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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO VALTRICOM®
SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO VALTRICOM* NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valtricom, 5 mg + 160 mg 
+ 25 mg, tabletki powlekane; Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane; Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane; Valtricom, 10 mg + 320 mg + 25 mg, tabletki 
powlekane. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu 
i  12,5  mg hydrochlorotiazydu. Valtricom, 5  mg + 160  mg + 25  mg: Każda tabletka powlekana zawiera 5  mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160  mg walsartanu i 25  mg 
hydrochlorotiazydu. Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. 
Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu. Valtricom, 10 mg + 
320 mg + 25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 320 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka 
powlekana (tabletka): Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg: Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K1” po jednej stronie tabletki. 
Wymiary: około 13 × 8 mm. Valtricom, 5 mg + 160 mg + 25 mg: Jasnożółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K3” po jednej stronie tabletki. Wymiary: 
około 13 × 8 mm. Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg: Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K2” po jednej stronie tabletki. Wymiary: około 13 × 
8 mm. Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg: Brązowożółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K4” po jednej stronie tabletki. Wymiary: około 13 × 8 mm. 
Valtricom, 10  mg + 320  mg + 25  mg: Brązowoczerwone, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Wymiary: około 18 × 9  mm. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do 
stosowania Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego podczas leczenia skojarzonego amlodypiną, 
walsartanem i hydrochlorotiazydem (HCTZ), jako leczenie zastępujące przyjmowanie tych substancji czynnych w trzech oddzielnych preparatach lub w dwóch preparatach, z których jeden zawiera dwie 
substancje czynne, a drugi pozostałą substancję czynną. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie: Zalecana dawka produktu leczniczego Valtricom to 1  tabletka na dobę, przyjmowana 
najlepiej rano. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Valtricom, należy uzyskać kontrolę stanu pacjentów podczas podawania ustalonych dawek poszczególnych substancji czynnych, 
stosowanych jednocześnie. Dawkę produktu Valtricom należy określić na podstawie dawek poszczególnych substancji czynnych przyjmowanych przed zmianą leczenia. Maksymalna zalecana dawka 
produktu leczniczego Valtricom wynosi 10 mg + 320 mg + 25 mg. Szczególne grupy pacjentów: Zaburzenia czynności nerek Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu, stosowanie produktu 
leczniczego Valtricom jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje bezmocz oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) 
<30 ml/min/1,73 m2). Nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby Ze względu 
na składnik – walsartan, stosowanie produktu leczniczego Valtricom jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z  łagodnymi do umiarkowanych 
zaburzeniami czynności wątroby przebiegającymi bez cholestazy maksymalna zalecana dawka wynosi 80 mg walsartanu, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego Valtricom w tej grupie 
pacjentów. Nie ustalono schematu dawkowania amlodypiny u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U  pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i 
współtowarzyszącymi zaburzeniami czynności wątroby, u których rozważana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Valtricom, należy zastosować najmniejszą dostępną dawkę amlodypiny jako 
składnika leku złożonego. Niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca Doświadczenie dotyczące stosowania produktu leczniczego Valtricom, szczególnie w maksymalnej dawce, u pacjentów 
z  niewydolnością serca i chorobą niedokrwienną serca jest ograniczone. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca i chorobą niedokrwienną serca, szczególnie stosując 
maksymalną dawkę produktu Valtricom, wynoszącą 10 mg + 320 mg + 25 mg. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej) U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest ostrożność, w 
tym częstsze monitorowanie ciśnienia tętniczego, szczególnie podczas stosowania maksymalnej dawki produktu leczniczego Valtricom, wynoszącej 10  mg + 320  mg + 25  mg, ze względu na 
ograniczoną ilość danych odnośnie tej grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym, u których rozważana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Valtricom, należy 
zastosować najmniejszą dostępną dawkę amlodypiny jako składnika leku złożonego. Dzieci i młodzież Stosowanie produktu leczniczego Valtricom u dzieci i młodzieży (pacjenci w wieku poniżej 18 lat) 
nie jest właściwe w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Sposób podawania Podanie doustne. Produkt leczniczy Valtricom można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać 
w całości, popijając wodą, o tej samej porze w ciągu dnia, najlepiej rano. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne, inne pochodne sulfonamidowe, pochodne dihydropirydyny lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. - Drugi i trzeci trymestr ciąży. - Zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa wątroby lub cholestaza. - Ciężkie zaburzenia czynności nerek (GFR <30 ml/
min/1,73 m2), bezmocz oraz pacjenci poddawani dializoterapii. - Jednoczesne stosowanie produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd z produktami zawierającymi 
aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR <60  ml/min/1,73  m2). -  Oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia, 
hiperkalcemia i objawowa hiperurykemia. - Ciężkie niedociśnienie. - Wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny). - Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem 
drogi odpływu, zwężenie zastawki aorty dużego stopnia). - Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebyciu ostrej fazy zawału serca. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni Znaczne niedociśnienie, w 
tym niedociśnienie ortostatyczne obserwowano u 1,7% pacjentów leczonych maksymalną dawką amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem (10 mg + 320 mg + 25 mg) w porównaniu do 
1,8% pacjentów leczonych walsartanem i hydrochlorotiazydem (320 mg + 25 mg), 0,4% pacjentów leczonych amlodypiną i walsartanem (10 mg + 320 mg), oraz 0,2% pacjentów leczonych 
hydrochlorotiazydem i amlodypiną (25 mg + 10 mg) w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego nadciśnieniem tętniczym bez powikłań. U pacjentów 
z niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, takich jak pacjenci otrzymujący duże dawki leków moczopędnych, po rozpoczęciu leczenia skojarzeniem amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd może 
wystąpić objawowe niedociśnienie. Amlodypinę z walsartanem i hydrochlorotiazydem można stosować jedynie po wyrównaniu wcześniej występującego niedoboru sodu i (lub) niedoboru płynów. 
Jeśli wystąpi znaczne niedociśnienie związane z leczeniem produktem złożonym zawierającym amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i, w razie 
potrzeby, podać dożylnie �zjologiczny roztwór soli (0,9% NaCl). Leczenie można kontynuować po ustabilizowaniu ciśnienia tętniczego. Zmiany w stężeniu elektrolitów w surowicy krwi Amlodypina + 
walsartan + hydrochlorotiazyd W kontrolowanym badaniu klinicznym z użyciem amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem, u wielu pacjentów walsartan w dawce 320 mg i hydrochlorotiazyd 
w dawce 25 mg w przybliżeniu równoważyły swoje przeciwstawne działanie na stężenie potasu w surowicy krwi. U pozostałych pacjentów, jedno lub drugie działanie może być dominujące. Okresowo 
należy oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy krwi w celu wykrycia potencjalnych zaburzeń równowagi elektrolitowej. Okresowo należy oznaczać stężenie elektrolitów, a zwłaszcza potasu w 
surowicy krwi, w celu wykrycia potencjalnych zaburzeń równowagi elektrolitowej, szczególnie u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak zaburzenia czynności nerek, leczenie innymi 
produktami leczniczymi lub zaburzenia równowagi elektrolitowej w wywiadzie. Walsartan Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z suplementami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi 
potas, substytutami soli kuchennej zawierających potas lub innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować zwiększenie stężenia potasu (heparyna itp.). Należy odpowiednio kontrolować 
stężenie potasu. Hydrochlorotiazyd Leczenie skojarzeniem amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd można rozpocząć dopiero po wyrównaniu hipokaliemii i  jakiejkolwiek występującej 
jednocześnie hipomagnezemii. Tiazydowe leki moczopędne mogą doprowadzić do wystąpienia hipokaliemii lub nasilić wcześniej występującą hipokaliemię. Tiazydowe leki moczopędne należy 
stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami, którym towarzyszy zwiększona utrata potasu, na przykład w przypadku nefropatii z utratą elektrolitów lub przednerkowym (kardiogennym) zaburzeniem 
czynności nerek. Jeśli podczas stosowania hydrochlorotiazydu rozwinie się hipokaliemia, należy przerwać stosowanie produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd do 
czasu uzyskania równowagi stężenia potasu w osoczu. Tiazydowe leki moczopędne mogą doprowadzić do wystąpienia hiponatremii i zasadowicy hipochloremicznej lub nasilić wcześniej występującą 
hiponatremię. Obserwowano hiponatremię, której towarzyszyły objawy neurologiczne (nudności, postępująca dezorientacja, apatia). Stosowanie hydrochlorotiazydu można rozpocząć dopiero po 
wyrównaniu występującej wcześniej hiponatremii. Jeśli podczas stosowania skojarzenia amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem rozwinie się ciężka lub nagła hiponatremia, należy przerwać 
jego stosowanie do czasu normalizacji stężenia sodu we krwi. U wszystkich pacjentów otrzymujących tiazydowe leki moczopędne należy okresowo oznaczać stężenie elektrolitów, szczególnie potasu, 
sodu i magnezu we krwi, celem wykrycia ewentualnych zaburzeń równowagi elektrolitowej. Zaburzenia czynności nerek Tiazydowe leki moczopędne mogą przyspieszać wystąpienie azotemii u 
pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. W przypadku stosowania skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się okresowe 
monitorowanie stężenia elektrolitów w surowicy krwi (w tym potasu), kreatyniny i kwasu moczowego. Stosowanie amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem jest przeciwwskazane u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, anurią lub poddawanych dializoterapii. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan 
i  hydrochlorotiazyd u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (GFR ≥30  ml/min/1,73  m2). Zwężenie tętnicy nerkowej Amlodypinę z walsartanem 
i hydrochlorotiazydem należy stosować ostrożnie w leczeniu nadciśnienia u pacjentów z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, 
gdyż u takich pacjentów może się zwiększyć stężenie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy. Przeszczepienie nerki Do chwili obecnej brak doświadczenia związanego z bezpieczeństwem stosowania 
skojarzenia amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem u pacjentów po niedawno przeprowadzonym przeszczepieniu nerki. Zaburzenia czynności wątroby Walsartan jest głównie wydalany w 
postaci niezmienionej z  żółcią. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony, a wartości AUC są większe. Nie opracowano dotychczas zaleceń 
dotyczących dawkowania amlodypiny. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez cholestazy, maksymalna zalecana dawka walsartanu wynosi 80 mg, dlatego 
też produkt Valtricom nie jest odpowiedni dla tej grupy pacjentów. Obrzęk naczynioruchowy U pacjentów, u których stosowano walsartan, zgłaszano obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani i 
głośni powodujący niedrożność dróg oddechowych i  (lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka. U niektórych spośród tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował wcześniej po 
zastosowaniu innych produktów leczniczych, w tym inhibitorów ACE. U pacjentów, u których wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Valtricom i nie należy 
go podawać ponownie. Niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca/stan po zawale mięśnia sercowego W wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron, można oczekiwać 
zmian czynności nerek u osób podatnych. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u których czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie 
inhibitorami ACE i antagonistami receptora angiotensyny II było związane z występowaniem skąpomoczu i (lub) postępującej azotemii oraz (rzadko) z ostrą niewydolnością nerek i (lub) zgonem. 
Podobne wyniki zgłaszano odnośnie walsartanu. Ocena pacjentów z niewydolnością serca lub po przebytym zawale mięśnia sercowego powinna zawsze uwzględniać ocenę czynności nerek. W 
długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2) z amlodypiną podawaną pacjentom z niewydolnością serca klasy III i IV według skali NYHA (New York Heart Association Classi�cation) 
o etiologii innej niż niedokrwienna, stosowanie amlodypiny było związane z częstszymi doniesieniami o obrzęku płuc, pomimo braku istotnych różnic w częstości występowania pogorszenia 
niewydolności serca w porównaniu z grupą placebo. U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, leki z grupy antagonistów wapnia, w tym amlodypinę, należy stosować z zachowaniem 
ostrożności, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonu. U pacjentów z niewydolnością serca i chorobą niedokrwienną serca należy zachować 
ostrożność, szczególnie w przypadku stosowania maksymalnej dawki amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem, wynoszącej 10 mg + 320 mg + 25 mg, ze względu na ograniczoną ilość 
danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w tych populacjach pacjentów. Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia 
krwionośne, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej lub znaczącym (ale nie dużego stopnia) zwężeniem zastawki aorty. Ciąża Nie należy rozpoczynać 
leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistą receptora angiotensyny II, u pacjentek planujących ciążę należy 
zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony pro�l bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast 
przerwać i, w razie potrzeby, rozpocząć inne leczenie. Hiperaldosteronizm pierwotny Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni być leczeni antagonistą angiotensyny II, walsartanem, 
ponieważ ich układ renina-angiotensyna nie jest aktywny. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu Valtricom w tej populacji pacjentów. Toczeń rumieniowaty układowy Zgłaszano przypadki 
nasilenia lub uaktywnienia tocznia rumieniowatego układowego pod wpływem tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu. Inne zaburzenia metaboliczne Tiazydowe leki 
moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zmieniać tolerancję glukozy oraz zwiększać stężenie cholesterolu, triglicerydów i kwasu moczowego w surowicy. Pacjenci z cukrzycą mogą wymagać 
dostosowania dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu, stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd jest 
przeciwwskazane w przypadku występowania objawowej hiperurykemii. Hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi, ze względu na zmniejszony klirens kwasu 
moczowego, oraz powodować lub nasilać hiperurykemię, jak również prowadzić do wystąpienia dny moczanowej u podatnych pacjentów. Tiazydy zmniejszają wydalanie wapnia z moczem oraz mogą 
spowodować okresowe i nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi przy braku stwierdzonych zaburzeń w metabolizmie wapnia. Produkt złożony amlodypina + walsartan + 
hydrochlorotiazyd jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z hiperkalcemią i można go stosować jedynie po wyrównaniu występującej wcześniej hiperkalcemii. Jeśli podczas stosowania 
amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem wystąpi hiperkalcemia, należy przerwać leczenie. Podczas stosowania tiazydów należy okresowo oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi. Znaczna 
hiperkalcemia może być objawem ukrytej nadczynności przytarczyc. Przed przystąpieniem do badań sprawdzających czynność przytarczyc należy przerwać stosowanie tiazydów. Nadwrażliwość na 
światło Po zastosowaniu tiazydowych leków moczopędnych zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło. Jeśli podczas leczenia amlodypiną z walsartanem i hydrochlorotiazydem wystąpi reakcja 
nadwrażliwości na światło, zaleca się przerwanie leczenia. Jeśli konieczne jest wznowienie terapii lekiem moczopędnym, zaleca się ochronę narażonej powierzchni ciała przed działaniem promieni 
słonecznych lub przed sztucznym promieniowaniem UVA. Ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania Hydrochlorotiazyd, będący sulfonamidem, kojarzono z reakcją idiosynkrazji, powodującą ostrą 
przemijającą krótkowzroczność oraz ostrą jaskrę z zamkniętym kątem przesączania. Do objawów należą: nagłe zmniejszenie ostrości widzenia lub ból oka. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu 
godzin do tygodnia po rozpoczęciu leczenia. Nieleczona ostra jaskra z  zamkniętym kątem przesączania może prowadzić do trwałej utraty wzroku. Głównym sposobem leczenia jest przerwanie 
stosowania hydrochlorotiazydu, tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostaje niewyrównane należy rozważyć szybkie leczenie zachowawcze lub interwencję 
chirurgiczną. Do czynników ryzyka sprzyjających wystąpieniu ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania może należeć alergia na sulfonamidy lub penicylinę w wywiadzie. Ogólne Należy zachować 
ostrożność u pacjentów, u którzy wcześniej wystąpiła reakcja nadwrażliwości na innych antagonistów receptora angiotensyny II. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd jest bardziej 
prawdopodobne u pacjentów z alergią i astmą. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej) U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest ostrożność, w tym częstsze monitorowanie 
ciśnienia tętniczego, szczególnie podczas stosowania maksymalnej dawki amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem, wynoszącej 10 mg + 320 mg + 25 mg, ze względu na ograniczoną ilość 
danych odnośnie tej grupy pacjentów. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora 
angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego 
blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, AIIRA lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone 
wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią 
cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz AIIRA. Nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry W dwóch badaniach epidemiologicznych z wykorzystaniem danych z duńskiego 
krajowego rejestru nowotworów złośliwych stwierdzono zwiększenie ryzyka nieczerniakowych nowotworów złośliwych skóry (NMSC, ang. non-melanoma skin cancer) – raka podstawnokomórkowego 
(BCC, ang. basal cell carcinoma) i raka kolczystokomórkowego (SCC, ang. squamous cell carcinoma), w warunkach zwiększającego się narażenia organizmu na łączną dawkę hydrochlorotiazydu (HCTZ). 
W mechanizmie rozwoju NMCS mogą odgrywać rolę właściwości fotouczulające HCTZ. Pacjentów przyjmujących HCTZ należy poinformować o ryzyku NMSC i zalecić regularne sprawdzanie, czy na 
skórze nie pojawiły się nowe zmiany i szybki kontakt z lekarzem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzanych zmian skórnych. Pacjentom należy zalecić podejmowanie możliwych działań 
zapobiegawczych w celu minimalizacji ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych skóry, takich jak ograniczanie narażenia na działanie światła słonecznego i promieniowania UV, a jeśli to niemożliwe – 
odpowiednią ochronę. Niepokojące zmiany skórne należy niezwłocznie badać z możliwością wykonania biopsji z oceną histologiczną. U osób, u których w przeszłości występowały NMSC, może być 
konieczne ponowne rozważenie stosowania HCTZ. Sód Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce powlekanej, to znaczy, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”. 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono o