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AKTUALNOŚCI

Kolejne posiedzenie 
w spraw ie ustawy 
o zawodzie farmaceuty 
mgr farm.  Anna Górna
redaktor�prowadzący�portalu�opieka.farm

W� poniedziałek� (14.� września)� odbyło� się� kolejne� posiedzenie�
podkomisji�nadzwyczajnej�w�sprawie�rozpatrzenia�projektu�usta-
wy�o�zawodzie�farmaceuty.�Poprzednie�miało�miejsce�23.�lipca.�

Podczas�trwających�blisko�6�godzin�obrad�omówiono�82�z�91�ar-
tykułów�projektu�ustawy.�Poruszono�między� innymi�kwestie� re-
klamy�leków�(i�suplementów�diety)�przez�farmaceutów,�nadzoru�
farmaceuty� nad� technikiem� farmaceutycznym,� a� także� kwestie�
związane�z�egzaminami�specjalizacyjnymi�w�czasie�pandemii�CO-
VID-19.�

Szczegółowa�relacja�znajdzie�się� już�wkrótce�na�portalu�opieka.
farm.�

O czym dyskutowano 
w Senacie w kwest ii 
dyżurów nocnych?
mgr farm.  Anna Górna
redaktor�prowadzący�portalu�opieka.farm

W�środę�(10�września)�w�Senacie�rozpatrywana�była�petycja�wnie-
siona�przez�Związek�Powiatów�Polskich�w�sprawie�dyżurów�ap-
tek.�Autorzy�proponowali�zmianę�brzmienia�art.�94�uPF�w�postaci�
zobowiązania�Rad�Powiatów�do�ustalenia�harmonogramu�dyżu-
rów�aptek�przy�spełnieniu�dwóch�warunków:�

•� liczba�mieszkańców�miejscowości�będącej�siedzibą�powiatu�
będzie�liczyła�nie�więcej�niż�40�000,�

•� w� granicach� powiatów� funkcjonuje� podmiot� udzielający�
świadczeń�nocnej�opieki�zdrowotnej�w�ramach�sieci�szpitali.

•� Planem� miałyby� być� objęte� wyłącznie� apteki� ogólnodo-
stępne,�a�sam�plan�miałby�być�uzgadniany�z�wojewódzkim�
oddziałem�NFZ�po� zasięgnięciu�opinii� rady�Okręgowej� Izby�
Aptekarskiej.��

Reprezentujący�Naczelną�Radę�Aptekarską�mec.�Krzysztof�Baka�
potwierdził� konieczność� poparcia� petycji.� Uzasadnił� to� faktem,�
że�od�lat�apteki�mierzą�się�z�brakami�kadrowymi�towarzyszącymi�
obsadzaniu�dyżurów�–�przede�wszystkim�w�aptekach�indywidual-
nych.�Wadliwość�rozwiązania�potwierdziła�sytuacja�towarzysząca�
epidemii�COVID-19.�Dyżury�w�tym�okresie�miały�wręcz�charakter�
misyjny� –� realne� zapotrzebowanie� na� leki� w� aptece� kończy� się�
około�23:00,�późniejsze�funkcjonowanie�apteki�jest�tylko�obciąże-
niem�finansowym�ze�względu�na�konieczność�utrzymania�w�niej�
farmaceuty.�

Petycja�spotkała�się�z�różnymi�opiniami.�Wskazano�na�degradację�
małych�miejscowości�(do�40�000�mieszkańców)�przez�wyklucze-
nie�z�posiadania�aptek�dyżurujących.�Pojawiły�się�również�głosy�
o�tym,�że�choć�apteka�funkcjonuje�jako�działalność�gospodarcza,�

to�jej�dodatkową�misją�jest�ochrona�zdrowia,�więc�żeby�te�potrze-
by�pokryć,�kwestia�dyżurów�aptek�powinna�być�regulowana�ela-
stycznie�przez�Rady�Powiatów�stosownie�do�potrzeb.�

Przy�okazji�omawiania�opłacalności�dyżurów�aptek�poruszono�te-
mat�konkurencyjności�na�rynku�aptek�i�obrotu�pozaaptecznego.�

Jest tych aptek tyle, że doprowadziło się do sytuacji, kiedy one ze 
sobą ekonomicznie rywalizują jak sklepy monopolowe. To może, 
jeżeli chcemy mówić o jakiejkolwiek służbie, etosie, to wycofamy 
np. leki ze stacji benzynowych�–�mówi�jeden�z�senatorów.�

Ostatecznie� petycję� przekazano� do� opiniowania� Ministerstwa�
Zdrowia�Ministerstwa�Spraw�Wewnętrznych.

Antybiotyk i mogą zw iększać 
r yzyko chorób zapalnych 
jelit
mgr farm.  Anna Świder
dziennikarz�medyczny�portalu�opieka.farm

Według�nowego�badania�opublikowanego�w�The�Lancet�Gastro-
enterology�&�Hepatology,�stosowanie�antybiotyków�może�wiązać�
się�ze�zwiększonym�ryzykiem�wystąpienia�chorób�zapalnych�jelit,�
tj.� wrzodziejącego� zapalenia� jelita� grubego� i� choroby� Leśniow-
skiego-Crohna.

Nieswoiste�zapalenie�jelit�(ang.�IBD,�Inflammatory Bowel Disease)�
jest�coraz�bardziej�powszechną�chorobą,�szczególnie�w�regionach�
świata�związanych�z�szybkim�rozwojem�gospodarczym,�lepszymi�
warunkami�sanitarnymi�i�częstszym�stosowaniem�antybiotyków.�
Coraz�bardziej�doceniana�jest�rola�bakterii�jelitowych�w�utrzyma-
niu�prawidłowego�zdrowia.�Rośnie�jednak�obawa�przed�wpływem�
antybiotyków� na� zamieszkujące� jelita� drobnoustroje.� Zdaniem�
ekspertów�może�to�potencjalnie�zwiększyć�ryzyko�chorób�żołąd-
kowo-jelitowych.�O�nowych�wytycznych�stosowania�probiotyków�
w� dolegliwościach� ze� strony� układu� pokarmowego� pisaliśmy�
w�innym�opracowaniu.�

W� prospektywnym� badaniu� kliniczno-kontrolnym� przeprowa-
dzonym�w�Szwecji,�autorzy�badania�odkryli,�że�wcześniejsze�sto-
sowanie�antybiotyków�wiązało�się�z�prawie�2-krotnie�wyższym�ry-
zykiem�rozwoju�nieswoistego�zapalenia� jelit.�Zwiększone�ryzyko�
choroby�Leśniowskiego-Crohna�oraz�wrzodziejące�zapalenie�jeli-
ta�grubego�było�najbardziej�związane�ze�stosowaniem�antybioty-
ków�o�szerokim�spektrum�działania.[1][2]

