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Aktualności

NIA: Komunikat dotyczący identyfika-
tora OW NFZ

Naczelna Izba Aptekarska podaje informację 
na temat obowiązku wpisywania identy-
fikatora oddziału wojewódzkiego NFZ na 
receptach zarówno papierowych, jak i elek-
tronicznych.

1 lipca 2020 r. został zniesiony obowiązek 
wpisywania identyfikatora OW NFZ na re-
ceptach obejmujących co najmniej jeden lek 
refundowany, środek specjalnego przezna-
czenia żywieniowego bądź wyrób medyczny. 

Oznacza to, że nie ma także obowiązku 
odnotowywania takiej informacji na doku-
mentach związanych z realizacją recepty, 
np. w DRR (Dokument Realizacji Recepty). 
Nie musi ona także być przekazywana 
oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych 
o obrocie lekami wynikających ze zrealizo-
wanych recept. 

Pomimo zniesienia obowiązku, nie ma za-
kazu odnotowywania takiej informacji. Jeśli 
na recepcie zostanie wpisany identyfikator 
OW NFZ, nie powinno to skutkować odmową 
realizacji takiej recepty.[1]

Jaka jest skuteczność probiotyków 
dopochwowych w infekcjach dróg 
rodnych?

Jednym z tematów, poruszanych podczas 
konferencji Apteczne tabu: Kobiece sprawy 
była skuteczność probiotyków dopochwo-
wych. Prelegentami tej edycji byli: ginekolog 
i położnik – lek. Katarzyna Jaroszewska 
oraz dyrektor ds. naukowych 3PG mgr farm. 
Konrad Tuszyński. Przytoczone badanie 
retrospektywne wykazało, że Lactobacil-
lus plantarum P1763 może być skuteczny 
w kandydozie pochwy.[1]

Lactobacillus rhamnosus GR-1 oraz Lacto-
bacillus reuteri RC-14 są zawarte w probio-
tykach doustnych, dla których wykazano 
w badaniach skuteczność we wspomaganiu 
leczenia bakteryjnej waginozy poprzez 
wzmocnienie efektu działania metronida-
zolu.[2]

Dla szczepów dopochwowych – Lactobacil-
lus fermantum 57a, Lactobacillus plantarum 
57b oraz Lactobacillus gasseri 57c wykazano 
w badaniach z randomizacją, potencjalną 
skuteczność również we wspomaganiu 
infekcji bakteryjnych pochwy.[3]

Następnie przez mgr farm. Konrada Tuszyń-
skiego został omówiony problem ograniczo-
nej kolonizacji probiotyków w pochwie. Na 
podstawie wyników przeglądu systematycz-
nego sugeruje się, że probiotyki utrzymują 
się w pochwie po podaniu przez krótki czas. 
Dodatkowo zaobserwowano małą sku-
teczność w zapobieganiu i leczeniu infekcji 
grzybiczych.[4]

Probiotyki dopochwowe mogą być dobrym 
rozwiązaniem w przypadku potwierdzonej 
diagnostycznie infekcji pochwy przebiegają-
cej bezobjawowo, co zostało zasugerowane 
przez drugiego prelegenta konferencji – lek. 
Katarzynę Jaroszewską, ginekolog i położ-
nik. Zadaniem probiotyku jest pobudzenie 
naszych własnych bakterii do wydzielania 
odpowiednich substancji. Lek. Katarzyna 
Jaroszewska zarekomendowała podawa-
nie probiotyków u pacjentów po przebytej 
kuracji antybiotykami, jednak nie w czasie 
przyjmowania antybiotyków. Probiotyki do-
ustne mogą być zalecane u pacjentek, które 
nie mogą przyjmować probiotyków w formie 
dopochwowej, jak np. u młodych dziewczy-
nek, bądź niewspółżyjących jeszcze kobiet, 
a także w przypadku przewlekłych krwawień 
z dróg rodnych. 

Czy irygacje pochwy są bezpieczne?

