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Goniec Apteczny to cyfrowym miesięcznikiem dla farmaceutów. Zawiera treści 
przydatne w pracy w aptece, rozrywkowe, aktualności oraz opinie. Dociera 
miesięcznie do aż 5 tys. farmaceutów, techników farmaceutycznych i studentów 
w farmacji. Dostępny w wersji cyfrowej rozdysponowywany jest na szeroką 
skalę przy pomocy największego portalu edukacyjnego dla farmaceutów 
w Polsce – opieka.farm. 
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 — artykułu sponsorowanego 
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organizowanego przedsięwzięcia 

Chcesz, aby promocja twojego produktu dotarła do szerokiego grona 
pracowników aptek?  
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A KT U A L N O Ś C I

Studenci farmacji 
chcą lepiej opiekować 
się pacjentami 
geriatrycznymi
IZABELA RUSIN
Junior Marketing Specialist

W tym roku około 170 studentów farmacji z całej Pol-
ski spotka się, żeby wziąć udział w VI Ogólnopolskiej 
Konferencji Opieki Farmaceutycznej (OKOF). Wydarze-
nie odbędzie się 24-26 marca 2023 roku, na terenie 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tegoroczna 
edycja nosi nazwę „Opieka farmaceutyczna nad pa-
cjentem geriatrycznym”.

Ogólnopolska Konferencja Opieki Farmaceutycznej, co 
roku umożliwia studentom farmacji poszerzenie świa-
domości w opiece nad pacjentem. Nowoczesna far-
macja to współpraca całego personelu medycznego, 
w tym również farmaceutów. Holistyczne podejście do 
pacjenta jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w far-
makoterapii. To właśnie doszkalanie się już na etapie 
studiów poprzez udział studentów w wydarzeniach 
takich jak OKOF, przyczynia się do realizacji idei no-
woczesnej opieki farmaceutycznej.

Dlaczego warto uczestniczyć 
w konferencji?
Konferencja ta jest świetną okazją dla studentów far-
macji, do pozyskania nadprogramowej wiedzy, którą 
będą mogli lepiej wykorzystać w przyszłości, podczas 
pracy z pacjentami. Dla farmaceutów to też pokazu-
je, że studenci, którzy niedługo wejdą na rynek pracy, 
będą dobrymi współpracownikami, chcącymi czy nie-
ustannie poszerzać swoje kompetencje.

W tym roku Konferencja ma na celu przybliżenie teo-
retycznych i praktycznych aspektów szeroko pojętej 
roli farmaceuty w opiece nad pacjentem geriatrycz-
nym. Jest to bardzo ważna grupa pacjentów, najczę-
ściej spotykana w aptekach. Dzięki temu wydarzeniu 
będzie możliwe poszerzenie wiedzy studentów w za-
kresie opieki farmaceutycznej osób wieku podeszłego, 
polipragmazji, metod leczenia zespołu metaboliczne-
go oraz przyczyn chorób psychogeriatrycznych.

W trakcie wydarzenia odbędzie się część konferen-
cyjna, podczas której prelegenci przybliżą wyzwania 
i szanse dla opieki farmaceutycznej w zakresie tema-
tyki danej edycji wydarzenia. Oczywiście nie brakuje 
części integracyjnej i uroczystej gali, dzięki którym 
uczestnicy z różnych oddziałów będą mogli zawierać 
znajomości i przyjaźnie na lata.

W trakcie panelu edukacyjnego studenci będą mieli 
okazję wysłuchać specjalistów z całej Polski, prowa-
dzących wykłady takie jak:

 — „Leczenie farmakologiczne zalecane w chorobach 
psychogeriatrycznych”,

 — „Metody leczenia zespołu metabolicznego u osób 
starszych”,

 — „Komunikacja z pacjentem i wsparcie pacjenta 
geriatrycznego”.

 — Konkursy w ramach konferencji

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Farma-
ceutycznej studenci farmacji IV i V roku wezmą udział 
w dwóch konkursach, które sprawdzają ich wiedzę 
i umiejętności, zdobyte w ramach programu kształce-
nia. Pierwszym z nich jest Studencki Konkurs Receptu-
ry Aptecznej (SKRA). Konkurs polega na sporządzeniu 
jednego leku recepturowego oraz opracowaniu szcze-
gółowej dokumentacji jego wykonania. Dodatkowo 
uczestnik udziela odpowiedzi na 20 pytań dotyczą-
cych receptury aptecznej. Drugi konkurs to Studenc-
ki Konkurs Opieki Farmaceutycznej (SKOF), który jest 
idealną okazją, żeby przyszli farmaceuci sprawdzili, jak 
poradzą sobie w pracy z pacjentem. Składa się z dwóch 
etapów: teoretycznej oraz praktycznej odbywającej się 
przed publicznością, do której przechodzą 3 najlepsze 
zespoły. Część praktyczna będzie polegać na wcieleniu 
się w rolę farmaceuty — odegraniu scenki konsultacji 
z pacjentem.

Kim jest organizator?
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji jest samo-
rządną i apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą 
około 1400 studentów i absolwentów farmacji z całej 
Polski. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia 
Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Fe-
deracji Studentów Farmacji (IPSF). Do głównych celów 
organizacji należą m.in. promowanie profilaktyki zdro-
wotnej wśród społeczeństwa, dbanie o rozwój wiedzy 
teoretycznej, jak i praktycznej przyszłych farmaceutów, 
a także poszerzanie wiedzy odnośnie możliwości ście-
żek kariery po studiach.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Profesjonalna opieka 
farmaceutyczna – WUM 
zaprasza na studia 
podyplomowe
IZABELA RUSIN
Junior Marketing Specialist

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na studia 
podyplomowe „Profesjonalna opieka farmaceutyczna”. 
Sprawdź, dlaczego warto się zapisać.

Studia podyplomowe „Profesjonalna opieka farma-
ceutyczna” mają na celu przygotowanie farmaceutów 
do profesjonalnego konsultowania pacjentów oraz 
świadczenia opieki farmaceutycznej w jej poszczegól-
nych aspektach zgodnie z ustawą o zawodzie farma-
ceuty.

Co zyskujesz po studiach?
Zapisując się na studia, zyskasz umiejętności praktycz-
ne:

 — Przeglądy lekowe

 — Nowy lek

 — Drobne dolegliwości

 — Recepta kontynuowana

 — Interpretacja badań diagnostycznych

Uniwersytet stawia na efektywne wykorzystanie cza-
su.

Jak będą wyglądać studia?
Zajęcia odbywać się będą weekendowo (sobota-nie-
dziela) raz w miesiącu (wyjątkowo w październiku 
i marcu zaplanowano po 2 zjazdy — zdalny i stacjonar-
ny) przez 9 miesięcy w roku z wyjątkiem wakacji (li-
piec-wrzesień). Większość zajęć teoretycznych, a część 
zajęć praktycznych będą prowadzone zdalnie. Zajęcia 
zaczynają się już w maju 2023 r. na Warszawskim Uni-
wersytecie Medycznym.

Zapisz się teraz
Postaw na własny rozwój. Zapisz się na studia. Do-
wiedz się więcej o kierunku i rekrutacji.

F OT. S H U T T E R S TO C K

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://ckp.wum.edu.pl/content/profesjonalna-opieka-farmaceutyczna
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Formodual 
– odpowiednik leku 
Fostex 
MGR FARM. BARBARA ŻOŁNA
Redaktorka 3PG

Zamiana inhalatorów pomiędzy sobą nie jest dobrą 
praktyką, ze względu na możliwe różnice terapeutycz-
ne wynikające z innej budowy inhalatorów i biorów-
noważności leków.

Otwarcie polskiego rynku dla leków generycznych bę-
dących połączeniem beklometazonu oraz formoterolu 
pozwoliło na wprowadzenie do obrotu leku Formo-
dual, o składzie identycznym jak lek Fostex. Czy oba 
preparaty mogą być wydawane zamiennie? Czym się 
różnią?

Krótka odpowiedź
Preparaty Formodual i Fostex, oba produkowane przez 
formę Chiesi Poland, są biorównoważne i mogą być 
wydawane pacjentom zamiennie, bez obaw o różnice 
terapeutyczne.

Wyjaśnienie
Biodostępność leków podawanych drogą wziewną jest 
związana z czynnikami ograniczającymi dostęp leku 
do płuc i zależy od typu inhalatora, jego charakterysty-
ki, warunków termicznych powietrza czy umiejętności 
samego pacjenta. Z tego względu nie należy przypad-
kowo zamieniać pomiędzy sobą inhalatorów, z uwagi 
na możliwe różnice terapeutyczne wynikające z roz-
bieżności w ich budowie, biorównoważności oraz ryzy-
ko nieprawidłowej obsługi inhalatora przez pacjenta.

Na rynku pojawił się nowy preparat – Formodual, ae-
rozol inhalacyjny będący połączeniem dwóch substan-
cji czynnych – dipropionianu beklometazonu i fuma-
ranu formoterolu. Skład leku odpowiada składowi leku 
Fostex, który produkowany jest tą samą firmę – Chiesi 
Poland. Oba preparaty występują w dwóch dawkach, 
ale znacząco różnią się odpłatnością pacjenta.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Wydając pacjentowi lek Fostex lub Formodual, zapisz 
pacjentowi na opakowaniu datę wydania z apteki. Poin-
formuj pacjenta, alby aby lek po wydaniu z apteki prze-
chowywał w temperaturze pokojowej, maksymalnie przez 
3 miesiące.

Z informacji uzyskanych od producenta dowiedzieli-
śmy się, że oba produkty lecznicze – Fostex i Formo-
dual są lekami identycznymi – są wytwarzane w tej 
samej technologii, z tych samych substancji czynnych 
i pomocniczych, w identycznym inhalatorze, na tej sa-
mej linii produkcyjnej. Z tego względu mogą być wy-
dawane pacjentom zamiennie.

Firma poinformowała również, że decyzja o wprowa-
dzeniu do obrotu leku Formodual wynika z otwarcia 
polskiego rynku dla leków generycznych będących po-
łączeniem beklometazonu i formoterolu i daje możli-
wość „zapewnienia polskim pacjentom sprawdzonego 
leczenia w odpłatności ryczałtowej”.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy


WSZYSTKIE KURSY 
W CENIE 
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POSZERZ SWOJĄ WIEDZĘ ORAZ 
UMIEJĘTNOŚCI DZIĘKI KURSOM 
DOSTĘPNYM NA PLATFORMIE 
FARMACEUTA.PRO

CHCESZ ZDOBYĆ NOWE 
KOMPETENCJE?

https://farmaceuta.pro/kursy/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20230319_reklama


SPRAWDŹ, CO DLA CIEBIE 
PRZYGOTOWALIŚMY!

NOWE NARZĘDZIA?
NOWE MOŻLIWOŚCI!

https://farmaceuta.pro/kategoria-produktu/narzedzia/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20230319_reklama
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Makrogole to liniowe polimery glikolu polietylenowe-
go o dużej masie cząsteczkowej. W produktach leczni-
czych i wyrobach medycznych występują najczęściej 
pod nazwą PEG 4000 lub PEG 3350. Są stosowane 
w leczeniu zaparć oraz przed badaniami diagnostycz-
nymi.

Makrogole – Komu polecać?
Produkty lecznicze (np. Forlax) lub wyroby medyczne 
(np. Xenna Balance, Dicopeg, Dulcosoft) zawierające 
makrogole można polecać:

 — pacjentom skarżącym się na przewlekłe zaparcia,

 — osobom starszym, stosującym długotrwale 
preparaty zawierające laktulozę,

 — pacjentkom w ciąży proszącym o lek na zaparcia,

 — kobietom karmiącym piersią,

 — rodzicom, którzy szukają „czegoś na zaparcia” dla 
małych dzieci (w przypadku wyrobów medycznych 
producent dopuszcza stosowanie u dzieci od 6. 
m.ż.) – problem przewlekłych zaparć u dzieci 
ma często podłoże psychologiczne, związane 
np. z pobytem w przedszkolu, zmianą miejsca 
zamieszkania,

 — opiekunom osób z chorobami OUN, np. chorobą 
Parkinsona, neurogennym porażeniem jelit, 
z uwagi na fakt, że ich skuteczność w tych 
wskazaniach potwierdził przegląd Cochrane.[1]

Leki o kategorii Rp zawierające makrogole, wydawane 
są w celu oczyszczenia jelita grubego przed:

 — endoskopowym badaniem diagnostycznym, np. 
kolonoskopią,[2]

 — badaniem radiologicznym jelita,[3]

 — zabiegiem chirurgicznym na okrężnicy.

MGR FARM. AGATA BEREŚ-JABS
Redaktorka 3PG

Makrogole – ścieżka 
rekomendacji

D O B Ó R P R E PA RATÓ W

F OT. S H U T T E R S TO C K

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Makrogole – Jak stosować?
W przypadku leku Forlax oraz wyrobów medycznych 
np. Xenna Balance, Dicopeg zalecaj przyjmowanie 
1 saszetki proszku rozpuszczonej w szklance wody, 
1 do 2 razy dziennie, najlepiej rano.[4]

Wyroby medyczne w postaci syropu (np. Dulcosoft, 
Dulcosoft Junior) należy podawać za pomocą dołączo-
nej miarki, rozcieńczając preparat w wodzie, herbacie 
lub soku. Ważne, aby dostosować dawkę syropu do 
wieku pacjenta:

 — 20-40 ml dla dzieci powyżej 8. r.ż. i dorosłych

 — 16-32 ml dla dzieci od 4. do 7. r.ż.

 — 8-16 ml dla dzieci od 2. do 3. r.ż.[5]

W celu właściwego przygotowania do badania dia-
gnostycznego lub zabiegu chirurgicznego wytłumacz 
pacjentowi sposób podawania leków wydawanych 
z przepisu lekarza. Zwróć uwagę na określone pory 
przyjmowania roztworu i powstrzymanie się od pokar-
mu podczas przyjmowania leku.

Makrogole – Jak działają?
Makrogole zaliczane są do klasy osmotycznych środ-
ków przeczyszczających. Mechanizm działania opiera 
się na zatrzymywaniu cząsteczek wody, co doprowadza 
do zwiększenia objętości płynów w jelicie. Następuje 
pobudzenie ruchów perystaltycznych oraz zmiękcze-
nie mas kałowych, co ułatwia wypróżnienie.[6]

Makrogole zaliczane są do łagodnych środków prze-
czyszczających. Działają słabiej niż leki bezpośrednio 
pobudzające jelito grube, m.in. bisakodyl (Dulcobis), 
sennozydy (Xenna Extra). Uprzedź pacjenta, że efek-
tu terapeutycznego można spodziewać się dopiero po 
1-2 dniach.

Poinformuj go, aby leczenie kontynuował przez mini-
mum 2 tygodnie. W przypadku pacjentów cierpiących 
na przewlekłe zaparcia nie ma specjalnych wskazań 
dotyczących czasu stosowania. Natomiast terapia 
dzieci i młodzieży nie powinna trwać dłużej niż 3 mie-
siące.[4]

F OT. S H U T T E R S TO C K

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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skuteczności preparatów zawierających glikole polie-
tylenowe w leczeniu zaparć. Jednocześnie wskazują 
na wysokie bezpieczeństwo ich stosowania, zarówno 
u dzieci jak i u dorosłych.[7][8]

W przeglądzie systematycznym z 2011 r. porównano 
skuteczność laktulozy i glikolu polietylenowego w te-
rapii przewlekłych zaparć. Wyniki tej pracy wskazują 
na wyższą efektywność makrogoli, w zakresie często-
tliwości wypróżnień na tydzień, konsystencji stolca, 
eliminacji bólu w nadbrzuszu czy potrzebie stosowa-
nia dodatkowych leków.[9]

Badania z randomizacją z 2005 r. i 2014 r. porównują-
ce skuteczność i bezpieczeństwo PEG oraz laktulozy, 
w terapii zaparć u dzieci w  wieku od 6 miesięcy do 
3 lat, potwierdzają większą skuteczność makrogoli 
oraz ich lepszą tolerancję.[10][11]

Ponadto według przeglądu systematycznego z 2011 r. 
makrogole lepiej eliminują ból w nadbrzuszu u dzie-
ci niż syropy zawierające laktulozę, często wybierane 
jako lek 1. rzutu w tej grupie wiekowej.[9]

Na temat właściwej rekomendacji preparatów za-
wierających laktulozę powstało osobne opracowanie. 
(Patrz: „Laktuloza – Ścieżka rekomendacji”.)

