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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Powracamy z nową odsłoną 
platformy Pierwszy Stół!
Redakcja
Od dzisiaj możecie ponownie korzystać z platformy Pierwszy 
Stół, która powraca w nowej odsłonie. Co się zmieniło poza war-
stwą wizualną? Na platformie są obecnie dostępne szkolenia 
z wiedzą produktową, podczas których możecie zdobyć praktycz-
ną wiedzę oraz punkty – PharmaCoiny. Zależało nam na prze-
kazaniu wiedzy o produktach, z której realnie można skorzystać 
w codziennej pracy za pierwszym stołem. Dodatkową wartością 
poza użytecznymi informacjami o produktach są PharmaCoiny. 
Po uzbieraniu określonej puli możecie wymieniać je na atrakcyj-
ne nagrody. 

Na platformie PierwszyStół.pl są obecnie dostępne szkolenia:

 — Vitapil – zdrowe włosy to nie tylko biotyna. W tym kursie 
dowiecie się m.in. jakie są najczęstsze przyczyny wypadania 
włosów oraz czego używać, by tego unikać.
 — Bioderma – Ty czujesz, MY dbamy: skóra sucha 
i atopowa. Znajdziecie tu podstawowe informacje dotyczące 
problemu AZS oraz jakie są najczęstsze przyczyny.
 — E-recepta w teorii i praktyce. Szkolenie dotyczące e-recepty 
przeprowadzi Was krok po kroku jak realizować te 
papierowe jak i internetowe recepty.
 — Pogadanka farmaceutyczna: Czym jest korek woskowy i co 
warto wiedzieć o higienie uszu? W formie nagrania wideo, 
w której znajdziecie informacje o objawach, jakie może 
powodować zalegająca woskowina i co w takiej sytuacji 
można zarekomendować.

Poza dawką wiedzy mamy dla Was niespodziankę: konkurs z war-
tościowymi nagrodami. Aby wziąć w nim udział, trzeba założyć 
konto na platformie PierwszyStół.pl, zapoznać się z krótką pre-
zentacją o firmie 3PG (dawna grupa opieka.farm) i odpowiedzieć 
na 5 pytań. Do wygrania są trzy vouchery do salonów jubilerskich 
Apart, o łącznej wartości 1000zł! Szczegóły znajdziecie tutaj: ht-
tps://pierwszystol.pl/co-wiesz-o-3pg/.

Zebrane PharmaCoiny możecie wymieniać na następujące na-
grody:

 — maseczka ochronna z dedykowanym nadrukiem dla 
farmaceutów,
 — metalowy kubek ze ściągą farmaceutyczną,
 — podkładka pod kubek – ze ściągą farmaceutyczną,
 — Ewidencja recept pro auctore pro familiae,
 — retro notes farmaceuty
 — bon podarunkowy do Wydawnictwa Farmaceutycznego 
o wartości 50 zł

 

Odwiedź platformę Pierwszy Stół i korzystaj z wiedzy oraz zdoby-
waj nagrody!

Metaanaliza: ibuprofen 
szybciej obniża gorączkę 
u dzieci od paracetamolu
mgr farm. Michał Dąbrowski
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Paracetamol i ibuprofen są najczęściej stosowanymi lekami 
w zwalczaniu gorączki i bólu u dzieci. Pomimo że obydwie sub-
stancje są doskonale znane, nie jest do końca jasne, jak wypa-
da ich skuteczność względem siebie. W najnowszym badaniu 
porównano skuteczność ibuprofenu i paracetamolu w leczeniu 
gorączki i bólu u dzieci w wieku poniżej 2 lat, a także ich bezpie-
czeństwo. Wyniki opublikowane w JAMA Network Open wskazują 
na to, że ibuprofen szybciej obniża gorączkę niż paracetamol, przy 
czym obydwie substancje są równie bezpieczne.[1]

Przeprowadzono metaanalizę danych pochodzących z 19 badań 
z udziałem ponad 200 000 pacjentów z 7 państw. Badania objęte 
analizą odbywały się w różnych warunkach klinicznych (oddzia-
ły pediatryczne, oddziały ratunkowe, przychodnie) we Francji, 
Iranie, Izraelu, Holandii, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA. Oceniano 
profil przeciwgorączkowy, przeciwbólowy oraz bezpieczeństwo 
paracetamolu i ibuprofenu u dzieci poniżej 2. roku życia. Bez-
pieczeństwo oceniano na podstawie występowania takich zda-
rzeń niepożądanych jak zaburzenia czynności nerek, krwawienia 
z przewodu pokarmowego, hepatotoksyczność czy atak astmy 
aspirynowej.

