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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Szczepionka przeciw 
COVID-19 zatwierdzona 
w Wielkiej Brytanii
mgr farm. Michał Dąbrowski
Szczepionka przeciw COVID-19 firmy Pfizer została zarejestrowa-
na w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania stała się pierwszym krajem na świecie, który za-
twierdził do użytku szczepionkę przeciw COVID-19 opracowaną 
przez firmy Pfizer oraz BioNTech. Brytyjski urząd rejestracji pro-
duktów leczniczych (MHRA) zapewnia o wysokiej skuteczności 
oraz bezpieczeństwie szczepionki. (Patrz: “Pfizer: Szczepionka 
przeciwko SARS-CoV-2 osiąga 90 proc. skuteczność”.)

Pierwsze 800 000 dawek ma być dostępnych w Wielkiej Brytanii 
od przyszłego tygodnia. Całkowite zamówienie Wielkiej Brytanii 
wynosi 40 milionów dawek, które wystarczą do zaszczepienia 
20 milionów osób. Jest to najszybciej wprowadzona do użytku 
szczepionka w historii. Wszystkie etapy, których przeprowadze-
nie zazwyczaj trwa około 10 lat, w tym przypadku wykonano w 10 
miesięcy. Szczepionka, która jest wytwarzana w Belgii, musi być 
przechowywana w około -70°C w suchym lodzie, co stanowi do-
datkowo wyzwanie logistyczne.

Kto zostanie zaszczepiony w pierwszej kolejności?
Plan wykorzystania szczepionek przeciw COVID-19 w Wielkiej 
Brytanii zakłada zaszczepienie najpierw osób najbardziej nara-
żonych na ciężki przebieg choroby. Szczepionkę najpierw mają 
otrzymać podopieczni oraz personel domów opieki, a następnie 
osoby powyżej 80. roku życia oraz pracownicy służb medycznych. 
Masowa immunizacja wszystkich osób powyżej 50 lat, a tak-

że młodszych z chorobami współistniejącymi, jest planowana 
w 2021 roku, gdy do kraju napłynie więcej szczepionek. Szcze-
pionkę podaje się w dwóch dawkach z przerwą 3-tygodniową.[1]

Źródła
1. bbc.com Covid Pfizer vaccine approved for use next week in UK. 

02.12.2020 pełny tekst

Viregyt-K: reglamentacja od 
dziś
mgr farm. Michał Dąbrowski

Od dziś lek Viregyt-K podlega reglamentacji.
Od 1. grudnia obowiązuje ograniczenie w ordynowaniu i wyda-
waniu leku Viregyt-K (Amantadini hydrochloridum) na jednego 
pacjenta. W okresie obowiązywania reglamentacji, pacjentowi 
można wydać maksymalnie 3 opakowania po 50 kapsułek na 
30 dni.

Viregyt-K może być ordynowany i wydawany wyłącznie 
w następujących wskazaniach objętych refundacją:

 — choroba i zespół Parkinsona,
 — dyskineza późna u osób dorosłych.

Jest to reakcja Ministerstwa Zdrowia na aktualny brak tego pre-
paratu na rynku aptecznym, przez co problem mają m.in. osoby 
z chorobą Parkinsona. Powodem wzmożonego zainteresowania 
lekiem, były przedstawione przez jednego z przemyskich lekarzy 
informacje o rzekomej skuteczności leku Viregyt-K w leczeniu 
COVID-19. Przeczytaj co wiadomo o skuteczności amantadyny 
w leczeniu COVID-19. (Patrz:  “Czy amantadyna (Viregyt K) jest 
skutecznym lekiem na Covid-19? [Q&A]”.)

AKTUALNOŚCI

https://www.bbc.com/news/health-55145696
https://opieka.farm/zakazne/czy-amantadyna-viregyt-k-jest-skutecznym-lekiem-na-covid-19-q/
https://opieka.farm/zakazne/czy-amantadyna-viregyt-k-jest-skutecznym-lekiem-na-covid-19-q/
https://aptecznewyzwania.pl/konferencja-inhalatory-i-choroby-drog-oddechowych/
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OPINIE

Pacjentka (36 l.) z przeziębieniem kupuje w aptece lek Neosi-
ne (pranobeks inozyny, izoprynozyna) i zaskoczona wysoką 
ceną pyta, czy lek będzie tańszy, jeśli poprosi lekarza o recep-
tę.

Pacjentka (36 l.) z przeziębieniem kupuje w aptece lek Neosi-
ne (pranobeks inozyny, izoprynozyna) i zaskoczona wysoką 
ceną pyta, czy lek będzie tańszy, jeśli poprosi lekarza o receptę. 
Mówi, że lek przeciwwirusowy powinien być “zniżkowy”, dzięki 
czemu w jej opinii ludzie nie łykaliby tyle antybiotyków. 