Temat irygacji pochwy został omówiony 
podczas konferencji Apteczne tabu: Kobiece 
sprawy. Irygacje pochwy mogą być przepro-
wadzone za pomocą np. roztworu benzy-
daminy (Tantum Rosa). Gość konferencji, 
ginekolog i położnik lek. Katarzyna Jaro-
szewska zwróciła uwagę, że jest to odpo-
wiednia metoda, jednak należy ją stosować 
rozważnie.

U pacjentek często występują świąd i 
pieczenie wywołane przez bakterie Lacto-
bacillus. Objawy te nie dają jednak pozy-
tywnych wyników w posiewie czy cytologii. 
Zwykle występują one przed miesiączką. 
W takim wypadku, według lek. Katarzyny 
Jaroszewskiej, może być pomocna jednora-
zowa irygacja pochwy za pomocą preparatu 
Tantum Rosa. Globulki z kwasem bornym w 
celu zakwaszeniu środowiska również mogą 
być, według pani doktor, odpowiednim 
rozwiązaniem przy bakteryjnych infekcjach, 
np. wywołanych paciorkowcami. 

Identyfikator oddziału wojewódzkiego NFZ. Skuteczność 
probiotyków w infekcjach dróg rodnych. Bezpieczeństwo 
irygacji pochwy.

Czytaj całość na ww.opieka.farm🌐

autor: mgr farm. Anna Świder
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Wdrożenie nowych wytycznych, dotyczących oceny ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych spowodowało, że statyny są obecnie 
jednymi z najczęściej przepisywanych leków.[1] Oszacowano, że 
łącznie około 1 miliard osób na całym świecie mogłoby się kwali-
fikować do przepisania statyn.[2] Przy tak ogromnej liczbie, warto 
byłoby poznać historię wiążącą się z tą grupą leków. 

Cholesterol LDL a HDL 
Odkrycie cholesterolu w ścianach tętnic zmarłych z powodu cho-
rób sercowo-naczyniowo osób było zdecydowanie momentem, 
od którego należałoby zacząć opowieść o historii sukcesu statyn.[3] 
Nikolai Anitschkow, rosyjski patolog, wykazał w 1913 r. rolę chole-
sterolu w rozwoju miażdżycy.[4] Jednak w tamtym okresie uznano, 
że zmiany miażdżycowe są tylko przypadkową częścią zmian 
zwyrodnieniowych tętnic.[5] Dopiero późniejsze badania wykazały, 
że związek z chorobą wieńcową ma przede wszystkim cholesterol 
LDL, podczas gdy cholesterol HDL mieć nawet korzystny wpływ. 
W ten sposób narodziła się “hipoteza lipidowa“, sugerująca, że 
zwiększenie poziomu cholesterolu LDL jest związane z chorobą 
wieńcową, wobec czego zmniejszenie go mogłoby przyczynić się 
do zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego i innych chorób 
wieńcowych.[6]

Związek hamujący reduktazę HMG-CoA
Przenieśmy się teraz do Tokio, lat 70. To tutaj, urodzony w pół-
nocnej Japonii, żył dr Akira Endo. Kilku firmom farmaceutycznym 
nie udało się wynaleźć substancji chemicznej, która hamowałaby 
reduktazę HMG-CoA – kluczowy enzym regulujący ilość syntety-
zowanego cholesterolu. Grzyby używają, zamiast cholesterolu, 
ergosterolu do syntezy ściany komórkowej. Dr Endo przypuszczał, 
że może istnieć taki grzyb, który wytwarzałby związek hamujący 
reduktazę HMG-CoA.[7] W ten sposób istniałaby szansa na zabloko-
wanie wytwarzania cholesterolu bez uszkadzania ściany komór-
kowej bakterii. I tak, w sierpniu 1973 r., dr Endo odkrył w bulionie 
fermentacyjnym grzyba Penicillium cintrinum kompaktynę (me-
wastatynę) – inhibitor reduktazy HMG-CoA.[8] Późniejsze badania 
przedkliniczne oraz kliniczne wykazały dobre efekty w obniżaniu 
poziomu cholesterolu w osoczu przez kompaktynę.[9][10]

