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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Dziękujemy za udział 
w VIII wirtualnej konferencji 
Apteczne Wyzwania: 
Schorzenia układu 
pokarmowego a praktyka 
farmaceuty
Autor: Redakcja
Artykuł redakcji.

Dziękujemy, że byliście z nami podczas VIII wirtualnej konferencji 
Apteczne Wyzwania: Schorzenia układu pokarmowego a prakty-
ka farmaceuty

31 marca odbyła się VIII edycja wirtualnej konferencji Apteczne 
Wyzwania: Schorzenia układu pokarmowego a praktyka farma-
ceuty. Dziękujemy, że byliście z nami.

Po części wykładowej prelegenci odpowiedzieli na zadane pyta-
nia przez uczestników.

Partnerem VIII wirtualnej konferencji Apteczne  Wyzwania 
było Wydawnictwo Farmaceutyczne.

Dziękujemy, że byliście z nami. W ramach podziękowań dla 
uczestników konferencji został specjalnie przygotowany kod 
rabatowy do wykorzystania w Wydawnictwie Farmaceutycznym 
oraz przedruk z najnowszej publikacji: „Schorzenia układu pokar-
mowego. Farmakoterapia dolegliwości i chorób przewlekłych.”

Zapraszamy do śledzenia fanpage Aptecznych Wyzwań i korzy-
stania z wirtualnych konferencji.

Zespół Aptecznych Wyzwań (www.aptecznewyzwania.pl)

Dodatkowy termin szkolenia 
ze szczepień
mgr farm. Patrycja Cieślik
Redaktor prowadząca portalu opieka.farm.

CMKP udostępniło dodatkowy termin szkolenia teoretycznego 
za szczepień. Odbędzie się ono w dniach 8-9 kwietnia. Aby od-
być szkolenie, należy w tych dniach zalogować się na platformę 
e-lerningową CMKP, zapoznać się z zamieszczonymi materiałami, 
a następnie zaliczyć test.[1]

CMKP poinformowało także, że na dzień dzisiejszy przeszkoliło 
7668 fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryj-
nych.[2]

Źródła
1. NIA: Trwa nabór na szkolenie teoretyczne z zasad wykonywania szczepień przeciw 

Covid-19. 01.04.2021 
2. CMKP: Szkolenia CMKP dla fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów 

laboratoryjnych 01.04.2021 

Prezydent RP spotkał się 
z przedstawicielami rynku 
aptecznego
mgr farm. Patrycja Cieślik
Redaktor prowadząca portalu opieka.farm.

Prezydent Andrzeja Dudy spotkał się z przedstawicielami 
Związku Pracodawców Aptecznych oraz Prezes Naczelnej 
Izby Aptekarskiej, na którym podkreślił konieczność pod-
wyższenia prestiżu polskiego farmaceuty.

Doszło do skutku spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z przed-
stawicielami Związku Pracodawców Aptecznych oraz Prezes 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, na którym omówiono możliwości 
wykorzystania potencjału aptek w walce z pandemią COVID-19 
ze szczególnym uwzględnieniem włączenia farmaceutów w pro-
gram szczepień.

Podczas spotkania Prezydent Andrzej Duda podkreślił koniecz-
ność podwyższenia prestiżu polskiego farmaceuty i pozytywnie 
odniósł się do propozycji poszerzania usług z zakresu ochrony 
zdrowia, jakie mogą być oferowane pacjentom przez farmaceu-
tów w aptekach.

Postulaty przedstawione przez organizacje będą przedmiotem 
analiz Rady ds. Ochrony Zdrowia.

