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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Cochrane: Skuteczność 
probiotyków w ostrej biegunce 
infekcyjnej
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Fundacja  Cochrane  przeprowadziła  przegląd systematyczny, 
sprawdzający skuteczność probiotyków w skracaniu czasu trwa-
nia objawów ostrej biegunki infekcyjnej.

Biegunka może ustąpić w ciągu kilku dni. Jednak w przypadku 
ostrej biegunki utrata wody, soli i składników odżywczych może 
doprowadzić do odwodnienia, a nawet śmierci. Probiotyki mogą 
pomagać w zwalczaniu szkodliwych drobnoustrojów powodują-
cych biegunkę lub zmniejszać stan zapalny jelit. Głównym celem 
leczenia jest zapobieganie odwodnieniu oraz skrócenie czasu 
trwania choroby.

W  przeglądzie systematycznym  zostały włączone 82 badania 
z  randomizacją z udziałem 12 127 pacjentów z ostrą biegunką, 
z których większą część stanowiły dzieci. Badania uwzględniały 
stosowanie probiotyków, głównie preparatów zawierających 
bakterie kwasu mlekowego lub bifidobakterii. Pacjenci najczę-
ściej stosowali preparaty zawierające  Saccharomyces boular-
dii, Lactobacillus casei oraz Lactobacillus reuteri.

Analiza przeprowadzana z uwzględnieniem dużych badań 
z niskim ryzykiem błędu systematycznego wykazała niewielki 
wpływ lub brak wpływu na ryzyko trwania biegunki 48 godzin 
lub dłużej. Nie można wyraźnie określić skuteczności probioty-

ków w skracaniu czasu trwania biegunki ze względu na niską 
wiarygodność dowodów naukowych. Probiotyki nie zapobiegały 
hospitalizacji pacjentów z ostrą biegunką.

Stosowanie probiotyków nie było związane ze zdarzeniami nie-
pożądanymi.[1]

Źródła
1. Cochrane: Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. 8.12.2020 

Kolejna szczepionka przeciw 
COVID-19 poddana analizie
mgr farm. Marta Pajęcka
Redaktor prowadzący portalu opieka.farm.

Do Europejskiej Agencji Leków (EMA) wpłynął wniosek o wyda-
nie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Con-
ditional Marketing Authorisation, CMA) szczepionki przeciwko 
COVID-19 opracowywanej przez firmę Janssen-Cilag Internatio-
nal N.V.

Szczepionka, podobnie jak produkt firmy AstraZeneca, została 
opracowana w oparciu o adenowirusa zmodyfikowanego tak, 
aby wytwarzał białko S (spike protein).

EMA ma dokonać analizy ryzyka i korzyści ze stosowania tego 
preparatu już w połowie marca. Wtedy też otrzymamy informa-
cję o warunkowym dopuszczeniu do obrotu szczepionki firmy 
Janssen-Cilag. [1]

Źródła
1. Informacja Prezesa Urzędu z dnia 16 lutego 2021 r. dotycząca wniosku o wydanie 

warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 
firmy Janssen
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https://opieka.farm/wiedza-produktowa/4flex-puregel-komu-polecac-jak-stosowac-na-co-uwazac/
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Nowy 4Flex PureGel – lek 
w postaci bezbarwnego żelu
ARTYKUŁ REDAKCJI PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE FIRMY 
BAUSCH HEALTH.
Do portfolio produktów firmy Bausch Health dołączył nowy pre-
parat w postaci bezbarwnego żelu z naproksenem o stężeniu 
10%, 4Flex PureGel. Nie należy go mylić suplementem na stawy 
4Flex zawierającym kolagen, chociaż obydwa produkty mogą 
być stosowane jednocześnie.

4Flex PureGel odznacza się niską zawartością substancji pomoc-
niczych, stąd nazwa – „pure-gel”, czyli czysty żel. Wykazuje działa-
nie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, a dzięki 
zawartości etanolu wywołuje efekt chłodzący i znieczulający. 
Naproksen, główny składnik leku 4Flex PureGel, ma udowodnio-
ną skuteczność w chorobach zwyrodnieniowych stawów oraz 
miejscowym leczeniu bóli mięśniowo-stawowych. Warto dodać, 
że eksperci Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego zale-
cają stosowanie miejscowych NLPZ w leczeniu bólu w chorobie 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego (silna rekomendacja) i sta-
wów dłoni.[1]

Według  metaanalizy  z 2016 roku oceniającej skuteczność nie-
operacyjnych metod leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego, 
naproksen jest najskuteczniejszą opcją redukującą ból i popra-
wiającą funkcje stawu.[2]

Naproksen szybko penetruje do stawu, osiągając wysokie stęże-
nia, które utrzymują się długo, z uwagi na okres półtrwania kil-
kakrotnie dłuższy od innych NLPZ (ibuprofenu, diklofenaku czy 
ketoprofenu). Posiada wysoki profil bezpieczeństwa sercowo-
-naczyniowego – na tle innych leków z grupy NLPZ ma najniższe 
ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Ponad-
to w niewielkim stopniu wchłania się do krwiobiegu, co również 
zwiększa bezpieczeństwo stosowania.[3]