Pierwsza aprobata FDA
Kolejnym ważnym krokiem było odkrycie w 1978 r. przez naukow-
ców z firmy Merck mewinoliny, obecnie znanej jako lowastatyna.
[11] Ten związek w latach 80. dawał ogromną nadzieję na znaczące 
obniżenie poziomu cholesterolu LDL bez powodowania skutków 
ubocznych i w sierpniu 1987 r. uzyskał aprobatę FDA.[12]

Tak naprawdę, główny mechanizm działania statyn został zrozu-
miany dopiero w latach 70. XX wieku. Brown i Goldstein, pracując 
na tkankach osób dotkniętych rodzinną hipercholesterolemią, wy-
jaśnili działanie receptora LDL na powierzchni komórek i wykazali, 
że hamowanie reduktazy HMG-CoA stymuluje up-regulację wątro-
bowych receptorów LDL poprzez dalsze szlaki wewnątrzkomórko-
we, obniżając w konsekwencji stężenie cholesterolu LDL w osoczu.
[13] Ten ogromny przełom w dziedzinie medycyny zaowocował 
Nagrodą Nobla w 1985 r. dla badaczy. 

Kontrowersje wokół statyn
Pomimo tak wielkiego sukcesu, wprowadzanie tych nowatorskich 
środków do praktyki lekarskiej następowało powoli. Przeciwnicy 
statyn podawali wiarygodność badań klinicznych w wątpliwość. 
Swoje poglądy argumentowali ograniczeniem populacji głównie 
do mężczyzn w średnim wieku oraz brakiem poprawy przeżycia 
chorych pacjentów, pomimo zmniejszania liczby przypadków.[14] 

Te poglądy zaczęły się zmieniać w 1994 r., kiedy to opublikowano 
wyniki skandynawskiego RCT dla simwastatyny, potwierdzające 
skuteczność i bezpieczeństwo. 

Firmy farmaceutyczne zaczęły zwracać uwagę na statyny i tak 
kolejno pojawiły się prawastatyna, fluwastatyna, atorwastaty-
na i rosuwastatyna. Sukces statyn nie był jednak pozbawiony 
momentów zwątpienia. W sierpniu 2001 r. ceriwastatyna została 
wycofany z powodu doniesień o ryzyku śmiertelnej rabdomiolizy.
[15] Do tej pory nie wyjaśniono, dlaczego ceriwastatyna jest tak 
miotoksyczna.[16]

Jak statyny stały się jednymi z najczęściej przepisywa-
nych leków?

- Reklama -

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

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowie-

dzialny Rodzaj decyzji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 
06.08.2020 Gliceryna 2020-08-06

Zakład Farmaceu-
tyczny AMARA sp. 
z o.o.

Wycofanie z obrotu
dla parametru: aldehydy i cukry 
uzyskano wartości niemieszczące się 
w specyfikacji

- Reklama -
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Prawo i realizacja recept

Krople doustne i zawiesiny – przykłady  
wyliczeń

W tym artykule przedstawiłam przykłady wyliczeń, jakich należy 
dokonać przy obliczeniu ilości opakowań, jakie można wydać dla 
takich postaci leku jak krople doustne i zawiesiny.

Przykład 1
Rp.
Zinnat 250 mg/5 ml
2 op. a 50 ml
2 x 4 ml

W na tej recepcie lekarz nie określił, jak długo lek ma być stosowa-
ny, możemy więc założyć, że aż do skończenia zawartości obydwu 
opakowań. Pacjent dziennie będzie zużywać 8 ml, czyli 100 ml star-
czy mu na 12,5 dnia. Gdyby zamienić 2 op. po 50 ml na 1 op. po 100 
ml to ostatnie 3 dni pacjent zażywałby lek przeterminowany, gdyż 
jak widać w poniżej zamieszczonej tabeli, zawiesina po przygoto-
waniu jest ważna 10 dni. W tej sytuacji należy wydać 2 op. po 50 ml.

Przykład 2
Rp.
Haloperidol 0,2% 10,0
10 op.
30-0-30 ml

Według ChPL dla Haloperidolu w kroplach z 1 ml roztworu uzyskuje 
się 20 kropli. Z podanego dawkowania można wyliczyć, że pacjent 

dziennie będzie zużywać 3 ml 10 op. po 10ml, czyli łącznie 100 ml 
wystarczy mu na niespełna 34 dni. Można więc wydać przepisaną 
ilość.

