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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Farmaceuci mogą zapisać 
się na szczepienia przeciw 
COVID-19 w każdym etapie
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm

Obecnie dostawy szczepionek przeciw COVID-19 do wszystkich 
krajów UE są opóźnione ze względu na modyfikacje procesów 
produkcyjnych w jednym z zakładów.

Problemy z realizacją etapu 0 programu szczepień obserwujemy 
na terenie całego kraju. Szpitale węzłowe w całej Polsce wstrzy-
mują szczepienia dla medyków pierwszą dawką. Do niektórych 
szpitali nie dotarły także szczepionki potrzebne do podania dru-
giej dawki. Tymczasem rozpoczął się etap 1 programu szczepień 
i ruszyły szczepienia dla pacjentów powyżej 70 r.ż.[1]

Naczelna Izba Lekarska zaapelowała o natychmiastowe wzno-
wienie szczepień przeciw COVID-19 dla kadry medycznej. W swo-
im apelu zwraca uwagę, że rozpoczynanie kolejnych etapów pro-
gramu szczepień, podczas gdy nie zostali zaszczepieni jeszcze 
wszyscy medycy, prowadzi do narażenia na zakażenie personelu 

medycznego i rodzi realne zagrożenie życia nie tylko medyków, 
ale także pacjentów.[2]

W odpowiedzi na apel, MZ informuje, że wszyscy medycy upraw-
nieni do szczepień przeciw COVID-19 w etapie 0 mogą zapisać się 
na szczepienia w dowolnym terminie w każdym punkcie szcze-
pień w kraju. Wcześniej medycy mogli szczepić się tylko w szpi-
talach węzłowych podczas etapu 0, a wystawione przez MZ skie-
rowania były ważne przez 2 miesiące. Obecnie wszyscy chętni 
medycy, którzy jeszcze nie przystąpili do szczepienia pierwszą 
dawką, mogą umówić się na szczepienie w dowolnym punkcie 
szczepień i zarezerwować wolny termin.[3]  Jeśli ktoś jednak jest 
już wpisany na listę w danym szpitalu węzłowym, należy poinfor-
mować szpital o takiej zmianie.

Oprócz tego, zaszły nowe zmiany w kolejności osób szczepio-
nych. Przewlekle chorzy pacjenci (np. po przeszczepach, z cho-
robami nowotworowymi) będą mogli zgłaszać się na szczepienie 
w etapie 1 zaraz po seniorach powyżej 60 r.ż.[4]

Źródła
1. gov.pl: Ruszają szczepienia osób 70+. Ponad 60% Polaków jest na „tak” 25.01.2021  
2. NIL: PNRL apeluje do MZ o wznowienie szczepień personelu medycznego 19.01.2021  
3. PolitykaZdrowotna: Szczepienia medyków w dowolnym terminie w każdym punkcie 

szczepień. 26.01.2021  
4. gov.pl: Zmiana kolejności szczepień. Chorzy przewlekle priorytetowi. 20.01.2021 p
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https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zmiana-kolejnosci-szczepien-chorzy-przewlekle-priorytetowi
https://wydawnictwo.farm/produkt/monografie-apteczne-rzucanie-palenia/


Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 1 lutego 2021 3Tygodnik Goniec Apteczny

Rekomendacje NICE w leczeniu 
dokuczliwego kaszlu 
u pacjentów z COVID-19
ARTYKUŁ REDAKCJI PRZYGOTOWANY NA ZLECENE FIRMY UNIA

Suchy, duszący kaszel jest jednym z podstawowych objawów 
zakażenia COVID-19, który dotyka około 60% chorych. Jako fi-
zjologiczna reakcja obronna organizmu, kaszel ma umożliwić 
usunięcie nagromadzonej wydzieliny z dróg oddechowych. Jed-
nak w przypadku nasilonego, napadowego kaszlu dochodzi do 
pogorszenia jakości życia chorego i istnieje ryzyko powikłań, stąd 
wskazane jest jego leczenie objawowe.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi NICE (National Institute for 
Health and Care Excellence), czyli brytyjskiej niezależnej instytu-
cji, której rekomendacje cenione są na całym świecie, u dorosłych 
pacjentów powyżej 18. r.ż., cierpiących na COVID-19 w przypad-
ku uciążliwego kaszlu pierwszym wyborem jest krótkotrwałe za-
stosowanie:[1][2]

 — fosforanu kodeiny w tabletkach w dawce 15 lub 30 mg albo

 — kodeiny w postaci syropu w dawce 15 mg/5ml.

Wytyczne dopuszczają stosowanie w razie potrzeby 15 lub 30 mg 
kodeiny co 4 godziny, nie przekraczając 4 dawek w ciągu doby, 
a jeśli konieczne możliwe jest zwiększenie dawki jednorazowej 
do 60 mg kodeiny 4 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka 
dobowa nie może przekroczyć 240 mg kodeiny.

W Polsce dostępny jest bez recepty preparat złożony zawierający 
fosforan kodeiny w dawce 15 mg w jednej tabletce lub 15 mg 
kodeiny w 10 ml syropu, w połączeniu z 300 mg sulfogwajakolu, 
czyli związku o działaniu sekretolitycznym. 

Więcej na temat preparatu dowiesz się z artykułu: „Thiocodin – 
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?”.

Źródła
1. NICE. (2020). COVID-19 rapid guideline: managing symptoms (including at the end of 

life) in the community. [aktualizacja: 13.10.2020] https://www.nice.org.uk/guidance/
ng163/chapter/4-Managing-cough

2. BMJ. (2020).Managing COVID-19 symptoms (including at the end of life) in the 
community: summary of NICE guidelines. BMJ; 369:m1461. https://www.bmj.com/
content/369/bmj.m1461

Farmaceuci będą mogli 
szczepić przeciw COVID-19 – 
ustawa podpisana
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm

Prezydent RP podpisał ustawę dającą nowe przywileje farmaceu-
tom. Chodzi o możliwość przeprowadzania szczepień przeciw 
COVID-19 w trakcie trwania pandemii.

Oprócz farmaceutów, szczepienia będą wykonywać także fizjote-
rapeuci, diagności laboratoryjni, lekarze, pielęgniarki i ratownicy 
medyczni.[1]  Aby jednak móc przeprowadzać takie szczepienia 
trzeba będzie odbyć specjalne szkolenie. Szkolenia będą bez-
płatne i będą przeprowadzane w trybie hybrydowym. Zapisywać 
można się poprzez kontakt z Okręgowymi Izbami Aptekarskimi.

Uzyskane uprawnienia podczas szkoleń dla farmaceutów będą 
ważne tylko w czasie trwania pandemii COVID-19. 

Źródła
1. PolitykaZdrowotna: Ustawa dot. m.in. wykonywania szczepień p/COVID-19-

podpisana. 26.01.2021 

Skrócona informacja o leku Thiocodin syrop i Thiocodin tabletki. Nazwa: THIOCODIN, (15 mg + 
300 mg)/10 ml, syrop. Skład:  10 ml syropu zawiera 15 mg kodeiny fosforanu półwodnego (Codeini phosphas hemihydricus) 
i 300 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum). Postać farmaceutyczna: Przezroczysty syrop o smaku truskawkowym. Wskazania do stoso-
wania: Leczenie suchego, uporczywego kaszlu bez odkrztuszania wydzieliny. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: 10 ml syropu 
(1 miarka) trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Thiocodin jest przeciwwskazany u dzieci 
w wieku poniżej 12 lat. Dzieci w wieku od 12 do 18 lat:10 ml syropu (1 miarka) trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. Do 
produktu leczniczego dołączona jest miarka. Nazwa: THIOCODIN, 15 mg + 300 mg, tabletki. Skład: Jedna tabletka zawiera 15 mg kodeiny 
fosforanu półwodnego (Codeini phosphas hemihydricus) i 300 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum). Postać farmaceutyczna: Tabletki. 
Wskazania do stosowania: Leczenie suchego, uporczywego kaszlu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: Jedna tabletka trzy 
razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Thiocodin jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 
lat. Dzieci w wieku od 12 do 18 lat: Jedna tabletka trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. THIOCODIN, syrop i tabletki. Spo-
sób podawania : Produkt należy przyjmować doustnie, w czasie posiłków. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie zaleca 
się stosowania produktu leczniczego Thiocodin u dzieci w wieku od 12 do 18 lat z zaburzeniami czynności układu oddechowego. W celu 
uzyskania pożądanej skuteczności produktu należy przyjmować odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia (co najmniej 2 litry).W przypadku 
pominięcia dawki produktu należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli nadchodzi czas przyjęcia następnej 
dawki wynikającej ze schematu dawkowania nie należy przyjmować pominiętej dawki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kodeiny 
fosforan półwodny, sulfogwajakol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność oddechowa. Śpiączka. Astma oskrzelowa. 
Mukowiscydoza. Rozstrzenie oskrzeli. Choroba alkoholowa. Uzależnienie od opioidów. Nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami 
monoaminooksydazy oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu. Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na 
zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią. 
Nie stosować u pacjentów, o których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem CYP2D6. Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania: Produkt zawiera kodeinę. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyj-
mowane równocześnie leki nie zawierają kodeiny. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów: 
z zaburzeniami czynności układu oddechowego, ze zmniejszoną objętością krwi, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub 
urazami głowy, ponieważ kodeina może zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe, z niewydolnością nerek, z zaburzeniami czynności 
wątroby, z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą, z chorobą naczyń obwodowych, z niedoczynnością tarczycy, z niedoczynnością kory 
nadnerczy, z jaskrą, z zapalnymi lub prowadzącymi do niedrożności chorobami jelit, z chorobami dróg żółciowych, w tym kamicą żółcio-
wą, ponieważ kodeina powoduje skurcz zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego) i może wywołać napad kolki żółciowej u tych 
pacjentów, po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych, z rozrostem gruczołu krokowego i utrudnionym odpływem 
moczu, z kamicą moczową, ponieważ kodeina zwiększa napięcie mięśniówki gładkiej dróg moczowych i może wywołać napad kolki ner-
kowej u tych pacjentów. Równoczesne stosowanie produktu z innymi lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego 
nasila działanie tych leków. Dlatego kodeinę należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy. 
Produkt należy stosować z ostrożnością u osób w podeszłym wieku, ponieważ u tych osób ryzyko wystąpienia działań niepożądanych 
(zwłaszcza działania hamującego czynność układu oddechowego) jest zwiększone. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można 
zmniejszyć stosując lek w najmniejszych skutecznych dawkach możliwie najkrócej. Kodeina hamuje odruch kaszlowy i z tego powodu nie 
należy jej stosować u pacjentów odkrztuszających wydzielinę. Podczas stosowania produktu nie należy pić alkoholu ani zażywać leków 
zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko nasilenia działania kodeiny. Jeżeli kaszel nie ustąpi po 3 dniach stosowania pro-
duktu lub jeżeli kaszlowi towarzyszy wysoka temperatura ciała, wysypka skórna albo utrzymujący się ból głowy, należy zweryfikować przy-
czynę kaszlu. Nadużywanie produktów leczniczych zawierających kodeinę (stosowanie dłuższe niż zalecane i (lub) w dawkach większych 
niż zalecane) może prowadzić do fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia. Po nagłym zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy 

odstawienne. U osób uprawiających sport produkt może powodować pozytywny wynik testów antydopingowych. Syrop: Ze względu na za-
wartość propylu parahydroksybenzoesanu, produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na 
zawartość sodu benzoesanu, produkt powoduje niewielkiego stopnia podrażnienie błon śluzowych. Ze względu na zawartość sacharozy, 
pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub 
niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu 10 ml produktu zawiera 6 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę 
u pacjentów z cukrzycą. Metabolizm z udziałem CYP2D6: Kodeina jest metabolizowana przez enzym wątrobowy CYP2D6 do morfiny, jej 
aktywnego metabolitu. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub pacjent nie ma tego enzymu, nie będzie uzyskane odpowiednie działanie 
terapeutyczne. Z danych szacunkowych wynika, że do 7% populacji kaukaskiej może mieć niedobór tego enzymu. Jednak, jeśli u pacjenta 
występuje szybki lub bardzo szybki metabolizm, istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, 
nawet w zwykle zalecanych dawkach. U tych pacjentów następuje szybkie przekształcenie kodeiny w morfinę, co prowadzi do większych 
niż oczekiwane stężeń morfiny w surowicy. Do ogólnych objawów toksyczności opioidów należą: splątanie, senność, płytki oddech, zwę-
żenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą również wystąpić objawy niewydolności krążenia 
i depresji oddechowej, które mogą zagrażać życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Dane szacunkowe dotyczące 
częstości występowania bardzo szybkiego metabolizmu w różnych populacjach przedstawiono poniżej:
Populacja Częstość występowania %
Afrykańska/Etiopska 29%
Afroamerykańska 3,4% do 6,5%
Azjatycka 1,2% do 2%
Kaukaska 3,6% do 6,5%
Grecka 6,0%
Węgierska 1,9%
Północnoeuropejska 1%-2%