W wideokonferencji udział wzięli również przedstawiciele praco-
dawców aptecznych:

 — Prezes PharmaNET – Marcin Piskorski;

 — Wiceprezes ZPA PharmaNET, Apteka Gemini – Adam 
Błażeczek;

 — Prezes Zarządu Apteki Zdrowit – dr n. farm. Justyna 
Kaźmierczak;

 — Wiceprezes Zarządu Dr. Max – Krzysztof Szponder;

 — Doradca Zarządu Super Pharm – mgr farm. Artur Jędra

Udział wzięła także Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska.[1]

Źródła
1. Prezydent.pl: Spotkanie Prezydenta RP z farmaceutami. 01.04.2021 

AK TUALNOŚCI
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OPINIE

Czy apteka jest miejscem na rozważania nad ochroną środo-
wiska?

Z pracą w aptece kojarzy mi się pęd. Robisz dziesięć rzeczy na raz, 
przy czym nie chcesz przez brak uwagi skrzywdzić pacjenta. Albo 
zwyczajnie wypełniając setki tabelek i procedur starasz się nie za-
pomnieć, jaki właściwie jest cel istnienia apteki, a przychodzący 
do niej ludzie wcale nie zawracają Ci głowy, odciągając Cię od 
pracy, lecz właściwie są jej siłą napędową. Czy w tym zabieganiu 
jesteś w stanie znaleźć jeszcze chwilę na troskę o środowisko?

Mnie to kiedyś uderzyło. Dość mocno. Jaki dysonans jest między 
tym, z czego robię sobie rachunek sumienia w życiu prywatnym, 
a o czym magicznie zapominam przekraczając próg zakładu pra-
cy.

Najbardziej w oczy kole kwestia papieru. Na przykład: przyjeż-
dżają pakiety, dziesięć faktur, a na nich rozpisane po dwie – trzy 
pozycje towaru. Wprowadzam je na szybko i prawie bezmyślnie. 
Zadrukowuję dziesięć kartek, piętnaście minut później towar jest 
przyjęty, a specyfikacje lądują na stercie śmieci do wyrzucenia. 
Kolejny dzień, kolejna sterta. A może by tak przekręcić kartki 
i wykorzystać je ponownie zadrukowując z drugiej strony? Albo 
pójdźmy krok dalej: te nieszczęsne papierowe faktury często 
przychodzące do nas w dwóch kopiach (jeszcze imienna piecząt-
ka i podpis do tego), lądujące potem rybikom na pożarcie na kilka 
lat w magazynie, aż po kres ich życia, którego imię utylizacja… 
A gdyby tak użyć ich do „odhaczenia” towaru?

Co jeszcze drukujemy? Książka narkotyczna w formie „elektro-
nicznej” – co dwa tygodnie ponad centymetrowy plik, czyli mniej 
więcej wielkość klasycznej wersji. Zamknięcie roku księgowego? 
Cały stan magazynu najlepiej w dwóch kopiach. Protokoły zwro-
tu towaru to kolejne dwie kopie. Na widok kipiącego segregato-
ra z zapotrzebowaniami na środki odurzające i psychotropowe 
z hurtowni robi mi się słabo, a przecież jeszcze nie tak dawno 
temu mieliśmy drugi taki z odmowami realizacji zamówień. Do-
brze, że ZSMOPL zaczął działać jak należy. Duży krok do przodu 
stanowią oczywiście e-recepty, choć i tu spotykam się często z sy-
tuacjami, gdzie drukuje się je zupełnie bez potrzeby zarówno po 
stronie przychodni jak i aptek.

Segregujecie śmieci? W domu pewnie to w mniejszym lub 
w większym stopniu robicie. Wymagają tego od Was chociażby 
osiedla, na których mieszkacie. A jak jest w aptekach? Powiedzmy 
sobie szczerze – różnie. Proponuję zacząć od zbierania nakrętek. 
Zwłaszcza w większych miastach z łatwością znajdziecie przezna-
czone specjalnie na nie pojemniki albo fundacje, które chętnie 
je od Was odbiorą. Nakrętki produkowane są z najłatwiejszego 

do powtórnego wykorzystania twardego plastiku. To dlatego są 
takie cenne. Podobnie jest ze szpulkami po papierze do drukarek 
fiskalnych.

