
WYDAWCA REKLAMA

reklama@goniecapteczny.pl

REDAKCJA

ul. Lipowa 3/216-217
Kraków 30-702
redakcja@goniecapteczny.pl

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób 
uprawnionych do wystawiania recept oraz osób 
prowadzących obrót produktami leczniczymi 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne 
z dnia 6 września 2001 r. z późniejszymi zmianami.

9  | 

TEMAT NUMERU

Nr 58/2022 (04)
26 czerwca

RECEPTA NA IMPORT 
DOCELOWY 17  |   LEKI PRZECIWCUKRZYCOWE  

A KARMIENIE PIERSIĄ

Czy ksylometazolina i oksymetazolina 
mogą być stosowane w czasie karmienia 
piersią?

ISSN 2719-4159

6



POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 20222 | GONIEC APTECZNY

Spis treści

Ksylometazolina 
i oksymetazolina a karmienie 
piersią

6

A KT U A L N O Ś C I  |  3

W I E D Z A P RO D U KTO WA     |  6

Ksylometazolina i oksymetazolina a karmienie piersią |  6
MGR FARM. MARLENA BOJARSKA

P RAW O I  R E A L I Z AC J A R E C E P T  |  9

Recepta na import docelowy |  9
MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI

O D P O W I E D Z I  N A P YTA N I A CZYT E L N I KÓ W  |  11

Czy można zrealizować receptę na igły do insuliny, jeżeli  
nie podano sposobu stosowania? |  11
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK

Jak skontrolować dawki pediatryczne w przypadku  
proszków z lekiem Gasprid? |  12
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK

H U M O R A P T E KA R S K I  |  13

P O M O C E I  Ś C I ĄG I  A P T E CZ N E  |  15

Bezlaktozowe odpowiedniki preparatów zawierających  
laktozę |  15

D L A N A J M ŁO D S ZYC H PAC J E N TÓ W  |  16

Kolorowanka |  16

N OTAT KA Z P O D R Ę CZ N I KA  |  17

Leki przeciwcukrzycowe a karmienie piersią  |  17

Recepta na import docelowy 9

Leki przeciwcukrzycowe 
a karmienie piersią

17

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 20223 | GONIEC APTECZNY

A KT U A L N O Ś C I

NFZ zapłaci wybranym 
aptekom za dyżury 
nocne
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Obecnie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych na danym terenie określa rada powiatu, a za 
ekspedycję w porze nocnej apteka pobiera dodatko-
wą opłatę. Ze względu przede wszystkim na mały ruch 
w godzinach nocnych, dopłaty i zyski nie rekompensu-
ją kosztów prowadzenia apteki w tych godzinach.

Ministerstwa Zdrowia przedstawiło nową wersję (po-
przednią zaprezentowano rok temu) projektu dotyczą-
cego art. 94 ustawy o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych.

Obecne brzmienie tego artykułu jest następujące:
Art. 94. 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powi-
nien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostęp-
ność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta 
i inne dni wolne od pracy.

2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym te-
renie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu 
opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu 
powiatu i samorządu zawodu farmaceuty.

2a. Rada powiatu przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, 
w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdro-
wia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Na-
czelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:

1) maksymalną wysokość dopłat, które są pobierane przez aptekę 
za ekspedycję w porze nocnej, uwzględniając potrzebę wydania 
leku;

2) grupę produktów leczniczych, za wydawanie których w porze 
nocnej nie pobiera się opłaty, biorąc pod uwagę konieczność 
udzielenia pomocy ratującej życie lub zdrowie.[1]

“Główna korekta dotyczy zakresu oddziaływania 
przepisów, które zakładają pokrywanie przez NFZ 
kosztów działalności aptek w nocy i w dni wolne od 
pracy. W pierwotnej wersji jest mowa o powiatach, 
których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. 
mieszkańców. Takie kryterium spełnia tylko jeden po-
wiat. Projekt jest więc poprawiany. W wersji roboczej, 
przedstawionej podczas prac zespołu, jest już mowa 
o miastach, które są siedzibą władz powiatów, o licz-
bie mieszkańców nieprzekraczających 30 tysięcy osób. 
W tym kształcie projekt objąłby 40 proc. powiatów” – 

mówi cytowana przez portal Prawo.pl Bernadeta Skó-
bel, radca prawny Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Nowelizacja Art. 94. zakłada, że dyżury apteczne będą 
oparte nie na przymusowości, ale na dobrowolno-
ści. Ponadto za dyżur w godzinach nocnych uznawa-
na będzie praca pomiędzy godz. 21 a 22.59 danego 
dnia, a dyżur w dzień wolny od pracy będzie pełniony 
bez przerwy przez 4 kolejne pełne godziny zegarowe 
w przedziale czasowym pomiędzy godz. 10 a 18 tego 
dnia. W tych godzinach w powiatach spełniających 
wcześniej wspomniane warunki pracę aptek opłaci 
NFZ. W większych powiatach oraz w sytuacjach, gdy 
apteka miałaby być otwarta dłużej, to powiaty będą 
finansować dyżury apteczne.[2]

Piśmiennictwo:
1. sjp.lex.pl: Art. 94. – [Godziny pracy aptek ogólnodostępnych] – Prawo 

farmaceutyczne.
2. Prawo.pl: NFZ zapłaci aptekom za nocną pracę tylko w niedużych miastach. 

20.06.2022.

Dlaczego Komisja 
Europejska zakazuje 
stosowania monakoliny 
K w dotychczasowych 
porcjach?
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

22 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Komi-
sji Europejskiej 2022/860 z dnia 1 czerwca 2022 r. 
zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmiany 
dotyczą monakolin ze sfermentowanego czerwonego 
ryżu. Skutkiem rozporządzenia będzie zapewne re-
formulacja wielu popularnych suplementów diety “na 
cholesterol”.