Makrogole – Na co uważać?
Z uwagi na brak wchłaniania makrogoli z przewodu 
pokarmowego, nie są konieczne żadne specjalne środ-
ki ostrożności. Istnieją doniesienia, że wysokie dawki 
makrogoli (powyżej 34 g/dzień) mogą spowodować, 
szczególnie u starszych pacjentów, szereg nieprzyjem-
nych objawów:

 — skurcze w nadbrzuszu,

 — nadmierną ilość gazów w jelitach,

 — wzdęcia.[12]

Makrogole – Na jakie interakcje 
zwracać uwagę?
Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji 
związanych ze stosowaniem leków zawierających ma-
krogole.

Makrogole – Dodatkowe 
informacje
Jedynym lekiem OTC dostępnym w obrocie, zawiera-
jącym makrogol 4000, jest Forlax w postaci saszetek 
po 10 g proszku, zarejestrowany dla dzieci od 8. roku 
życia i dorosłych.[4]

Producenci wyrobów medycznych: Dicopeg Junior 
i Xenna Balance Junior umożliwiają stosowanie ich 
u dzieci już od 6. m.ż. Składnikiem tych preparatów 
jest makrogol 3350.

Producent wyrobu medycznego Xenna Balance, oprócz 
makrogolu 4000, deklaruje zawartość jonów sodu 
i potasu w postaci chlorków i wodorowęglanu. Takie 
połączenie składników nie zostało jednak umiesz-
czone w żadnych rekomendacjach. Co więcej, według 
przeglądu systematycznego z 2016 r., dodatek elek-
trolitów do glikolu polietylenowego nie zwiększa sku-
teczności leczenia zaparcia.[13]

Więcej na temat preparatów przeczyszczających pisa-
liśmy w osobnym artykule. (Patrz: „Leki przeczyszcza-
jące”.)

Piśmiennictwo:
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Tak, recepta wystawiona przez pielęgniarkę lub po-
łożną może mieć datę realizacji „od dnia”, niezależnie 
od tego czy jest papierowa czy elektroniczna. Przepi-
sy dotyczące odroczonej daty realizacji recepty nie są 
precyzyjne. Możliwość wystawiania recept z datą reali-
zacji od jest zapisana w ustawie PF tylko jako możli-
wość określenia na recepcie daty realizacji recepty „od 
dnia”. Odroczona realizacja recepty nie dotyczy jedynie 
sytuacji wystawienia kilku recept na następujące po 
sobie okresy stosowania, bo takiego ograniczenia nie 
zapisano.

Pielęgniarka i położna może wystawić na dany pro-
dukt jedną receptę elektroniczną, na ilość produktu 
nie większą niż niezbędna pacjentowi do 180-dnio-
wego stosowania. Nie ma jednak zakazu odroczenia 
początku ważności recepty. Ograniczenie dotyczy tylko 

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor w 3PG

F OT. S H U T T E R S TO C K

liczby recept na dany produkt. W przypadku recept pa-
pierowych, wprost zezwolono na wystawienie nie wię-
cej niż 4 recept papierowych na następujące po sobie 
okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni, 
co nie jest możliwe bez odroczenia realizacji recepty. 
Przepisy źródłowe zamieszczam poniżej:

Art. 96a. 1. Recepta zawiera następujące informacje:

5) dane dotyczące daty realizacji recepty:

a) datę wystawienia recepty,

b) datę realizacji recepty „od dnia”, a jeżeli nie dotyczy znak „X”;

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać 
dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną 
pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego 
na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, 
przy czym na jednej recepcie w postaci papierowej ilość produk-
tu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu medycznego nie może przekraczać ilości 
niezbędnej do 120-dniowego stosowania;

2) (uchylony)

Czy recepta pielęgniarska 
może mieć datę realizacji od?

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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3) podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych okre-
ślającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako 
surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków re-
cepturowych, z zastrzeżeniem że w przypadku produktów leczni-
czych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania 
na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturo-
wego, ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może 
być wystawionych do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi 
do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.

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

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta 
jednorazowo maksymalnie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną 

pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na 
podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;

2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną 
do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji 
zlecenia lekarskiego.

4a. W przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka 
i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo 
maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycz-
nego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowa-
nia wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 
dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykon-
cepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się.

5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następu-
jące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 
dni.[1]

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977
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W tym artykule opiszę, jakie ewidencje są wymagane 
w aptece. Powinny one być prowadzone na bieżąco, bo 
tylko rzetelne prowadzenie ewidencji jest potwierdze-
niem zapewniania bezpieczeństwa pacjentów i legal-
ności obrotu lekami.

Ewidencje leków sporządzanych 
w aptece
Pierwsza ewidencja, jaka przychodzi na myśl, to ewi-
dencja leków sporządzanych w aptece.

Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji jest zapisany 
w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia 
apteki. W tym zakresie trzeba prowadzić aż trzy ewi-
dencje:

 — Ewidencja sporządzanych w aptece leków 
recepturowych;

 — Ewidencja sporządzanych w aptece produktów 
homeopatycznych sporządzonych na podstawie 
recepty lekarskiej;

 — Ewidencję sporządzanych w aptece leków 
aptecznych oraz produktów homeopatycznych 
sporządzanych na podstawie odpowiednich 
farmakopei.

Dwie pierwsze ewidencje dotyczą produktów sporzą-
dzanych na podstawie recepty i mogą być prowadzone 
w formie elektronicznej. Ostatnia ewidencja dotyczy 
produktów wytwarzanych na podstawie przepisu z far-
makopei. Jest prowadzona w formie książki laborato-
ryjnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia 
tych ewidencji możesz znaleźć w poniższych przepi-
sach:

§ 6. 2. Produkty homeopatyczne sporządzane są w aptece na pod-
stawie:

1) recepty lekarskiej;

2) procedury homeopatycznej opisanej w odpowiednich farma-
kopeach narodowych uznawanych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej.

Ewidencje w aptece  
– Kompendium

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor 3PG
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E § 9. 1. Apteka musi prowadzić ewidencję sporządzanych w aptece 
leków recepturowych, leków aptecznych i produktów homeopa-
tycznych.

2. Ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych za-
wiera:…

3. Ewidencja sporządzanych w aptece produktów homeopatycz-
nych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, zawiera:…

4. Ewidencję sporządzanych w aptece leków aptecznych oraz pro-
duktów homeopatycznych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, 
prowadzi się w formie książki laboratoryjnej, która zawiera…

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 i 3, może być prowadzona 
w formie elektronicznej.[1]

Ewidencje związane z obrotem 
lekami, wyrobami medycznymi 
i innymi produktami w aptece
Prowadzenie obrotu produktami szczególnymi, do ja-
kich należą leki i inne produkty będące przedmiotem 
obrotu w aptece wymaga prowadzenia wielu ewiden-
cji. Ma to na celu potwierdzenie, że coś zostało wyko-
nane oraz że zostało wykonane prawidłowo.

Ewidencja recept farmaceutycznych
Ewidencję recept farmaceutycznych omówiono 
w osobnym opracowaniu.  (Patrz:  „Ewidencja recept 
farmaceutycznych – Kompendium”.)

Ewidencja zapotrzebowań podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą
Jak określono w art. 96 ust. 1. ustawy Prawo farmaceu-
tyczne, produkty lecznicze, ŚSSPŻ i wyroby medyczne 
można wydawać z apteki na podstawie recepty, bez 
recepty lub na podstawie zapotrzebowania podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. Realizując zapo-
trzebowania podmiotów leczniczych, trzeba prowadzić 
następujące ewidencje:

 — ewidencja zapotrzebowań;

 — ewidencja zrealizowanych zapotrzebowań.

Obydwie ewidencje muszą być prowadzone na bie-
żąco, w postaci papierowej lub elektronicznej. Wzory 
ewidencji i wytyczne w sprawie ich prowadzenia znaj-
dziesz w przytoczonych poniżej przepisach rozporzą-
dzenia w sprawie zapotrzebowań i wydawania z ap-
teki:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”;

§ 6. 3. Ewidencja zapotrzebowań jest prowadzona na bieżąco 
w postaci elektronicznej albo papierowej, w sposób umożliwia-
jący identyfikację osób dokonujących w niej wpisów, pozwalający 
na określenie liczby wystawionych zapotrzebowań oraz liczby 

pacjentów, dla których zamówiono – w związku z planowanym 
udzieleniem świadczenia zdrowotnego – produkty lecznicze, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyroby medyczne, w okresie roku kalendarzowego.

4. Wzór ewidencji zapotrzebowań jest określony w załączniku nr 
3 do rozporządzenia.

5. Ewidencja zrealizowanych zapotrzebowań jest prowadzona 
na bieżąco w postaci elektronicznej albo papierowej, w sposób 
umożliwiający identyfikację osób dokonujących w niej wpisów, 
pozwalający na określenie liczby zrealizowanych zapotrzebowań 
w okresie roku kalendarzowego.

6. Wzór ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań jest określony 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia.[2]

Ewidencje obrotu środkami odurzającymi, 
substancjami psychotropowymi oraz 
prekursorami kat. 1.
Następne ewidencje, które muszą być prowadzone 
w aptece, dotyczą obrotu środkami odurzającymi, sub-
stancjami psychotropowymi oraz prekursorami kate-
gorii 1. Przepisy przewidują dwie ewidencje:

 — ewidencja przychodu i rozchodu środków 
odurzających grupy I-N i substancji 
psychotropowych grupy II-P oraz preparatów 
zawierających te środki i substancje;

 — ewidencja przychodu i rozchodu środków 
odurzających grupy II-N, substancji 
psychotropowych grup III-P i IV-P oraz 
prekursorów kategorii 1.

Pierwszą ewidencję (I-N i II-P) prowadzi się w formie 
książki kontroli, która jest zatwierdzona i zarejestro-
wana przez WIF. Może być też prowadzona w formie 
elektronicznej, przy wykorzystaniu odpowiedniego 
systemu komputerowego. W takim wypadku należy 
dokonywać wydruków co dwa tygodnie.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Wybór formy elektronicznej ewidencji należy wcześniej 
zgłosić do WIF.

Wydruki wykonywane co dwa tygodnie muszą być 
podpisane przez kierownika apteki i przechowywane 
przez 5 lat. Wynika to z rozporządzenia:

§ 3. 1. Apteka prowadząca obrót środkami odurzającymi, substan-
cjami psychotropowymi, preparatami zawierającymi te środki lub 
substancje oraz prekursorami kategorii 1 jest obowiązana do pro-
wadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych środków, substan-
cji, preparatów oraz prekursorów kategorii 1.

2. Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających gru-
py I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów 
zawierających te środki i substancje jest prowadzona w formie 
książki kontroli, która zawiera: …

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://opieka.farm/recepty/ewidencja-recept-farmaceutycznych-kompendium/
https://opieka.farm/recepty/ewidencja-recept-farmaceutycznych-kompendium/
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E 5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w for-
mie elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu kom-
puterowego gwarantującego, iż żadne zapisy dotyczące stanów 
i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty zapisów 
będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opa-
trzonych czytelnym podpisem i danymi osoby dokonującej ko-
rekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji. 
W takim przypadku należy zachować zakres danych zgodny z ukła-
dem książki kontroli, o której mowa w ust. 2, oraz dokonywać, co 
dwa tygodnie, wydruku prowadzonej ewidencji. Podpisane przez 
kierownika apteki wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy 
powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez 
okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.[3]

Druga ewidencja, czyli obejmująca II-N, III-P, IV-P 
i prekursory kategorii 1, powinna być prowadzona 
w formie comiesięcznych zestawień, albo elektronicz-
nie, z wydrukiem raz w miesiącu. Szczegółowe dane, 
które powinny być zamieszczone w ewidencjach, oraz 
inne wymogi znajdziesz w paragrafie 3. rozporządze-
nia w sprawie środków odurzających, substancji psy-
chotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów 
zawierających te środki lub substancje:

§ 3. 7. Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających 
grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz pre-
kursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych 
zestawień, zawierających: …

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 7, może być prowadzona 
w formie elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu 
komputerowego gwarantującego, iż żadne zapisy dotyczące sta-
nów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty za-
pisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, 
opatrzonych czytelnym podpisem i danymi osoby dokonującej 
korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych ope-
racji. W takim przypadku należy zachować zakres danych zgodny 
z układem ewidencji oraz dokonywać, raz w miesiącu, wydruku 
prowadzonego zestawienia. Podpisane przez kierownika apteki 
wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno 
ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od 
pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, 
w którym dokonano ostatniego wpisu.[3]

Jak pisałem w kompendium Realizacja recept na leki 
zawierające środki odurzające, przynależność do grup 
określono w rozporządzeniu w sprawie wykazu sub-
stancji psychotropowych, środków odurzających oraz 
nowych substancji psychoaktywnych.[4]

Zapisano tam, że preparaty wieloskładnikowe z kode-
iną, jeśli ilość kodeiny nie przekracza 50 mg w dawce, 
lub stężenie nie przekracza 1,5% w formach niepo-
dzielonych na dawki, należą do grupy III-N. Przykłado-
wo Thiocodin w tabletkach ma 15 mg kodeiny w leku 
złożonym. W syropie zawiera mniej niż 1,5% kodeiny 
w leku złożonym. Obie wersje należą do grupy III-N.

Nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji 
produktów III-N w aptece. Brak obowiązku prowadze-
nia ewidencji III-N nie zwalnia z odpowiedzialności za 
zgodność stanów środków odurzających.

Prowadzenie ewidencji obrotu środkami kontrolowa-
nymi jest obowiązkiem kierownika, ale zgodnie z po-
niższym zapisem, może on upoważnić do tego zadania 
farmaceutę zatrudnionego w aptece. Takie brzmienie 
zapisu wymaga, żeby upoważniony farmaceuta był 
zatrudniony w aptece. Tu powstaje pytanie o formę 
zatrudnienia farmaceuty, którego upoważniamy do 
prowadzenia ewidencji. W orzecznictwie sądów pra-
cy „zatrudnienie” jest rozumiane jako zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Zoba-
czymy, jakie będzie stanowisko Inspekcji Farmaceu-
tycznej w tej kwestii, w świetle zapisów Art. 36 ust. 
1 Ustawy o zawodzie farmaceuty.[5] W innych sprawach 
Inspekcja Farmaceutyczna interpretuje „zatrudnienie” 
tylko jako zatrudnienie na umowę o pracę.

§ 3. 9. Prowadzenie ewidencji, o których mowa w ust. 1, należy do 
obowiązków kierownika apteki.

10. Kierownik apteki może upoważnić do prowadzenia ewidencji 
zatrudnionego w aptece farmaceutę posiadającego co najmniej 
2-letni staż pracy w aptece. Farmaceuta ten musi wyrazić pisem-
nie zgodę na przejęcie obowiązków.[3]

Ewidencje obrotu środkami odurzającymi, substan-
cjami psychotropowymi oraz prekursorami kategorii 
1 muszą być prowadzone w sposób ciągły, niezależnie 
od nieobecności w pracy. Kierownik może wyznaczyć 
upoważnionego farmaceutę do prowadzenia ewiden-
cji, o czym mówi poniższy zapis. Osoba ta musi speł-
niać wymogi przewidziane w § 3.10 rozporządzenia, 
m.in. warunek zatrudnienia.

§ 3. 11. Kierownik apteki na czas nieobecności spowodowanej 
urlopem lub chorobą może wyznaczyć farmaceutę upoważnio-
nego do prowadzenia ewidencji. Farmaceuta ten musi spełniać 
wymagania przewidziane dla osoby upoważnionej do prowadze-
nia ewidencji oraz wyrazić pisemnie zgodę na przejęcie obowiąz-
ków.[3]

Dokumentacje, rejestry i zestawienia
Inne dokumentacje, rejestry i zestawienia, nienazwane 
wprost ewidencjami, omówiłem w osobnym opraco-
waniu. (Patrz: „Dokumentacje, rejestry i zestawienia 
w aptece – Kompendium”.)

Serializacja produktów leczniczych
Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych to 
niby nie ewidencja, jednak mamy obowiązek ją prze-
prowadzać. Wydając lek z apteki, przesyłamy do euro-
pejskich serwerów informacje z kodu na opakowaniu 
w celu potwierdzenia, że lek pochodzi z legalnego 
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E źródła. Trzeba też sprawdzić element uniemożliwiają-
cy naruszenie opakowania – ATD (Anti-Tampering De-
vice). Brak realizacji obowiązków serializacyjnych jest 
zagrożony dużymi karami zapisanymi w ustawie Pf:

Art. 127cb. 4. Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, ap-
tekę szpitalną, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, któ-
ry nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 10–13 i art. 
27–30 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze pieniężnej 
w wysokości do 20 000 zł.[6]

Dokumentowanie realizacji zadań serializacyjnych 
jest, więc w naszym interesie. Dokumentowanie to od-
bywa się automatycznie w systemie elektronicznym. 
Systemy komputerowe w aptekach nie powinny po-
zwolić na wydanie leku bez zeskanowania kodu 2D, 
jednak pozwalają na wyjątki. Ważne jest, aby nie wy-
korzystywać wyjątków w sposób niezgodny ze stanem 
faktycznym. Ustawa Pf odnosi się w zakresie kar zwią-
zanych z serializacją do rozporządzenia delegowane-
go Komisji (UE) 2016/161 z dnia 02.10.2015 r. W tym 
rozporządzeniu znajdziemy też listę leków, które nie 
wymagają zabezpieczeń oraz listę leków OTC, które 
muszą mieć zabezpieczenia przeciw fałszowaniu.[7]

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
Apteka ma obowiązek przekazywać do ZSMOPL szcze-
gółowe dane o stanach magazynowych, transakcjach 
i przesunięciach magazynowych. Produkty, których 
dotyczy ten obowiązek oprócz leków, to refundowane 
wyroby medyczne i refundowane środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Piszę o tym 
obowiązku, bo jest związany z przekazywaniem da-
nych podlegających ewidencjonowaniu, a kara za brak 
przekazywania danych jest bardzo wysoka. Warto, więc 
mieć świadomość, jak te dane są gromadzone prze-
kazywane i ewidencjonowane. Oprócz kary finansowej 
w przepisach jest mowa o możliwości utraty zezwole-
nia na prowadzenie apteki. Obowiązek przekazywania 
danych wynika z tego przepisu:

Art. 95. 1b. Apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są 
obowiązane do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Mo-
nitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o prze-
prowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunię-
ciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub 
działów farmacji szpitalnej:

1) produktów leczniczych,

2) produktów leczniczych sprowadzanych w trybie art. 4,

3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go i wyrobów medycznych, o których mowa w wykazie określo-
nym w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

4) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

– w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2.

1c. Podmioty, o których mowa w ust. 1b, są obowiązane do przed-
stawienia innych informacji dotyczących dostępności produktu 
leczniczego związanych z informacjami określonymi w ust. 1b na 
żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub organów Pań-
stwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 dni roboczych 
od momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym.

Art. 103. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć 
zezwolenie, jeżeli:

9) apteka w sposób uporczywy narusza przepisy art. 95 ust. 1b 
lub 1c lub art. 95a;

Art. 127c. 1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca prowadzący 
działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycz-
nej, który wbrew przepisowi art. 78 ust. 1 pkt 6a, nie przekazał 
do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 
Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, sta-
nach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych 
hurtowni farmaceutycznych.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysoko-
ści do 50 000 zł, uwzględniając okoliczności, zakres oraz uprzed-
nie naruszenie przepisów ustawy.

3. Tej samej karze podlega:

3) podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, który nie dopeł-
nił obowiązku, o którym mowa w art. 95 ust. 1b lub 1c;[6]

Braki dostępności
Apteka, zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy Pf, ma obo-
wiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego o braku możliwości zapewnienia 
dostępu do leku na receptę oraz do refundowanego 
wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego. Informacja ta musi 
być przekazana w formie elektronicznej, przez system 
ZSMOPL, w ciągu 24 godzin. Kierownik apteki musi re-
gularnie sprawdzać, czy proces jest realizowany, gdyż 
uporczywe naruszanie obowiązku jest zagrożone utra-
tą zezwolenia na prowadzenie apteki. Poniżej przyto-
czyłem przepisy będące podstawą prawną:

Art. 95a. 1. W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt 
apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obo-
wiązku zapewnienia dostępu do:

1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,

2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym 
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych

– jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za 
pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego 
dostępu.
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E Art. 103. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć 
zezwolenie, jeżeli:

9) apteka w sposób uporczywy narusza przepisy art. 95 ust. 1b lub 
1c lub art. 95a;[6]

Ewidencja zamówień ze sprzedaży wysyłkowej
Jeśli apteka prowadzi wysyłkową sprzedaż leków, to 
musi prowadzić też ewidencję zamówień produktów 
leczniczych. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo 
farmaceutyczne, z przepisu zamieszczonego poniżej:

Art. 68. 3g. Podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo 
punkt apteczny prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów lecz-
niczych są obowiązane prowadzić ewidencję zamówień produk-
tów leczniczych sprzedanych w drodze wysyłkowej zawierającą

3h. Ewidencja zamówień, o której mowa w ust. 3g, jest przecho-
wywana co najmniej przez 3 lata od zakończenia roku kalenda-
rzowego, w którym zrealizowano zamówienie.

3i. Na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceu-
tycznej podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt 
apteczny prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów leczni-
czych udostępnia wydruki z ewidencji zamówień, o której mowa 
w ust. 3g, zgodnie z zakresem określonym w żądaniu.[6]

Ewidencja zatrudnionych 
w aptece
Ewidencje dotyczące produktów będących przedmio-
tem obrotu apteki, oraz ewidencje związanych z tym 
obrotem to nie wszystko. Jest też wymóg prowadze-
nia przez kierownika apteki ewidencji zatrudnionych 
w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych 
oraz obowiązek dokumentowania szkoleń personelu 
i monitowania ich realizacji.

Art. 88. 5. Do zadań kierownika apteki ogólnodostępnej należy 
osobiste kierowanie apteką, obejmujące:

4) nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnio-
nym w aptece, w tym:

f) prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów 
i techników farmaceutycznych,

g) monitowanie realizacji i dokumentowania szkoleń personelu 
zatrudnionego w aptece,[6]

Szczegóły prowadzenia ewidencji farmaceutów i tech-
ników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece są 
opisane w rozporządzeniu w sprawie wzoru prowa-
dzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceu-
tów i techników farmaceutycznych.[8]

Pisząc o ewidencji zatrudnionych w aptece, dodam, że 
nie można zapominać o konieczności udokumentowa-
nia realizacji obowiązku zapewnienia przez podmiot 
prowadzący aptekę wykonywania czynności w apte-
ce przez farmaceutów i techników farmaceutycznych 

w odpowiedniej liczbie. Chodzi tu o coś więcej niż 
potwierdzenie zatrudnienia. Sposób dokumentowania 
nie został wskazany, podmiot prowadzący aptekę musi 
go określić samodzielnie. Ważne, żeby dokumentowa-
nie skutecznie spełniało swoje zadanie. Obowiązek, 
o którym tu piszę, wynika z art. 99b ust. 1 ustawy Pf:

Art. 99b. 1. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić 
wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników 
farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działal-
ności oraz dniom i godzinom pracy apteki oraz udokumentować 
realizację tego obowiązku.[6]

Ewidencja czasu praktyki 
studenta
W przypadku prowadzenia w aptece praktyki zawodo-
wej w trakcie studiów na kierunku farmacja, opiekun 
praktyki prowadzi ewidencję czasu odbywania prakty-
ki. Zapis precyzujący ten obowiązek jest w rozporzą-
dzeniu w sprawie praktyki zawodowej w aptece, który 
tu przytoczyłem:

§ 4. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki ce-
lem prawidłowego ustalenia wymiaru czasu odbywania praktyki 
i zaliczenia praktyki.[9]

Dokumentacja opieki 
farmaceutycznej
Dokumentację opieki farmaceutycznej omówiono 
w osobnym opracowaniu. (Patrz: „Dokumentacja opie-
ki farmaceutycznej”.) Już wkrótce na naszej stronie!

Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych 

warunków prowadzenia apteki. Dz.U.2002.1565 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań 

oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 
Dz.U.2018.2008 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 
I i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dz.U.2021.166 

4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych 
substancji psychoaktywnych. 

5. Ustawa z dn. 10.12.2020 o zawodzie farmaceuty. Dz.U.2021.97 
6. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.974 
7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 

2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń 
umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18.10.2002 r. w sprawie wzoru 
prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników 
farmaceutycznych. Dz.U.2002.1566 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16.02.2009 r. w sprawie praktyki 
zawodowej w aptece. Dz.U.2009.215 
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Krople oczne sporządzane z leków gotowych mogą 
okazać się skutecznym rozwiązaniem w przypadku 
braku w obrocie preparatów do oka z wybraną sub-
stancją lub w wybranym stężeniu. Sporządzanie kropli 
ocznych z leków gotowych stwarza dodatkowe możli-
wości terapeutyczne, jednak może budzić wątpliwości 
ze względu na zmianę postaci leku. Dodatkową trud-
ność może stwarzać stabilność chemiczna i mikro-
biologiczna wykonywanych kropli i brak dostępnych 
danych w literaturze dotyczących tej kwestii. Ułatwie-
niem w przygotowaniu kropli jest dostępność nowych 
opakowań do kropli ocznych dostępnych w obrocie, 
zawierających system wyjaławiający zarówno do kro-
pli w postaci roztworów wodnych jak i olejowych. Cały 
czas pozostaje jednak nierozwiązana kwestia stabil-
ności chemicznej roztworu.

Dodatkową trudnością w zachowaniu compliance 
może być koszt wykonanych kropli. Leki recepturowe 
do oczu wykonane z leków gotowych są nierefundo-
wane i ich cena może być bardzo wysoka.

W zagranicznej literaturze często możemy się natknąć 
na propozycję użycia jako vehiculum gotowych pre-
paratów sztucznych łez lub emulsji kationowych, co 
może być korzystne ze względu na przedłużenie trwa-
łości leku, lepszą penetrację substancji czynnej przez 
rogówkę i stabilizację chemiczną roztworu. Należy 
jednak pamiętać, że wykorzystanie wyrobów medycz-
nych do sporządzenia leku recepturowego jest nie-
zgodne z polskim prawem.  

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

W zagranicznej literaturze możesz natknąć się na propo-
zycję użycia jako vehiculum preparatu sztucznych łez. Ta-
kie postępowanie jest niezgodne z polskim prawem.

Leki gotowe w kroplach 
ocznych

MGR FARM. KATARZYNA WOŹNICZKA
Farmaceutka

R E C E P T U RA

F OT. S H U T T E R S TO C K
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A Krople oczne z insuliną
Recepturowe krople do oczu zawierające insulinę 
mogą być skuteczne w leczeniu owrzodzeń rogówki 
różnego pochodzenia oraz w leczeniu jaskry, w której 
miejscowe podanie insuliny wiąże się z korzystnym 
wielokierunkowym działaniem protekcyjnym. 

Zastosowanie
Krople do oczu zawierające insulinę mogą mieć zasto-
sowanie w takich schorzeniach jak:

 — owrzodzenia rogówki - zastosowanie miejscowe 
roztworu insuliny w kroplach do oczu może 
być skuteczne w leczeniu owrzodzeń rogówki, 
co przedstawiono w doniesieniu z udziałem 
6 pacjentów. Podanie kropli zawierających 
insulinę w stężeniu 1 IU/ml pozwoliło na 
całkowite zagojenie rogówki w ciągu nawet 
7 dni (Wang i in., 2017). Niestety dotychczas nie 
przeprowadzono badań klinicznych dotyczących 
skuteczności i bezpieczeństwa takiego 
postępowania.

 — jaskra z otwartym kątem przesączania - 
w momencie pisania tego rozdziału trwa 
badanie kliniczne dotyczące poprawy widzenia 
u pacjentów chorujących na jaskrę z otwartym 
kątem przesączania stosujących krople do oczu 
zawierające insulinę w dwóch stężeniach - 500 IU/
ml i 100 IU/ml. Przesłanką do przeprowadzenia 
takiego badania jest fakt, że ekspresja receptora 
insuliny jest widoczna także w siatkówce, 
a egzogenne podanie insuliny na powierzchnię 
oka może ułatwić dopływ cieczy wodnistej. 
Dodatkowo badacze zwracają uwagę na fakt, 
że insulinooporność jest czynnikiem ryzyka 
w rozwoju jaskry (Awamlh i in., 2021)

Wykonanie kropli ocznych z insuliną
Krople do oczu zawierające w swoim składzie insulinę 
należy wykonać z użyciem neutralnej insuliny ludzkiej. 
Dla wygody, w przygotowaniu roztworu najlepiej użyć 
ampułek (dostępne w obrocie ampułki Humulin R). Do 
sporządzenia roztworu użyj soli fizjologicznej. Dla za-
chowania jałowości kropli użyj jednodawkowych opa-
kowań lub butelek z wewnętrznym systemem wyjała-
wiającym do roztworów wodnych. Przekaż pacjentowi, 
żeby sporządzony lek przechowywał w lodówce.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

W przypadku sporządzania leku do oczu ze szklanych am-
pułek, nawet jeśli wykonujesz lek metodą 3., należy prze-
sączyć roztwór przez sączek mikrobiologiczny ze względu 
na ryzyko dostania się drobin szkła do roztworu. 

Krople do oczu z cyklosporyną A
W obrocie aptecznym w Polsce zarejestrowane są kro-
ple gotowe zawierające w swoim składzie cyklospory-
nę A (CsA) w stężeniu 0.1% pod nazwą Ikervis, jednak 
ze względu na wysoką cenę oraz niskie stężenie skład-
nika aktywnego możesz spotkać się z receptą na lek 
robiony do oka zawierający ten składnik.

Zastosowanie
Cyklosporyna A jest stosowana w postaci kropli 
ocznych we wskazaniach między innymi takich jak: 

 — w zapobieganiu nawrotom odrzucenia 
przeszczepu po przeszczepieniu rogówki 
– w badaniu klinicznym z randomizacją 
dowiedziono, że zastosowanie 2% roztworu CsA 
w miejscowym podaniu do oka nie zmniejsza 
ryzyka odrzucenia przeszczepu rogówki, natomiast 
może być pomocna w odwróceniu procesu 
odrzucenia (Sinha i in., 2010),

 — zespół suchego oka – ze względu na możliwe 
podłoże zapalne zespołu suchego oka oraz 
wtórny stan zapalny spowodowany zbyt małym 
nawilżeniem powierzchni oka, pomocne 
może okazać się zastosowanie kropli ocznych 
z CsA. Zastosowanie cyklosporyny A jest 
bezpieczniejszym wyborem niż przewlekłe 
stosowanie glikokortykosteroidów w tym 
wskazaniu, ze względu na ryzyko zmętnienia 
soczewki i wzrostu ciśnienia śródgałkowego. 
W dwóch podwójnie zaślepionych badaniach 
klinicznych z randomizacją dowiedziono, 
że stosowanie cyklosporyny A w stężeniu 
0,05% i 0,1% przez 6 miesięcy, skutecznie 
redukuje objawy suchego oka niezależnie od 
zastosowanego stężenia. W przeprowadzonym 
badaniu dowiedziono także, że takie 
postępowanie jest bezpieczne (Sall i in., 2000),

 — wiosenne zapalenie spojówek i rogówki – 
zastosowanie cyklosporyny A w postaci kropli do 
oczu w stężeniu 2% znacząco zmniejszyło objawy 
wiosennego zapalenia spojówek, co udowodniono 
w badaniu klinicznym z udziałem 24 pacjentów 
pediatrycznych (Pucci i in., 2002). Warto 
wspomnieć, że w tym wskazaniu zarejestrowano 
w USA preparat gotowy zawierający 0,1% 
cyklosporyny w postaci emulsji kationowej 
(VEKTIS).
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A Wykonanie kropli ocznych z cyklosporyną A
Krople oczne możesz wykonać w recepturze aptecznej 
z leku gotowego używając do tego celu takich postaci 
leków jak:

 — kapsułki miękkie (Equoral, Sandimmun Neoral, 
Cyclaid) – sporządzanie kropli ocznych z kapsułek 
może być utrudnione ze względu na konieczność 
obliczenia stężenia zawartości substancji czynnej 
w kapsułce miękkiej,

 — płyn doustny (Equoral, Sandimmun Neoral),

 — koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 
(Sandimmun).

Jako vehiculum należy użyć wyjałowionego oleju rycy-
nowego. W przypadku zastosowania oleju rycynowego 
trwałość roztworu to 28 dni od daty sporządzenia. Po-
leć pacjentowi, żeby przechowywał preparat w tempe-
raturze pokojowej i chronił od światła. Krople oczne 
sporządzone na oleju rycynowym możesz przenieść do 
jednodawkowych minimsów lub butelek z wewnętrz-
nym systemem zachowującym jałowość, przeznaczo-
nych do roztworów o zwiększonej lepkości.

Dodatkowo w literaturze poruszana jest kwestia za-
wartości alkoholu etylowego w gotowych preparatach 
CsA stosowanych w przygotowaniu kropli. W artykule 
dotyczącym trudności sporządzania kropli z cyklo-
sporyną A, autorki zalecają umieszczenie preparatu 
handlowego CsA w zlewce lub na płytce Petriego i po-
zostawienie na 24 h w loży aseptycznej z włączonym 
nawiewem laminarnym w celu odparowania alkoholu, 
a następnie przesączenie roztworu przed przygotowa-
niem kropli (Wolska, Gajewska, Sznitowska , 2019).

Krople do oczu 
z N-acetylocysteiną
Mukolityczne, przeciwutleniające i przeciwzapalne 
właściwości N-acetylocysteiny (NAC) w miejscowym 
zastosowaniu na powierzchnię oka mogą być wyko-
rzystywane w celu łagodzenia objawów zespołu su-
chego oka o różnej etiologii i powikłań z nim związa-
nych, a także w leczeniu uszkodzeń rogówki, urazów 
chemicznych i stanów zapalnych oka. Korzyści klinicz-
ne związane z miejscowym podaniem do oka NAC są 
widoczne w szerokim zakresie stężeń, z których naj-
częstsze to 5-10% przy stosowaniu cztery razy dzien-
nie (Eghtedari i in., 2022).

Zastosowanie
W przeglądzie literaturowym z 2022 roku wykazano, 
że miejscowe zastosowanie N-acetylocsteiny może 

być skuteczne w takich schorzeniach jak (Eghtedari, 
2022):

 — zespół suchego oka – W badaniu klinicznym 
z randomizacją przeprowadzonym z udziałem 
pacjentów cierpiących z powodu dysfunkcji 
wydzielniczej gruczołu Meiboma dowiedziono, 
że stosowanie 5% roztworu NAC do oka 4 razy 
dziennie było bardziej skuteczne w łagodzeniu 
objawów suchości oka niż preparat sztucznych łez 
(Akyol-Salman i in., 2010),

 — w leczeniu urazów rogówki – dotychczasowe 
badania dotyczące skuteczności stosowania 
miejscowego NAC w leczeniu oparzeń, urazów 
mechanicznych i chemicznych rogówki były 
przeprowadzone na zwierzętach lub in vitro, 
dlatego pomimo obiecujących wyników, ciężko 
ocenić korzyść kliniczną takiego postępowania 
u ludzi (Eghtedari, 2022). 

Wykonanie kropli z N-acetylocysteiną
Krople do oczu z N-acetylocysteiną należy sporządzić 
z roztworu do infuzji (dostępny w obrocie Acetylocyste-
ine SANDOZ). Sporządzając krople należy pobrać od-
powiednią ilość roztworu i rozcieńczyć fizjologicznym 
roztworem soli i przesączyć do butelki z wewnętrznym 
systemem wyjaławiającym lub do jednodawkowych 
minimsów. Przekaż pacjentowi, aby gotowy preparat 
przechowywał w lodówce.

Przeciwgrzybiczne krople do oczu 
W leczeniu zakażenia grzybiczego oka pomocne może 
być zastosowanie kropli ocznych sporządzonych w re-
cepturze z leków gotowych. Kluczowym w powodzeniu 
leczenia z zastosowaniem miejscowym przeciwgrzy-
bicznych kropli do oczu jest określenie wrażliwości 
patogenu na wybrany lek przeciwgrzybiczny oraz od-
powiednio długi czas trwania leczenia. 

Krople do oczu z flukonazolem
Zastosowanie miejscowe roztworu 0,2% flukonazolu 
w podaniu do oka może być skuteczną formą lecze-
nia zakażeń grzybiczych rogówki grzybami z rodzaju 
Candida. Pomimo dobrej penetracji leku przez rogów-
kę i osiągnięcia minimalnego stężenia hamującego 
(MIC) w cieczy wodnistej, zastrzeżenie do skuteczności 
leczenia wewnątrzgałkowego zakażenia grzybiczego 
może budzić jego wąskie spektrum terapeutyczne (Ab-
basoğlu i in., 2001). W badaniach przeprowadzonych 
in vitro tylko grzyby z rodzaju Candida były podatne 
na działanie flukonazolu. Grzyby z rodzaju Aspergillus 
i Fusarium były oporne na jego działanie (Marangon 
i in., 2004). 
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Wykonanie kropli do oczu z flukonazolem
Do sporządzenia kropli ocznych z flukonazolem użyj 
gotowego roztworu do infuzji w stężeniu 0.2% (Fluco-
nazole Kabi, Diflucan). Roztwór przenieś do jałowej bu-
telki z wewnętrznym systemem zachowania jałowości 
lub do opakowań jednodawkowych i zaleć pacjentowi, 
aby przechowywał lek w lodówce. 

Krople do oczu z amfoterycyną B
Zastosowanie kropli ocznych z amfoterycyną B, która 
jest lekiem przeciwgrzybicznym o szerokim spektrum 
działania, może być pomocne w leczeniu zakażeń 
grzybiczych gałki ocznej. Jej spektrum terapeutyczne 
obejmuje grzyby z rodzaju Candida, Aspergillus, ale jest 
mniej skuteczna w leczeniu zakażeń Fusarium. Z uwagi 
na liczne działania niepożądane i małą biodostępność 
do struktury oka po podaniu systemowym, rozwiąza-
niem może być zastosowanie kropli ocznych z tym 

składnikiem. Stosowanie kropli ocznych z amfoterycy-
ną B jest skuteczne w leczeniu zakażeń grzybiczych 
rogówki, jednak jak wykazano w badaniu klinicznym 
z randomizacją, lepsze efekty (procent zagojonych 
uszkodzeń rogówki, skrócony czas leczenia) osiągnięto 
w leczeniu z dodatkowym zastosowaniem flukonazolu 
w zastrzykach podspojówkowych (Mahdy i in., 2010). 

Wykonanie kropli z amfoterycyną B
Do sporządzenia kropli ocznych z amfoterycyną B użyj 
proszku do sporządzania roztworu do infuzji (Fungizo-
ne). Do sporządzenia roztworu możesz użyć wody do 
iniekcji lub 5% roztworu glukozy przeznaczonego do 
iniekcji. Zastosowanie roztworu fizjologicznego chlor-
ku sodu może spowodować powstanie agregatów leku 
w roztworze. Wybrany rozpuszczalnik dodawaj porcja-
mi i mieszaj okrężnymi ruchami do całkowitego roz-
puszczenia preparatu. Tak sporządzony preparat prze-
nieś do jednodawkowych minimsów. Ze względu na 

F OT. S H U T T E R S TO C K
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A koloidalny charakter sporządzanego roztworu nie na-
leży go przesączać przez filtr strzykawkowy. Trwałość 
leku zależy od użytego rozpuszczalnika i przy przecho-
wywaniu w lodówce według literatury wynosi 12 dni 
w przypadku użycia roztworu glukozy i 7 dni w przy-
padku użycia wody do iniekcji (McElhiney, 2013). 

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Dodatek kwasu deoksycholowego w preparacie Fungizo-
ne może podrażniać oko pacjenta, co może wpływać ne-
gatywnie na compliance.

Krople do oczu z worykonazolem
Worykonazol jest lekiem przeciwgrzybicznym z grupy 
azoli o najszerszym spektrum działania. Dowody na 
skuteczność miejscowego stosowania worykonazolu 
w leczeniu grzybiczego zakażenia rogówki opierają się 
głównie na opisach przypadków i badaniach prospek-
tywnych. Natomiast w wieloośrodkowym badaniu kli-
nicznym z randomizacją porównującym skuteczność 
miejscowego podania natamycyny i worykonazolu do 
oka osiągnięto porównywalne efekty. W obu grupach 
u pacjentów z grzybiczym owrzodzeniem rogówki za-
obserwowano poprawę widzenia (Prajna i in., 2010). 

Wykonanie kropli z worykonazolem
Do sporządzenia kropli z worykonazolem należy użyć 
leku gotowego w postaci proszku do sporządzania in-
fuzji. Jako rozpuszczalnika należy użyć wody do iniek-
cji. Tak sporządzony roztwór należy przesączyć do bu-
telki z wewnętrznym systemem wyjaławiającym lub 
do opakowań jednodawkowych. Trwałość sporządza-
nych kropli może budzić wątpliwości. Według produ-
centa leku Voriconazole Zentiva sporządzony roztwór 
jest stabilny 72 godziny od sporządzenia przechowy-
wany w lodówce i temperaturze pokojowej. Natomiast 
w badaniu stabilności krople sporządzone z leku Vfend 
(na ten moment jest niedostępny w obrocie) charakte-
ryzowały się dobrą trwałością, nawet do 30 dni prze-
chowywane w temperaturze pokojowej (Dupuis i in., 
2009). Oba preparaty różnią się pochodną cyklodeks-
tryny dodaną w celu stabilizacji roztworu, jednak moż-
na się spodziewać podobnej stabilności.

Krople do oczu z antybiotykami 
Do sporządzenia kropli do oczu zawierających lek go-
towy należy użyć ampułek zawierających jałowy pre-
parat do przygotowania roztworów parenteralnych. 
Korzyścią z zastosowania robionych kropli ocznych 
jest uniknięcie dodatku konserwantów, które stosowa-

ne na zainfekowane oko mogą spowodować dodatko-
we podrażnienie. 

Krople do oczu z cefuroksymem
Cefuroksym jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn 
o szerokim spektrum działania. Może mieć zastosowa-
nie w leczeniu infekcji bakteryjnego zapalenia spojó-
wek, dodatkowo uważany jest za dobrze tolerowany 
podany na powierzchnię oka. Według literatury zwykle 
stosowane stężenie to 5% (Hebron, 1993).

Wykonanie kropli z cefuroksymem
Krople do oczu z cefuroksymem należy sporządzić 
z użyciem jałowego proszku do sporządzania roztwo-
ru do infuzji (Biofuroksym, Zinacef, Cefuroxime Kabi). 
Roztwór należy sporządzić z użyciem buforu cytry-
nianowego jako rozpuszczalnika i umieścić w butelce 
z wewnętrznym systemem zachowującym jałowość 
lub w opakowaniach jednodawkowych. Wydając lek, 
przekaż pacjentowi, aby gotowy roztwór jak najszyb-
ciej umieścił w lodówce. 

Krople do oczu z ceftazydymem
Krople do oka z ceftazydymem mogą mieć zastosowa-
nie w leczeniu zakażeń oka bakteriami Gram-ujemny-
mi (w tym w zakażeniu Pseudomonas aeruginosa). We-
dług literatury zwykle stosowane stężenie to 1 i 5%. 

Wykonanie kropli z ceftazydymem
Krople do oczu z ceftazydymem należy sporządzić 
z użyciem jałowego proszku do sporządzania roztwo-
ru do infuzji (np. Biotum). Roztwór należy sporządzić 
z użyciem buforu cytrynianowego jako rozpuszczalni-
ka i umieścić w butelce z wewnętrznym systemem za-
chowującym jałowość lub w opakowaniach jednodaw-
kowych. Wydając lek, przekaż pacjentowi, aby gotowy 
roztwór jak najszybciej umieścił w lodówce. Jeżeli pa-
cjent zauważy zmianę koloru roztworu na żółty, może 
to świadczyć o jego rozkładzie i uwolnieniu cząsteczki 
pirydyny, która działa drażniąco na tkanki oka. Przekaż 
pacjentowi, żeby w takim przypadku zaprzestał stoso-
wania leku (Hapka-Żmich, 2012). 

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

W przypadku sporządzania kropli do oka zawierających 
w swoim składzie ceftazydym istnieje ryzyko rozkładu 
leku i uwolnienia cząsteczki pirydyny, a więc najlepiej 
sporządzaj krople na okres nie dłuższy niż 7 dni. 

Krople do oczu z wankomycyną
Wankomycyna jest antybiotykiem z grupy glikopep-
tydów. Jest lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń bak-
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A teryjnych rogówki spowodowanych gronkowcem 
złocistym, w tym opornym na działanie metycyliny 
(methicyllin-resistant  Staphylococcus aureus, MRSA). 
Amerykańska Akademia Oftalmologii rekomendu-
je stosowanie stężeń 1,2%, 2,5% i 5% wankomycyny 
w kroplach przy zakażeniu rogówki szczepem MRSA 
przez okres do dwóch tygodni. Miejscowe podanie 
wankomycyny do oka jest również stosowane w zapo-
bieganiu infekcjom oka u pacjentów po wszczepieniu 
protezy rogówki (keratoprotezy). Takie postępowanie 
jest bezpieczne nawet przez okres kilku lat (Ross i in., 
2021).  

Wykonanie kropli z wankomycyną
Krople do oczu zawierające w swoim składzie wanko-
mycynę należy sporządzić z jałowego proszku do spo-
rządzania roztworu do infuzji (Vancomycin – MIP). We-
dług zaleceń Amerykańskiej Akademii Oftalmologii lek 
należy wykonać z użyciem roztworu soli fizjologicznej 
jako rozpuszczalnika. Trwałość takiego roztworu we-
dług przeprowadzonego w 2021 roku badania stabil-
ności 5% roztworu wankomycyny wynosi minimum 28 
dni przy przechowywaniu w lodówce (Ross i in., 2021). 
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Badania kliniczne wskazują na pewną skuteczność ró-
żeńca w poprawie wyników sportowych, depresji, lęku 
uogólnionym, redukcji stresu i zmęczenia, niepokoju 
i przedwczesnym wytrysku, jednak dowody nie są wy-
starczające, aby jednoznacznie potwierdzić jego sku-
teczność.

Synonimy: Korzeń arktyczny, rhodiola

Różeniec górski to roślina występująca naturalnie 
na dużych wysokościach w zimnych rejonach Europy 
i Azji. Jego korzeń jest surowcem stanowiącym skład-
nik suplementów diety, które mają na celu zwiększyć 
zdolności adaptogenne organizmu.

Działanie i zastosowanie różeńca 
górskiego
Korzeń różeńca górskiego jest bogatym źródłem wie-
lu związków, m.in. jest fenylopropanoidów (w tym ro-
diolozydu uważanego za substancję odpowiedzialną 
za działanie adaptogenne), terpenów i flawonoidów. 
Zawartość składników czynnych w surowcu zależy 
od miejsca występowania rośliny oraz czasu, w któ-
rym materiał roślinny był zbierany. Badania kliniczne 
wskazują na pewną skuteczność różeńca w poprawie 
wyników sportowych, depresji, lęku uogólnionym, re-
dukcji stresu i zmęczenia, niepokoju i przedwczesnym 
wytrysku, jednak dowody nie są wystarczające, aby 
jednoznacznie potwierdzić jego skuteczność.

Sprzeczne lub niewystarczające dowody na 
skuteczność różeńca górskiego
Mimo licznych badań klinicznych z wykorzystaniem 
preparatów z korzeniem różeńca górskiego nie są 
one wysokiej jakości i nie pozwalają na jednoznacz-

Różeniec górski 
(Rhodiola rosea L.)

REDAKCJA 3PG
3PG

F OT. S H U T T E R S TO C K
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A ne stwierdzenie o jego skuteczności w takich wska-
zaniach jak:

 — Kondycja sportowa – istnieją sprzeczne dowody 
na skuteczność różeńca górskiego w poprawie 
wydolności organizmu. Pozytywne wyniki, 
potwierdzające poprawę wydolności, wydłużenie 
czasu do wyczerpania fizycznego czy zwiększenie 
siły, pochodzą z badań z udziałem osób 
uprawiających sport regularnie oraz zawodowych 
sportowców. Przyjmowanie ekstraktów z różeńca 
tuż przed wysiłkiem fizycznym lub na trzy 
dni przed nim wiązało się z istotną poprawą 
wydolności. Warto jednak zaznaczyć, że w innych 
badaniach stosowanie ekstraktu nie wpływało na 
wzrost siły mięśniowej, skrócenie czasu reakcji 
ani szybkość ruchu, jednak może przyczynić się 
do obniżenia poziomu mleczanu we krwi. Mimo 
że suplementacja może mieć niewielki korzystny 
wpływ na wydolność, badania nie potwierdziły, 
żeby miała ona wpływ na szybszą regenerację po 
wysiłku.[1]

 — Depresja i lęk uogólniony – zaślepione 
i kontrolowane placebo badanie kliniczne 
z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku 18–70 
lat wykazało, że stosowanie ekstraktu z różeńca 
górskiego w ilości 340 lub 680 mg na dobę 
przez 6 tygodni uspokaja objawy łagodnej lub 
umiarkowanej depresji, takie jak problemy ze 
snem i rozchwianie emocjonalne, lecz nie wpływa 
na samoocenę w porównaniu z grupą otrzymującą 
placebo.[2] W innym badaniu klinicznym dodanie 
600 mg ekstraktu z różeńca do terapii sertraliną 
przyczyniało się do zmniejszenia objawów 
depresji u pacjentów w większym stopniu niż 
dodanie mniejszej ilości ekstraktu (300 mg) lub 
sama terapia sertraliną.[3] Małe badanie bez grupy 
kontrolnej wykazało również, że przyjmowanie 
ekstraktu 170 mg 2 razy dziennie przez 10 
tygodni zmniejsza objawy lęku u pacjentów 
z zespołem lęku uogólnionego.[4]

 — Stres i zmęczenie – wyniki badań klinicznych 
wskazują, że przyjmowanie 200 mg 2 razy 
dziennie ekstraktu z różeńca górskiego przez 
2–12 tygodni zmniejsza poziom stresu, niepokój, 
złość i zmęczenie w porównaniu z wartością 
wyjściową. W badaniach brali udział uczestnicy 
narażeni na nasilone sytuacje stresowe, studenci 
oraz dorośli zgłaszający uczucie „wypalenia” 
w związku z pracą.[1] Ponadto wiele badań 
klinicznych wykazało, że różne dawki ekstraktu 

z różeńca zmniejszają uczucie zmęczenia 
u studentów w okresie egzaminów, pracowników 
zmianowych i wojskowych.

