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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

GIF odpowiada na pytania 
farmaceutów dotyczące 
Ustawy o Zawodzie 
Farmaceuty
UoZF, chociaż od lat wyczekiwana przez nasze środowisko, budzi 
wiele pytań czy nawet krytyki. Główny Inspektorat Farmaceu-
tyczny postanowił ustosunkować się do kilku najczęściej poja-
wiających się wątpliwości.

Przykładowe pytania, na które odpowiedź znajdziemy na stronie 
GIF, to:

 — Czy z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 
r. o zawodzie farmaceuty kierownik apteki ogólnodostępnej 
może być zatrudniony na część etatu, np. na 1/2 etatu?;

 — Zgodnie UoZF, zawód farmaceuty jest samodzielnym 
zawodem medycznym. Czy w związku z powyższym, czas 
pracy farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej 
nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę 
i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym?

 — Czy kierownik apteki ogólnodostępnej może wyznaczyć 
technika farmaceutycznego jako osobę odpowiedzialną za 
dokonywanie zwrotów produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych do hurtowni farmaceutycznych, z wyłączeniem 
produktów leczniczych psychotropowych i zawierających 
środki odurzające?;

 — W jaki sposób kierownik apteki ogólnodostępnej powinien 
dokumentować przekazywanie zadań personelowi apteki?

 — Jaki powinien być zakres regularnych kontroli 
wewnętrznych, do przeprowadzania których zobowiązany 
jest kierownik apteki ogólnodostępnej?;

 — Czy prowadzenie przez farmaceutę działalności edukacyjnej, 
promującej zdrowie, polegającej np. na prowadzeniu 
wykładów, spotkań, konferencji narusza przepisy UoZF? 
Czy pomiar ciśnienia krwi przez farmaceutę może byś 
wykonywany wyłącznie w aptece ogólnodostępnej?

 — Jakie wymagania musi spełniać farmaceuta, aby świadczyć 
usługi farmaceutyczne?

 — Jakie wymagania musi spełniać farmaceuta, aby objąć 
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej?

Odpowiedzi znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gif/
pytania-i-odpowiedzi---ustawa-o-zawodzie-farmaceuty

Wszystko, co musisz wiedzieć 
po wprowadzeniu Ustawy 
o zawodzie farmaceuty
Ustawa o zawodzie farmaceuty reguluje funkcjonowanie rynku 
aptecznego oraz dookreśla zawód farmaceuty określając go, jako 
zawód medyczny.

Co więcej, zawód zyskuje samodzielność. Niesie to ze sobą zarów-
no przywileje jak i obowiązki, m.in.: odpowiedzialną rekomenda-
cję preparatów podczas codziennej pracy. Mając na uwadze po-
trzebę dodatkowej wiedzy na temat znaczących zmian na rynku 
aptecznym powstała Kampania Doradzam odpowiedzialnie, aby 
dostarczyć wiedzy i narzędzi do odpowiedzialnego pełnienia roli 
farmaceuty.

Jednym z elementów kampanii jest darmowy E-book Doradzam 
Odpowiedzialnie „Wszystko, co musisz wiedzieć po wprowadzeniu 
Ustawy o zawodzie farmaceuty”, który pozwoli farmaceutom na 
lepsze zrozumienie zmian i konsekwencji, jakie wprowadza usta-
wa o zawodzie farmaceuty.

Dlaczego warto pobrać e-book?
E-book to kompendium wiedzy, w którym znajduje się komplet 
praktycznych wskazówek, które pomogą zadbać odpowiedzial-
nie o dobro pacjenta.

 — Praktyczna Wiedza – w e-booku znajdują się informacje, 
które pomogą farmaceutom w codziennej pracy za 
pierwszym stołem.

 — EBM w praktyce – podejmując decyzje zgodnie z Evidence 
Based Medicine opieramy się na rzetelnych i aktualnych 
danych.

 — Zmiany wynikające z Ustawy o zawodzie farmaceuty – Co 
zmienia Ustawa o zawodzie farmaceuty i jakie dodatkowe 
możliwości oraz obowiązki wprowadza?

W ramach kampanii 16 czerwca odbędzie się drugie webina-
rium Doradzam Odpowiedzialnie. Tematem czerwcowego spo-
tkania będzie Poradnictwo oparte o Evidence Based Medicine. 
Temat spotkania przybliży ekspert mgr farm. Konrad Tuszyński, 
Dyrektor ds. Naukowych 3PG.

Możliwość pobrania e-booka oraz zapisów na webinarium znaj-
duje się na stronie www.doradzamodpowiedzialnie.pl 

AK TUALNOŚCI

https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi---ustawa-o-zawodzie-farmaceuty
https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi---ustawa-o-zawodzie-farmaceuty
https://doradzamodpowiedzialnie.pl/ebook/
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OPINIE

Pytanie
Czym jest laktoferyna, jak działa i czy są jakieś dowody nauko-
we i badania kliniczne na temat jej skuteczności? Czy faktycznie 
wspomaga odporność i może być wykorzystywana w profilakty-
ce infekcji?

Krótka odpowiedź
Laktoferyna jest białkiem pełniącym różne funkcje regulujące 
liczne procesy fizjologiczne, w tym m.in.:

 — działa immunomodulująco – m.in. poprzez wpływ na 
aktywację komórek układu odpornościowego i zmniejszanie 
stężenia cytokin prozapalnych, a badanie kliniczne 
z udziałem pacjentów po operacji tarczycy wykazało, że 
już przyjmowanie już 20 mg laktoferyny na dobę nasila 
odpowiedź immunologiczną, [1]

 — wspomaga leczenie anemii u ciężarnych – ze względu 
na wiązanie jonów żelaza, zwiększanie jego absorpcji 
jelitowej i ułatwianie transportu do komórek, co potwierdza 
metaanaliza z 2017 roku wskazująca na korzyści wynikające 
ze stosowania laktoferyny u kobiet ciężarnych, [2]

 — działa przeciwdrobnoustrojowo – poprzez:

• zdolność do chelatowania jonów żelaza, które są jednym 
z kluczowych czynników niezbędnych do rozwoju 
mikroorganizmów, [3]

• hamowanie wnikania drobnoustrojów do komórek [4] oraz

• osłabianie biofilmu bakteryjnego. [5]

Z tego powodu stanowi składnik suplementów diety, m.in. de-
dykowanych pacjentom w profilaktyce infekcji oraz ciężarnym, 
które mogą być zagrożone anemią.

Badanie kliniczne z 2017 roku wskazuje również na korzyści z su-
plementacji laktoferyny w terapii AZS, [6] a inne badanie uwzględ-
niające skuteczność zarówno  in vitro, jak i  in vivo, wykazało, że 
dodatek laktoferyny do standardowej terapii wspomaga erady-
kację Helicobacter pylori. [7]

Wyjaśnienie
Laktoferyna jest białkiem należącym do rodziny transferyn, któ-
re wiąże żelazo i odpowiada za regulację szeregu procesów fizjo-
logicznych w tym:

 — aktywacji i proliferacji komórek układu odpornościowego,

 — hamowaniu rozwoju stanu zapalnego i infekcji,

 — utrzymaniu odpowiedniego poziomu żelaza.