Przy plastiku pozostając, chciałabym poruszyć również kwestię 
zamówień substancji do leków recepturowych. Racjonalizując 
gramaturę sprowadzanych opakowań, jesteśmy bowiem w sta-
nie naprawdę znacząco zmniejszyć ilość wyrzucanych tworzyw 
sztucznych. Wiecie przecież, jak duże są często te pojemniczki 
w porównaniu do zawartości.

W aptece mamy dodatkowo do czynienia ze szczególnym rodza-
jem odpadów, jakimi są przeterminowane leki. Najczęściej wyglą-
da to tak, że pacjenci są nieświadomi i nie czytają umieszczonego 
na pojemniku polecenia, aby nie wrzucać do niego zewnętrznych 
tekturowych opakowań, a także igieł i termometrów rtęciowych. 
Zdarzały mi się niestety sytuacje, w których następowała próba 
szantażu:  w takim razie wyrzucę do śmieci. Ja się jednak nie zra-
żam. Pamiętajcie, że każda gmina ma obowiązek zorganizować 
punkt odbioru tego typu odpadów. Szukajcie pod hasłem PSZOK 
(Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
[1] Poza tym w Krakowie, w którym mieszkam, znaleźć można tak 
zwane eko-pudełka. Większość z nich znajduje się w wygodnych 
lokalizacjach przy centrach handlowych. Na stronie KMPO znaj-
duje się harmonogram informujący, w jakie dni przy eko-pudeł-
kach stać będzie specjalistyczny pojazd odbierający zużyte igły 
i strzykawki.[2]  Edukacja pacjentów w kwestii prawidłowej uty-
lizacji odpadów jest elementem, na który mamy realny wpływ 
z ogromną korzyścią środowiska.

W ramach ciekawostki: czy wiecie, że w Polsce opracowano me-
todę rozdziału aluminium od tworzywa PVC z blistrów farma-
ceutycznych? Technologia ta otrzymała w 2018 r. Złoty Medal na 
Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Projektowania KIDE 
w Tajwanie.[3]

Jak być może zauważyliście, wiele spraw sprowadza się zatem 
do naszego podejścia do materiałów, które zużywamy w czasie 
pracy. W zasadzie należą do pracodawcy, więc nam nie zależy. 
Prawda jest taka, że zwłaszcza w obliczu pandemii ten aspekt 
finansowy też jest bardzo ważny. Gaśmy światło w pokoju socjal-
nym i w ubikacji, nie drukujmy jeśli nie musimy, wyłączajmy kom-
putery na noc, oszczędzajmy wodę…

Czy da się zatem prowadzić aptekę w sposób ekologiczny? Moim 
zdaniem na chwilę obecną ze względu na to jak zaprojektowa-
ny jest szeroko pojęty „system” niestety nie, a przynajmniej nie 
do końca. Ale możemy próbować. Chociaż jestem świadoma, że 
na wiele rzeczy nie mamy wpływu, uważam, że nie powinniśmy 

mgr farm. Patrycja Cieślik
Redaktor prowadząca portalu opieka.farm.

Czy da się prowadzić aptekę 
w sposób ekologiczny?
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pozostawać obojętni w obliczu kryzysu klimatycznego i w apte-
ce także możemy dołożyć swoją cegiełkę do zmiany na lepsze. 
A przyszłość i tak dąży w stronę cyfryzacji, co do tego nie mam 
najmniejszych wątpliwości.

