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Aktualności

FDA zatwierdza steryd w leczeniu 
zespołu suchego oka
26 maja 2020 r. firma biofarmaceutycz-
na Kala Pharmacuticals, Inc. ogłosiła 
zatwierdzenie przez FDA nowego pre-
paratu w leczeniu zespołu suchego oka. 
Eysuvis to zawiesina do oka zawierająca 
etabonian loteprednolu o stężeniu 
0,25%. W badaniach klinicznych wyka-
zano znaczną poprawę uczucia dyskom-
fortu w oku i przekrwienia spojówek po 
podaniu loteprednolu. 
W Polsce preparat jest dostępny w po-
staci kropli do oczu Lotemax 0,5%. Prze-
znaczony jest do leczenia stanów zapal-
nych oka po zabiegach chirurgicznych. 
Substancją aktywną jest GKS miejscowy 
– loteprednol. Działa poprzez zmniej-
szenie odpowiedzi zapalnej na czynniki 
drażniące o charakterze mechanicznym, 
chemicznym lub immunologicznym. 
Loteprednol posiada potwierdzoną sku-
teczność kliniczną w leczeniu stanów 
zapalnych oka.[2]

Eysuvis wykorzystuje technologię MPP 
(ang. Mucus-Penetrating Particles). 
Technologia MPP pozwala w bardziej 
wydajny sposób dostarczać leki po-
dawane miejscowo do oka. MPP to 
nanocząstki o odpowiednich rozmia-
rach i powłoce, które powodują rów-
nomierne rozmieszczanie się cząstek 
leku na powierzchni błony śluzowej. 
Technologia ma umożliwić zwiększenie 
skuteczności leku przy równych lub niż-
szych dawkach, a także przy rzadszym 
dawkowaniu, co pozwoliłoby poprawić 
wygodę pacjentów.[3] Firma twierdzi, że 
szeroki mechanizm działania Eysuvis, 
szybki początek łagodzenia objawów, 
a także korzystny profil tolerancji i bez-
pieczeństwa pozwolą poprawić terapię 
zespołu suchego oka. 

Witamina D istotna w profilaktyce 
nowotworów
Przegląd opublikowany w Seminars in 
Cancer Biology zawiera podsumowanie 
wiadomości dotyczących mechani-
zmów sygnalizacji, a także roli witaminy 
D w prewencji nowotworów. Witamina 
D działa poprzez receptor witaminy D 

(VDR), będący czynnikiem transkryp-
cyjnym zaangażowanym w ekspresję 
i regulację wielu genów.
Autorzy badania podkreślają, że najsil-
niejsze dowody na korzyści w działaniu 
przeciwnowotworowym witaminy D 
dostarczono w odniesieniu do nowo-
tworów jelita grubego i krwi, takich jak 
białaczka czy chłoniak. Witamina D jest 
także ważna w procesie różnicowania 
się komórek krwi w szybko regenerują-
cych się tkankach, np. okrężnicy i skóry. 
Zbyt niskie stężenie witaminy D może 
spowodować, że komórki te nie będą 
w pełni się różnicować i zaczną prze-
kształcać się w komórki nowotworowe 
o niekontrolowanym wzroście. Niskie 
stężenie witaminy D jest także związa-
ne z większą zapadalnością i gorszym 
rokowaniem w przypadku innych 
nowotworów, jak np. piersi czy prostaty. 
Jednak w RCT nie wykazano zmniej-
szenia śmiertelności w przypadku tych 
nowotworów podczas suplementacji 
witaminy D. 

Co więcej, wykazano, że poszczególne 
jednostki różnią się pod względem 
odpowiedzi molekularnej i wrażliwości 
na suplementację witaminy D. Przykła-
dem może być populacja fińska, gdzie 
aż 25% badanych zdawało się słabiej 
reagować na suplementację witaminy 
D i potrzebowali większej dawki, aby 
uzyskać odpowiednie korzyści kliniczne. 

Probiotyki nie są zalecane we wszyst-
kich dolegliwościach trawiennych – 
nowe wytyczne
Amerykańskie Stowarzyszenie Ga-
stroenterologów (AGA, ang. American 
Gastroenterological Association) opubli-
kowało nowe wytyczne. Najważniejsze 
zalecenia to:

1. Nie zaleca się stosowania probioty-
ków w leczeniu zakażenia C. diffici-
le, choroby Crohna, wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego lub IBS – 
AGA sugeruje rozważenie przerwa-

nia przyjmowania probiotyków, ze 
względu na koszty i niewystarczają-
ce dowody kliniczne.