Wnioski Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności wskazują na związek przyczynowo-skutkowy 
pomiędzy spożywaniem monakoliny K ze sfermento-
wanego czerwonego ryżu a utrzymaniem prawidło-
wego stężenia cholesterolu LDL we krwi przy dawce 
dziennej na poziomie 10 mg oraz związek przyczy-
nowo-skutkowy między spożywaniem produktu za-
wierającego 2 mg monakoliny K ze sfermentowanego 
czerwonego ryżu w połączeniu z innymi składnikami 
a obniżeniem stężenia cholesterolu LDL we krwi.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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tonu jest identyczna z lowastatyną. ChPL dotycząca 
produktów leczniczych zawierających lowastatynę 
opisuje jednak ich właściwości i oficjalnie zatwierdzo-
ne warunki stosowania oraz zawiera specjalne ostrze-
żenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, które 
odnoszą się do podwyższonego ryzyka miopatii/rab-
domiolizy w wyniku jednoczesnego stosowania lowa-
statyny z niektórymi innymi produktami leczniczymi, 
a także odradza stosowanie lowastatyny przez kobiety 
w ciąży i kobiety karmiące piersią.

W opinii francuskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sa-
nitarnego Żywności, Środowiska i Pracy (ANSES) 
stwierdzono, że „ze względu na skład sfermentowa-
nego czerwonego ryżu, a w szczególności obecność 
monakoliny K (zwanej również lowastatyną, gdy jest 
wprowadzana do obrotu jako lek), która ma podobnie 
szkodliwe skutki jak statyny, oraz obecność w różnych 
ilościach innych monakolin – związków, których bez-
pieczeństwo nie zostało ustalone, spożywanie »sfer-
mentowanego czerwonego ryżu« naraża niektórych 
konsumentów na ryzyko dla zdrowia”.

Wśród najważniejszych obaw związanym z dostępno-
ścią monakoliny K w suplementach diety na dotych-
czasowych zasadach znalazły się poniższe informacje:

 — spożycie monakoliny ze sfermentowanego 
czerwonego ryżu za pośrednictwem suplementów 
diety może prowadzić do szacowanego 
narażenia na monakolinę K w zakresie dawek 
terapeutycznych lowastatyny,

 — profil szkodliwych skutków powodowanych przez 
sfermentowany czerwony ryż jest podobny do 

analogicznego profilu lowastatyny – niepożądane 
zdarzenia dotyczą głównie: tkanki mięśniowo-
szkieletowej i łącznej (w tym występowania 
rabdomiolizy), wątroby, układu nerwowego, 
przewodu pokarmowego, skóry i tkanki 
podskórnej,

 — monakoliny w sfermentowanym czerwonym ryżu 
są używane w produktach wieloskładnikowych, 
których składniki nie zostały w pełni ocenione 
pojedynczo lub łącznie,

 — istnieje niepewność co do skutków jednoczesnego 
spożywania suplementów diety na bazie 
sfermentowanego czerwonego ryżu z żywnością 
lub lekami hamującymi aktywność enzymu 
CYP3A4, który uczestniczy w metabolizmie 
monakolin.

„Biorąc pod uwagę, że nie udało się ustalić dziennego 
spożycia monakolin ze sfermentowanego czerwonego 
ryżu, które nie budziłoby obaw co do zdrowia ludzi, 
oraz uwzględniając znaczny szkodliwy wpływ na zdro-
wie związany ze stosowaniem monakolin ze sfermen-
towanego czerwonego ryżu na poziomie 10 mg/dzień 
i indywidualne przypadki poważnych niepożądanych 
działań zdrowotnych przy poziomie zaledwie 3 mg/
dzień, stosowanie monakolin ze sfermentowanego 
czerwonego ryżu powinno być zakazane, gdy na porcję 
produktu zalecaną do dziennego spożycia przypada 
3 mg i więcej tych substancji” – podaje rozporządze-
nie.

Wg rozporządzenia od 22 czerwca 2022 monakoliny 
ze sfermentowanego ryżu podlegać będą ogranicze-
niom zebranym w poniższej tabeli.[1]

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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Piśmiennictwo:
1. eur-lex.europa.eu: Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/860 z dnia 1 czerwca 

2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do monakolin ze 
sfermentowanego czerwonego ryżu (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Płatny wakacyjny staż 
w 3PG 
KINGA PIETRASZEWSKA
Specjalistka ds. marketingu w 3PG

Dołącz do naszego zespołu i rozpocznij karierę w świe-
cie farmacji. Aplikuj na staż u lidera w edukacji farma-
ceutów w Polsce.

Oferujemy płatny staż dla studentów farmacji. Jeżeli 
chcesz poznać branżę farmaceutyczną i rozwinąć swo-
je kompetencje, zgłoś się na wakacyjny staż.

Oferty stażowe
Oferujemy staż studentom farmacji do działu marke-
tingu i działu naukowego. Interesują Cię media spo-

łecznościowe, chcesz nauczyć się pisać angażujące 
teksty, a może jesteś fanem publikacji Wydawnictwa 
Farmaceutycznego i chcesz zobaczyć, jak powstają na-
sze podręczniki?

Dlaczego warto aplikować na 
staż?
Przygotowaliśmy dla Ciebie indywidualną ścieżkę ka-
riery. Nauczymy Cię wszystkiego od zera pod okiem 
przełożonego. Staniesz się częścią młodego, zintegro-
wanego zespołu, w którym najważniejsza jest wzajem-
na pomoc i wsparcie. Podczas pracy poznasz branżę 
farmaceutyczną od drugiej strony. Staniesz się częścią 
procesu tworzenia oraz realizacji kampanii i treści dla 
największych firmy farmaceutycznych oraz sieci aptek.

Nie zwlekaj, aplikuj na staż u lidera w edukacji farma-
ceutów w Polsce.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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W I E D Z A P RO D U KTO WA    

Pacjentka karmiąca piersią z katarem może zgłosić się 
do apteki z prośbą o polecenie jej czegoś skutecznego 
i jednocześnie bezpiecznego dla dziecka. W przypad-
ku kataru czy zapalenia zatok dostępne są aerozole 
donosowe z hipertoniczną wodą morską (niektóre są 
dedykowane specjalnie kobietom karmiącym piersią), 
które można zarekomendować w pierwszej kolejności. 
Jednak w sytuacji ich nieskuteczności, taka pacjentka 
może poprosić o doradzenie jej czegoś „mocniejszego”, 
co jednak nie zaszkodziłoby jej dziecku.

ChPLe nie są wystarczającym źródłem wiedzy, które 
rozwiałoby wątpliwości, czy dany lek można stosować 
bezpiecznie w czasie karmienia piersią, dlatego, na 
podstawie dostępnych badań i klasyfikacji, wyjaśnia-
my, czy stosowanie ksylometazoliny i oksymetazoliny 
przez kobiety w okresie laktacji jest związane z ryzy-
kiem dla dziecka.

Krótka odpowiedź
Ksylometazolina i oksymetazolina mogą być bezpiecz-
nie stosowane przez kobiety karmiące piersią. Są one 
alternatywą dla doustnych sympatykomimetyków ta-
kich jak pseudoefedryna, które są przeciwwskazane 
w okresie laktacji ze względu na hamowanie wytwa-
rzania mleka.

Wyjaśnienie
Ksylometazolina i oksymetazolina to sympatykomi-
metyki o aktywności α-adrenergicznej. Powodują ob-
kurczanie naczyń krwionośnych – stosowane donoso-
wo zmniejszają obrzęk i przekrwienie błony śluzowej 
nosa, co daje efekt udrożnienia w przypadku kataru. 
Brakuje dostępnych badań, które sprawdzałyby bez-
pieczeństwo stosowania ksylometazoliny czy oksyme-
tazoliny podczas karmienia piersią. Jednak ze względu 
na ich miejscowe podanie, niskie stężenie w lekach 
dostępnych OTC oraz niewielkie wchłanianie do krwi, 
wydaje się, że ksylometazolina i oksymetazolina nie 
przenikają do mleka kobiecego w istotnych ilościach. 
W badaniach z 2012 i 2017 r. wykazano, że stężenie 
oksymetazoliny we krwi po aplikacji do nosa jest ni-
skie i nie wywołuje efektu klinicznego,[1][2] dlatego też 

MGR FARM. MARLENA BOJARSKA
Redaktorka w 3PG

Ksylometazolina 
i oksymetazolina 
a karmienie piersią

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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   jest mało prawdopodobne, aby oksymetazolina prze-

nikała do mleka kobiecego w istotnych ilościach.

Dostępne klasyfikacje zaliczają ksylometazolinę i ok-
symetazolinę do leków, których stosowanie przez ko-
bietę karmiącą piersią wiąże się z małym ryzykiem wy-
stąpienia działań niepożądanych u dziecka, mimo to 
w ChPLach niektórych leków znajdziemy informację, 
że nie zaleca się ich stosowania podczas laktacji.

Przy wydawaniu aerozolu z ksylometazoliną lub ok-
symetazoliną pacjentce karmiącej piersią, poinformuj, 
żeby nie przekraczała zalecanego dawkowania (1 daw-
ka aerozolu do każdego otworu nosowego 2-3 razy na 
dobę) i stosowała lek nie dłużej niż 7 dni.

Klasyfikacja e-lactancia
Według klasyfikacji e-lactancia ksylometazolina i ok-
symetazolina należą do grupy leków o niskim ryzy-
ku – umiarkowanie bezpiecznych i prawdopodobnie 
zgodnych z karmieniem piersią, których stosowanie 
w okresie laktacji wiąże się z łagodnym ryzykiem 
szkodliwego wpływu na dla dziecko czy wytwarzania 
mleka. Do tej kategorii należą leki, dla których opubli-
kowano dowody na bezpieczeństwo stosowania pod-
czas karmienie piersią lub, w przypadku braku takich 
dowodów, leki, których budowa chemiczna, właściwo-
ści fizyczne lub farmakokinetyka wskazują na niskie 
ryzyko wywołania działań niepożądanych u karmio-
nych piersią dzieci. Brakuje dostępnych badań, które 
sprawdzałyby bezpieczeństwo stosowania zarówno 
ksylometazoliny, jak i oksymetazoliny podczas kar-
mienia piersią. Jednak ze względu na ich miejscowe 
podanie, niskie stężenie w lekach dostępnych w ob-
rocie oraz niewielkie wchłanianie do krwi wydaje się, 
że ksylometazolina i oksymetazolina nie przenikają do 
mleka kobiecego w istotnych ilościach. Jako bezpiecz-
niejszą alternatywę w przypadku kataru alergicznego, 
klasyfikacja e-lactancia wymienia furoinian mometa-
zonu oraz kromoglikan, które należą do grupy leków 
o bardzo niskim ryzyku podczas karmienia piersią.[3][4]

Klasyfikacja Hale’a
Ksylometazolina. Według klasyfikacji Hale’a ksylome-
tazolina należy do kategorii L3 – leków prawdopo-
dobnie zgodnych z karmieniem piersią, dla których 
brakuje badań potwierdzających bezpieczeństwo jej 
stosowania przez kobiety w okresie laktacji. Ze wzglę-
du na potencjalne wchłanianie do krwi, należy rozwa-
żyć jej zastosowanie podczas karmienia piersią.[5]