Ibuprofen vs. paracetamol
Dane z badań z randomizacją wykazały wyższą skuteczność 
ibuprofenu w porównaniu do paracetamolu w kontrolowaniu 
temperatury w ciągu 4 godzin od podania pierwszej dawki. Takie 
same wnioski wyciągnięto przy porównaniu profilu przeciwgo-
rączkowego od 4 do 24 godziny od rozpoczęcia leczenia. Po 24 go-
dzinach ibuprofen i paracetamol miały już podobny profil prze-
ciwgorączkowy. Jeżeli chodzi o zwalczanie bólu, także wykazano 
przewagę ibuprofenu nad paracetamolem w przedziale czaso-
wym od 4 do 24 godziny od rozpoczęcia leczenia. We wszystkich 
badaniach odnotowano bardzo małą częstość zdarzeń niepożą-
danych, przy czym w większości badań nie odnotowano ich wca-
le. Nie odnotowano znaczących różnic w profilu bezpieczeństwa 
obydwu substancji.

Oryginalna publikacja dostępna tutaj.

Źródła
1. medscape.com Acetaminophen and Ibuprofen Equally Safe for Babies, 

Ibuprofen Lowers Fever Faster. 02.11.2020. pełny tekst
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https://pierwszystol.pl/
https://pierwszystol.pl/co-wiesz-o-3pg/
https://pierwszystol.pl/co-wiesz-o-3pg/
https://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamanetworkopen.2020.22398
https://www.medscape.com/viewarticle/940122
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OPINIE

To trudne pytanie, na które nadal nie ma jednoznacznej odpowie-
dzi. Aby ocenić skuteczność witaminy C w leczeniu i zapobieganiu 
infekcjom należy rozważyć:

 — Stosowaną dawkę witaminy C – czy mówimy o małych 
dawkach rzędu 200 mg/dobę czy o megadawkach powyżej 
1000 mg/dobę?
 — Czas stosowania – czy analizujemy długotrwałe 
i profilaktyczne, czy doraźne stosowanie po wystąpieniu 
pierwszych objawów przeziębienia?
 — Grupę pacjentów – czy mówimy o dzieciach, sportowcach, 
czy populacji ogólnej?

Wyniki przeglądu Cochrane
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w często cytowanym prze-
glądzie systematycznym Cochrane z 2013 roku.[1] Uwzględnia 
on tylko badania kliniczne z wykorzystaniem dawek witaminy C 
≥ 200 mg/dobę. Przegląd badań klinicznych obejmujących po-
nad 10 700 osób wykazał, że regularna suplementacja witaminy 
C w dawkach > 200 mg/dobę nie zmniejszyła ryzyka rozwoju 
przeziębienia w ogólnej populacji. Wyjątkiem były badania kli-
niczne z udziałem ok. 600 sportowców – m.in. maratończyków 
i narciarzy, wykonujących krótkotrwały, intensywny wysiłek fi-
zyczny. W grupie tej regularna suplementacja witaminy C w daw-
kach > 200 mg/dobę zmniejszyła ryzyko rozwoju przeziębienia 
niemal o połowę.

Brakuje jednoznacznych dowodów z badań dotyczących zależno-
ści efektu od dawki witaminy C. W dawkach witaminy C ≥ 400 mg 
jej nadmiar jest wydalany z moczem. Megadawki witaminy C (≥ 
2000 mg/dobę) mogą spowodować ból brzucha, biegunkę i nud-
ności. Nie wykazano większej skuteczności dawek witaminy C ≥ 
1000 mg/dobę w profilaktyce ani w łagodzeniu objawów przezię-
bienia. Wykazano natomiast pewną skuteczność wysokich dawek 
witaminy C w skracaniu czasu przeziębienia u dzieci, o czym do-
kładniej w kolejnym akapicie.

Regularna suplementacja witaminy C w dawkach > 200 mg/
dobę w niewielkim stopniu skróciła czas utrzymywania się obja-
wów przeziębienia – średnio o 7,7% u dorosłych i 14,2% u dzieci. 
W praktyce jest to ok. 1 dzień. Uwzględniając jedynie badania kli-
niczne z udziałem dzieci, w których stosowano dawki witaminy 
C 1000 – 2000 mg/dzień, czas utrzymywania się objawów prze-
ziębienia był jeszcze krótszy – o 18%. W badaniach klinicznych 
z udziałem dorosłych nie wykazano tej zależności.

Niewielka skuteczność witaminy C
Faktem jest, że witamina C jest potrzebna do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego. Jest to dopuszczone 
oświadczenie zdrowotne według Europejskiego Urzędu ds. Bez-
pieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority). Jak su-
gerują autorzy omawianego przeglądu systematycznego, za wy-
niki badań klinicznych przemawiające za skutecznością witaminy 
C w profilaktyce przeziębień odpowiadał jej niedobór u uczestni-
ków badań.

W kilku badaniach klinicznych odnotowano złagodzenie obja-
wów przeziębienia w grupach stosujących witaminę C od pierw-
szego dnia infekcji. Według autorów wspomnianego przeglądu 
systematycznego były to jednak wyniki statystycznie nieistotne.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z niniejszego przeglądu?

 — Ze względu na wysoki profil bezpieczeństwa można 
rutynowo rekomendować witaminę C w dawkach ≥ 200 mg/
dobę, chociaż prawdopodobnie tylko część pacjentów – tych 
z niedoborami – odniesie korzyści z suplementacji,
 — Warto rekomendować profilaktyczną suplementację 
witaminy C w małych dawkach osobom aktywnym fizycznie, 
gdyż wykazują większe zapotrzebowanie na tę witaminę,
 — Stosowanie megadawek ≥ 2000 mg/dobę nie ma 
uzasadnienia w badaniach klinicznych, dlatego w mojej 
opinii nie warto zalecać jej pacjentom,
 — Profilaktyczna suplementacja u dzieci może przynieść 
korzyści w postaci skrócenia czasu przeziębienia.

Źródła
1. Hemilä, H., Chalker, E. (2013). Vitamin C for preventing and treating 

the common cold. The Cochrane database of systematic reviews, (1), 
CD000980. Abstrakt

Czy witamina C jest skuteczna 
w leczeniu i profilaktyce infekcji?

mgr farm. Marta Ogorzałek
Redaktor w 3PG.

Dowiedz się więcej

Co można polecić w diecie 
dla pacjenta onkologicznego?

REKLAMA

https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4
https://opieka.farm/wiedza-produktowa/supportan-drink-komu-polecic-jak-stosowac-na-co-uwazac/
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KOMUNIKATY GIF
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REKLAMA

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego

Data  
decyzji

Podmiot odpowiedzial-
ny 

Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do 
obrotu produktów leczniczych

https://wydawnictwo.farm/tag-produktu/przeziebienie-i-grypa/
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

Listę osób, którym można wystawić receptę pro 
familiae opublikowała OIA Warszawa.
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie opublikowała listę, 
w której wyszczególniono osoby, którym można wystawić recep-
tę pro familiae.[1]

Do tych osób należą:

1. Małżonek (nie obejmuje poprzedniego małżonka)
2. Były małżonek (nie obejmuje innych małżonków byłego 
małżonka)

3. Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (nie obejmuje 
jakichkolwiek krewnych takiej osoby)

4. Rodzice
5. Małżonek rodzica (ojczym/macocha) lub były małżonek 
rodzica

6. Teść, teściowa (rodzic małżonka lub byłego małżonka)
7. Dziadek/babcia/pradziadek/prababcia itd.
8. Dziadek/babcia/pradziadek/prababcia itd. małżonka lub 
byłego małżonka