2. Nie zaleca się stosowania probio-
tyków u dzieci z ostrym zakaźnym 
zapaleniem żołądka.

3. Dorosłym i dzieciom przyjmującym 
antybiotyki można rekomendować 
w celu prewencji C. difficile szcze-
py bądź kombinacje szczepów: S. 
boulardii / L. acidophilus CL1285 + 
L. casei LBC80R / L. acidophilus + L. 
delbrueckii subsp. bulgaricus + Bifi-
dobacterium bifidum / L. acidophilus 
+ L. delbrueckii subsp. bulgaricus + 
B. bifidum + Streptococcus salivarius 
subsp. thermophilus. Nie zaleca się 
rekomendowania w/w probiotyków 
w przypadku ciężkiej choroby.

4. U pacjentów cierpiących na zapale-
nie zbiornika jelitowego – powikła-
nie wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego leczonego chirurgicznie, 
można rekomendować kombinację 
8 szczepów: L. paracasei subsp. pa-
racasei DSM 24733 + L. plantarum 
DSM 24730 + L. acidophilus DSM 
24735 + L. delbrueckii subsp. bulga-
ricus DSM 24734 + B. longum subsp. 
longum DSM 24736 + B. breve DSM 
24732 + B. longum subsp. infantis 
DSM 24737 + S. salivarius subsp. 
thermophilus DSM 24731.

5. W przypadku wcześniaków (uro-
dzonych przed 37 tyg.), niemowląt 
o niskiej masie urodzeniowej (<2,5 
kg), określone probiotyki mogą 
zmniejszać śmiertelność, a także 
zapobiegać martwiczemu zapaleniu 
jelit i skracać czas hospitalizacji.[1]

Należy sugerować pacjentom stoso-
wanie probiotyków tylko wtedy, gdy 
istnieją wyraźne korzyści. Co więcej, 
należy wziąć pod uwagę, że działanie 
probiotyków jest specyficzne dla szcze-
pu i podawanej kombinacji szczepów.[2]

Zatwierdzono streryd w leczeniu zespołu suchego oka. Witamina D a nowo-
twory. Nowe wytyczne stosowania probiotyków. 

Czytaj całość na ww.opieka.farm🌐

autor: mgr farm. Anna Świder
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Pod koniec maja 2020 r. pisaliśmy o nowych badaniach nad chlo-
rochiną i hydroksychlorochiną przeprowadzonych na dużej popu-
lacji – 96 032 chorych na COVID-19.  Badania te miały udowodnić 
zwiększone ryzyko zgonów i ryzyko arytmii u chorych z COVID-19 
po zastosowaniu samej chlorochiny, bądź w połączeniu z makroli-
dem, a także samej hydroksychlorochiny i w połączeniu z makroli-
dem. WHO postanowiło wstrzymać zalecenie o podawaniu leków 
zakażonym SARS-CoV-2 i ponownie ocenić dostępne dowody.

Badanie oparte o sfałszowane dane
Badanie zostało opublikowane w jednych z czołowych recenzowa-
nych czasopismach medycznych – The Lancet i The New England 
Journal of Medicine (NEJM). Krótko po publikacji zostało ono 
skrytykowane przez klinicystów, a także biostatystyków i etyków 
medycznych. Przedmiotem kontrowersji była baza danych pacjen-
tów, pochodząca od Surgisphere, niewielkiej firmy bez dużego 
doświadczenia na rynku. Zastanawiano się w jaki sposób firma 
była w stanie zebrać i przeanalizować dane dziesiątek tysięcy 
pacjentów z setek szpitali, także biorąc pod uwagę złożoność 
regulacji o poufności danych pacjentów. 

Autorzy badania skontaktowali się z The Lancet, aby wycofać 
publikację. Nie byli w stanie przeprowadzić niezależnego audytu 
danych stanowiących podstawę ich analizy. Doszli do wniosku, że 
nie mogą zagwarantować wiarygodności podstawowych źródeł 
danych. W oświadczeniu poinformowali, że Surgisphere nie wyśle 
pełnego zestawu danych, umów z klientami oraz raportu audytu, 
ze względu na wymogi dotyczące poufności. W związku z tym 
autorzy badania nie mogli przeprowadzić niezależnej, wewnętrz-
nej recenzji. 

Chwilę po tym, NEJM wydało własne oświadczenie z przepro-
sinami dla czytelników pisma i powodem usunięcia publikacji 
z czasopisma.Setki badaczy z całego świata zadawało pytania na 
temat pochodzenia danych zaczerpniętych od firmy Surgisphere. 
Skontaktowano się z największymi systemami opieki zdrowotnej 
pomagającymi pacjentom z COVID-19, ale nikt nie opierał się na 
danych od Surgisphere. Sama firma odmówiła podania nazwisk ze 
względu na umowy o poufności. 

Kilka instytucji, które kiedyś zostały wymienione jako współpracu-
jące z Surgisphere twierdzą, że nie mają żadnych danych na temat 
nikogo, kto mógłby pracować z firmą. Chwilę potem z witryny Sur-
gisphere informacje o współpracy z instytucjami zostały usunięte.
[1]

Jak doszło do pomyłki?
Pierwszym autorem publikacji jest kardiochirurg Mandeep Mehra. 
Tłumaczy on jak doszło do pomyłki – drugiego współautora, 
kardiochirurga Amita Patel spotkał w kręgach akademickich i me-
dycznych. Ten zapoznał go z Sapanem Desai, chirurgiem naczynio-
wym oraz założycielem Surgisphere. W 2007 r. Desai założył firmę, 
która początkowo słynęła z publikacji podręczników medycznych. 
Sam założyciel mówi, że już od początku pracował nad projektami 
dużych zbiorów danych. Twierdzi się, że z czasem Surgisphere 
zaczęło opracowywać bazy danych dokumentacji szpitalnej, które 
można byłoby wykorzystać do badań. W momencie wybuchu 
pandemii, Desai oświadczył, że jego baza może odpowiedzieć na 
kluczowe pytania dotyczące bezpieczeństwa leków.

Jednak po pojawieniu się badań w The Lancet i NEJM krytycy 
zidentyfikowali liczne nieścisłości w danych. W The Guardian 
wykazano, że kilku pracowników Surgisphere ma niewielkie lub 
brak naukowego wykształcenia – osoba wymieniona jako redaktor 
naukowy jest w rzeczywistości pisarką science-fiction, a dyrektor 
ds. marketingu to modelka i hostessa.[2]

Po wybuchu skandalu, Mehra jako jedyny wydał osobiste oświad-
czenie, w którym przeprosił za brak upewnienia się co do wiary-
godności źródeł danych.[3]

WHO wznawia badania nad hydroksychlorochiną
Podczas konferencji prasowej WHO ogłosiło, że wznawia globalne 
badanie dotyczące leków. Komitet monitorujący bezpieczeństwo 
danych stwierdził, że nie ma zwiększonego ryzyka zgonu u pacjen-
tów z COVID-19 przyjmujących lek.[2]

WHO wznawia badania nad chlorochiną i hydroksy-
chlorochiną

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

Numer decyzji Nazwa produk-
tu leczniczego Data decyzji Podmiot odpowie-

dzialny Rodzaj decyzji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 
18.06.2020

Megalia 2020-06-18 Vipharm S.A. Wycofanie z obrotu Zanieczyszczenie mikrobiologiczne

Decyzja z dn. 
17.06.2020

Uromaste 2020-06-17 Labiana Pharmaceu-
ticals

Wycofanie z obrotu + 
zakaz wprowadzenia

Wycofanie wszystkich leków 
z fosfomycyną w dawce 2 g (ryzyko 
przewyższa korzyści ze stosowania)

Decyzja z dn. 
17.06.2020

Monural 2020-06-17 Zambon S.p.A Wycofanie z obrotu + 
zakaz wprowadzenia

Wycofanie wszystkich leków 
z fosfomycyną w dawce 2 g (ryzyko 
przewyższa korzyści ze stosowania)

Decyzja z dn. 
15.06.2020

Nasen
numer serii: 
020320 termin 
ważności: 
03.2023

2020-06-15 Polfarmex S.A. Wycofanie z obrotu stwierdzenie w kartonie zbiorczym 
przeznaczonym na lek Furosemi-
dum Polfarmex opakowań z lekiem 
Nasen oraz blistrów z lekiem Nasen 
w opakowaniach leku Furosemidum 
Polfarmex

Decyzja z dn. 
15.06.2020

Furosemidum 
Polfarmex 
numer serii: 
020320 termin 
ważności: 
03.2023

2020-06-15 Polfarmex S.A. Wycofanie z obrotu stwierdzenie w kartonie zbiorczym 
przeznaczonym na lek Furosemi-
dum Polfarmex opakowań z lekiem 
Nasen oraz blistrów z lekiem Nasen 
w opakowaniach leku Furosemidum 
Polfarmex 

Decyzja z dn. 
10.06.2020

Espumisan 2020-06-10 Importer równoległy: 
Forfarm Sp. z o.o.