Oksymetazolina. Według klasyfikacji Hale’a ksylome-
tazolina należy do kategorii L3 – leków prawdopo-
dobnie zgodnych z karmieniem piersią, dla których 
brakuje badań potwierdzających bezpieczeństwo jej 
stosowania przez kobiety w okresie laktacji. Z uwagi 
na jej miejscową aplikację i ograniczone wchłania-
nie do krwi, wydaje się, że dziecko przyjmie niewielką 
ilość oksymetazoliny wraz z pokarmem. Jest prefero-
waną alternatywą dla doustnych sympatykomimety-
ków takich jak pseudoefedryna. Oksymetazolina nie 
powinna być stosowana dłużej niż 3 dni.[5]

Klasyfikacja Briggs’a
Według klasyfikacji Briggs’a oksymetazolina jest praw-
dopodobnie zgodna z karmieniem piersią, jednak bra-
kuje badań z udziałem kobiet w okresie laktacji, które 
potwierdzałyby jej bezpieczeństwo dla dzieci karmio-
nych piersią. Masa cząsteczkowa oksymetazoliny jest 
wystarczająco mała, aby mogła przenikać do mleka 
kobiecego, ale nie jest zbadane, jakie są jej stężenia 
we krwi po podaniu donosowym.[6] Ksylometazolina 
nie została opisana w klasyfikacji Briggs’a.

Bezpieczeństwo według ChPL
Według wybranych ChPL leków z ksylometazoliną:

 — Sudafed XyloSpray: „Nie wiadomo, czy 
ksylometazolina lub jej metabolity przenikają do 
mleka matki. Produkt leczniczy można stosować 
w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy 
wynikające z leczenia potencjalne korzyści dla 
matki przewyższają możliwe zagrożenia dla 
dziecka.”[7]

 — Septanazal dla dorosłych: „Nie wiadomo, czy 
chlorowodorek ksylometazoliny przenika do 
mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania 
produktu Septanazal dla dorosłych / Septanazal 
dla dzieci u kobiet karmiących piersią.”[8]

 — Xylorin: „Nie przeprowadzono odpowiednio 
udokumentowanych badań u kobiet karmiących 
piersią. Nie ma wystarczających danych 
dotyczących przenikania ksylometazoliny do 
mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy 
zachować ostrożność w przypadku zalecania 
produktu kobietom w okresie karmienia piersią.”[9]

 — Otrivin 0,1%: „Nie ma doniesień na temat 
występowania działań niepożądanych 
u niemowląt karmionych piersią przez matki 
stosujące ksylometazolinę. Nie wiadomo, czy 
ksylometazolina przenika do mleka kobiecego, 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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zalecania produktu kobietom karmiącym piersią. 
W okresie karmienia piersią Otrivin może być 
stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem.”[10]

 — Według wybranych ChPL leków z oksymetazoliną:

 — Nasivin Classic: „Należy zachować ostrożność 
podczas stosowania leku w okresie ciąży 
i karmienia piersią. Nie należy zwiększać zalecanej 
dawki.”[11]

 — Acatar Control: „W okresie ciąży i karmienia 
piersią preparat może być stosowany jedynie 
po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści 
do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być 
zwiększana.”[12]

 — Nosox Classic: „Należy zachować ostrożność 
podczas stosowania produktu leczniczego 
w okresie karmienia piersią. Nie należy zwiększać 
zalecanej dawki.”[13]

 — Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus: „Brak jest danych 
klinicznych wskazujących na przenikanie 
oksymetazoliny chlorowodorku do mleka matki. 
Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ 

przedawkowanie może zmniejszyć przepływ 
krwi łożyskowej i wytwarzanie mleka. Z powodu 
niewystarczających danych, produktu nie należy 
stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, 
chyba że na polecenie lekarza.”[14]

Piśmiennictwo:
1. Cacek, A., T., Gobburu, J., V., Gopalakrishnan, M. ( Population ). Pharmacokinetics 

of an Intranasally Administered Combination of Oxymetazoline and Tetracaine 
in Healthy Volunteers. Journal of Clinical Pharmacology, 57(2), 247-254

2. Giannakopoulos, H., Levin, L., M., Chou, J., C., Cacek, A., T., Hutcheson, M., 
Secreto, S., A., Moore, P., A., Hersh, E., V. (2012). The cardiovascular effects and 
pharmacokinetics of intranasal tetracaine plus oxymetazoline: preliminary 
findings. Journal of The American Dental Association, 143(8), 872-80.

3. e-lactancia.org. (2020). Xylometazoline Hydrochloride. Aktualizacja: 
11.02.2020.

4. e-lactancia.org. (2021). Oxymetazoline Hydrochloride. Aktualizacja: 23.08.2021.
5. Hale, T. W. (2021). Hale’s Medications & Mothers’ Milk 2021. Springer 

Publishing Company.
6. Briggs, G. G., Freeman, R. K., Towers, C. V., Forinash, A. B. (2017). Drugs in 

pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk. Eleventh 
edition. Lippincott Williams & Wilkins.

7. McNeil Healthcare (Ireland) Limited. (2021). ChPL Sudafed XyloSpray.
8. Krka. (2019). ChPL Septanazal dla dorosłych.
9. Perrigo. (2013). ChPL Xylorin.
10. GSK. (2011). ChPL Otrivin 0,1%.
11. P&G Health Germany GmbH. (2013). ChPL Nasivin Classic.
12. US Pharmacia. (2013). ChPL Acatar Control.
13. HASCO. (b. d.). ChPL Nosox Classic.
14. WICK Pharma. (2021). ChPL Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus.
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Realizacja zapotrzebowań na leki lub środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia żywieniowego z im-
portu docelowy nie jest codziennością, dlatego warto 
mieć pod ręką kompendium, które znajdziecie na por-
talu opieka.farm. Można tam nie tylko szybko spraw-
dzić szczegóły realizacji, ale również zobaczyć skąd 
one wynikają

Wymagania stawiane receptom 
na import docelowy
Przepisy wymagają receptę tylko na import docelowy 
leków. Nie jest to zapisane wprost, ale w przypadku 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego recepta będzie konieczna, jeśli produkt 
ma być refundowany.