9. Małżonek lub były małżonek babci/dziadka/prababci/
pradziadka (nie obejmuje małżonków dziadków małżonka)

10. Dziecko/wnuk/prawnuk itd.
11. Małżonek lub były małżonek dziecka/wnuka/prawnuka itd.
12. Dziecko rodzeństwa małżonka lub byłego małżonka 
(szwagrostwa)

13. Dziecko małżonka lub byłego małżonka (pasierb/pasierbica)

14. Dziecko/wnuk/prawnuk itd. pasierba/pasierbicy
15. Wuj (stryj), ciotka (dziecko babci/dziadka) i ich małżonkowie 
(i byli małżonkowie)

16. Wuj (stryj), ciotka (dziecko babci/dziadka) małżonka (bez 
ich małżonków)

17. Rodzeństwo
18. Bratanek, siostrzeniec (dziecko rodzeństwa)
19. Małżonek lub były małżonek rodzeństwa (szwagier, 
szwagierka)

20. Małżonek lub były małżonek dziecka rodzeństwa
21. Rodzeństwo przyrodnie
22. Małżonek lub były małżonek przyrodniego rodzeństwa
23. Dziecko przyrodniego rodzeństwa
24. Małżonek lub były małżonek dziecka przyrodniego 
rodzeństwa

25. Rodzeństwo małżonka lub byłego małżonka (bez ich 
małżonków)

26. Rodzeństwo teściów (rodziców małżonka lub byłego 
małżonka, ale nie obejmuje ich małżonków)

Instrukcję wystawiania tej recepty krok po kroku znajdziecie w in-
nym opracowaniu. (Patrz: “Jak wystawić receptę pro auctore i pro 
familiae? Instrukcja krok po kroku!”.)

Źródła
1. OIA Warszawa: Wyszczególnienie osób – zasięg recepty pro familia pełny 

tekst

Którym członkom rodziny można 
wystawić receptę pro familiae?
Redakcja

Sprawdź

Poznaj alternatywy 
w diecie pacjenta 
onkologicznego

REKLAMA

https://opieka.farm/recepty/jak-wystawic-recepte-pro-auctore-i-pro-familiae-instrukcja-krok-po-kroku/
https://opieka.farm/recepty/jak-wystawic-recepte-pro-auctore-i-pro-familiae-instrukcja-krok-po-kroku/
https://oia.waw.pl/wyszczegolnienie-osob-zasieg-recepty-pro-familia/
https://oia.waw.pl/wyszczegolnienie-osob-zasieg-recepty-pro-familia/
https://opieka.farm/onkologia/zywienie-pacjenta-onkologicznego-pod-okiem-farmaceuty/
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NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Nieswoiste szczepionki bakteryjne
Reprint publikacji podręcznika z serii Zeszyty Apteczne pt. Przeziębienie i grypa z perspektywy farmaceuty.
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Zeszyty Apteczne

CZYTAJ WIĘCEJ

Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

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

Dekstrometorfan (DXM) jest pochodną morfiny o działaniu prze-
ciwkaszlowym, dostępną w postaci syropów i tabletek, zarówno 
jednoskładnikowych, jak i złożonych. Dekstrometorfan jest jed-
nym z najlepiej przebadanych związków działających przeciw-
kaszlowo.[1]

Dekstrometorfan – Komu można polecać?
Preparaty z dekstrometorfanem możemy polecić rodzicowi, który 
u dziecka powyżej 6 r.ż. skarży się na:

 — kaszel bez odkrztuszania wydzieliny,
 — kaszel suchy i duszący,
 — ból podczas kaszlu,
 — brak snu ze względu na męczący kaszel.

Dekstrometorfan jest przeciwwskazany u pacjentów chorujących 
na astmę, ale można go stosować u pacjentów z POChP.

Nie rekomenduj dekstrometorfanu kobietom w ciąży – jego sto-
sowanie wydaje się być zbędnym ryzykiem. O lekach przeciw-
kaszlowych, które można stosować w ciąży pisaliśmy w innym 
opracowaniu.