Poniżej zamieściłam tabele, w których przedstawiłam krople i za-
wiesiny wraz z terminem ważności po otwarciu lub przygotowaniu 
zawiesiny.

Nazwa handlowa
Termin ważności po 
otwarciu lub przygotowaniu 
zawiesiny

Liczba kropli 
w 1 ml

Allertec 3 miesiące 20 kropli

Atrovent do końca daty ważności 20 kropli

Berodual do końca daty ważności 20 kropli

Fenactil 3 miesiące 31 kropli

Haloperidol UNIA 3 miesiące 20 kropli

Haloperidol WZF 0,2% 3 miesiące 20 kropli

Poltram do końca daty ważności 40 kropli

Tramadol Krka 3 miesiące 40 kropli

Tramadol Synteza do końca daty ważności 40 kropli

Tramal do końca daty ważności 40 kropli

Zyrtec 3 miesiące 20 kropli

 
Tabela z zawiesinami dostępna jest w pełnej wersji tego opracowa-
nia na portalu opieka.farm.

 autor: mgr farm. Małgorzata Łęt

- Reklama -



pn. 3 sierpnia 2020 - 7 -

Pobierz Gońca: www.opieka.farm/goniec

Notatki z Zeszytu Aptecznego

Fakty na temat karmienia piersią
W rozmowie z pacjentem przytaczaj tylko sprawdzone informacje. Postaraj się usystematyzować wiedzę rodziców, żeby zmniejszyć po-
ziom ich lęków i obaw. W Tabeli 4 przedstawiono najważniejsze fakty na temat karmienia piersią.

Tabela. Najważniejsze fakty na temat karmienia piersią.

FAKT Wyjaśnienie

Laktacja rozwija się 
u każdego indywidualnie

Niektóre kobiety potrzebują więcej czasu na pobudzenie laktacji i zależy to od wielu czynników, m.in. 
rodzaju porodu (po cesarskim cięciu laktacja rozpoczyna się zazwyczaj później), ilości wydzielanych 
hormonów, techniki przystawiania.[27] Uprzedź, że jeśli pojawią się problemy, należy szukać pomocy 
u specjalisty.

Problemy z karmieniem 
piersią mogą być związane 
z budową jamy ustnej 
dziecka

Karmienie piersią może być utrudnione u dzieci z rozszczepem podniebienia lub m.in. ze zbyt krótkim 
wędzidełkiem. Jeśli matka ma problemy z przystawieniem dziecka do piersi, lekarz, położna lub doradca 
laktacyjny powinni sprawdzić, czy problemem nie jest budowa struktur w jamie ustnej dziecka.[27]

Konieczna jest 
suplementacja witaminy D

Mleko matki jest kompletnym pokarmem pod względem zawartości składników mineralnych i witamin 
z wyłączeniem witaminy D i K.[1] Według najnowszych wytycznych witaminę D w dawce 800 IU/dzień 
należy suplementować od pierwszego dnia życia.[2]

Matka karmiąca nie 
powinna pić alkoholu i palić 
papierosów

Jak najbardziej – alkohol i nikotyna przedostają się do mleka matki, działają także hamująco na 
laktację. Należy jednak pamiętać, że ani palenie papierosów, ani okazyjne spożywanie alkoholu nie są 
bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią.[5] 

Brak jest jednej, najlepszej 
i uniwersalnej pozycji 
karmienia

Każda matka powinna sama wybrać najlepszą dla niej i dla dziecka pozycję. Zależy ona od preferencji 
matki, pory dnia, występujących zastojów czy wad rozwojowych dziecka.[27]

Karmienie piersią można 
kontynuować w trakcie 
kolejnej ciąży

Jeśli karmienie piersią w trakcie kolejnej ciąży jest komfortowe dla matki i dla dziecka, to nie ma do 
niego przeciwwskazań. Należy jednak pamiętać, że w trakcie kolejnej ciąży może być wytwarzane 
mniej mleka.[1]

Nie zaleca się podawania 
smoczków

Nie ma jednoznacznych danych na temat stosowania smoczków i ich wpływu na odruch ssania 
u dzieci, jednak nie zaleca się ich podawania u dzieci do końca okresu stabilizacji laktacji, to jest do 
końca 3–4 tygodnia życia.[3]

Dziecko może wypróżniać się 
nawet raz na kilka dni

Dzieci karmione piersią mają bardzo różny rytm wypróżnień. Do 5–6 tygodnia życia wypróżniają się kilka 
razy dziennie, natomiast później może być to nawet raz na kilka dni. Nie powinno być to powodem do 
niepokoju.[28] Jeśli dziecko nie odczuwa dyskomfortu, nie trzeba podejmować żadnych kroków.