Piśmiennictwo:  
1.� PharmacyTimes:�Study:�Antibiotic�Use�Increases�Risk�of�Inflammatory�

Bowel�Disease�21.08.2020
2.� Nguyen�L.H.,�Ortqvist�A.K.,�Cao�Y.,�Simon�T.G.,�Roelstraete�B.,�Song�M.,�

Joshi�A.D.,�Chan�A.T.,�Khalili�H.,�Olen�O.,�Ludvigsson�J.F.�Antibiotic�use�
and�the�development�of�inflamatory�bowel�disease:�a�national�case-
constrol�study�in�Sweden.�The�Lancet�Gastroenterology�&�Hepatology,�
2020.�
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Zespół  suchego oka – 
co pow inien w iedzieć 
farmaceuta?
mgr farm.  Maria Możdżeń
Redaktor�w�3PG.

Problemy�okulistyczne�to�jedne�z�rzadziej�poruszanych�tematów�
w�opiece�nad�pacjentem�w�aptece.�Monografie Farmaceutyczne: 
Zespół suchego oka�to�pierwsza�publikacja�Wydawnictwa�Farma-
ceutycznego�poświęcona�okulistyce,� a� konkretnie� tematowi� ze-
społu�suchego�oka�(ZSO).

Zespół�suchego�oka�to�wieloczynnikowa�i�złożona�choroba�po-
wierzchni�oka.�Występuje�dość�często,�współtowarzysząc�takim�
chorobom�jak�cukrzyca,�choroby�reumatyczne�czy�też�jaskra.�
Również�długotrwałe�czytanie�czy�praca�przy�komputerze�może�
wpływać�na�zaburzenia�stabilności�i�integralności�filmu�łzowego.

Suche�oko�to�nie�tylko�subiektywne�odczucie�pacjenta,�który�
często�będzie�mówił�o�uczuciu�„piasku�w�oczach”,�podrażnieniu�
lub�szorstkości�czy�swędzeniu�i�pieczeniu.�W�zaawansowanych�
postaciach�może�dochodzić�do�wtórnych�nadkażeń�bakteryjnych�
związanych�z�zaburzeniami�jakości�filmu�łzowego�czy�też�owrzo-
dzeń�rogówki,�które�skutkować�mogą�nawet�jej�perforacją.

Co�ciekawe�nie�tylko�leki�stosowane�miejscowo,�jak�te�zawiera-
jące�środki�konserwujące,�mogą�powodować�ZSO.�Leki�doustne�
takie�jak�diuretyki,�leki�przeciwhistaminowe,�a�także�benzo-
diazepiny�czy�środki�antykoncepcyjne�mogą�wywoływać�ZSO.�
Warto�więc�pacjentom�stosującym�leki�z�tych�grup�polecić�krople�
nawilżające.

Gama�preparatów�„sztucznych�łez” �na�rynku�jest�znaczna.�Ich�
skład�jest�zróżnicowany,�a�podzielić�je�można�na�3�zasadnicze�

grupy:�krople�wodne,�olejowe�oraz�zawierające�wiskoelastyki,�
czyli�substancje�o�dużej�lepkości,�długo�utrzymujące�się�na�
powierzchni�oka.�Trwałość�po�otwarciu�kropli�uzależniona�jest�
od�rodzaju�opakowania�oraz�obecności�konserwantów.�Sku-
teczność�poszczególnych�składników�kropli�nawilżających�jest�
porównywalna,�dlatego�wybór�preparatu�oprzeć�można�o�prefe-
rencje�pacjenta.�Preparaty�gęste�(np.�o�stężeniu�0,4%�kwasu�hia-
luronowego)�są�wygodniejsze�ze�względu�na�brak�konieczności�
częstego�dawkowania,�ale�słabiej�oczyszczają�oko�z�substancji�
prozapalnych�i�dodatkowo�mogą�powodować�pewne�zaburzenia�
widzenia,�więc�nie�będą�raczej�odpowiednie�dla�kierowcy.

Obok�preparatów�„sztucznych�łez” �w�pacjentów�z�ZSO�polecić�
można�ciepłe�i�suche�okłady�na�oczy,�by�rozrzedzić�wydzielinę�
w�zatkanych�przewodach�wydzielniczych�gruczołów�Meiboma,�
czy�też�preparaty�do�higieny�powiek.�Leczenie�ZSO�nie�ogranicza�
się�jedynie�do�nawilżania,�zastosowanie�mają�także�cyklospory-
na�oraz�miejscowe�kortykosteroidy,�mające�na�celu�spowolnienie�
rozwoju�i�zahamowanie�stanu�zapalnego�toczącego�się�w�obrębie�
powierzchni�oka.

Wśród�rzadziej�stosowanych�metod�leczenia�ciekawe�wydać�
się�mogą�zabiegi�zamknięcia�punktów�łzowych�mające�na�celu�
zahamowanie�odpływu�łez�i�zwiększenie�ich�ilości�na�powierzch-
ni�oka,�czy�też�zastosowanie�sztucznych�łez�z�autologicznej�
surowicy�pacjenta.

Dobór�odpowiedniego�składu�preparatu,�który�uzależnia�czę-
stość�dawkowania,�wybór�opakowania�jednodawkowego�czy�też�
wielodawkowego�i�łatwość�dawkowania�(co�może�być�szczegól-
nie�istotne�u�osób�starszych),�to�aspekty,�które�warto�wziąć�pod�
uwagę,�wybierając�preparat�nawilżający.�Myślę,�że��Monografie 
Farmaceutyczne: Zespół suchego�oka�pomogą�Wam�w�pracy�
z�pacjentem.

Reklama
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

Prawidłowo� wystawiona� recepta� powinna� zawierać� wszystkie�
elementy� zapisanie� w� art.� 95� ustawy� Prawo� Farmaceutyczne.[1]�
Jednak�nie�zawsze�nieprawidłowo�wypisana�recepta�musi�zostać�
odesłana.�W�rozporządzeniu�w�sprawie�recept�w�§�10�wskazano�
sytuacje,�w�których�można�zrealizować�receptę,�uzupełniając�bra-
kujące�dane�lub�poprawiając�te,�które�znalazły�się�na�recepcie.[2]

Dane świadczeniodawcy
Na�recepcie�powinny�się�znaleźć:

•� nazwa�(w�przypadku�podmiotu)�lub�imię�i�nazwisko�osoby�
wystawiającej�receptę�(dla�recepty�pro auctore�i�pro 
familiae),

adres� miejsca� udzielania� świadczenia,� przechowywania� doku-
mentacji�medycznej�lub�adres�zamieszkania�w�przypadku�recept�
pro auctore�i�pro familiae

•� numer�telefonu,
•� identyfikator�miejsca�udzielania�świadczenia.