Ze względu na powszechność użycia DXM i jednocześnie brak do-
niesień o groźnych działaniach niepożądanych u dzieci karmio-
nych piersią, których matki stosowały dekstrometorfan, można 
uznać go za zgodny z karmieniem piersią.[2]

Dekstrometorfan – Jak stosować?
W tabeli poniżej przedstawiono dawkowanie dekstrometorfanu 
w zależności od wieku chorego. Informując pacjenta o dawko-
waniu, zwróć uwagę na sposób zapisu dawki dekstrometorfanu 
w danym preparacie. W przypadku syropów zawartość DXM może 
być podana na 1 ml lub na 5 ml.

Dawkowanie dekstrometorfanu w zależności od wieku chorego 
przedstawiliśmy w tabeli.

pacjent
dawka jednorazowa

maksymalna 
dawka dobowaco 4 godziny co 6-8 go-

dzin

dzieci 4-6 lat 2,5-5 mg 7,5 mg 30 mg

dzieci 6-12 lat 5-10 mg 15 mg 60 mg

dorośli 10-20 mg 30 mg 120 mg

Dekstrometorfan – Jak działa?
Dekstrometorfan wykazuje działanie ośrodkowe poprzez ha-
mowanie ośrodka kaszlu oraz ośrodka oddechowego w rdzeniu 
przedłużonym. Powoduje zahamowanie odruchu kaszlowego 
oraz spłycenie i spowolnienie oddechu.

Początek działania przeciwkaszlowego dekstrometorfanu po po-
daniu doustnym występuje po 15-30 minutach i utrzymuje się 
przez 5-6 godzin.

W tabeli przedstawiono skuteczność działania przeciwkaszlowe-
go dekstrometorfanu w dawkach dostępnych w preparatach bez 
recepty.[3]

Zakażenie Dorośli Dzieci

Dolnych dróg 
oddechowych

wykazano efekt 
przeciwkaszlowy

efekt przeciwkaszlowy 
nieznacznie lepszy od 
placebo

Górnych dróg 
oddechowych

nie wykazano 
skuteczności

nie wykazano skuteczności

Dekstrometorfan – Na co uważać?
Działania niepożądane są łagodne i występują rzadko. Dekstro-
metorfan może powodować:

 — senność,
 — zawroty głowy,
 — zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.[4]

Do objawów przedawkowania można zaliczyć:

 — halucynacje,
 — euforię,
 — niekontrolowany śmiech,
 — pobudzenie,
 — tachykardię,
 — rozszerzenie źrenic,
 — oczopląs,
 — w skrajnych przypadkach nawet śpiączkę.

Objawy te są często obserwowane u osób stosujących dekstro-
metorfan w celach rekreacyjnych. 

Dekstrometorfan – Na jakie interakcje zwracać 
uwagę?
Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego za-
lecamy, aby odradzić stosowanie dekstrometorfanu pacjentom 
przyjmującym:

 — inhibitory monoaminooksyazy (IMAO) – selegilinę, rasagilinę, 
moklobemid,
 — selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny 
(SSRI) – paroksetynę, fluoksetynę, fluwoksaminę, sertralinę 
i citalopram.[5][6]

Leki hamujące metabolizm DXM zwiększają stężenie dekstrome-
torfanu we krwi, co powoduje nasilenie działań niepożądanych. 
Interakcje te są nieistotne klinicznie, jednakże mogą okazać się 
groźne dla osób będących tzw. szybkimi metabolizerami. Doty-
czy to jednak rzadko stosowanych leków, takich jak: bupropion 
(Wellbutrin XR), cynakalcet (Cinacalcet Accord), linezolid (Linezo-
lid Adamed) czy styrypentol (Diacomit).[6]

Podczas stosowania dekstrometorfanu pacjenci powinni unikać 
spożywania alkoholu. Alkohol zwiększa biodostępność DXM, co 

Dekstrometorfan
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?

mgr farm. Roksana Cimała
Redaktor w 3PG.
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zwiększa działanie depresyjne leku na OUN i nasila działania nie-
pożądane. Mogą wystąpić zawroty głowy, senność oraz osłabie-
nie koncentracji.[4]

Dekstrometorfan może być łączony z gwajafenezyną, która jest 
lekiem wykrztuśnym również hamującym odruch kaszlu, lecz 
w innym mechanizmie działania.