Wyjaśniono, że:

Izoprynozyna (Neosine, Groprinosin,  Eloprine,  Isoprinosine, Neo-
tac, Pranosin) nie jest refundowana, ponieważ nie dowiedziono 
w wiarygodnych badaniach, by była skuteczna w leczeniu prze-
ziębienia czy grypy. W badaniach klinicznych z randomizacją wy-
kazano, że nie zapobiega rozwojowi infekcji, nie skraca czasu 
trwania choroby ani nie łagodzi objawów takich jak kaszel, katar 
czy gorączka. Nie przynosi więc żadnych korzyści u dzieci i doro-
słych z infekcjami górnych dróg oddechowych, a NFZ nie obejmu-
je refundacją leczenia o niepotwierdzonej skuteczności.

Na pytanie, dlaczego więc lek nie zostanie wycofany, wyjaśnio-
no, że izoprynozyna mobilizuje układ odpornościowy i może 
być skuteczna w leczeniu innych infekcji wirusowych takich jak 
opryszczka lub ospa wietrzna. (Patrz: “Ospa wietrzna u dzieci: co 
może doradzić farmaceuta?”.) Nie dowiedziono jednak efektyw-
ności w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych związanych 
z przeziębieniem i grypą.

Komentarz:

Przyjrzyjmy się badaniom, na których bazują te informacje. Warto 
zrozumieć, jak wyciąga się wnioski z badań, chociażby dlatego, że 
masz z nimi styczność przeglądając materiały od przedstawicieli, 
na konferencjach czy coraz częściej patrząc na opakowanie leku 
i suplementu. Rozpocznę od najnowszej publikacji z końca 2016 
roku:

 — [Pranobeks inozyny jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu 
pacjentów z potwierdzoną ostrą wirusową infekcją dróg 
oddechowych: analiza grup i podgrup z wieloośrodkowego 
podwójnie zaślepianego badania klinicznego 
z randomizacją.] 2016.[1]

Badanie było sponsorowane przez producenta leku Isoprinosi-
ne ( jest to lek oryginalny, lecz obecnie trudno dostępny w Polsce 
– możecie się spotkać z zapytaniami pacjentów o ten konkretny 
preparat izoprynozyny) i już w samym abstrakcie przeczytamy, 

że różnica w czasie po którym ustąpiły objawy grypopodobne 
u osób stosujących lek w porównaniu do grupy placebo była nie-
istotna statystycznie.

Jednak wg autorów zaobserwowano “trend” wskazujący na 
szybsze ustępowanie objawów… Możecie się spotkać z takim 
opisem, gdy np. przedstawiciel farmaceutyczny podsuwa Wam 
folder reklamowy stworzony na podstawie badań — efekt mógł 
być nieistotny, ale był “trend”, co widać na wykresie… Nieświa-
dome osoby mogą się nabrać, ale tak naprawdę jeśli efekt nie jest 
istotny nawet statystycznie (bo do istotności klinicznej jeszcze 
daleka droga!), wszelkie przekonywanie o „trendzie” to zwykła 
manipulacja. Trend może być cenną wskazówką dla badacza, ale 
nie źródłem wniosków dla pracowników służby zdrowia.

Wiemy już, że przeprowadzono bardzo solidne badanie kliniczne, 
które nie wykazało skuteczności izoprynozyny w leczeniu ostrych 
infekcjach wirusowych dróg oddechowych. Skąd więc tytuł pu-
blikacji? Autorzy wykonali tzw. analizę podgrup, czyli sprawdzili, 
czy może w którejś podgrupie pacjentów jednak lek może był sku-
teczny i voilà — u pacjentów nieotyłych, niechorujących na żadne 
choroby przewlekłe, poniżej 50. roku życia, lek jest lepszy niż pla-
cebo. Badanie uratowane!

Czy faktycznie?

Warto wiedzieć, że analiza podgrup jest uzasadniona tylko wte-
dy, kiedy wykazano istotny statystycznie wpływ na pierwszorzę-
dowy punkt końcowy (ang. primary endpoint) na całej grupie ba-
danych. Wyciąganie wniosków (i umieszczanie ich w tytule!) na 
podstawie samej analizy podgrup bez wykazania efektu w całej 
populacji badanych jest nadużyciem. Analiza podgrup służy wy-
kazaniu, u kogo efekt był najmniejszy lub największy (płeć, wiek, 
BMI, choroby), a nie “ratowaniu” badania, gdy okazało się, że nie 
udowodniono zakładanego efektu.[2]

Na szczęście izoprynozyna ma bardzo dobry profil bezpieczeń-
stwa. Warto jednak zauważyć, że w badaniu wykluczono nie tyl-
ko osoby z podwyższonym kwasem moczowym, ale i wszystkich 
stosujących diuretyki pętlowe (furosemid, torasemid), tiazydowe 
(hydrochlorotiazyd) czy tiazydopodobne (indapamid, chlortali-
don), czyli leki, które mogą zwiększać stężenie kwasu moczowe-
go... Przeczytaj całość na portalu opieka.farm

Czy izoprynozyna (Neosine, 
Groprinosin) jest skutecznym 
lekiem na przeziębienie i grypę? 

mgr farm. Konrad Tuszyński 
Dyrektor ds. naukowych 3PG. Twórca i redaktor 
naczelny portalu opieka.farm, oraz Redaktor 
naukowy 3PG.

https://opieka.farm/leksykon/randomizacja/?hilite=%27randomiza%27
https://opieka.farm/opracowania/ospa-wietrzna-u-dzieci-co-moze-doradzic-farmaceuta/
https://opieka.farm/opracowania/ospa-wietrzna-u-dzieci-co-moze-doradzic-farmaceuta/
https://opieka.farm/leksykon/placebo/
https://opieka.farm/leksykon/placebo/
https://opieka.farm/leksykon/placebo/
https://opieka.farm/indeks-lekow/diuretyki-petlowe/
https://opieka.farm/przeziebienie/czy-izoprynozyna-neosine-groprinosin-jest-skutecznym-lekiem-na-przeziebienie/
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KOMUNIKATY GIF
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REKLAMA

Brak komunikatów

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do 
obrotu produktów leczniczych

https://wydawnictwo.farm/aktualna-przedsprzedaz/
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

W wąskim ujęciu off-label to stosowanie leku w innych w wskaza-
niach, niż wymienione w ChPL. W szerszym rozumieniu, to rów-
nież każde zastosowanie tego leku niezgodne z ChPL (inna droga 
podania, inny schemat dawkowania).

Pozarejestracyjne stosowanie leku (off-label use, OLU) to prakty-
ka polegająca na podawaniu zarejestrowanego i dostępnego na 
rynku leku w sposób inny, niż określono w Charakterystyce Pro-
duktu Leczniczego (ChPL). (Patrz: “Czym różni się ulotka do leku 
od Charkterystyki Produktu Leczniczego (ChPL)?”.)

W wąskim ujęciu, mówiąc najprościej, off-label to stosowanie 
leku w innych w wskazaniach, niż wymienione w ChPL. W szer-
szym rozumieniu z kolei jest to również każde zastosowanie tego 
leku nieuwzględnione w ChPL.

Kiedy mówimy o zastosowaniu off-label?
O zastosowaniu off-label możemy mówić na przykład, gdy lek 
stosuje się:

 — w innych dawkach niż tych ujętych w ChPL, 
 — przy innym schemacie dawkowania,
 — inną drogą podania,
 — niezgodnie z zaleceniami wiekowymi,
 — w populacji, dla której lek nie jest przeznaczony,
 — pomimo przeciwwskazań.[1][2][3]

Praktyka stosowania leku poza wskazaniami rejestracyjnymi 
jest legalna, powszechna i nieunikniona, choć budzi kontrower-
sje.[4][5][6][2]

O możliwych zastosowaniach leków, o których być może nie wie-
działeś, pisaliśmy TUTAJ. 

W jakich sytuacjach można rozważyć zastosowanie 
leków off-label? 
Przesłankami do stosowania leków poza wskazaniami jest:

 — konieczność ratowania życia i zdrowia pacjenta,
 — nieskuteczność/niewystarczająca skuteczność 
dotychczasowych terapii,
 — wyczerpanie wszystkich dostępnych metod leczenia 
zatwierdzonych w danym przypadku,
 — brak leków dopuszczonych dla danej populacji.[1][3]

W jakich sytuacjach możesz wystawić receptę farmaceutyczną? 
Dokładne omówienie tego tematu znajdziesz w kursie pt. Recep-
ta farmaceutyczna w codziennej pracy.

Zastosowanie off-label – szansa czy zagrożenie?
Podstawowym problemem jest bezpieczeństwo pacjenta. Sto-
sowanie off-label jest obarczone wyższym ryzykiem wystąpie-
nia działań niepożądanych i komplikacji. Ponieważ lek nie był 
badany i zatwierdzony do stosowania w danym przypadku, nie 
ma danych odnośnie jego tolerancji, bezpieczeństwa i skutecz-

ności. Efekt terapeutyczny może nie wystąpić. Lek stosowany of-
f-label, w grupie wiekowej/populacji innej, niż określona w ChPL, 
może charakteryzować się nietypową farmakokinetyką (np. in-
nym wchłanianiem) i farmakodynamiką (innym działaniem na 
organizm).

Przy współistniejących chorobach i stosowanych równolegle te-
rapiach, lek może wywrzeć nieprzewidywalny efekt, wejść w inte-
rakcje z lekami stosowanymi równocześnie, itd. Ryzyko pojawie-
nia się komplikacji jest wysokie zwłaszcza, gdy lek jest relatywnie 
nowy, a mechanizm jego działania jest nie do końca poznany. 
Opieranie się na anegdotycznych doniesieniach lub błędnych, 
niepopartych dowodami przekonaniach lekarza ordynującego 
lek, również może stwarzać  zagrożenie dla pacjenta.[5][1][3]

Korzyści z zastosowania leków off-label 
Stosowanie leku off-label to szansa dla pacjentów, wobec któ-
rych opcje formalnie dopuszczonych terapii zostały wyczerpane/
nie istnieją. Procedura uzyskania rejestracji leku w nowym wska-
zaniu jest złożona, czasochłonna i kosztowna. Musimy zdać sobie 
sprawę, że praktycznie nierealne jest, by każdy lek został dopusz-
czony do stosowania we wszystkich wskazaniach/przypadkach, 
gdzie okazał się być skuteczny.

Ponadto, z uwagi na długość procesu licencjonowania leku, do-
kumentacja rejestracyjna zazwyczaj nie zawiera najnowszych 
danych ogłoszonych w piśmiennictwie naukowym. Procedury 
administracyjne pozostają zwykle w tyle, w stosunku do prakty-
ki klinicznej.  Pozarejestracyjne stosowanie leków ma kluczowe 
znaczenie zwłaszcza w onkologii, pediatrii, intensywnej terapii 
czy psychiatrii.[5][1][7]

Kiedy w praktyce stosuje się leki off-label?
Zastosowanie leku poza wskazaniami jest zasadne, gdy: 

 — gdy jeden lek z danej klasy ma rejestrację w jakimś 
wskazaniu – może to usprawiedliwiać zastosowanie innych 
leków z tejże klasy w owym wskazaniu,
 — gdy lek nie był badany na danej grupie wiekowej (kobiety 
w ciąży, dzieci, osoby chore psychicznie, seniorzy), a ryzyko 
wynikające z zastosowania leku pozostaje w dysproporcji 
z korzyścią wynikającą z zastosowania leku,
 — gdy występuje stan zagrożenia zdrowia i życia, choroba 
nieuleczalna etc. – może to wymuszać na lekarzu stosowanie 
każdej formy leczenia, która jest zgodna z logiką, rozumem, 
wiedzą i doświadczeniem, bez względu na aspekt 
rejestracyjny,
 — gdy patofizjologia pewnych schorzeń jest podobna, a istnieje 
lek zarejestrowany do stosowania w jednym z tych schorzeń, 
można pokusić się o zastosowanie tego leku we wskazaniu 
analogicznym (onkologia, psychiatria),
 — gdy wiedza o właściwościach leku, mechanizmie jego 
działania, efektach pożądanych i ubocznych, a także 
znajomość patofizjologii/fizjologii, podpowiada, że dany lek 

Off-label, czyli pozarejestracyjne 
stosowanie leku
mgr farm. Małgorzata Niedzwiecka

https://opieka.farm/farmakologia/chpl/
https://opieka.farm/farmakologia/czym-rozni-sie-ulotka-do-leku-od-charkterystyki-produktu-leczniczego-chpl/
https://opieka.farm/farmakologia/czym-rozni-sie-ulotka-do-leku-od-charkterystyki-produktu-leczniczego-chpl/
https://opieka.farm/opracowania/zastosowania-lekow-poza-wskazaniami-o-ktorych-nie-wiedziales/
https://pierwszystol.pl/kursy/recepta-farmaceutyczna-w-codziennej-pracy/
https://pierwszystol.pl/kursy/recepta-farmaceutyczna-w-codziennej-pracy/
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mógłby wywrzeć korzystny efekt terapeutyczny u danego 
chorego.[5]

Kluczowe znaczenie mają kwestie etyczne – stosowanie poza 
wskazaniami nie może nosić znamion eksperymentu naukowego 
czy badania klinicznego. Celem zastosowania off-label nie może 
być pogłębianie wiedzy naukowej czy testowanie leku w pozare-
jestracyjnych wskazaniach. Lekarz przepisujący lek off-label nie 
może pełnić roli badacza. Motywacją przy terapii lekiem poza 
wskazaniami rejestracyjnymi powinno być wyłącznie dobro cho-
rego. Terapia off-label może być przepisywana jedynie w dobrej 
wierze, bez niecnych, ukrytych celów. Wszelkie inne niż dobro 
pacjenta motywy stosowania terapii off-label czynią procedurę 
nieetyczną.[8][5]

Źródła
1. Matusewicz Wojciech: Stosowanie leków w onkologii i hematologii 
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http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/prezes-aotm-wojciech-matusewicz-stosowanie-lekow.pdf
http://www.prawodlalekarza.pl/baza-wiedzy/uzycie-leku-off-label/
http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2012/10/6kanturski.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538391/
https://opieka.farm/rejestracja/
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Ocena ryzyka wystąpienia zaostrzeń 
opiera się na liczbie zaostrzeń, które już 
wystąpiły u danego pacjenta w przeszło-
ści.

Chorzy są przypisywani do jednej z czte-
rech grup: A, B, C lub D. W grupie A znaj-
dują się pacjenci z najłagodniejszą posta-
cią choroby, a w grupie D – z najcięższą.

 9.4.  
LEKI STOSOWANE W POCHP

Istnieje kilka klas leków używanych w le-
czeniu POChP, z czego największe zna-
czenie mają leki rozszerzające oskrzela 
i leki przeciwzapalne.

 9.4.1.  
Leki rozszerzające oskrzela 
(bronchodilatatory)

Leki rozszerzające oskrzela działają po-
przez zmniejszenie napięcia mięśni gład-
kich oskrzeli. Ze względu na mechanizm 
działania dzielą się na β2-mimetyki, cho-
linolityki i metyloksantyny, ze wzglę-
du na czas działania – na krótko i długo 
działające, a ze względu na drogę podania 
– na wziewne lub doustne. W leczeniu 
POChP preferowane są wziewne długo 
działające bronchodilatatory.

 9.4.2.  
 β2-mimetyki

β2-mimetyki rozkurczają mięśnie gładkie 
oskrzeli poprzez pobudzanie receptorów 
β2-adrenergicznych. Łagodzą duszności, 
zwiększają FEV1 i inne parametry spiro-

metryczne, dzięki czemu poprawiają to-

ryzyko wystąpienia zaostrzeń. Typowe 
działania niepożądane tej grupy leków to: 
kołatanie serca, zawroty głowy, niepokój 
ruchowy, drżenia i skurcze mięśni. Prze-
ważnie ustępują one w trakcie leczenia. 
β2-mimetyki dzielą się na krótko i długo 
działające. 

 — Krótko działające β2-mimetyki 
(SABA)

Krótko działające β2-mimetyki (SABA) 
służą do doraźnego, szybkiego łagodze-
nia objawów, ale czas ich działania jest 
ograniczony do ok. 4-6 godzin. Każdy 
pacjent powinien mieć je przy sobie na 
wypadek zaostrzenia objawów, ale nie 
są zalecane w monoterapii, za wyjątkiem 
bardzo łagodnej postaci POChP (niektó-
rzy pacjenci z grupy A). Do tej grupy le-
ków należą:

 » fenoterol (Berotec N 100),
 » salbutamol (Aspulmo, Ventolin).

 — Długo działające β2-mimetyki 
(LABA)

Długo działające β2-mimetyki (LABA) są 
jedną z podstawowych grup leków w te-
rapii POChP. Czas ich działania mieści 
się w granicach od 12 do 24 godzin. Po-
winny być stosowane regularnie – raz lub 
dwa razy na dobę. Preparaty z tej grupy 
nie usuwają objawów natychmiast, więc 
nie stosuje się ich doraźnie w nagłych 
przypadkach. Wyjątkiem jest formoterol, 
który ze względu na swój szybki początek 
działania przerywa napad duszności. 

NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Leki stosowane w POChP
Reprint pochodzi z podręcznika:Choroby dróg oddechowych. Leki, wytyczne leczenia, inhalatory i edukacja pa-
cjenta
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Do długo działających β2-mimetyków 
(LABA) zalicza się:

 » formoterol (Oxodil PPH, ), 
 » salmeterol (Pulmoterol, Serevent), 
 » indakaterol (Onbrez Breezhaler), 
 » olodaterol (Striverdi Respimat, w: 
Spiolto Respimat). 

W preparatach złożonych, w połączeniu 
z cholinolitykami lub sterydami, stoso-
wany jest także:

 » wilanterol (w: Anoro, w: Relvar 
Ellipta – obecnie niedostępny).

