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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Nowy preparat dedykowany 
pacjentom chcącym wspierać 
odporność
Artykuł redakcji.
Cynk, selen oraz witamina D i C są według oświadczeń zdro-
wotnych składnikami wywierającymi korzystny wpływ na 
układ immunologiczny.

Zilavir  jest nowym preparatem wzbogacającym portfolio pro-
duktów firmy Nutropharma. Jest to jedyny dostępny na rynku 
suplement diety, dedykowany pacjentom chcącym wspomagać 
odporność, zawierający sześć składników aktywnych: cynk, se-
len, witaminy D i C oraz bioflawonoidy cytrusowe oraz laktofery-
nę. Dokładny skład preparatu przedstawiono w Tab. 1.

Tabela 1. Skład suplementu diety Zilavir.

Składnik Deklarowana zawartosc w 1 kapsułce

Cynk (glukonian cynku) 15 mg

Selen (selenian [VI] sodu) 50 µg

Witamina D 50 µg (2000 j.m.)

Witamina C 200 mg

Bioflawonoidy cytrusowe 

z gorzkiej pomarańczy 

(Citrus aurantium L.)

5 mg

Laktoferyna 20 mg

Według oświadczeń zdrowotnych składnikami preparatu  Zila-
vir, o potwierdzonym w ogólnie uznanych dowodach naukowych 
wpływie na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościo-
wego są:[1][2]

 — witamina D,

 — cynk – w postaci dobrze przyswajalnego połączenia 
z kwasem glukonowym,

 — selen,

 — witamina C – która dodatkowo wpływa na zmniejszenie 
uczucia zmęczenia i znużenia.

Bioflawonioidy cytrusowe są dodatkowym składnikiem prepara-
tu o udowodnionym w badaniach klinicznych wpływie na przy-
swajalność witaminy C.[3]

Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatni składnik nowego su-
plementu, czyli laktoferynę. Jest to białko, występujące natural-
nie w organizmie człowieka. Szczególnie duże ilości laktoferyny 
zawiera siara, choć występuje ona również w wydzielinie śluzów-
ki nosa, oskrzeli i dróg rodnych.[4] Ma zdolność do wiązania żelaza 
oraz wykazuje działanie immunomodulacyjne, wpływając m.in. 
na poziom wydzielanych przez komórki układu odpornościo-
wego cytokin.[5]  Ponadto jest zaliczana do składowych systemu 
odporności wrodzonej, która stanowi pierwszą linię obrony orga-
nizmu.[6]  Deklarowana przez producenta zawartość laktoferyny 
w jednej kapsułce nie jest przypadkowa. W badaniu klinicznym 
z 2001 wykazano skuteczność tej porcji laktoferyny w regulacji 
odpowiedzi immunologicznej u dorosłych pacjentów.[7]

Zilavir może być polecany osobom dorosłym i młodzieży od 15. 
r.ż., które poszukują „czegoś na odporność”. Może być rekomen-
dowany również seniorom oraz osobom z grup ryzyka (z otyło-
ścią, cukrzycą), a także wegetarianom. Dzięki wygodnemu stoso-
waniu (zalecana dzienna porcja suplementu to tylko 1 kapsułka) 
oraz bogatemu składowi (sześć składników mających wspoma-
gać odporność w jednej kapsułce) prawdopodobieństwo pro-
wadzenia skutecznej suplementacji jest wyższe, a jej całościowy 
koszt niższy.
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DONIESIENIE PRZYGOTOWANE PRZEZ ZESPÓŁ 3PG NA ZLECENIE 
FIRMY NUTROPHARMA.
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PTGiP: Szczepienia przeciw 
Covid-19 powinny być 
oferowane ciężarnym oraz 
kobietom karmiącym piersią
Kobiety ciężarne należą do grupy zwiększonego ryzyka wystą-
pienia ciężkiego przebiegu Covid-19, tym samym należy wdro-
żyć odpowiednie działania profilaktyczne w postaci szczepień 
ochronnych.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników opublikowało 
swoje stanowisko dotyczące przeprowadzania szczepień ochron-
nych przeciw Covid-19 u ciężarnych i u kobiet karmiących pier-
sią. Opinia ta powstała na podstawie analizy opublikowanych 
danych światowych oraz własne badania i obserwacje i jest po-
parciem stanowisk takich organizacji jak ACOG (American Colle-
ge of Obstetricians and Gynecologists), RCOG (Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists), CDC, SMFM (Society for Ma-
ternal-Fetal Medicine).