Budowa brodawki może 
utrudniać karmienie

Wklęsła brodawka utrudnia przystawianie dziecka do piersi. Specjalista powinien ocenić, jaki może mieć 
to wpływ na karmienie i czy dziecko ssie pierś w sposób prawidłowy.
Może on zdecydować o wyciągnięciu brodawki za pomocą specjalnej strzykawki[1] lub zastosowaniu 
nakładek na sutki.

- Reklama -
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Paracetamol z kodeiną 

Paracetamol z kodeiną to połączenie leków o synergistycznym 
działaniu, dostępne w postaci tabletek, kapsułek i tabletek musu-
jących (również z dodatkiem kofeiny), stosowane w krótkotrwałym 
leczeniu bólu ostrego o umiarkowanym i średnim nasileniu.

Paracetamol z kodeiną — Komu można polecać?
Preparaty zawierające paracetamol z kodeiną są wskazane u pa-
cjentów powyżej 12. roku życia, którzy:

• skarżą się na silne dolegliwości bólowe o nagłym początku,
• stosowali paracetamol, ibuprofen lub inny niesteroidowy lek 

przeciwzapalny (NLPZ), ale okazały się nieskuteczne,
• ze względu na nadciśnienie lub chorobę wrzodową nie mogą 

stosować NLPZ.

Paracetamol z kodeiną możemy polecić w szczególności:
• pacjentowi z bólem zęba lub po ekstrakcji zęba,[1]

• pacjentowi z napięciowym bólem głowy,[2]

• pacjentowi, który prosi coś na ból po złamaniu, skręceniu, 
stłuczeniu,

• pacjentce z bólem menstruacyjnym, która nie może stosować 
NLPZ – leków preferowanych w bólach menstruacyjnych,

• pacjentce z bólem poporodowym, która nie karmi piersią,
• pacjentce w II i III trymestrze ciąży, gdy bezpieczniejsze 

leki przeciwbólowe — paracetamol (przez cały okres ciąży) 
i ibuprofen (w II trymestrze) nie pomagają.[3][4]

Paracetamol z kodeiną — Jak stosować?
Paracetamol z kodeiną stosuje się:

• w dawkach podzielonych, co 6-8 godzin, nie przekraczając 
maksymalnej dobowej dawki paracetamolu 4 g i kodeiny 240 
mg,[3][5]

• między posiłkami – obecność pożywienia w żołądku może 
opóźniać początek działania paracetamolu,

• doraźnie i nie dłużej niż przez 3 dni – przewlekłe stosowanie 
nie jest zalecane, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych kodeiny.[4]

Paracetamol z kodeiną — Jak działa?
Paracetamol to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorącz-
kowym. Kodeina jest opioidem, który w organizmie metabolizuje 
w ok. 10% do morfiny i to przede wszystkim ona odpowiada za 
przeciwbólowy efekt kodeiny.

Dwa przeglądy systematyczne (w tym przegląd Cochrane) wyka-
zały, że połączenie paracetamolu z kodeiną działa przeciwbólowo 
dłużej i skuteczniej w porównaniu do obu tych leków stosowanych 
w monoterapii.[6][7]

Paracetamol z kodeiną — Na co uważać?
Częściej niż u 1 pacjenta na 100, a w wyższych dawkach nawet 
u 10% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane kodeiny 
takie jak:

• nudności i wymioty
• zawroty głowy i omdlenia,
• uspokojenie i senność (rzadziej niż w przypadku silnych opio-

idów),
• zaparcie (zwykle przy przewlekłym stosowaniu).[4]

Możemy doradzić pacjentowi, aby w trakcie terapii paracetamolem 
z kodeiną:

• pił większe niż zazwyczaj ilości płynów,
• spożywał produkty bogate w błonnik (na przykład warzywa, 

owoce, kasze, makarony, otręby),
• w razie wystąpienia zaparcia zastosował syrop zawierający 

laktulozę.[8]

Odradzimy stosowanie preparatów z paracetamolem i kodeiną:
• dzieciom poniżej 12. roku życia, gdyż metabolizm kodeiny 

u najmłodszych przebiega szybko i może wystąpić nadmierna 
sedacja i spowolnienie oddychania,[4]

• dzieciom między 12. a 18 rokiem życia, jeśli cierpią na zaburze-
nia układu oddechowego,

• matkom karmiącym piersią, ponieważ u części kobiet (tzw. 
szybkich metabolizerów) lek może w krótkim czasie osiągać 
wysokie stężenie w mleku i wywołać u niemowląt objawy tok-
sycznego działania opioidów: senność, osłabienie, problemy 
z oddychaniem,[4]

• pacjentom z ostrym i ciężkim uszkodzeniem wątroby i nerek,
• kobietom w I trymestrze ciąży.[9]

Jeśli pacjent jest osobą niedożywioną, wychudzoną, odwodnioną, 
cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nadużywa alkoholu, jest 
bardziej narażony na toksyczne działanie paracetamolu. Możemy 
zalecić zredukowanie dobowej dawki preparatu o połowę, aby 
zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.[10]

Podczas terapii preparatem zawierającym paracetamol z kodeiną 
prowadzenie samochodu nie jest bezwzględnie przeciwwskazane.
[11] Pamiętajmy jednak, że kodeina, szczególnie w większych daw-
kach (60-90 mg i więcej), może powodować nadmierne uspoko-
jenie, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej i ostrości 
widzenia.[4] Jeśli pacjent zaobserwuje któryś z tych objawów, 
szczególnie po pierwszym zastosowaniu leku oraz przy zwiększaniu 
jego dawki, powinien zrezygnować z prowadzenia samochodu.

Kodeina, ze względu na łatwą dostępność bez recepty, bywa 
stosowana w celach rekreacyjnych, jednorazowe dawki są wtedy 
kilkukrotnie wyższe niż te lecznicze (>120 mg) i mogą wywoływać 
efekt odprężenia, euforii, a nawet omamy wzrokowe.[12]

Paracetamol z kodeiną — Na jakie interakcje zwracać 
uwagę?
Pacjentom stosującym połączenie paracetamolu z kodeiną zwraca-
my uwagę na interakcje z:

Komu polecić, jak stosować, na co uważać?
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• antagonistami witaminy K – warfaryną (Warfin) i acenokuma-
rolem (Acenokumarol WZF, Sintrom) – paracetamol może na-
silać ich działanie, zwiększając tym samym ryzyko krwawień, 
możemy doradzić pacjentowi częstszą kontrolę wskaźnika INR 
i stosowanie paracetamolu tylko doraźnie, w dawkach do 2 g 
na dobę,[13]

• alkoholem – może nasilać efekt sedatywny kodeiny oraz 
zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby w połączeniu z dużymi 
dawkami paracetamolu, dlatego spożywanie alkoholu w czasie 
terapii paracetamolem z kodeiną jest przeciwwskazane,[4]

• lekami uspokajającymi, benzodiazepinami, fenobarbita-
lem lub neuroleptykami – mogą nasilać sedatywne działanie 
kodeiny i w efekcie powodować senność, zawroty głowy i zabu-
rzenia koncentracji,[3]

• inhibitorami MAO – moklobemidem (Aurorix, Moclar), 
rasagiliną (Asanix), selegiliną (Segan) – w połączeniu z opio-
idami istnieje ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu zespołu 
serotoninowego, zastosowanie kodeiny u pacjentów leczonych 
inhibitorami MAO jest dozwolone, ale rekomendujemy zalecać 
rozpoczęcie terapii od najmniejszych dawek i stopniowe ich 
zwiększanie.[14]

