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ŚIA: Wygasający certyfikat 
dostępu do systemu 
e-zdrowie. Jak go odnowić?
Redakcja
Śląska Izba Aptekarska przypomina o odnawianiu certyfikatu do-
stępu do platformy P1. Wkrótce w większości aptek zakończy się 
dwuletni okres ważności certyfikatu, co uniemożliwi realizację 
recept elektronicznych i raportowanie w ZSMOPL. Przekazujemy 
dalej instrukcję odnowienia certyfikatu i wgrania nowego do sys-
temu aptecznego udostępnioną przez Śląską Izbę Aptekarską.[1]

Przed złożeniem wniosku o dostęp do Systemu P1 konieczne są:

1. Weryfikacja czy dane kierownika apteki w Rejestrze 
Aptek są aktualne i kompletne, tj. poza imieniem 
i nazwiskiem, znajduje się także 8-cyfrowy Numer Prawa 
Wykonywania Zawodu. W przypadku osoby p.o. kierownika 
apteki korzystamy z innej procedury generowania 
certyfikatów P1 – podajemy ją w załączeniu (*). W celu 
poprawy danych w Rejestrze Aptek mogą Państwo 
skorzystać z formularza udostępnionego na stronie.

Po zaktualizowaniu danych w Rejestrze Aptek przez odpowiedni 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie formula-
rza wysłanego za pomocą eGate możliwe będzie złożenie wnio-
sku o dostęp do Systemu e-Zdrowie (P1). Status aktualizacji moż-
na sprawdzić, wchodząc na stronę Rejestru Aptek i weryfikując 
datę modyfikacji danych konkretnej apteki.

1. Posiadanie przez Kierownika Apteki Profilu Zaufanego lub 
podpisu kwalifikowanego w celu podpisania wniosku 
o certyfikat P1.

2. Następnie pod tym adresem należy uzupełnić wymagane 
dane we wniosku, załączyć niezbędne pliki (zgodnie 
z instrukcją dostępną na stronie SOW).
 — Pełna instrukcja w zakresie składania wniosku jest dostępna 
pod tym linkiem, a film z instruktażem krok po kroku 
znajduje się tu.
 — Pliki WSS i TLS, które są niezbędne do złożenia wniosku 
generowane są przy pomocy Generatora plików CSR, który 
dostępny jest pod adresem.
 — Wniosek złożony przez Kierownika Apteki należy podpisać 
Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. 

Kolejny etap to wgranie nowych certyfikatów P1 do programu 
aptecznego i przeprowadzenie testów poprawności ich działania. 
W tym celu należy skorzystać z instrukcji producentów oprogra-
mowania aptecznego.

Źródła
1. ŚIA: Odnowienie ważności certyfikatu do systemu e-Zdrowie pełny tekst

Szczepionki genetyczne 
przeciwko COVID-19 – co 
wiemy już teraz?
Redakcja
Niemiecka firma CureVac poinformowała, że znane są już wyni-
ki wstępne pierwszej fazy badań nad szczepionką przeciw CO-

VID-19. Jak mówi szef CureVac, twórcy szczepionki są podbudo-
wani pierwszymi rezultatami.[1]

W badaniu wzięło udział 250 osób między 18. a 60. r.ż.  Prototyp 
szczepionki spowodował produkcję przeciwciał na podobnym 
poziomie, jak ten obserwowany u pacjentów, którzy przeszli po-
ważną infekcję. Szczepionka podawana jest w dwóch dawkach, 
a zanotowane efekty uboczne pojawiały się zwykle dopiero po 
przyjęciu drugiej dawki. Warto dodać, że były one łagodne – obej-
mowały zmęczenie, bóle głowy i mięśni, dreszcze – i ustępowały 
w ciągu 24-48 h. 

Warto zaznaczyć, że niemiecka szczepionka różni się od tradycyj-
nych. W tym przypadku mówimy o tzw. szczepionce genetycznej, 
w której zamiast martwych cząstek patogenu wykorzystano mRNA 
wirusa SARS-CoV2. Podobną technologię zastosowały w Moderna 
i niemiecko-amerykańskie konsorcjum BioNTech i Pfizer – bada-
nia nad ich szczepionkami zmierzają ku końcowi, pierwszych wy-
ników końcowej fazy badań klinicznych spodziewamy się jeszcze 
w listopadzie. W tym momencie wiadomo już, że wykazały one 
silniejszą odpowiedź układu odpornościowego niż w przypadku 
szczepionki CureVac. 

Źródła
1. PAP: Niemcy/ Obiecujące wyniki I fazy badań szczepionki CureVac na 

Covid-19 pełny tekst

Goniec Apteczny – teraz 
dostępny na nowej stronie!
Mamy przyjemność poinformować Was, że nasz tygodnik – Go-
niec Apteczny doczekał się swojej nowej strony. Od teraz będzie 
on dostępny pod nowym adresem: www.goniecapteczny.pl 

W środku nadal znajdziecie najważniejsze informacje z branży 
farmaceutycznej, wiedzę produktową oraz fragmenty publikacji 
naszego Wydawnictwa Farmaceutycznego.