Według opinii PTGiP szczepienia przeciw Covid-19 powinny być 
oferowane ciężarnym oraz kobietom karmiącym piersią, gdyż nie 
stwierdzono u nich zwiększonego ryzyka ich stosowania w sto-
sunku do pozostałej populacji osób w wieku prokreacyjnym. Po-
mimo braku przesłanek o szkodliwym działaniu szczepionki na 
rozwój płodu od momentu zapłodnienia, stwierdzono jednocze-
śnie, że ze względu niewystarczającą liczbę danych, aby można 
było oceniać te wyniki zgodnie z kryteriami EBM, zaleca się poda-
nie szczepionki po okresie organogenezy (po 8 tygodniu ciąży). 
PTGiP podkreśla, że kobiety ciężarne należą do grupy zwiększo-
nego ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu Covid-19, tym sa-
mym należy wdrożyć odpowiednie działania profilaktyczne.

Badania dotyczące bezpieczeństwa szczepień były przeprowa-
dzane głównie w USA, gdzie przeważa stosowanie szczepionek 
opartych o technologię mRNA i to dla nich  istnieje zdecydowa-
nie większa liczba obserwacji i ocen bezpieczeństwa. W związku 
z powyższym zalecane jest podawanie przede wszystkim szcze-
pionek firm Pfizer i Moderna.[1]

Źródła
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Skuteczność amantadyny 
w leczeniu COVID-19 – wyniki 
śledztwa dziennikarskiego 
ujawniają kulisy praktyki 
przemyskiego lekarza
mgr farm. Patrycja Cieślik
Redaktor prowadząca portalu opieka.farm.

W aptekach od kilku miesięcy trwa prawdziwy szał na amanta-
dynę. Jeżeli korzystacie z usług serwisu gdziepolek na pewno 

wiecie, że każde opakowanie, które uda się zamówić w hurtowni, 
jest momentalnie rezerwowane. Sytuacja przybrała na tyle dra-
matyczny obrót, że MZ wprowadziło reglamentację leku Viregyt-
-K – od 1. grudnia może być on przepisywany wyłącznie we wska-
zaniach objętych refundacją w ilości maksymalnie 3 opakowania 
po 50 kapsułek na 30 dni.[1]  Receptę pełnopłatną apteka może 
zrealizować jedynie poprzez wydanie niepodlegającego refun-
dacji opakowania z importu równoległego. 

Przyczyną zwiększonego zainteresowania tym starym i do nie-
dawna nieczęsto już stosowanym lekiem jest oczywiście jej 
potencjalne zastosowanie w leczeniu COVID-19. Amantadyna 
może być stosowana w leczeniu objawów choroby Parkinsona 
oraz w przypadku dyskinezy późnej u osób dorosłych. Niestety 
terapia amantadyną wiąże się z szeregiem potencjalnych działań 
niepożądanych, w tym zagrażających życiu zaburzeń pracy ser-
ca.[2][3]    Dawniej wskazaniem do stosowania leków z amantady-
ną było też leczenie infekcji wirusem grypy typu A, obecnie już 
niepraktykowane ze względu na dużą oporność wirusa.[4] To jed-
nak wskazanie stało się niejako inspiracją do prób zastosowania 
amantadyny w terapii COVID-19, czego ogromnym entuzjastą 
stał się jeden z polskich lekarzy.

Jak donosi serwis TokFM, doktor Włodzimierz Bodnar twierdzi, 
że z jego wskazania amantadyna została już przyjęta przez trzy 
tysiące chorych na COVID-19 z, jak twierdzi, bardzo wysoką sku-
tecznością. Dziennikarz serwisu postanowił przyjrzeć się danym 
potwierdzającym te informacje. Okazuje się, że doktor Bodnar 
wystawił do tej pory 1518 recept na amantadynę. Dodatkowo 
wśród wszystkich osób, którym została wystawiona recepta, tyl-
ko 806 miało wykonany kiedykolwiek test na COVID-19, z czego 
w przypadku 608 z nich dał on wynik pozytywny. Różnicę w licz-
bach tłumaczy tym, że niekiedy lek z jednej recepty jest stosowa-
ny przez więcej niż jedną osobę. Ponadto zdaniem dr. Bodnara, 
w przypadku pojawienia się objawów typowych dla choroby CO-
VID-19, lek można podać nie czekając na wynik testu. Według da-
nych podawanych przez TokFM doktor Bodnar wystawia również 
recepty na amantadynę dla pacjentów pediatrycznych. Twierdzi 
również, że niezależnie od wyniku prowadzonych właśnie badań 
nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19, będzie wy-
stawiał na nią recepty swoim pacjentom, gdyż dla niego jest ona 
skuteczna.