Recepty na import docelowy mogą być zarówno papie-
rowe jak i elektroniczne. Przepisy w sprawie wystawia-
nia recept nie ograniczają tego. Ustawa o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty jedynie potwierdza możli-
wość ordynacji leków z importu docelowego. Zapisano 
to w art. 45 ust. 3, który przytaczam poniżej:

Art. 45. 3. W uzasadnionych przypadkach lekarz może ordynować 
leki dopuszczone do obrotu w innych państwach, z jednoczesnym 
szczegółowym uzasadnieniem w dokumentacji medycznej.

Centrum e-zdrowia potwierdziło możliwość realizacji e-recept na 
import docelowy.

Papierowa recepta na import docelowy musi być zgodna ze wzo-
rem, nawet jeśli jest pełnopłatna. Wynika to z art. 95c ustawy PF. 
Leki z importu docelowego nie znajdują się w Rejestrze produk-
tów leczniczych i nie określono dla nich kategorii dostępności. 
Zezwolenie na brak zgodności recepty ze wzorem jest zapisana 
tylko dla leków kategorii „Rp” lub „Rpz”. Treść art. 95c ustawy PF 
zamieszczam poniżej:

Art. 95c. Recepta w postaci papierowej, na której przepisano wy-
łącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiada-
jące kategorię dostępności „Rp” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać 
wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 96a ust. 12.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że papierowa recepta re-
fundowana nie pozwala na realizację jej w częściach, bez utraty 
refundacji.

Przypomnę, że na jednej recepcie papierowej lekarz nie może 
przepisać więcej niż ilość produktu niezbędna do 120-dniowe-
go stosowania. Tu import docelowy nic nie zmienia. Ważne jest 
jednak wyłączenie w przypadku importu docelowego możliwości 

Recepta na import 
docelowy

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor ds. prawa i realizacji recept. 
Aktywny członek samorządu. Czynny 
zawodowo farmaceuta. Specjalista 
farmacji aptecznej.
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3 PF, który brzmi następująco:

art. 96a. 3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może 
wystawić do 12 recept w postaci papierowej na następujące po 
sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie 
dotyczy to produktu leczniczego sprowadzanego w trybie art. 4.

Powyższe wyłączenie jest dość niefortunnie zapisane, 
gdyż pomija środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, sugerując, że na te można wy-
stawić do 12 recept.

Termin realizacji recepty na 
import docelowy
Termin realizacji recepty na import docelowy to 120 
dni od daty wystawienia recepty. Zapisano to w art. 
96a ust 7, którego fragment przytaczam poniżej:

art. 96a. 7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:

3) 120 dni od daty jej wystawienia na:

6.a) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na 
podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977.
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. 

2021.790.
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NASZA ODPOWIEDŹ

W mojej opinii zapis ten jest prawidłowy i umożliwia wydanie igieł ze zniżką. Igły do insu-
liny nie są wyrobem do diagnostyki in vitro, co do którego istnieją wątpliwości i różne in-
terpretacje – konkretnie czy podanie przynajmniej częstotliwości stosowania jest konieczne 
do zrealizowania nawet jednego opakowania pasków do glukometru i leków do stosowania 
zewnętrznego.

Zapis dotyczący właściwego postępowania w przypadku, gdy sposób dawkowania nie został 
naniesiony na recepcie lub jest nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami brzmi nastę-
pująco:

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nie-
czytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna 
pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje mak-
symalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten (…) wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości 
zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego(…) wyrobu, określonych w wykazie dla 
tego (…) wyrobu,(…)

– z wyłączeniem wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty 
jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;[1]

Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114

Czy można zrealizować 
receptę na igły do insuliny, 
jeżeli nie podano sposobu 
stosowania?
PYTANIE CZYTELNIKA

Lekarz wypisał receptę na igły do insuliny 1 op. po 100 szt. Dawkowanie: insulinotera-
pia. Odpłatność 30 %. Czy można zrealizować taką receptę ze zniżką?

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm
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ZADAJ SWOJE PYTANIE: OPIEKA.FARM/ZAPYTAJ

Jak skontrolować dawki 
pediatryczne w przypadku 
proszków z lekiem Gasprid?
PYTANIE CZYTELNIKA

Przygotowuję się do egzaminu specjalizacyjnego z farmacji aptecznej  części praktycznej.

Do wykonania recepta na proszki:

Rp. Gasprid 0,002

Lactosi g.s

M.f.pulv. D. t.d No 20

Jak sprawdzić i gdzie dawki MDJ i MDD dla dziecka o masie 15 kg?

NASZA ODPOWIEDŹ

Dawek maksymalnych dla cyzaprydu (Gasprid) nie ma w najnowszej Farmakopei. W mojej 
opinii musimy zatem skorzystać z ChPL, według któregj „Zalecana dawka produktu lecznicze-
go Gasprid wynosi 10 mg trzy do czterech razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej 
niż 40 mg na dobę.”[1]

Piśmiennictwo:
1. ChPL Gasprid.

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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Bezlaktozowe odpowiedniki 
preparatów zawierających 
laktozę
Przykładowe preparaty zawierające laktozę i ich bezlaktozowe odpowiedniki.

