
WYDAWCA REKLAMA

reklama@goniecapteczny.pl

REDAKCJA

ul. Lipowa 3/216-217
Kraków 30-702
redakcja@goniecapteczny.pl

PRAWO I REALIZACJA RECEPT

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób 
uprawnionych do wystawiania recept oraz osób 
prowadzących obrót produktami leczniczymi 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne 
z dnia 6 września 2001 r. z późniejszymi zmianami.

poniedziałek, 26 kwietnia 2021 nr 17/2021 (50)ISSN 2719-4159

 
 
 

CZYM RÓŻNI SIĘ ULOTKA 
DO LEKU OD CHPL-A?
STR. 7

OPINIE  STR. 4

O co chodzi w kontrowersjach dotyczących statyn? [Q&A]
KOMUNIKAT Y GIF  STR. 6

Brak komunikatów
PRAWO I  REALIZACJA RECEPT  STR. 7

Czym różni się ulotka do leku od Charakterystyki Produktu 
Leczniczego (ChPL)?
NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO  STR. 9

Eleuterokok kolczasty, czyli syberyjski żeń-szeń
WIEDZA PRODUK TOWA  STR. 13

Thiocodin – Ścieżka rekomendacji
ŚCIĄGA APTECZNA  STR. 15

Równoważne dawki statyn
MATERIAŁY DLA PACJENTA  STR. 17

Upadki: jak im zapobiegać?



Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 26 kwietnia 2021 2Tygodnik Goniec Apteczny

  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

EMA: Szczepionka Janssen jest 
bezpieczna
EMA  przeanalizowała 8 przypadków zakrzepicy, które wystąpi-
ły po podaniu szczepionki  Janssen  w Stanach Zjednoczonych. 
W wyniku analizy stwierdzono ryzyko wystąpienia bardzo rzad-
kich zdarzeń zakrzepowo-zatorowych powiązanych z trombocy-
topenią. Zakrzepy wystąpiły w naczyniach odprowadzających 
krew z mózgu (CVST), w obrębie jamy brzucha (zakrzepica żył 
trzewnych). Pojawiły się też przypadki zakrzepicy tętniczej.

Opisane w analizie przypadki zakrzepicy porównano do tych, 
które pojawiły się po podaniu szczepionki firmy AstraZeneca, Va-
xzevria. Prawdopodobny mechanizm ich powstawania polega 
na pobudzeniu odpowiedzi immunologicznej prowadzącej do 
zaburzenia, które opisano jako podobne do małopłytkowości in-
dukowanej przez heparynę (HIT).

W opinii EMA korzyści płynące ze stosowania szczepionki Jans-
sen nadal przewyższają potencjalne ryzyko. Szczepionka jest 
skuteczna w zapobieganiu chorobie Covid-19 znacznie reduku-
jąc ryzyko hospitalizacji i zgonu. EMA zaleca jednak, aby perso-
nel medyczny pouczał osoby przyjmujące tę szczepionkę, żeby 
poszukiwały pomocy medycznej w razie wystąpienia następują-
cych objawów:

 — płytki oddech, ból w klatce piersiowej, opuchlizna 
w obrębie nóg, uporczywy ból brzucha – mogące świadczyć 
o wystąpieniu zakrzepicy;

 — silny i uporczywy ból głowy i niewyraźne widzenie będące 
objawami neurologicznymi;

 — wybroczyny poza miejscem wkłucia pojawiające się po kilku 
dniach od podania szczepionki.[1]

Źródła
1. EMA: COVID-19 Vaccine Janssen: EMA finds possible link to very rare cases of unusual 

blood clots with low blood platelets. 20.04.2021. p

Kraków i Warszawa – dwie 
nowe uczelnie przeprowadzają 
szkolenia praktyczne ze 
szczepień
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Krakowska Akademia im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego dołączyły do grona uczelni prze-
prowadzających szkolenia praktyczne ze szczepień.

Szkolenia teoretyczne ze szczepień przeprowadzane przez CMKP 
odbywają się cyklicznie i w zasadzie nie mają limitów miejsc. 
Trudność stanowią szkolenia praktyczne, których przeprowadza-
nie jest związane z dużo większymi ograniczeniami. W niektórych 
miastach nie było możliwości zapisu na szkolenie już od początku 
kwietnia.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla osób, dla których najdogod-
niejsze lokalizacje stanowiły Kraków oraz Warszawa. Do prze-
prowadzania szkoleń praktycznych dołączyły dwie nowe uczel-
nie: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.[1]

Źródła
1. CMKP: Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania 

szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów 
laboratoryjnych. 8.04.2021.
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Jedna cząsteczka, wiele 
możliwości – zastosowanie 
laktoferyny u kobiet w ciąży
mgr farm. Mariola Zemła
Redaktor w 3PG. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje w aptece 
ogólnodostępnej.

Laktoferyna jest cząsteczką o ogromnym potencjale. Ma wie-
le zastosowań, które u kobiet w ciąży są szczególnie ważne.

Jedna cząsteczka, a tak wiele możliwości. Wielokierunkowe dzia-
łanie oraz bezpieczeństwo stosowania sprawiają, że laktoferyna 
może z powodzeniem być stosowana u kobiet ciężarnych w ra-
mach profilaktyki oraz leczenia wielu dolegliwości bezpośrednio 
związanych z ciążą.