Laktoferyna stanowi naturalny składnik siary (łac.  colostrum), 
mleka, łez, śliny oraz wydzieliny błony śluzowej nosa i narządów 
płciowych. W organizmie za jej produkcję odpowiadają gruczo-
ły zewnątrzwydzielnicze oraz neutrofile, a źródłem laktoferyny 
w preparatach dostępnych na rynku jest mleko krowie.

Laktoferyna w profilaktyce i leczeniu COVID-19
W związku z tym, że trwa pandemia COVID-19, pacjenci mogą 
być też zainteresowani preparatami mogącymi potencjalnie 
wspomagać odporność i chronić przed infekcją. Przyjrzyjmy się 
więc badaniom, które koncentrowały się na skuteczności laktofe-
ryny w profilaktyce COVID-19.

Co wiemy do tej pory?

Liczne badania in vitro potwierdziły aktywność laktoferyny wobec 
adenowirusów, wirusa grypy typu A, HIV, rotawirusów, a także 
koronawirusa strukturalne podobnego do SARS-CoV-2. Skutecz-
ność laktoferyny wynikała m.in. z hamowania replikacji wirusów, 
uniemożliwianiu ich przeniknięcia do komórek gospodarza i za-
pobieganiu wystąpienia efektu cytopatycznego (ang. cytopathic 
effect, CPE), czyli zmianom degeneracyjnym, jakie zachodzą 
w komórkach gospodarza pod wpływem namnażania wirusa. [4]

Badanie  in vitro  z 2011 roku wykazało, że laktoferyna wiąże się 
z polisacharydami na powierzchni komórek gospodarza, które sta-
nowią jedno z miejsc adhezji koronawirusów, przez co uniemoż-
liwia wniknięcie do wnętrza komórek. W badaniu wykorzystano 
pseudokoronawirusa, który był strukturalnie podobny do SARS-
-CoV-2, będącego czynnikiem wywołującym COVID-19. [8] Ponad-
to tegoroczne (2021) badanie  in vitro  wykazało, że laktoferyna 
ma zdolność do wiązania się białkami na powierzchni komórek, 
do których powinowactwo wykazuje również SARS-CoV-2. “Zaję-
cie miejsca”, a więc zablokowanie tych białek przez laktoferynę 
utrudnia adhezję wirusów do błon komórkowych, a tym samym 
ich przenikanie do wnętrza komórek i dalsze namnażanie. [9] Ba-
dania na zwierzętach wskazują również, że podawanie laktofe-
ryny wpływa na ekspresję genów odpowiadających za regulację 
procesów fizjologicznych, w tym zmniejsza nadmierną aktywację 
układu immunologicznego na czynniki prozapalne, redukuje po-
wstawanie wolnych rodników i zwiększa poziom przeciwzapal-
nych cytokin, w tym TGF β1, która jest substancją kluczową w re-
gulacji odpowiedzi immunologicznej. [10]

Jeśli chodzi o badania kliniczne, niewielkie badanie z udziałem 
75 pacjentów z pozytywnym wynikiem testu antygenowego 
dla COVID-19 wykazało, że stosowanie laktoferyny w połącze-
niu z cynkiem przez 10 dni wiązało się z poprawą stanu zdrowia 
u wszystkich uczestników już po 4-5 dniach. [11] Ponadto obecnie 
zarejestrowane są 4 badania kliniczne z zastosowaniem laktofe-

mgr farm. Marta Libura
Redaktor naukowy w 3PG. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum. Czynna zawodowo farmaceutka.
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ryny w przebiegu COVID-19, w tym dwa w celu oceny jej działa-
nia prewencyjnego (profilaktyka zachorowania), a pozostałe dwa 
jako adiuwanta w trakcie leczenia.

Działanie laktoferyny jako adiuwanta (wspomagacza) w infek-
cjach koronawirusami wynika jednak nie tylko z uniemożliwiania 
wirusom wniknięcia do komórek i ich dalszemu namnażaniu, lecz 
również zapobieganiu wystąpienia nasilonych reakcji zapalnych 
na skutek burzy cytokinowej, które są jedną z przyczyn ciężkiego 
przebiegu COVID-19. Ze względu na fakt, że laktoferyna modu-
luje aktywność układu immunologicznego i zmniejsza poziom 
IL-6 i TNFα, może przyczyniać się do łagodzenia przebiegu cho-
roby. Obniżenie stężenia IL-6 przez laktoferynę wydaje się być 
szczególnie korzystne u pacjentów z COVID-19, ponieważ zgod-
nie z tegoroczną metaanalizą (2021) jej podwyższony poziom 
wiąże się z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby i zgonu. [12] Ak-
tywność przeciwzapalna zarówno endo- jak i egzogennej laktofe-
ryny wynika z jej zdolności do wyciszania nadmiernej aktywacji 
komórek układu immunologicznego, głównie poprzez hamowa-
nie uwalniania prozapalnych cytokin, w tym IL-6 i IL-10. [10] Ponad-
to u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 obserwowano 
podwyższone stężenie ferrytyny, a laktoferyna poprzez chelato-
wanie jonów żelaza przyczynia się do obniżenia jej poziomu. [13]

Ale co ma wspólnego poziom żelaza z przebiegiem COVID-19?

Zarówno w przebiegu COVID-19, jak i innych infekcji wirusowych, 
żelazo stanowi składnik niezbędny do przemian energetycznych 
w komórkach, które ulegają nasileniu w trakcie infekcji ze wzglę-
du na obecność patogenu i zwiększoną aktywność komórek 
układu immunologicznego. Zbyt wysoki poziom żelaza skutku-
je jednak nasileniem procesów red-ox i wytworzeniem wolnych 
rodników, które uszkadzają poszczególne komórki i tkanki. Po-
nadto żelazo nasila namnażanie wirusów, a więc jego nadmiar 
promuje rozwój infekcji. Zaburzenia w równowadze poziomu 
żelaza są dodatkowo potęgowane przez aktywność prozapal-
nych cytokin, w tym IL-6, których ilość również wzrasta podczas 
infekcji. Nasilenie procesów zapalnych w przebiegu infekcji jest 
określane jako “burza cytokinowa”, która z jednej strony stanowi 
naturalną odpowiedź układu immunologicznego na obecność 
patogenów, jednak z drugiej wiąże się z ryzykiem powikłań, m.in. 
kardiologicznych i neurologicznych. [14] Z tego względu zdolność 
laktoferyny do chelatowania jonów żelaza wydaje się być obiecu-
jąca w kontekście zarówno profilaktyki, jak i wspomagania lecze-
nia COVID-19.

W licznych artykułach w Internecie, a nawet reportażach w tele-
wizji, można znaleźć informacje o ryzyku zakrzepicy u pacjentów 
przechodzących COVID-19. Zbyt wysokie stężenie jonów żelaza 
w organizmie jest jednym z czynników zwiększających ryzyko 
COVID-19, przyczyniając się do zaburzeń funkcjonowania układu 
odpornościowego i zwiększenia ryzyka nadmiernej krzepliwo-
ści krwi. Większe stężenie żelaza wiązało się również z ryzykiem 
cięższego przebiegu COVID-19, a u licznych pacjentów z potwier-
dzoną chorobą w przypadku stężenia ferrytyny powyżej 300 
μg/l odnotowano 9-krotnie większe ryzyko zgonu. [13]  Zdolność 
laktoferyny zarówno do chelatowania jonów żelaza, jak i regu-
lacji funkcjonowania układu odpornościowego, wydaje się więc 
szczególnie interesująca w kontekście profilaktyki i wspomaga-
nia leczenia COVID-19.