Dekstrometorfan nie wchodzi w interakcje z pożywieniem.[4]

Dekstrometorfan – Dodatkowe informacje
Dostępne w Polsce preparaty dekstrometorfanu przedstawiono 
w tabeli poniżej:

Kat. Preparat Postać Dawka deks-
trometorfanu

Dodatkowe 
substancje

Opako-
wania

OTC Acodin tablet-
ki

15 mg brak 20 table-
tek

OTC Acodin 
Duo

syrop 15 mg/5ml 
3 mg/ml

deks-
pantenol 
50 mg/5ml

100 ml

Rx Acodin 
Junior

syrop 7,5 mg/5ml 
1,5 mg/ml

deks-
pantenol 
50 mg/5ml

100 ml

OTC Actifed syrop 10 mg/5ml 
2 mg/ml

pseudo-
efedryna 
30 mg/5ml 
triprolidyna 
1,25 mg/5ml

100 ml

OTC Acti-trin syrop 10 mg/5ml 
2 mg/ml

pseudo-
efedryna 
30 mg/5ml 
triprolidyna 
1,25 mg/5ml

100 ml

OTC Cerugrip tablet-
ki

10 mg paracetamol 
325 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

20 table-
tek

OTC Dexacaps kap-
sułki 
twar-
de

20 mg wyciąg suchy 
z kwiatosta-
nu lipy 67 mg 
wyciąg suchy 
z ziela melisy 
50 mg

10 kap-
sułek

OTC Dexapico syrop 6,5 mg wyciąg wod-
ny z kwia-
tostanu lipy 
1,625 g

115 ml

OTC Dexapini syrop 6,5 mg wyciąg 
sosnowy 
430 mg 
nalewka 
z owoców 
kopru 65 mg

115 ml

OTC Gripbloc-
ker 
Express

kap-
sułki 
mięk-
kie

12 mg paracetamol 
300 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

10 kap-
sułek 
20 kap-
sułek

OTC Gripex tablet-
ki

10 mg paracetamol 
325 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

10 table-
tek 
24 
tabletki

Kat. Preparat Postać Dawka deks-
trometorfanu

Dodatkowe 
substancje

Opako-
wania

OTC Gripex 
Hot 
Zatoki

pro-
szek 
do 
spo-
rzą-
dzania 
roz-
tworu

20 mg paracetamol 
650 mg 
pseudoefe-
dryna 60 mg 
chlorfenira-
mina 4 mg

8 sasze-
tek

OTC Gripex 
Max

tablet-
ki

15 mg paracetamol 
500 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

10 table-
tek 
20 table-
tek

OTC Gripex 
Noc

tablet-
ki

15 mg paracetamol 
500 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg 
chlorfenira-
mina 2 mg

12 table-
tek

OTC Grypolek tablet-
ki

15 mg paracetamol 
325 mg 
gwajafenazy-
na 200 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

24 
tabletki

OTC Grypo-
stop

tablet-
ki

15 mg paracetamol 
325 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

12 table-
tek 
24 
tabletki

OTC Robi-
tussin 
Antitussi-
cum

syrop 7,5 mg/5ml 
1,5 mg/ml

brak 100 ml

OTC Robi-
tussin 
Junior

syrop 3,75 mg/5 ml 
0,75 mg/ml

brak 100 ml

OTC Tussal 
Antitussi-
cum

tablet-
ki

15 mg brak 10 table-
tek

OTC Tussidex kap-
sułki 
mięk-
kie

30 mg brak 10 kap-
sułek

OTC Tussidex 
mite

kap-
sułki 
mięk-
kie

15 mg brak 15 kap-
sułek

OTC TussiDrill syrop 5 mg/5 ml 
1 mg/ml

brak 150 ml

OTC Vicks 
MedDex

tablet-
ki

7,33 mg brak 12 table-
tek

OTC Vicks 
MedDex 
o smaku 
miodu 
na kaszel 
suchy

syrop 6,65 mg/5ml

1,33 mg/ml

brak 120 ml
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w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016. pełny tekst.
pdf