Nie zabraknie również Ściągi Aptecznej do powieszenia w aptece, 
krzyżówki i oczywiście słynnego Suchara Aptecznego 🙂 

Na portalu Facebook powstał również osobny fanpage (Goniec 
Apteczny) dedykowany Gońcowi Aptecznemu – zapraszamy do 
polubienia i regularnego odwiedzania.

Zarejestrowani użytkownicy portalu dalej będą otrzymywać jego 
aktualne numery na adres e-mail. Co poniedziałek o 7:30.

Nowe osoby (niemające konta na portalu opieka.farm) chcąc 
otrzymywać tygodnik, muszą zapisać się na newsletter. Formu-
larz znajduje się na nowej stronie Gońca Aptecznego.

Pamiętajcie, że na stronie znajdziecie również archiwum ze 
wszystkimi dotychczas wydanymi numerami Gońca, warto tam 
zerknąć, choćby dla fragmentów publikacji z Wydawnictwa Far-
maceutycznego. Natomiast na samym dole strony jest dostępny 
formularz, przez który można się z nami skontaktować.

Serdecznie zapraszamy do pobierania Gońca Aptecznego na no-
wej stronie www.goniecapteczny.pl!

AKTUALNOŚCI

https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/search/public
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/search/public
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/search/public
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/search/public
http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.youtube.com/watch?v=fgYJxQGEnH0
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C84592%2Cniemcy-obiecujace-wyniki-i-fazy-badan-szczepionki-curevac-na-covid-19.html
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OPINIE

Jak dobrać odpowiedni lek 
przeciwgorączkowy?

 

REKLAMA

mgr farm. Anna Świder
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. 
Analityk w zakresie Market Access. Szczególnie 
interesuje się oceną technologii medycznych 
i neurobiologią. Pełni funkcję dziennikarza 
medycznego na portalu opieka.farm.

28 października 2020 r. odbyła się, kolejna wirtualna konferencja 
z serii Apteczne Wyzwania, poświęcona tematowi przeziębienia 
i odporności. Prelegentami byli dr hab. n. med. Ernest Kuchar, 
specjalista chorób zakaźnych, pediatra, wakcynolog i lekarz me-
dycyny sportowej oraz mgr farm. Konrad Tuszyński, dyrektor ds. 
naukowych 3PG.

Paracetamol czy ibuprofen?
Pomimo przeprowadzonej dużej liczby metaanaliz, wciąż nie 
ma odpowiedzi na to, który lek jest skuteczniejszy w obniżaniu 
temperatury ciała. Na wirtualnej konferencji Apteczne Wyzwania: 
Przeziębienie i odporność, mgr farm. Konrad Tuszyński odpo-
wiedział, że przy zmniejszaniu dolegliwości bólowych ibuprofen, 
jako NLPZ będzie skuteczniejszy ze względu na działanie prze-
ciwzapalne. Co istotne, działanie przeciwzapalne nie zmienia 
przebiegu choroby.

W doborze odpowiedniego preparatu trzeba rozważyć:

 — ryzyko przedawkowania (paracetamol > 0,2 g/kg dzieci, 10-
15 g dorośli),
 — gastrotoksyczność,
 — możliwy wzrost ciśnienia,
 — interakcje z alkoholem,
 — działanie przeciwzapalne,
 — astmę aspirynową.

Podstawową różnicą pomiędzy lekami jest fakt, że paracetamol 
można przedawkować bardzo łatwo, a ibuprofen nie. Wiemy dziś, 
że paracetamol także będzie powodował większe ryzyko wrzo-
dów oraz podnosił ciśnienie krwi, jednak w mniejszym stopniu 
niż ibuprofen. W połączeniu z alkoholem groźniejsze skutki bę-
dzie miało stosowanie paracetamolu.

Poruszono także temat astmy aspirynowej, czyli choroby dróg 
oddechowych potęgowana przez NLPZ. Dotyczy głównie osób 
z alergicznym nieżytem nosa oraz astmą. U dorosłych ma to więk-
sze znaczenie. Mogą oni reagować skurczem oskrzeli lub zwięk-
szoną wydzieliną zatok.[1][2]

Metamizol czy paracetamol lub ibuprofen?
W podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu, metami-
zol skuteczniej obniżał gorączkę u dzieci niż paracetamol bądź 
ibuprofen.[3]

Czy ma sens stosowanie leków 
przeciwgorączkowych po szczepieniu?
Dr hab. Ernest Kuchar podczas wirtualnej konferencji odpowie-
dział, że jest wskazane profilaktyczne stosowanie leków prze-
ciwgorączkowych po szczepieniu. Standardowym postępowa-
niem przy szczepieniu przeciw meningokokom w Wielkiej Brytanii 
jest podanie leków przeciwgorączkowych.