Paracetamol z kodeiną — Dodatkowe informacje
Zarejestrowane w Polsce preparaty zawierające paracetamol z ko-
deiną zestawiono poniżej:

Kat. Preparat Postać Dawka - 
Kodeina

Dawka -  
Paracetamol

Dawka -  
Kofeina

OTC Antidol tabletki 15 mg 500 mg -

OTC Solpade-
ine

kapsułki, 
tabletki, 
tabletki 
musujące

8 mg 500 mg 30 mg

OTC Solpade-
ine Max

tabletki 
musujące

12,8 mg 500 mg 30 mg

Rp Efferalgan 
Codeine

tabletki 
musujące

30 mg 500 mg -

Rp Paramax-
-Cod

tabletki 30 mg 500 mg -

Rp Talvosilen tabletki 20 mg 500 mg -

Rp Talvosilen 
forte

kapsułki 30 mg 500 mg -

Rp Ultracod tabletki 30 mg 500 mg -

 
Pamiętaj, że na jeden paragon (przy jednej transakcji) możesz wy-
dać preparaty bez recepty zawierające łącznie maksymalnie 240 mg 
kodeiny. Wyjątek stanowi stosowany w leczeniu kaszlu Thiocodin 
w opakowaniu po 20 tabletek – całkowita dawka kodeiny wynosi 
300 mg, ale opakowanie zostało zarejestrowane przed zmianą prze-
pisów i może być wydawane.

autor: dr n. farm. Karolina Matyjaszczyk-Gwarda

- Reklama -
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Wydrukuj i powieś na 
lodówce aptecznej!Ściąga Apteczna

Relative Infant Dose (RID)

Relative Infant Dose, czyli w dosłownym tłumaczeniu “względna dawka dla niemowlęcia”, to parametr opracowany przez WHO określa-
jący stosunek dawki substancji leczniczej jaką dziecko otrzymuje z mlekiem matki, do dawki substancji leczniczej, jaką przyjmuje mama 
w przeliczeniu na masę ciała.

Mając wartość RID możemy obliczyć, jaką dawkę leku przyjmie dziecko wraz z mlekiem, co w przypadku leków, które mają określone daw-
ki pediatryczne, pozwala nam oszacować czy dawka ta będzie przekraczać dawkę terapeutyczną.

Parametr RID, dla substancji, dla których jest określony, możesz znaleźć w wielu bazach leków, takich jak: Hale’s, e-lactancia, Lactmed 
i Zeszyty Apteczne: Leki i karmienie piersią.

W przypadku leków, dla których dawki terapeutyczne nie są określone, parametr ten wykorzystywany jest do szacowania ogólnego 
bezpieczeństwa. Przyjmuje się, że lek jest bezpieczny, jeżeli wartość RID jest mniejsza niż 10% i nie powinien być stosowany, jeżeli RID jest 
większy niż 25%. Trzeba jednak zauważyć, że parametr określa procentowo dawkę, jaką otrzyma dziecko, co  może być mylące, jeśli lek ma 
szeroki zakres dawek terapeutycznych u dorosłych.[1]

Ocena parametru RID jest wskazówką, a nie sztywnym wyznacznikiem. Przykładowo szacuje się, że RID paracetamolu może wynosić nawet 
24,23, a jest on uznawany za bardzo bezpieczny w okresie laktacji.

Aby obliczyć jaką dawkę otrzymuje dziecko wraz z mlekiem, korzystamy z przekształcenia wzoru:

Przykład: Matka ważąca 70 kg przyjmuje lek, którego RID = 10%, w dawce 140 mg. Dawka jaką otrzymuje matka w przeliczeniu na kilogram 
masy ciała wynosi 2 mg (140:70=2).

Podstawiamy dane do wzoru:

Jeśli dziecko waży 10 kg, to otrzyma wraz z mlekiem 2 mg substancji leczniczej (bo 0,2 mg/kg m.c.*10 kg = 2 mg).

Dla ułatwienia możesz skorzystać z opracowanego przez nas kalkulatora. Po wprowadzeniu wszystkich danych (dawka leku dla matki, 
masa ciała matki, masa ciała dziecka, wartość RID) automatycznie przeliczy on dawkę, jaką otrzymuje dziecko.