Źródła
1. Nasze śmieci: PSZOK – legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady p
2. KMPO: Krakowskie Eko-pudełko 
3. Nauka w Polsce: Mniej odpadów z leków dzięki chemikom 13.05.2020 

REKLAMA

http://bit.ly/mlodzi-farmaceuci

Na specjalnie dedykowanej stronie 
opieka.farm/mlodzi-farmaceuci 
pojawił się bezpłatny e-book kierowany 
do młodych farmaceutów. 
E-book zawiera przydatne materiały 
i merytoryczne treści, które przydadzą 
się w codziennej pracy farmaceuty. 
Pobierz e-booka już teraz na stronie 

Nowy e-book

NIEZBĘDNIK MŁODEGO FARMACEUTY
Gdzie szukać rzetelnych informacji po 
skończeniu stażu w aptece?

http://bit.ly/mlodzi-farmaceuci
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 

26.03.2021 r.
Febrisan 2021-03-26 Takeda Pharma Sp. z o.o. Wycofanie 

z obrotu 

Zidentyfikowano wadę 

jakościową, polegającą na wy-

stępowaniu mikrouszkodzeń 

w strukturze folii opakowania 

bezpośredniego

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

REKLAMA
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PRZEDSPRZEDAŻ!

http://bit.ly/przedsprzedaz-leki
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Dzięki zmianom w Narodowym Programie Szczepień farmaceuci 
będą mogli nie tylko szczepić, ale także kwalifikować do szcze-
pień i wykonywać je w aptekach.

Rząd zaprezentował bardzo duże zmiany w Narodowym Progra-
mie Szczepień, które mają na celu przede wszystkim jego przy-
spieszenie. Będzie to możliwe dzięki dużo większym dostawom 
szczepionek zapowiadanym na II kwartał tego roku – ich dekla-
rowana wielkość na sam kwiecień wynosi ok. 7 mln. Do końca 
sierpnia każdy chętny obywatel ma mieć możliwość przyjęcia 
szczepionki.

Apteki wymienione jako nowe punkty 
szczepień
Znacznemu rozszerzeniu ulegnie lista punktów szczepień. Do tej 
pory odbywały się one wyłącznie w przychodniach POZ, w szpi-
talach tymczasowych oraz w szpitalach węzłowych. Tymczasem 
nowa lista miejsc szczepień obejmuje:

 — przychodnie POZ (i inne stacjonarne placówki medyczne),

 — szpitale rezerwowe,

 — szpitale powiatowe,

 — punkty samorządowe,

 — punkty drive thru,

 — zakłady pracy,

 — apteki,

 — miejsca działalności samodzielnych ratowników medycznych 
i pielęgniarek.

Nowe zasady kwalifikacji do szczepień
Dodatkowo uproszczeniu ulegnie proces kwalifikacji do szcze-
pienia – od tej pory będzie opierał się wyłącznie na wypełnionym 
przez pacjenta kwestionariuszu wstępnego wywiadu. Osoba 
kwalifikująca skonsultuje się z lekarzem dopiero w momencie, 
gdy coś w kwestionariuszu wzbudzi jego wątpliwości. Z kolei do 
grona osób przeprowadzających kwalifikacje dołączą również 
diagności laboratoryjni,  farmaceuci,  fizjoterapeuci i studenci 
ostatniego roku studiów medycznych.[1]

Źródła
1. gov.pl: Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – zmiany zasad w II kwartale 

2021 r. 30.03.2021  

Farmaceuci będą mogli szczepić 
w aptekach

mgr farm. Patrycja Cieślik
Redaktor prowadząca portalu opieka.farm.
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 7.1. 

 7.2. 

 7.3. 

NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Wylew podspojówkowy
Reprint pochodzi z podręcznika: Leki oczne i schorzenia okulistyczne. Zasady leczenia, receptura i suplementacja.
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 7.4. 
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VAdemecum Farmaceutyczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Leki oczne i schorzenia okulistyczne. Zasady leczenia, receptura i suplementacja to 
vademecum, które podejmuje temat fizjologii narządu wzroku, dolegliwości takich jak 
jęczmień, gradówka, drżenie powiek, zespół suchego oka, zapalenie spojówek, a także schorzeń 
przewlekłych – w tym jaskry, zaćmy czy retinopatii cukrzycowej. W podręczniku opisano 
składniki wchodzące w skład leków ocznych, m.in. leki rozszerzające źrenicę, beta-blokery, 
analogi prostaglandyn, parasympatykomimetyki i inhibitory anhydrazy węglanowej, poprawne 
zasady stosowania leków ocznych i możliwe powikłania polekowe. W vademecum znajdziesz 
odpowiedzi na następujące pytania:
•  Czym są leki cykloplegiczne i co mogą powodować?
•  Nawilżające, przeciwzapalne, a może przeciwbakteryjne? Które krople zaaplikować jako 