 — Niepokój – badanie kliniczne z randomizacją 
wykazało, że stosowanie ekstraktu z różeńca 
w ilości 200 mg 2 razy dziennie przez dwa 
tygodnie wiąże się z obniżeniem poziomu lęku 
o 11% w porównaniu z wartością wyjściową przed 
rozpoczęciem suplementacji. Uczestnicy zgłaszali 
poprawę nastroju, zmniejszenie stresu i redukcję 
złości, jednak ekstrakt nie wykazał skuteczności 
w poprawie funkcji poznawczych. Warto jednak 
zaznaczyć, że badanie nie było kontrolowane 
placebo.[5]

 — Przedwczesny wytrysk – ekstrakt z różeńca był 
również stosowany u mężczyzn z przedwczesnym 
wytryskiem w połączeniu z innymi składnikami, 
m.in. cynkiem i kwasem foliowym, i wykazał 
skuteczność w poprawie kontroli wytrysku u ok. 
60% uczestników (w porównaniu z poziomem 
wyjściowym) gdy był stosowany przez 90 dni. 
Zaburzenia wracały jednak, gdy suplementacja 
została zakończona, a ponadto badanie nie 
uwzględniało grupy kontrolnej.[6]

Bezpieczeństwo stosowania 
różeńca górskiego
Różeniec górski był stosowany w badaniach klinicz-
nych w różnych dawkach i nie powodował poważnych 
działań niepożądanych. Podczas suplementacji u nie-
których uczestników badań występowały zawroty gło-
wy i zaburzenia w wydzielaniu śliny, jednak objawy te 
były rzadkie i zazwyczaj łagodne.

Interakcje różeńca górskiego
Według badań in vitro i na zwierzętach ekstrakty ró-
żeńca górskiego mogą obniżać stężenie glukozy we 
krwi oraz ciśnienie tętnicze, więc teoretycznie mogą 
nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych i hipo-
tensyjnych. Ponadto mogą wpływać na stężenie we 
krwi losartanu, NLPZ, m.in. ibuprofenu, diklofenaku 
i meloksykamu, oraz leków przeciwgrzybiczych.

Preparaty dostępne na rynku 
zawierające różeniec górski
Różeniec górski stanowi składnik licznych suplemen-
tów, głównie wieloskładnikowych, które zostały przed-
stawione w tabeli na następnej stronie.
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mild to moderate depression. Nordic journal of psychiatry, 61(5), 343–348. 
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3. Gao, L., Wu, C., Liao, Y., Wang, J. (2020). Antidepressants effects of Rhodiola 
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265, 99–103. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.065

4. Bystritsky, A., Kerwin, L., Feusner, J. D. (2008). A pilot study of Rhodiola rosea 
(Rhodax) for generalized anxiety disorder (GAD). Journal of alternative 
and complementary medicine (New York, N.Y.), 14(2), 175–180. https://doi.
org/10.1089/acm.2007.7117

5. Cropley, M., Banks, A. P., Boyle, J. (2015). The Effects of Rhodiola rosea L. 
Extract on Anxiety, Stress, Cognition and Other Mood Symptoms. Phytotherapy 
research : PTR, 29(12), 1934–1939. https://doi.org/10.1002/ptr.5486

6. Cai, T., Verze, P., Massenio, P., Tiscione, D., Malossini, G., Cormio, L., Carrieri, G., 
Mirone, V. (2016). Rhodiola rosea, folic acid, zinc and biotin (EndEP®) is able 
to improve ejaculatory control in patients affected by lifelong premature 
ejaculation: Results from a phase I-II study. Experimental and therapeutic 
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Nazwa preparatu Zawartość różeńca górskiego w sugerowanej daw-
ce dobowej Opis producenta

Olimp Rhodiola 
Rosea Premium

100 mg ekstraktu w tym 4 mg salidrozydu Suplement diety wspomagający zachować 
optymalną aktywność umysłową i poznawczą, 
wspomagający organizm w przystosowaniu się 
do emocjonalnego stresu i wysiłku fizycznego 
oraz wpływający korzystnie na trudności ze 
snem i potencję.

Naturell Rhodiola + B 100 mg ekstraktu w tym 3 mg rozawin

Pozostałe składniki:

Niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, wit. B6, 
wit. B1

Suplement diety wspomagający sprawność 
umysłową.

Doppelherz aktiv Na 
uspokojenie

100 mg wyciągu

Pozostałe składniki:

Wyciąg z liści melisy, wyciąg z szyszek chmielu, wit. 
B6, wit. B12

Suplement diety zawierający składniki reduku-
jące napięcie nerwowe i stres.

Destresan max 30 mg ekstraktu

Pozostałe składniki:

Ekstrakt z liści melisy, magnez, wit. B6

Suplement diety zawierający kompozycję eks-
traktów roślinnych wspomagających pokony-
wanie stresu.

Olimp Stress Control 300 mg ekstraktu

Pozostałe składniki:

Ekstrakt traganka chińskiego, ashwagandha, eks-
trakt żeń-szenia syberyjskiego, ekstrakt korzenia 
maca, l-teanina, magnez, kwas pantotenowy, wit. B6

Suplement diety polecany przede wszystkim 
dla osób narażonych na stres życia codzien-
nego
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Interakcje dekstrometorfanu 
z SSRI

F OT. S H U T T E R S TO C K

Dekstrometorfan jest dostępny bez recepty w posta-
ci tabletek i syropów o działaniu hamującym odruch 
kaszlowy, a także jako składnik leków złożonych stoso-
wanych w łagodzeniu objawów infekcji górnych dróg 
oddechowych. Czy pacjenci przyjmujący leki z grupy 
SSRI (inhibitorów zwrotnych wychwytu zwrotnego se-
rotoniny) stosowane często w leczeniu depresji, ner-
wic oraz innych chorób psychicznych, mogą bezpiecz-
nie przyjmować dekstrometorfan, czy raczej odradzić 
im łączenie tych leków?

Zarówno dekstrometorfan, jak i SSRI działają w OUN 
– wykazują aktywność serotoninergiczną, czyli nasi-
lają neurotransmisję serotoniny. Łączne przyjmowanie 
dwóch lub więcej leków o takim działaniu zwiększa 
ryzyko zespołu serotoninowego, który jest rzadkim, 
ale potencjalnie groźnym dla zdrowia, a nawet życia, 

Dekstrometorfan SSRI – inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny

dekstrometorfan (Aco-
din, Tussidex, Tus-
si Drill, w: Gripex, 
w: Gripblocker Express, 
w: Grypostop)

citalopram (Cital, Citabax, Pram) 
escitalopram (Elicea, Moza-
rin, Nexpram) 
fluoksetyna (Ande-
pin, Bioxetin, Seronil) 
fluwoksamina (Fevarin) 
paroksetyna (Paro-
Gen, Rexetin, Seroxat) 
sertralina (Asentra, Sertagen, Zo-
loft)

stanem charakteryzującym się nagłym wystąpieniem 
objawów związanych z zaburzeniami świadomości 
(pobudzenie, splątanie, nerwowość mania), nadmier-
nym pobudzeniem układu współczulnego (biegunka, 
gorączka, obfite pocenie się, wzrost ciśnienia tętnicze-
go krwi) oraz nadpobudliwością nerwowo-mięśnio-
wą (mimowolne skurcze mięśni, drżenie, mioklonie, 
sztywność).[1]
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Punktem uchwytu leków antydepresyjnych z grupy 
SSRI jest transporter, który wychwytuje serotoninę ze 
szczeliny synaptycznej i przenosi ją z powrotem do 
zakończenia neuronu presynaptycznego – SSRI ha-
mują jego aktywność, co zmniejsza wychwyt zwrotny 
serotoniny i zwiększa jej stężenie w szczelinie sy-
naptycznej. Serotonina ponownie pobudza receptory 
postsynaptyczne – neurotransmisja serotoninergiczna 
zostaje nasilona. Wiadomo, że dekstrometorfan tak-
że powoduje działanie serotoninergiczne – podobnie 
jak SSRI hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, jest 
jednak umiarkowanym inhibitorem wychwytu zwrot-
nego serotoniny (jego działanie w tym mechanizmie 
jest słabsze niż SSRI), dodatkowo pobudza uwalnia-
nie tego neuroprzekaźnika z zakończeń neuronów 
presynaptycznych. Działa antagonistycznie względem 
receptorów NMDA, co wiąże się ze stymulacją postsy-
naptycznych receptorów 5-HT2A.[2][3] Ponadto metabo-
lizm dekstrometorfanu odbywa się z udziałem enzymu 
CYP2D6, który jest hamowany przez fluoksetynę oraz 
paroksetynę – łączne stosowanie tych SSRI z dekstro-
metorfanem zwiększa jego stężenie we krwi, co do-
datkowo może nasilić interakcję między tymi lekami. 
Sertralina oraz fluwoksamina nie wykazują takiego 
działania.[1]

Wzrost stężenia serotoniny powoduje nadmierne 
pobudzenie receptorów dla tego neuroprzekaźnika 
w OUN oraz na obwodzie, co zwiększa ryzyko wystą-
pienia zespołu serotoninowego. Odpowiedzialne za 
to są głównie receptory 5-HT2A oraz 5-HT1A. Objawy 
zespołu serotoninowego mogą być łagodne, a czasem 
nawet ledwo odczuwalne, np. biegunka czy drżenia 
mięśni, ale też niebezpieczne dla zdrowia i życia, ta-
kie jak hipertermia, ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi 
i tachykardia, sztywność mięśni czy zaburzenia świa-
domości.[4]

Warto zwrócić uwagę, że fluoksetyna ma długi okres 
półtrwania, dlatego interakcja z dekstrometorfanem 
może wystąpić jeszcze w ciągu 5 tygodni od zaprze-
stania jej przyjmowania.[4]

Wnioski z badań
Obecnie dostępnych jest wiele badań potwierdzają-
cych interakcję farmakokinetyczną (związaną z ha-
mowaniem CYP2D6 przez SSRI) pomiędzy dekstro-
metorfanem i lekami z grupy SSRI – w szczególności 

fluoksetyną i paroksetyną. Przytoczymy tutaj kilka 
z nich:

 — W badaniu krzyżowym z 2014 r. 10-ciu zdrowym 
ochotnikom podawano fluoksetynę w dawce 
60 mg dziennie przez 12 dni oraz jednorazową 
dawkę dekstrometorfanu wynoszącą 30 mg 
– zaobserwowano 17-krotny wzrost wartości 
AUC (która oznacza biodostępność substancji) 
dla dekstrometorfanu względem jego wartości 
AUC mierzonej podczas braku stosowania 
fluoksetyny.[5]

 — Autorzy badania z 2000 r. odnotowali 35-krotny 
wzrost stosunku stężenia dekstrometorfanu do 
stężenia jego metabolitu w moczu po podaniu 
pojedynczej dawki dektrometorfanu (30 mg) 
zdrowym uczestnikom przyjmującym 20 mg 
paroksetyny dziennie przez 8 dni.[6]

 — W 1998 r. przeprowadzono badanie, 
w którym zdrowym ochotnikom podawano 
150 mg fluwoksaminy dziennie przez 4 tygodnie, 
a następnie podano pojedynczą dawkę 
dekstrometorfanu (30 mg) – odnotowano 
2-krotny wzrost stosunku stężeń dektrometorfanu 
i jego metabolitu w moczu względem 
wartości mierzonych przy braku stosowania 
fluwoksaminy.[7]

Z kolei opisy przypadków wskazują na interakcję far-
makodynamiczną (związaną z nałożeniem się działa-
nia serotoninergicznego) pomiędzy dekstrometorfa-
nem a lekami z grupy SSRI:

 — W 2007 r. opisano przypadki 2 pacjentów 
(20-letniego mężczyzny oraz 6-letniego chłopca), 
u których wystąpił zespół serotoninowy. Obaj 
przyjmowali SSRI w prawidłowych dawkach 
oraz dekstrometorfan w dawkach większych 
niż zalecane. Autorzy sugerują, że łączne 
przyjmowanie dekstrometorfanu i SSRI 
w dawkach terapeutycznych nie wywoła zespołu 
serotoninowego.[8]

 — Opis przypadku z 2017 r. wskazuje na interakcję 
między escitalopramem a dekstrometorfanem 
– u 63-letniej kobiety przyjmującej przewlekle 
ecitalopram w celu leczenia depresji wystąpiły 
objawy charakterystyczne dla zespołu 
serotoninowego po jednoczesnym stosowaniu 
syropu z dekstrometorfanem przez 2 tygodnie 
włączonym do leczenia z powodu infekcji górnych 
dróg oddechowych.[9]
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 — W 2012 r. odnotowano przypadek 46-letniego 
mężczyzny chorującego na depresję, który 
przyjmował sertralinę w dawce 100 mg 
dziennie od dwóch lat – u pacjenta wystąpił 
zespół serotoninowy po tym, jak zażył 240 ml 
syropu zawierającego dekstrometorfan w ciągu 
jednej nocy (w ten sposób przyjął 240 mg tej 
substancji).[3]

Proponowana interwencja
Jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy SSRI, a zwłaszcza 
fluoksetynę (Andepin, Bioxetin, Seronil) czy parokse-
tynę (ParoGen, Rexetin, Seroxat), i prosi o lek hamu-
jący suchy kaszel, bezpieczniejszym wyborem będzie 
substancja o działaniu obwodowym – lewodropro-
pizyna (dekstrometorfan działa jedynie objawowo, 
więc można go zastąpić innym lekiem bez konsultacji 
z lekarzem). Jeśli jednak istnieje konieczność łącznego 
przyjmowania SSRI i dekstrometorfanu (z zalecenia 
lekarza), poinformuj pacjenta o potencjalnym ryzyku 
wystąpienia zespołu serotoninowego – w przypadku, 
gdy pacjent zauważy u siebie niepokojące, ale łagod-
ne objawy wskazujące na ten stan, zaleć odstawienie 
dekstrometorfanu, a jeśli objawy będą nasilone i po-
ważne, zaleć odstawienie obu leków i wezwanie ze-
społu ratownictwa medycznego.

Piśmiennictwo:
1. Preston, C. L. (red.). (2019). Stockley’s Drug Interactions. Twelfth edition. 

Pharmaceutical Press
2. Chlebda, E., Szumny, D., Magdalan, J., Szeląg, A. (2009). Dektrometorfan – 

charakterystyka leku. Farmacja Polska, 65(2), 100-108. Pobrano z: https://www.
ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska/103/-/11664

3. Sethi, R., Kablinger, A. S., Kavuru, B. (2012). Serotonine Syndrome in the 
Sertraline-Treated Man Taking NyQuil Containing Dextromethorphan for 
Cold. The Primary Care Companion for CNS Disorders, 14(6). doi:10.4088/
PCC.12l01388

4. Boyer, E. W., Shannon, M. (2005). The Serotonin Syndrome. New England Journal 
of Medicine, 352(11), 1112–1120. doi:10.1056/nejmra041867

5. Sager, J. E., Lutz, J. D., Foti, R. S., Davis, C., Kunze, K. L., Isoherranen, N. (2014). 
Fluoxetine- and norfluoxetine-mediated complex drug-drug interactions: 
in vitro to in vivo correlation of effects on CYP2D6, CYP2C19, and CYP3A4. 
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 95(6), 653-662. doi: 10.1038/
clpt.2014.50

6. Alfaro, C. L., Lam, Y. W., Simpson, J., Ereshefsky, L. (2000). CYP2D6 inhibition 
by fluoxetine, paroxetine, sertraline, and venlafaxine in a crossover study: 
intraindividual variability and plasma concentration correlations. The Journal 
of Clinical Pharmacology, 40(1), 58-66. doi: 10.1177/00912700022008702

7. Kashuba, A. D, Nafziger, A. N., Kearns, G. L, Leeder, J. S, Gotschall, R., Rocci, M. L Jr, 
Kulawy, R. W., Beck, D. J., Bertino, J. S. Jr. (1998). Effect of fluvoxamine therapy on 
the activities of CYP1A2, CYP2D6, and CYP3A as determined by phenotyping. 
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 64(3):257-268. doi: 10.1016/S0009-
9236(98)90174-6

8. Schwartz, A. R., Pizon, A. F., Brooks, D. E. (2007). Dextromethorphan-induced 
serotonin syndrome. Clinical Toxycology. 26(8), 771-773. https://doi.
org/10.1080/15563650701668625

9. Dy, P., Arcega, V., Ghali, W., Wolfe, W. (2017). Serotonin syndrome caused by drug 
to drug interaction between escitalopram and dextromethorphan. BMJ Case 
Reports, 2017:bcr2017221486. doi: 10.1136/bcr-2017-221486
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Producenci leków stale starają się poprawić parame-
try farmakokinetyczne leków, by zachęcić pacjentów 
do wybierania swoich produktów leczniczych. Jed-
nym z takich zabiegów jest łączenie ketoprofenu oraz 
ibuprofenu z lizyną. Czy takie działanie jest uzasadnio-
ne czy jest tylko zabiegiem marketingowym?

Krótka odpowiedź
Ketoprofen przyjmowany w postaci soli lizynowej 
szybciej wchłania się do krwiobiegu niż forma kwaso-
wa. Dzięki temu w krótkim czasie osiąga maksymalne 
stężenie. Badania na zwierzętach sugerują także ga-
stroprotekcyjne działanie lizyny, pożądane przy stoso-
waniu ketoprofenu. W przypadku ibuprofenu właści-
wości farmakokinetyczne soli lizynowej ibuprofenu 
i kwasu ibuprofenu są porównywalne.

Wyjaśnienie
Dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności lizynian ke-
toprofenu nawet czterokrotnie szybciej osiąga stęże-
nie maksymalne w osoczu niż jego forma kwasowa, 
nie zmieniając swoich właściwości farmakologicz-
nych.[1] Zapewnia to szybkie działanie przeciwbólo-
we. Dodatkowo wyniki badań na modelach zwierzę-
cych przeprowadzone w 1993 roku wykazały znacznie 
zwiększoną tolerancję przez przewód pokarmowy soli 
lizynowej ketoprofenu niż samego ketoprofenu. Kolej-
nym wnioskiem wyciągniętym z tego samego bada-
nia jest lepsza tolerancja lizynianu ketoprofenu przez 
nerki. Działanie protekcyjne na układ pokarmowy oraz 
na nerki jest łączone z aktywnością antyoksydacyjną 
L-lizyny i zmniejszaniem stresu oksydacyjnego, wywo-
łanego przez ketoprofen.[2]

Wydaje się jednak, że działanie gastroprotekcyjne soli 
lizynowej ketoprofenu jest niewystarczające, gdy jest 
on stosowany u pacjentów z błoną śluzową żołądka 
uszkodzoną przez alkohol. Badane przeprowadzono na 
modelach zwierzęcych, które były najpierw poddane 

Jakie przewagi mają połączenia 
ketoprofenu i ibuprofenu 
z lizyną? – Wyjaśniamy!

MGR FARM. URSZULA ŚLEDŹ
Farmaceutka
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działaniu alkoholu etylowego w dawkach toksycznych. 
Zwierzęta, które miały podawany lizynian ketoprofenu, 
wykazały liczne nacieki komórek zapalnych w obrębie 
błony śluzowej żołądka.[3] Nie zalecaj więc ketoprofe-
nu, nawet w postaci lizynianiu, pacjentom nadużywa-
jącym alkohol. W aptekach jedynym dostępnym prepa-
ratem bez recepty zawierającym lizynian ketoprofenu 
jest Ketonal Sprint (25 mg).

Ibuprofen w formie kwasowej oraz soli lizynowej 
ibuprofenu mają porównywalne właściwości farmako-
kinetyczne. Obie formy są równie dobrze tolerowane, 
czas wystąpienia analgezji jest podobny.[4][5] Odstęp-
stwem jest przyjmowanie lizynianu ibuprofenu na 
czczo, kiedy to czas po którym obserwujemy maksy-
malne stężenie jest krótszy.[6] W Polsce na dzień dzi-
siejszy nie ma dostępnego żadnego preparatu lizynia-
nu ibuprofenu.

Piśmiennictwo:
1. Panerai, A.E., Lanata, L., Ferrari, M., ,Bagnasco, M A new ketoprofen lysine 

salt formulation: 40 mg orodispersible granules Trends in Medicine 2012; 
12(4):159-167. https://www.oatext.com/pdf/TiM-12-453.pdf

2. Novelli, R., Aramini, A., Boccella, S., Bagnasco, M., Cattani, F., Ferrari, M. P., 
Goisis, G., Minnella, E. M., Allegretti, M., & Pace, V. (2022). Ketoprofen lysine 
salt has a better gastrointestinal and renal tolerability than ketoprofen 
acid: A comparative tolerability study in the Beagle dog. Biomedicine & 
pharmacotherapy, 153, 113336. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113336

3. Kuczyńska, J., & Nieradko-Iwanicka, B. (2021). The effect of ketoprofen lysine 
salt on mucosa of rat stomach after ethyl alcohol intoxication. Biomedicine & 
pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 141, 111938. https://
doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111938

4. Kyselovič, J., Koscova, E., Lampert, A., & Weiser, T. (2020). A Randomized, 
Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Ibuprofen Lysinate in Comparison 
to Ibuprofen Acid for Acute Postoperative Dental Pain. Pain and therapy, 9(1), 
249–259. https://doi.org/10.1007/s40122-019-00148-1

5. Martin, W., Koselowske, G., Töberich, H., Kerkmann, T., Mangold, B., & Augustin, 
J. (1990). Pharmacokinetics and absolute bioavailability of ibuprofen after 
oral administration of ibuprofen lysine in man. Biopharmaceutics & drug 
disposition, 11(3), 265–278. https://doi.org/10.1002/bdd.2510110311

6. Weiser, T., Schepers, C., Mück, T., & Lange, R. (2019). Pharmacokinetic 
Properties of Ibuprofen (IBU) From the Fixed-Dose Combination IBU/Caffeine 
(400/100 mg; FDC) in Comparison With 400 mg IBU as Acid or Lysinate 
Under Fasted and Fed Conditions-Data From 2 Single-Center, Single-Dose, 
Randomized Crossover Studies in Healthy Volunteers. Clinical pharmacology in 
drug development, 8(6), 742–753. https://doi.org/10.1002/cpdd.672
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Czy można stosować 2 tabletki 
Cardura XL 4 zamiast Cardura 
XL 8? 

MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI
Dyrektor ds. naukowych 3PG

Czy można wydać mniejszą dawkę leku o modyfikowa-
nym uwalnianiu z dawkowaniem podwójnym?

Pacjent w wieku 80 l. szuka po całym mieście leku 
Cardura XL 8 mg (doksazosyna o przedłużonym uwal-
nianiu). Twierdzi, że nie chce zamiennika, tylko lek ory-
ginalny, i prosi o sprowadzenie leku. Zaproponowano 
wydanie na tę samą receptę 2 opakowań Cardura XL 
4 mg z dawkowaniem 1×2 i wyjaśniono, że takie lecze-
nie będzie miało ten sam efekt, a zamiana nie wyma-
ga konsultacji lekarskiej. Pacjent po wykonaniu pro-
stej kalkulacji (4+4=8) przystał na propozycję zamiany 
i zadowolony wrócił do domu z nie jednym, a dwoma 
opakowaniami leku.

Dla niego była do prosta kalkulacja, ale dla farmaceu-
ty ciekawy case z zakresu farmakokinetyki, technologii 
postaci leku, naukowej informacji o leku i prawa far-
maceutycznego. Przeanalizujmy go!

W rzeczywistości jeśli mówimy o lekach o zmodyfiko-
wanym uwalnianiu, nie należy zakładać, że 1+1=2. Po-
danie dwóch tabletek zamiast jednej może skutkować 
odmiennym profilem farmakokinetycznym, a tym sa-
mym inną skutecznością terapeutyczną i profilem bez-
pieczeństwa. Kiedy więc można zastosować taki za-
bieg? Wtedy, kiedy z badań biorównoważności wynika, 
że można. Przyjrzyjmy się tym badaniom, ale najpierw 
krótkie wyjaśnienie – co oznacza XL w nazwie leku?

OROS, XL czy GITS?
XL to fragment nazwy handlowej, który oznacza do-
słownie przedłużone uwalnianie (ang. eXtended Libe-
ration). Różne leki o przedłużonym uwalnianiu mogą 
mieć w nazwie odmienne akronimy, albo nie mieć ich 
wcale – szczegółowo omówiłem to w artykule na te-
mat skrótów w nazwach leków. Pacjentom XL kojarzy 
się z rozmiarem odzieży – i może słusznie, bo tablet-
ki o przedłużonym uwalnianiu są zwykle większe od 
swoich wersji o natychmiastowym uwalnianiu…

Z technologicznego punktu widzenia Cardura to szcze-
gólny przykład postaci o przedłużonym uwalnianiu 
zwanej OROS (ang. Osmotic release oral system), czyli 
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osmotyczna wypychająca stałą dawkę leku w jednost-
ce czasu w trakcie przejścia tabletki lub kapsułki przez 
przewód pokarmowy.[1]

Schematycznie doksazosynę w postaci OROS lub GITS 
(ang. gastrointestinal therapeutic system, kolejne 
oznaczenie tego samego) przedstawiono poniżej.

Z praktycznego punktu widzenia taka postać jest wraż-
liwa na uszkodzenie (jeśli pacjent rozgryzie tabletkę 
lub kapsułkę, cała dawka zostanie uwolniona natych-
miast), a ponadto takich postaci nie można dzielić, tak 
jak to się robi z tabletkami matrycowymi, które rów-
nież są postaciami o przedłużonym uwalnianiu.

I tu dochodzimy do sedna. Jeśli w jednej tabletce lub 
kapsułce znajduje się zrobiony laserem otwór, z któ-
rego uwalnia się roztwór substancji leczniczej, to gdy 
podamy dwie dawki, to substancja uwalnia się jedno-
cześnie z dwóch otworów. Sumarycznie kinetyka uwal-
niania API z dwóch tabletek może po prostu nie rów-
nać się kinetyce uwalniania z jednej tabletki i dlatego 
właśnie nie można zakładać, że 4+4=8. Aby określić, czy 
tak jest, przeprowadza się badania biorównoważności.

Jak wyglądały takie badania w przypadku doksazosy-
ny?

Biorównoważność pomiędzy 
różnymi dawkami
Przeprowadzono badanie farmakokinetyczne podając 
23 zdrowym ochotnikom najpierw 2 tabletki Cardura 
XL 4 mg, a następnie, po tygodniu, tym samym ochot-
nikom 1 tabletkę Cardura XL 8 mg. 

Wyniki zestawiono na wykresie na poniżej.

Na wykresie widzimy też coś, co nazywamy czasem 
opóźnienia (lag time) – doksazosyna zaczyna uwalniać 
się dopiero po 2 godzinach.
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Y Jak widać jednorazowe podanie 8 mg skutkowało wyż-
szym pikiem (Cmax), niż podanie 2 tabletek 4 mg. Czy 
jest to istotna różnica? Tu wkracza statystyka.

Słowo klucz – przedziały ufności
Możesz pominąć ten fragment jeśli nie trawisz staty-
styki, ale radzę spróbować go zrozumieć, bo wyjaśnia 
ważną kwestię – dlaczego generyki są bezpieczne…

W telegraficznym skrócie 2 leki są biorównoważne, je-
śli 90% przedział ufności stosunku lek referencyjny/
lek badany dla AUC0–t i Cmax mieści się w granicach 
od 80.00 do 125.00%. Te nieszczęsne granice są źró-
dłem jednego z największych mitów farmaceutycz-
nych mówiących o tym, że 2 leki generyczne mogą się 
„różnić” nawet o 45% – co z matematycznego punktu 
widzenia jest po prostu niemożliwe (dyskutowaliśmy 
zresztą o tym pod artykułem pt. Pacjencie, zaufaj far-
maceucie. Lekarz nie zawsze ma rację…).

Otrzymane wyniki przedstawia tabela poniżej.

Dla Cmax średni stosunek wyniósł 88%, a dla AUC 
92%. Czyli wartości mieszczą się w zakresie 80-125% 
i mamy biorównowaność, tak?

Niekoniecznie!

Z takiego właśnie rozumowania bierze się mit, że ory-
ginalny lek może się różnić od generyku o 25% a ge-
neryk od generyku o 45%.

Aby lek można było uznać za biorównoważny, cały 
przedział ufności musi się mieścić w zakresie 80-
125%, a nie tylko uśredniony stosunek AUC i Cmax.

Czyli dla Cmax średnia wyniosła 88% (przedział uf-
ności 78%-99%) a dla AUC 92% (przedział ufności 
80%-107%). Jak widać ,teraz wartości się nie mieszczą 
(78%<80%, zabrakło 2%).

Odrzucono jednak z analizy 2 pacjentów, których 
wyniki znacząco odbiegały od normy (tzw. outliers) 
i uzyskano nowe wyliczenia: dla Cmax średnia wy-
niosła 89% (przedział ufności 81%-97%) a dla AUC 
95% (przedział ufności 87%-103%).[2] I tym sposobem 
przedziały mieszczą się w zakresie 80-125%.

Wnioski są takie, że lek Cardura XL 4 mg 2×1 jest bio-
równoważny z Cardura XL 8 mg 1×1.

I następnym razem, jak ktoś Wam powie, że generyki 
mogą się „różnić” o 45% (!), pamiętajcie o przedziałach 
ufności. Im większa próba, tym są węższe, ale w więk-
szości przypadków owa „różnica” nie przekracza 5%…

Zmiana dawki a prawo 
farmaceutyczne, czyli co na to 
pani z NFZ
Wróćmy na ziemię do szarej aptecznej rzeczywistości. 
Czy prawnie możemy wydać na zniżkę lek w niższej 
dawce niż zapisano na recepcie? Zgodnie z Rozporzą-

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Y dzeniem z 19.11.2018[3] możemy dokonać takiej za-
miany:

7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

1) mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość 
substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym 
odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w pro-
dukcie leczniczym zapisanym na recepcie;

2) postaci innej niż określona na recepcie, pod warunkiem, że nie 
wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania pro-
duktu leczniczego.

8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest 
możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt 
leczniczy.

9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określo-
ny w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w for-
mie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

Doksazosyna – z posiłkiem czy 
bez?
Na zakończenie odpowiedzmy sobie jeszcze na py-
tanie – czy doksazosynę o przedłużonym uwalnianiu 
należy zażywać z posiłkiem czy bez? Zgodnie z charak-
terystyką nie ma to znaczenia.[4] Ale co na to badania? 
Ci sami autorzy przeprowadzili eksperyment, w którym 
podano tabletkę na czczo i po posiłku. Wyniki przed-
stawia wykres poniżej.

Co na to statystyka? Ewidentnie widać tu różnicę 
w biodostępności. Po posiłku większa dawka leku się 
wchłania (AUC) przy wyższym Cmax. Jest to różnica 

istotna statystycznie, ale nieistotna klinicznie. Dlate-
go w ulotce przeczytamy, że lek można przyjmować 
niezależnie od posiłku. Pamiętajmy więc, że od istot-
ności statystycznej do klinicznej daleka droga. Temat 
istotności klinicznej w badaniach klinicznych porusza-
łem w artykule o skuteczności izoprynozyny (Neosine, 
Groprinosin).

Żeby było ciekawiej, zupełnie co innego mówi nam 
amerykańska ulotka do leku, według której lek należy 
przyjmować razem ze śniadaniem.[6] Dlatego właśnie 
w opieka.farm analizujemy zarówno polskie charak-
terystyki, jak i zagraniczne bazy danych. Jeśli chcecie 
dowiedzieć się więcej o interakcjach leków z żywno-
ścią, poświęciliśmy im cały podręcznik, opisując ponad 
400 leków dostępnych na polskim rynku. Odsyłam tu 
do podręcznika Istotne interakcje leków z żywnością 
i alkoholem, który trzeba mieć w domu i na aptecznej 
półce.

Piśmiennictwo:
1. Keraliya RA, Patel C, Patel P, et al. Osmotic drug delivery system as a part of 

modified release dosage form. ISRN Pharm. 2012;2012:528079. 
2. Chung M, Vashi V, Puente J, Sweeney M, Meredith P. Clinical pharmacokinetics 

of doxazosin in a controlled-release gastrointestinal therapeutic system (GITS) 
formulation. Br J Clin Pharmacol. 1999 Nov;48(5):678-87. 

3. Rozporządzenie ws. Zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów 
leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych z 19 października 2018 r. 

4. ChPL Cardura XL 8 mg
5. RxList: Cardura XL [dostęp: 20.04.2019] 
6. Prescribing Information Cardura XL 8 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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P O M O C E I  Ś C I ĄG I  A P T E CZ N E
Wydrukuj i wydaj  

pacjentowi

Preparaty stosowane 
w leczeniu świerzbu oraz ich 
efekty uboczne

Preparat Schemat Działania niepożądane Uwagi

permetryna

(Infectoscab 5%)

 — pojedyncza aplikacja na 
8-12 h

 — powtórzona po 7 lub 14 
dniach

podrażnienia skóry, 
zaburzenia czucia

lek I rzutu, uznany za bezpieczny i sku-
teczny

iwermektyna

(Stromectol 3 mg)

 — 200 µg/kg w pojedynczej 
dawce, 

 — powtórzenie po 7 lub 14 
dniach 

wysypka, gorączka dostępny tylko drogą importu doce-
lowego, jedyny doustny lek przeci-
wświerzbowy, pozbawiony uciążliwości 
związanych ze stosowaniem leków 
zewnętrznych

benzoesan benzylu 

(Novoscabin 10% - 
kosmetyk)

 — aplikacja przez 2 kolejne 
dni

 — powtórzenie po 7 dniach

podrażnienia skóry w Polsce zarejestrowany jako kosmetyk 
o innym schemacie stosowania

krotamiton

(Crotamiton 10% 

- maść i płyn)

 — wg producenta aplikacja 
co 24 godziny przez 
3-5 dni, 

 — wg wytycznych aplikacja 
co 24 godziny przez 
5-7 dni

 — co 24 godziny należy 
wziąć kąpiel

 — nieobjęty wytycznymi 
europejskimi

podrażnienia skóry skuteczność zdecydowanie mniejsza od 
permetryny

siarka

(preparaty recep-
turowe 

5-30%)

 — raz lub dwa razy dziennie, 
z kąpielą co 24 h

najczęściej ze wszyst-
kich leków powoduje 
podrażnienia skóry

lek najbezpieczniejszy, możliwy do 
stosowania u dzieci od urodzenia  

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Pozwól, że tym razem zabiorę Cię do baśniowej krainy. 
Rozsiądź się wygodnie, bo dziś czeka na Ciebie nie-
zwykła historia. Będzie to opowieść o legendzie miej-
skiej - Kocie w butach. Animacja, która przykuła uwagę 
zarówno młodszych, jak i starszych członków widowni. 
„Kot w butach: Ostatnie życzenie”, to produkcja w peł-
ni poświęcona nieustraszonemu przyjacielowi Shreka, 
który po wielu latach wraca na ekrany polskiego kina.  

Czy ta legenda może się czegoś obawiać? Nieustraszo-
ny, dostojny Kot w butach, który po raz pierwszy zderza 
się z okrutną rzeczywistością. Wydawać się może, że 
nic nie jest w stanie złamać bohatera, a jednak.  

„Kot w butach: Ostatnie życzenie” to opowieść, która 
odbiera kotu miano nieśmiertelnego. Obnaża z uda-
wanej pewności siebie, skrytej za budowanym latami 
ego. Kot w butach staje przed prawdą, która dotyczy 
każdego z nas. Strach zagląda mu w oczy. Paraliżuje, 
obnażając każdą jego słabość. Jedynym sposobem na 

ucieczkę przed brutalną rzeczywistością jest wzięcie 
udziału w wyścigu, o zdobycie gwiazdy umożliwiającej 
spełnienie jednego życzenia.  

Autor animacji nie serwuje nam klasycznego czarnego 
charakteru. Każdy z uczestników ma swój unikatowy 
motyw, który prowadzi go do celu, a cel ten związany 
jest bezpośrednio z osobą, która nim włada. Czy zasad-
ne jest, któregokolwiek z nich osądzać? 

Motywacje podjętych działań bywają różne, mniej lub 
bardziej egoistyczne, ale czy taki jest morał? Animacja 
pozwala nam spojrzeć na przygody kota nieco szerzej. 
Porusza zagadnienia związane zarówno z lękiem, jak 
i odrzuceniem, brakiem miłości i sporym bagażem 
dziecięcej naiwności. Jej celem jest przedstawienie 
różnych pobudek, motywów, ale także doświadczeń. To 
one przyczyniają się do tego, kim stajemy się w wyści-
gu o lepsze życie.  

Opowieść nie jest historią, która ma za cel jedynie roz-
czulić, ale przede wszystkim zmusić do refleksji. Dla-
tego też zawarte w niej motywy mogą okazać się zbyt 
dosadne dla młodszej widowni. Pamiętajmy, że świat, 
na podstawie którego powstał zawarty w niej morał, 
pisany jest bez cenzury.  

Kot w butach – Jakie jest 
Twoje ostatnie życzenie? 

MAŁGORZATA MIZERA
Junior Marketing Specialist B2B

W W O L N Y M CZ A S I E

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Opisy przypadków kojarzyły mi się głównie z artykuła-
mi dla lekarzy. Czas to zmienić!  

W nowej książce Wydawnictwa Farmaceutyczne-
go „Apteczne case studies” można znaleźć opisy 50 
przypadków zza pierwszego stołu. Nie są to dziwne 
przypadki wymyślane na siłę, tylko sytuacje z który-
mi każdy pracownik apteki może się zetknąć. W mo-
jej niedługiej, prawie 2-letniej karierze spotkałam się 
z większością przedstawionych sytuacji, więc dla po-
czątkujących farmaceutów i techników farmaceutycz-
nych takie opracowanie będzie dużym ułatwieniem 
w pracy. 

Jak wygląda taki opis przypadku? 
Spodziewałam się krótkiego opisu zaleceń wydanych 
pacjentowi i informacji o poleconych produktach. Jed-
nak po zajrzeniu do wnętrza książki pozytywnie za-

skoczyła mnie duża ilość dodatkowej wiedzy, a także 
przejrzyste tabele i schematy.  

Każdy rozdział składa się z krótkiego opisu przypadku, 
wywiadu, określenia problemu lekowego, interwencji 
oraz uzasadnienia jej. Wszystko poparte jest aktualną 
wiedzą medyczną. 

Dla kogo będzie odpowiednia 
taka książka?  
Z pewnością dla każdego pracownika apteki, który 
chce robić coś więcej niż tylko podawać pudełka z szu-
flady!  

Książka ma około 300 stron i miękką okładkę. Nie jest 
ciężka, więc wygodnie się ją czyta zarówno przy sto-
le, jak i w fotelu czy na kanapie (a to przecież ważny 
aspekt!). Warto ją mieć w swojej biblioteczce :) 

Recenzja książki Apteczne 
Case Studies. 50 przypadków 
zza pierwszego stołu

MGR FARM. PATRYCJA CIABACH 
Dwa fartuchy 

F OT. M G R F A R M. PAT RYC J A C I A B AC H
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Połączenie słodkiej czekolady i słonych orzechów to 
marzenie każdego millenialsa. Popularne i uwielbiane 
przez dzieciaki amerykańskie Reese’s, jeszcze kilka lat 
temu dostępne były tylko w nielicznych polskich mar-
ketach. Obecnie ich popularność wzrosła na tyle, że 
zakupić możemy je w każdym mniejszym i większym 
sklepie. Nasuwa się zatem pytanie, czy warto ekspery-
mentować z domową wersją? Odpowiedź jest oczywi-
sta – tak.  

*Badanie potwierdzone opinią niezależnych testerów 
– twórców Gońca Aptecznego.  

Proces przygotowania 
Masło orzechowe z cukrem pudrem i solą wymieszać 
dokładnie do idealnego połączenia. Czekoladę mlecz-

Domowe czekoladki Reese’s 

MAŁGORZATA MIZERA
Junior Marketing Specialist B2B

K U C H N I A

F OT. M A ŁG O R Z ATA M I Z E RA

Składniki
0,5 szklanki masła orzechowego 100% (wersja 
z kawałkami orzechów) 

kilka łyżek cukru pudru 

szczypta soli 

1/3 szklanki pokrojonych orzeszków 

150 g mlecznej czekolady 

100 g gorzkiej czekolady 

ną i gorzką należy roztopić w kąpieli wodnej. Przygo-
tować papilotki na babeczki. Na dno każdej papilotki 
wylać 1 łyżeczkę roztopionej czekolady. Rozprowadzić 
po brzegach. Następnie umieścić odrobinę pokrojo-
nych orzeszków w środku pralinki. Orzeszki przykryć 
warstwą masła orzechowego z cukrem i solą, a następ-
nie zalać łyżeczką czekolady. Schłodzić w lodówce do 
całkowitego zastygnięcia. 

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Receptura leków do oczu
Przedruk pochodzi z podręcznika Receptura. Niezbędnik dla początkujących i zaawansowanych.

N OTAT KA Z P O D R Ę CZ N I KA

Receptura leków do oczu 393

Eprus, ul. Leszczyńska 32, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 497-73-70, 33 497-73-71
Dział Szprzedaży:wew. 11, Serwis:wew. 12

e-mail: eprus@eprus.pl;www.eprus.pl

Rozdział 7. 
Receptura leków do oczu

FP XII opisuje preparaty do oczu (Ophthalmica) jako jałowe, płynne, półstałe lub stałe 
preparaty przeznaczone do podania na gałkę oczną i/lub na spojówkę lub do umieszczenia 

w worku spojówkowym.

Podstawowym wymogiem stawianym lekom ocznym jest jałowość, gdyż obecność drob-
noustrojów może prowadzić nawet do trwałych uszkodzeń oka (Krówczyński i Jachowicz, 
2000). Aby spełnić ten wymóg, leki oczne muszą być wytwarzane w warunkach aseptycz-
nych, a także ich skład powinien zawierać substancje konserwujące lub zastosowane po-
winny być specjalne opakowania.

Rozdział szczegółowo omawia nie tylko wymagania stawiane lekom ocznym, lecz także 
praktyczne wskazówki ułatwiające ich wykonywanie.

Podział PREPaRaTÓW SToSoWaNYCH do oCzU
Wśród leków ocznych sporządzanych w aptekach wyróżnić możemy (Jachowicz, 2021):

 » krople do oczu (Guttae ophthalmicae) – jako roztwory rzeczywiste, koloidalne lub 
o zwiększonej lepkości,

 » zawiesiny (Suspensiones ophthalmicae) i emulsje (Emulsiones ophthalmicae),

 » maści do oczu (Unguenta ophthalmicae),

 » żele do oczu (Geli ophthalmicae),

 » kremy do oczu (Cremoris ophthalmicae).

Mogą być one aplikowane jedynie zewnętrznie, tj. na gałkę oczną, do worka spojówkowe-
go lub na brzegi powiek. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Niezbędnik dla początkujących i zaawansowanychRECEPTURA394

WYMoGi STaWiaNE LEKoM oCzNYM
Poza oczywistym wymogiem stawianym lekom ocznym, jakim jest jałowość, krople oczne 
powinny posiadać odpowiednie ciśnienie osmotyczne, pH i lepkość, charakteryzować się 
brakiem cząstek nierozpuszczalnych i odpowiednią trwałością fizykochemiczną.

Jałowość kropli ocznych
Otrzymanie jałowego produktu końcowego wiąże się z zachowaniem maksymalnej czy-
stości mikrobiologicznej na wszystkich etapach przygotowywania leku ocznego. Osiągnię-
cie jałowego produktu końcowego w postaci roztworu jest możliwe poprzez zastosowanie 
poniższych metod:

 » metoda wyjaławiania termicznego w autoklawie – analogicznie do sterylizacji 
utensyliów,

 » metoda sączenia przy użyciu filtrów membranowych,

 » metoda wykorzystująca użycie jałowych składników i ich łączenie w warunkach 
aseptycznych.

W metodzie wyjaławiania termicznego, roztwór należy przesączyć przez sączek klarujący 
do butelki, wlot zakryć folią aluminiową i poddać działaniu pary nasyconej w temperaturze 
122⁰C ± 2⁰C przez 20 minut (Jachowicz, 2021). Metoda ta może być stosowana jedynie dla 
roztworów rzeczywistych i koloidalnych zawierających w składzie substancje termostabil-
ne.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
Nie należy stosować folii aluminiowej do zabezpieczania wlotu butelki w czasie wy-
jaławiania kropli zawierających w składzie roztwory tiomersalu.

Metoda sączenia wyjaławiającego jest stosowana dla roztworów rzeczywistych. W meto-
dzie tej pobrany do jałowej strzykawki roztwór należy przesączyć przez sączek membrano-
wy o średnicy porów 0,22 µm bezpośrednio do jałowego opakowania końcowego. Dostęp-
ne są w obrocie jednorazowe sączki wyjaławiające, wykonane z celulozy i nylonu. Wygląd 
sączka przestawiono na rRyc. 18.

Sączki celulozowe mogą być użyte dla roztworów wodnych i buforów, a sączki nylonowe 
do sączenia rozpuszczalników i mieszanin rozpuszczalników, w tym etanolu.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Receptura leków do oczu 395

Dla zawiesin oraz roztworów koloidalnych zawierających substancje termolabilne oraz 
roztworów olejowych o wysokiej lepkości stosuje się metodę łączenia jałowych składni-
ków w aseptycznych warunkach.

Na rRyc. 19 przedstawiono tok postępowania przy wyborze metody wyjaławiania.

Ciśnienie osmotyczne kropli do oczu
Doprowadzenie kropli ocznych do izoosmotyczności, czyli wyrównanie ciśnienia osmo-
tycznego do wartości około 280-320 mOsm/L, pozwala na zminimalizowanie ryzyka 
podrażnień gałki ocznej po aplikacji kropli. W uzasadnionych przypadkach krople oczne 
mogą być hipertoniczne. Podanie na powierzchnię oka kropli hipotonicznych może nato-
miast prowadzić do obrzęku rogówki.

Najczęściej stosowanym roztworem doprowadzającym do izotoniczności jest 0,9% roz-
twór chlorku sodu (Kluk i Sznitowska, 2010). Zestawienie roztworów izotonizujących 
przedstawiono w tTabeli 24. 0,9% roztwór chlorku sodu jest dostępny w postaci ampułek 
przeznaczonych do iniekcji, które mogą być użyte do sporządzania leków recepturowych. 
Pozostałe roztwory wymagają sporządzenia w warunkach aptecznych.

 r Ryc. 18 Sączek membranowy (fot. Shutterstock).
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 t Tabela 24 
Zestawienie najpopularniejszych środków izotonizujących (zmodyfikowano z: Jachowicz, 2021).

Środek izotonizujący Stężenie dla jakiej substancji czynnej

Chlorek sodu 0,9% Atropini sulfas, Epinephrinum, Kalii iodidum, Tetracaini 
hydrochloridum, Pilocarpini hydrochloridum

Azotan potasu 1,6% Argenti nitras, Targesinum

Kwas borowy 1,9% Neomycini sulfas, Zinci sulfas, Tanninum

Glukoza 5% Deksametazonu sulfobenzoesan sodu

pH kropli do oczu
Dopuszczalne wartości pH dla kropli do oczu mieszczą się w granicach 3,5-8,5. Roztwory 
buforujące są najczęściej stosowane dla substancji słabo rozpuszczalnych i wykazujących 
słabą trwałość w roztworze izohydrycznym. Przykładem takich kropli są krople z antybio-
tykami, m.in. chloramfenikolem, neomycyną, penicyliną i tetracykliną (Jachowicz, 2021). 
W tTabeli 25 zestawiono najczęściej stosowane bufory.

 r Ryc. 19 Dobór metody wyjaławiania kropli ocznych.

Czy użyta substancja 
jest termostabilna?

Dla roztworów 
koloidalnych:

metoda termiczna

TAK NIE

Dla zawiesin 
i roztworów 
olejowych:

metoda łączenia 
jałowych składników

Dla roztworów 
rzeczywistych:

metoda termiczna* 
lub sączenie 

wyjałąwiające

*zastosować fi ltr 
klarujący

Czy roztwór jest 
rzeczywisty?

TAK

metoda sączenia 
wyjaławiającego

NIE

metoda łączenia 
jałowych składników

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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 t Tabela 25  
Roztwory buforujące w kroplach ocznych. (Kluk i Sznitowska, 2010).