Ponowne dopuszcze-
nie do obrotu 

produkt spełnia wymagania jako-
ściowe i jest zgodny z dokumentacją 
rejestracyjną
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Prawo i realizacja recept

Zwroty i reklamacje towarów w aptece

autor: mgr farm. Małgorzata Łęt

W każdej aptece w widocznym miejscu umieszczona jest informacja, 
iż zgodnie z art. 96 ust. 7 produkty lecznicze, środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z 
apteki nie podlegają zwrotowi.[1]

Wspomniany powyżej art. 96 w ust. 8 dopuszcza możliwość zwrotu 
produktu leczniczego lub wyrobu medycznego z powodu jego wady 
jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu 
leczniczego. W przypadku zwrotów leków i wyrobów medycznych z 
powodu:

• wady jakościowej – należy taki przypadek zgłosić do WIF,
• sfałszowania produktu leczniczego – należy zgłosić do WIF,
• niewłaściwego wydania – zwrócony towar należy zutylizować. 

Suplementy diety i kosmetyki
Możliwość zwrotu suplementów diety i kosmetyków regulowana 
jest przepisami Kodeksu Cywilnego (dział II). Sprzedawca jest odpo-
wiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 
fizyczną lub wadę prawną. W sprzedaży w aptece trudno mówić o 
wadzie prawnej, pozostają więc jedynie wady fizyczne.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, 
czyli np. wadzie jakościowej niewidocznej w momencie sprzedaży 
lub gdy produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poin-
formował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie 
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. Przykładowo: 
pacjent kupuje kosmetyk z filtrem, informując, że potrzebuje go dla 
rocznego dziecka, a sprzedający poleca taki, który ma ograniczenie 
wiekowe powyżej 3. roku życia.

Ostatnia sytuacja może występować szczególnie często, gdy komu-
nikacja między kupującym a sprzedającym nie jest wystarczająco 
precyzyjna.

Jak przebiega proces reklamacyjny?
W przypadku zgłoszenia przez klienta apteki reklamacji przede 
wszystkim należy ustalić, czy towar został zakupiony w danej 
aptece. Udowodnienie tego jest obowiązkiem pacjenta. Najlepiej, 
gdy pacjent taką sprzedaż udokumentuje za pomocą paragonu, ale 
dowodem dokonania zakupu może też być potwierdzenia płatności 
kartą, a nawet metka na opakowaniu z danymi apteki, a w przypad-

ku sprzedaży leków na receptę – konkretna recepta. Ponieważ 
sprzedaż powinna być skorygowana, najwygodniej jest, gdy pa-
cjent przedstawi paragon lub fakturę zakupu. Należy pamiętać, że 
korekta faktury musi zostać podpisana. Temat paragonów i faktur 
omówię w innym opracowaniu. 

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może żądać wy-
miany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Reklamacji 
podlegają jedynie towary, których data ważności lub przydatności 
do spożycia nie upłynęła. W przypadku produktów spożywczych 
reklamacja musi być zgłoszona nie później niż w ciągu 3 dni od 
stwierdzenia wady.

Pacjent nie może żądać zwrotu pieniędzy jeżeli wymiana lub 
naprawa jest możliwa – chyba, że naprawa lub wymiana naraża 
kupującego na duże niedogodności. Bardzo ważne jest, aby prawi-
dłowo sporządzić protokół reklamacyjny. Powinien on zawierać:

• datę zgłoszenia,
• określenie sprzedawcy i kupującego,
• określenie towaru, który jest niezgodny z umową oraz opisa-

nie tych wad,
• żądanie klienta (nieodpłatna naprawa lub wymiana). 

Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma 14 dni. W tym terminie 
należy udzielić odpowiedzi. Jej brak skutkuje uznaniem reklama-
cji za zasadną.

Istotne jest, że w przypadku wady jakościowej pacjent nie może 
żądać od sprzedającego zwrotu pieniędzy przed rozpatrzeniem 
reklamacji, bądź upływem 14 dni od zgłoszenia. Ten termin nie 
oznacza, że w tym czasie towar musi zostać naprawiony lub 
wymieniony. Nie udzieleni odpowiedzi w wyznaczonym terminie 
oznacza uznanie reklamacji. Okres na naprawę liczony jest od dnia 
dostarczenia go do producenta lub innego miejsca, gdzie naprawa 
jest możliwa. Przepisy nie określają, ile jest na to czasu.