Źródła
1. Perrott D.A., Piira T., Goodenough B., Champion G.D. Efficacy and safety of 

acetaminophen vs ibuprofen for treating children’s pain or fever: a meta-
analysis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004 Jun;158(6):521-6. pełny tekst 
<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15184213/>>

2. Southey E.R., Soares-Weiser K., Kleijnen J. Systematic review and 
meta-analysis of the clinical safety and tolerability of ibuprofen 
compared with paracetamol in paediatric pain and fever. Curr Med Res 
Opin. 2009 Sep;25(9):2207-22.abstrakt

3. Wong A., Sibbald A., Ferrero F., Plager M., Santolaya M.E., Escobar A.M., 
Campos S., Barragán S., De León González M., Kesselring G.L.; Fever 
Pediatric Study Group. Antipyretic effects of dipyrone versus ibuprofen 
versus acetaminophen in children: results of a multinational, randomized, 
modified double-blind study. Clin Pediatr (Phila). 2001 Jun;40(6):313-
24. abstrakt

https://opieka.farm/author/annaxswider/
https://wydawnictwo.farm/produkt/vademecum-farmaceutyczne-leki-pierwszego-wyboru/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19606950/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11824173/
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KOMUNIKATY GIF

���������������������

������������������
������������
�����
�	��
����
�������������������������
��������������������

�������������������������
������������������������
��������������������
�����
�
�����
����	�
��
��
�����


����������������������
���	��
��
������
�
����

�

�������������

REKLAMA

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego

Data  
decyzji

Podmiot odpowiedzial-
ny Rodzaj decyzji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do 
obrotu produktów leczniczych

https://wydawnictwo.farm/produkt/zestaw-astma-i-pochp/
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

W aptekach dostępnych jest coraz więcej jest suplementów diety. 
Zgodnie z przepisami powinny być one przechowywane w wyod-
rębnionych miejscach. W ustawie Prawo Farmaceutyczne w art. 
86 ust. 8[1] zapisano, że produkty, których sprzedaż nie stanowi 
podstawowej działalności apteki mogą być sprzedawane w apte-
ce pod warunkiem umieszczenia ich na wydzielonych stoiskach. 
Ze względu na coraz większą ich ilość, dosłowne zastosowanie się 
do tego zapisu nie jest możliwe. W praktyce w części ekspedycyj-
nej produkty lecznicze rozdziela się od suplementów i wyrobów 
medycznych umieszczając je w osobnych szufladach bądź na od-
dzielnych półkach.

W magazynie suplementy powinny być umieszczone w innym 
pomieszczeniu niż leki, wraz z wyrobami medycznymi, kosmety-
kami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego. Taki podział został zapisany w rozporządzeniu w spra-
wie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni 
podstawowej i pomocniczej apteki[2] oraz w rozporządzeniu 
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki [3].

Suplementy diety podlegają kontroli przez Inspekcję Sanitarną, 
a nie przez Inspekcję Farmaceutyczną. Ich niewłaściwe rozmiesz-
czenie w aptece bywa jednak sprawdzane także przez inspekto-
rów farmaceutycznych.

Informacji o wycofaniu z obrotu suplementów diety nie znaj-
dziemy na stronach GIF. Jeżeli do takiego wycofania dochodzi na 
podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, informacja 
o tym powinna się znaleźć na stronie GIS. Apteka może też zostać 
powiadomiona o wycofaniu suplementu przez dostawcę.

W aptekach suplementy diety mogą być sprawdzane przez in-
spektorów sanitarnych również pod kątem prawidłowego ozna-
kowania produktu. Chociaż w aptece nie mamy wpływu na opis 
umieszczony przez producenta, to zdarza się, że takie opakowa-
nia są kwestionowane przez inspektorów.

Warto pamiętać o poinformowaniu pacjenta, czy wydawany pro-
dukt jest lekiem czy suplementem diety. Produkty wprowadzane 
do obrotu jako suplementy diety nie muszą spełniać wymagań 
stawianych produktom leczniczym. Może to powodować różnice 

między deklarowaną a rzeczywistą ilością substancji lub obec-
ność substancji niewymienionych w składzie. Producenci często 
korzystają z tej drogi wprowadzania produktu do obrotu, gdyż jest 
ona krótsza i tańsza. Różnice między suplementami diety i lekami 

Każde podejrzenie, że suplement diety stanowić zagrożenie dla 
zdrowia należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Źródła
1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne pełny tekst .pdf
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie 

wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej 
i pomocniczej apteki pełny tekst .pdf