Laktoferyna jako substancja chroniąca przed infekcjami
Największe stężenia laktoferyny u ludzi występują w siarze oraz 
mleku kobiecym, jednak jej ilość znacząco wzrasta również 
w przebiegu infekcji – standardowo stężenie laktoferyny u ludzi 

waha się w graniach 0,4–2,0 µg/mL i wzrasta nawet do 200 µg/
mL w czasie choroby.

Czy w związku z tym można przypuszczać, że wykazuje ona dzia-
łanie ochronne?

Laktoferyna stanowi składnik preparatów mających wspomagać 
zwalczanie infekcji. Jej pośrednia aktywność immunomodulują-
ca wynika z wielokierunkowego działania, w tym m.in.: [15] [16]

 — wiązania się z receptorami na powierzchni komórek 
układu odpornościowego oraz aktywacją receptorów toll-
podobnych (ang. toll-like receptors, TLR), które stanowią 
jeden z kluczowych elementów mechanizmu odporności 
wrodzonej,

 — regulacji różnicowania, migracji i aktywności innych 
komórek układu immunologicznego, w tym limfocytów B, 
neutrofilów czy komórek dendrytycznych,

 — zmniejszenia stężenia cytokin prozapalnych, w tym 
IL-6 i TNFα.

Dzięki swojej przestrzennej budowie laktoferyna (patrz: obraz 
powyżej) posiada także zdolność do chelatowania jonów żela-
za (niezbędnych do rozwoju licznych bakterii), co ogranicza ich 
dostępność w środowisku namnażania bakterii. W ten sposób 
laktoferyna wykazuje bezpośrednie działanie przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybicze. Ponadto laktoferyna przyczynia się do osła-
bienia biofilmu bakteryjnego, tworzonego m.in. przez pałeczki 
ropy błękitnej, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie skutecz-
ności antybiotykoterapii i przyspieszenie eradykacji bakte-
rii. [5] Skuteczność laktoferyny w niszczeniu biofilmu bakteryjne-
go potwierdzają badania in vitro, w których laktoferyna poprzez 
wiązanie jonów żelaza zmniejszała ich dostępność dla bakterii 
namnażających się w miejscu infekcji, przez co pozbawiała je 
jednego z podstawowych czynników umożliwiających wzrost. [17]

Podwójnie zaślepione badanie kliniczne z 2013 roku wykazało, że 
przyjmowanie 600 mg laktoferyny w połączeniu z immunoglo-
bulinami IgF przez 90 dni wiązało się ze zmniejszeniem częstości 
przeziębienia i jego objawów w porównaniu z placebo. [18]

Laktoferyna jako składnik mleka matki stanowi również cen-
ny składnik dla noworodków, ponieważ przyczynia się do jego 
ochrony przed infekcjami, przyspiesza rozwój układu immunolo-
gicznego i mikrobioty jelitowej. Ponadto laktoferyna dostarczana 
wcześniakom wraz z mlekiem matki chroni je przed zagrażający-
mi życiu infekcjami, w tym sepsą. [19]  Przegląd  Cochrane  z 2020 
roku obejmujący 12 badań klinicznych z randomizacją wykazał, 
że podawanie laktoferyny (zarówno w połączeniu z probiotyka-
mi, jak i bez nich) wcześniakom zmniejsza ryzyko zakażenia krwi 
i skraca czas pobytu w szpitalu. [20]

Korzyści ze stosowania laktoferyny u ciężarnych
U kobiet w okresie ciąży wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na 
składniki odżywcze, lecz również mikro- i makroelementy, w tym 
żelazo. Suplementacja żelaza w postaci soli może jednak wiązać 
się z ryzykiem wystąpienia uciążliwych działań niepożądanych, 
w tym przede wszystkim bólu brzucha, nudności i zaparcia, które 
należą do objawów szczególnie utrudniających funkcjonowanie 
kobietom ciężarnym, ze względu na fakt, że często występują 
one w związku z samą ciążą.

Laktoferyna może więc stanowić dla wielu pacjentek alternatyw-
ny sposób suplementacji.
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Badanie obserwacyjne z 2015 roku wykazało, że przyjmowanie 
preparatu złożonego zawierającego EDTA, laktoferynę, witaminę 
C i B₁₂ począwszy od I trymestru aż do porodu jest bezpieczne 
dla ciężarnych oraz przyczynia się do utrzymania odpowiedniego 
poziomu żelaza. [21]

Metaanaliza z 2017 roku obejmująca łącznie 600 kobiet wykaza-
ła również, że przyjmowanie laktoferyny w ilości 200–250 mg na 
dobę przez 4–8 tygodni jest równie skuteczne co 150–520 mg 
siarczanu żelaza pod kątem leczenia niedokrwistości wynikają-
cej z niedoboru żelaza u kobiet ciężarnych w II lub III trymestrze. 
Ponadto według ocenianych badań stosowanie laktoferyny było 
bezpieczne i wiązało się z mniejszym ryzykiem zaburzeń żołąd-
kowo-jelitowych niż w przypadku siarczanu żelaza. [2]

Stosowanie laktoferyny u kobiet ciężarnych może mieć również 
pozytywny wpływ na regulację funkcjonowania układu immu-
nologicznego, utrzymanie odpowiedniego poziomu cytokin pro- 
i przeciwzapalnych, ochronę matki i płodu przed infekcjami oraz 
zmniejszenie ryzyka przedwczesnego porodu.

Pozostałe zastosowania laktoferyny
Mimo że laktoferyna jest wykorzystywana głównie jako składnik 
preparatów stosowanych w profilaktyce infekcji oraz zmniejsza-
niu skutków anemii, badania kliniczne dowodzą, że może być 
korzystna również w innych schorzeniach. Podwójnie zaślepione 
badanie kliniczne z 2017 roku z udziałem 45 pacjentów wykazało, 
że codzienne przyjmowanie laktoferyny w połączeniu z immuno-
globulinami przez 56 dni przyczynia się do zmniejszenia skór-
nych objawów AZS i poprawy jakości życia. [6]

Badania in vitro wykazały również, że laktoferyna hamuje rozwój 
bakterii  Helicobacter pylori  i wzmacnia działanie antybiotyków 
stosowanych w jej eradykacji. Potwierdzają to również badania 
kliniczne, w których dodanie laktoferyny do terapii eradykacyj-
nej zwiększyło odsetek wyleczonych pacjentów. [7] W metaana-
lizie z 2009 roku obejmującej 5 badań klinicznych z randomiza-
cją z udziałem łącznie 682 pacjentów wykazano, że laktoferyna 
poprawia skuteczność terapii o 4-17% nie zwiększając przy tym 
jednocześnie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. [22]

Prowadzone są również badania pod kątem potencjalnego za-
stosowania laktoferyny m.in. w schorzeniach neurodegeneracyj-
nych i hamowaniu rozwoju nowotworów.