Dzieci z zaburzeniami czynności układu oddechowego: Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci, u których czynność oddechowa może 
być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami 
górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi. Czynniki te mogą nasilać objawy 
toksyczności morfiny. Działania niepożądane: Do bardzo częstych działań niepożądanych należą: nudności i wymioty, zaparcia, zawroty 
głowy, sedacja. Do niezbyt częstych działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, wysypka, wypryski skórne), 
euforia, zaburzenia nastroju, zwężenie źrenic, zatrzymanie moczu, senność, skurcz oskrzeli, zahamowanie ośrodka oddechowego, ostry ból 
brzucha z cechami bólu charakterystycznego dla schorzeń dróg żółciowych lub trzustki, wskazujący na skurcz zwieracza Oddiego; dotyczy 
to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego, kołatanie serca, spadek ciśnienia tętniczego i omdlenia, bóle głowy, zmniejsze-
nie łaknienia, nadmierna potliwość. Ponadto kodeina może również powodować wystąpienie omamów, zaburzeń wzroku i słuchu. Może rów-
nież podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego, (po zażyciu dużych dawek leku). Nadużywanie produktów zawierających kodeinę 
wiąże się z ryzykiem fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu podawania 
produktu. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy 
ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa. Numer pozwolenia MZ na dopuszczenie do obrotu:  syrop – 18071, tabletki – R/2400. Kategoria 
dostępności: LEKI OTC.
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OPINIE

Komu i w jakiej sytuacji mogę polecić pacjentowi  Uniben, 
a kiedy lepiej sprawdzi się Uniben Silver?

Odpowiedź:

Lek Uniben oraz wyrób medyczny Uniben Silver mogą być reko-
mendowane szerokiej grupie pacjentów. Oba preparaty nie mają 
dolnej granicy wieku, dlatego mogą być bezpiecznie stosowane 
nawet u najmłodszych oraz przez kobiety w ciąży i karmiące pier-
sią.[1]. Wygodny aplikator ułatwia podawanie leku najmniejszym 
dzieciom i nie stwarza ryzyka zakrztuszenia.

Uniben zawiera benzydaminę, która oprócz działania przeciwbó-
lowego i przeciwzapalnego ma również właściwości przeciw-
bakteryjne i miejscowo znieczulające. Wyrób medyczny  Uniben 
Silver stanowi z kolei bardziej naturalną alternatywę. W jego skład 
wchodzi  nanokoloid srebra, wyciąg z porostu islandzkiego 
i mentol, dzięki czemu ma działanie powlekające i osłaniające, 
ale także wykazuje aktywność przeciwwirusową, przeciwgrzybi-
czą i przeciwbakteryjną.

Oba preparaty mają szeroki zakres wskazań i możesz je rekomen-
dować pacjentom, którzy zgłaszają objawy infekcji gardła,[1] prze-
szli zabieg dentystyczny lub zabieg usunięcia migdałków podnie-
biennych,[2] cierpią z powodu podrażnienia lub nadżerek błony 
śluzowej jamy ustnej oraz tym, którzy poszukują preparatu na 
afty.[1] Wyrób medyczny Uniben Silver w szczególności rekomen-
dować możesz pacjentom proszącym o naturalny preparat.

Podczas wydawania leku Uniben, poinstruuj pacjenta jak prawi-
dłowo dawkować preparat. Uniben powinien być aplikowany od 

2 do 6 razy dziennie, w zależności od potrzeb. W różnych grupach 
wiekowych podaje się inną liczbę dawek jednorazowo. Schemat 
dawkowania przedstawiono w Tabeli 1. Uniben Silver należy sto-
sować kilka razy dziennie, jednorazowo rozpylając 3 lub 4 dawki. 
Pamiętaj, że leczenie powinno trwać nie dłużej niż 7 dni. Jeśli po 
tym czasie objawy nie ustąpią, skieruj pacjenta do lekarza.

Tabela 1. Dawkowanie leku  Uniben  w różnych grupach wieko-
wych.[1]

Wiek pacjenta Liczba rozpyleń preparatu pod-
czas jednorazowej aplikacji

Dzieci poniżej 6. r.ż. 1 rozpylenie/4 kg masy ciała (maksy-

malnie 4 dawki)

Dzieci od 6. do 12. r.ż. 4 rozpylenia

Dorośli oraz dzieci w powyżej 12. r.ż. 4-8 rozpyleń

Benzydamina jest substancją o dobrym profilu bezpieczeństwa, 
a jej zastosowanie miejscowe ogranicza ryzyko wystąpienia dzia-
łań niepożądanych. Z uwagi na niewielkie przenikanie do krą-
żenia ogólnego nie daje istotnych klinicznie interakcji. Podczas 
stosowania wyrobu medycznego  Uniben Silver  pacjent również 
nie powinien obawiać się wystąpienia interakcji z innymi lekami.

Źródła
1. ChPL Uniben
2. Edres, M. A., Scully, C., & Gelbier, M. (1997). Use of proprietary agents to relieve 

recurrent aphthous stomatitis. British dental journal, 182(4), 144–146. https://doi.
org/10.1038/sj.bdj.4809326

ARTYKUŁ REDAKCJI PRZYGOTOWANY NA ZLECENE FIRMY UNIA

Uniben i Uniben Silver – jakim 
pacjentom możesz je polecić? [Q&A]

Skrócona informacja o produkcie leczniczym. Nazwa produktu leczniczego: Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. 
Skład jakościowy i ilościowy: 1 ml roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum). Postać farma-
ceutyczna: Aerozol do stosowania w jamie ustnej.Wskazania do stosowania: Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem 
zapalnym jamy ustnej i gardła. Dawkowanie i sposób podawania: Produkt leczniczy należy stosować od 2 do 6 razy na dobę Dzieci poniżej 
6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 
4 dawek. Dzieci od 6 do 12 lat: Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę. Dzieci i młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 
Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę. Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów 
benzydaminy chlorowodorku. Uwaga: Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien 
zadecydować lekarz. Produkt leczniczy stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła. Dawek 
produktu leczniczego nie można dzielić. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą produktu. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, produktów leczniczych o działaniu 
miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku produkt leczniczy należy odstawić i wdrożyć odpowiednie po-
stępowanie. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu 
późnego). Produkt leczniczy zawiera niewielkie stężenie etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę. Działania niepożądane: Częstość 
występowania działań niepożądanych: Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10); Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); Rzadko 
(≥1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ/narząd Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na 
podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej
Zaburzenia żołądka i jelit Suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty
Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje anafilaktyczne 

Reakcje nadwrażliwości
Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia. Benzy-
damina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują 
bardzo rzadko. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za 
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 
309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Lek OTC – wydawany bez 
przepisu lekarza. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, 
tel. 22 620 90 81, www.uniapharm.pl. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr 17982. UN/08/2018
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 

27.01.2021
Biodacyna, seria 
10719

2021-01-27 Zakłady Farmaceutyczne 

POLPHARMA S.A.

Wycofanie Uzyskanie wyniku poza specyfikacją w pa-

rametrze barwa w programie ciągłego 

badania stabilności

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

REKLAMA
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https://wydawnictwo.farm/aktualna-przedsprzedaz/
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Kierownik apteki ogólnodostępnej. Aktywnie działa w samo-
rządzie aptekarskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na 
stanowisku dyrektora ds. farmacji. Szczególnie interesuje się re-
cepturą i dietetyką. Pełni funkcję redaktora ds. prawa i realizacji 
recept na portalu opieka.farm.

Co zrobić jeżeli przeterminują nam się leki, które mamy na sta-
nie? Przypominamy jak poprawnie zdjąć je ze stanu i przekazać 
do utylizacji.

W każdej z aptek pojawia się problem leków, którym upływa ter-
min ważności. Leki z krótkim terminem można wydać pacjentowi 
biorąc pod uwagę czas, w jakim zużyje opakowanie tak, aby nie 
stosował leku po terminie ważności. Przepisy jednak nie regulują 
sytuacji, w których można wydać lek, wyrób medyczny, suple-
ment diety czy też inny produkt wydawany z apteki. Ważne, aby 
pacjent świadomie podjął decyzję o zakupie produktu z krótką 
datą. W żadnym wypadku nie wolno wydać produktu po upływie 
daty ważności.

Leki, którym upłynął termin ważności, muszą zostać zdjęte ze 
stanu magazynowego oraz wyjęte z półek i szuflad i przechowy-
wane w wydzielonym miejscu tak, aby nie mogła zajść pomyłka 
przy wydaniu.

Nie wszystkie grupy leków przeterminowanych można zdjąć ze 
stanu magazynowego apteki zaraz po upływie terminu ważno-
ści. W przypadku leków z grupy środków odurzających i sub-
stancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii I, przygoto-
wanie do utylizacji można rozpocząć po zgłoszeniu posiadania 
takich leków przeterminowanych do WIF. Szczegółowa proce-
dura w poszczególnych inspektoratach może być różna, jednak 
etap zgłoszenia musi być zgodny z regulującym tę kwestię roz-
porządzeniem [1].

Zawiadomienie o posiadaniu środków przeterminowanych (oraz 
zepsutych lub sfałszowanych) musi zawierać następujące infor-
macje:

 — nazwę międzynarodową oraz handlową (w przypadku 
produktu leczniczego)

 — ilość

 — numer serii

 — datę ważności

Przeterminowane produkty zabezpiecza się do czasu ich skreśle-
nia z ewidencji i przekazania do utylizacji poprzez umieszczenie 
ich w pojemniku z opisem „do zniszczenia”. Pojemnik powinien 
znaleźć się w pomieszczeniu, w którym przechowywane są środ-
ki odurzające oraz substancje psychotropowe a jeżeli nie jest to 
możliwe to w zamykanej szafie, w pomieszczeniu magazynowym.

Zgoda na skreślenie z ewidencji i przekazanie do utylizacji wyda-
wana jest przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
lub innego oddelegowanego inspektora w obecności kierownika 
apteki lub farmaceuty przez niego upoważnionego. Po sprawdze-
niu zgodności przedstawionych produktów z zawiadomieniem, 
pojemnik zostaje przez inspektora zaplombowany, a z wykona-
nych czynności zostaje sporządzony protokół, który zostaje pod-
pisany zarówno przez inspektora jak i przez farmaceutę z apteki.

Zaplombowany pojemnik można przekazać do utylizacji jedynie 
takiej firmie, która posiada zezwolenie na utylizację tego rodzaju 
substancji. Przed przekazaniem należy na platformie BDO wyge-
nerować kartę przekazania odpadu o odpowiednim kodzie.

Leki przeterminowane mogą przebywać w aptece nie dłużej niż 
1 rok od daty końca okresu ważności, gdyż prawdopodobnie na-
leży w tym wypadku stosować się do przepisów o magazynowa-
niu odpadów.[2]

Oddając przeterminowane leki do utylizacji, należy pogrupować 
je zgodnie z kodami odpadów. W aptece mamy do czynienia 
głównie z grupami:

 — 18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 — 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 oraz inne 
produkty (suplementy, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne)

 — 18 01 07 – chemikalia, czyli surowce recepturowe

 — 16 02 14 – sprzęt elektroniczny medyczny (termometry 
elektroniczne, ciśnieniomierze)

Przed oddaniem leków lub sprzętu do utylizacji należy wypełnić 
na portalu BDO informacje dotyczące przekazania odpadów oraz 
wygenerować kartę przekazania odpadów. Informację, jak nale-
ży to prawidłowo wykonać, można znaleźć w postaci filmów in-
struktażowych na stronie bdo.mos.gov.pl. Do uzupełnienia karty 
będzie potrzebna masa produktów przekazywanych do utylizacji 

Leki przeterminowane – zasady 
zdejmowania ze stanu, wydawania 
leków z krótką datą, utylizacja

Małgorzata Łęt
Kierownik apteki ogólnodostępnej. Aktywnie działa w samorządzie 
aptekarskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku dyrektora 
ds. farmacji.
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wyrażona w Mg (megagramach, czyli inaczej w tonach) dla każ-
dego kodu osobno.

Rejestr przebiegu przekazania, transportu oraz utylizacji odbywa 
się poprzez portal BDO, na którym każdy z uczestników procesu 
potwierdza poszczególne etapy przekazania oraz utylizacji odpa-
dów.

Apteka, która nie posiada pojemników na przeterminowane leki, 
nie może przyjmować leków przeterminowanych od pacjentów 
i oddawać do utylizacji wraz z odpadami powstałymi w aptece.

Źródła
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami 
leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, 
zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
prekursory kategorii 1 tekst pełny

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw, tekst jednolity

REKLAMA
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https://wydawnictwo.farm/produkt/zeszyty-apteczne-przeziebienie-i-grypa-z-perspektywy-farmaceuty-wydanie-ii/
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NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Ziołolecznictwo a evidence-based 
medicine
Reprint pochodzi z podręcznika: Ziołolecznictwo w praktyce.
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Zeszyty apteczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Ziołolecznictwo w praktyce (wyd. I) to kompendium wiedzy na temat fitoterapii w tradycyjnym 
znaczeniu, lecz przygotowane w oparciu o najnowsze wiarygodne źródła (wyniki przeglądów sy-
stematycznych i metaanaliz oraz raporty EMA) zgodnie z kryteriami EBM. Z podręcznika dowiesz 
się m.in.:

• Jakie jest znaczenie ziołolecznictwa w aptece otwartej?
• Jaka jest skuteczność leków ziołowych w świetle medycyny opartej na faktach?
• Które źródła naukowe potwierdzają działanie ziół?
• Na jakie interakcje faktycznie należy zwracać uwagę pacjentom?
• Co to jest DER i jak określić moc leku roślinnego?
• Co to znaczy „skuteczność potwierdzona tradycją”, a czym jest ugruntowane zastosowanie?
• Komu i kiedy rekomendować olejki eteryczne?

Na 240 ilustrowanych stronach Zeszytów zamieszczono również opisy przykładowych leków 
roślinnych, które możesz polecić pacjentowi, przydatne wskazówki praktyczne oraz leksykon ze 
szczegółowym omówieniem ponad 100 surowców zielarskich.

https://wydawnictwo.farm/produkt/zeszyty-apteczne-ziololecznictwo-w-praktyce/
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WIEDZA PRODUK TOWA

Thiocodin to dostępny bez recepty złożony lek przeciwkaszlowy 
w postaci tabletek po 10 lub 16 sztuk oraz w formie przeźroczy-
stego syropu o smaku truskawkowym i pojemności 100 ml, za-
wierający fosforan kodeiny (15 mg lub 15 mg/10 ml) i sulfogwa-
jakol (300 mg lub 300 mg/10 ml).

Thiocodin – Komu polecać?
Thiocodin możesz polecić:[1][2]

 — dla dziecka od 12. roku życia celem leczenia uporczywego 
kaszlu w czasie infekcji,

 — osobie dorosłej z suchym kaszlem bez odkrztuszania 
wydzieliny,

 — osobie starszej, szukającej skutecznego leku do stosowania 
w razie kaszlu w czasie infekcji dróg oddechowych,

 — pacjentowi, któremu podczas kaszlu towarzyszy ból 
związany z infekcją dróg oddechowych,[3]

 — do domowej apteczki albo na wyjazd do stosowania na 
wypadek kaszlu.

W osobnym artykule omówiono znaczenie kodeiny w leczeniu 
kaszlu w przebiegu COVID-19. „Rekomendacje NICE w leczeniu 
dokuczliwego kaszlu u pacjentów z COVID-19”

Skuteczność leku Thiocodin została potwierdzona w wielo-
ośrodkowym, prospektywnym, otwartym badaniu klinicznym 
z udziałem pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych z in-
fekcją dróg oddechowych, przebiegającą z przewagą suchego 
kaszlu. Około 85% pacjentów z objawami kaszlu o umiarkowa-
nym nasileniu oraz 94% pacjentów z silnym kaszlem uzyskało 
ustąpienie objawu lub zmniejszenie jego intensywności podczas 
stosowania leku Thiocodin przez 3–5 dni. Ponadto niemal 67% 
leczonych pacjentów zgłaszało poprawę wilgotności wydzieliny 
śluzowej dróg oddechowych i tym samym łatwiejsze odksztusza-
nie. W przeprowadzonym badaniu lek Thiocodin wykazał rów-
nież bardzo dobrą tolerancję.[4]

Thiocodin – Jak stosować?
Niezależnie od wieku, leki Thiocodin zaleć stosować:[1][2]

 — 3 x na dobę:

• 1 tabletkę (w przypadku tabletek),

• 10 ml syropu (czyli 1 miarkę dołączoną do opakowania),

 — w odstępach nie krótszych niż 4-6 godzin,

 — najlepiej podczas posiłków,

 — maksymalnie przez 3 dni.

Dodatkowo, aby uzyskać pożądaną skuteczność leczenia poleć 
pacjentowi, by przyjmował co najmniej 2l płynów w ciągu dnia 
podczas stosowania leku Thiocodin.

Thiocodin – Jak działa?
Działanie leku Thiocodin opiera się na synergistycznym efekcie 
terapeutycznym dwóch substancji: kodeiny i sulfogwajakolu. Ko-
deina, będąca opioidowym lekiem przeciwbólowym hamuje od-
ruch kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym,  zmniejszając 
częstość napadów kaszlu, a dodatkowo łagodzi dolegliwości 
bólowe przy uciążliwym kaszlu i innych objawach infekcji dróg 
oddechowych. Sulfogwajakol natomiast rozrzedza wydzielinę 
oskrzelową poprzez drażnienie błony śluzowej żołądka (działa-
nie pośrednie) i oskrzeli (działanie bezpośrednie), co zwiększa 
wydzielanie gruczołów oskrzelowych,  upłynnia wydzielinę 
i ułatwia przemieszczanie upłynnionej wydzieliny w drogach 
oddechowych i jej odkrztuszanie, tym samym zmieniając ka-
szel na bardziej „wilgotny”. Działanie sulfogwajakolu powoduje 
usunięcie bezpośredniego czynnika drażniącego receptory kasz-
lu, poprzez przywrócenie fizjologicznej lepkości śluzu i funkcjo-
nowania aparatu śluzowo – migawkowego.[2][5]

Thiocodin działa szybko. Początek działania kodeiny rozwija się 
już po około 15–30 minutach, a maksymalny efekt przeciwkaszlo-
wy pojawia się w ciągu 1 do 2 godzin od przyjęcia leku i utrzymu-
je się średnio 4–8 godzin.[2][6][7]

Thiocodin – Na co uważać?
Kodeina jest metabolizowana za pośrednictwem izoenzymu wą-
trobowego CYP2D6 do aktywnego metabolitu – morfiny. U czę-
ści populacji, u której obserwujemy tzw. szybki lub bardzo szyb-
ki metabolizm przyjęcie kodeiny zgodnie z zaleceniami może 
prowadzić do większych stężeń morfiny w surowicy i zwiększać 
ryzyko działań niepożądanych opioidów, takich jak: senność, 
splątanie, płytki oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty, za-
parcia, brak apetytu, a nawet niewydolność krążenia i depresja 
oddechowa.[8]  U tych pacjentów nie zaleca się stosowania leku 
Thiocodin.[9]