Z mojego doświadczenia aptecznego wynika, że czasami lepiej 
rozpatrzyć reklamację pozytywnie, nawet jeżeli nie jest do końca 
zasadna i próbować załatwić zwrot z dostawcą. Istnieją jednak 
sytuacje, kiedy reklamowany towar powinien zostać wymieniony 
pacjentowi od razu.[2]
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Notatki z Zeszytu Aptecznego

Interakcje doustnych leków przeciwcu-
krzycowych

Najczęstsze interakcje leków przeciwcukrzycowych to takie, które 
wpływają na wzrost bądź spadek stężenia glukozy we krwi, co 
utrudnia kontrolę cukrzycy. Większość z nich jest jednak mało 
istotna klinicznie i występuje bardzo rzadko. 

Pochodne sulfonylomocznika + kotrymoksazol
Połączenie pochodnych sulfonylomocznika i kotrymoksazolu 
(sulfometoksazolu i trymetoprymu) może wzajemnie nasilać ich 
działanie i zwiększać ryzyko epizodów hipoglikemii.[22]

Pochodne sulfonylomocznika lub metformina + NLPZ
Przypadki hipoglikemii po jednoczesnym zastosowaniu pochod-
nych sulfonylomocznika czy metforminy z NLPZ są rzadkie i nie 
jest to interakcja istotna klinicznie. Podobnie powszechne zasto-
sowanie kwasu acetylosalicylowego w dawkach niskich i średnich 
nie dostarczyło doniesień o przypadkach nieoczekiwanej hipogli-
kemii u pacjentów stosujących jednocześnie pochodne sulfonylo-
mocznika, dlatego takie połączenie można uznać za bezpieczne. 
Pewnym wyjątkiem jest tu łączenie fenylbutazonu (Butapirazol) 
z PSM, w przypadku którego opisywano silne spadki glikemii.

Doustne leki przeciwcukrzycowe + β-blokery 
Warto uczulić pacjentów stosujących zarówno insulinę, jak i do-
ustne leki cukrzycowe łącznie z β-blokerami, że niektóre z symp-
tomów hipoglikemii (np. tachykardia lub drżenie mięśni, ale nie 
nadmierna potliwość) mogą nie wystąpić. Prowadzi to do tzw. 
nieświadomości hipoglikemii, przez którą pacjent nie ma sygna-
łu, że powinien zażyć glukozę. Poza tym hipoglikemia u pacjentów 
leczonych β-blokerami może powodować skoki ciśnienia bądź 
bradykardię.[22]

Metformina + werapamil
Blokery kanałów wapniowych mogą hamować wydzielanie za-
równo insuliny, jak i glukagonu oraz zmniejszać wychwyt glukozy 
przez wątrobę i komórki organizmu, a w konsekwencji prowadzić 
do hiperglikemii. Klinicznie istotne zakłócenia w kontrolowaniu 
przebiegu cukrzycy przez beta-blokery należą jednak do rzadko-
ści.[22]

Akarboza + warfaryna
Interakcja między akarbozą a warfaryną zazwyczaj nie występuje, 
jednak warto pamiętać o możliwości zmian czasu krzepnięcia 
u pacjentów leczonych łącznie tymi lekami. Odnotowano przy-
padki zarówno wzrostu, jak i spadku INR po włączeniu akarbozy 
u pacjentów leczonych warfaryną. Były to jednak odosobnione 
sytuacje.

Leki przeciwcukrzycowe + inhibitory MAO
Interakcja nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy 
(MAO) z lekami przeciwcukrzycowymi jest dobrze udokumen-
towana, jednak ma średnią istotność kliniczną. Polega ona na 
wzmocnieniu działania hipoglikemizującego leków przeciwcukrzy-
cowych. W Polsce nieselektywne inhibitory MAO nie są dostęp-
ne. Interakcja z moklobemidem i rasagiliną nie wydaje się być 
problemem.[22]

- Reklama -
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Terbinafina w kremie

Terbinafina to dostępna bez recepty substancja przeciwgrzybi-
cza, stosowana w postaci kremu i aerozolu, wskazana w le-
czeniu grzybic skóry (przede wszystkim stóp), paznokci oraz 
łupieżu pstrego. Terbinafina w tabletkach dostępna jest tylko 
na receptę.