Bezpieczeństwo stosowania laktoferyny
Laktoferyna jest określana przez FDA jako GRAS (ang. Generally 
Recognized As Safe), gdy jest stosowana w żywności. W badaniach 
klinicznych była dobrze tolerowana w ilościach nawet do 4,5 g 
dziennie. [13] Warto jednak zaznaczyć, że już dawka 20 mg dzien-
nie laktoferyny wykazuje aktywność stymulującą układ odporno-
ściowy. [23] [1]

Co ciekawe, laktoferyna pozyskiwana z mleka krowiego dostęp-
na w suplementach diety jest pod względem struktury bliska lak-
toferynie ludzkiej, a jej sekwencja aminokwasowa jest podobna 
aż w 78%. [3]

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:

Dla pacjentów przyjmujących wiele leków, ważną informację 
może stanowić fakt, że laktoferyna nie wchodzi w klinicznie istot-
ne interakcje z lekami ani żywnością – oprócz zdolności do zwięk-
szania absorpcji przyjmowanego żelaza, co jednak jest efektem 
korzystnym.
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Realizując receptę z takim dawkowaniem, można wydać ilość leku 
nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych dostępnych 
w obrocie opakowaniach, określonych w wykazie leków refundo-
wanych, a w przypadku leku nierefundowanego, w dwóch naj-
mniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu.

Wyjaśnienie
W omawianym przypadku wskazano sposób dawkowania, jako: 
1×1 doraźnie. Za słownikiem języka polskiego doraźnie znaczy: 
chwilowo, dorywczo, na razie, natychmiastowo, od wypadku do 
wypadku. [1]

Doraźne podawanie leku może dotyczyć zarówno podawania 
w razie potrzeby, pojedynczych dawek leków np. jedna jednost-
ka dawkowania sumatryptanu w napadzie migreny, jak również 
przeprowadzania doraźnych kuracji np. 2-4 tygodnie podawania 
pantoprazolu w leczeniu objawów choroby refluksowej przeły-
ku, [2] powtarzane doraźnie, kilka razy w roku.

Podane dawkowanie jest jasne dla pacjenta, ale formalnie błęd-
ne. Określa jak stosować dany lek, ale nie pozwala na wyliczenie 
ilości leku do wydania. Osoba wystawiająca receptę dookreśliła 
sposób dawkowania słowem doraźnie, co wskazuje, że kuracja 
nie jest ciągła. Rzecz w tym, że określenie doraźnie nie może zo-
stać uznane za informacje inne niż określone w rozporządzeniu 
lub w art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, gdyż jest formą 
określenia częstotliwości stosowania w czasie. Stanowi część 
sposobu dawkowania. [3] [4]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie 
recept. Dz.U.2020.2424 czytamy, że:

§2. Ust. 2 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie 
jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określo-
nym czasie.

§8. Ust. 7 Osoba wydająca realizuje receptę, na której:

2) zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu lub w art. 
96a ustawy – Prawo farmaceutyczne informacje lub znaki niesta-
nowiące reklamy.

W tym zapisie dawkowania nie wskazano też jednostki dawko-
wania. Nie jest to błędem, ponieważ osoba realizująca receptę 
może określić jednostkę dawkowania na podstawie postaci leku.

Można się też spotkać z opinią, że dopisek doraźnie oraz po-
dobne, np: “w razie potrzeby”, “wiadomo” itp. są efektem błędu 
programu komputerowego używanego do wystawiania recepty, 
i należy je pomijać. Taki pogląd nie ma jednak poparcia w przepi-
sach dotyczących realizacji recept.

Piśmiennictwo:
1. Doroszewski. W. (red). (2021). Słownik języka polskiego. WN PWN. 
2. Takeda Pharma (2019) ChPL Controloc 20. 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie recept. Dz.U.2020.2424 
4. Ustawa z dnia 06.09.2001 – Prawo farmaceutyczne ze zm. 

Ile opakowań leku można wydać 
przy zapisie “1×1 doraźnie”?
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69. Inozytol

Synonimy: inositol, myo-inozytol, witamina B8

Inozytol pod względem chemicznym należy do alkoholi cukrowych i występuje w wielu pro-
duktach spożywczych, takich jak zboża, mięso, cytrusy czy rośliny strączkowe. Dawniej ino-
zytol uważano za substancję należącą do witamin z grupy B, jednak obecnie ze względu na to, 
że istnieją dowody świadczące o jego endogennej syntezie, to określenie nie jest już aktualne.

 69.1.  69.1. DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE INOZYTOLU
Inozytol wytwarzany w organizmie stanowi jednostkę budulcową fosfolipidów błony ko-
mórkowej, przy czym jego poszczególne stereoizomery różnią się aktywnością farmakolo-
giczną. Najpowszechniejszą formą inozytolu jest myo-inozytol, który występuje głównie 
w ośrodkowym układzie nerwowym. myo-inozytol służy do syntezy diacyloglicerolu, który 
należy do wtórnych przekaźników, przez co bierze udział w regulacji sygnalizacji międzyko-
mórkowej. Badania kliniczne potwierdziły skuteczność inozytolu w zespole metabolicznym, 
zespole policystycznych jajników (PCOS), zapobieganiu porodowi przedwczesnemu i reduk-
cji lęku napadowego. W badaniach potwierdzono też porównywalną skuteczność D-chiro-
-inozytolu. Brakuje wystarczających dowodów na skuteczność inozytolu m.in. w ADHD, 
zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, chorobie Alzheimera czy cukrzycy.

 69.1.1.  69.1.1. Skuteczność inozytolu potwierdzona w badaniach klinicznych
Inozytol wykazuje prawdopodobną skuteczność potwierdzoną badaniami klinicznymi w ta-
kich stanach jak:

 — Zespół metaboliczny – w badaniu z udziałem kobiet po menopauzie z zespołem me-
tabolicznym, będących na diecie niskokalorycznej, suplementacja myo-inozytolem 
w ilości 2 g dwa razy dziennie przez rok wiązała się ze zmniejszeniem stężenia całkowi-
tego cholesterolu, poziomu trójglicerydów, zwiększeniem poziomu cholesterolu HDL, 
obniżeniem ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz poprawą insulinooporności 
w porównaniu z placebo (Santamaria i in., 2012). Kombinacja inozytolu i kwasu alfa-
-liponowego przyjmowana przez 6 miesięcy wraz z dietą niskokaloryczną powodowała 
zmniejszenie wskaźnika insulinooporności w porównaniu z samą dietą u kobiet po me-
nopauzie z zespołem metabolicznym. Ponadto wykazano zwiększenie stężenia chole-
sterolu HDL o ok. 6% i zmniejszenie poziomu trójglicerydów o 4,9% w porównaniu do 
wartości wyjściowej (Capasso i in., 2013). 

 — Zespół policystycznych jajników (PCOS) – metaanaliza z 2017 roku wykazała, że 
przyjmowanie inozytolu powoduje obniżenie poziomu glukozy i insuliny na czczo, 
stężenia cholesterolu całkowitego, trójglicerydów oraz testosteronu (Arentz i in., 2017). 
Metaanaliza 6 badań klinicznych z 2019 roku wykazała, że myo-inozytol w ilości 2–4 g 
na dobę wykazuje porównywalną skuteczność do metforminy w zakresie poprawy insu-
linooporności, stężenia insuliny na czczo, poziomu androgenów i BMI, z jednoczesnym 

NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Inozytol - badania kliniczne, 
zastosowanie, preparaty 
Reprint pochodzi z podręcznika: Składniki suplementów diety. Skuteczność, bezpieczeństwo i przegląd preparatów.
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mniejszym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Również połączenie myo-
-inozytolu z kwasem foliowym miało podobną skuteczność co metformina (Facchinetti 
i in., 2019). 