Jeżeli�na�recepcie�brak�tych�danych,�są�nieczytelne�lub�niepełne�
to�osoba�realizująca�receptę�może�je�uzupełnić�na�podstawie�po-
siadanych�danych.

Dane pacjenta
Na�recepcie�powinny�się�znaleźć:

•� imię�i�nazwisko�albo�oznaczenie�NN
•� Imię�i�nazwisko�pacjenta�można�uzupełnić�na�podstawie�
okazanych�dokumentów,�o�ile�na�recepcie�wpisano�PESEL�
pacjenta.

•� adres�(nazwa�miejscowości,�ulica,�numer�domu�i�lokalu,�
kod�pocztowy)�miejsca�zamieszkania,�pełnienia�
służby�wojskowej,�za�w�przypadku�osób�bezdomnych�
adres�opisany�w�art.�96a�ust.1�pkt�1b�ustawy�Prawo�
Farmaceutyczne

Adres�pacjenta�w�przypadku�jego�braku,�wpisania�w�sposób�nie-
czytelny,�błędny�lub�niekompletny�można�poprawić�lub�uzupeł-
nić� na� podstawie� przedstawionych� dokumentów� albo� oświad-
czenia� osoby� przedstawiającej� receptę� do� realizacji.� Brak� kodu�
pocztowego�nie�uniemożliwia�realizacji�recepty� i�nie� jest�wyma-
gane�jego�uzupełnienie.

•� identyfikator�pacjenta�(PESEL�lub�seria�i�numer�paszportu�
albo�innego�dokumentu�stwierdzającego�tożsamość)

PESEL�można�uzupełnić�na�podstawie�okazanych�dokumentów�–�
o�ile�na�recepcie�wpisano�imię�i�nazwisko�pacjenta.

•� numer�karty�EKUZ,�poświadczenia�albo�numer�innego�
dokumentu�potwierdzającego�uprawnienia�do�
korzystania�ze�świadczeń�opieki�zdrowotnej�w�przypadku�
cudzoziemców

•� Informacje�te�można�uzupełnić�na�podstawie�dokumentów�
okazanych�przez�osobę�przedstawiającą�receptę�do�
realizacji.�Dokumenty�te�należy�zeskanować�lub�wykonać�
kopię�i�dołączyć�do�zestawienia�refundacyjnego�(za�
wyjątkiem�poświadczenia).�

•� datę�urodzenia�w�przypadku�pacjentów�do�18.�r.ż.�o�ile�tej�
daty�nie�można�ustalić�na�podstawie�innych�informacji�
zawartych�na�recepcie

Datę� urodzenia� można� poprawić� lub� uzupełnić� na� podstawie�
przedstawionych�dokumentów.

•� kod�uprawnień�dodatkowych
Osoba�realizująca�receptę�może�uzupełnić�kod�uprawnień�dodat-
kowych� na� podstawie� okazanych� przez� pacjenta� dokumentów.�
Nie�dotyczy�to�kodu�uprawnień�C�i�S.�

Informacje o przepisanych pro-
duktach
Na�recepcie�powinny�znaleźć�się�następujące�informacje�dotyczą-
ce�przepisanych�produktów:

•� postać�przepisanego�produktu�leczniczego,�ŚSSPŻ�lub�
wyrobu�medycznego,

Osoba�wydająca�określa�go�na�podstawie�posiadanej�wiedzy�wte-
dy,�gdy�postać�nie�została�wpisana�lub�została�wpisana�błędnie.

•� dawka�produktu�leczniczego�lub�ŚSSPŻ
Jeżeli� na� recepcie� brak� tej� informacji� to� należy� wydać� produkt�
w� najmniejszej� dawce� dopuszczonej� do� obrotu� na� terytorium�
Rzeczypospolitej�Polskiej.

•� sposób�dawkowania
Brak�tej�informacji�lub�jej�błędne�wpisanie�oznacza,�że�osoba�wy-
dająca�ogranicza�wydawaną�ilość�do�dwóch�najmniejszych�opa-
kowań� znajdujących� się� w� wykazach� lub� dwóch� najmniejszych�
opakowań�dopuszczonych�do�obrotu�na�terenie�Rzeczypospolitej�
Polskiej�w�przypadku�produktów�nieobjętych�refundacją.�W�przy-
padku� środków� odurzających� i� substancji� psychotropowych� in-
formacja�o�sposobie�dawkowania�musi�być�wpisana.

•� odpłatność
Jeżeli�odpłatność�nie�została�wpisana�na�recepcie,�produkt�wyda-
je�się�z�odpłatnością�określoną�w�wykazie�leków�refundowanych,�
a�jeżeli�dostępna�w�wykazach�jest�więcej�niż�jedna�odpłatność,�to�
produkt�należy�wydać�z�wyższą�odpłatnością�z�dostępnych.

Jeżeli�na�recepcie�wpisano�błędną�odpłatność�zniżkową,�produkt�
należy�wydać�z�odpłatnością�najwyższą�określoną�wykazach.

W�przypadku�uprawnień�dodatkowych�tylko�w�przypadku�upraw-
nienia� IB� nie� ma� znaczenia,� jaka� odpłatność� została� wpisana�
–� produkt�wydaje� się� zgodnie� z� przysługującym�uprawnieniem.�
W�przypadku�pozostałych�uprawnień�wpisanie�odpłatności�100%�

Jak ie dane można uzupełnić lub 
popraw ić na recepcie?

mgr farm.  Małgorzata Łęt 
dziennikarz�ds.�prawa�i�realizacji�recept�
na�portalu�opieka.farm
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lub� X� powoduje,� że� niezależnie� od� posiadanych� przez� pacjenta�
uprawnień�produkt�należy�wydać�pełnopłatnie.

•� ilość
Jeżeli� na� recepcie� nie� wpisano� ilości,� osoba� realizująca� recep-
tę� wydaje� najmniejsze� opakowanie� umieszczone� w� wykazach,�
a�w�przypadku�produktów�nierefundowanych�najmniejsze�opa-
kowanie� dopuszczone� do� obrotu� na� terenie� Rzeczypospolitej�
Polskiej.

Jeżeli�na�recepcie�zostało�wpisane�dawkowanie�i�okres�stosowa-
nia,�osoba�realizująca�receptę�przyjmuje�wyliczoną�na�tej�podsta-
wie�ilość�jako�właściwą�do�wydania.�

W�przypadku�leku�recepturowego,�gdy�na�recepcie�wypisano�ilość�
większą�niż�określona�w�przepisach,�to�osoba�realizująca�receptę�
może�ją�zmniejszyć�do�tej�dozwolonej�do�wydania�ilości.

Dane osoby wystawiającej receptę
Na�recepcie�w�wersji�papierowej�dane�te�mogą�się�znaleźć�w�po-
staci�nadruku,�naklejki�lub�pieczątki.�Zawsze�jednak�na�recepcie�
musi�być�własnoręczny�podpis�lekarza.

•� imię�nazwisko,
•� identyfikator,
•� tytuł�zawodowy,
•� numer�telefonu�do�bezpośredniego�kontaktu.

Jeżeli�na�recepcie�brak�jest�danych�dotyczących�imienia�i�nazwi-
ska�lub�identyfikatora�osoby�wystawiającej�receptę,�to�osoba�re-
alizująca� receptę�może� je�uzupełnić�na�podstawie�posiadanych�
informacji.

Gdy�brak�numeru�telefonu�–�należy�przyjąć,�że�wystarczający�jest�
numer�zawarty�w�danych�świadczeniodawcy.

Inne�informacje

•� adnotacja pro auctore�lub�pro familiae
Jeżeli�adnotacja�została�wpisana�w�sposób�błędny�lub�niezgodny�
z�ustawą�Prawo�Farmaceutyczne,�to�pomimo�to�można�zrealizo-
wać�receptę.�

•� informacje�dodatkowe�lub�znaki�niestanowiące�reklamy
Można� zrealizować� taką� receptę,�na� której� znalazły� się� takie� in-
formacje.

•� informacja�o�dacie�realizacji�„od�dnia”
•� dane�podmiotu�drukującego

Brak�tych�danych�w�przypadku�recept�papierowych�nie�uniemoż-
liwia�realizacji�recepty.

Piśmiennictwo:  
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie 

recept

Reklama
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I r ygacje nosa i zatok  
Przedruk�z�publikacji:�Zeszyty Apteczne: Przeziębienie i grypa z perspektywy farmaceuty

rozpoczęcia oraz wysoka temperatura ciała, 
zazwyczaj powyżej 39,0⁰C.[2] 

Skieruj pacjenta do lekarza, jeśli:
 » występują objawy ostrego bakte-
ryjnego zapalenia jam nosa i zatok 
przynosowych,

 » pacjent cierpi na przewlekłe zapal-
nie zatok (objawy trwają minimum 
12 tygodni),

 » nie doszło do poprawy po tygodniu 
od rozpoczęcia antybiotykoterapii – 
w takim wypadku lekarz pierwsze-
go kontaktu kieruje zwykle pacjenta 
do specjalisty.[1] 

11.3. Irygacje nosa i zatok
W przypadku przeziębienia, podczas 
którego dochodzi do zalegania w nosie 
wydzieliny, może dojść do nadkaże-
nia bakteryjnego oraz przedłużania 
się stanu zapalnego. Może być to bez-
pośrednią przyczyną zapalenia zatok 
przynosowych. 

Podobnie do zapalenia zatok może dojść 
w przypadku alergicznego nieżytu nosa, 
podczas którego dochodzi do produkcji 
dużej ilości wydzieliny z nosa. Irygacja 
nosa i zatok jest skutecznym sposobem na 
utrzymanie drożności nosa i zapewnienia 
jego odpowiedniej higieny – podczas tego 
zabiegu wypłukuje się zalegającą wydzielinę 
oraz alergeny. Dodatkowo irygacja nawilża 
śluzówkę oraz zapobiega wysychaniu wy-
dzieliny z nosa. Badania potwierdziły, że 
irygacja hipertonicznym roztworem (2%) 
może przynosić pewne korzyści przy prze-
wlekłych schorzeniach zatok, ale dowody te 
są niskiej jakości.[3]

11.3.1. Jak przeprowadzić 
irygację nosa?

Irygacja nosa i zatok polega na przepłu-
kaniu nosa roztworem soli. W tym celu 
korzysta się ze specjalnego dzbanka do 
płukania (np. Rhino-horn) lub pojemnika 
dodanego do gotowego zestawu. Izo- lub 
hipertoniczny roztwór soli należy przy-
gotować, używając przegotowanej wody. 
Przed wykonaniem zabiegu najlepiej usta-
wić się nad umywalką lub wanną, pochylić 
twarz lekko do dołu oraz do boku.

Irygacja polega na wlaniu roztworu soli do 
jednej dziurki nosa, tak aby roztwór wydmu-
chać drugą dziurką. Podczas zabiegu należy 
oddychać ustami.

PAMIĘTAJ!

Irygację zatok warto polecać jako 
sposób na utrzymanie prawidłowej 
higieny nosa w czasie zapalenia nosa 
i zatok przynosowych, alergicznego 
nieżytu nosa czy też przewlekłych 
objawów zapalenia nosa i zatok. 
Irygacja jest niezbędna, jeśli 
występuje blokada nosa, a konieczne 
jest podanie leków donosowo!

WSKAZÓWKI  
PRAKTYCZNE:

Jeśli pacjent sam przygotowuje 
roztwór do dzbanka, powinien użyć 
250 ml przegotowanej wody, 1 do 
1,5 łyżeczki soli kuchennej oraz 
1 łyżeczkę sody oczyszczonej.

11.3.2. Preparat izo- czy 
hipertoniczny?

Na rynku poza preparatami do płukania 
zatok znajdują się też roztwory wody mor-
skiej w aerozolach, które można stosować 
w celu nawilżenia nosa, jego higieny lub 
zniesienia blokady nosa.

Preparaty z solą morską występują zwykle 
w stężeniu izotonicznym i hipertonicznym. 

Płyny izotoniczne będą odpowiednie do 
płukania nosa i utrzymywania jego prawi-
dłowej higieny. Używanie izotonicznego 
roztworu wody morskiej będzie dodatko-
wo wspomagać usuwanie z błony śluzowej 
patogenów i suchych pozostałości. 

Preparaty hipertoniczne będą odpowied-
nie przy próbie zniesienia blokady nosa, 
szczególnie sprawdzą się do usuwania gę-
stej, zalegającej wydzieliny. Należy jednak 
pamiętać, że spraye z wodą morską nie 
zastąpią irygacji nosa, natomiast będą po-
mocne w utrzymaniu efektu zabiegu.

11.3.3. Preparaty do irygacji 
nosa

Na rynku mamy aktualnie dzbanki do 
irygacji nosa (Rhino-horn), często zaopa-
trzone w łyżeczkę do soli dla pacjenta, 
dzięki której może samodzielnie wykonać 
roztwór. W przypadku samodzielnego od-
mierzania składników płynów do irygacji 
istnieje jednak większe ryzyko błędu, jeśli 
chodzi o uzyskanie odpowiedniego stęże-
nia, które może skutkować podrażnieniem 
śluzówki nosa, dlatego zwykle rekomen-
duje się gotowe zestawy zawierające bu-
telkę lub dzbanek wraz z przygotowanymi 

porcjami preparatu, które należy rozpuścić 
w wodzie, aby otrzymać roztwór o odpo-
wiednim stężeniu. Przykłady to Irigasin 
zestaw do płukania nosa i zatok, Zestaw 
Solinea FIXIN i Sinus Rinse.

Na rynku dostępne są też specjalne ze-
stawy przeznaczone do irygacji nosa 
dzieciom o mniejszej pojemności, taki 
jak Solinea FIXIN Junior czy Sinus Rinse 
dla dzieci .

W przypadku niemowląt jako preparat 
do irygacji można zaproponować użycie 
ampułek z roztworem soli fizjologicznej.

11.4. Antybiotykoterapia 
zapalenia zatok 
przynosowych

Podanie antybiotyków w przypadku zapa-
lenia zatok ma na celu eradykację bakterii 
z miejsca zakażenia – w tym wypadku 
z zatok przynosowych oraz jam nosa. 
W przypadku zakażenia o lekkim prze-
biegu, które świadczy raczej o przyczynie 
wirusowej zapalenia zatok, włączenie an-
tybiotykoterapii nie jest skuteczne i nie 
zmniejsza ryzyka późniejszego nadka-
żenia. Z tego względu istotna jest prawi-
dłowa diagnostyka – stosowanie antybio-
tyku będzie zalecane i skuteczne jedynie 
w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok.

11.4.1. Leczenie z wyboru
W ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok 
stosuje się zwykle amoksycylinę (Amotaks, 
Duomox, Hiconcil, Ospamox) w dawce 
1500 do 2000 mg co 12 godzin przez 
okres 10 dni. U dzieci i osób poniżej 40 kg 
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rozpoczęcia oraz wysoka temperatura ciała, 
zazwyczaj powyżej 39,0⁰C.[2] 

Skieruj pacjenta do lekarza, jeśli:
 » występują objawy ostrego bakte-
ryjnego zapalenia jam nosa i zatok 
przynosowych,

 » pacjent cierpi na przewlekłe zapal-
nie zatok (objawy trwają minimum 
12 tygodni),

 » nie doszło do poprawy po tygodniu 
od rozpoczęcia antybiotykoterapii – 
w takim wypadku lekarz pierwsze-
go kontaktu kieruje zwykle pacjenta 
do specjalisty.[1] 

11.3. Irygacje nosa i zatok
W przypadku przeziębienia, podczas 
którego dochodzi do zalegania w nosie 
wydzieliny, może dojść do nadkaże-
nia bakteryjnego oraz przedłużania 
się stanu zapalnego. Może być to bez-
pośrednią przyczyną zapalenia zatok 
przynosowych. 

Podobnie do zapalenia zatok może dojść 
w przypadku alergicznego nieżytu nosa, 
podczas którego dochodzi do produkcji 
dużej ilości wydzieliny z nosa. Irygacja 
nosa i zatok jest skutecznym sposobem na 
utrzymanie drożności nosa i zapewnienia 
jego odpowiedniej higieny – podczas tego 
zabiegu wypłukuje się zalegającą wydzielinę 
oraz alergeny. Dodatkowo irygacja nawilża 
śluzówkę oraz zapobiega wysychaniu wy-
dzieliny z nosa. Badania potwierdziły, że 
irygacja hipertonicznym roztworem (2%) 
może przynosić pewne korzyści przy prze-
wlekłych schorzeniach zatok, ale dowody te 
są niskiej jakości.[3]

11.3.1. Jak przeprowadzić 
irygację nosa?

Irygacja nosa i zatok polega na przepłu-
kaniu nosa roztworem soli. W tym celu 
korzysta się ze specjalnego dzbanka do 
płukania (np. Rhino-horn) lub pojemnika 
dodanego do gotowego zestawu. Izo- lub 
hipertoniczny roztwór soli należy przy-
gotować, używając przegotowanej wody. 
Przed wykonaniem zabiegu najlepiej usta-
wić się nad umywalką lub wanną, pochylić 
twarz lekko do dołu oraz do boku.

Irygacja polega na wlaniu roztworu soli do 
jednej dziurki nosa, tak aby roztwór wydmu-
chać drugą dziurką. Podczas zabiegu należy 
oddychać ustami.

PAMIĘTAJ!

Irygację zatok warto polecać jako 
sposób na utrzymanie prawidłowej 
higieny nosa w czasie zapalenia nosa 
i zatok przynosowych, alergicznego 
nieżytu nosa czy też przewlekłych 
objawów zapalenia nosa i zatok. 
Irygacja jest niezbędna, jeśli 
występuje blokada nosa, a konieczne 
jest podanie leków donosowo!

WSKAZÓWKI  
PRAKTYCZNE:

Jeśli pacjent sam przygotowuje 
roztwór do dzbanka, powinien użyć 
250 ml przegotowanej wody, 1 do 
1,5 łyżeczki soli kuchennej oraz 
1 łyżeczkę sody oczyszczonej.

11.3.2. Preparat izo- czy 
hipertoniczny?

Na rynku poza preparatami do płukania 
zatok znajdują się też roztwory wody mor-
skiej w aerozolach, które można stosować 
w celu nawilżenia nosa, jego higieny lub 
zniesienia blokady nosa.

Preparaty z solą morską występują zwykle 
w stężeniu izotonicznym i hipertonicznym. 

Płyny izotoniczne będą odpowiednie do 
płukania nosa i utrzymywania jego prawi-
dłowej higieny. Używanie izotonicznego 
roztworu wody morskiej będzie dodatko-
wo wspomagać usuwanie z błony śluzowej 
patogenów i suchych pozostałości. 

Preparaty hipertoniczne będą odpowied-
nie przy próbie zniesienia blokady nosa, 
szczególnie sprawdzą się do usuwania gę-
stej, zalegającej wydzieliny. Należy jednak 
pamiętać, że spraye z wodą morską nie 
zastąpią irygacji nosa, natomiast będą po-
mocne w utrzymaniu efektu zabiegu.