4. ChPL Acodin
5. Shan Yin. Over-the-counter cough and cold preparations. Approach to 

pediatric poisoning. UpToDate. abstrakt [aktualizacja: 22.10.2019]
6. Preston CL: Stockley’s Drug Interactions ed.11. 2016.

https://bmjopenrespres.bmj.com/content/3/1/e000137
http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/Rekomendacje2016.pdf
http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/Rekomendacje2016.pdf
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ŚCIĄGA APTECZNA

Porównanie różnych rodzajów 
nebulizatorów

pneumatyczno-tłokowy ultradźwiękowy membranowy

 czas nebulizacji 5-10 min (max. 15 min) krótszy czas nebulizacji, 
możliwość regulowania czasu

stosunkowo szybka inhalacja

poziom hałasu głośny cichy (dzieci nie przestraszą się 
hałasu)

cichy (dzieci nie przestraszą się 
hałasu)

zastosowanie brak ograniczeń przy wyborze leku NaCl, substancje mukolityczne brak ograniczeń przy wyborze leku
rozmiar większy, mniej poręczny mały, przenośny, idealny do 

podróży
mały, przenośny, idealny do podróży

wielkość 
cząsteczek

1-5 μm (docierają do płuc) znacznie większe cząsteczki 
(docierają do oskrzeli 
i oskrzelików)

wysoka frakcja małych cząstek 
docierających do pęcherzyków 
płucnych

mechanizm 
rozpraszania 
cząstek

sprężone powietrze drgania akustyczne przeciskanie przez membrany na 
skutek wibracji

koszt stosunkowo niski wysoki wysoki
temperatura 
aerozolu

obniżona brak wpływu na temperaturę 
aerozolu

brak wpływu na temperaturę 
aerozolu
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Czy będą otwarte hotele i spa?

NO-spa

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Sprawdź, co wiesz o dekstrometorfanie. Celem testu jest spraw-
dzenie swojej wiedzy i przygotowania do sprawowania bardziej 
odpowiedzialnej opieki nad pacjentem. Sprawdź swoją wiedzę 
- powodzenia!

Pytanie 1. Który preparat na kaszel można łączyć z DXM?
☐ A. Guajazyl

☐ B. Flegamina

☐ C. Prospan

☐ D. leków wykrztuśnych i przeciwkaszlowych nie należy łączyć 
ze sobą

Pytanie 2. Kto nie powinien stosować dekstrometorfanu?
☐ A. Dzieci od 6. r.ż.

☐ B. Chorzy na POChP

☐ C. Astmatycy

☐ D. Kobiety karmiące

Pytanie 3.  Jaką maksymalną dawkę dobową DXM podać 
można dziecku w wieku 5 lat?
☐ A. 30 mg

☐ B. 60 mg

☐ C. 120 mg

☐ D. 15 mg

Pytanie 4. Przedawkowanie dekstrometorfanu związane 
z rekreacyjnym stosowaniem objawiać się może:
☐ A. zwężeniem źrenic

☐ B. bradykardią

☐ C. pobudzeniem

☐ D. wszystkie powyższe

KLUCZ do testu: Klucz: 1A, 2C, 3A, 4C 
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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.

Brodawki, modzele i odciski – 
czym się różnią? 

Pod wpływem długotrwałego ucisku, tarcia, nosze-
nia niewygodnego obuwia czy złej pielęgnacji na sto-
pach może dochodzić do powstawania zmian, które 
początkowo łagodne i prawie niezauważalne mogą 
rozwinąć się w bardzo bolesne i trudne do usunięcia.  

Brodawki, modzele i odciski – czym się 
różnią?
Pod wpływem długotrwałego ucisku, tarcia, nosze-
nia niewygodnego obuwia czy złej pielęgnacji na sto-
pach może dochodzić do powstawania zmian, które 
początkowo łagodne i prawie niezauważalne mogą 
rozwinąć się w bardzo bolesne i trudne do usunięcia.