 — Poród przedwczesny – suplementacja myo-inozytolu z kwasem foliowym od I tryme-
stru aż do zakończenia ciąży powoduje zmniejszenie ryzyka porodu przedwczesnego 
o 64% u kobiet z ryzykiem cukrzycy ciążowej, w porównaniu do suplementacji samym 
kwasem foliowym, co wykazała metaanaliza 5 badań klinicznych (Zhang i in., 2019). 

 — Lęk napadowy – inozytol może łagodzić objawy lęku napadowego u pacjentów z aga-
rofobią lub bez niej. W ciągu 4 tygodni leczenia zmniejszał nasilenie i częstość ataków 
paniki (Benjamin i in., 1995). Skuteczność inozytolu może być równa fluwoksaminie, 
jednak konieczne są badania na większą skalę (Palatnik i in., 2001). 

 69.1.2.  69.1.2. Ograniczone dowody lub brak dowodów na skuteczność inozytolu
Nie ma wystarczających dowodów na skuteczność inozytolu w ADHD, zaburzeniach afek-
tywnych dwubiegunowych, chorobie Alzheimera i zespole stresu pourazowego. Wstępne 
badania kliniczne wykazały, że u pacjentów z nadwagą lub otyłych, którzy chorują na cuk-
rzycę typu I i są poddawani insulinoterapii, codzienne stosowanie inozytolu w połączeniu 
z kwasem foliowym przez 6 miesięcy powodowało zmniejszenie stężenia HbA1c o ok. 0,5% 
w porównaniu ze stosowaniem samego kwasu foliowego (Maurizi i in., 2017), jednak wyniki 
te nie są wystarczające, aby udowodnić skuteczność inozytolu w tym wskazaniu. 

Inozytol był również badany pod kątem zastosowania w innych stanach, takich jak zaburze-
nia ze spektrum autyzmu, depresja, schizofrenia czy neuropatia cukrzycowa, jednak prawdo-
podobnie jest w nich nieskuteczny. 

 69.2.  69.2. BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA INOZYTOLU
W badaniach inozytol był bezpiecznie stosowany w ilości do 18 g na dobę przez 6 tygodni 
i 6 g na dobę przez 10 tygodni, natomiast myo-inozytol 4 g na dobę przez 6 miesięcy (Natural 
Medicines, 2020). Ogólnie był dobrze tolerowany, jednak u niektórych pacjentów wystąpiły 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności czy biegunka, oraz ból głowy, bezsenność 
i zmęczenie. 

Inozytol w ciąży i podczas laktacji
myo-inozytol był bezpiecznie stosowany podczas ciąży w badaniach w ilości do 4 g na dobę 
(Natural Medicines, 2020). Nie są dostępne wiarygodne informacje na temat bezpieczeństwa 
stosowania inozytolu w okresie laktacji. Mleko matki jest bogate w inozytol, jednak nie ma 
dowodów na bezpieczeństwo egzogennej podaży inozytolu w czasie karmienia piersią. 

 69.3.  69.3. INTERAKCJE INOZYTOLU
Badania wskazują, że inozytol powoduje zmniejszenie stężenia glukozy we krwi i poziomu 
HbA1c u diabetyków. Jednoczesne przyjmowanie inozytolu i leków przeciwcukrzycowych 
może nasilać ich działanie, a tym samym zwiększać ryzyko hipoglikemii. Niektóre leki, ta-
kie jak karbamazepina, lit czy kwas walproinowy, mogą obniżać poziom inozytolu w mózgu 
przez hamowanie jego syntezy. Ma to jednak niewielkie znaczenie, ponieważ stężenie ogól-
noustrojowe inozytolu zależy przede wszystkim od jego podaży wraz dietą, a nie od endo-
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gennej syntezy. Ponadto jedna z form inozytolu – heksafosforan inozytolu, zwany kwasem 
fitynowym – może zmniejszać wchłanianie pierwiastków takich jak wapń, cynk czy żelazo. 

 69.4.  69.4. PREPARATY DOSTĘPNE NA RYNKU ZAWIERAJĄCE INOZYTOL
Inozytol dostępny jest jako składnik preparatów o statusie suplementów diety, które zostały 
przedstawione w tTabeli 68.

 t Tabela 68  
Wybrane preparaty zawierające inozytol.

Nazwa prepa-
ratu

Kategoria 
dostępności

Zawartość inozytolu 
w sugerowanej 
dawce dobowej 

Pozostałe składniki Opis producenta

Ovarin Suplement 
diety

1100 mg (w postaci 
izomerów: myo-
-inozytol, D-chiro-
-inozytol)

Kwas foliowy, wit. D, 
wit. B6, kwas pantote-
nowy, wit. B12

Suplement diety dla kobiet, zawie-
rający starannie dobrany zestaw 
składników odżywczych, wspo-
magający utrzymanie prawidłowej 
gospodarki hormonalnej w ilościach 
dostosowanych do potrzeb kobiet 
w wieku rozrodczym.

Depresanum Suplement 
diety

200 mg L-tryptofan, ekstrakt 
z kwiatów szafranu, 
wit. B6, kwas foliowy

Suplement diety wspomagający 
utrzymanie pozytywnego nastroju 
oraz przyczyniający się do prawid-
łowego funkcjonowania układu 
nerwowego.

Inofem Suplement 
diety

2000 mg myo-
-inozytolu

Kwas foliowy Suplement diety wspomagający 
utrzymanie prawidłowej równowagi 
hormonalnej u kobiet.

Szafraceum Suplement 
diety

100 mg Ekstrakt z szafranu, 
L-tryptofan, ekstrakt 
z korzenia żeń-szenia, 
wit. B6, wit. B2, wit. B12, 
kwas foliowy

Suplement diety zawierający 
składniki wspomagające utrzymać 
pozytywny nastrój.

Inofolic combi Suplement 
diety

1127,6 mg 
(w postaci izomerów: 
myo-inozytol, D-chiro-
-inozytol)

Kwas foliowy Suplement diety dla kobiet planują-
cych powiększenie rodziny.

Miovelia Żywność 
specjalnego 
przeznaczenia 
medycznego

Saszetki: 2250 mg 
(w postaci izomerów: 
myo-inozytol, D-chiro-
-inozytol)

Kapsuki: cholina, wit. 
D, resweratrol, wit. B6, 
L-metylofolian i kwas 
foliowy, jodek potasu, 
wit. B12

Preparat w formie saszetki oraz 
kapsułki to połączenie składników 
wpływających na funkcje jajników, 
oraz na jakość komórek jajowych, 
a także innych składników, kluczo-
wych w okresie przygotowania do 
ciąży i w trakcie ciąży.
Do postępowania dietetycznego w:

 » przypadku zaburzeń płodności,
 » zaburzeń gospodarki hormonal-

nej u kobiet w wieku rozrodczym 
związanych z zespołem policy-
stycznych jajników, insulino-
opornością, hiperinsulinemią, 
hiperandrogenemią,

 » przygotowaniu do procedur 
wspomaganego rozrodu.