11.3.3. Preparaty do irygacji 
nosa

Na rynku mamy aktualnie dzbanki do 
irygacji nosa (Rhino-horn), często zaopa-
trzone w łyżeczkę do soli dla pacjenta, 
dzięki której może samodzielnie wykonać 
roztwór. W przypadku samodzielnego od-
mierzania składników płynów do irygacji 
istnieje jednak większe ryzyko błędu, jeśli 
chodzi o uzyskanie odpowiedniego stęże-
nia, które może skutkować podrażnieniem 
śluzówki nosa, dlatego zwykle rekomen-
duje się gotowe zestawy zawierające bu-
telkę lub dzbanek wraz z przygotowanymi 

porcjami preparatu, które należy rozpuścić 
w wodzie, aby otrzymać roztwór o odpo-
wiednim stężeniu. Przykłady to Irigasin 
zestaw do płukania nosa i zatok, Zestaw 
Solinea FIXIN i Sinus Rinse.

Na rynku dostępne są też specjalne ze-
stawy przeznaczone do irygacji nosa 
dzieciom o mniejszej pojemności, taki 
jak Solinea FIXIN Junior czy Sinus Rinse 
dla dzieci .

W przypadku niemowląt jako preparat 
do irygacji można zaproponować użycie 
ampułek z roztworem soli fizjologicznej.

11.4. Antybiotykoterapia 
zapalenia zatok 
przynosowych

Podanie antybiotyków w przypadku zapa-
lenia zatok ma na celu eradykację bakterii 
z miejsca zakażenia – w tym wypadku 
z zatok przynosowych oraz jam nosa. 
W przypadku zakażenia o lekkim prze-
biegu, które świadczy raczej o przyczynie 
wirusowej zapalenia zatok, włączenie an-
tybiotykoterapii nie jest skuteczne i nie 
zmniejsza ryzyka późniejszego nadka-
żenia. Z tego względu istotna jest prawi-
dłowa diagnostyka – stosowanie antybio-
tyku będzie zalecane i skuteczne jedynie 
w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok.

11.4.1. Leczenie z wyboru
W ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok 
stosuje się zwykle amoksycylinę (Amotaks, 
Duomox, Hiconcil, Ospamox) w dawce 
1500 do 2000 mg co 12 godzin przez 
okres 10 dni. U dzieci i osób poniżej 40 kg 
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Zeszyty Apteczne

Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

CZYTAJ WIĘCEJ

Zeszyty Apteczne: Przeziębienie i grypa z perspektywy farmaceuty wydanie II to praktyczny podręcz-
nik poświęcony tematowi przeziębienia i innych chorób górnych dróg oddechowych. Znajdziesz w 
nim odpowiedzi na pytania:

 – Jak odróżnić przeziębienie od grypy?
 – Który z leków przeciwbólowych w postaci saszetek wybrać na objawy przeziębienia?
 – Jakie preparaty immunostymulujące są skuteczne?
 – Czy zawsze należy obniżać gorączkę?

Wydanie drugie to odpowiedź na dynamiczne zmiany rynku aptecznego, od czasu I wydania z obrotu 
zniknęło prawie 50 preparatów, a pojawiło się około 30 nowych. Treść podręcznika była konsultowana 
przez pulmonologa, otalaryngologa oraz pediatrę.
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WIEDZA PRODUKTOWA

Furazydyna�(inaczej:�furagina)�to�dostępny�bez�recepty�
bakteriostatyczny�chemioterapeutyk�stosowany�
w�postaci�tabletek�50�i�100�mg�oraz�zawiesiny�doustnej,�
wskazany�w�leczeniu�niepowikłanych�infekcji�dróg�
moczowych.�

Furazydyna – Komu można polecić?
Tabletki� z� furazydyną� możesz� polecić� kobietom� od� 15� r.ż.,[1][2]�
które:

•� skarżą�się�na�objawy�zapalenia�dolnych�dróg�moczowych�(ta-
kie�jak�pieczenie�przy�oddawaniu�moczu,�częste�oddawanie�
moczu,�ból�brzucha,�tkliwość�podbrzusza),

•� wybierają�się�w�podróż�i�cierpią�na�nawroty�infekcji�dróg�mo-
czowych,

•� są�w�II� i� III�trymestrze�ciąży�(patrz:�uwaga�niżej)� i�cierpią�na�
infekcję�dróg�moczowych,[3][4]

•� stosują� przewlekle� furazydynę,� ale� ukończyły� lub� zgubiły�
opakowanie� leku� przed� planowanym� ukończeniem� terapii�
(dla�leku�OTC�to�zastosowanie�off-label).

Nie�rekomendujemy�polecania�furazydyny�mężczyznom�z�uwagi�
na� fakt,� że� każda� infekcja�układu�moczowego�u�mężczyzn� trak-
towana� jest� jako� powikłana,� a�więc�wymaga� diagnostyki.[5]� Nie�
oznacza�to,�że�furazydyny�nie�mogą�stosować�mężczyźni,�jednak�
zalecenie�powinno�wyjść�od�lekarza.

Ponadto�kierujemy�do�lekarza�pacjentki�z�objawami�powikłanej�
infekcji� takimi� jak� gorączką,� dreszczami,� nudnościami� i�wymio-
tami,�które�mogą�świadczyć�o�infekcji�górnych�dróg�moczowych�
takich�jak�zapalenie�nerki.

Furazydyna – Jak stosować?
Furazydynę�przyjmuje�się:

•� 3�x�dziennie�po�100�mg�(przez�pierwszy�dzień�4�x�dziennie),
•� nie�dłużej�niż�8�dni�(wykazano,�że�7-dniowa�kuracja�
furazydyną�jest�równie�skuteczna�co�3-dniowa�
cyprofloksacyną[6]),

•� razem�z�posiłkiem�bogatym�w�białko�(może�być�popita�lub�
nawet�zawieszona�w�mleku,�zażyta�przy�spożywaniu�mięsa,�
fasoli,�twarogu�i�orzechów),

•� z�kompleksem�witamin�z�grupy�B�( jeśli�przyjmowana�jest�
przewlekle).

W�przypadku�przewlekłego�stosowania�(tylko�z�zalecenia�lekarza)�
dzienna�dawka�to�100�mg�przed�snem.

Furazydyna�może�być� stosowana�u�dzieci� od� 3.�miesiąca� życia,�
lecz� nie� dotyczy� to� samoleczenia.[7]� Dawkę� dla� dziecka� można�
skontrolować�wpisując�masę�ciała�dziecka�poniżej:

Furazydyna – Jak działa?
Furazydyna,� podobnie� jak� popularna� na� Zachodzie� nitrofuran-
toina,� to�chemioterapeutyk�o�szerokim�spektrum�działania,�wy-
kazujący� działanie� bakteriostatyczne,�m.in.�wobec�S. aureus, S. 
epidermidis, S. faecalis, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiel-
la, Escherichia� i�Enterobacter.�Działa�również�p/pierwotniakowo�
i�słabo�p/grzybiczo.