 9.4.3.  
Leki antycholinergiczne

Leki antycholinergiczne (cholinolityki) 
to antagonisty receptora muskarynowego 
M3. Hamują one działanie acetylocholiny 
na mięśnie gładkie oskrzeli i zapobiegają 
ich skurczowi. Uważane są za leki stosun-
kowo bezpieczne, ponieważ słabo wchła-
niają się do krążenia ogólnego po poda-
niu wziewnym. Najczęściej występujący 
efekt uboczny to suchość w ustach. Po-
dobnie jak β2-mimetyki, dzieli się je na 
krótko i długo działające.

 — Krótko działające cholinolityki 
(SAMA)

W grupie krótko działających cholinoli-
tyków (SAMA) dostępne jest:

 » ipratropium (Atrodil, Atrovent, w: 
Berodual, Iprixon Neb).

Badania wykazują niewielką przewagę 
ipratropium nad SABA w polepszaniu 
funkcji płuc. Podobnie jak SABA, ipra-
tropium może być używane do doraźne-

go stosowania, a czas jego działania wy-
nosi 6-8 godzin.

 — Długo działające cholinolityki 
(LAMA)

Długo działające cholinolityki (LAMA) 
są drugą obok LABA podstawową grupą 
leków w terapii POChP. Skuteczniej niż 
LABA zmniejszają ryzyko wystąpienia 
zaostrzeń. Czas działania LAMA wynosi 
12-24 godziny – stosowane są raz dzien-
nie, o tej samej porze każdego dnia. Do 
tej grupy należą:

 » glikopironium (Seebri Breezhaler), 
 » tiotropium (Braltus, 
Spiriva/Srivasso),

 » umeklidynium (Incruse).

 — Połączenia β2-mimetyków 
z cholinolitykami

Preparaty złożone LABA/LAMA według 
badań są skuteczniejsze w poprawianiu 
funkcji płuc (wzrost FEV1) i prawdopo-
dobnie skuteczniejsze w zmniejszaniu ry-
zyka wystąpienia zaostrzeń niż leki z tych 
grup stosowane w monoterapii. Z tego 
powodu są to najczęściej wybierane pre-
paraty, gdy monoterapia staje się niewy-
starczająca. Na rynku dostępne są połą-
czenia leków takie jak: 

 » indakaterol + glikopironium Ul-
tibro Breezhaler),

 » wilanterol + umeklidynium Ano-
ro Ellipta),

 » olodaterol + tiotropium Spiolto 
Respimat).

Także SABA i SAMA stosuje się w prepa-
ratach złożonych. Dostępne połączenia 
leków to:
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CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Choroby dróg oddechowych. Leki, wytyczne leczenia, inhalatory i edukacja pacjenta to 
podręcznik poświęcony najczęstszym chorobom przewlekłym układu oddechowego – czyli 
astmie i POChP. Treść publikacji oparto o najnowsze publikacje i wytyczne międzynarodowych 
towarzystw naukowych w dziedzinie pulmonologii – GINA i GOLD.

Podręcznik ten to kompendium wiedzy przeprowadzający przez główne części poświęcone:
• anatomii i fizjologii oraz najczęstszym chorobom układu oddechowego, 
• lekom i wytycznym leczenia chorób układu oddechowego, 
• opiece farmaceutycznej i edukacji pacjenta. 

To właśnie opieka farmaceutyczna i edukacja pacjenta stanowi jedną z obszerniejszych części 
podręcznika. Zawarto w niej informacje jak bezpośrednio dotrzeć do pacjenta i wspomóc go ak-
tywnie w rzucaniu palenia, prawidłowym wykonywaniu nebulizacji oraz właściwym stosowaniu 
inhalatorów. Działy poświęcone instruktażowi obsługi poszczególnych inhalatorów uzupełniono 
o dane z pilotażu opieki farmaceutycznej realizowanego w polskich aptekach, a więc jest to prze-
łożenie danych publikowanych w międzynarodowych źródłach na polskie realia.

https://wydawnictwo.farm/produkt/vademecum-farmaceutyczne-choroby-drog-oddechowych-leki-wytyczne-leczenia-inhalatory-i-edukacja-pacjenta/
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WIEDZA PRODUKTOWA

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną - komu pole-
cać, jak stosować, jak działa, na jakie interakcje i efekty uboczne 
zwrócić uwagę?

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną dostępna jest 
w tubie lub saszetkach i jest stosowana na drobne rany, otarcia 
i owrzodzenia skóry.

O antyseptykach dostępnych w aptece możesz przeczytać w in-
nym opracowaniu. (Patrz: “Antyseptyki w aptece: przegląd pre-
paratów”.)

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną – 
Komu można polecić?
Maść z neomycyną, polimyksyną B i neomycyną można pole-
cić dorosłym i dzieciom po 12. r.ż, którzy:

 — potrzebują preparatu na rany do apteczki,
 — kupują materiały opatrunkowe (plastry, bandaże, 
kompresy),
 — wyjeżdżają i potrzebują “czegoś” na skaleczenia, w małym 
opakowaniu, 
 — mają drobne rany lub otarcia, 
 — potrzebują preparat na niegojące się rany po ukąszeniu 
owada, 
 — mają ranę po oparzeniu.

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną – 
Jak stosować?
Na oczyszczoną skórę nakłada się niewielką ilość maści 2-5 x na 
dobę, maksymalnie do 7 dni. Miejsce zranienia po nałożeniu leku 
można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną – 
Jak działa?
Dzięki zawartości 3 antybiotyków maść ma szeroki zakres dzia-
łania przeciwbakteryjnego wobec bakterii będących przyczyną 
większości zakażeń skóry. Działa również ochronnie. Użycie ma-
ści zapobiega zakażeniu rany oraz przyspiesza gojenie rany.

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną – 
Na co uważać?
Maści nie należy stosować:

 — u dzieci w wieku poniżej 12 r.ż., ze względu na ryzyko 
wystąpienia działania nefrotoksycznego i ototoksycznego,
 — na głębokie rany, ciężkie oparzenia, dużą powierzchnię 
skóry, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych 
do krążenia ogólnego i wywołania działań niepożądanych,
 — u osób uczulonych na antybiotyki z grupy aminoglikozydów 
lub antybiotyków polipeptydowych,
 — długotrwale ze względu na rozwijającą się oporność bakterii.

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną – 
Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Jeśli maść będzie stosowana na dużą powierzchnię lub uszko-
dzoną skórę, przez co dostanie się do krążenia ogólnego, mogą 
wystąpić interakcje z innymi lekami.

Nie należy stosować maści jednocześnie z:

 — neomycyną podawaną doustnie (zwiększenie ryzyka 
wystąpienia nadwrażliwości),
 — lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak 
silnie działające diuretyki np. furosemid (zwiększenie ryzyka 
powstawania zaburzeń słuchu),
 — antybiotykami aminoglikozydowymi i innymi lekami 
podawanymi doustnie lub miejscowo o potencjalnym 
działaniu nefro- lub neurotoksycznym (możliwość 
sumowania działań niepożądanych).

Maść z neomycyną, polimyksyną B i bacytracyną – 
Dodatkowe informacje
Antybiotyki znajdujące się w maści nie wchłaniają się po podaniu 
miejscowym przez nieuszkodzoną skórę. Bacytracyna i polimy-
ksyna B również nie wchłaniają się nawet po podaniu na uszko-
dzoną skórę, natomiast neomycyna może ulegać wchłonięciu po 
nałożeniu na otwartą ranę, dlatego należy unikać takiego poda-
nia.

Maść z neomycyną, polimyksyną B 
i bacytracyną 
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?

Redakcja

Dowiedz się więcej

Co można polecić w diecie 
dla pacjenta onkologicznego?

REKLAMA

https://opieka.farm/rany/antyseptyki-w-aptece-przeglad-preparatow/
https://opieka.farm/rany/antyseptyki-w-aptece-przeglad-preparatow/
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Jaką minę ma dzisiaj farma-
ceuta?
Neospas-minę.

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Sprawdź, co wiesz o laktulozie. Celem testu jest sprawdzenie 
swojej wiedzy i przygotowania do sprawowania bardziej odpo-
wiedzialnej opieki nad pacjentem. Sprawdź swoją wiedzę - po-
wodzenia!

Pytanie 1. Jak należy stosować laktulozę?
☐ A. po rozcieńczeniu

☐ B.  w trakcie posiłków

☐ C.  w 6 dawkach podzielonych

☐ D.  przyjmując w ciągu dnia 2 litry płynów

Pytanie 2. W jakie istotne interakcje wchodzić może laktulo-
za?
☐ A. osłabia działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu

☐ B. podnosząc poziom glukozy we krwi, może znosić działanie 
leków przeciwcukrzycowych

☐ C. u osób przyjmujących preparaty litu, może prowadzić do za-
truć tym pierwiastkiem

☐ D. laktuloza nie wchodzi w żadne istotne klinicznie interakcje

Pytanie 3. W jaki sposób działa laktuloza?
☐ A. podrażnia jelita

☐ B. jej działanie jest natychmiastowe

☐ C. wykazuje działanie ogólnoustrojowe

☐ D. żadna z podanych odpowiedzi

Pytanie 4. Komu można polecić zastosowanie laktulozy?
☐ A. kobietom w ciąży

☐ B. cierpiącym na hemoroidy

☐ C. osobom, które nie tolerują makrogoli

☐ D. wszystkim wymienionym
KLUCZ do testu: 1D, 2C, 3D, 4D
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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:

Biegunka: co może polecić 
farmaceuta?

Postępowanie w biegunce zależy od rodzaju czynnika 
wywołującego oraz objawów towarzyszących. Naj-
częściej spotykane są biegunki wirusowe, które mija-
ją samoistnie. Zdarzają się również biegunki wywoła-
ne przez bakterie, np. Salmonella, pasożyty, a także 
spowodowane przedawkowaniem leków przeczysz-
czających, nietolerancją laktozy czy zaburzeniami 
czynnościowymi jelit.

Leczenie biegunki zależy od czynnika, który ją wywo-
łał oraz objawów, które jej towarzyszą. Najczęściej 
spotykane są biegunki wirusowe, które mijają samo-
istnie. Zdarzają się również biegunki wywołane przez 
bakterie (np. Salmonella), pasożyty, a także spowodo-
wane przedawkowaniem leków przeczyszczających, 
nietolerancją laktozy czy zaburzeniami czynnościo-
wymi jelit.

Jakie leki przeciwbiegunkowe bez recepty 
dostępne są w aptece?
Poniżej zestawiono leki i środki specjalnego przezna-
czenia medycznego, stosowane w leczeniu biegunki, 
dostępne w aptekach bez recepty. Pamiętaj, że są to 
leki doraźne i nie powinny być stosowane długotrwa-
le. W razie pytań i wątpliwości co do stosowania leku 
zawsze możesz poprosić o pomoc farmaceutę – po-
siada on fachową wiedzę i udzieli Ci niezbędnych in-
formacji.

 —Węgiel. U dorosłych i dzieci powyżej 12. 
r.ż. jednorazowo podaje się około 4,0 g (20 
kapsułek). Przed podaniem najlepiej zawiesić 
zawartość kapsułek w niewielkiej ilości wody 
(tabletki rozgnieść i zawiesić). Dawkę można 
powtarzać co kilka godzin. Warto zwrócić uwagę 
na poprawne dawkowanie, ze względu na to, 
że na opakowaniach suplementów diety często 
podane jest ono błędnie. 
 — Loperamid (Imodium Instant, Loperamid, 
Stoperan). Spowalnia pracę jelit, zwiększając 
wchłanianie wody z przewodu pokarmowego. 
Powyżej 9 r.ż. stosuje się 2 kapsułki oraz jedną, po 

każdym luźnym stolcu (nie przekraczając dawki 
8 kapsułek na dobę).
 — Nifuroksazyd (Nifuroksazyd Hasco). Stosuje 
się go w leczeniu biegunek pochodzenia 
bakteryjnego.
 — Diosmektyt (Smecta). Zwiększa warstwę 
ochronną śluzu w przewodzie pokarmowym, 
zmniejszając tym samym wpływ czynników 
drażniących.
 — Białczan taniny (Taninal). Tradycyjny lek 
do stosowania w biegunkach i zatruciach 
pokarmowych. Hamuje rozwój bakterii w świetle 
jelita, dezaktywując ich toksyny.
 — Trimebutyna (Ircolon Gastro). Wskazana do 
objawowego leczenia biegunek oraz zaburzeń 
pokarmowych wywołanych stresem. Reguluje 
zaburzenia funkcjonowania mięśni przewodu 
pokarmowego. Czas stosowania leku nie 
powinien przekraczać 3 dni.
 — Racekadotryl (Tiorfan). Może być stosowany 
tylko u dorosłych. Zmniejsza nadmierne 
wydzielanie wody i elektrolitów przez jelita.
 — Probiotyki (m.in. Lacidofil, Trilac, Enterol). 
Zawierają żywe kultury bakterii oraz drożdże 
probiotyczne korzystnie wpływające na przewód 
pokarmowy.
 — Elektrolity. Przy bardzo silnej, wodnistej 
biegunce lub w przypadku, gdy nie ustępuje po 
upływie kilku dni, zapytaj farmaceutę o preparat 
z elektrolitami, ponieważ w czasie biegunki 
wraz z płynami traci się znaczne ilości soli 
mineralnych. Elektrolity są dostępne w postaci 
gotowych płynów do picia (zwykle z dodatkami 
smakowymi), w postaci proszków i tabletek do 
rozpuszczania.

Jeśli biegunka utrzymuje się dłużej niż 4 tygodnie, 
wymaga konsultacji lekarskiej.
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