Serwis TokFM przytacza również wypowiedź profesora Roberta 
Flisiaka, prezesa  PTEiLChZ: „Nie amantadyna jest groźna, tylko 
wiara w jej cudowne działanie. Całkiem niedawno mieliśmy pa-
cjenta, który zmarł. Leczył się w domu amantadyną, a do nas trafił 
zbyt późno.”[5]

Źródła
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OPINIE

Dzisiejsze opracowanie będzie poświęcone niekorzystnym skut-
kom nadużywania loperamidu. Temat ten jest niezwykle istotny, 
ponieważ farmaceuta w codziennej praktyce może spotkać się 
z tym problemem. Loperamid, opioidowy lek przeciwbiegunko-
wy dostępny w preparatach OTC takich jak  Stoperan, Imodium 
Instant  czy  Laremid  jest substancją dość często nadużywaną 
w USA. Do Polski to zjawisko jeszcze nie dotarło, ale coraz częściej 
farmaceuci obserwują niepokojące ilości opakowań kupowanych 
w aptekach przez młode osoby. Zjawisko to jest tym bardziej alar-
mujące, że nadużywanie i przedawkowanie loperamidu wiąże się 
z przypadkami poważnej arytmii lub nawet zgonów. Ponadto 
loperamid ma wejść do obrotu pozaaptecznego, a więc będzie 
wydawany poza kontrolą fachowego personelu.[1]

Początkowo loperamid był w Polsce lekiem dostępnym wyłącz-
nie na receptę lekarską. W momencie wprowadzania jego pre-
paratów dostępnych w sprzedaży odręcznej sądzono, że ryzyko 
związane z jego potencjalnym nadużywaniem jest niewielkie. 
Obecnie loperamid zyskał przydomek „metadonu dla ubogich”, 
ponieważ w wysokich dawkach może wywoływać efekty podob-
ne do opioidów.

Nadużywanie i uzależnienie od loperamidu
Nadużywanie substancji psychoaktywnych nie ogranicza się wy-
łącznie do alkoholu, kokainy, marihuany czy opioidów[2]. W USA 
etap tzw. „opioidofobii” lekarze mają już dawno za sobą i obec-
nie obserwuje się odwrotny trend polegający na nadmiernym 
i nieracjonalnym przepisywaniu opioidów. Dlatego też powstały 
nowe regulacje i wytyczne, przez co opioidy będą coraz trudniej 
dostępne.

Loperamid jest lekiem tanim i łatwo dostępnym bez recepty 
w formie tabletek i kapsułek. Stosowany jest w leczeniu nieinfek-
cyjnych biegunek ze względu na miejscowe oddziaływanie z re-
ceptorami opioidowymi w przewodzie pokarmowym i związane 
z tym hamowanie motoryki jelit.

Maksymalne dozwolone dawki do 16 mg na dobę bardzo rzad-
ko wywołują efekty podobne do opioidów. Jednakże wyjątko-
wo wysokie mogą spowodować przenikanie leku przez barierę 
krew-mózg (ang.  BBB) i docieranie loperamidu do receptorów 
opioidowych w ośrodkowym układzie nerwowym, co powoduje 
euforię[3].

W związku z tym problem nadużywania loperamidu w celu łago-
dzenia objawów odstawiennych opioidów oraz odurzania się cią-
gle narasta. Dlatego też loperamid zyskał przydomek „metadonu 
dla ubogich”[3].

Zjawisko nadużywania loperamidu
W USA zjawisko nadużywania loperamidu obserwowane było już 
od początku 2005 roku, znacznie wzrasta jednak od roku 2010. 
Zgłoszenia przypadków przedawkowania loperamidu do ośrod-
ków leczenia zatruć podwoiły się w okresie 2010-2014[4].

Przyczyn nadużywania loperamidu jest wiele. Odnotowano, że 
70% przypadków nadużywania tej substancji dotyczyło  samo-
leczenia objawów odstawiennych opioidów, podczas gdy 25% 
nadużyć związane było z chęcią wywołania  euforii i zniesienia 
bólu[5].

Działania niepożądane loperamidu
Trzeba zaznaczyć, że  terapeutyczne dawki  loperamidu są ogól-
nie dobrze tolerowane. Działania niepożądane dotyczą głównie 
przewodu pokarmowego (na przykład nudności, wymioty, ból 
brzucha czy zaparcia). Pojawiają się one zwykle u mniej niż 5% 
pacjentów.

Neurotoksyczność
Toksyczny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (euforia, anal-
gezja, depresja oddechowa) może się pojawić w przypadku od-
działywania loperamidu z receptorami opioidowymi w mózgu. 
Odnotowano, że wyjątkowo wysokie dawki loperamidu od 70 
do 200 mg lub wyższe pozwalają na przenikanie substancji przez 
barierę krew mózg i mogą dawać objawy zatrucia[3]. W dodatku 
połączenie loperamidu z inhibitorami glikoproteiny P i izoenzy-
mów CYP3A4 (sok grejpfrutowy, omeprazol, werapamil) może 
zwiększyć poziom i toksyczność loperamidu[6].

Glikoproteina P działa jak pompa ograniczająca wchłanianie nie-
których leków z przewodu pokarmowego, a także reguluje prze-
nikanie leków do ośrodkowego układu nerwowego. Blokowanie 
glikoproteiny P może zwiększać stężenie leku w osoczu i układzie 
nerwowym[6]. Hamowanie CYP3A4 zwiększa poziom loperamidu 
poprzez hamowanie jego metabolizmu w wątrobie.

Kardiotoksyczność
Poza wpływem na układ nerwowy loperamid wykazuje również 
niekorzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy. Począwszy 
od zaburzeń przewodzenia (na przykład wydłużanie odstępu QT) 
do potencjalnie śmiertelnych arytmii komorowych (zwłaszcza 
typu torsades de pointes, TdP)[7][8][9].

Dokładny mechanizm kardiotoksycznego działania loperamidu 
nie został dotąd ustalony jednak podejrzewa się wpływ hamo-
wania kanałów sodowych i wapniowych oraz podobieństwo do 
działania innych leków proarytmicznych (haloperidol, metadon)
[9][10][11][12][13].

mgr farm. Emilia Blaski
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. 
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Średnie stężenie loperamidu w osoczu związane ze zwykle sto-
sowanymi dawkami waha się miedzy 0,24-1,2 ng/ml[14]. Kardio-
toksyczność loperamidu obserwowano w przypadku szerokiego 
zakresu stężeń osoczowych między 22 do ponad 100ng/ml[15].

Zmiany w EKG mogą utrzymywać się do kilku dni w związku 
z przedłużeniem okresu półtrwania do 41 godzin w przypadku 
wysokich dawek leku[16]. Efekty te nie są prawdopodobnie zwią-
zane z osoczowym stężeniem elektrolitów[15].

Objawy przedawkowania
Pacjenci po przedawkowaniu loperamidu doświadczają różno-
rodnych objawów takich jak:

 — splątanie,

 — zatrzymanie moczu,

 — omdlenia,

 — spłycenie oddechu,

 — tachykardia[17][15][18].

Badanie fizykalne może ujawnić nieprawidłowości w EKG (posze-
rzenie załamka QRS, wydłużenie odstępu QT, tachykardia komo-
rowa, torsades de pointes, TdP) oraz zwężenie źrenic[17][15][19]..

Ponadto udowodniono, że nalokson i buprenorfina odwracają 
opioidowe działanie loperamidu[20][18]. Nalokson może być z po-
wodzeniem stosowany w przypadku wystąpienia depresji odde-
chowej[21][22]. Zastosowanie buprenorfiny może jednak prowadzić 
do pobudzenia i zachowań agresywnych przy przedawkowaniu 
loperamidu[19].

Podsumowanie
Nadużywanie loperamidu nie jest zjawiskiem nowym, ale obec-
nie staje się coraz bardziej rozpowszechnione. W związku z po-
ważnymi efektami ubocznymi nadużywania loperamidu (ciężkie 
arytmie, zatrzymanie akcji serca) farmaceuta powinien zwracać 
szczególną uwagę na pacjentów kupujących preparaty OTC za-
wierające loperamid często i w dużych ilościach. Należy prze-
strzegać pacjentów o ryzyku związanym z przedawkowaniem 
leku. W przypadku podejrzenia zatrucia loperamidem należy pa-

cjenta niezwłocznie skierować do miejscowego ośrodka leczenia 
zatruć.
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

REKLAMA

 

Niezbędnik Młodego Farmaceuty 
– zbiór merytorycznych 
i praktycznych treści, które 
ułatwią Ci pracę na każdym 
etapie ścieżki zawodowej. 

Już teraz pobierz e-book 
Niezbędnik Młodego Farmaceuty 
na stronie:

bit.ly/mlodzi-farmaceuci

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

http://bit.ly/mlodzi-farmaceuci
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 7.1. 

NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Biegunka ostra i przewlekła   
- przyczyny
Reprint pochodzi z podręcznika: Schorzenia układu pokarmowego. Farmakoterapia dolegliwości i chorób przewlekłych.
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VAdemecum Farmaceutyczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Schorzenia układu pokarmowego okiem farmaceuty to podręcznik poświęcony tematowi 
przewodu pokarmowego, obejmujący opis jednostek chorobowych, leków stosowanych w ich 
terapii oraz działających wspomagająco suplementów diety. Dowiesz się z niego:
• Jakie leki mają potwierdzoną skuteczność w leczeniu IBS?
• Co warto polecać w leczeniu zaparć a także biegunek?
•  Jaka jest skuteczność powszechnie stosowanych leków na regenerację wątroby?
•  Jakie szczepy probiotyków i prebiotyków mają potwierdzona skuteczność w świetle EBM?
W publikacji poruszono także tematy alergii i nietolerancji pokarmowych. Cała treść podręcznika 
konsultowana została przez specjalistę pediatrii i gastroenterologii.

https://wydawnictwo.farm/produkt/schorzenia-ukladu-pokarmowego-farmakoterapia-dolegliwosci-i-chorob-przewleklych/


Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 3 maja 2021 10Tygodnik Goniec Apteczny

WIEDZA PRODUK TOWA

Biegunka to zwiększona częstotliwość oddawania stolca (>3 x/
dobę) lub zwiększona ilość stolca wraz  ze zmienioną konsysten-
cją na płynną lub półpłynną.[1]

Pod względem czasu trwania objawów dzielimy ją na:

 — ostrą – < 14 dni,

 — przetrwałą (uporczywą) – objawy rozwolnienia nie ustępują 
od 15-30 dni,

 — przewlekłą – luźne stolce utrzymują się ponad 4 tygodnie.[2]

Biegunce często towarzyszą  dodatkowe objawy  np.  ogólne 
osłabienie, ból brzucha, może pojawić się też gorączka, dreszcze, 
ból głowy, nudności.

Rozstrojenie pracy jelit trwające tygodniami może prowadzić 
do  poważnych powikłań, m.in. zaburzeń stanu odżywienia or-
ganizmu, utraty elektrolitów i witamin. Dlatego bardzo ważne 
jest  wdrożenie odpowiedniego leczenia od momentu pojawie-
nia się pierwszych objawów biegunki.

Pacjentowi można zaproponować  leczenie objawowe. Podsta-
wą terapii powinny być:

 — nawadnianie – WHO zaleca, aby w przypadku 
nawadniania doustnego spożywany płyn był na bazie 
wody i zawierał chlorek sodu, węglan sodu, chlorek potasu i  
glukozę,[3] elektrolity zapobiegają powikłaniom wynikającym 
z odwodnienia (splątanie, osłabienie, ból głowy, skurcze 
mięśni), dostępne są w postaci saszetek (Orsalit), tabletek 
musujących (Zdrovit Litorsal, Oryal) lub gotowych płynów 
do wypicia (Orsalit drink), są bezpieczne w stosowaniu, dla 
dzieci od 1 dnia życia, 

 — loperamid, spowalnia pracę jelit, a tym samym zmniejsza 
liczbę wypróżnień i zwiększa zwrotne wchłanianie wody 
w jelicie grubym, występuje w lekach w postaci kapsułek 
(Stoperan), tabletek (Laremid) i tabletek ulegających 
rozpadowi w jamie ustnej (Imodium instant), dla dorosłych 
i dzieci w wieku 6 lat i powyżej,

 — substancje adsorpcyjne – wiążą znajdujące się 
w przewodzie pokarmowym bakterie, toksyny bakteryjne, 
leki, gazy jelitowe, substancje gnilne, co eliminuje czynniki 
drażniące z jelit i tym samym przyspiesza powrót do 
zdrowia,

 — nifuroksazyd, p/bakteryjny chemioterapeutyk stosowany 
w zakażeniach układu pokarmowego, nie zaburza 
prawidłowej równowagi mikrobiologicznej jelit i działa 
wyłącznie w ich świetle, skuteczność działania obszernie 
została omówiona w artykule pt. Czy nifuroksazyd jest 
skuteczny?[Case#28],  lek dostępny jest w postaci tabletek 
(Nifuroksazyd 200 Hasco, Endiex), kapsułek (Nifuroksazyd 
Gedeon Richter) i płynu (Nifuroksazyd Polfarmex). 
Dopuszczony jest do stosowania od 1 m.ż. (Patrz: “Czy 
nifuroksazyd jest skuteczny? [Case #28]”.)