Bufor pH dla jakiej substancji

Fosforanowy 6-8 Chlorowodorek pilokarpiny

Cytrynianowy 2,5-6,5 Penicylina

Boranowy 6,8-9,1 Chloramfenikol, gentamycyna, neomycyna, tetracyklina

Lepkość kropli ocznych
Dodatek substancji zwiększających lepkość pozwala na wydłużenie czasu kontaktu sub-
stancji czynnej z powierzchnią gałki ocznej. Jest również przydatny dla kropli w postaci 
zawiesiny, gdyż zmniejsza szybkość sedymentacji. Najczęściej zwiększona lepkość jest po-
żądana w przypadku kropli o działaniu nawilżającym stosowanych w zespole suchego oka. 
Należy jednak unikać zbyt wysokiej lepkości, gdyż może to prowadzić do zatkania kana-
lików łzowych. Dodatek substancji zwiększających lepkość w dużej ilości daje możliwość 
wytworzenia żeli do oczu (Kluk i Sznitowska, 2010). Najczęściej stosowanymi substancja-
mi zwiększającymi lepkość są (Krówczyński i Jachowicz, 2000):

 » roztwory metylocelulozy,

 » roztwory polialkoholu winylowego,

 » roztwory hydroksyetylocelulozy,

 » roztwory hydroksypropylometylocelulozy.

Brak zanieczyszczeń mechanicznych
Krople oczne winny być pozbawione zanieczyszczeń, dlatego przed wyjaławianiem, jeżeli 
to możliwe, powinny być przesączone przez sączek klarujący. Jeżeli jest to niemożliwe, na 
przykład w przypadku zawiesin i roztworów koloidalnych, przesączamy roztwory użyte do 
ich sporządzenia. Jeżeli wyjaławianie przeprowadzamy przy użyciu filtra membranowego, 
sączenie przez sączek klarujący możemy pominąć.

Wielkość cząstek nierozpuszczonych
W przypadku sporządzania kropli ocznych o charakterze zawiesin należy użyć składni-
ków zmikronizowanych, gdyż większe cząsteczki substancji mogą działać drażniąco na 
powierzchnię oka.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
W praktyce aptecznej najczęściej stosuje się mikronizację przy użyciu łatwo lotnego 
rozpuszczalnika, np. etanolu. Po dodaniu kilku kropli jałowego rozpuszczalnika (do 
wyjałowienia etanolu można użyć nylonowego sączka membranowego) substancję 
rozcieramy w moździerzu aż do odparowania rozpuszczalnika. Dla substancji termosta-
bilnych użyć można jeszcze ciepłego moździerza, co przyspieszy proces odparowywania.

Trwałość kropli ocznych
Farmakopea przewiduje dodatek środków konserwujących do kropli ocznych, celem zwięk-
szenia ich trwałości. Skażenie mikrobiologiczne produktu leczniczego może być przyczyną 
obniżenia siły jego działania oraz może prowadzić do zakażenia w obrębie gałki ocznej 
(Jachowicz, 2021).

Dopuszczone do zastosowania środki konserwujące w lekach recepturowych to:

 » chlorek benzalkoniowy w stężeniu 0,01-0,02%,

 » dioctan lub diglukonian chlorheksydyny w stężeniu 0,01%,

 » mieszanina parabenów (parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan 
propylu) w stężeniu kolejno 0,065 i 0,035%.

Środek konserwujący dodany do leku ocznego może mieć jednak negatywny wpływ na 
struktury gałki ocznej i przyczyniać się do podrażnień, powstawania stanów zapalnych czy 
nawet włóknienia podspojówkowego. Szczególnie niekorzystne jest to w przypadku zasto-
sowania ich w długich kuracjach (np. długoterminowa kuracja atropiną w niskim stężeniu 
u osób z krótkowzrocznością), na uszkodzoną powierzchnię oka czy w trakcie zabiegów 
chirurgicznych (Jachowicz, 2021).

Rozwiązaniem tego problemu są opakowania pozwalające na wykonanie kropli ocznych 
bez konserwantów i zachowujące jałowość przez dłuższy okres stosowania. Do rozwiązań 
tych należą zakraplacze jednodawkowe (rRyc. 21) czy butelki recepturowe zapewniające 
jałowość kropli ocznych do 14, a nawet do 30 dni. Rodzaje jałowych opakowań do kropli 
ocznych przedstawiono na rRyc. 20. 

zakraplacze jednodawkowe pozwalają na przechowywanie zamkniętych opakowań z po-
jedynczymi dawkami przez cały okres trwałości sporządzonych kropli. Wyróżniamy wśród 
nich zakraplacze zamykane na zacisk, a także zakraplacze wymagające użycia zgrzewarki 
w celu ich zamknięcia. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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 r Ryc. 20 Opakowania dedykowane kroplom ocznym. Od lewej: jałowa butelka z zakraplaczem, 
opakowania jednodawkowe zamykane na zacisk, butelka z systemem zachowującym jałowość 
firmy Eprus, butelka z systemem zachowującym jałowość firmy Amapack (fot. Barbara Żołna).

 r Ryc. 21 Minizakraplacze (fot. Eprus).

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Nowością na rynku są butelki jałowe z systemem zachowującym jałowość, które przy od-
powiednim stosowaniu zachowują czystość mikrobiologiczną we wnętrzu przez 14, a na-
wet 30 dni (w zależności od producenta oraz trwałości sporządzonego roztworu). Są one 
dostępne w wersjach do roztworów wodnych, a także olejowych. Należy każdorazowo 
sprawdzić deklaracje producentów odnośnie ich zgodności z przygotowywanym przez nas 
roztworem.

Budowa butelki pozwalająca zachować jałowość we wnętrzu oparta jest na opatentowa-
nej technologii odpowietrzania (PureFlow®), która filtruje wlot powietrza do butelki przez 
cienką membranę wykonaną z polimeru silikonowego. Po aplikacji kropli, by skompen-
sować powstałe podciśnienie, powietrze powoli dyfunduje do wnętrza butelki, a roztwór 
pozostaje odizolowany od otoczenia i zachowuje sterylność (Saidane, 2017).

Najnowsze badania wskazują, że stabilność fizykochemiczna kropli ocznych (na przykła-
dzie roztworu atropiny) w butelkach wykonanych z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) 
wynosi nawet 6 miesięcy (Berton i in., 2020).

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
Wydając krople w butelkach z systemem zachowującym jałowość należy poinformować 
pacjenta, w jaki sposób ich używać, by nie zanieczyścić roztworu.

Najważniejsze informacje do przekazania pacjentowi stosującemu butelki z systemem za-
chowującym jałowość to:

 » nigdy nie należy dotykać końcówki zakraplacza,

 » po pierwszym otwarciu usunąć pierwsze 2-3 krople roztworu,

 » każdorazowo przed zamknięciem strząsnąć butelkę w dół, by usunąć kroplę zalega-
jącą na czubku zakraplacza.

Trwałość kropli ocznych wg literatury wynosi (Jachowicz, 2021):

 » dla kropli ocznych w nieotwartych pojemnikach w temperaturze 2-8⁰C – 4 tygodnie,

 » dla otwartych opakowań kropli ze środkami konserwującymi – 7 dni,

 » dla otwartych opakowań kropli bez środków konserwujących – 24 h.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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KRoPLE oCzNE – PRzYKładY PRaKTYCzNE
Poniżej przedstawiono przykłady leków recepturowych na krople oczne sporządzane 
w warunkach aptecznych.

Krople oczne z atropiną 
Krople oczne z atropiną o stężeniach innych, niż dostępne w leku gotowym, są najczęściej 
stosowane w celach diagnostycznych.

Rp.  
Sol. 0,5% Atropini sulfurici 5,0  
M.f. gtt. ophthalm.  
D.S. 2 razy dziennie do OO 3 dni przed badaniem 

Siarczan atropiny jest dobrze rozpuszczalny. Odważoną naważkę przenosimy ilościowo 
do jałowej zlewki, uzupełniamy do 5,0 g izotonicznym roztworem chlorku sodu i sączymy 
przez sączek membranowy do opakowania końcowego.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
Krople z atropiną (wykaz A) każdorazowo zaopatrujemy w emblemat „Trucizna” przed 
wydaniem z apteki.

Krople oczne z atropiną w stężeniu 0,01%
Krople te są skuteczne w leczeniu krótkowzroczności, zwłaszcza u dzieci w wieku 6-12 lat 
(Szwajkowska i Bakunowicz-Łazarczyk, 2021). Okres ich stosowania może wynosić nawet 
dwa lata, stąd nie zaleca się użycia środków konserwujących.

Rp. 
0,01% Sol. Atropini sulf. 10,0 
M.f. gtt. ophthtalm. 
DS.: 1 raz dziennie do OP i OL

Z uwagi na potrzebną do wykonania ilość substancji (0,001 g), której odważenie nie jest 
możliwe na tradycyjnej wadze proszkowej, do jej wykonania niezbędne jest sporządzenie 
roztworu pomocniczego. Rozpuszczamy w 0,9% roztworem chlorku sodu atropinę w ilości 
0,02 g i uzupełniamy do 10,0 g. Z tak przygotowanego roztworu pobieramy 0,5 g i uzupeł-

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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niamy 0,9% chlorku sodu do 10,0 g. Sączymy przez sączek membranowy do opakowania 
końcowego. 

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
Jeżeli krople są wykonywane częściej, roztwór pomocniczy po przygotowaniu możemy 
również przesączyć i przechowywać w lodówce przez 30 dni.

Nie jest to jedyny sposób na przygotowanie tych kropli, inne rozwiązania zostały opisane 
przez Ogólnopolską Sekcję Receptury Aptecznej (Sych i in., 2018).

Krople oczne o zwiększonej lepkości
Dla kropli ocznych w postaci zawiesin zasadne jest wykonanie dyspersji substancji, np. ny-
statyny, w roztworze zwiększającym lepkość.

Rp.  
Nystatini 20 000 j.m./g 
Aquae ad 10,0 
M.f. Guttae ophthalmicae 
DS. 2x1 do prawego oka

W jałowym moździerzu rozcieramy nystatynę z dodawanym porcjami 2% jałowym roz-
tworem metylocelulozy w ilości 4,95 g. Następnie dodajemy 4,95 g roztworu chlorku sodu 
o stężeniu 1,8%, przelewamy do jałowej butelki i zakręcamy.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
Dla zawiesin butelkę należy zaopatrzyć w etykietę „zamieszać przed użyciem”, a w przy-
padku nystatyny dodatkowo „chronić od światła”.

Krople oczne z jodkiem potasu
Krople do oczu z jodkiem potasu stosuje się w celu nawilżania powierzchni oka oraz 
w profilaktyce zmętnień soczewki i ciała szklistego oka.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Rp.  
Kalii iodidi 0,3 
Aquae ad 10,0 
M.f. gtt. ophthalmicae 
DS.: 3x1 do OO

W przypadku kropli o tym stężeniu, odważony jodek potasu należy rozpuścić w samej jało-
wej wodzie. Roztwór przesączyć przez sączek membranowy do jałowej butelki/minimsów.

Krople oczne z chlorheksydyną
Krople te są stosowane w zakażeniach Acanthamoeba. 

Rp. 0,02% Sol Chlorhexidini 10,0 
M.f. gtt. opht. 
DS.: krople do oczu

Obecnie chlorheksydyna dostępna jest w postaci glukonianu pro receptura jako roztwór 
o stężeniu 20%. Ilość roztworu potrzebna do przygotowania kropli jest zbyt mała, dlatego 
należy przygotować 30 g roztworu. Do 29,97 g 0,9% roztworu chlorku sodu dodać 1 kroplę 
roztworu chlorheksydyny i przesączyć przez sączek membranowy do jałowej butelki.

MaŚCi oCzNE – PRzYKładY PRaKTYCzNE
Do sporządzania maści ocznych, w których nie określono składu podłoża, najczęściej uży-
wa się podłoża farmakopealnego o proporcji: 

parafina ciekła - 10
lanolina bezwodna - 10

wazelina biała – 80.

Głównym składnikiem tego podłoża jest wazelina, która pozbawiona jest działania draż-
niącego i wykazuje wysoką trwałość. Dodatek lanoliny o wysokiej liczbie wodnej umożli-
wia wemulgowanie roztworów wodnych i mieszanie z płynem łzowym, natomiast parafina 
poprawia właściwości reologiczne podłoża.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
Podłoże to, po odważeniu, stopieniu i przesączeniu składników należy wyjałowić su-
chym gorącym powietrzem w temperaturze 160⁰C przez 1 godzinę. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Farmakopea dopuszcza zastosowanie innych podłoży maściowych, takich jak:

 » podłoże 2-składnikowe (8 cz. wazeliny białej, 2 cz. parafiny), 

 » euceryna II, 

 » maść cholesterolowa. 

Jeżeli substancje lecznicze rozpuszczają się w wodzie, należy je przed wprowadzeniem do 
podłoża rozpuścić w niewielkiej ilości wody. Jeżeli są nierozpuszczalne, należy je zmikro-
nizować.

Maści oczne po przygotowaniu pakujemy w specjalne jałowe opakowania z aplikatorem, 
przedstawione na rRyc. 22.

Przenoszenie maści do jałowych opakowań może być kłopotliwe. Rozwiązaniem może być 
nałożenie porcji maści na jałowy krążek pergaminowy i przeniesienie do tubostrzykaw-
ki (analogicznie do użycia rękawa cukierniczego). Tok postępowania przedstawiono na 
rRyc. 23.

Okres przydatności do użycia maści ocznych bez dodatku wody wynosi maksymalnie 4 ty-
godnie, a dla preparatów zawierających wodę: 7 dni.

 r Ryc. 22 Jałowa tubostrzykawka na maści oczne (fot. Barbara Żołna).

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

MARZEC 202357 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

N
O

T
A

T
K

A
 Z

 P
O

D
R

Ę
C

Z
N

IK
A

Receptura leków do oczu 405

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA d
Wydając lek oczny w jałowej tubie z aplikatorem poinformuj pacjenta o konieczności 
odrzucenia pierwszych kilku mm maści oraz o tym, by nie dotykał końcówki aplikatora.

Poniżej przedstawiamy tok postępowania przy wykonywaniu wybranych maści ocznych.

Maść oczna z collargolem
Maść ze srebrem koloidalnym wykazuje działanie antyseptyczne.

Rp. 
Collargoli 0,05 
Vaselini albi ad 10,0 
M.f. ung. opht. 
DS.: Na powieki 

W jałowym moździerzu należy rozpuścić odważone srebro koloidalne w kilku kroplach ja-
łowej wody. Tak powstały roztwór koloidalny wprowadzić do podłoża. Przenieść do jałowej 
tuby.

Maść z chlorkiem sodu
Maści z chlorkiem sodu są stosowane do znoszenia obrzęku rogówki.

 r Ryc 23 Propozycja postępowania przy przenoszeniu jałowej maści do tubostrzykawki  
(fot. Barbara Żołna).

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Niezbędnik dla początkujących i zaawansowanychRECEPTURA406

Rp.  
5% Ung. Natrii chlorati 10,0  
M.f. ung. ophthalmicae  
DS. na noc 

Chlorek sodu należy rozpuścić w niewielkiej ilości jałowej wody (około 1,5 g) i wemulgo-
wać do podłoża farmakopealnego. Przenieść do jałowej tuby.

Maść oczna z metronidazolem
Maść stosowana jest w zakażeniach nużeńcem, w ocznej postaci trądziku różowatego oraz 
w bakteryjnym zapaleniu spojówek.

Rp. 
1% Ung. Metronidazoli 10,0 
M.f. ung. opthalmicae 
DS. Na powieki

Metronidazol należy zmikronizować z kilkoma kroplami jałowej parafiny, a następnie do-
dać porcjami jałową wazelinę białą. Maść przenieść do jałowej tuby. Poszczególne etapy 
przygotowania tej maści przedstawiono na rRyc. 24.

Maść oczna z detreomycyną
Maść z detreomycyną jest stosowana w chorobach infekcyjnych oczu. 

 r Ryc. 24 Tok postępowania przy sporządzaniu maści ocznej z detreomycyną. Od lewej: mikroniza-
cja z parafiną płynną, zawieszenie metronidazolu w podłożu (fot. Barbara Żołna).

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Receptura leków do oczu 407

Rp.  
0,5% Ung. Chloramphenicoli 5,0 
M.f. ung. opht.

W jeszcze gorącym moździerzu porcelanowym odważamy 0,1 g chloramfenikolu i ucie-
ramy go, intensywnie mieszając z lotnym rozpuszczalnikiem, np. 70% etanolem przesą-
czonym przez filtr wyjaławiający. Zmikronizowaną substancję zeskrobujemy ze ścianek 
moździerza i dodajemy podłoże do maści ocznych. Po wymieszaniu przenosimy do jałowej 
tuby.

Maść oczna z klotrimazolem
Maść wykazuje działanie przeciwgrzybicze.

Rp.  
1% Ung. Clotrimazoli 10,0  
M.f. ung. ophthalm.  
DS. 2 razy dziennie na brzegi powiek 

Maść wykonujemy analogicznie do maści z detreomycyną.
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