4Flex PureGel może być polecany osobom dorosłym, które cho-
rują na chorobę zwyrodnieniową stawów i skarżą się na ich bóle, 
stosują inne leki p/zapalne (NLPZ) jak i suplementy na stawy. 
Może być również rekomendowany u sportowców, którzy są na-
rażeni na urazy i innym osobom poszukującym skutecznej maści 
na stłuczenia i skręcenia stawów.[4]

Źródła
1. Kolasinski, S. L., Neogi, T., Hochberg, M. C., Oatis, C., Guyatt, G., Block, J., Callahan, 

L., Copenhaver, C., Dodge, C., Felson, D., Gellar, K., Harvey, W. F., Hawker, G., Herzig, 
E., Kwoh, C. K., Nelson, A. E., Samuels, J., Scanzello, C., White, D., Wise, B., … Reston, 
J. (2020). 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline 
for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis care & 
research, 72(2), 149–162.

2. Jevsevar, D. S., Shores, P. B., Mullen, K., Schulte, D. M., Brown, G. A., & Cummins, 
D. S. (2018). Mixed Treatment Comparisons for Nonsurgical Treatment of Knee 
Osteoarthritis: A Network Meta-analysis. The Journal of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons, 26(9), 325–336.

3. Angiolillo, D. J., & Weisman, S. M. (2017). Clinical Pharmacology and Cardiovascular 
Safety of Naproxen. American journal of cardiovascular drugs : drugs, devices, and 
other interventions, 17(2), 97–107.

4. Bausch Health Ireland Limited (2018). Charakterystyka produktu leczniczego 4Flex 
PureGel, data pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25.05.2018

Skrócona informacja o leku 4Flex PureGel
4Flex PureGel, 100 mg/g, żel; Skład jakościowy i ilościowy: 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum). Substancje po-
mocnicze: Trolamina, Etanol 96%, Karbomer, Woda oczyszczona. Postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania do stosowania: Leczenie 
miejscowe: bóle mięśniowo-stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: 4Flex PureGel 
należy stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, 
najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Maksymalna dawka dobowa naproksenu wynosi 1000 mg. Dzieci i młodzież: 
Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu u dzieci i młodzieży, grupę docelową należy ogra-
niczyć do dorosłych. Sposób podawania: Po posmarowaniu, żel rozprowadzić w miejscu bólu i masować do całkowitego wchłonięcia. 
Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Produktu leczniczego nie należy przykrywać 
opatrunkami takimi jak: bandaże czy plastry. Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności 
leczenia, zwykle wynosi nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po 1 tygodniu 
stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czyn-
ną naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym 
kwas acetylosalicylowy). Nie stosować w III trymestrze ciąży. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie 
należy stosować produktu leczniczego na uszkodzoną skórę, otwarte rany, stany zapalne skóry, błony śluzowe oraz do oczu. W razie 
przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy usunąć żel obficie spłukując wodą. Produkt leczniczy należy ostrożnie stoso-

wać: – w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd, zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych; – gdy stosowany jest na duże powierzchnie skóry długotrwale, gdyż istnieje możliwość wystą-
pienia ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych. Po wystąpieniu wyżej wymienionych objawów należy odstawić produkt leczniczy. Ze 
względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwiobiegu należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością 
wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną. W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, 
należy unikać bezpośredniego światła słonecznego oraz opalania w solarium. Działania niepożądane: Działania niepożądane (Tabela 1) 
zostały zestawione według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: bardzo 
często (≥ 1/10); często (≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), 
częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej – Rzadko: 
Miejscowe podrażnienie skóry (rumień, świąd, pieczenie), które przemĳ a po odstawieniu produktu leczniczego. Zostały również zaob-
serwowane nieliczne przypadki pęcherzykowej wysypki na skórze o różnym nasileniu. W przypadku długotrwałego stosowania na duże 
powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania naproksenu (np. nudności, biegunka, senność, 
bóle głowy, reakcje nadwrażliwości). Możliwe są reakcje uwrażliwienia na światło. Wskazanie podmiotu odpowiedzialny: PharmaSwiss 
Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska; Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwa 
organu, który je wydał: Pozwolenie 24756; Wydane przez: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).
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W gronie farmaceutów naturalne jest nazywanie osób odwie-
dzających nasze apteki pacjentami. Wielu z nas oburza się, kiedy 
ktoś, opisując naszą pracę użyje sformułowania „klient”. Jeżeli na 
dodatek usłyszymy, że stoimy za „ladą” i „sprzedajemy” leki „klien-
tom”, obraza majestatu może okazać się tak wielka, jakby co naj-
mniej przyrównano poziom naszej wiedzy farmaceutycznej do 
poziomu umiejętności wokalnych sióstr Godlewskich. Przecież 
pierwszy stół, to nie żadna lada! Leki wydajemy, a nie sprzeda-
jemy! Klienci natomiast chodzą tylko do mięsnego albo warzyw-
niaka. Po przekroczeniu progu apteki klient staje się pacjentem! 
Ale czy na pewno mamy rację?