Czym są brodawki?
Brodawki, nazywane też kurzajkami, powstają na sku-
tek infekcji wirusów, którymi możesz zarazić się na ba-
senie, saunie, w szatniach czy w innych ciepłych i wil-
gotnych miejscach użytku publicznego. Są to małe, 
nieregularne, twarde narośla, białe, często z ciemną 
kropką (krwi) na powierzchni. Najczęściej są płaskie. 
Bywają bolesne i powodują ucisk podczas chodzenia. 
Mogą występować pojedynczo lub w skupieniach. Są 
zakaźne, mogą się rozprzestrzeniać i mają tendencję 
do nawrotów. Mogą pojawiać się w różnych miejscach 
na ciele, a brodawka podeszwowa zlokalizowana jest 
zawsze na podeszwach i na palcach stóp.

Jak zapobiegać powstawaniu brodawek?
Aby zapobiegać powstawaniu brodawek najważ-
niejsze unikanie kontaktu ze skórą osób, u których 
brodawki występują. Nigdy nie wycinaj samodziel-
nie brodawek – przez rozdrapywanie i nacinanie 
możesz jedynie nasilić ich rozsiewanie i w rezultacie 
powstawanie nowych zmian. Jeśli korzystasz z miejsc 
użytku publicznego (np. baseny), zawsze zwróć uwa-
gę, aby dokładnie opłukać stopy (np. za pomocą my-
dła/płynu dezynfekującego). Ważna jest również od-
powiednia higiena stóp – zadbaj o codzienną zmianę 
skarpetek oraz o to, aby stopy pozostawały suche.

Przyczyn powstawania odcisków jest wiele. Najczę-
ściej tworzą się na skutek noszenia źle dopasowa-
nego, twardego i ciasnego obuwia, które wywiera 
długotrwały nacisk na stopę, uprawiania sportu, 
przebywania w pozycji stojącej przez długi czas lub 
częstego i długotrwałego przemieszczania się po 
trudnym terenie. Aby zapobiegać odciskom, noś tyl-
ko wygodne, miękkie obuwie, dobrze dopasowane 
do Twojej stopy, aby nie przesuwała się w czasie cho-
dzenia. Zmniejszy to ryzyko powstawania i nawrotów 
odcisków.

Czym są modzele i nagniotki?
Modzele i nagniotki to rodzaje odcisków. Różnią się 
miejscem występowania na stopie.

Modzele
Modzele tworzą się na podeszwach stóp, czasami na 
palcach lub na dłoniach. Powstają pod wpływem dłu-
gotrwałego tarcia lub ucisku – ugniatana i uciskana 
skóra z powodu niedokrwienia umiera, tworząc opi-
sywane narośla. Są to plackowate obszary zgrubiałej 
skóry. Najczęściej są miękkie, mają lekkożółtawy ko-
lor i mało wyraźne granice. Niestety mogą być bardzo 
bolesne. Charakteryzuje je silne pieczenie w miejscu 
powstawania zmiany, niekiedy trudne do zniesienia, 
co może przypominać „stąpanie po rozżarzonych wę-
glach”.

Nagniotki
Nagniotki występują najczęściej na palcach, w okoli-
cach stawów oraz w miejscach styku między palcami. 
Nagniotki to wypukłe sterczące zrogowacenia skó-
ry w kształcie stożka, dla których charakterystyczne 
jest, widoczny po zdrapaniu rdzeń, który przy każdym 
ucisku powoduje ból. Nagniotki mogą być mylone 
z brodawkami, ponieważ ich objawy są bardzo po-
dobne. Brodawki nie mają jednak czarnego rdzenia, 
który widoczny jest po usunięciu wierzchniej warstwy 
nagniotka i po nacięciu krwawią.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości poproś 
o pomoc farmaceutę – udzieli Ci wszystkich niezbęd-
nych informacji.


	Opinie
	Czy witamina C jest skuteczna w leczeniu i profilaktyce infekcji?
	Komunikaty GIF
	Brak komunikatów

	Prawo i realizacja recept
	Którym członkom rodziny można wystawić receptę pro familiae?
	NOTATKA Z wydawnictwa Farmaceutycznego
	Nieswoiste szczepionki bakteryjne
	Wiedza produktowa
	Dekstrometorfan
	Ściąga Apteczna
	Porównanie różnych rodzajów nebulizatorów
	Materiały dla pacjenta
	Brodawki, modzele i odciski – czym się różnią? 