pierwsze po operacji zaćmy?
•  Czym jest kanalik łzowy i co ma wspólnego z prawidłową aplikacją kropli ocznych?
•  Luteina, cytykolina czy borówka? Które surowce naturalne mają udowodnioną skuteczność 

w poprawie funkcjonowania narządu wzroku?
Ponadto poświęcono odrębne rozdziały surowcom naturalnym wchodzącym w skład preparatów 
mających wspomagać widzenie oraz praktycznym aspektom przygotowywania leków ocznych 
w aptekach. 

https://wydawnictwo.farm/produkt/leki-oczne-i-schorzenia-okulistyczne-zasady-leczenia-receptura-i-suplementacja/
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WIEDZA PRODUK TOWA

Makrogole to liniowe polimery glikolu polietylenowego o dużej 
masie cząsteczkowej. W produktach leczniczych i wyrobach me-
dycznych występują najczęściej pod nazwą PEG 4000 lub PEG 
3350. Są stosowane w leczeniu zaparć oraz przed badaniami dia-
gnostycznymi.

Makrogole – Komu polecać?
Produkty lecznicze (np. Forlax) lub wyroby medyczne (np. Xenna 
Balance, Dicopeg, Dulcosoft) 

 — pacjentom skarżącym się na przewlekłe zaparcia,

 — osobom starszym, stosującym długotrwale preparaty 
zawierające laktulozę,

 — pacjentkom w ciąży proszącym o lek na zaparcia,

 — kobietom karmiącym piersią,

 — rodzicom, którzy szukają „czegoś na zaparcia” dla małych 
dzieci (w przypadku wyrobów medycznych producent 
dopuszcza stosowanie u dzieci od 6. m.ż.) – problem 
przewlekłych zaparć u dzieci ma często podłoże 
psychologiczne, związane np. z pobytem w przedszkolu, 
zmianą miejsca zamieszkania,

 — opiekunom osób z chorobami OUN, np. chorobą Parkinsona, 
neurogennym porażeniem jelit, z uwagi na fakt, że ich 
skuteczność w tych wskazaniach potwierdził przegląd 
Cochrane.[1]

Leki o kategorii Rp zawierające makrogole, wydawane są w celu 
oczyszczenia jelita grubego przed:

 — endoskopowym badaniem diagnostycznym, np. 
kolonoskopią,[2]

 — badaniem radiologicznym jelita,[3]

 — zabiegiem chirurgicznym na okrężnicy.

Makrogole – Jak stosować?
W przypadku leku Forlax oraz wyrobów medycznych np. Xenna 
Balance, Dicopeg  zalecaj przyjmowanie 1 saszetki proszku roz-
puszczonej w szklance wody, 1 do 2 razy dziennie, najlepiej rano.
[4]

Wyroby medyczne w postaci syropu (np. Dulcosoft, Dulcosoft Ju-
nior) należy podawać za pomocą dołączonej miarki, rozcieńcza-
jąc preparat w wodzie, herbacie lub soku. Ważne, aby dostoso-
wać dawkę syropu do wieku pacjenta:

 — 20-40 ml dla dzieci powyżej 8. r.ż. i dorosłych

 — 16-32 ml dla dzieci od 4. do 7. r.ż.