Klient, czy pacjent? Czy nazwa ma w ogóle jakieś znaczenie? 
Czym jest nazwa? Szekspirowsko można odpowiedzieć, że to, 
co zwiemy różą, pod inną nazwą równie pięknie by pachniało. 
Jednak podobno to, jak nazywamy osoby odwiedzające nasze 
placówki, przekłada się na sposób ich traktowania i sposób po-
strzegania własnego zawodu. Natomiast podchodząc do tematu 
bardziej pragmatycznie, powinniśmy zajrzeć do Słownika Języka 
Polskiego, gdzie krótko i zwięźle zapisano, że pacjent to „chory, 
zwracający się po poradę do lekarza lub będący pod jego opieką”. 
Zatem jasno i po polsku można stwierdzić, że tylko absolwenci 
medycyny mogą nazywać swoich podopiecznych pacjentami. 
Odnoszę jednak wrażenie, że takie wyjaśnienie nas nie zadowala, 
a aptekarska wnikliwość każe drążyć temat dużo głębiej.

Zgodnie z definicją zawartą Ustawie o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta, pacjentem jest „osoba zwracająca się o udzie-
lenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń 
zdrowotnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
lub osobę wykonującą zawód medyczny”. Apteka jak dotąd nie 
była miejscem, gdzie udzielane były świadczenia zdrowotne. Wy-
dawanie produktów leczniczych, sporządzanie leków recepturo-
wych czy udzielanie o nich informacji, zaliczane jest do kategorii 
usług farmaceutycznych. Niektórzy mogą być zatem zawiedzeni, 
ale zgodnie z przepisami prawa, gość naszej apteki nie wypełnia 
definicji pacjenta.

Z drugiej strony, podczas otrzymywania prawa wykonywania za-
wodu ślubujemy (dosłownie) uroczyście mieć zawsze na uwadze 
dobro pacjenta. Ustawa o izbach aptekarskich nakłada na nas 
także obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej, które 
spisane są w Kodeksie Etyki Aptekarza. W tej niewielkiej ksią-
żeczce, którą część z nas otrzymała w dniu ślubowania, słowo 
„pacjent” pojawia się aż dziewięciokrotnie. Cały rozdział pierwszy 
opisuje należytą postawę aptekarza wobec pacjenta oraz relacje, 
jaka powinna łączyć te dwie osoby. Wiemy jednak doskonale, że 
Kodeks Etyki Zawodowej ma charakter wyłącznie deontologiczny 
i stanowi jedynie (albo „aż”) zbiór norm moralnych, jakie powin-
ny przyświecać adeptom naszego pięknego zawodu. Pomimo że 
pojęcie „kodeks” przywołuje nam na myśl formę aktu prawnego, 

Kodeks Etyki Aptekarza nie jest nim, ponieważ został uchwalony 
przez Samorząd Zawodowy, który nie ma uprawnień do tworze-
nia prawa.

Odwieczny konflikt między normami prawnymi i etycznymi jest 
– powiedzmy sobie szczerze – nierozwiązywalny jak to, czy do 
frytki należy jeść z keczupem, czy majonezem. Moim skromnym 
zdaniem, najsmaczniej jest jednak zmieszać oba sosy… Przekła-
dając tę kulinarną metaforę na płaszczyznę dylematów legalno-
-moralnych, można śmiało powiedzieć, że poszukiwanie złotego 
środka wydaje się być najrozsądniejszym działaniem.

W ostatnim czasie, do listy obowiązujących przepisów, które są 
w kręgu szczególnego zainteresowania farmaceutów, dołączyła 
długo wyczekiwana Ustawa o zawodzie farmaceuty. Nowe zapisy 
wprowadzające opiekę farmaceutyczną do porządku prawnego 
zmuszają nas do ponownego przyjrzenia się relacjom, jakie łączą 
farmaceutę i odbiorcę jego usług. Opieka farmaceutyczna została 
po raz pierwszy jasno zdefiniowana jako świadczenie zdrowotne, 
co oznacza, że osoby nią objęte są oficjalnie i niezaprzeczalnie 
pacjentami. Co więcej, farmaceuta wykonujący przegląd lekowy, 
udzielający konsultacji, wystawiający recepty kontynuowane 
w ramach zlecenia lekarskiego lub realizujący inne aktywności 
wpisujące się w świadczenie opieki farmaceutycznej staje się 
świadczeniodawcą! Niektórzy z nas zapewne uznają to za świet-
ną wiadomość, jednak czy wiemy, z czym się to wiąże?

Mając oficjalnie do czynienia z pacjentem, jesteśmy teraz praw-
nie zobowiązani do przestrzegania jego praw. Prawa pacjenta są 
tematem na tyle obszernym, że powstała całkiem spora ustawa 
poświęcona temu zagadnieniu. Pierwszym podstawowym pra-
wem jest prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających 
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Rzecz niby oczywi-
sta, ale czy z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że w każ-
dej sytuacji posiadamy wiedzę spełniającą te kryteria? W tym 
momencie warto przypomnieć temat, o którym wspominałam 
ostatnio o szczególnym znaczeniu dobrych wartościowych szko-
leń i materiałów edukacyjnych.

W omawianej ustawie przeczytamy również, że pacjent ma pra-
wo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych 
ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Brzmi znajomo? 
Całkiem niedawno zastanawialiśmy się nad definicją „zagroże-
nia zdrowia” przy okazji liberalizacji uprawnień do wystawiania 
recept farmaceutycznych. Czy udało nam się zamknąć w ramy 
to bardzo szerokie pojęcie? Nie sądzę… Teraz mamy na to drugą 
szansę.