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie 
podstawowych warunków prowadzenia apteki pełny tekst .pdf

Suplementy diety – 
przechowywanie w aptece, 
wycofywanie z obrotu i kontrola 
Inspekcji Sanitarnej

 mgr farm. Małgorzata Łęt
Kierownik apteki ogólnodostępnej. Aktywnie działa w 
samorządzie aptekarskim. Doświadczenie zawodowe 
zdobywała na stanowisku dyrektora ds. farmacji. 
Szczególnie interesuje się recepturą i dietetyką. Pełni 
funkcję redaktora ds. prawa i realizacji recept na 
portalu opieka.farm.
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https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021611338/O/D20021338.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021871565/O/D20021565.pdf
https://opieka.farm/author/mlet/
https://wydawnictwo.farm/produkt/monografie-farmaceutyczne-choroby-tarczycy/


Pobierz Gońca: www.opieka.farm/goniec

poniedziałek, 9 listopada 2020 6Tygodnik Goniec Apteczny

18.2. Leczenie bólu ucha
Ból ucha leczony jest głównie za pomo-
cą doustnych leków przeciwbólowych. 
W większości przypadków służą temu 
ibuprofen jako lek pierwszego wyboru lub 
paracetamol (jeżeli ibuprofen jest prze-
ciwwskazany – w chorobie wrzodowej, 
w zapaleniu ucha środkowego towarzyszą-
cym ospie wietrznej). Leki te stosowane są 
w standardowych dawkach. 

W przebiegu ostrego zapalenia ucha środ-
kowego, przy nasilonym bólu i bardzo 
wysokiej gorączce sugeruje się możliwość 
zastosowania doraźnie kombinacji para-
cetamolu w dawce 12,5 mg/kg mc i ibu-
profenu w dawce 10 mg/kg mc w celu 
nasilenia ich działania przeciwbólowego 
i przeciwgorączkowego. W szczególnie 
nasilonym bólu do analgetyku dodany 
może zostać:

  tramadol: 1-2 mg/kg masy ciała na 
dawkę co 6 godz. – dawka maksymal-
na 10 mg/kg/dobę podskórnie, dożyl-
nie lub doustnie, a u dorosłych 50 mg 
w dawkach powtarzanych, tak aby nie 
przekroczyć maksymalnej dawki 600 
mg/dobę, 

  kodeina: u dzieci doustnie 0,5-1 mg/kg 
masy ciała na dawkę co 4 godz. (maks. 
3-6 mg/kg/dobę), a u dorosłych 30-60 
mg na dawkę (maks. 300 mg/dobę).[2]

Na uwagę zasługują, stosowane pomocni-
czo, leki OTC zawierające w swym skła-
dzie:

  ksylometazolinę w stężeniu 1 mg/
ml czy 0,5 mg/ml (Otrivin, Xylogel) 

w postaci aerozolu bądź kropel do-
nosowych, która może być pomocna 
w udrożnieniu trąbki słuchowej,

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA:

Przy wydawaniu aerozoli 
obkurczających naczynia należy 
poinstruować pacjenta, by przed 
podaniem leku oczyścił nos, 
aplikator wprowadził do nosa po 
tej samej stronie, po której boli 
go ucho, i wreszcie sam preparat 
zaaplikował na wewnętrzną 
stronę małżowiny nosa, a nie na 
przegrodę nosową.

Nie należy zapominać także, że środków 
obkurczających naczynie nie powinno się 
stosować przewlekle, maksymalnie do 5 
dni.

  salicylan choliny w stężeniu 200 mg/g 
(Ototalgin, Otinum) w postaci kropli 
do uszu, łagodzący stan zapalny ucha 
zewnętrznego, dodatkowo wspo-
magający oczyszczanie przewodu 
słuchowego poprzez zmiękczanie 
stwardniałej woskowiny.[3] Salicylan 
choliny należy zakraplać do chorego 
ucha 2-4 razy na dobę po 3-4 krople,[4]

  klotrymazol w stężeniu 10 mg/ml 
(Fungotac), który może okazać się po-
mocny w przypadku grzybiczych za-
każeń ucha - w zapaleniu grzybicym [5]  
świąd ucha zwykle przeważa w nich 
nad bólem, jednak zakażenia grzybicze 
uszu są dosyć rzadkie. Chore ucho 

188  |  Zeszyty Apteczne – otwieram i wiem

NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Leczenie bólu ucha
Reprint pochodzi z podręcznika: Zeszyty Apteczne: Ból z perspektywy farmaceuty.
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zakrapiać należy 2-3 kroplami, 2-3 
razy na dobę. Leczenie należy konty-
nuować przez 2 tygodnie po ustąpie-
niu objawów, by zapobiec kolejnym 
infekcjom.

  olej kamforowy o 10% stężeniu kam-
fory racemicznej działa przeciwza-
palnie i rozgrzewająco, można go 
wsmarowywać w okolicę ucha bądź 
zastosować okłady.

oraz reklamę w mediach, warto poświęcić 
im więcej uwagi.

