniem lakieru należy dokładnie spi-

łować paznokcie, oczyścić i odtłuścić wacikiem nasączonym 
alkoholem.

2. Nałożyć lakier na zakażone paznokcie, pozostawić do wy-
schnięcia (3-5 minut).

3. Przed powtórnym zastosowaniem lakieru, oczyścić waci-
kiem paznokcie z pozostałości lakieru leczniczego (i lakieru 
kosmetycznego), jeśli jest taka potrzeba — spiłować je.[1]

Jeżeli pacjent chce aplikować lakier kosmetyczny, musi odcze-
kać 10 minut od nałożenia lakieru z amorolfiną. Aby szpatułka 
mogła zostać użyta ponownie, na sam koniec należy oczyścić ją 
za pomocą gazika nasączonego alkoholem.

Leczenie kontynuuje się bez przerwy, aż do czasu regeneracji 
paznokci i całkowitego wyleczenia grzybicy, trwa:

• 6 miesięcy (w przypadku paznokci rąk),
• 9-12 miesięcy (w przypadku paznokci stóp).[4]

Amorolfina – Jak działa?
Amorolfina to substancja o działaniu grzybobójczym i grzybosta-
tycznym. Hamuje syntezę ergosterolu, niezbędnego składnika 
błony komórkowej grzybów. Po podaniu miejscowym na płytkę 

paznokciową niszczy grzyby znajdujące się w łożysku paznokcia.

Amorolfina – Na co uważać?
Jeśli pacjent ma na co dzień kontakt z rozpuszczalnikami, powinien 
stosować nieprzepuszczalne rękawice ochronne, co zabezpieczy 
nałożony lek przed rozpuszczeniem.[1]

Należy przypominać pacjentom, że lek aplikuje się wyłącznie na 
paznokcie – nie powinien mieć kontaktu ze skórą wokół paznokci – 
może ją podrażnić. Pilników stosowanych do chorych paznokci nie 
wolno używać do paznokci zdrowych.

Zalecamy kierować do lekarza osoby, które po raz kolejny zgłaszają 
się z tym samym, nawracającym problemem grzybicy i dodatkowo:

• stosują leki i inne środki immunosupresyjne,
• mają inne schorzenia predysponujące do zakażeń grzybiczych 

paznokci (zaburzenia krążenia obwodowego, cukrzycę).

Pacjenci z dystrofią paznokci (gdy płytka paznokciowa jest pogru-
biona i ciemna, a jej wzrost jest spowolniony) i zniszczoną płytką 
paznokciową (łamliwa, postrzępiona lub zgrubiała powierzchnia 
paznokci) powinni omówić szczegóły odpowiedniego leczenia z 
lekarzem.[5] Tutaj istotny jest stan płytki paznokciowej i stopień za-
awansowania zmian chorobowych, które najlepiej i dokładnie można 
ocenić  jedynie w gabinecie lekarskim.

Po zastosowaniu amorolfiny niektórzy pacjenci mogą zaobserwować 
łagodne pieczenie wokół paznokci, jak również świąd, rumień i pę-
cherze. To nic niepokojącego, a objawy powinny ustąpić samoistnie 
po kilku dniach.

Amorolfina – Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Podczas leczenia pacjenci powinni unikać malowania paznokci i 
stosowania sztucznych paznokci. Jeśli stosowany jest jakikolwiek 
kosmetyczny lakier, należy odczekać co najmniej 10 minut od 
momentu nałożenia leczniczego preparatu do nałożenia kosmetyku 
na paznokcie. Przed powtórnym nałożeniem produktu leczniczego 
należy usunąć lakier kosmetyczny do paznokci i nakładać lek na 
czystą płytkę paznokciową.

Amorolfina – Dodatkowe informacje
Wszystkie leki z amorolfiną to lakiery lecznicze w dawce 50 mg/ml:

Kat. Preparat Opakowanie
OTC Amorolak 3 ml

OTC Loceryl 2,5 ml

Rp Myconolak 2,5 ml

Rp Funtrol 2,5 ml, 5 ml
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Podział leków wpływających na układ 
krzepnięcia

Ściąga apteczna

Leki przeciwzakrzepowe Leki przeciwpłytkowe

1. Heparyny

a) heparyna niefrakcjonowana

b) heparyna drobnocząsteczkowa
• dalteparyna (Fragmin)
• enoksaparyna (Clexane, Neoparin)
• nadroparyna (Fraxiparine, Fraxodi)

1. Inhibitory COX-1

a) aspiryna (Acard, Polocard) w dawkach:
• 75 mg
• 100 mg
• 81 mg (81, bo to 1/4 dawki 325 mg)
• 150 mg i 300 mg

b) indobufen (Ibustrin)

2.Inhibitory czynnika Xa

a) pośrednie
• fondaparynuks (Arixtra)
• sulodeksyd (Vessel Due)

b) bezpośrednie (doustne)
• rywaroksaban (Xarelto)

2. Antagonisty receptorów P2Y12 dla ADP

• tiklopidyna (Aclotin, Ifapidin)
• klopidogrel (Plavix, Areplex)
• prasugrel (Efient)
• tikagrelol (Brilique)

3. Inhibitory trombiny (analogi hirudyny)

• dabigatran (Pradaxa) (doustnie)
• biwalirudyna (Angiox) (pozajelitowo)

3. Analogi prostaglandyn
• iloprost (Ilomedin, Ventavis)
• alprostadyl – także jako lek przeciwko zaburze-
niom wzwodu

4. Antagonisty witaminy K

• acenokumarol (Acenocumarol TZF)
• warfaryna (Warfin)