Preparat zawierający laktozę Bezlaktozowy odpowiednik Substancja czynna

Lyrica, Egzysta Pregabalin Sandoz, Pregabalin Mylan pregabalina

Staveran Isoptin werapamil

Verpin, Lamilept Lamotrix lamotrygina

Atoris, Torvacard, Storvas Atorvasterol, Torvalipin atorwastatyna

Beto ZK Betaloc ZOK, Metocard ZK, Bloxazoc, Iviprolol bursztynian metoprololu

Tabex Desmoxan cytyzyna

Ircolon, Tribux Debretin trimebutyna

ApoBetina, Polvertic, Vestibo Betaserc, Betaserc ODT, Histigen betahistyna

Helicid, Omeprazol Genoptim Polprazol PPH, Bioprazol, Ortanol Max omeprazol

Pantopraz IPP, Panzol, Nolpaza pantoprazol

Carbo Medicinalis MF Carbo Medicinalis VP węgiel aktywny

Diuver, Toramide, Trifas Diured torasemid

No-Spa Deespa drotaweryna

Laremid, Stoperan Imodium Instant loperamid

Nifuroksazyd Polfarmex Nifuroksazyd Hasco nifuroksazyd

Lercan, Lecalpin, Primacor Karnidin lerkanidypina

Claritine, Claritine Allergy, Flonidan Loratadyna Galena loratadyna

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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Kolorowanka

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 202217 | GONIEC APTECZNY

N OTAT KA Z P O D R Ę CZ N I KA

Leki i karmienie piersią  |  189 

Rozdział 26. 

Leki przeciwcukrzycowe a karmienie 
piersią

to w przypadku cukrzycy typu 1, gdzie leczenie 
pierwszego rzutu opiera się na insulinie, nie ma 
potrzeby modyfikacji terapii w okresie laktacji 
(American Diabetes Association, 2018).

Dzieci karmione piersią, których matki stosują leki 
przeciwcukrzycowe, powinny być zawsze obser-
wowane przez opiekunów pod kątem wystąpienia 
ewentualnych objawów hipoglikemii (m.in. sen-
ności, bladości, pocenia się, dreszczy czy apatii) 
mogących wynikać z działania leków stosowanych 
przez matkę. 

Informacje na temat bezpieczeństwa, według kla-
syfikacji Hale’a i ChPL, i wybrane parametry leków 
stosowanych w terapii cukrzycy przedstawiono 
w tTabeli 69. Dodatkowe informacje dotyczące 
każdego z wymienionych leków znajdziesz w ko-
lejnych podrozdziałach.

 26.2.  26.2.  
iNSULiNY

Insulina jest peptydem o dużej masie cząsteczko-
wej (ok. 6000 Da). Z tego względu jej przedostanie 
się do mleka matki jest znacznie utrudnione i nie 
są dostępne dane, które sugerowałyby pojawienie 
się insuliny w mleku w stężeniu istotnym klinicz-
nie. Małe badanie pilotażowe z 2012 roku wykaza-
ło, że insulina jest transportowana do mleka matki, 
jednak nie stwierdzono różnic w stężeniu insuliny 
w mleku matki u pacjentek bez cukrzycy, chorych 
na cukrzycę typu 2 nieleczonych insuliną i u cho-
rych na cukrzycę typu 1 leczonych insuliną. Obec-

Cukrzyca jest najczęstszym zaburzeniem metabo-
licznym, dotykającym ok. 0,3% kobiet w okresie 
rozrodczym, wśród których dominującą postacią 
jest cukrzyca ciężarnych. Ujawnia się ona w okresie 
ciąży, często u kobiet otyłych lub kobiet z zespołem 
policystycznych jajników z powodu fizjologicznie 
narastającej hiperinsulinemii i insulinooporności 
(Nehring-Gugulska, Żukowska-Rubik i Pietkie-
wicz, 2017). U większości pacjentek dochodzi do 
samoczynnego wyrównania glikemii po porodzie, 
jednak ryzyko wystąpienia u nich cukrzycy typu 
2 w późniejszym okresie znacznie wzrasta. Takie 
pacjentki należy przede wszystkim zachęcać do 
zmiany trybu życia, np. stosowania diety o niskim 
indeksie glikemicznym i większej aktywności fi-
zycznej, ponieważ istnieje duża szansa, że wpro-
wadzone zmiany pozwolą uniknąć farmakoterapii. 
Pacjentki z cukrzycą typu 2 należy szczególnie za-
chęcać do karmienia piersią. Ze względu na wyda-
tek energetyczny związany z karmieniem (ok. 500 
kcal dziennie) u takich kobiet dużo łatwiej utrzy-
mywać glikemię na niskim poziomie (Kjos, 2019).

 26.1.  26.1.  
LECzENiE PRzECiWCUKRzYCoWE

Nie są dostępne dane na temat przenikania więk-
szości leków przeciwcukrzycowych do mleka 
matki. Istnieją jednak skuteczne leki przeciwcuk-
rzycowe, które mają potwierdzony profil bezpie-
czeństwa w okresie laktacji, i to one powinny być 
pierwszym wyborem w terapii. Do najbezpiecz-
niejszych leków stosowanych w cukrzycy należą 
wszystkie insuliny oraz metformina. Z uwagi na 

Leki przeciwcukrzycowe a karmienie piersią 
Reprint pochodzi z podręcznika: Leki i karmienie piersią. Bezpieczeństwo farmakoterapii, produkty mlekozastępcze, 
laktatory i akcesoria.
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nie uważa się, że nawet w przypadku gdy insulina 
znajduje się w mleku matki, nie prowadzi to do hi-
poglikemii u niemowlęcia, ponieważ insulina jako 
białko jest trawiona w przewodzie pokarmowym 
(Hale, 2021). 