Terbinafina w kremie – Komu można polecić?
Terbinafinę w kremie możesz polecić pacjentom, którzy:

• skarżą się na objawy grzybicy paznokci stóp (takie 
jak: przebarwienia płytki, zgrubienia płytki, łamliwość 
paznokci),

• odczuwają świąd stóp, mogący wskazywać na grzybicę,
• skarżą się na świąd w pachwinach, pod biustem, pod 

pachami, po wewnętrznej stronie ud, mogący wskazy-
wać na grzybicę,

• proszą o preparat na nadmierną potliwość stóp i świąd, 
które mogą wskazywać na grzybicę.[1][2]

• osobom z potwierdzonym przez lekarza łupieżem 
pstrym,

• dzieciom od 12 r.ż., u których rodzice zauważyli objawy 
wskazujące na infekcję grzybiczą.[1][2]

Mimo że producent nie zaleca stosowania terbinafiny w kre-
mie u dzieci poniżej 12. roku życia, badania potwierdzają, że 
taka praktyka jest bezpieczna i skuteczna.[1][2]

Terbinafina w kremie – Jak stosować?
Zależnie od umiejscowienia infekcji grzybiczej, 1%-procen-
towy krem z terbinafiną powinien być stosowany raz lub 
dwa razy dziennie przez 2-4 tygodnie.[2][3][4] 
Leczenie grzybicy stóp może trwać do 4 tygodni, w pozo-
stałych przypadkach zalecany czas kuracji to 2 tygodnie. 
Pamiętaj, aby udzielić informacji praktycznych pacjentom 
stosującym terbinafinę w kremie. Takie wskazówki to:

• przed nałożeniem preparatu należy umyć i dokładnie 
wysuszyć powierzchnię skóry,

• krem należy nakładać w postaci cienkiej warstwy na 
zmieniony chorobowo fragment skóry oraz jego bezpo-
średnie okolice,

• jeśli infekcja grzybicza znajduje się w obrębie fałdu 
skórnego (np. pod piersią, w pachwinie lub poślad-
kach), leczony obszar można osłonić jałową gazą, 
zwłaszcza na noc.[2]

Terbinafina stosowana przez 7 dni w kremie o stężeniu 10 mg/g powo-
duje, że przez kolejny tydzień w warstwie rogowej naskórka utrzymuje 
się wyższe stężenie, niż minimalne stężenie działające przeciwgrzybicz-
nie.

Terbinafina w kremie – Jak działa? 
Terbinafina hamuje aktywność enzymu epoksydazy skwalenowej, co za-
kłóca syntezę steroli koniecznych do budowy ściany komórkowej grzybów. 
Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i nagromadzenia skwalenu. W kon-
sekwencji dochodzi do zahamowania syntezy ściany komórkowej i śmierci 
komórek grzyba. Złagodzenie objawów infekcji grzybiczej po zastosowaniu 
terbinafiny w kremie następuje zwykle po kilku dniach, a całkowite wylecze-
nie po 2-4 tygodniach terapii. W warunkach pozaszpitalnych terbinafina nie 
powinna być stosowana profilaktycznie.

Terbinafina w kremie – Na co uważać?
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w trakcie stosowania 
terbinafiny w postaci kremu jest niewielkie. Działania niepożądane 
pojawiają się rzadko i należą do nich: pieczenie, świąd oraz pokrzywka. 
U pacjentów z łuszczycą może dojść nasilenia jej objawów. Ryzyko wy-
stąpienia działań niepożądanych rośnie u osób obciążonych genetycz-
nie chorobami autoimmunologicznymi.

Terbinafina stosowana miejscowo przechodzi do mleka matki karmią-
cej w minimalnym stopniu, dlatego jej stosowanie w trakcie karmienia 
piersią jest bezpieczne. Terbinafina stosowana miejscowo jest również 
bezpieczna w trakcie trwania ciąży.[5]

Terbinafina w kremie – Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Nie istnieją dowody naukowe potwierdzające jakiekolwiek istotne klinicznie 
interakcje terbinafiny stosowanej miejscowo z innymi lekami.[2]

Terbinafina w kremie – Dodatkowe informacje
Terbinafina posiada potwierdzoną licznymi badaniami skuteczność.[4]

W przeglądzie systematycznym z 2003 oraz przeglądzie Cochrane z 2014 
roku wykazano, że terbinafina w długotrwałym leczeniu jest skutecz-
niejsza niż klotrimazol i cyklopiroks oraz że u pacjentów z grzybicą skó-
ry gładkiej terbinafina podawana miejscowo jest skutecznym środkiem 
o niewielkim ryzyku wystąpienia działań niepożądanych.[4]

Zachęć pacjenta do noszenia luźnych, nieobcisłych ubrań oraz skarpetek. 
Poinformuj również pacjenta o konieczności osuszenia miejsc zajętych 

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

- Reklama -
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przez infekcję grzybiczą przed założeniem ubrań. Do częstych przyczyn 
niepowodzenia terapii należy nieprzestrzeganie schematu podawania 
środka oraz zaprzestanie stosowania preparatu po początkowej popra-
wie, dlatego należy pamiętać o konieczności regularnego stosowania 