Inozytol jest również składnikiem wielu preparatów mlekozastępczych dla niemowląt oraz 
napojów energetycznych (Red Bull i inne).
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70. Kapsaicyna

Synonimy: capsicum, capsaicin

Papryka roczna (Capsicum annuum L.) należy do roślin z rodziny psiankowatych i jest sto-
sowana jako żywność, a pozyskiwane z owoców ekstrakty są wykorzystywane ze względu na 
zawartość kapsaicyny. Źródłem kapsaicyny są również owoce pieprzu kajeńskiego (pieprzu 
cayenne).

 70.1.  70.1. DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE KAPSAICYNY
Owoce papryki rocznej zawierają kapsaicynoidy, wśród których największe znaczenie ma 
kapsaicyna. Kapsaicyna nadaje papryce ostry smak, a w preparatach dostępnych na rynku 
ma za zadanie powodować rozszerzanie skórnych naczyń krwionośnych na skutek oddzia-
ływania z termoreceptorami i uwalniania substancji P. Kapsaicyna jest stosowana głównie 
w bólach mięśniowo-stawowych i neuropatycznych. Przeprowadzone badania kliniczne 
wykazały skuteczność kapsaicyny w uśmierzaniu bólu w przebiegu neuropatii cukrzyco-
wej/popółpaścowej, bólu związanym z chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym 
zapaleniu stawów czy łuszczycą, a także klasterowanym bólu głowy oraz redukcji objawów 
całorocznego nieżytu nosa. Ponadto kapsaicyna może potencjalnie wykazywać skuteczność 
w redukcji cholesterolu, poprawie glikemii, łagodzeniu objawów fibromialgii, zmniejszaniu 
bólu stawów oraz w redukcji masy ciała i tkanki tłuszczowej. Dowody na skuteczność kapsa-
icyny w poprawie kondycji sportowej są sprzeczne.
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VAdemecum Farmaceutyczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Składniki suplementów diety. Skuteczność, bezpieczeństwo i przegląd preparatów to 
obszerne kompendium wiedzy na temat surowców wchodzących w skład suplementów diety 
dostępnych na rynku. Treść vademecum oparta jest na dostępnych badaniach naukowych, 
w tym najwyższej jakości przeglądach systematycznych i metaanalizach. Na ponad 500 
stronach podręcznika omówiono aż 172 wybrane surowce pod kątem ich składu i działania 
farmakologicznego, udowodnionej skuteczności klinicznej w poszczególnych jednostkach 
chorobowych, bezpieczeństwa stosowania oraz istotnych interakcji z równocześnie zażywanymi 
lekami. Znajdziesz tu również odpowiedzi na takie pytania jak:
• Które surowce naturalne skutecznie obniżają poziom cholesterolu?
• Jakie preparaty rekomendować przy zaburzeniach snu?
• Co rekomendować na obniżenie poziomu glukozy?
• Które preparaty mogą zmniejszać dysfunkcje seksualne?
• Jakie składniki przyczyniają się do złagodzenia bólu stawów?
Vademecum pozwala na usystematyzowanie swojej wiedzy i może stanowić pomoc w codziennej 
praktyce farmaceutów, lekarzy pierwszego kontaktu czy też dietetyków. Omówienie każdego 
surowca zakończone jest przeglądem dostępnych na rynku preparatów, co ułatwia odnalezienie 
się wśród licznych produktów obecnych na półkach aptek.

https://wydawnictwo.farm/produkt/skladniki-suplementow-diety-skutecznosc-bezpieczenstwo-i-przeglad-preparatow/
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Onychomykozy, czyli infekcje grzybicze paznokci, stanowią na-
wet 50% wszystkich chorób dotykających paznokcie. Grzybica 
paznokci jest przewlekłą chorobą wywoływaną przez dermato-
fity – Trychophyton rubrum, Trychophyton mentagrophyte i Epider-
mophyton floccosum  oraz przez pleśnie i drożdżaki. Najczęściej 
dotyczą paznokci stóp i są konsekwencją wcześniejszego zakaże-
nia lub grzybicy skóry. [1] 

Leczenie
Terapia grzybicy paznokci jest długotrwałym i ciężkim procesem. 
Wpływa na to keratynowa budowa paznokcia, nieprzepuszczal-
na dla większości leków oraz powolny wzrost płytki. Na opóź-
nienie wystąpienia efektu leczniczego będą miały dodatkowo 
wpływ wszelkie zaburzenia mikrokrążenia w dłoniach i stopach. 
Preparaty wykorzystywane do walki z grzybicą  paznokci mogą 
występować w postaci tabletek (terapia systemowa), dostępnych 
z przepisu lekarza lub lakierów (leczenie miejscowe).  Polecając 
preparat na grzybicę paznokci, trzeba pamiętać, że popularne 
i reklamowane preparaty na grzybicę stóp w postaci kremów 

będą nieskuteczne w przypadku leczenia grzybicy paznokci ze 
względu na to, że nie są w stanie przenikać w głąb keratynowej 
płytki paznokciowej, gdzie bytują patogeny. [2]

W przypadku, gdy zmiana jest niewielka i obejmuje tylko je-
den paznokieć, a także w profilaktyce i zapobieganiu nawrotów 
grzybicy paznokci możemy polecić szereg preparatów, dostęp-
nych bez recepty o działaniu przeciwgrzybiczym (patrz. niżej) 
lub inne – na przykład łagodzące problem nadmiernej potliwo-
ści. Jeżeli zmiana dotyczy więcej niż jednego paznokcia lub ma 
zaawansowany charakter, zalecana będzie konsultacja derma-
tologiczna i terapia systemowa preparatami z  terbinafiną  (My-
conafine),  itrakonazolem  (Trioxal),  flukonazolem  (Flumycon) 
lub miejscowe leczenie  lakierem  z cyklopiroksem  (Pirolam) 
lub amorolfiną (Amorolak).  

Preparaty bez recepty na grzybicę paznokci
Jakie preparaty bez recepty możemy polecić w grzybicy paznok-
ci? Zestawienie przedstawia poniższa tabela:

mgr farm. Jakub Dereń i mgr farm. Patrycja Cieślik

Grzybica paznokci
Przegląd preparatów

Nazwa Skład Skuteczność Uwagi

Oliprox lakier do 

paznokci

klimbazol, pirokton 

olaminy, olejek rozma-

rynowy

Klimbazol posiada potwierdzoną 

skuteczność w terapii zakażeń dermatofi-

tami.

Wyrób medyczny. 
Przed aplikacja preparatu należy obciąć paznokieć. Następnie 

nałożyć lakier na całą powierzchnię i pozostawić do wyschnię-

cia. Odbudowanie zdrowej płytki paznokciowej trwa zwykle 

około 6 miesięcy.

Olejek miętowy mentol Niewielkie badanie kliniczne obejmujące 

18 pacjentów. Wyleczenie u 28%, u 56% 

częściowe ustąpienie objawów. [3]

Olejek ma działanie dezynfekujące. Zastosowanie w leczeniu 

grzybicy paznokci ma charakter wspomagający.