Wszystkie insuliny mogą być bezpiecznie sto-
sowane przez matki karmiące. Insulina glargine 
(Lantus) została zaklasyfikowana do kategorii L1, 
natomiast pozostałe insuliny (Humalog, Humulin, 
Iletin, Mixtard, Monotard, Novolin) do kategorii L2 
według Hale’a (Hale, 2021). Zgodnie z standarda-

 t Tabela 69  
Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwcukrzycowych u kobiet karmiących wraz z wybranymi parametrami 
farmakokinetycznymi

Substancja Hale ChPL T0,5 [h] Tmax [h] PB [%] MW [da] Rid [%]

insulina glargine 
(Lantus)

L1 Zalecana, możliwa 
konieczna modyfikacja 
dawki insuliny 

5–15 min 6 5 6,063 Brak 
danych

pozostałe 
insuliny 
(Humalog, Humu-
lin, Iletin, Mixtard, 
Monotard, 
Novolin)

L2 Zalecane, możliwa 
konieczna modyfikacja 
dawki insuliny

4–6 min Brak 
danych

Brak 
danych

~6,000 Brak 
danych

metformina 
(Avamina, 
Formetic, Glucop-
hage, Metformax, 
Metformin, Siofor, 
Symformin)

L1 – Niezalecana 6,2 2,75 Znikoma 165 0,3–0,7

gliklazyd 
(Diaprel, Gliclada)

Brak danych Przeciwwskazany 12–16 h 6 90–95 323 Brak 
danych

glimepiryd 
(Amaryl, Glibetic, 
Symglic)

L4 Niezalecana 5–9 2–3 > 99,5 490 Brak 
danych

pioglitazon 
(Pioglitazone 
Accord, Pioglitazo-
ne Bioton)

L3 Niezalecany 16–24 2 > 99 392 Brak 
danych

dapagliflozyna 
(Forxiga)

Brak danych Niezalecana 12,9 Brak 
danych

91 503 Brak 
danych

kanagliflozyna 
(Invokana)

L4 Niezalecana 10,6–13,1 1–2 99 453,53 Brak 
danych

empagliflozyna 
(Jardiance)

Brak danych Niezalecana 12,4 Brak 
danych

86 451 Brak 
danych

linagliptyna 
(Trajenta)

L3 Nieustalona 12 1,5 70–80 472,54 Brak 
danych

saksagliptyna 
(Onglyza)

Brak danych Nieustalona 2,5 Brak 
danych

Brak 
danych

315 Brak 
danych

sitagliptyna
(Januvia, Ristaben)

L3 Niezalecana 12 1–4 38 523 Brak 
danych

widagliptyna 
(Galvus)

L3 Niezalecana 3 1,75 
(na czczo)
2,5 
(po posiłku)

9,3 303,4 Brak 
danych

akarboza
(Adeksa, Gluco-
bay)

L3 Niezalecana ~2 ~1 Brak 
danych

645 Brak 
danych

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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mi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położni-
ków insulinoterapia jest zalecana w leczeniu cuk-
rzycy w okresie ciąży niezależnie od typu cukrzycy. 
W badaniu klinicznym z randomizacją wykazano 
dodatkowo przewagę stosowania szybko działają-
cych analogów insuliny (aspart i lispro) nad insu-
linami ludzkimi pod kątem kontroli glikemii po-
posiłkowej u kobiet w ciąży (Wender-Ożegowska 
i in., 2017). Zgodnie z ChPL u kobiet karmiących 
piersią dawkowanie insuliny może jednak wyma-
gać zmian (Sanofi-Aventis, 2021).

 26.3.  26.3.  
METFoRMiNa

Według ChPL metformina (Formetic, Avamina, 
Glucophage, Metformax, Siofor) przenika do mle-
ka ludzkiego, a u dzieci karmionych piersią nie 
obserwowano żadnych działań niepożądanych, 
ale z uwagi na dostępność jedynie ograniczonych 
danych nie zaleca się karmienia piersią w czasie le-
czenia metforminą (Polpharma, 2020).

Metformina ma niską biodostępność po poda-
niu doustnym (50%) i bardzo niską wartość RID 
(0,3–0,7%), dlatego przedostaje się do mleka matki 
w niewielkim stopniu. Badanie z 2010 roku wy-
kazało, że ilość leku, jaka przedostaje się z wraz 
z mlekiem matki wynosi 0,13–0,28 mg i odpowia-
da < 0,5% dawki, jaką przyjmuje matka, co z ko-
lei stanowi ilość nieistotną klinicznie (Eyal i in., 
2010). Inne przeprowadzone badania również 
potwierdzają niską ekspozycję płodu na metfor-
minę przyjmowaną przez matkę. Ponadto u dzieci 
nie obserwowano zaburzeń glikemii oraz działań 
niepożądanych (Hale, 2021; Briggs i in., 2005). Do-
stępne dane wskazują więc na bezpieczeństwo sto-
sowania metforminy u kobiet karmiących piersią 
(zakwalifikowana została do klasy L1), a ze wzglę-
du na to, że metformina stanowi podstawowy lek 
w terapii cukrzycy, a także jest stosowana jako lek 
dodatkowy w innych schorzeniach, jej wybór wy-
daje się zasadny.

 26.4.  26.4.  
PoCHodNE SULFoNYLoMoCzNiKa

Brakuje danych potwierdzających, czy gliklazyd 
(Gliclada, Symazide MR, Diaprel) lub jego me-
tabolity, a także glimepiryd (Amaryl, Glibetic), 
przenikają do mleka matki. Wykazano natomiast, 
iż glimepiryd przenika do mleka samic szczurów 
(Hale, 2021). Zgodnie z ChPL u kobiet karmiących 
piersią stosowanie gliklazydu jest przeciwwskaza-
ne ze względu na ryzyko hipoglikemii u noworod-
ka (KRKA, 2018), a stosowanie glimepirydu – nie-
zalecane (Sanofi, b.d.).