Stosowanie leku Thiocodin odradzimy:[1][2]

 — pacjentom z kaszlem produktywnym, którzy odksztuszają 
wydzielinę,

 — dzieciom poniżej 12 lat,

 — pacjentom poniżej 18. r.ż., u których występuje zaburzona 
czynność układu oddechowego,

 — chorym na astmę oskrzelową lub mukowiscydozę,

 — osobom, które stosują leki przeciwbólowe zawierające 
kodeinę,

 — pacjentom, u których wiadomo, że mają bardzo szybki 
metabolizm z udziałem CYP2D6,[10]

 — osobom nadużywającym alkoholu lub uzależnionym od 
opioidowych leków przeciwbólowych,

ARTYKUŁ REDAKCJI PRZYGOTOWANY NA ZLECENE FIRMY UNIA

Kodeina + sulfogwajakol (Thiocodin)
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?
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 — kobietom w ciąży i karmiącym piersią, szczególnie gdy 
należą do tzw. szybkich metabolizerów, gdyż kodeina 
przenika do mleka matki i może prowadzić do zatrucia 
aktywnym metabolitem, czyli morfiną, zagrażając życiu 
dziecka.[10]

Podczas przyjmowania leku Thiocodin mogą pojawić się zawroty 
głowy i senność, osłabiające sprawność psychomotoryczną i czas 
reakcji, dlatego należy ostrzec pacjenta, by nie prowadził samo-
chodu po zastosowaniu leku.

Nadużywanie kodeiny może prowadzić do uzależnienia zarówno 
fizycznego jak i psychicznego, a po nagłym zakończeniu stoso-
wania mogą pojawić się objawy odstawienne. Lek Thiocodin ma 
dobry profil bezpieczeństwa i nie uzależnia, jeśli jest stosowany 
zgodnie z zaleceniem.

Thiocodin – Na jakie interakcje zwracać 
uwagę?
Równoczesne przyjmowanie leku Thiocodin i benzodiazepin 
oraz innych leków działających hamująco na OUN (np. leków na-
sennych, przeciwalergicznych czy neuroleptyków), w tym także 
alkoholu może nasilać depresyjne działanie kodeiny w OUN.[11]

[12] Przy ewentualnym połączeniu takich leków zwróć uwagę pa-
cjenta na niepokojące objawy obejmujące: bardzo silne zawroty 
i bóle głowy, oszołomienie, skrajną senność oraz spowolniony 
lub utrudniony oddech, które wymagają odstawienia leku Thio-
codin i pilnego kontaktu z lekarzem, aby nie doszło do zagrażają-
cej życiu całkowitej depresji ośrodka oddechowego.[12]

Połączenie leku Thiocodin z lekami serotoninergicznymi, takimi 
jak: leki przeciwdepresyjne, przeciwwymiotne, stosowane w le-
czeniu migreny lub zawierające dekstrometorfan może powodo-
wać wystąpienie zespołu serotoninowego.[13]  Jeśli przy takim 
połączeniu leków pacjent zaobserwuje u siebie objawy wskazu-
jące na zespół serotoninowy, takie jak: pobudzenie, halucynacje, 
przyspieszona akcja serca, gorączka, nadmierne pocenie, dresz-
cze, brak koordynacji lub sztywność mięśni powinien natych-
miast przerwać stosowanie leku Thiocodin.

Thiocodin – Dodatkowe informacje
Obecnie ze względu na zawartość kodeiny, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku pacjen-
towi w ramach jednorazowej sprzedaży możesz wydać w aptece 
tylko jedno opakowanie leku Thiocodin (opakowanie leku po 16 
tabletek zawiera maksymalną dopuszczalną zawartość fosforanu 
kodeiny możliwą do wydania OTC, równą 240 mg).
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Skrócona informacja o leku Thiocodin syrop i Thiocodin tabletki. Nazwa: THIOCODIN, (15 mg + 300 mg)/10 ml, syrop Skład: 10 ml 
syropu zawiera 15 mg kodeiny fosforanu półwodnego (Codeini phosphas hemihydricus)i 300 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum). Postać 
farmaceutyczna: Przezroczysty syrop o smaku truskawkowym. Wskazania do stosowania: Leczenie suchego, uporczywego kaszlu 
bez odkrztuszania wydzieliny. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: 10 ml syropu (1 miarka) trzy razy na dobę, nie częściej niż 
co 4 do 6 godzin. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Thiocodin jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dzieci w wieku od 12 
do 18 lat:10 ml syropu (1 miarka) trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. Do produktu leczniczego dołączona jest miarka. 
Nazwa: THIOCODIN, 15 mg + 300 mg, tabletki Skład: Jedna tabletka zawiera 15 mg kodeiny fosforanu półwodnego (Codeini phosphas 
hemihydricus) i 300 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum). Postać farmaceutyczna: Tabletki Wskazania do stosowania: Leczenie suche-
go, uporczywego kaszlu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: Jedna tabletka trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. 
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Thiocodin jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dzieci w wieku od 12 do 18 lat: Jedna 
tabletka trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. THIOCODIN, syrop i tabletki: Sposób podawania : Produkt należy przyj-
mować doustnie, w czasie posiłków. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego 
Thiocodin u dzieci w wieku od 12 do 18 lat z zaburzeniami czynności układu oddechowego. W celu uzyskania pożądanej skuteczności 
produktu należy przyjmować odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia (co najmniej 2 litry).W przypadku pominięcia dawki produktu należy 
przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli nadchodzi czas przyjęcia następnej dawki wynikającej ze schematu daw-
kowania nie należy przyjmować pominiętej dawki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kodeiny fosforan półwodny, sulfogwajakol lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność oddechowa. Śpiączka. Astma oskrzelowa. Mukowiscydoza. Rozstrzenie oskrzeli. 
Choroba alkoholowa. Uzależnienie od opioidów. Nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy oraz w okresie 14 
dni po ich odstawieniu. Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających ży-
ciu działań niepożądanych. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią. Nie stosować u pacjentów, o których wiadomo, 
że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem CYP2D6 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produkt 
zawiera kodeinę. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane równocześnie leki nie zawierają kodeiny. 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów: z zaburzeniami czynności układu oddechowego, 
ze zmniejszoną objętością krwi, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub urazami głowy, ponieważ kodeina może zwięk-
szać ciśnienie wewnątrzczaszkowe, z niewydolnością nerek, z zaburzeniami czynności wątroby, z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą, 
z chorobą naczyń obwodowych, z niedoczynnością tarczycy, z niedoczynnością kory nadnerczy, z jaskrą, z zapalnymi lub prowadzącymi 
do niedrożności chorobami jelit, z chorobami dróg żółciowych, w tym kamicą żółciową, ponieważ kodeina powoduje skurcz zwieracza 
bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego) i może wywołać napad kolki żółciowej u tych pacjentów, po przebytych zabiegach chirurgicznych 
w obrębie dróg żółciowych, z rozrostem gruczołu krokowego i utrudnionym odpływem moczu, z kamicą moczową, ponieważ kodeina 
zwiększa napięcie mięśniówki gładkiej dróg moczowych i może wywołać napad kolki nerkowej u tych pacjentów. Równoczesne stosowanie 
produktu z innymi lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego nasila działanie tych leków. Dlatego kodeinę należy 
stosować ostrożnie u pacjentów stosujących leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy. Produkt należy stosować z ostrożnością u osób 
w podeszłym wieku, ponieważ u tych osób ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza działania hamującego czynność układu 
oddechowego) jest zwiększone. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć stosując lek w najmniejszych skutecznych 
dawkach możliwie najkrócej. Kodeina hamuje odruch kaszlowy i z tego powodu nie należy jej stosować u pacjentów odkrztuszających 
wydzielinę. Podczas stosowania produktu nie należy pić alkoholu ani zażywać leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone 
ryzyko nasilenia działania kodeiny. Jeżeli kaszel nie ustąpi po 3 dniach stosowania produktu lub jeżeli kaszlowi towarzyszy wysoka tempe-
ratura ciała, wysypka skórna albo utrzymujący się ból głowy, należy zweryfikować przyczynę kaszlu. Nadużywanie produktów leczniczych 
zawierających kodeinę (stosowanie dłuższe niż zalecane i (lub) w dawkach większych niż zalecane) może prowadzić do fizycznego, jak 
i psychicznego uzależnienia. Po nagłym zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne. U osób uprawiających sport produkt 