Olejek z drzewa herba-

cianego

olejek z drzewa herba-

cianego

Istnieją doniesienia, że in vitro hamu-

ją rozwój Trichophyton rubrum [4], 

w innych badaniach przynosił niewielką 

poprawę. [5]

Olejek ma działanie dezynfekujące i przeciwbakteryjne. 

Zastosowanie w leczeniu grzybicy paznokci może mieć 

charakter wspomagający. Stosowanie: wcierać olejek w płytką 

paznokciową 2-3 razy dziennie.

Steper sztyft do 

paznokci

olej rycynowy, klotri-

mazol, olejek eukaliptu-

sowy, klimbazol, olejek 

z drzewa herbacianego

Klimbazol i klotrimazol posiadają po-

twierdzoną skuteczność w terapii 

zakażeń dermatofitami.

Wyrób medyczny. Preparat zawiera składniki o działaniu 

przeciwgrzybiczym (klotrimazol, klimbazol), tworzącym nie-

korzystne środowisko dla wzrostu dermatofitów (olejki) oraz 

wzmacniającym płytkę paznokcia (olej rycynowy). Preparat 

aplikuje się dwa razy dziennie, miejscowo. Stosowanie może 

trwać maksymalnie 4 tygodnie.

Pirolam płyn na skórę cyklopiroks 10 mg/mL Lek o szerokim zakresie działania 

przeciwgrzybiczego i potwierdzonej 

skuteczności.

Lek. 
Produkt należy nakłada 2 razy / dobę na zmieniony chorobo-

wo paznokieć, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnię-

cia. Leczenie może trwać maksymalnie 4 tygodnie.
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Za mało skuteczne w leczeniu zakażeń  grzybiczych uważa się 
preparaty tworzące powłokę mechaniczną na powierzchni płyt-
ki paznokciowej  (np.  Undofen lakier).  Należy je polecać  jedynie 
w profilaktyce i zapobieganiu nawrotom. Domowa metoda mo-
czenia stóp w occie jest również nieskuteczna. Metody mecha-
niczne: przycinanie paznokci oraz ich oczyszczanie z martwych 
i  zrogowaciałych tkanek, jeżeli jest wykonywane jednocześnie 
z innymi metodami leczenia, może poprawiać wygląd paznokci, 
ale nie wypływa na czas trwania ani na większą skuteczność te-
rapii. Mogą natomiast spowodować rozsianie zmian grzybiczych 
na zdrowe paznokcie.

O czym poinformować pacjenta?
Podobnie jak w przypadku grzybicy stóp, bardzo ważnym ele-
mentem terapii jest higiena, unikanie chodzenia boso, staranne 
osuszanie stóp, noszenie wygodnego, oddychającego obuwia 
i skarpetek z naturalnych włókien. Wszystkie przyrządy do pielę-

gnacji paznokci należy wymienić na nowe. Obuwie należy pod-
dać dezynfekcji za pomocą roztworu formaliny (lek recepturowy 
przepisany przez dermatologa). Namoczone takim roztworem 
waciki lub gazę należy włożyć do buta. Następnie obuwie trzeba 
umieścić w szczelnym, foliowym worku i przechowywać w za-
mknięciu przez kilka dni.

Piśmiennictwo:
1. Medscape.com Antonella Tosti. Onychomycosis. [dostęp 15.04.2016] 
2. Medscape.com Beth L. Erwin. Fungus of the Feet and Nails. [dostęp 15.04.2016] 
3. Derby R1, Rohal P, Novel treatment of onychomycosis using over-the-counter 

mentholated ointment: a clinical case series. J Am Board Fam Med. 2011 Jan-
Feb;24(1):69-74. 

4. Barchiesi F, Silvestri C, Arzeni D, et al. In vitro susceptibility of dermatophytes to 
conventional and alternative antifungal agents. Med Mycol.2009;47(3):321-326 

5. Buck DS, Nidorf DM, Addino JG. J Comparison of two topical preparations 
for the treatment of onychomycosis: Melaleuca alternifolia (tea tree) oil and 
clotrimazole. Fam Pract. 1994 Jun;38(6):601-5. 

6. Tabara K, Szewczyk AE, Bienias W, et al. Amorolfine vs. ciclopirox – lacquers for the 
treatment of onychomycosis. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy 
Dermatologii i Alergologii. 2015;32(1):40-45. 

7. ChPL Pirolam lakier 
8. ChPL Amorolak 

Nazwa Skład Skuteczność Uwagi

Pirolam lakier cyklopiroks 80 mg/g Lek o szerokim zakresie działania 

przeciwgrzybiczego i potwierdzonej 

skuteczności. Może być stosowany 

w połączeniu z doustnymi lekami prze-

ciwgrzybiczymi. [6]

Lek. 
Lakier należy nanieść równomiernie pędzelkiem na płytkę 

paznokciową i pozostawić do wyschnięcia. Przez pierwszy 

miesiąc leczenia lakier należy nakładać co drugi dzień. 

W ten sposób zapewnia się nasycenie paznokcia substancją 

czynną. 

W drugim miesiącu leczenia stosowanie lakieru można ogra-

niczyć do dwóch razy w tygodniu, a od trzeciego miesiąca 

stosować raz w tygodniu. 

W całym okresie leczenia należy raz w tygodniu zmyć całą 

warstwę lakieru kosmetycznym zmywaczem do paznokci. 

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia grzybicze-

go, ale nie 

należy stosować go jednak dłużej niż przez 6 miesięcy. [7]

Amorolak lakier, Loce-
ryl lakier

amorolfina 50 mg/ml Lek o szerokim zakresie działania 

przeciwgrzybiczego i potwierdzonej 

skuteczności. Połączenie z doustnymi 

lekami przeciwgrzybiczymi zwiększa 

skuteczność leczenia. [6]

Lek. 
Lakier należy nakładać 1-2 razy w tygodniu. Po nałożeniu 

odczekac 3-5 minut do wyschnięcia. Leczenie trwa zazwyczaj 

od 6 do 12 miesięcy. [8] [6]
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ŚCIĄGA APTECZNA

Skróty w nazwach handlowych 
leków

Postać Akronim Znaczenie Przykłady leków

postacie o przedłużonym 

uwalnianiu

MR - modified release zmodyfikowane uwalnianie Preductal MR, Diaprel MR, Ceclor MR

SR - sustained release, slow re-
lease

podtrzymane uwalnianie, powolne 

uwalnianie

Symlok SR, Tertensif SR, Diuresin SR, Anafranil SR, 
Doreta SR

XL - extended liberation przedłużone uwalnianie Cardura XL, Kamiren XL, Faxolet XL, Lescol XL

XR - extended release przedłużone uwalnianie Trittico XR, Glucophage XR, Kwetaplex XR, Uprox 
XR, Wellbutrin XR

LA - long-acting długo działający Zoladex LA

retard spowolnione uwalnianie (NIE opóźnione) Dicloberl retard, Dicloratio retard, Dilzem retard, 
Duspatalin retard, Ketilept retard, Rantudil retard, 
Euphyllin CR retard, Metindol retard, Pentohexal 
600 retard