 26.5.  26.5.  
PioGLiTazoN

Ze względu na wysoki stopień wiązania z białka-
mi osocza prawdopodobieństwo przenikania pio-
glitazonu do mleka jest niskie. Brakuje natomiast 
badań to potwierdzających (Hale, 2021). Obecność 
pioglitazonu wykazano w mleku samic szczurów, 
natomiast nie wykazano, czy pioglitazon przenika 
do mleka kobiet. Z uwagi na to według ChPL nie 
należy podawać leku kobietom karmiącym piersią 
(Bioton S.A., 2016). Biorąc pod uwagę brak danych 
dotyczących bezpieczeństwa stosowania piogli-
tazonu w okresie karmienia piersią, bezpieczniej 
jest zastosować preparaty takie jak metformina lub 
insulina.

 26.6.  26.6.  
iNHiBiToRY SGLT2 (FLozYNY)

Brakuje danych z badań z udziałem ludzi na temat 
przenikania dapagliflozyny (Forxiga), kanagli-
flozyny (Invokana), empagliflozyny (Jardiance) 
i (lub) ich metabolitów do mleka kobiet. Dostępne 
są tylko dane z badań na zwierzętach, które wy-
kazały przenikanie flozyn do mleka i wpływ na 
potomstwo. Zgodnie z ChPL ze względu na to, że 
nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodka 
karmionego piersią, nie należy stosować flozyn 
w okresie karmienia piersią (AstraZeneca, 2021; 
Janssen-Cilag, 2021; Boehringer Ingelheim, 2021). 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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Biorąc pod uwagę wysoki stopień wiązania z biał-
kami, umiarkowaną masę cząsteczkową i obję-
tość dystrybucji, przewidywane stężenie flozyn 
w mleku jest niskie (Hale, 2021). Ze względu na 
mechanizm działania tej grupy leków polegający 
na zwiększaniu wydalania glukozy z moczem oraz 
na to, że rozwój nerek trwa do 2. r.ż., istnieje po-
tencjalne ryzyko szkodliwości tej grupy leku dla 
niemowląt, należy unikać ich zalecania w okresie 
laktacji (Briggs i in., 2017). 

 26.7.  26.7.  
iNHiBiToRY dPP-4 (GLiPTYNY)

Według ChPL nie wiadomo, czy linagliptyna 
(Trajenta), saksagliptyna (Onglyza), sitagliptyna 
(Januvia, Ristaben) oraz wildagliptyna (Galvus) 
przenika do mleka karmiących kobiet. Badania na 
zwierzętach wykazały, że leki i/lub ich metabolity 
przenikają do mleka, natomiast brakuje danych 
z badań z udziałem ludzi i nie można wykluczyć 
zagrożenia dla dziecka karmionego piersią, wobec 
czego nie należy ich stosować w okresie karmienia 
piersią (Boehringer Ingelheim, 2017; AstraZeneca, 
2021; Merck, 2021; Novartis, 2013).

Biorąc pod uwagę mniejszą masę cząsteczkową 
gliptyn, minimalne wiązanie z białkami i małą ob-
jętość dystrybucji, podejrzewa się, iż leki te dostają 
się do mleka ludzkiego. Ze względu na to, iż glip-
tyny nie wywołują objawów hipoglikemii u zdro-
wych pacjentów, można podejrzewać, że nawet 
w przypadku przedostania się do mleka matki nie 
będą niebezpieczne dla dziecka i można je uznać 
za dozwolone podczas karmienia piersią. Niemniej 
jednak brakuje danych dotyczących bezpieczeń-
stwa ich stosowania w laktacji, dlatego bezpiecz-
niej jest zastosować preparaty takie jak metformi-
na lub insulina (Hale, 2021). 

 26.8.  26.8.  
iNHiBiToR α-GLUKozYdazY

Według ChPL po podaniu akarbozy (Adeksa, 
Glucobay, Symrose) karmiącym samicom szczura 
stwierdzono niewielką ilość substancji w mleku, 
brakuje natomiast podobnych danych dotyczących 

ludzi. Ze względu na niemożność wykluczenia 
działania akarbozy na organizm dziecka ChPL nie 
zaleca stosowania jej w okresie laktacji (Polfarmex, 
2020).

Niemniej jednak akarboza jest bardzo słabo ab-
sorbowana z przewodu pokarmowego (mniej niż 
2%), dlatego można wnioskować, że jej stężenie we 
krwi matki jest za niskie, by mogła być wydziela-
na do mleka w istotnej ilości, a ryzyko związane 
z jej stosowaniem podczas karmienia piersią jest 
niewielkie. Można ją więc uznać za dozwoloną 
w okresie laktacji (Hale, 2021).
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Podręcznik Leki i karmienie piersią. Bezpieczeństwo farmakoterapii, produkty 
mlekozastępcze, laktatory i akcesoria z serii Vademecum Farmaceutyczne stanowi 
skondensowany zbiór najistotniejszych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania 
wielu grup leków w okresie karmienia piersią. Podręcznik powstał w odpowiedzi na brak na 
polskim rynku opracowań poświęconych bezpieczeństwu farmakoterapii w okresie laktacji 
z uwzględnieniem wiodących na świecie klasyfikacji. Jego treść została oparta o aktualne 
badania naukowe, co stanowi kontrę dla dokumentów, po które najczęściej sięgają pracownicy 
opieki zdrowotnej, czyli Charakterystyk Produktów Leczniczych, w których zwykle znajdziemy 
informacje, że dany lek nie powinien być stosowany w okresie laktacji (co przeczy aktualnej 
wiedzy medycznej), co przekłada się na lęk zarówno u osoby ordynującej, jak i wydającej lek, 
a nawet samej pacjentki, przez co istnieje ryzyko bezzasadnego zaniechania terapii
i pogorszenia stanu zdrowia.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
https://wydawnictwo.farm/produkt/leki-i-karmienie-piersia/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220624_promocja
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