Furazydyna – Na co uważać?
Zalecamy�uprzedzać�pacjenta,�że�powinien�być�wyczulony�na�ob-
jawy�mogącej�się�rozwinąć�polineuropatii.�Te�objawy�to:�mrowie-
nie�w�kończynach,�drętwienie,�osłabienie�siły�mięśni� i�pieczenie�
skóry.�W�takiej�sytuacji�należy�przerwać�leczenie�i�zgłosić�się�do�
lekarza.

Odradzimy�stosowanie�furazydyny:

•� pacjentom�z�polineuropatią�(cukrzyka�warto�zapytać�
o�mrowienie�i�pieczenie�kończyn),

•� kobietom�w�I�trymestrze�ciąży,
•� kobietom�w�ciąży�po�przewidywanym�terminie�jej�
rozwiązania.

Według� producenta� stosowanie� furazydyny� w� czasie� karmienia�
piersią�jest�niezalecane,�jednak�biorąc�pod�uwagę�fakt,�że�nitro-
furantoinę�można� stosować� podczas� karmienia� piersią� oraz� to,�
że� furazydyna�może�być�stosowana�u�dzieci� już�od�3�m.ż.,�moż-
na�uznać,� że� jest�bezpieczna�do�stosowania�w�czasie�karmienia�
piersią.

Przyjmowanie�furazydyny�często�skutkuje�bólami�głowy.�W�przy-
padku�nitrofurantoiny�notowano�nawet�przypadki�bóli�podobne�
do�klasterowego�bólu�głowy�(czyli�najsilniejszego�ze�znanych�ro-
dzajów�bólu�głowy).[8]�Bólom�głowy�(wg�producenta)�ma�zapobie-
gać�przyjmowanie�leków�p/histaminowych.�Nie�wiadomo�jednak,�
które�antyhistaminiki�będą�tu�najskuteczniejsze�oraz�czy�w�ogóle�
będą�–�nie�odnaleźliśmy�danych�klinicznych�potwierdzających�te�
zalecenia.

Producenci�przestrzegają�przed� łączeniem� furazydyny�z�alkoho-
lem�z�uwagi�na�możliwość�wystąpienia�reakcji�disulfiramopodob-
nej,� choć�brakuje�na� to�dowodów�z�badan�klinicznych.�Nitrofu-
rantoinę,�jej�zagraniczny�odpowiednik,�można�bezpiecznie�łączyć�
z�alkoholem.[9]

Furazydyna – Na jak ie interakcje zwracać uwagę?
Warto�zwrócić�uwagę�na�interakcję�furazydyny�z�fluorochinolona-
mi�z�uwagi�na�możliwość�działania�antagonistycznego�furazydyny�
względem�tej�grupy�leków.�Odradzimy�więc�dodatkowe�samole-
czenie�furazydyną�pacjentom�stosującym�takie�leki�jak�cyproflok-
sacyna,�norfloksacyna�czy�lewofloksacyna.

Furazydyna� wykazuje� silniejsze� działanie� w� kwaśnym� środowi-
sku,�lecz�w�zakwaszonym�moczu�ulega�nasilonej�resorpcji�zwrot-

Furazydyna
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?

mgr farm. Konrad Tuszyński 
Dyrektor�ds.�Naukowch�w�3PG
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nej,�co�oznacza,�że�zamiast�wydalać�się�z�moczem�i�odkażać�drogi�
moczowe,�penetruje�do�tkanek,�co�zwiększa�ryzyko�wystąpienia�
efektów�ubocznych�(głównie�obawiamy�się�uszkodzenia�nerwów,�
a�u�osób�starszych�także�zwłóknienia�płuc�i�rozsianego�śródmiąż-
szowego�zapalenia�płuc).

Teoretycznie�przeciwwskazane�będzie�więc�stosowanie�furazydy-
ny� z�witaminą�C,� choć�nie�ma� to�w�praktyce�dużego� znaczenia,�

Kat. Preparat Postać Dawka Opakowania
OTC DaFurag Max tabl. 100�mg 15�i�30�tabl.

OTC Furagina APTEO MED tabl. 50�mg 30�tabl.

OTC Furagina FORTE APTEO MED tabl. 100�mg 15�i�30�tabl.

OTC Furaginum Hasco tabl. 50�mg 30�tabl.

OTC Furaginum Hasco Max tabl. 100�mg 30�tabl.

OTC Furaginum US Pharmacia (dawniej UroIntima Furagi Active) tabl. 50�mg 30�tabl.

OTC neoFuragina tabl. 50�mg 30�tabl.

OTC neoFuragina MAX tabl. 100�mg 25�tabl.

OTC uroFuraginum tabl. 50�mg 30�tabl.

OTC uroFuraginum Max tabl. 100�mg 15�i�30�tabl.

Rp Furaginum Adamed tabl. 50�mg 30�tabl.

Rp Furaginum Teva tabl. 50�mg 30�tabl.

Rp Furaginum Teva tabl. 100�mg 30�tabl.

Rp Furazek tabl. 100�mg 30�tabl.

Rp Furazek Junior proszek�do�sporz.�zaw.�doustnej 15�mg/ml 100�ml

Rp Dafurag Junior zaw.�doustna 10�mg/ml 140�ml

ponieważ� kwas� L-askorbinowy� nie� zakwasza� moczu� w� istotny�
sposób.[10][11]� Nawet� podanie� dożylnie� 2000� mg� witaminy� C� nie�
skutkowało�obniżeniem�pH�moczu�(wzrostem�kwasowości).[12]

Furazydyna – Dodatkowe informacje
Dostępne�w�Polsce�preparaty�furazydyny�zestawiono�poniżej:

Reklama
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ŚCIĄGA APTECZNA

Agranulocy toza,  efekt z odbicia,  
k rup i mukolityk
Agranulocytoza
Agranulocytoza�to�ostry�stan�związany�z�silnym,�zagrażającym�ży-
ciu�spadkiem�liczby�granulocytów�obojętnochłonnych�(neutrofi-
li)�we�krwi,�co�wiąże�się�z�ze�znacznym�osłabieniem�odpowiedzi�
immunologicznej.

Efekt z odbicia
Efekt�z�odbicia�(ang.�rebound effect)�to�cecha�leku,�która�opisuje�
nasilenie�objawów�po�odstawieniu� leku,�które�nie�występowały�
podczas�jego�przyjmowania�lub�podczas�terapii�większą�dawką.�
Zwykle�objawy�pojawiające�się�z�odbicia�są�bardziej�nasilone�niż�
przed�przyjmowaniem�leków.