 — 8-16 ml dla dzieci od 2. do 3. r.ż.[5]

W celu właściwego przygotowania do badania diagnostycznego 
lub zabiegu chirurgicznego wytłumacz pacjentowi sposób poda-
wania leków wydawanych z przepisu lekarza. Zwróć uwagę na 
określone pory przyjmowania roztworu i powstrzymanie się od 
pokarmu podczas przyjmowania leku.

Makrogole – Jak działają?
Makrogole zaliczane są do klasy osmotycznych środków prze-
czyszczających. Mechanizm działania opiera się na zatrzymywa-
niu cząsteczek wody, co doprowadza do zwiększenia objętości 
płynów w jelicie. Następuje pobudzenie ruchów perystaltycz-
nych oraz zmiękczenie mas kałowych, co ułatwia wypróżnienie.[6]

Makrogole zaliczane są do łagodnych środków przeczyszczają-
cych. Działają słabiej niż leki bezpośrednio pobudzające jelito 
grube, m.in.  bisakodyl  (Dulcobis),  sennozydy  (Xenna Extra). 
Uprzedź pacjenta, że efektu terapeutycznego można spodziewać 
się dopiero po 1-2 dniach.

Poinformuj go, aby leczenie kontynuował przez minimum 2 tygo-
dnie. W przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłe zaparcia 
nie ma specjalnych wskazań dotyczących czasu stosowania. Na-
tomiast terapia dzieci i młodzieży nie powinna trwać dłużej niż 
3 miesiące.[4]

Przeglądy systematyczne z 2011 r. i 2014 r. dowodzą skuteczno-
ści preparatów zawierających glikole polietylenowe w leczeniu 
zaparć. Jednocześnie wskazują na wysokie bezpieczeństwo ich 
stosowania, zarówno u dzieci jak i u dorosłych.[7][8]

W przeglądzie systematycznym z 2011 r. porównano skutecz-
ność  laktulozy  i  glikolu polietylenowego  w terapii przewle-
kłych zaparć. Wyniki tej pracy wskazują na wyższą efektywność 
makrogoli, w zakresie częstotliwości wypróżnień na tydzień, 
konsystencji stolca, eliminacji bólu w nadbrzuszu czy potrzebie 
stosowania dodatkowych leków.[9]

Badania z randomizacją z 2005 r. i 2014 r. porównujące skutecz-
ność i bezpieczeństwo  PEG  oraz  laktulozy, w terapii zaparć 
u dzieci w   wieku od 6 miesięcy do 3 lat, potwierdzają większą 
skuteczność makrogoli oraz ich lepszą tolerancję.[10][11]

Ponadto według przeglądu systematycznego z 2011 r. makrogo-
le lepiej eliminują ból w nadbrzuszu u dzieci niż syropy zawiera-
jące  laktulozę, często wybierane jako lek 1. rzutu w tej grupie 
wiekowej.[9]

Na temat właściwej rekomendacji preparatów zawierających lak-
tulozę powstało osobne opracowanie. (Patrz: “Laktuloza – Ścież-
ka rekomendacji”.)

mgr farm. Agata Bereś-Jabs
Redaktor w 3PG.

Makrogole – ścieżka rekomendacji
Komu polecać, jak stosować, jak działa, na jakie interakcje i efekty ubocz-
ne zwrócić uwagę?
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Makrogole – Na co uważać?
Z uwagi na brak wchłaniania makrogoli z przewodu pokarmowe-
go, nie są konieczne żadne specjalne środki ostrożności. Istnieją 
doniesienia, że wysokie dawki makrogoli (powyżej 34 g/dzień) 
mogą spowodować, szczególnie u starszych pacjentów, szereg 
nieprzyjemnych objawów:

 — skurcze w nadbrzuszu,

 — nadmierną ilość gazów w jelitach,

 — wzdęcia.[12]

Makrogole – Na jakie interakcje zwracać 
uwagę?
Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji związanych ze 
stosowaniem leków zawierających makrogole.