Zalecając dobry preparat przeznaczony dla kobiet w ciąży zawie-
rający w swoim składzie laktoferynę oraz witaminę D, kwas folio-
wy, kwasy DHA, żelazo i jod, dbamy o takie obszary jak:

 — wczesną profilaktykę anemii z niedoboru żelaza,

 — profilaktykę porodu przedwczesnego,

 — wsparcie prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka,

 — wsparcie układu odpornościowego,

 — wsparcie prawidłowej mikrobioty pochwy.

Czym jest laktoferyna?
Laktoferyna jest glikoproteiną wiążącą żelazo, która występuje 
naturalnie w organizmie ssaków. Obecna jest głównie w łzach, 
ślinie, wydzielinie pochwowej, wydzielinie z nosa i oskrzeli, jed-
nak największe stężenie laktoferyny znajduje się w mleku i siarze.

Laktoferyna obecna w organizmie bierze udział w procesach 
związanych z:

 — odpornością,

 — działaniem przeciwbakteryjnym,

 — działaniem przeciwwirusowym,

 — działaniem przeciwzapalnym,

 — działaniem prebiotycznym.[1]

Laktoferyna wspiera układ odpornościowy 
i działa przeciwzapalnie
Szczególnie dla kobiet w ciąży odporność jest niezwykle ważna. 
Laktoferyna wspiera układ odpornościowy wielokierunkowo: 
przez hamowanie wzrostu lub zabijanie komórek patogenów, 
przez regulację aktywności układu odpornościowego, a także 
przez działanie prebiotyczne.

Laktoferyna niszczy ściany komórkowe bakterii oraz wiąże ich 
toksyny. Działanie przeciwwirusowe laktoferyny opiera się na ha-
mowaniu wiązania cząstki wirusa do komórek gospodarza, wni-
kania a następnie replikacji we wnętrzu tych komórek.

Laktoferyna stymuluje odpowiedź komórek układu odpornościo-
wego oraz reguluje produkcję cytokin prozapalnych.[2] Wyniki ba-
dania przeprowadzonego w 2001 roku jednoznacznie potwier-
dziły, jak dużą rolę odgrywa laktoferyna w regulacji odpowiedzi 
immunologicznej. Wykazano, że już niewielka porcja  (10–20 mg) 
stymuluje układ odpornościowy.[3]

Laktoferyna działa korzystnie na wzrost bakterii probiotycz-
nych (m.in. z rodzajów  Lactobacillus  i  Bifidobacterium) śluzówki 
jelit i dróg rodnych. Biorąc pod uwagę, że stany zapalne po-
chwy o podłożu bakteryjnym mogą wpłynąć na indukcję poro-
du przedwczesnego, laktoferyna przez działanie prebiotyczne 
zmniejsza ryzyko takiego porodu.[4]

Działanie przeciwzapalne laktoferyny opiera się na redukcji po-
ziomu Interleukiny-6 w osoczu krwi i wydzielinie szyjkowo-po-
chwowej. Interleukina-6 przez stymulację syntezy prostaglan-
dyny F2α powoduje skracanie szyjki macicy i przedwczesne 
przerwanie błon płodowych. Wyniki badań z 2012 roku wykazały, 
że również przez działanie przeciwzapalne laktoferyna wpływa 
korzystnie na redukcję ryzyka porodu przedwczesnego.[5]

Zastosowanie laktoferyny w anemii
Powszechnie występującym problemem u kobiet w ciąży jest 
anemia. W 2015 roku opublikowano wyniki badań, które wyka-
zały przewagę w stosowaniu preparatu z żelazem wzbogaco-
nego o laktoferynę nad preparatem zawierającym samo żelazo. 
Porównywano stężenie hemoglobiny i ferrytyny po podaniu obu 
preparatów. W tym samym badaniu wykazano również, że sto-
sowanie preparatu żelaza z laktoferyną wydłużyło czas trwania 
ciąży średnio o 1,5 tygodnia w porównaniu z grupą przyjmująca 
samo żelazo. Warto też nadmienić, że stosowanie wysokich porcji 
żelaza często wiąże się z występowaniem działań niepożądanych 
takich jak ból żołądka, nudności, wymioty czy uporczywe zapar-
cia. Suplementacja laktoferyny powoduje, że można obniżyć por-
cję przyjmowanego żelaza, a co za tym idzie, zmniejsza się ryzyko 
wystąpienia i nasilenie działań niepożądanych żelaza.[6]

Laktoferyna jest cząsteczką o ogromnym potencjale. Ma wiele 
zastosowań, które u kobiet w ciąży są szczególnie ważne. Warto 
zatem, rekomendując suplement diety przeznaczony dla kobiet 
w ciąży, zwrócić uwagę na te, których producent deklaruje za-
wartość odpowiedniej porcji laktoferyny, oraz wytłumaczyć pa-
cjentce zalety stosowania takiego preparatu.

Źródła
1. Rascón-Cruz, Q., Espinoza-Sánchez, E. A., Siqueiros-Cendón, T. S., Nakamura-Bencomo, 

S. I., Arévalo-Gallegos, S., & Iglesias-Figueroa, B. F. (2021). Lactoferrin: A Glycoprotein 
Involved in Immunomodulation, Anticancer, and Antimicrobial Processes. Molecules 
(Basel, Switzerland), 26(1), 205. https://doi.org/10.3390/molecules26010205

2. Artym, J., Zimecki, M. (2018) Laktoferyna w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Zakażenia 
XXI wieku, 1(1), 27–34. http://mavipuro.pl/jourarch/Z2018008.pdf

3. Zimecki, M., Właszczyk, A., Wojciechowski, R., Dawiskiba, J., & Kruzel, M. (2001). 
Lactoferrin regulates the immune responses in post-surgical patients. Archivum 
immunologiae et therapiae experimentalis, 49(4), 325–333.
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based on Ferric Sodium EDTA (Ferrazone(®)): results of an observational study. Journal 
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OPINIE

Statyny to bez wątpienia jedne z najczęściej stosowanych i naj-
lepiej przebadanych leków, które wywołują jednocześnie wiele 
emocji zarówno wśród pacjentów, jak i pracowników ochrony 
zdrowia. Niezależnie od słuszności hipotezy lipidowej kontrower-
sje wokół statyn dotyczą głównie dwóch aspektów – ich skutecz-
ności i bezpieczeństwa.

Skuteczność statyn
Od momentu zatwierdzenia przez FDA lowastatyny, opublikowa-
no wyniki dziesiątek badań klinicznych i ich metaanaliz, a wnio-
ski wydają się być jednoznaczne – statyny skutecznie zmniejszają 
prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów sercowo-naczy-
niowych. Jednak sytuacja znacznie się komplikuje, gdy analizu-
jemy te dane pod kątem doboru punktów końcowych, badanej 
populacji czy metodologii badania.

Skuteczność statyn w obniżaniu śmiertelności
Pierwszorzędowym punktem końcowym większości badań 
klinicznych z użyciem statyn był parametr złożony z kilku skła-
dowych, m.in. niepowikłanego zgonem zawału serca i subiek-
tywnego parametru, jakim jest procedura rewaskularyzacji. Taki 
złożony  punkt końcowy  (ZPK) obarczony jest dużym ryzykiem 
błędu, wynikającym m.in. z niezaślepionego przydziału do terapii 
z powodu znajomości przez lekarza wartości LDL-C. Przy analizie 
skuteczności leków hipolipemicznych pod uwagę powinny być 
brane przede wszystkim parametry takie jak śmiertelność ser-
cowo-naczyniowa  (SN) i  całkowita śmiertelność. Czy statyny 
zmniejszają śmiertelność, a jeśli tak, to o ile? To zależy od doboru 
populacji.

Skuteczność statyn w prewencji pierwotnej
Z przeglądu metaanaliz rzekomo uwzględniających  RCT  w ra-
mach prewencji pierwotnej (u osób bez historii chorób sercowo-
-naczyniowych, ChSN) wynika, że aż 88% z nich włączało badania, 
w których uczestnikami były osoby z historią ChSN. Przykładowo, 
odsetek takich osób w badaniach PROSPER, ALLHAT-LLT, ASCOT-
-LLA, HPS i WOSCOP wynosił odpowiednio 44, 17, 18, 20 i 8%. 
Z kolei aż 21% metaanaliz nie przedstawiło wpływu terapii na 
całkowitą śmiertelność, a ich autorzy jednocześnie stwierdzili, że 
odnotowano korzyści w tym aspekcie.[1]

Jak widać, autorzy różnych metaanaliz w różnym stopniu potrafią 
wykluczyć uczestników z ChSN, ale czy to przekłada się na róż-
nice we wnioskach, do jakich dochodzą autorzy? W metaanali-
zie przeprowadzonej przez zespół Taylor’a odnotowano spadek 
całkowitej śmiertelności o 0,76%, z kolei Ray i wsp. uzyskali war-
tość 0,31% bez osiągnięcia poziomu istotności statystycznej.

[2] Niecałe pół punktu procentowego różnicy, a wnioski wzajem-
nie się wykluczają. Co więcej, jeśli z analizy usuwa się badania, 
które przedwcześnie zakończono (duże ryzyko błędu na korzyść 
badanej terapii), to ryzyko względne dla całkowitej śmiertelności 
wynosi 0,99 (0,90-1,08).[3]

Czy terapię statynami w ramach prewencji pierwotnej w popu-
lacji niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego można więc uznać 
za przykład opieki zdrowotnej o niskiej jakości (ang. low-value 
care)? Kiedy korzyści przewyższają ryzyko?

Na przestrzeni kilku ostatnich dekad znacznie obniżono wartości 
LDL-C, przy których włącza się statyny. Przykładowo, w wytycz-
nych z 1987 r. zaledwie 8% populacji kwalifikowało się do terapii, 
a w 2016 r. było to już aż 61%. Wartość NNT dla epizodów serco-
wo-naczyniowych w terapii według wytycznych z 1994 r. wyno-
siła 40, natomiast leczenie zgodnie z wytycznymi z 2016 r. daje 
wartość 400.[4]  Czyli terapii należy poddać 10 razy więcej osób, 
żeby jedna z nich na tym skorzystała. A im potencjalne korzyści 
są mniejsze, tym większe znaczenie mają potencjalne działania 
niepożądane i bezpieczeństwo terapii.