Krup (inaczej pseudokrup)
Krup�to� inaczej�podgłośniowe�zapalenie�krtani,�choroba�układu�
oddechowego� wywoływana� przez� infekcję� wirusowągórnych�
dróg� oddechowych�prowadząca�do�obrzęku� krtani,� który�może�
utrudniać�oddychanie.�Kiedyś�krupem�nazywano�błonicę�krtani,�
a�pseudokrupem�zapalenie�o�etiologii�wirusowej,�ale�w�związku�
z� obowiązkowymi� szczepieniami� na� błonicę,� krup� „prawdziwy” �
występuje�tak�rzadko,�że�nazwy�krup�i�pseudokrup�są�stosowane�
zamiennie.

Mukolityk
Mukolityk�to�środek�powodujący�upłynnienie�i�zmniejszenie�lep-
kości� śluzu� w� drogach� oddechowych,� np.� poprzez� rozdzielanie�
mostków�disiarczkowych�między�glikoproteinami�śluzu.
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Poziomo
3.�np.�nasercowe
5.�frakcjonowana,�z�parą�wodną�lub�pod�zmniejszonym�
ciśnieniem
6.�odmierzanie/odważanie�porcji�leku�z�większego�
opakowania
7.�może�przebiegać�z�aurą
9.�w�parze�z�pistlem
10.�z�niej�absynt

Pionowo:  
1.�analityczna�albo�łazienkowa
2.�nagarstkowy�lub�naramienny
4.�żelatynowa�albo�skrobiowa
8.�morskie�‚warzywo’�nasercowe

Krzyżówka Apteczna

Który�plaster�jest�najfajniejszy?

DZIESIĘĆ NA DZIESIĘĆ.  

Suchar apteczny
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MATERIAŁY 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:

Brak  apety tu u dorosł ych

Brak�apetytu�u�dorosłych�to�problem,�z�którym�zmaga�się�wiele�
osób,�szczególnie�w�starszym�wieku.�Nie�wolno�go�bagatelizować,�
ponieważ�przedłużająca�się�niechęć�do�jedzenia�doprowadza�do�
niedożywienia,�osłabienia�odporności,�a�w�skrajnych�sytuacjach�–�
do�wyniszczenia�organizmu.

Co może być przyczyną braku apetytu?
Brak� łaknienia�może�być� skutkiem�niedawno�przebytej� infekcji,�
poważnej,� osłabiającej� organizm� choroby,� leczenia� onkologicz-
nego,� stresu,� depresji,� przemęczenia� czy� szybkiego� trybu� życia.�
Zaburzenia�apetytu�mogą�się�też�pojawić�podczas�zażywania�nie-
których�leków�takich�jak�np.:�

•� paracetamol�w�połączeniu�z�kodeiną�(Antidol, Efferalgan 
codeine, Dafalgan codeine),

•� niektóre�antybiotyki�np.�tetracyklina�(Tetracyclinum TZF),
•� leki�przeciwgrzybicze�–�flukonazol�(Flukonazol Actavis),
•� hydroksychlorochina�(Plaquenil),
•� chlorochina�(Arechin)�w�m.in.�reumatoidalnym�zapaleniu�
stawów,

•� metylofenidat�stosowany�w�ADHD�(Concerta, Medkinet).

Preparaty ziołowe,  które poprawiają apetyt
W� leczeniu� braku� apetytu� można� sięgnąć� po� preparaty� oparte�
na� naturalnych� surowcach� roślinnych.� Skutecznym�preparatem�
w�leczeniu�zaburzeń�łaknienia�jest�Nalewka�Gorzka�( jednorazowa�
dawka�to�10�–�12�kropli)�–�jej�koszt�to�ok.�5�zł.

Inne�preparaty�stosowane�przy�braku�apetytu,�połączonym�z�za-
burzeniami�trawienia:�Artecholin N�(płyn�do�stosowania�przed�po-
siłkiem),�Zioła poprawiające trawienie Labofarm�(w�postaci�napa-
ru�sporządzonego�z�saszetki),�Krople żołądkowe�(w�postaci�kropli,�
do�podania�z�wodą).�Jeśli�nie�chcesz�korzystać�z�gotowych,�wielo-

składnikowych�preparatów,�możesz�stworzyć�własną�mieszankę,�
wykorzystując�takie�zioła�jak:

•� korzeń�goryczki�(Gentianeae�radix),�
•� liść�bobrka�(Menyanthidis folium),
•� owocnia�pomarańczy�gorzkiej�(Auranti amara perycarpium),
•� ziele�drapacza�(Cnici benedicti herba),
•� korzeń�mniszka�(Taracaci radix),
•� ziele�tysiącznika�(Centuri herba),
•� korzeń�cykorii�podróżnika�(Cichorii radix).

Preparaty�poprawiające�trawienie�najlepiej�jest�zastosować�około�
pół�godziny�przed�posiłkiem.�Zioła�wspomagają�wydzielanie�so-
ków�trawiennych�w�przewodzie�pokarmowym,�dlatego�też�trzeba�
chwilę�odczekać,�aby�ich�działanie�przypadło�na�czas�spożywania�
posiłku.� Zioła� przede� wszystkim� zwiększają� wydzielanie� soków�
trawiennych,�co�powoduje�wzrost�apetytu�i�poprawia�funkcjono-
wanie�układu�pokarmowego.

Pamiętaj,�że�jeśli�cierpisz�na�chorobę�wrzodową�żołądka�lub�dwu-
nastnicy,�preparaty�wzmagające�apetyt�nie�są�wskazane.

Co mogę zmienić w swojej diecie?
Pamiętaj,�że�najlepsze�mogą�okazać�się�najprostsze�rozwiązania.�
Człowiek� jako� istota� społeczna� lubi� jeść� w� towarzystwie,� lubi�
ładnie�wyglądające�potrawy�oraz� zapachy�pobudzające� zmysły.�
W� zależności� od� preferencji� warto� w� codzienne� menu� włączać�
swoje� ulubione� potrawy� lub� jeść� bardzo� urozmaicane� posiłki.�
Pamiętaj� też� o� zachowywaniu� stałych� pór� posiłków.� Organizm�
przystosowuje� się� do� określonych� godzin� jedzenia,� a� z� czasem�
można�zauważyć,�że�przed�stałą�godziną�posiłku�pojawi�się�uczu-
cie�głodu�i�w�dalszej�perspektywie�stałe�pory�posiłków�wpłyną�na�
polepszenie�trawienia.