może powodować pozytywny wynik testów antydopingowych. Syrop: Ze względu na zawartość propylu parahydroksybenzoesanu, produkt 
może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość sodu benzoesanu, produkt powoduje 
niewielkiego stopnia podrażnienie błon śluzowych.Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami 
związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni 
przyjmować produktu 10 ml produktu zawiera 6 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Metabolizm z udziałem 
CYP2D6: Kodeina jest metabolizowana przez enzym wątrobowy CYP2D6 do morfiny, jej aktywnego metabolitu. Jeśli u pacjenta występuje 
niedobór lub pacjent nie ma tego enzymu, nie będzie uzyskane odpowiednie działanie terapeutyczne. Z danych szacunkowych wynika, że 
do 7% populacji kaukaskiej może mieć niedobór tego enzymu. Jednak, jeśli u pacjenta występuje szybki lub bardzo szybki metabolizm, 
istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet w zwykle zalecanych dawkach. U tych 
pacjentów następuje szybkie przekształcenie kodeiny w morfinę, co prowadzi do większych niż oczekiwane stężeń morfiny w surowicy. Do 
ogólnych objawów toksyczności opioidów należą: splątanie, senność, płytki oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia i brak 
apetytu. W ciężkich przypadkach mogą również wystąpić objawy niewydolności krążenia i depresji oddechowej, które mogą zagrażać 
życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Dane szacunkowe dotyczące częstości występowania bardzo szybkiego 
metabolizmu w różnych populacjach przedstawiono poniżej:
Populacja Częstość występowania %
Afrykańska/Etiopska 29%
Afroamerykańska 3,4% do 6,5%
Azjatycka 1,2% do 2%
Kaukaska 3,6% do 6,5%
Grecka 6,0%
Węgierska 1,9%
Północnoeuropejska 1%-2%

Dzieci z zaburzeniami czynności układu oddechowego: Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci, u których czynność oddechowa może 
być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami 
górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi. Czynniki te mogą nasilać objawy 
toksyczności morfiny. Działania niepożądane : Do bardzo częstych działań niepożądanych należą: nudności i wymioty, zaparcia, zawroty 
głowy, sedacja. Do niezbyt częstych działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, wysypka, wypryski skórne), 
euforia, zaburzenia nastroju, zwężenie źrenic, zatrzymanie moczu, senność, skurcz oskrzeli, zahamowanie ośrodka oddechowego, ostry ból 
brzucha z cechami bólu charakterystycznego dla schorzeń dróg żółciowych lub trzustki, wskazujący na skurcz zwieracza Oddiego; dotyczy 
to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego, kołatanie serca, spadek ciśnienia tętniczego i omdlenia, bóle głowy, zmniejsze-
nie łaknienia, nadmierna potliwość. Ponadto kodeina może również powodować wystąpienie omamów, zaburzeń wzroku i słuchu. Może rów-
nież podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego, (po zażyciu dużych dawek leku). Nadużywanie produktów zawierających kodeinę 
wiąże się z ryzykiem fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu podawania 
produktu.Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy 
ul. Chłodna 56/6000-872 Warszawa. Numer pozwolenia MZ na dopuszczenie do obrotu: syrop – 18071, tabletki – R/2400. Kategoria 
dostępności:  LEKI OTC.

https://opieka.farm/oddechowy/thiocodin-komu-polecic-jak-stosowac-na-co-uwazac/
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ŚCIĄGA APTECZNA

Olejki eteryczne mające 
zastosowanie w przeziębieniu
Jedną z metod samoopieki w przeziębieniu jest stosowanie olejków eterycznych w formie aromaterapii (inhalacji), kąpieli bądź nacierań. 
Mogą pomóc złagodzić objawy przeziębienia, szczególnie poprzez subiektywne odczucie odblokowania nosa i działanie wykrztuśnie, 
a niektóre mogą działać przeciwwirusowo.

Nazwa olejku Zastosowanie Jak stosować?

Olejek z drzewa herbacianego 

(Oleum Melaleuca aetheroleum)

Choroby układu oddechowego z towarzyszącym 

kaszlem, zalegającą wydzieliną i bólem gardła.

 — Kąpiele: 4–6 kropli na 1/2 wanny ciepłej wody.

 — Bezpośrednio na skórę – jako jeden z nielicznych olejków eterycz-

nych nie wymaga rozcieńczenia przed podaniem na skórę.

Olejek eukaliptusowy

(Eucalypti aetheroleum)

Przy schorzeniach górnych dróg oddechowych ze 

względu na działanie wykrztuśne, rozrzedzające 

wydzielinę w drogach oddechowych i rozkur-

czowe na drogi oddechowe. Ma właściwości 

przeciwwirusowe i przeciwdrobnoustrojowe.