Skuteczność statyn u osób w wieku podeszłym
W metaanalizie naukowców z CTT Collaboration uwzględniono 
28 badań klinicznych, w których 8% uczestników było w wieku 
powyżej 75. r.ż.[5] Okazało się, że statyny skutecznie zmniejszają 
ryzyko ZPK (niepowikłany zgonem zawał serca, zgon sercowy, 
udar mózgu, rewaskularyzacja tętnic wieńcowych) bez wzglę-
du na wiek. Co jednak wynika z analizy tych samych danych, 
uwzględniając wartości  spadku ryzyka bezwzględnego  (ARR) 
i NNT oraz z podziałem na prewencję pierwotną i wtórną? W ta-
beli 1 zestawiono wartości ARR i NNT dla różnych punktów koń-
cowych w populacji osób w wieku powyżej 75 lat:[6]

Tabela 1. Wartości ARR i NNT dla epizodów sercowo-naczyniowych, 
śmiertelności sercowo-naczyniowej i całkowitej śmiertelności w me-
taanalizie CTT.

Punkt końcowy ARR NNT

Epizody sercowo-naczyniowe 

(ZPK)

1,02% (prewencja wtórna) 98

0,22%* (prewencja pierwotna) 446*

Śmiertelność sercowo-naczyniowa 0,20%* 500*

Całkowita śmiertelność 0,46%* 216*

*NS – wynik nieistotny statystycznie.

Brak wpływu na śmiertelność SN i całkowitą śmiertelność oraz 
bardzo wysoka wartość NNT dla epizodów SN przy jednocze-
snym braku istotności statystycznej świadczy o tym, że szczegól-

mgr farm. Jakub Lenard
Absolwent Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 
UJ. Pracował w aptekach ogólnodostępnych w Wielkiej Brytanii, a obecnie jest farmaceutą 
klinicznym w Victoria Hospital i przychodniach POZ NHS Fife w Szkocji.

O co chodzi w kontrowersjach 
dotyczących statyn? [Q&A]
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nie w prewencji pierwotnej osoby w wieku powyżej 75. r.ż. nie 
odnoszą korzyści z terapii statynami. Obecnie trwa duże badanie 
kliniczne z randomizacją obejmujące 18 000 osób w wieku co 
najmniej 70 lat i bez współistniejącej cukrzycy – badanie STAREE.
[7]  Miejmy więc nadzieję, że po opublikowaniu wyników osoby 
w wieku starszym będą mogły podjąć bardziej świadomą decy-
zję niż obecnie.

Bezpieczeństwo stosowania statyn
Chociaż stosowanie statyn wiąże się z szerokim wachlarzem dzia-
łań niepożądanych (np. cukrzyca, miopatie), to większość z nich 
uznaje się za mało istotne i rzadko występujące. W wytycznych 
bazuje się jednak na danych pochodzących z badań klinicznych. 
Z jednej strony są one złotym standardem oceny ryzyka, ale jed-
nocześnie dane te wydają się nie odzwierciedlać rzeczywistego 
stanu rzeczy.

Przykładowo, według naukowców z CTT Collaboration częstość 
występowania miopatii to 5/10000 osób przez 5 lat terapii. 
Jednak w większości badań osoby z bólami mięśniowymi i/lub 
podwyższonym stężeniem kinazy kreatynowej były wykluczane 
z RCT w fazie przedrandomizacyjnej, a osoby z grupy podwyż-
szonego ryzyka (np. osoby starsze, kobiety, ludzie z chorobami 
współwystępującymi) były słabo reprezentowane w badaniach.

W pracy autorstwa Huded’a i wsp. na 24 metaanalizy RCT z uży-
ciem statyn aż 22 nie spełniły kryteriów dotyczących raportowa-
nia co najmniej dwóch spośród trzech działań niepożądanych 
(cukrzyca, zaburzenia poznawcze, nowotwory).[1] Mamy więc do 
czynienia z dużym niedoszacowaniem częstości ich występowa-
nia.

Skoro potencjalne korzyści z terapii statynami w prewencji pier-
wotnej i u osób w starszym wieku są niejasne, a przeprowadzo-
ne badania kliniczne były zaprojektowane w celu oceny bardziej 
skuteczności niż bezpieczeństwa, wielu naukowców na czele 
z redaktorami czasopisma  British Medical Journal  już w 2014 r. 
wnioskowało o dostęp do surowych danych z badań klinicznych.
[8] Naukowcy z CTT Collaboration konsekwentnie twierdzą, że ko-
rzyści ze stosowania statyn w prewencji pierwotnej przewyższają 

potencjalne ryzyko. Gdy jednak badacze z BMJ wnioskowali o do-
stęp do danych poszczególnych uczestników, autorzy metaana-
liz CTT odpowiedzieli, że jedyne dane, do jakich mieli dostęp to 
śmiertelność, epizody SN i nowotwory. Dane dotyczące innych 
działań niepożądanych nie były analizowane, gdyż nie były one 
częścią umowy, jaką podpisali. Podsumowując więc, badacze 
z CTT Collaboration twierdzili, że terapia statynami jest bezpiecz-
na, nie mając dostępu do danych dotyczących bezpieczeństwa.

Naukowcy przez wiele lat próbowali dowiedzieć się od autorów 
183 badań z użyciem statyn, która spośród ponad 30 agencji zaj-
mujących się zatwierdzaniem leków ma dostęp do surowych da-
nych. Aktualnie wciąż nie ma dostępu do tych danych i nie można 
przeprowadzić analiz, które mogłyby wiele wyjaśnić w kwestii bi-
lansu korzyści i ryzyka.

Pamiętajmy jednak, że chcąc postępować w duchu  medycyny 
opartej na dowodach,  musimy uwzględniać nie tylko najbar-
dziej wiarygodne dane z badań klinicznych, ale przede wszystkim 
wartości i oczekiwania osoby, która miałaby się poddać terapii. 
Jest to jeden z trzech podstawowych elementów EBM. Nie można 
więc stwierdzić, że korzyści terapii przewyższają ryzyko, nie pyta-
jąc o to osoby, która ma dany lek stosować. My jako farmaceuci 
jesteśmy ekspertami od leku, ale pacjent jest ekspertem od swo-
jego życia i zazwyczaj ma zupełnie inne priorytety niż my.

Źródła
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Meta-Analyses. American journal of cardiovascular drugs : drugs, devices, and other 
interventions, 15(6), 379–386. 
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

REKLAMA

 
 

https://bit.ly/mlodzi-farmaceuci

Zbiór praktycznych artykułów, wskazówki 
i porady pomocne w codziennej pracy 
farmaceuty – przydatne zarówno na 
początku kariery zawodowej jak 
i w późniejszych etapach pracy – to 
wszystko znajdziesz w Niezbędniku 
Młodego Farmaceuty.
Już teraz pobierz e-book 
Niezbędnik Młodego Farmaceuty

Nowy e-book

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

https://bit.ly/mlodzi-farmaceuci
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Każdy lek posiada ulotkę do leku i charakterystykę produktu lecz-
niczego, czyli ChPL (ang. SPC i SmPC – Summary of Product Cha-
racteristics). Ulotka z założenia przeznaczona jest dla pacjenta. 
Musi być czytelna i posiadać informacje zapisane w taki sposób, 
żeby każda osoba mogła je zrozumieć. ChPL to z kolei dokument 
dla personelu medycznego. W praktyce jednak ChPL i ulotka się 
uzupełniają i jako nierzadko farmaceuci będziemy potrzebowa-
li zajrzeć zarówno do ChPL, jak i do ulotki do leku. Sięgając do 
ChPL, uzyskujemy szczegółowe informacje o właściwościach far-
makologicznych, takich jak farmakokinetyka i farmakodynamika 
leku. Zawiera ona także poszerzone informacje o bezpieczeń-
stwie stosowania leków przez kobiety ciężarne, karmiące oraz 
osoby w podeszłym wieku.

Nie oznacza to, że personel medyczny nie musi sięgać po ulotkę. 
W rzeczywistości ulotka może zawierać istotne treści, których nie 
znajdziemy w ChPL.

Treści zawarte tylko w ChPL
Do ChPL sięgamy, żeby uzyskać dane o:

 — farmakokinetyce i farmakodynamice leku,

 — niezgodnościach farmaceutycznych (np. możliwość 
jednoczesnego podawania dwóch leków do infuzji),

 — wynikach badań klinicznych, jeżeli zostały wykonane 
w interesującym nas przypadku (np. badania nad 
bezpieczeństwem leku w czasie karmienia piersią),

 — przedklinicznych danych o bezpieczeństwie.

Treści zawarte tylko w ulotce
W ulotce znajdują się instrukcje stosowania leku, na przykład in-
halatora, czasami dodatkowo przedstawione w formie obrazko-
wej. Są to informacje rzadko zawarte w ChPL, a często potrzebne 
farmaceucie.

Ilustracje wyjaśniające poprawne użycie inhalatora Seretide.[1]

W ulotce zawarte są także  opisy chorób, po to, żeby pacjent 
mógł lepiej zrozumieć sens leczenia np. opis ospy wietrznej 
w ulotce dołączonej do szczepionki.

Informacja o chorobie w ulotce dołączonej do szczepionki Vaxigrip Tetra.

W osobnym polu uloti zamieszczane są ostrzeżenia dla pacjenta.

Ostrzeżenie w ulotce dołączonej do leku Izotek.[2][3]

Pacjenci nie zawsze czytają całe ulotki do leków, dlatego bardzo 
ważne ostrzeżenia są umieszczane w osobnym polu na samym 
początku ulotki (np. bezwzględne przeciwwskazanie w ciąży lub 
nietypowe dawkowanie).

Ostrzeżenie w ulotce dołączonej do leku Methotrexat Ebewe.

W ulotce znajduje się też niekiedy  kod QR.  Po zeskanowaniu 
kodu QR za pomocą smartfona, następuje przekierowanie na 
stronę producenta, gdzie znajduje się ulotka w formie elektro-
nicznej i materiały edukacyjne dla pacjenta.

Przykładowy kod QR w ulotce dołączonej do leku.

Czym różni się ulotka do leku 
od Charakterystyki Produktu 
Leczniczego (ChPL)?

mgr farm. Marta Teryks
Redaktor w 3PG, współautorka podręczników dla farmaceutów. W 3PG zajmuje 
się głównie tematem opieki nad pacjentem onkologicznym, interesuje się też 
zagadnieniem stosowania opioidów i medycznej marihuany. Autorka artykułów 
i kursów dla farmaceutów.
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Fragment ulotki dołączonej do leku Digoxin WZF.[4]

Poza tym w ulotce producent zamieszcza wyjaśnienia niektó-
rych  terminów medycznych. Może być to np. definicja niewy-
dolności serca, żeby pacjent zrozumiał, po co stosuje dany lek.[5]

Porównanie ulotki i ChPL
Poniżej znajduje się krótkie porównanie ulotki i ChPL na przykła-
dzie leku Neoparin.[6][7]

Gdzie szukać ulotki i ChPL?
Aktualną ulotkę do leku i ChPL należy pobierać przez stro-
nę  http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Ulotkę znajdziemy 
też na stronie producenta i na stronie Europejskiej Agencji Leków 
(EMA). Korzystając z tych stron, mamy pewność, że znajdziemy 
najbardziej aktualną wersję obu dokumentów. Złą praktyką jest 
szukanie ulotek w Google – najczęściej znajdziemy tam zdezak-
tualizowane pliki.

Źródła
1. Ulotka dla pacjenta Seretide Dysk 500
2. Ulotka dla pacjenta Izotek
3. Ulotka dla pacjenta Methotrexat-Ebewe
4. Ulotka dla pacjenta Digoxin WZF
5. Ministerstwo Zdrowia: Wymagania dotyczące sposobu sporządzania ulotki dla 

pacjenta.  
6. Ulotka dla pacjenta Neoparin
7. ChPL Neoparin

  ChPL ulotka dla pacjenta

Ostrzeżenia dla pacjenta - brak informacji + informacje dostępne

Dawkowanie bardzo szczegółowe podstawowe informacje

Instrukcja użycia ampułko-strzykawki - brak informacji bardzo szczegółowa, dodatkowo przedstawiona w formie obrazko-

wej

Przedawkowanie dokładny schemat leczenia przy przedawko-

waniu leku przez pacjenta

zalecana szybka konsultacja z lekarzem lub farmaceutą

Interakcje wymienione substancje wchodzące w inte-

rakcje w lekiem

zalecona konsutacja z lekarzem lub farmaceutą i kilka przykładów 

interakcji z innymi lekami z podaniem ich nazwy handlowej i krót-

kim opisem wskazania.

Ciąża wyniki badań klinicznych u ludzi i zwierząt zalecona konsultacja z lekarzem lub farmaceutą

Karmienie piersią wyniki badań klinicznych u ludzi i zwierząt zalecona konsultacja z lekarzem lub farmaceutą

Własciwości farmakologiczne i farmako-

kinetyczne

+ informacje dostępne - brak informacji

Dane farmaceutyczne (wykaz substancji 

pomocniczych, niezgnodności farmaceu-

tyczne)

+ informacje dostępne - brak informacji
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 50.1.1. 

NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Eleuterokok kolczasty, czyli 
syberyjski żeń-szeń
Reprint pochodzi z podręcznika: Składniki suplementów diety. Skuteczność, bezpieczeństwo i przegląd preparatów
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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 na dostępnych badaniach naukowych, 
w tym najwyższej jakości przeglądach systematycznych i metaanalizach. 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

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

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

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

 — osobie dorosłej z suchym kaszlem bez odkrztuszania 
wydzieliny,

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

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

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

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

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

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

 — 3 x na dobę:

• 1 tabletkę (w przypadku tabletek),

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

 — w odstępach nie krótszych niż 4-6 godzin,

 — najlepiej podczas posiłków,

 — maksymalnie przez 3 dni.

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

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

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

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

Stosowanie leku Thiocodin odradzimy:[1][2]

 — pacjentom z kaszlem produktywnym, którzy odksztuszają 
wydzielinę,

 — dzieciom poniżej 12 lat,

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

 — chorym na astmę oskrzelową lub mukowiscydozę,

dr n. farm. Elżbieta Żmudzka
Redaktor w 3PG, współautor licznych podręczników dla farmaceutów wydawanych 
nakładem Wydawnictwa Farmaceutycznego.

OPRACOWANIE POWSTAŁO DZIĘKI FIRMIE UNIA

Thiocodin – Ścieżka rekomendacji
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?
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 — osobom, które stosują leki przeciwbólowe zawierające 
kodeinę,

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

 — osobom nadużywającym alkoholu lub uzależnionym od 
opioidowych leków przeciwbólowych,

 — kobietom w ciąży i karmiącym piersią, szczególnie gdy 
należą do tzw. szybkich metabolizerów, gdyż kodeina 
przenika do mleka matki i może prowadzić do zatrucia 
aktywnym metabolitem, czyli morfiną, zagrażając życiu 
dziecka.[10]

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

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

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

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

Połączenie leku Thiocodin z lekami serotoninergicznymi, takimi 
jak: leki przeciwdepresyjne, przeciwwymiotne, stosowane w le-
czeniu migreny lub zawierające dekstrometorfan może powodo-
wać wystąpienie zespołu serotoninowego.[13]  Jeśli przy takim 
połączeniu leków pacjent zaobserwuje u siebie objawy wskazu-

jące na zespół serotoninowy, takie jak: pobudzenie, halucynacje, 
przyspieszona akcja serca, gorączka, nadmierne pocenie, dresz-
cze, brak koordynacji lub sztywność mięśni powinien natych-
miast przerwać stosowanie leku Thiocodin.