Kategoria Preparat Postać Dawka Opakowania
OTC Terbinafina Ziaja krem 10 mg/g 15 g
OTC Terbilum krem 10 mg/g 15 g
OTC Myconafine 1% krem 10 mg/g 15 g
OTC Tersilat krem 10 mg/g 15 g
OTC Undofen Max krem 10 mg/g 15 g
OTC Lamisilatt 1 roztwór na skórę 10 mg/ml 4 g
OTC Tersilat aerozol na skórę aerozol na skórę 30 ml
OTC Undofen Max Spray aerozol na skórę aerozol na skórę 30 ml

OTC Terbiderm krem 10 mg/g 15 g

OTC Lamisilatt krem 10 mg/g 15 g

mgr farm. Bartosz Skałubiński   

- Reklama -

preparatu przez okres 2-4 tygodni.[4] Terbinafina w postaci kremu oraz 
aerozoli i roztworów na skórę dostępna jest w Polsce bez recepty. 
Tabletki z terbinafiną są dostępne wyłącznie z przepisu lekarza. Do-
stępne w Polsce preparaty terbinafiny zestawiono w tabeli. 



pn. 22 czerwca 2020 - 10 -

Pobierz Gońca: www.opieka.farm/goniec

Wydrukuj i powieś na 
lodówce aptecznej!

Stopień Stosowane leki Uwagi

I stopień

ból słaby do umiarkowanego

• NLPZ: ibuprofen (Nurofen), ketoprofen(Ketonal), 
deksketoprofen (Dexak), naproksen, diklofenak 
(Olfen, Voltaren, Diky), nimesulid (Nimesil, Aulin)

• paracetamol
• metamizol sodowy (Pyralgina)

• istnieje możliwość łączenia NLPZ 
z paracetamolem w celu zwiększenia 
skuteczności leczenia

II stopień

ból umiarkowany do silnego

słabsze opioidy:
• kodeina (Thiocodin, Dafalgan Codeine, Efferalgan 

Codeine, Paramax-Cod, Solpadeine, Talvosilen, 
Ultracod)

• tramadol (Poltram, Tramal, Tramadol, Adamon, Noax 
Uno, Oratram)

• dihydrokodeina (DHC Continus)
• nefopam (Nefopam)

• zaleca się kontynuowanie podawania 
leku z I stopnia drabiny analgetycz-
nej w celu zmniejszenia dolegliwości 
bólowych oraz możliwości używania 
mniejszych dawek leków z II stopnia 
drabiny analgetycznej

• nie należy łączyć dwóch leków z II stop-
nia drabiny analgetycznej

III stopień

ból silny do bardzo silnego

silne opioidy:
• morfina (Sevredol, Doltard, MST Continus, Vendal)
• oksykodon (Accordeon, OxyNorm, Oxycodone, Oxy-

Contin, Oxydolor, Reltebon)
• fentanyl (Instanyl, PecFent, Vellofent, Effentora, Ma-

trifen, Durogesic, Fentanyl Actavis)
• buprenorfina (Bunondol, Bunorfin, Suboxone, Melo-

dyn, Buprenorfina Teva, Transtec)
• metadon

• zwrócić uwagę pacjentowi na możli-
wość występowania zaparcia

Ściąga Apteczna

Drabina analgetyczna

Drabina analgetyczna to schemat farmakologicznego leczenia bólu 
zdefiniowany przez WHO. Pierwotnie miała służyć jako wytyczne do 
leczenia bólu nowotworowego, ale jest powszechnie stosowana do 
leczenia wszystkich rodzajów bólu. Wybór odpowiednie leku ze sche-
matu zależy od natężenia bólu odczuwanego przez pacjenta, jego 
patomechanizmu powstawania oraz mechanizmu działania leku.

W schemacie wyróżniono trzy stopnie intensywności leczenia 
dorosłych, dwie w przypadku dzieci oraz leki wspogające leczenie. 
Przejście na wyższy stopień drabiny wynika z braku skuteczności 
leków z niższego drabiny lub w przypadku narastania bólu.[1][2]
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- Gdzie można dostać najlepsze opatrunki?