Godność i intymność to cechy należące do podstawowych praw 
człowieka i powinniśmy je szanować niezależnie od wykonywa-
nego zawodu, jednak prawo pacjenta do zachowania w tajemni-
cy informacji z nim związanych, to przepis, który warto podkre-

mgr farm. Natalia Wrzosek
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Czynna 
zawodowo farmaceutka. Członkini Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Realizuje doktorat 
dotyczący e-recepty w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.

Pacjent czy klient… oto jest pytanie
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ślić wyjątkowo wyraźnie. Badanie ankietowe przeprowadzone 
w 2019 roku wykazało, że aż 94% pracowników aptek przyznaje 
się do rozmowy na temat obsługiwanych pacjentów z członkami 
swojej rodziny. Niepokojący jest również fakt, że zdaniem perso-
nelu fachowego apteki, aż w 93,8% placówek osoby oczekujące 
w kolejce słyszą rozmowę aptekarza z pacjentem. Nieśmiało moż-
na zatem pokusić się o konkluzje, że przestrzeganie obowiązku 
tajemnicy zawodowej może okazać się dla naszej grupy zawodo-
wej niemałym wyzwaniem.

Zgodnie z ustawową definicją, opieka farmaceutyczna jest proce-
sem udokumentowanym, natomiast pacjent ma prawo do dostę-
pu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia 
oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Aby realizować to 
prawo, świadczeniodawca jest obowiązany prowadzić i przecho-
wywać dokumentację medyczną jak również zapewnić ochronę 

danych w niej zawartych. Na każdą prośbę pacjenta, dokumenta-
cję należy również udostępnić.

Geneza słowa „pacjent” sięga języka łacińskiego i oznacza osobę 
wytrwałą, wytrzymałą oraz cierpliwie znoszącą cierpienie i trud-
ności. W dawnej polszczyźnie pacjentem określało się VIPa, któ-
ry może pozwolić sobie na opiekę dyplomowanego medyka…. 
„Gorszy sort” leczył się bowiem u znachorów. Życzę wszystkim 
naszym pacjentom, żeby przy każdej wizycie w aptece czuli się 
jak VIPy. Niech docenią fakt, że opiekują się nimi najwyższej kla-
sy specjaliści z zakresu wiedzy o leku. Niech znoszenie cierpie-
nia związanego z chorobą będzie dla nich lżejsze, dzięki nowym 
uprawnieniom farmaceutów. Bądźmy pomocni, niezależnie od 
tego, czy w naszej aptece pojawia się pacjent czy klient. Pamię-
tajmy bowiem, że każdorazowo przychodzi do nas, po prostu, 
człowiek.

APLIKACJA 
MOBILNA

Vademecum  
Herbapol Wrocław

Jesteś lekarzem  
lub farmaceutą?
Chcesz mieć dostęp do przeznaczonych  
dla specjalistów opisów produktów?
Wpisz swój numer PWZ lub PWZF,  
w zakładce Ustawienia i korzystaj z serwisu 
dostosowanego do potrzeb profesjonalistów!

Wszystkie najważniejsze informacje  
o preparatach ziołowych w Twoim telefonie!
 Wyszukuj produkty 
 Dodawaj do ulubionych 
 Pobierz charakterystykę produktu leczniczego 
 Bądź na bieżąco

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną
www.herbapol.pl/aplikacja

NAZWA i POSTAĆ PRODUKTU LECZNICZEGO Hederasal 26,6 mg/5 ml, syrop, SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g (co odpowiada 81 ml) syropu zawiera: 430,55 mg wyciągu suchego z Hedera helix L, folium (liść bluszczu) (DER 4-8:1), 
ekstrahent: etanol 30% (m/m) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (E 420) 1 ml syropu zawiera sorbitol ciekły niekrystalizujący – 0,987 g. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny  
w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODANIA Dawkowanie Dzieci w wieku od 2 do 5 lat – od 2 do 3 razy na dobę miarką po 2,5 ml lub po ½ łyżeczki od herbaty. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat – 2 razy 
na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty. Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat – od 3 do 4 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty. Sposób podawania Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka.  
Syrop przyjmować nierozcieńczony, popić wodą. Dzieci Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Wskazówki dla diabetyków: lek nie zawiera sacharozy. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. 1 łyżeczka do herbaty  
(6,2 g lub 5 ml) syropu zawiera 3,36 g D-sorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE). PRZECIWWSKAZANIA Nadwrażliwość na substancję czynną, w tym na rośliny z rodziny araliowatych – Araliaceae lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Ze względu na możliwość nasilenia się objawów ze strony układu oddechowego podczas stosowania leków o działaniu sekretolitycznym nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat. SPECJALNE 
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA Uporczywy lub nawracający kaszel u dzieci w wieku od 2 do 4 lat wymaga rozpoznania przez lekarza przed zastosowaniem leczenia. Gdy wystąpią duszności, 
gorączka, krwawa lub ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jednoczesne stosowanie tego leku z opioidowymi środkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina czy dekstrometorfan, nie jest 
zalecane bez konsultacji z lekarzem. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów z nieżytem lub chorobą wrzodową żołądka. Lek zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną 
nietolerancją fruktozy. Jednorazowa dawka syropu (5 ml) zawiera 4,935 g sorbitolu. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością 
występowania: 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) w tym pojedyncze przypadki; nieznana (nie może być 
określona na podstawie dostępnych danych). Podczas stosowania syropu Hederasal mogą wystąpić: zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, biegunka) – częstość nieznana (nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, duszności) – częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). NUMER POZWOLENIA 
MZ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 8332. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA. Produkt leczniczy OTC.