Dostępne w aptece substancje adsorpcyjne to: 

 — diosmektyt, naturalna glinka przeciwbiegunkowa, 
udowodniono, że dismektyt po podaniu 
doustnym zmniejsza stan zapalny w przewodzie 
pokarmowym oraz adsorbuje bakterie i inne potencjalnie 
biegunkowe substancje,[4] lek dostępny jest w postaci 
saszetek do rozpuszczania (Smecta), saszetek gotowych od 
razu do użycia (Smecta Go), jest dopuszczony do stosowania 
już u niemowląt, 

 — węgiel leczniczy, dostępny w postaci tabletek (Carbo 
tabletki VP) i kapsułek (Węgiel leczniczy VP),

 — tanina, środek ściągający i garbnik, na rynku dostępna 
w postaci tabletek (Taninal), kapsułek (Tasectan 500 mg) 
i saszetek (Tasectan 250 mg).

Gdy chory narzeka na dodatkowe dolegliwości, takie jak ból, go-
rączka, nudności można zaproponować preparaty zawierające 
w swoim składzie:

 — drotawerynę w tabletkach (OTC: No-spa, No-spa Max, 
Spastyna Max) – działa rozkurczowo na mięśnie gładkie 
znajdujące się w przewodzie pokarmowym, drogach 
żółciowych, układzie moczowo-płciowym i układzie 
krążenia.[5], dostępna jest w dwóch dawkach 40 mg i 80 mg, 
dozwolona do stosowania u dorosłych i dzieci od 6 r.ż., 

 — hioscynę (skopolamina) w tabletkach (Buscopan, 
Buscopan Forte, Scopolan) i czopkach (Scopolan czopki), 
działa rozkurczowo, podobnie jak drotaweryna, dostępna 
w dawkach 10 i 20 mg, dla dzieci od 6 r.ż. i dorosłych, 

 — metamizol o działaniu p/bólowym, p/gorączkowym 
i spazmolitycznym, bez recepty dostępny w postaci tabletek 
(Pyralgina) i granulatu (Pyralgina Gorączka), do stosowania 
od 12 r.ż, 

 — paracetamol nie podrażnia przewodu pokarmowego, działa 
p/bólowo i p/gorączkowo, jest bezpieczny u dzieci i osób 
starszych.

Ewentualnym dodatkiem do preparatów stosowanych w lecze-
niu podstawowym są leki i wyroby medyczne zawierające w swo-
im składzie:

 — trimebutynę, która reguluje zaburzoną motorykę mięśni 
gładkich przewodu pokarmowego, wskazana jest do 
stosowania w zaburzeniach czynności układu pokarmowego 
wywołanych stresem (biegunka, zaparcia, bóle brzucha) 
oraz przy problemach takich jak: uczucie pełności, wzdęcia, 
nudności i ból brzucha,[6] bez recepty dostępna w tabletkach 
w dawce 100 mg (Tribux bio, Ircolon Gastro), od 12 r.ż.,

 — kwas masłowy, który jest głównym substratem 
energetycznym komórek jelitowych, poprzez regulację 
perystaltyki przewodu żołądkowo-jelitowego może stanowi 
element leczenia uzupełniającego w biegunce, dostępny 
w wyrobach medycznych pod nazwami Debutir czy Intesta, 

Leki przeciwbiegunkowe
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 — simetykon w kapsułkach (Espumisan kap., Ulgix Wzdęcia) 
w dawkach 40, 80, 125, 140, 240 i 500 mg, kroplach 
( Espumisan kr., Infacol), granulacie (Espumisan Easy) 
lub dimetykon w kapsułkach (Esputicon) i kroplach 
(Esputicon krople); są to powierzchniowo czynne substancję, 
zmniejszają uczucie dyskomfortu i wzdęcia, kapsułki 
zarejestrowane są od 6 roku życia, a krople doustne od 
1 miesiąca życia.[7]

 — napary z ziół (mięta, dziurawiec, szałwia, krwawnik, 
rumianek), dzięki zawartości substancji aktywnych (m.in. 
garbników, olejków eterycznych, polifenoli) wspomagają 
pracę przewodu pokarmowego poprzez działanie 
rozkurczowe, antyseptyczne, p/zapalne, mogą poprawiać 
pracę gruczołów trawiennych i perystaltykę jelit.

Leczenie przyczynowe i profilaktyczne (w uzasadnionych przy-
padkach) opiera się na antybiotykoterapii. Antybiotykami istot-
nymi w terapii rozwolnienia o podłożu bakteryjnym są:

 — rifaksymina (Rp: Xifaxan),

 — azytromycyna (Rp: Azibiot, Macromax, Sumammed, 
Azimycin),

 — fluorochinolony: ofloksacyna (Rp: Tarivid 200mg), 
cyprofloksacyna (Rp: Cipronec, Ciphin 500, Ciprinol), 
lewofloksacyna (Rp: Levalox, Levoxa).[8]

W biegunce poantybiotykowej udowodnione działanie wspoma-
gające leczenie mają dwa szczepy probiotyków: bakterie Lactoba-
cillus GG (LGG) (Dicoflor) i drożdżaki  Saccharomyces boulardii (En-
terol 250).[9]  Badania potwierdzają, że u dorosłych i dzieci skracają 
okres trwania biegunki poantybiotykowej (AAD) o 1 dzień, ła-
godzą jej objawy i działają przeciwzapalnie w obrębie jelit. Do-
datkowo zastosowanie L. rhamnosus GG i S. boulardii   zmniejsza 
o 50% ryzyko biegunki związanej z antybiotykami.[10]
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REKLAMA

Ruszyła przedsprzedaż nowej publikacji 
w Wydawnictwie Farmaceutycznym. 
To pierwszy taki podręcznik na rynku 
o probiotykach dla farmaceutów.

•••

Zamów podręcznik „Probiotyki i prebiotyki. 
Kompendium wiedzy dla farmaceutów 
i lekarzy” w niższej cenie na

www.wydawnictwo.farm

PRZEDSPRZEDAŻ!

http://bit.ly/vademecum_probiotyki
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ŚCIĄGA APTECZNA

Preparaty stosowane miejscowo 
w leczeniu hemoroidów 
Tabela pochodzi z podręcznika Schorzenia układu pokarmowego. Farmakoterapia dolegliwości i chorób przewlekłych.

Preparat Działanie Postać Skład preparatu Status 

Aesculan miejscowo znieczulająco maść doodbytnicza lidokaina, wyciąg z kory kasztanowca produkt leczniczy 

Anusir nawilżenie błony śluzowej 

odbytu 

czopki kwas hialuronowy wyrób medyczny 

Boiron Avenoc – maść doodbytnicza, 

czopki 

ziarnopłon wiosenny, piwonia lekarska lek homeopatyczny 

Fitoroid nawilżenie błony śluzowej 

odbytu, łagodzenie 

podrażnień 

maść doodbytnicza kwiat kocanki włoskiej, korzeń ruszczyka, dziura-

wiec czteroboczny, olej jojoba, masło karite, olejek 

cyprysowy, olejek z mięty pieprzowej 

wyrób medyczny 

Hemorectal łagodzenie świądu i pie-

czenia, przeciwzapalnie 

czopki dermatol, tlenek bizmutu, rezorcyna, kwas borowy, 

tlenek cynku, balsam peruwiański 

produkt leczniczy 

Hemorol znieczulająco, przeciwza-

palnie 

czopki benzokaina, 

kwiat rumianku, 

korzeń pokrzyku, 

kora kasztanowca, 

ziele żarnowca, 

kłącze pięciornika, 

ziele krwawnika 

produkt leczniczy 

Posterisan łagodzenie świądu 

i pieczenia 

czopki, maść dood-

bytnicza 

standaryzowana wodna zawiesina martwych 

baterii Escherichia coli 
produkt leczniczy 

Procto-Glyvenol miejscowo znieczulająco, 

przeciwzapalnie 

krem doodbytniczy, 

czopki 

tribenozyd, lidokaina produkt leczniczy 

Procto-Hemolan znieczulająco, przeciwza-

palnie 

krem doodbytniczy tribenozyd, lidokaina produkt leczniczy 

Procto-Hemolan Protect przeciwzapalnie czopki dermatol, tlenek cynku, tanina produkt leczniczy 

Proktis M nawilżenie błony śluzowej 

odbytu 

czopki kwas hialuronowy, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, 

nagietka, aloesu, drzewa herbacianego 

wyrób medyczny 

Proktosanol – maść doodbytnicza piwonia lekarska, oczar wirginijski lek homeopatyczny

Proktosedon przeciwzapalnie, prze-

ciwświądowo, flebotro-

powo 

maść doodbytnicza, 

czopki 

eskulina, hydrokortyzon, cynchokaina, neomycyna, 

eskulina 

produkt leczniczy 

Rectostop nawilżenie błony śluzowej 

odbytu, łagodzenie 

podrażnień 

maść doodbytnicza benzoesan benzylu, cynamonian benzylu, alkohol 

benzylowy, ryboflawina, tlenek cynku, wazelina 

kosmetyk 

Ruskorex przeciwzapalnie, znieczu-

lająco 

czopki ruskogenina, tetrakaina produkt leczniczy 

UniGel Apotex Procto nawilżenie błony śluzowej 

odbytu 

czopki hydroksyetylometakrylan wyrób medyczny
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

Materiał edukacyjny. Pochodzi z portalu opieka.farm. Nie zastępuje 
konsultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego pro-
duktu. © 2021 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Biegunka podróżnych – jak jej 
uniknąć?

O biegunce podróżnych mówimy w sytuacji, gdy ob-
jawy zakażenia przewodu pokarmowego związane 
są z podróżą do krajów o niższym standardzie sani-
tarno-epidemiologicznym. Potocznie nazywana jest 
klątwą lub zemstą faraona, zemstą Montezumy, Del-
hi-belly czy galopem gringo. Ryzyko zachorowania 
jest najwyższe w krajach strefy tropikalnej i subtro-
pikalnej.

Po pierwsze higiena
Kluczowym elementem profilaktyki biegunki po-
dróżnych jest przestrzeganie podstawowych zasad 
higieny. Podczas podróży myj ręce przed każdym 
posiłkiem oraz przed przygotowywaniem posiłków, 
pij wodę jedynie z pewnych źródeł (tj. butelkowa-
nej, napojów w puszkach) i unikaj napojów z lodem. 
Owoce przed spożyciem dokładnie umyj i obierz ze 
skórki. Spożywaj gorące posiłki i napoje (wyjątkiem 
są dżemy miód, syropy), unikaj też sosów przechowy-
wanych w temperaturze pokojowej oraz surowych 
sałatek.

Czy mogę stosować antybiotyk, aby 
ustrzec się przed infekcją?
Przed wyjazdami w rejony zagrożone wystąpieniem 
biegunek podróżnych, osobom szczególnie nara-
żonym na wystąpienie i cięższy przebieg biegunek 
zaleca się profilaktyczne stosowanie antybiotyku. 
Omów ze swoim lekarzem kwestię stosowania pro-
filaktyki antybiotykowej oraz postępowanie w razie 
wystąpienia infekcji, jeśli:

 — zdarza Ci się wyjeżdżać na krótko i obawiasz się, 
że potencjalne problemy z biegunką utrudnią lub 
uniemożliwią Ci realizację planów,

 — jeśli przyjmujesz przewlekle leki „na żołądek” 
(np. Ranigast, IPP, Contix, Bioprazol),

 — przebyłeś resekcję żołądka,
 — chorujesz na cukrzycę, niedobory odporności lub 
jesteś niepełnosprawny ruchowo,

 — jesteś w wieku podeszłym,
 — przyjmujesz leki immunosupresyjne,
 — wcześniej przebyłeś biegunkę podróżnych 
o ciężkim przebiegu,

Pamiętaj jednak, że rutynowe stosowanie antybio-
tyków w profilaktyce biegunki podróżnych nie jest 
zalecane. Choroba najczęściej ustępuje samoistnie 
i nie trwa długo, a przyjmowane leki mogą wywołać 
liczne działania niepożądane. A co z probiotykami? 
Według niektórych doniesień szczepy bakterii pro-
biotycznych  Lactobacillus rhamnosus GG  oraz droż-
dże  Saccharomyces boulardii  zapobiegają wystąpie-
niu biegunki podróżnych. Zalecane dawkowanie to 
1 kapsułka/saszetka 2 razy na dobę. Przyjmowanie 
należy rozpocząć 2 dni przed wyjazdem i kontynu-
ować przez czas pobytu w rejonie ryzyka zachorowa-
nia.

Co powinienem robić jeśli zachoruję?
W razie wystąpienia biegunki w trakcie podróży nie-
zwykle istotne jest  nawadnianie chorego.  Gdy in-
fekcja ma przebieg łagodny, a biegunka ma charakter 
wodnisty, możesz zastosować  loperamid  (Lopera-
mid WZF, Stoperan, Imodium Instant). Przy cięższym 
przebiegu, gdy pojawiają się też inne objawy oprócz 
biegunki, takie jak np. wymioty, nudności, gorączka, 
bóle brzucha, wzdęcia czy parcie na stolec konieczne 
może okazać się zastosowanie antybiotyku. W razie 
jakichkolwiek pytań o profilaktykę przed podrożą, 
skontaktuj się z farmaceutą, który wyjaśni Ci, jak mo-
żesz przygotować się przed wyjazdem.
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