- Reklama -
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Sprawdź swoją wiedzę
Krzyżówka Apteczna #10

 Napisz do redakcji:
redakcja@goniecapteczny.pl

Poziomo:
2 W kawie lub z paracetamolem.
3 ____ kolczasty. W problemach z krążeniem żylnym.
5 Ammonii bituminosulfonas
8 W biżuterii ‚na ząbkowanie’.
9 ____ lekarska, zawiera m.in. tujon.

Pionowo:
1 Roślina, z której nasion pozyskuje się olej rycynowy.
2 Alkaloid o zastosowaniu w dnie moczanowej
4 ___ gencjanowy.
6 Pasożyt odpowiedzialny za wywoływanie zapalenia brze  
 gów powiek
7 Stan zapalny mieszka włosowego wywołany gronkowcem  
 złocistym

-Jak się nazywa sklejona koza?

-GluKoza. 

Suchar apteczny
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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:

Dlaczego nie można leczyć przeziębienia antybiotykami?

Przeziębienie to stan zapalny błony śluzowej gardła, nosa i zatok 
przynosowych. Wywołane jest przez wirusy i dotyka około 2-3 razy 
częściej dzieci niż dorosłych, ze względu na słabiej rozwinięty układ 
odpornościowy. Przeziębienie charakteryzuje się zazwyczaj łagod-
nym początkiem. Do najczęstszych objawów należą: gorączka, nie-
żyt nosa, ból i drapanie w gardle, a także kaszel, początkowo suchy, 
z tendencją do przechodzenia w mokry. Przeziębieniem zarażamy 
się zwykle drogą kropelkową. W przypadku przeziębienia objawy 
ustępują samoistnie w przeciągu 7-10 dni. Wyjątkiem jest kaszel, 
który może utrzymywać się dłużej, nawet do około 2-3 tygodni.

W przeziębieniu stosujemy leki działające objawowo np. na ból 
gardła, na katar i gorączkę. Można zastosować także preparaty 
wspomagające odporność, np. wyciąg z jeżówki lub tran. Szcze-
gólnie ważny jest odpoczynek, picie dużej ilości płynów (zwłaszcza 
podczas gorączki) i pozostawanie w domu. Zaniedbane przeziębie-
nie może prowadzić do wystąpienia powikłań związanych z nadka-
żeniami bakteryjnymi.

Dlaczego nie antybiotyk?

Antybiotyki są lekami zwalczającymi bakterie lub hamującymi 
ich rozmnażanie, dlatego nie są skuteczne w przypadku infekcji 
wirusowych. Nie chronią także przed wystąpieniem nadkażeń 
bakteryjnych, dlatego nie zaleca się stosowania ich profilaktycznie. 
Antybiotyki przyjmuj jedynie z zaleceni lekarza, ponieważ badanie 
lekarskie pozwala na stwierdzenie, jaki czynnik wywołał  infekcję 
oraz odpowiednie dobranie leczenia.

Dlaczego nie warto stosować antybiotyku bez zdecydo-
wanej konieczności?

Antybiotyki niszczą naturalną florę bakteryjną jelit odpowiedzialną 
m.in. za produkcję przeciwciał, co w konsekwencji osłabia nasz 
system odpornościowy. Podane bez potrzeby nie tylko nie wspoma-
gają leczenia, ale również, w przypadku infekcji wirusowej, mogą 
wydłużyć czas powrotu do zdrowia. Jak wszystkie leki, antybiotyki 
obarczone są działaniami niepożądanymi. Podczas ich stosowania 
możemy być narażeni na wystąpienie m.in. zaburzeń żołądkowo-
-jelitowych, zaburzeń rytmu serca czy zapalenia jelita grubego. 
Objawy niepożądane różnią się zależnie od antybiotyku. Im więcej 
stosujemy antybiotyków bez konieczności, tym więcej wykształ-
camy u siebie szczepów bakteryjnych antybiotykoopornych, 
niepoddających się działaniu leków. Z czasem, w trakcie poważnej 
choroby, możemy być zagrożeni brakiem możliwości leczenia.

Dlaczego nie można leczyć przeziębienia 
antybiotykami?[edukacja pacjenta]