Potrójne działanie wyciągu  
z liści bluszczu:

wykrztuśne

rozrzedzające wydzielinę

bronchodilatacyjne
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KOMUNIKAT Y GIF

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 

18.02.2021 r.
Hemkortin-HC, serie 
A0030, B0131 i C0143

Decyzja z dn. 

18.02.2021 r.

Polmex Pharma Biniecki & 

Malinowski Sp. j.

Wycofanie 

z obrotu

Błędne oznaczenie mocy na 

tubie.

REKLAMA

Stosowanie ziół i produktów 
roślinnych w praktyce farmaceuty
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https://aptecznewyzwania.pl/konferencja-lek-roslinny/
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Tańsze dla pacjenta odczulanie, droższe leczenie jaskry i obja-
wów menopauzy.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało  Projekt obwieszczenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-
bów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2021 r.

Ulgę odczują na pewno pacjenci stosujący odczulanie prepara-
tem Novo-Helisen Depot. Dopłata pacjenta zmniejszy się o 450 zł. 
Mniej zapłacą również pacjenci przyjmujący pregabalinę, olanza-
pinę (Olzapin, Zolafren, Egolanza, Zolaxa) czy mykofenolan (Cell-
Cept, Myfenax).

Zwiększą się natomiast dopłaty pacjenta do preparatów zawie-
rających risperidon (Orizon, Ryspolit) oraz połączenia estradiolu 
z noretysteronem (Activelle, Cliovelle, Kliogest, Femoston conti). 
Więcej zapłacą również pacjenci okulistyczni za krople z latano-
prostem (Rozaprost, Xalatan) bimatoprostem (Bimican, Vizbin) 
i trawoprostem (Rozatrav, Travatan).

Obwieszczenie wejdzie w życie z dniem 1 marca. W przypadku 
bardzo dużych zmian cen urzędowych warto wcześniej poinfor-
mować o tym stałych pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 
projekt obwieszczenia w sprawie 
wykazu leków refundowanych

mgr farm. Marta Pajęcka
Redaktor prowadzący portalu opieka.farm

REKLAMA
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https://opieka.farm/oddechowy/rekomendacje-nice-w-leczeniu-dokuczliwego-kaszlu-u-pacjentow-z-covid-19/
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 11.1. 

 11.1.1. 

NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Ashwagandha – przegląd badań 
i preparatów
Reprint pochodzi z podręcznika: Składniki suplementów diety. Skuteczność, bezpieczeństwo i przegląd preparatów. 
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 11.1.2. 
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VAdemecum Farmaceutyczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Składniki suplementów diety. Skuteczność, bezpieczeństwo i przegląd preparatów to 
obszerne kompendium wiedzy na temat surowców wchodzących w skład suplementów diety 
dostępnych na rynku. Treść Vademecum oparta jest o dostępne badania naukowe, w tym 
najwyższej jakości przeglądy systematyczne i metaanalizy. Na ponad 500 stronach podręcznika 
omówiono aż 172 wybrane surowce pod kątem ich składu i działania farmakologicznego, 
udowodnionej skuteczności klinicznej w poszczególnych jednostkach chorobowych, 
bezpieczeństwa stosowania oraz istotnych interakcji z równocześnie zażywanymi lekami. 
Znajdziesz tu również odpowiedzi na takie pytania jak:
• Które surowce naturalne skutecznie obniżają poziom cholesterolu?
• Jakie preparaty rekomendować przy zaburzeniach snu?
• Co rekomendować na obniżenie poziomu glukozy?
• Które preparaty mogą zmniejszać dysfunkcje seksualne?
• Jakie składniki przyczyniają się do złagodzenia bólu stawów?
Vademecum pozwala na usystematyzowanie swojej wiedzy i może stanowić pomoc w codziennej 
praktyce farmaceutów, lekarzy pierwszego kontaktu czy też dietetyków. Omówienie każdego 
surowca zakończone jest przeglądem dostępnych na rynku preparatów, co ułatwia odnalezienie 
się wśród licznych produktów obecnych na półkach aptek.

https://wydawnictwo.farm/produkt/skladniki-suplementow-diety-skutecznosc-bezpieczenstwo-i-przeglad-preparatow/
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WIEDZA PRODUK TOWA

Diklofenak to NLPZ stosowany doustnie oraz miejscowo w po-
staci żelu, plastrów lub aerozolu do leczenia bólu i stanów zapal-
nych wywołanych urazami lub chorobą zwyrodnieniową stawów, 
a w postaci roztworu do płukania w stanach zapalnych śluzówki 
jamy ustnej i gardła.

Diklofenak – Komu można polecać?
Żele oraz aerozol z diklofenakiem możesz polecić:[1][2]

 — dorosłym pacjentom, którzy doznali urazów narządu 
ruchu skręcenia, zwichnięcia, nadwyrężenia. Skuteczność 
diklofenaku w ostrych stanach bólowych, wywołanych 
urazami potwierdził przegląd Cochrane z 2015 roku.