 — Nie nadaje się do nacierania bez uprzedniego rozcieńczenia.

 — Kąpiele: 10 kropli na 1/2 wanny ciepłej wody.

Olejek sosnowy

(Pini sylvestris aetheroleum)

Olejek terpentynowy

(Terebinthinae aetheroleum)

Stany zapalne dróg oddechowych, działanie 

wykrztuśne i mukolityczne.

 — Inhalacje parowe: 5–15 kropli olejku wlać do szklanki gorącej 

wody.

 — Kąpiele: 10 kropli na 1/2 wanny ciepłej wody.

 — Nacierania (po rozcieńczeniu).

Olejek tymiankowy 

(Thymi aetheroleum)

Przeziębienia, choroby zapalne górnych dróg 

oddechowych. 

Ze względu na obecność tymolu wykazuje działa-

nie antyseptyczne, przeciwgrzybicze i odkażające.

 — Inhalacje: 5–10 kropli wlać do szklanki gorącej wody.

 — Kąpiele: 1–2 łyżeczki olejku wlać do wanny wypełnionej 1/3 wody 

w temp. 36–38°C, czas kąpieli 10–15 min.

Olejek anyżowy 

(Anisi aetheroleum)

Choroby dróg oddechowych z zalegającą wydzie-

liną, w przewlekłych stanach zapalnych zatok.

 — Kąpiele: 3 krople na 1/2 wanny ciepłej wody.

 — Masaże: 2–3 krople olejku wymieszać z łyżką stołowej oliwy z oli-

wek. Bezpośrednie użycie 
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Pacjent po wizycie w aptece opowiada koledze:
- Farmaceuta chyba się pomylił, zamiast soli emskiej na 
kaszel dał mi sól gorzką.
- Ale chyba pomogło, bo nie kaszlesz.
- Nie mam odwagi…

Suchar apteczny

W poziomie:

4. lek zawierający kodeinę i sulfogwajakol

5. roślina będąca modnym suplementem 
do leczenia boreliozy

6. antybiotyk aminoglikozydowy 
wchodzący w skład leku Biodacyna

7. inaczej ziołolecznictwo

8. sól magnezu stosowana jako środek 
przeczyszczający

W pionie:

1. składnik leku Uniben

2. opioid stosowany w leczeniu kaszlu 
oraz bólu

3. skrótowiec od National Institute for 
Health and Care Excellence

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Krzyżówka Apteczna
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

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

Pieczęć apteki:

Co to znaczy, że leki wchodzą 
w interakcję?

Leki mogą wchodzić w między sobą w interakcję co 
oznacza, że wzajemnie wpływają na swoje działanie 
lub wykazują zmieniony wpływ na Twój organizm, 
jeśli stosowane są razem. Takie zjawisko może mieć 
dla Twojego zdrowia pozytywny efekt jak i negatyw-
ny. Ten zły jest niestety zdecydowanie częstszy. Siła 
interakcji zależy od rodzaju związku chemicznego, 
jego dawki, miejsca podania oraz odstępu czasowe-
go między podaniem leków. 

Przykłady interakcji pozytywnej
Z tego typu zjawiskiem mamy do czynienia, gdy przy 
połączeniu dwóch substancji leczniczych dochodzi 
do zwiększa efekt działania jednej z nich. Przykłado-
wo;
1. Połączenie dwóch przeciwbólowych leków 

zwiększa ich siłę działania, jednocześnie 
pozwalając na obniżenie dawek obu. Taki efekt 
obserwujemy przy połączeniu paracetamolu 
z kodeiną.

2. Zwiększenie wchłaniania leku z przewodu 
pokarmowego. Taka interakcję uzyskujemy łącząc 
podawanie żelaza z witaminą C lub sokiem ją 
zawierającym, np. pomarańczowym.  

Przykłady interakcji negatywnych
O interakcjach negatywnych mówimy, gdy połącze-
nie dwóch leków, lub leku i pożywienia powoduje 
brak działania jednego z nich, zwiększenie ryzyka 
wystąpienia działania niepożądanego, pogorszenie 
stanu zdrowia pacjenta lub śmierć. Kilka przykłado-
wych interakcji przedstawiono poniżej. 
1. Zmniejszenie wchłaniania leku, a co za 

tym idzie zmniejszenie efektywności terapii. 
Przykładem może być zmniejszenie wchłaniania 
żelaza przy jednoczesnym zastosowaniu 
leków na nadkwaśność żołądka, preparatów 

wielowitaminowych czy niektórych minerałów. 
Podobnie dzieje się przy spożyciu herbaty, kawy, 
jajek, produktów mlecznych, chleba razowego, 
płatków zbożowych oraz pokarmów bogatych 
w błonnik wraz z preparatem żelaza.

2. Brak działania leku. Zastosowanie leku Acard 
lub Polocard bez zachowania odpowiedniego 
odstępu czasowego przed zażyciem ibuprofenu. 
Efektem jest brak działania przeciwpłytkowego 
i większe ryzyko zawału lub udaru.

3. Wystąpienie działania niepożądanego. 
Połączenie niektórych leków stosowanych 
w terapii depresji z lekami przeciwkaszlowymi 
dostępnymi bez recepty np. Acodin, Gripex 
lub z niektórymi lekami przeciwbólowymi 
stosowanymi z przepisu lekarza lub niektórymi 
antybiotykami, może prowadzić do wystąpienia 
zespołu serotoninowego do którego objawów 
należą: sztywność mięśni, wzrost temperatury 
ciała, przyspieszenie akcji serca, obfite pocenie. 
Jest to bardzo rzadkie, ale może prowadzić do 
śmierci pacjenta.

4. Nasilenie działań niepożądanych. Jeśli 
połączysz 2 lub więcej leków działających nawet 
nieznacznie uspakajająco, w efekcie możesz być 
senny w ciągu dnia lub zasypiać za kierownicą.

Jak ograniczyć ryzyko interakcji?
Ryzyko wystąpienie interakcji lekowych wzrasta wraz 
z ilością przyjmowanych leków (a także ziół i suple-
mentów diety). Jeśli do Twojej terapii zostaje dołą-
czony nowy lek, zarówno dostępny bez recepty jak 
i zlecony przez lekarza, zawsze zapytaj farmaceutę 
czy jego zastosowanie będzie bezpieczne przy le-
kach które już stosujesz. Umów się z farmaceutą na 
konsultację i zapytaj o możliwość wykonania prze-
glądu lekowego.
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