Woskowina obecna w przewodzie słu-
chowym jest istotnym elementem bariery 
ochronne i nawilżającej przewodu słu-
chowego zewnętrznego. Czasami jednak, 
w przypadku specyficznej budowy przewo-
du słuchowego bądź też u osób starszych 
czy dzieci samoistne usuwanie wysuszonej 
woskowiny podczas ruchów głowy bądź 
snu może być utrudnione. Suchy czop 
woskowinowy, zalegając w przewodzie 
słuchowym, obok ograniczenia słuchu 
powodować może ból. Warto uczulić 
pacjenta, że nie należy wprowadzać ani 
manipulować w uchu żadnymi przed-
miotami, w tym także bardzo popular-
nymi patyczkami higienicznymi. 

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA:

Sposób aplikacji kropli do uszu 
może wydawać się oczywisty, 
warto jednak przypomnieć 
pacjentowi, aby położył się na 
boku z uchem zwróconym do góry, 
a po wprowadzeniu zalecanej 
liczby kropel pozostał w pozycji 
leżącej kilka minut. Uchroni 
to przed wypłynięciem cieczy 
z przewodu słuchowego, nim 
zacznie działać.

18.3. Preparaty pomocnicze 
stosowane w bólu uszu

W aptekach dostępnych jest także wiele 
preparatów, których producenci deklarują 
działanie wspomagające leczenie zapa-
lenia ucha. Skuteczność kropli do uszu 
zawierających środki anestetyczne lub 
wyciągi roślinne nie została potwierdzo-
na,[6] jednak ze względu na duże zaintere-
sowanie pacjentów tego typu preparatami 

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA:

Stosowanie zatyczek do uszu, 
słuchawek dousznych, jak również 
przebywanie w środowisku 
o zwiększonej zawartości pyłów 
w powietrzu może przyczyniać 
się do zwiększonej produkcji 
woskowiny. 

Wyroby medyczne, które według deklaracji 
producentów mają być pomocne w lecze-
niu bólu uszu w oczyszczaniu przewodu 
słuchowego z zalegającej wydzieliny ze-
stawiono w Tabeli 40. 

Ból z perspektywy farmaceuty  |  189
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Zeszyty Apteczne

Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

CZYTAJ WIĘCEJ

Zeszyty Apteczne: Ból z perspektywy farmaceuty (wyd. I) to tom w całości poświęcony zagadnieniu 
bólu, który towarzyszy większości znanych chorób oraz ich powikłaniom. W podręczniku znajdują się 
odpowiedzi na pytania:

 – Jak prowadzić wywiad, gdy pacjent zgłasza się z bólem do apteki?
 – Co o skuteczności i bezpieczeństwie surowców naturalnych na bóle kręgosłupa i "regenerację 

stawów" mówią źródła naukowe?
 – Co oznaczają różne pojęcia związane z medycyną opartą na faktach (EBM)?
 – Jakie jest działanie i zastosowanie kooanagetyków (jak leki przeciwdepresyjne i przeciwpadacz-

kowe)?

W podręczniku zostały omówione również niesteroidowe leki przeciwapalne oraz inne nieopioidowe 
leki przeciwbólowe i opioidy, ze szczegółowym opisem stosowania nowych postaci leku.

https://wydawnictwo.farm/produkt/bol-z-perspektywy-farmaceuty/
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WIEDZA PRODUKTOWA

Drotaweryna to dostępny bez recepty lek o działaniu rozkurczają-
cym na mięśnie gładkie, stosowany w postaci tabletek 40 i 80 mg 
oraz roztworu do wstrzykiwań, wskazany w leczeniu stanów skur-
czowych dróg żółciowych, dróg moczowych, przewodu pokar-
mowego oraz wspomagająco w bolesnym miesiączkowaniu.

Drotaweryna – Komu można polecać?
Tabletki z drotaweryną możesz polecić:[1][2]

 — osobie od 6. r.ż. cierpiącej na bóle skurczowe w obrębie jamy 
brzusznej,
 — pacjentowi z bolesnym parciem na mocz w przebiegu 
kamicy nerkowej i nerek,
 — kobiecie z dolegliwościami skurczowymi towarzyszącymi 
zapaleniu pęcherza moczowego,
 — choremu cierpiącemu na zaparcia na tle spastycznym,
 — pacjentowi skarżącemu się na wzdęcia jelit,
 — jako leczenie wspomagające choremu na zespół jelita 
drażliwego,[3]

 — kobiecie, która cierpi na bolesne miesiączkowanie, jako 
leczenie wspomagające terapię NLPZ,
 — wspomagająco pacjentowi z bólem głowy pochodzenia 
naczyniowego.