 — starszemu pacjentowi z chorobą zwyrodnieniową 
stawów jako leczenie podstawowe lub wspomagające 
terapię doustną lekiem przeciwbólowym. Skuteczność 
diklofenaku u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów 
potwierdził przegląd Cochrane z 2016 roku. [3]

 — kobiecie karmiącej piersią uskarżającej się na bóle kostno-
stawowe z uwagi na duże bezpieczeństwo stosowania.[4]

Plastry z diklofenakiem możesz zarekomendować u wspomnia-
nych pacjentów  powyżej 16 r.ż.  W ostrych stanach bólowych 
u osób z urazami i nadwyrężeniami najskuteczniejsze wydają się 
być jednak preparaty w żelu.[5]

Diklofenak do stosowania miejscowego dostępny jest również 
w postaci roztworu do płukania jamy ustnej i gardła (Glimbax). 
Możesz go polecić pacjentom powyżej 14 r.ż., którzy cierpią 
na zapalenie gardła z towarzyszącym bólem. [6]

Diklofenak – Jak stosować?
Żele z diklofenakiem (Dicloziaja, Veral, Diclac Lipogel) należy sto-
sować  trzy-cztery razy dziennie, wcierając w bolące miejsce. 
Pamiętaj, że wyjątkiem jest preparat Voltaren Max, który produ-
cent zaleca stosować dwa razy na dobę. Powodem jest dwukrot-
nie wyższe stężenie substancji czynnej (23,2 mg diklofenaku die-
tyloamoniowego, co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego 
w 1 g żelu) w stosunku do innych preparatów w żelu dostępnych 
na rynku.

Plastry lecznicze zawierające diklofenak (Olfen Patch, Itami) na-
kleja się na bolące miejsca rano i wieczorem. Poinformuj pacjen-
ta, aby nie stosował więcej niż dwóch plastrów na dobę, niezależ-
nie od ilości obszarów ciała wymagających leczenia. [7][8]

Aerozol z diklofenakiem (Diky 4%) zaleć rozpylać na skórę w miej-
scu występowania dolegliwości, a następnie delikatnie wma-
sować. Aplikacji dokonuje się w regularnych odstępach 3 razy 
dziennie, wykonując każdorazowo od 4 do 5 naciśnięć pompki. 

Możesz poinformować pacjenta, że aerozol po rozpyleniu na skó-
rze przybierze postać żelu. [9]

Roztwór do płukania jamy ustnej i gardła z diklofenakiem (Glim-
bax) zaleć stosować 2-3 razy na dobę używając każdorazowo 
15 ml, co odpowiada jednej miarce dołączonej do opakowania. 
Płukanie powinno trwać od 30 do 60 sekund, następnie roztwór 
należy wypluć. [10]

Najczęstszym błędem, jaki popełniają pacjenci w przypadku 
miejscowych NLPZ jest ich zbyt rzadkie stosowanie, zazwyczaj 
raz dziennie. Ważne jest zatem, abyś przypomniał pacjentowi, że 
do pełnego działania preparatów w diklofenakiem konieczna jest 
ich odpowiednio częsta aplikacja.

Diklofenak – Jak działa?
Miejscowo stosowany diklofenak przenika przez skórę, gdzie ha-
muje proces zapalny i związany z nim ból poprzez blokowanie 
syntezy enzymów z grupy cyklooksygenaz odpowiedzialnych 
za powstawanie mediatorów stanu zapalnego takich jak prosta-
glandyny i prostacyklina. Podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, 
diklofenak nie wpływa na postęp choroby, a więc nie ogranicza 
uszkodzenia stawu wywołanego urazem, ani nie  hamuje dege-
neracji stawu w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Diklofenak – Na co uważać?
Ryzyko działań niepożądanych związanych ze stosowaniem di-
klofenaku miejscowo jest niskie. [11] Preparaty diklofenaku w żelu 
są dobrze tolerowane nawet przy długotrwałym stosowaniu 
u osób starszych cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe.
[12]  W przypadku miejscowego stosowania diklofenaku mogą 
pojawić się reakcje skórne takie jak wysypka, rumień, świąd czy 
zapalenie skóry, dotykają one jednak nie więcej niż 10 % pacjen-
tów.[13]

Stosowanie diklofenaku miejscowo, mimo niskiej ekspozycji 
ogólnoustrojowej, należy odradzić kobietom w trzecim tryme-
strze ciąży. Stosowanie wszystkich leków z grupy NLPZ niesie 
za sobą ryzyko zwężenia przewodu Botalla u płodu, a badanie 
z 2006 roku potwierdza, że występuje ono także w przypadku 
miejscowego podania diklofenaku.[14]

Diklofenak – Na jakie interakcje zwracać 
uwagę?
Ryzyko wystąpienia istotnych klinicznie interakcji z innymi leka-
mi po zastosowaniu miejscowym diklofenaku jest niewielkie, ze 
względu na małe jego stężenie we krwi po podaniu na skórę.

mgr farm. Wiktoria Pałasiewicz
Redaktor w 3PG.