Makrogole – Dodatkowe informacje
Jedynym lekiem OTC dostępnym w obrocie, zawierającym  ma-
krogol 4000, jest Forlax w postaci saszetek po 10 g proszku, zare-
jestrowany dla dzieci od 8. roku życia i dorosłych.[4]

Producenci wyrobów medycznych: Dicopeg Junior i Xenna Balan-
ce Junior umożliwiają stosowanie ich u dzieci już od 6. m.ż. Skład-
nikiem tych preparatów jest makrogol 3350.

Producent wyrobu medycznego Xenna Balance, oprócz makro-
golu 4000, deklaruje zawartość jonów sodu i potasu w postaci 
chlorków i wodorowęglanu. Takie połączenie składników nie zo-

stało jednak umieszczone w żadnych rekomendacjach. Co wię-
cej, według przeglądu systematycznego z 2016 r., dodatek elek-
trolitów do glikolu polietylenowego nie zwiększa skuteczności 
leczenia zaparcia.[13]

Więcej na temat preparatów przeczyszczających pisaliśmy 
w osobnym artykule. (Patrz: “Leki przeczyszczające”.)
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ŚCIĄGA APTECZNA

Środki konserwujące w kroplach 
ocznych
Tabela poniżej przedstawia przegląd dostępnych konserwantów w kropach ocznych.

Tabela pochodzi z podręcznika. Leki oczne i schorzenia okulistyczne. Zasady leczenia, receptura i suplementacja

Środek konserwujący Przykład leku Przykład wyrobu medycznego 

chlorek benzalkoniowy Azopt 

Betadrin 

Ciloxan 

Xalatan 

Lacrimal 

Lacrimal Natura 

cetrimid Artelac 

Corneregel 

Dexamytrex 

Vidisic 

Hialeye 

KeratoStill 

Kalidrop 

Lakripos Gel 

bromek benzododecyniowy Tobrexan - 

Polyquad DuoTrav 

Travatan 

Systane Hydration 

Systane Ultra 

Systane Balance 

tiomersal Indocollyre 0,1% - 

p-hydroksybenzoesan metylu 

i propylu 

Maxitrol Clarastill 

chlorobutanol - Terso 

fenoksyetanol - Tears Again 

Purite - Optive 

Optive Fusion 

Oxyd - Artelac Rebalance 

poliheksanid - Dexoftyal MD 

Euphrasia Świetlik 

Hexoftyal PHMB 

Starazolin HydroBalance PPH 

diglukonian chlorheksydyny Posorutin LentoNit K 

dioctan chlorheksydyny Vitreolent Cataroft 

wersenian disodowy Allergocrom 

Allergo-COMOD 

Betadrin 

Cipronex 0,3% 

Lacrimal Natura 

Kropia 

Systane Balance 

Systane Gel Drops
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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:

Refluks a styl życia

1. ZADBAJ O ODPOWIEDNIĄ MASĘ CIAŁA.
Nadwaga powoduje wzrost ciśnienia w żołądku, co 
sprzyja wypychaniu treści z żołądka do przełyku. Jeśli 
jesteś otyły, walcz z tym i odchudzaj się racjonalnie, 
najlepiej pod kontrolą lekarza lub dietetyka.

2. JEDZ REGULARNIE I PRZESTRZEGAJ 
DIETY
Staraj się jeść częściej i mniej. Ważne jest, aby spo-
żywać posiłki regularnie. Nie jedź pospiesznie. Prze-
strzegaj diety.

3. BĄDŹ AKTYWNY FIZYCZNIE
Uprawiaj sport najlepiej na świeżym powietrzu. Uni-
kaj aktywności, które wymagają od Ciebie silnego 
wysiłku, rozciągania, skłonów i brzuszków. Pacjentom 
z chorobą refluksową poleca się szczególnie spacery, 
jazdę na rowerze, pływanie oraz nordic walking. Nie 
uprawiaj żadnych aktywności zaraz po posiłku.