Brakuje dostępnych danych klinicznych na temat bezpieczeń-
stwa stosowania drotaweryny u kobiet ciężarnych, jednak w Pol-
sce możesz spotkać się z zaleceniem przyjmowania drotaweryny 
w czasie ciąży z przepisu lekarza.

Powszechną praktyką wśród lekarzy ginekologów jest również 
stosowanie leków przeciwskurczowych podczas porodu, w celu 
ułatwienia poszerzenia szyjki macicy i przyspieszenia akcji po-
rodowej. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami nie zaleca się 
jednak stosowania leków spazmolitycznych, w tym drotaweryny 
w celu skrócenia czasu trwania pierwszej fazy porodu, ze względu 
na brak wystarczających danych na temat korzyści klinicznych 
w stosunku do ryzyka.[4][5]

Drotaweryna – Jak stosować?
Drotawerynę przyjmuje się:

 — 2 lub 3 razy dziennie po 40 lub 80 mg (maksymalnie na dobę 
można przyjąć 240 mg),
 — razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

W przypadku dzieci od 6 do 12 lat dawkowanie wynosi 2 razy 
dziennie po 40 mg, a powyżej 12. r.ż drotawerynę przyjmuje się 
4 razy dziennie po 40 mg.[6]

Drotaweryna – Jak działa?
Drotaweryna, będąca pochodną papaweryny, działa rozkurczają-
co na mięśnie gładkie w obrębie przewodu pokarmowego, ukła-
du moczowo-płciowego, układu krążenia i dróg żółciowych. Wy-

wołuje rozkurcz mięśni oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
zwiększając przepływ krwi w tkankach.

Drotaweryna – Na co uważać?
Należy zwrócić pacjentowi uwagę na mogące się pojawić objawy 
nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak: zawro-
ty głowy, omdlenie, ból głowy lub przyspieszona akcja serca. 
W związku z tym, że drotaweryna jest stosowana jedynie objawo-
wo, w większości przypadków, jeśli takie efekty uboczne wystąpi, 
lepiej zalecić pacjentowi, żeby całkiem odstawił lek.

Przyjmowanie drotaweryny odradzimy pacjentom, którzy mogą 
mieć zaburzenia rytmu serca.

Drotaweryna – Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Drotaweryna może zmniejszać działanie przeciwparkinsonowe 
lewodopy i nasilać sztywność i drżenia mięśniowe, stąd też od-
radzimy przyjmowanie drotaweryny pacjentom cierpiącym na 
chorobę Parkinsona stosującym lewodopę. Mechanizm tej inte-
rakcji do dzisiaj nie został wyjaśniony, choć sugeruje się, że drota-
weryna podobnie jak jej pochodna – papaweryna może blokować 
receptory dla dopaminy.[7]

Drotaweryna – Dodatkowe informacje
Dostępne w Polsce preparaty z drotaweryną zestawiono poniżej:

Kat. Preparat Postać Dawka Opakowania

OTC Deespa tabl. 40 mg 10, 20 i 40 tabl.

OTC Dospax tabl. 40 mg 10, 20, 30 i 40 
tabl.

OTC Dospax forte tabl. 80 mg 10 i 20 tabl.

OTC Drotafemme tabl. 40 mg 20, 30, 40 i 60 
tabl.

OTC Drotafemme forte tabl. 80 mg 20 tabl.

OTC Drotaverine Adamed tabl. 80 mg 10 i 20 tabl.

OTC NO-SPA tabl. 40 mg 10, 20, 30, 40 
i 60 tabl.

OTC NO-SPA Comfort tabl. 40 mg 20, 30, 40 i 60 
tabl.

OTC NO-SPA Max tabl. 80 mg 10 i 20 tabl.

OTC Spastyna tabl. 40 mg 20 i 40 tabl.

OTC Spastyna Max tabl. 80 mg 20 tabl.

Rp NO-SPA ampulki roztwór do 
wstrzykiwań

40 mg 5 i 25 amp.

Rp NO-SPA forte tabl. 80 mg 20 i 50 tabl.

OTC w Vemonis Femi 
(metamizol 400 mg, 
kofeina 60mg)

tabl. 40 mg 6 i 12 tabl.

Drotaweryna 
Komu polecać, jak stosować, na co uważać?

dr n. farm. Elżbieta Żmudzka
Absolwentka i asystent na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum w Krakowie. Redaktor w 3PG
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Okres ważności preparatu NO-SPA 60 tabletek, które są dostęp-
ne w pojemnikach z zakrętką wynosi 12 miesięcy od pierwszego 
otwarcia.