Thiocodin – Dodatkowe informacje
Obecnie ze względu na zawartość kodeiny, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku pacjen-
towi w ramach jednorazowej sprzedaży możesz wydać w aptece 
tylko jedno opakowanie leku Thiocodin (opakowanie leku po 16 
tabletek zawiera maksymalną dopuszczalną zawartość fosforanu 
kodeiny możliwą do wydania OTC, równą 240 mg).
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ŚCIĄGA APTECZNA

Równoważne dawki statyn
lowastatyna prawastatyna simwastatyna fluwastatyna atorwastatyna rosuwastatyna

20 mg 20 mg 10 mg 40 mg - -

40 mg 40 mg 20 mg 80 mg 10 mg -

80 mg 80 mg 40 mg - 20 mg* 5 mg*

- -- 80 mg - 40 mg* 10 mg*

- - - 80 mg* 20 mg*

- - - - - 40 mg*

Liprox, Lovasterol, Lovastin, też: Mo-
nokalina K (suplementy: Lipiforma, 
Cholester)

Pravator Zocor, Ximve, 
Simvasterol, 
Vasilip

Lescol Sortis, Atoris, Storvas, 
Atorvasterol, Torvacard, 
Tulip, Torvalipin

Crestor, Roswera, Romazic, 
Zaranta, Zahron

REKLAMA

bit.ly/szczepienia_ochronne

Trwa Europejski Tydzień Szczepień. 
W Wydawnictwie Farmaceutycznym znajdują 
się publikacje, które stanowią kompendium 
wiedzy na temat szczepień ochronnych 
i chorób zakaźnych. 
Zamów swój egzemplarz „Choroby zakaźne, 
którym można zapobiegać poprzez 
szczepienia” lub pobierz bezpłatny e-book 
na „Szczepionki przeciw COVID-19: 
Aktualny stan wiedzy”
Wejdź na www.wydawnictwo.farm
i dowiedz się więcej.

Podręcznik i e-book

http://bit.ly/szczepienia_ochronne
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Sprawdź swoją wiedzę na temat statyn.

Pytanie 1. Pan Andrzej wykupuje receptę od lekarza ro-
dzinnego na:

☐ A. • Micardis 80 mg (telmisartan) 0-0-1 

☐ B. • Lipanthyl Supra 160 mg (fenofibrat) 0-0-1 

☐ C. • Zocor 40 mg (simwastatyna) 0-0-1 

Pytanie 2. Lekarz wyraźnie zaznaczył, że wszystkie leki ma 
stosować na noc. Które z poniższych zaleceń jest odpowied-
nie?

☐ A. Telmisartanu w dawce 80 mg nie wolno łączyć z fenofibra-
tem z uwagi na ryzyko rabdomiolizy. Pacjent może stosować 
równie skuteczny walsartan w dawce 160 mg.

☐ B. Nie wolno łączyć simwastatyny i fenofibratu. Jeśli jest taka 
konieczność, niech pacjent stosuje fenofibrat rano a simwa-
statynę wieczorem. Jeśli nie uda Ci się przekonać pacjenta, 
skontaktujesz się z lekarzem.

☐ C. Pacjent nie powinien spożywać pomelo razem ze swoimi 
lekami. :)

☐ D. Pacjent nie powinien stosować fenofibratu ze statyną z uwa-
gi na ryzyko rabdomiolizy. Skontaktujesz się z lekarzem i wy-
tłumaczysz mu na czym polega ta interakcja.

Pytanie 3. Realizujesz receptę pani Władysławy na Orungal 
(itrakonazol) 100 mg No 4 z dawkowaniem 2x2. Pacjentka 
stosuje też Zocor 40 (simwastatynę) i inne leki, o czym po-
informowała ginekologa przed wypisaniem recepty. Jakie 
działanie będzie najbardziej właściwe?

☐ A. Skoro lekarz wiedział o stale stosowanej simwastatynie, wy-
dasz lek z zaleconym dawkowaniem. Interakcja jest raczej 
teoretyczna, zwłaszcza, że leczenie infekcji grzybiczej trwa 
tylko jeden dzień.

☐ B. Poinformujesz, że simwastatynę należy odstawić na czas 
stosowania wydanego leku. Następną dawkę statyny naj-
bezpieczniej zażyć po 2 tygodniach od skończenia leczenia 
itrakonazolem.

☐ C. Zalecisz zmniejszyć dawkę simwastatyny do 10 mg. Nagłe 
odstawienie leczenia statyną może zakończyć się zawałem.

☐ D. Wydasz Orungal ze zmniejszonym dawkowaniem 1x2 przez 
2 dni.