4. Antagonisty płytkowych rec. GPIIb/IIIa

• abciksimab (ReoPro)
• eptifibatid (Integrillin)

Wydrukuj i powieś na 
lodówce aptecznej!
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- Jaki jest ulubiony lek terrorysty?
- Ibum

Sprawdź swoją wiedzę

Suchar apteczny

 Napisz do redakcji:
redakcja@goniecapteczny.pl

Krzyżówka Apteczna #2

Poziomo:
2. Leki stosowane są w doraźnym leczeniu migreny przebiega-

jącej z aurą lub bez aury.
5. Narodowy ... Zdrowia
7. Kłujący, piekący, swędzący ból w obrębie pochwy niewyni-

kający z infekcji.
8. Inaczej carbamid.
9. Losowy dobór pacjentów do grupy kontrolnej i ekspery-

mentalnej.
10. Płynna frakcja krwi.

Pionowo:
1. Alkoholowy roztwór jodu.
3. Substancja obecna lub wprowadzana do pożywienia w celu 

pobudzania rozwoju prawidłowej flory jelit.
4. Ostry ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
6. Zapalenie skóry, ale nie atopowe.
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Jak prawidłowo stosować krople i maści do 
oczu? [edukacja pacjenta]

Materiał dla pacjenta: 

Materiał edukacyjny. Pochodzi z portalu opieka.farm.
Nie zastępuje konsultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego produktu.
© 2020 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Leki oczne wykonywane są w warunkach sterylnych. Nieumiejętne 
podanie może doprowadzić do skażenia leku, a w konsekwencji 
do rozwoju infekcji. Z tego względu zapoznanie z podstawowymi 
zasadami ich aplikacji jest niezwykle ważne dla skuteczności i bez-
pieczeństwa leczenia.

O czym powinieneś pamiętać?
Krople do oczu podaje się do worka spojówkowego (po lekkim od-
chyleniu dolnej powieki), a nie na powierzchnię oka. Jednorazowo 
aplikuje się 1 kroplę preparatu – nadmiar preparatu i tak wypłynie.

W pierwszej kolejności podaj lek do jednego oka, a po aplikacji 
zamknij powiekę i nie mrugaj (aby ograniczyć wypłukiwanie leku z 
worka spojówkowego). Po chwili możesz zakropić drugie oko.

Jeśli stosujesz soczewki kontaktowe przed aplikacją preparatu, 
zdejmij je. Możesz je ponownie założyć dopiero po upływie 15-30 
minut. Jeśli potrzebujesz kropli o działaniu nawilżającym, poproś 
farmaceutę, aby polecił Ci krople bez konserwantów, które możesz 
zastosować także na soczewki kontaktowe.

Podczas aplikacji preparatu do oka postaraj się unikać kontaktu 
końcówki zakraplacza z powierzchnią oka, rzęsami lub powiekami 
oraz palcami rąk, ponieważ sprzyja to zabrudzeniu i zakażeniu 
preparatu. W przypadku opakowań jednodawkowych (tzw. minim-
sów) niezużytą ilość płynu należy wyrzucić – nie nadaje się ona do 
ponownego użycia.

Jeśli stosujesz więcej niż jeden preparat do oczu, zachowaj mini-
mum 10-minutowy odstęp pomiędzy ich zastosowaniem. 

Pamiętaj też, że jedne krople do oczu powinny być używane tylko 
przez jedną osobę.

Jak aplikować krople do oczu?
1. Umyj i dokładnie osusz dłonie.
2. Ogrzej lekko preparat w dłoniach.
3. Odchyl głowę lekko do tyłu (w przypadku dzieci głowa powin-

na być przechylona w kierunku skroni).
4. Skieruj wzrok ku górze i patrz w jeden punkt, pozwoli to ogra-

niczyć mruganie.
5. Dwoma palcami odchyl delikatnie dolną powiekę.
6. Podaj jedną kroplę preparatu do worka spojówkowego.
7. Zamknij powiekę, nie mrugaj.
8. Wytrzyj nadmiar preparatu.

Jak aplikować maść do oczu?
1. Umyj i dokładnie osusz dłonie.
2. Ogrzej lekko preparat w dłoniach.
3. Odchyl głowę lekko do tyłu (w przypadku dzieci głowa powin-

na być przechylona w kierunku skroni).
4. Delikatnie odchyl dwoma palcami dolną powiekę.
5. Maść lub żel wyciśnij do worka spojówkowego w postaci paska 

o długości ok. 1 cm. Aby oddzielić maść od tubki, należy szyb-
kim ruchem obrócić opakowaniem leku.

6. Zamknij powiekę, nie mrugaj.
7. W celu równomiernego rozprowadzenia leku poruszaj gałką 

oczną w kierunku góra-dół i lewo-prawo.
8. Wytrzyj nadmiar preparatu.
Leki oczne po przeniknięciu do krwioobiegu mogą wykazywać dzia-
łanie ogólnoustrojowe. Aby temu zapobiec, po zastosowaniu uciśnij 
na chwilę wewnętrzne kąciki oczu, aby uniknąć przejścia leku do 
krążenia ogólnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś farmaceutę o bardziej 
szczegółowe instrukcje.
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Pokoloruj kota farmaceutę

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dodatek w postaci 
kolorowanki dla najmłodszych adeptów farmacji. Nie znaczy 
to, oczywiście, że zabraniamy pokolorować kota w przerwie 

na obiad w pracy. 😀 