W Polsce dostępny jest preparat złożony o działaniu przeciwbó-
lowym w tabletkach Vemonis Femi, zawierający drotawerynę 
w dawce 40 mg oraz dodatkowo przeciwbólowy metamizol 
(400 mg) i kofeinę (60 mg), zwiększającą efekt analgetyczny.[8]

Według przeglądu systematycznego Cochrane z 2015 roku lekami 
o potwierdzonej skuteczności w terapii bolesnego miesiączko-
wania są NLPZ, stąd inne leki takie jak powszechnie stosowana 
drotaweryna mogą być rekomendowane jako terapia wspoma-
gająca.[9]

Źródła
1. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.: ChPL NO-

SPA forte. 2019.
2. Sanofi-Aventis Sp. z o.o.: ChPL NO-SPA. 2019.
3. Rai R.R. et al.: Efficacy and safety of drotaverine hydrochloride in irritable 

bowel syndrome: a randomized double-blind placebo-controlled 

study. Saudi journal of gastroenterology: official journal of the Saudi 
Gastroenterology Association. 2014. pełny tekst

4. Rohwer A.C. et al.: Antispasmodics for labour. The Cochrane database of 
systematic reviews. 2013. abstrakt

5. WHO: WHO recommendation on antispasmodic agents for prevention of 
delay in labour. 2018. pełny tekst

6. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.: ChPL Deespa. 2015.
7. .McEvoy G.K.: AHFS drug information: Papaverine. Bethesda. American 

Society of Health-System Pharmacists. 2007. abstrakt
8. Adamed Pharma S.A.: ChPL Vemonis Femi. 2019. pełny tekst .pdf
9. Marjoribanks J. et al.: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

for dysmenorrhoea. The Cochrane database of systematic 
reviews. 2015. abstrakt
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ŚCIĄGA APTECZNA

Tabletka wczesnoporonna 
a antykoncepcja po stosunku 
Czym właściwie jest tabletka wczesnoporonna, jak działa mifepriston, metotreksat, lewonorgestrel, uliprystal i mizoprostol?

Metoda Tabletka wczesnoporonna Tabletka po stosunku

Inne nazwy pigułka aborcyjna lub poronna, aborcja farmakologiczna antykoncepcja postkoitalna lub awaryjna

Substancje i przykłady 
leków je zawierające

2 leki: mifepriston (niezarejestrowany w Polsce) lub rza-
dziej metotreksat (Metex, Metotab) + mizoprostol (Cytotec, 
w: Arthrotec) lub gemeprost (niezarejestrowany w Polsce) 
UWAGA: Zaden z preparatów handlowych dostępnych w Pol-
sce nie ma aborcji we wskazaniach.

lewonorgestrel (Escapelle), octan uliprystalu (EllaOne), 
także jako rzadziej stosowana metoda Yuzpe: 
etynyloestradiol + lewonorgestrel (Microgynon 21)

Zastosowanie Usunięcie wczesnej ciąży Zapobieganie ciąży

Mechanizm działania Zahamowanie rozwoju zarodka i jego wydalenie Głównie zahamowanie owulacji i zapobieganie zapłodnie-
niu (prawdopodobnie też przez zmiany śluzu w drogach 
rodnych)

Wpływ na zarodek Poronienie, dodatkowo możliwe działanie teratogenne w razie 
niepowodzenia aborcji (mizoprostol)

Brak działania na zarodek i płód, w tym działania poronne-
go oraz teratogennego

Przyjmowanie zwykle do 70. dnia ciąży (10. tygodnia) do 3 (lewonorgestrel) lub 5 (octan uliprystalu) dni po 
stosunku

Dylematy etyczne Podobne jak przy innych metodach aborcji Możliwe, choć mało prawdopodobne, hamowanie implan-
tacji, jeśli doszło do zapłodnienia oraz inne efekty

Pełną wersję opracowania znajdziecie na portalu opieka.farm  – zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania. Obszernie 
wyjaśniono w nim wszystkie kwestie wzbudzające wątpliwości i kontrowersje. 

https://opieka.farm/kobieta/czym-rozni-sie-tabletka-wczesnoporonna-od-antykoncepcji-po-stosunku-qa/
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Co odpowiadają farmaceuci na 
przejściu granicznym zapytani 
„dokąd jedziecie”?

My do Calm

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

W tym numerze Gońca Aptecznego możesz sprawdzić swoją 
wiedzę na temat statyn. Czy znałeś odpowiedź na każde pyta-
nie? Sprawdź w kluczu, a żeby uzyskać wyjaśnienia odpowiedzi 
zajrzyj na portal opieka.farm.

Pytanie 1. 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 10mg. Nagłe 
odstawienie leczenia statyną może zakończyć się zawałem.

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

Pytanie 2. Pani Ewelina (l. 35) otrzymała od lekarza recep-
tę na simwastatynę, ale obawia się działań niepożądanych 
leku. Wskaż prawdziwe informacje na temat efektów ubocz-
nych statyn.
☐ A. Statyny nieznacznie zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy 

– po roku przyjmowania statyn obserwuje się jeden dodat-
kowy 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.