Pytanie 4. Pani Ewelina (l. 35) otrzymała od lekarza recep-
tę na simwastatynę, ale obawia się działań niepożąda-
nych leku. Wskaż prawdziwe informacje na temat efektów 
ubocznych statyn.

☐ A. Statyny nieznacznie zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzy-
cy – po roku przyjmowania statyn obserwuje się jeden do-
datkowy przypadek cukrzycy na tysiąc pacjentów.

☐ B. Nie ma wystarczających dowodów, że statyny wpływają ne-
gatywnie na funkcje poznawcze.

☐ C. Problemy związane z mięśniami najczęściej obserwowane 
są na początku terapii (w ciągu pierwszych 4–6 tygodni), po 
zwiększeniu dawki lub w momencie rozpoczęcia kuracji in-
nym lekiem, który wchodzi w interakcje ze statynami.

☐ D. Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe.

Pytanie 5. Które statyny lepiej stosować przed snem?

☐ A. simwastatyna (Ximve)

☐ B. atorwastatyna (Atoris)

☐ C. lowastatyna (Lovasterol)

☐ D. rosuwastatyna (Crestor)

☐ E. Odpowiedź A i C

☐ F. Wszystkie statyny należy stosować na noc

Klucz: 1C, 2B, 3D, 4E
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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. © 2021 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Upadki: jak im zapobiegać?

Upadki u osób starszych są wynikiem postępujące-
go procesu starzenia organizmu. Szacuje się że pro-
blem upadków dotyczy co 3 osoby po 65. roku życia 
oraz co drugiej po 80. r.ż. Ich występowaniu sprzy-
jają niektóre współistniejące choroby (osteoporoza, 
zawroty głowy, zaburzenia równowagi, niedowła-
dy mięśniowe), przebyte urazy czy stosowane leki. 
W konsekwencji u osób starszych dochodzi do często 
poważnych złamań oraz urazów głowy, a także wy-
stępowania lęku przed kolejnym upadkiem. Prowa-
dzącym one do postępującej utraty samodzielności 
przy wykonywaniu codziennych czynności.

Jak zapobiegać upadkom?
W profilaktyce upadków warto postarać się wyklu-
czyć czynniki ryzyka. Pamiętaj o wykonywaniu okre-
sowych badań okulistycznych, jak i w kierunku oste-
oporozy. Zaopatrz osobę słabo widząca w białą laskę, 
a osoby z problemem poruszania się w balkonik. 
Senior powinien również pamiętać o utrzymywaniu 
codziennej aktywności fizycznej, co najmniej pół-
godzinnej oraz odpowiednim nawodnieniu organi-
zmu. Ponadto powinien stosować okularów z filtrem 
w celu zapobiegania oślepieniu przez słońce. Nie-
zmiernie ważna jest także pomoc osób trzecich. Pod-
czas wstawania z łóżka/krzesła pamiętaj o wstawaniu 
etapowo, aby unikać wystąpienia nagłego niedoci-
śnienia a co za tym idzie – upadku. Wstając, nigdy nie 
wykonuj tej czynności nagle. Podnosząc się z pozycji 
leżącej, należy najpierw przejść do pozycji siedzącej, 
a dopiero potem – stanąć. Z kolei wstając z pozycji 
siedzącej, należy czynność wykonać powoli, najlepiej 
trzymając się jednocześnie poręczy, blatu bądź pod-
pierać się na lasce. W przypadku, gdy osoba powyżej 
65. roku życia stosuje co najmniej kilka leków, po-
winna zwrócić się do farmaceuty w celu wykonania 
przeglądu lekowego. Pozwoli to stwierdzić, czy sto-

sowane preparaty nie zwiększają ryzyka wystąpienia 
zawrotów głowy bądź nagłego niedociśnienia.

Jak dostosować mieszkanie do potrzeb 
osoby starszej
Do większości wypadków osoby starszej dochodzi 
w domu, podczas wykonywania codziennych czyn-
ności. Aby ułatwić takim osoba funkcjonowanie na-
leży wziąć pod uwagę ich ograniczenia. W tym celu 
w mieszkaniu seniora:

 — Usuń niestabilne i ruchome podłoża – dywany, 
dywaniki, szczególni takie z frędzlami czy z dużą 
tendencją do zwijania się oraz progi między 
pomieszczeniami. Sprzyjają one potknięciom, 
gdyż osoby starsze poruszają się bardziej poprzez 
przesuwanie stóp, rzadziej je podnoszą.

 — Usuń z podłóg kable i przewody – mogą one 
sprzyjać potknięciom.

 — 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 – korytarza, 
telewizora. Stwarzają ryzyko stracenia i upadku 
podczas ich „ratowania”.

 — Zadbaj o odpowiedni naświetlenie pomieszczeń 
w nocy, szczególnie drogi do łazienki. Ze względu 
na osłabioną adaptację wzrokową, miejsca 
niedoświetlone znacznie utrudniają poruszanie 
się.

 — Zadbaj o obuwie. Noś pantofle najlepiej 
z podeszwą (bieżnikiem), które zapewnią 
przyleganie do stopy (sznurowadła, rzepy).

W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim leka-
rzem, farmaceuta bądź pielęgniarką środowiskową.
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