Diklofenak – Komu i jak 
rekomendować?
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Diklofenak – Dodatkowe informacje
Na rynku dostępne są preparaty w żelu zawierające diklofenak 
w postaci soli sodowej (np.  Olfen Hydrożel,  Diclac Lipogel) oraz 
w postaci diklofenaku dietyloamoniowego (np.  Voltaren Max, 
Dicloziaja).

Rekomendując żele z diklofenakiem pamiętaj, że nie można trak-
tować ich jako generyki, ponieważ występują w różnych posta-
ciach i nie są biorównoważne. Przykładowo wykazano, że prepa-
raty z diklofenakiem w postaci hydrożelu wchłaniały się szybciej 
i w większym stopniu niż preparaty w postaci emulżelu. [15]

W poniższej tabeli zestawiono dostępne w Polsce preparaty OTC 
z diklofenakiem do stosowania:

Źródła
1. ChPL Voltaren Max
2. ChPL Diclac LipoGel
3. Derry S, Conaghan P, Da Silva J. A, Wiffen P. J, Moore R. A: Topical NSAIDs for 

chronic musculoskeletal pain in adults. The Cochrane database of systematic 
reviews. 2016 Apr;4(4):CD007400  

4. E-lactancia. (2019). Diclofenac Diethylamine. Aktualizacja: 05.2019.  
5. Derry S, Wiffen P. J, Kalso E. A, Bell R. F, Aldington D, Phillips T, Gaskell H, Moore R. 

A: Topical analgesics for acute and chronic pain in adults – an overview of Cochrane 
Reviews. The Cochrane database of systematic reviews. 2017 May;5(5):CD008609 

6. Steinbeck ., Hrobon M: Double blind comparison between diclofenac mouthwash and 
placebo in pharyngotonsillitis. Otorinolaringologia. 2001 Jun;51(2):69-75.

7. ChPL Olfen Patch
8. ChPL Itami
9. ChPL Diky 4%
10. ChPL Glimbax
11. Honvo G, Leclercq V, Geerinck A, Thomas T, Veronese N, Charles A, Rabenda V, 

Beaudart C, Cooper C, Reginster J. Y., Bruyère O: Safety of Topical Non-steroidal 
Anti-Inflammatory Drugs in Osteoarthritis: Outcomes of a Systematic Review and 
Meta-Analysis. Drugs & aging. 2019 May;36(1):45–64. p

12. Peniston J. H, Gold M. S, Wieman M. S, Alwine L. K: Long-term tolerability of 
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Preparat Postać Dawka (w przeliczeniu na diklofenak sodowy) Opakowania

Diclac Lipogel żel 10 mg/g 50 i 100 g

Diclofenacum Fastum żel 10 mg/g 50 i 100 g

Diclotica żel 10 mg/g 100 g

Dicloziaja żel 10 mg/g 100 g

Diklofenak Omega Pharma żel 10 mg/g 100 g

Diky 4% aerozol na skórę, roztwór 40 mg/g 30 ml

Felogel Neo żel 10 mg/g 60 g

Glimbax roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 0,74 mg/ml 200 ml

Itami plaster leczniczy 140 mg 2, 5 lub 10 plastrów

Naklofen TOP żel 10 mg/g 60 i 120 g

Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 50 i 100 g

Olfen Patch plaster leczniczy 140 mg 2 i 5 plastrów

Veral (DicNa) żel 10 mg/g 55 i 100 g

Voltaren Emlugel 1% żel 10 mg/g 50, 100 lub 150 g

Voltaren Max żel 20 mg/g    50, 100 lub 180 g

REKLAMA

Jak możesz pomóc 
pacjentowi 
z nowotworem?
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https://opieka.farm/wiedza-produktowa/vitapil-komu-polecic-jak-stosowac-na-co-uwazac/
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ŚCIĄGA APTECZNA

Wykaz P na przykładach z rynku

Wyświetl grupę: nazwa polska nazwa handlowa dostępne na rynku: technik może 
wydać:

II-P PENTAZOCYNA Pentazocinum WZF TAK NIE

II-P METYLOFENIDAT Concerta, Medikinet, TAK NIE

II-P KETAMINA Ketalar* TAK NIE

III-P BUPRENORFINA Bunodol, Bunorfin, Melodyn, Transtec, Suboxone TAK TAK

IV-P CHLORDIAZEPOKSYD Elenium TAK TAK

IV-P MEDAZEPAM Medazepam TZF, Rudotel TAK TAK

IV-P MIDAZOLAM Dormicum, Midanium*, Midazolam*, Sopodorm* TAK TAK

IV-P NITRAZEPAM Nitrazepam GSK TAK TAK

IV-P OKSAZEPAM Oxazepam Espefa, Oxazepam GSK, Oksazepam TZF TAK TAK

IV-P TEMAZEPAM Signopam TAK TAK

IV-P ZOLPIDEM Zolpic, Apo-Zolpin, Hypnogen, Nasen, Zolpidem, Zolsana, 
Noxizol

TAK TAK

IV-P ALPRAZOLAM Afobam, Alpragen, Alprox, Neurol, Xanax, Zomiren TAK TAK

IV-P BROMAZEPAM Lexotan TAK TAK

IV-P ZOPIKLON Dobroson, Imovane, Senzop, Zoptin TAK TAK

IV-P ZALEPLON Morfeo TAK TAK

IV-P DIAZEPAM Relaniu, Relsed, Neorelium TAK TAK

IV-P ESTAZOLAM Estazolam TZF TAK TAK

IV-P FENOBARBITAL Luminalum, Luminalum Unia, Bellergot, Milocardin, TAK TAK

IV-P KLOBAZAM Frisium TAK TAK

IV-P KLONAZEPAM Clonazepamum TZF TAK TAK

IV-P KLORAZEPAT Cloranxen, Tranxene TAK TAK

IV-P LORAZEPAM Lorafen TAK TAK

IV-P LORMETAZEPAM Noctofer TAK TAK

IV-P TAPENTADOL Palexia retard TAK TAK
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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:

Jak zapobiegać upadkom? 