Pan Andrzej wykupuje receptę od lekarza rodzinnego na: 

 — Micardis 80 mg (telmisartan) 0-0-1 

 — Lipanthyl Supra 160 mg (fenofibrat) 0-0-1 
 — Zocor 40 mg (simwastatyna) 0-0-1 

Pytanie 3. 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 stoso-
wać równie skuteczny walsartan w dawce 160 mg.

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

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

☐ D. Pacjent nie powinien stosować fenofibratu ze statyną 
z uwagi na ryzyko rabdomiolizy. Skontaktujesz się z leka-

rzem i wytłumaczysz mu na czym polega ta interakcja.

Pytanie 4. 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: B1, D2, C3, E4

https://opieka.farm/kardiologia/test-wiedzy-16-luty-2019/
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

Materiał edukacyjny. Pochodzi z portalu opieka.farm. Nie zastępuje 
konsultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego produk-
tu. © 2020 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Dlaczego należy wymieniać igły 
w penie po każdym nakłuciu?

Preparaty insuliny dla chorych z cukrzycą są po-
dawane podskórnie za pomocą wstrzykiwacza 
tzw. pena lub (coraz rzadziej) strzykawki. Pamiętaj, 
że igła do wstrzykiwacza jest sterylnym wyrobem 
medycznym do jednorazowego użytku. Po każdym 
użyciu należy ją umieścić w plastikowej osłonce i wy-
rzucić w wyznaczone miejsce.

Dlaczego chorzy używają igieł 
wielokrotnie?
Wielokrotne używanie przez chorych tej samej igły 
często wynika z kwestii finansowych. Na każde opa-
kowanie insuliny (refundowane i nierefundowane) 
przypada tylko jedna igła na jeden wkład. Może być 
to spowodowane innymi przyczynami takimi jak:

 — pogarszająca się pamięć (pacjent nie pamięta, że 
musi założyć nową igłę),
 — obniżona sprawność (pacjent ma problem 
z założeniem igły), 
 — niewiedza (pacjent może nie być świadomy, 
z czym się wiąże wielokrotnie używanie tej samej 
igły).

Pamiętaj: To nieprawda, że zdjęcie igły ze wstrzyki-
wacza po wstrzyknięciu powoduje wyciek insuliny.

Czym grozi wielokrotne użycie igły?
Poniżej omówiliśmy konsekwencje wielokrotnego 
stosowania tej samej igły we wstrzykiwaczu.

Niedokładność dawkowania – w długotrwale 
otwartym wkładzie z tą samą igłą może powstawać 
pęcherzyki powietrza, która zaburzają prawidłowy 
przepływ insuliny. Ponadto gdy pacjent stosuje mie-
szankę insulin o różnej lepkości, niezmienianie igły 
na nową zwiększa ryzyko, że rzadsza insulina będzie 
wypływać z wkładu. Każda zmiana składu mieszanki 
może zmniejszać skuteczność terapii.  

Lipodystrofia – zagięta lub zdeformowana końców-
ka igły może spowodować nie tylko uszkodzenie na-
skórka, ale także zanik lub rozrost tkanki tłuszczowej 
(tzw. lipodystrofię) w miejscu wstrzyknięcia, a to z ko-
lei może zaburzać prawidłowe wchłanianie insuliny.

Krystalizacja – pozostawienie igły we wstrzykiwaczu 
między kolejnymi aplikacjami może powodować po-
wstawanie kryształków insuliny (insulina ma skłon-
ność do krystalizacji przy zetknięciu z powietrzem). 
Powoduje to częściowe lub całkowite zatkanie igły 
uniemożliwiające wykonanie wstrzyknięcia.

Ból – każde wkłucie powoduje deformację igły, dla-
tego wielokrotnemu stosowaniu towarzyszy większy 
opór. Każdorazowe zdejmowanie i nakładanie plasti-
kowej osłonka na igłę może spowodować przypadko-
we jej zatkanie opiłkami plastiku zadrapanego koń-
cówką igły lub uszkodzenie jej ostrza, co drastycznie 
może zwiększać ból podczas wkłuwania lub wyciąga-
nia igły i zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry.

Ryzyko infekcji – igła do wstrzykiwacza insulinowe-
go jest produktem jednorazowego użytku i przestaje 
być sterylna po pierwszym użyciu, a kontakt z brudem 
i bakteriami  w trakcie i między kolejnymi zastrzykami 
może być przyczyną poważnych infekcji i owrzodzeń.

Wyciek insuliny – zostawianie założonej igły może 
sprawiać, że przy zmianach temperatury otoczenia 
insulina będzie wypływać przez igłę.
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