- W strefie gazy

Sprawdź swoją wiedzę

Suchar apteczny

Krzyżówka Apteczna #4

Poziomo:
5. Podwyższenie temperatury ciała, ale nie gorączka
8. Gdy BMI wynosi 25,0–29,99
10. Substancja czynna w ulubionym leku brytyjskiego 
arystokraty (patrz: Goniec Apteczny #5)

Pionowo:
1. Hormony naśladowane przez leki przeciwcukrzycowe.
2. Odmiana łupieżu.
3. Octan __ - w tabletce "dzień po"
4. Metylowana morfina z przejęzyczeniem ;)
6. Teratogenny lek stosowany w trądziku
7. Żylaki odbytu.
9. BMK, czyli białko ___ krowiego

 Napisz do redakcji:
redakcja@goniecapteczny.pl
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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:

Pod wpływem długotrwałego ucisku, tarcia, noszenia niewygod-
nego obuwia czy złej pielęgnacji na stopach może dochodzić do 
powstawania zmian, które początkowo łagodne i prawie niezauwa-
żalne mogą rozwinąć się w bardzo bolesne i trudne do usunięcia.

Czym są brodawki?

Brodawki, nazywane też kurzajkami, powstają na skutek infekcji 
wirusów, którymi możesz zarazić się na basenie, saunie, w szatniach 
czy w innych ciepłych i wilgotnych miejscach użytku publicznego. 
Są to małe, nieregularne, twarde narośla, białe, często z ciem-
ną kropką (krwi) na powierzchni. Najczęściej są płaskie. Bywają 
bolesne i powodują ucisk podczas chodzenia. Mogą występować 
pojedynczo lub w skupieniach. Są zakaźne, mogą się rozprzestrze-
niać i mają tendencję do nawrotów. Mogą pojawiać się w różnych 
miejscach na ciele, a brodawka podeszwowa zlokalizowana jest 
zawsze na podeszwach i na palcach stóp.

Jak zapobiegać powstawaniu brodawek?

Aby zapobiegać powstawaniu brodawek najważniejsze unikanie 
kontaktu ze skórą osób, u których brodawki występują. Nigdy nie 
wycinaj samodzielnie brodawek – przez rozdrapywanie i nacina-
nie możesz jedynie nasilić ich rozsiewanie i w rezultacie powsta-
wanie nowych zmian. Jeśli korzystasz z miejsc użytku publicznego 
(np. baseny), zawsze zwróć uwagę, aby dokładnie opłukać stopy 
(np. za pomocą mydła/płynu dezynfekującego). Ważna jest również 
odpowiednia higiena stóp – zadbaj o codzienną zmianę skarpetek 
oraz o to, aby stopy pozostawały suche.

Przyczyn powstawania odcisków jest wiele. Najczęściej tworzą 
się na skutek noszenia źle dopasowanego, twardego i ciasnego 
obuwia, które wywiera długotrwały nacisk na stopę, uprawiania 
sportu, przebywania w pozycji stojącej przez długi czas lub częstego 
i długotrwałego przemieszczania się po trudnym terenie. Aby 
zapobiegać odciskom, noś tylko wygodne, miękkie obuwie, dobrze 
dopasowane do Twojej stopy, aby nie przesuwała się w czasie cho-
dzenia. Zmniejszy to ryzyko powstawania i nawrotów odcisków.

Czym są modzele i nagniotki?

Modzele i nagniotki to rodzaje odcisków. Różnią się miejscem wy-
stępowania na stopie.

Modzele tworzą się na podeszwach stóp, czasami na palcach lub na 
dłoniach. Powstają pod wpływem długotrwałego tarcia lub ucisku 
– ugniatana i uciskana skóra z powodu niedokrwienia umiera, two-
rząc opisywane narośla. Są to plackowate obszary zgrubiałej skóry. 
Najczęściej są miękkie, mają lekkożółtawy kolor i mało wyraźne 
granice. Niestety mogą być bardzo bolesne. Charakteryzuje je silne 
pieczenie w miejscu powstawania zmiany, niekiedy trudne do znie-
sienia, co może przypominać „stąpanie po rozżarzonych węglach”.

Nagniotki występują najczęściej na palcach, w okolicach stawów 
oraz w miejscach styku między palcami. Nagniotki to wypukłe ster-
czące zrogowacenia skóry w kształcie stożka, dla których charak-
terystyczne jest, widoczny po zdrapaniu rdzeń, który przy każdym 
ucisku powoduje ból. Nagniotki mogą być mylone z brodawkami, 
ponieważ ich objawy są bardzo podobne. Brodawki nie mają jed-
nak czarnego rdzenia, który widoczny jest po usunięciu wierzchniej 
warstwy nagniotka i po nacięciu krwawią.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości poproś o pomoc farma-
ceutę – udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji.

 Czym się różnią brodawki, modzele i odciski? 
[edukacja pacjenta]