Upadki u osób starszych są wynikiem postępującego 
procesu starzenia organizmu. Szacuje się, że problem 
upadków dotyczy co trzeciej osoby po 65. roku życia 
oraz co drugiej po 80. r.ż. Ich występowaniu sprzyjają 
niektóre współistniejące choroby, takie jak osteopo-
roza, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, niedo-
włady mięśniowe, przebyte urazy i stosowane leki. Na 
skutek upadków u osób starszych może dojść do po-
ważnych złamań oraz urazów głowy, a strach przed 
upadkiem może być przyczyną utraty samodzielno-
ści przy wykonywaniu codziennych czynności.

Ważną zasadą, której powinna przestrzegać każda 
osoba w wieku podeszłym, jest powolne i ostrożne 
wstawanie z łóżka lub z krzesła. Nigdy nie powinno 
się wstawać nagle, aby uniknąć wystąpienia nagłego 
niedociśnienia, które może być bezpośrednią przy-
czyną upadku. Podnosząc się z pozycji leżącej, za-
wsze należy przejść do pozycji siedzącej, a dopiero 
potem powoli wstać, najlepiej trzymając się jedno-
cześnie poręczy, blatu lub podpierając się na lasce. 
Ważne jest okresowe wykonywanie  badań okuli-
stycznych oraz badań w kierunku osteoporozy.

Senior powinien również pamiętać o utrzymywaniu 
codziennej  aktywności fizycznej,  co najmniej pół-
godzinnej oraz odpowiednim  nawodnieniu orga-
nizmu. Wychodząc na spacer, warto pamiętać o za-
braniu ze sobą okularów przeciwsłonecznych, aby 
zapobiec oślepieniu przez słońce. Jeśli bliska Ci oso-
ba powyżej 65. roku życia stosuje co najmniej kilka 
leków, poproś farmaceutę o wykonanie przegląd le-
kowego. Niektóre leki zwiększają ryzyko wystąpienia 
zawrotów głowy lub nagłego spadku ciśnienia, które 
mogą powodować upadki. Jeśli senior skarży się na 
pogorszenie wzroku, pomocna w codziennym funk-
cjonowaniu będzie laska, a w niektórych przypad-
kach, przy problemach z poruszaniem – balkonik.

Jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby star-
szej?

Do większości wypadków osób starszych dochodzi 
w domu, podczas wykonywania codziennych czyn-
ności. Aby ułatwić takim osobom funkcjonowanie, 
należy wziąć pod uwagę ich ograniczenia. Przestrze-
ganie kilku prostych zasad może znacznie zmniejszyć 
ryzyko upadków.

 — Usuń niestabilne i ruchome podłoża np. dywany, 
dywaniki, szczególnie takie z frędzlami czy 
z dużą tendencją do zwijania się. Osoby starsze 
poruszają się często poprzez przesuwanie stóp, 
a rzadziej je podnoszą.

 — Usuń z podłóg kable i przewody.
 — Dostosuj łazienkę – na podłodze wyłóż maty 
antypoślizgowe, postaraj się zamienić wannę na 
prysznic ze stołeczkiem. Zamontuj uchwyty.

 — Usuń zbędne przedmioty wolnostojące (wazony, 
figurki) z przestrzeni użytkowej, w korytarzu 
lub obok telewizora. Strącone stwarzają ryzyko 
upadku osoby starszej podczas ich „ratowania”.

 — Zadbaj o odpowiednie naświetlenie pomieszczeń 
w nocy, szczególnie drogi do łazienki. Osoby 
starsze mają osłabioną adaptację wzroku, także 
do ciemności.

 — Zadbaj o obuwie. Najwygodniejsze będą pantofle 
z podeszwą (bieżnikiem), które zapewnią 
przyleganie do stopy (np. sznurowadła, rzepy).

Jeśli opiekujesz się osobą starszą i masz jakiekolwiek 
pytania lub wątpliwości, poproś o pomoc lekarza, far-
maceutę lub pielęgniarką środowiskową. Z pewno-
ścią odpowiedzą na Twoje pytania. 


	Opinie
	Pacjent czy klient… oto jest pytanie
	Komunikaty GIF
	Hemkortin-HC, serie A0030, B0131 i C0143

	Prawo i realizacja recept
	Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych
	NOTATKA Z wydawnictwa Farmaceutycznego
	Ashwagandha – przegląd badań i preparatów
	Wiedza produktowa
	Diklofenak – Komu i jak rekomendować?
	Ściąga Apteczna
	Wykaz P na przykładach z rynku
	Materiały dla pacjenta
	Jak zapobiegać upadkom? 