4. ŚPIJ W WYGODZIE
Nie kładź się nigdy w pozycji leżącej od razu po je-
dzeniu. Ostatni posiłek spożywaj najpóźniej 3 godzi-
ny przed snem. Staraj się uspokoić przed pójściem 
spać. Unikaj oglądania telewizji i słuchania muzyki 
będąc w łóżku. Staraj się zasypiać w spokoju i spać co 
najmniej przez 7 godzin, by odpoczęło ciało i umysł. 
Idealną pozycją do spania jest ułożenie głowy wyżej 
niż reszta ciała. Nie śpij na bardzo równym płaskim 
materacu ani na boku, gdyż to sprzyja odczuwaniu 
dolegliwości bólowych oraz pieczeniu.

5. ZWRACAJ UWAGĘ NA ODPOWIEDNI 
UBIÓR
Ubieraj się przede wszystkim wygodnie! Unikaj ob-
cisłych ubrań, pasków, wyszczuplającej bielizny, 
wszystkiego, co może narazić Twój żołądek na ucisk 
i sprzyjać wypychaniu pokarmu do przełyku.

6. NIE PAL
Koniecznie odrzuć papierosy, ponieważ z jednej stro-
ny osłabiają one pracę dolnego zwieracza, co sprzyja 
cofaniu się treści żołądkowej o przełyku. Tytoń sprzy-
ja wydzielaniu kwasu żołądkowego, który dodat-
kowo drażni błonę śluzową żołądka, a ograniczają 
wydzielanie śliny, która stanowi naturalną barierę p. 
pokarmowego.

7. NIE PIJ ALKOHOLU
Alkohol podobnie jak tytoń rozluźnia dolny zwieracz 
przełyku oraz sprzyja wydzielaniu kwasu żołądkowe-
go, dodatkowo uwrażliwia błonę śluzową żołądka na 
działanie kwasu żołądkowego.

8. OSTROŻNIE Z LEKAMI
Unikaj leków, które rozluźniają zwieracz przełyku:

 — beta-blokery (np. Concor, Bisocard) lub blokery 
kanału wapniowego (np. Isoptin)

 — leki antycholinergiczne stosowane w chorobie 
Parkinsona (np. Akineton)

 — benzodiazepiny (np. Relanium, Sedam, Estazolam)

Sięgając po leki p/bólowe lub p/przeziębieniowe 
unikaj preparatów z ibuprofenem lub aspiryną. 
Jeśli stosujesz jakieś lek przewlekle lub doraźnie 
i masz wątpliwości, czy one mogą nasilać przykre 
objawy choroby refluksowej, skonsultuj się z farma-
ceutą.

9. NIE DAJ SIĘ ZESTRESOWAĆ
Stres nasila objawy refluksu i sprzyja rozwojowi 
wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Pamiętaj, że ży-
cie w ciągłym stresie i lęku nasila objawy choroby 
i zmniejsza efekty terapii. Naucz się opanowywać 
swoje emocje i zwalczać stres. Znajdź sposób na roz-
ładowanie negatywnych emocji. W razie trudności 
poproś o pomoc farmaceutę lub psychologa.
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10. ZAŁÓŻ DZIENNICZEK
Załóż dzienniczek, w którym będziesz zapisywać, co 
zjadłeś/aś i jak się po tym czułeś/aś. Takie notatki po-
zwolą Ci dokładniej kontrolować dietę i na przyszłość 
pozwolą uniknąć nieprzyjemnych objawów wynika-
jących z błędów żywieniowych.

POWODZENIA!
Ulotkę opracowała mgr farm. Patrycja Pelka, dokto-
rantka Zakładu Farmacji Społecznej UJ CM.

REKLAMA

bit.ly/laktoferyna

Problem anemii u kobiet 
w ciąży - możliwe postępowanie 
uwzględniające zastosowanie 
laktoferyny.
Sprawdź w najnowszym 
artykule na portalu opieka.farm

Nowy artykuł

http://bit.ly/laktoferyna
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