HBS - hydrodynamically balan-

ced system

system hydrodynamicznie zrównoważony, 

kapsułki flotacyjne

Madopar HBS

Modutab modyfikowane uwalnianie Requip-Modutab

prolongatum przedłużone uwalnianie Hemofer prolongatum, Majamil prolongatum, 
Polfilin prolongatum, Kalipoz prolongatum

long przedłużone uwalnianie Ipres long, Euphyllin long, Effox long, Doxalong

Uno - jeden (pojedyncze daw-

kowanie)

przedłużone uwalnianie Dalfaz Uno, Fromilid Uno, Ketonal Uno, Klacid 
Uno, Noax Uno, Olfen Uno

postacie o kontrolowanym 

uwalnianiu (uwalniające 

stałą dawkę API)

CR - controlled release kontrolowane uwalnianie Mediket CR, Tegretol CR, Trittico CR

ZOK - zero-order kinetics kinetyka zerowego rzędu Betaloc ZOK

ZK - zero-order kinetics kinetyka zerowego rzędu Beto ZK, Metocard ZK

OCAS - oral controlled ab-
sorption system

doustny system o kontrolowanej absorpcji Omnic Ocas

postacie rozpadające się 

w jamie ustnej

Q-Tab - quick tablet „szybka” tabletka Elicea Q-Tab, Yasnal Q-Tab, Mirzaten Q-Tab, 
Torendo Q-Tab, Prenessa Q-Tab

swift szybki, natychmiastowy Zolafren-swift, Apra-swift, Amlozek-swift, Moza-
rin-swift

ODT - orally disintegrating ta-
blet, orodispersible tablet

tabletka ulegająca rozpadowi w jamie 

ustnej

Betaserc ODT, Donectil ODT, Cognezil ODT, 
Depralin ODT, Arbit ODT,

instant natychmiastowy Imodium Instant

Zydis nazwa własna jednej z pierwszych techno-

logii produkcji tabletek rozpadających się 

w jamie ustnej

Zofran Zydis

Disperzi rozpuszczanie Olzax Disperzi

ORO - orodispersible orodyspergowalny ApoEscitacin ORO, Remirta Oro

RPD liofilizat doustny w postaci krążka Maxalt RPD

Melt liofilizat doustny w postaci krążka Minirin melt
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Postać Akronim Znaczenie Przykłady leków

tabletki do sporządzania 

zawiesiny

Dis - dissolve tabletki doustne/do sporządzania zawie-

siny

Amotaks Dis

QUICKTAB tabletka do sporządzania zawiesiny doust-

nej/rozpadająca się w jamie ustnej

Amoksiklav QUICKTAB

formy o opóźnionym 

uwalnianiu

EC - enteric-coated z otoczką dojelitową Anapran EC

EN - enteric dojelitowe Sulfasalazin EN Krk

tabletki podjęzykowe SL - sublingual podjęzykowe Xanax SL

Niektóre skróty oznaczają jednak zupełnie co innego, np. nazwę 
firmy:

 — TZF – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

 — PPH – Polpharma

 — WZF – Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne

 — GSK – Glaxo Smith Kline

 — VP – Valeant Pharma

lub nazwę leku dodatkowego, np.:

 — HCT – hydrochlorotiazyd, w Tensart HCT.

REKLAMA

E-booka bezpłatnie pobierzesz ze strony
www.doradzamodpowiedzialnie.pl

Chcesz dowiedzieć się jak odpowiedzialnie
wybierać preparaty i udzielać rekomendacji 
w aptece?

W ramach Kampanii Doradzam odpowiedzialnie
powstał e-book „Wszystko, co musisz wiedzieć
po wprowadzeniu Ustawy o zawodzie
farmaceuty”, który zawiera komplet
praktycznych wskazówek, dzięki którym
zadbasz odpowiedzialnie o dobro pacjenta.

POBIERZ

http://3pg.link/doradzam-odpowiedzialnie-ebook
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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:

Dlaczego farmaceuta zawsze 
poleca osłonę do antybiotyku?

W naszych jelitach żyje nawet 1000 różnych gatun-
ków bakterii (800 w jelicie grubym), tworząc skom-
plikowaną sieć powiązań pomiędzy sobą i naszym 
organizmem.

Naturalna flora (mikrobiota) jelitowa
Obecność bakterii probiotycznych wpływa na prawi-
dłowe funkcjonowanie organizmu. m.in. poprzez:

 — stymulowanie prawidłowego rozwoju 
i funkcjonowania układu odpornościowego,

 — hamowanie wzrostu bakterii chorobotwórczych 
w jelitach,

 — pobudzanie procesu regeneracji nabłonka jelita,
 — wytwarzanie materiału energetycznego dla 
komórek jelita grubego,

 — uczestniczenie w trawieniu laktozy, cukrów 
i błonnika,

 — wytwarzanie witaminy B1, B2, B12, K, biotyny (H) 
i kwasu foliowego,

 — ułatwianie wchłaniania jonów wapnia, żelaza 
i magnezu.

Jak antybiotyki wpływają na mikrobiotę 
jelitową?
Antybiotyki i chemioterapeutyki o działaniu przeciw-
bakteryjnym zabijają lub hamują wzrost bakterii cho-
robotwórczych atakujących nasz organizm. Niestety 
wpływają również na naszą florę jelitową, zaburzając 
równowagę pomiędzy poszczególnymi gatunka-
mi lub prawie całkowicie wyjaławiają nasz przewód 

pokarmowy. Powoduje to wzdęcia, biegunki, pogar-
sza trawienie i wchłanianie substancji odżywczych. 
W skrajnym przypadku prowadzi do kolonizacji na-
szego przewodu pokarmowego przez chorobotwór-
cze gatunki grzybów. Innym groźnym powikłaniem 
jest  rzekomobłoniaste zapalenie jelit  – uszkodze-
nie ściany jelit i intensywne biegunki, wywołane bak-
terią Clostridium difficile.

Co stosować przy antybiotykoterapii?
Probiotyki to żywe organizmy, które podane w odpo-
wiedniej ilości oddziaływają korzystnie na organizm 
gospodarza. Są to najczęściej szczepy bakterii produ-
kujące kwas mlekowy z rodzaju  Lactobacillus  (np.  L. 
acidophilus, L. casei, L. reuteri. L. rhamnosus) i  Bifido-
bacterium  (B. animalis, B. breve). Do probiotyków 
należą także drożdżaki  Saccharomyces boulardii. 
Stosując preparaty zawierające te mikroorganizmy, 
przywracamy prawidłowy skład mikroflory jelitowej 
i hamujemy wzrost drobnoustrojów chorobotwór-
czych.  Pamiętaj, że długość okresu probiotykoterapii 
zależy od czasu trwania antybiotykoterapii. Im dłużej 
stosujemy antybiotyk, tym silniej niszczymy naszą 
florę, a jej odbudowa może potrwać kilka miesięcy. 
Nie odstawiaj zatem preparatu probiotycznego tuż 
po zakończeniu leczenia antybiotykiem.

Zapytaj farmaceutę, jak dobrać najlepszy preparat, 
ponieważ różnią się one rodzajami i ilością szczepów, 
także liczbą bakterii. Staraj się unikać tanich prepa-
ratów probiotycznych, dla których często producent 
nie gwarantuje obecności żywych kultur bakterii.
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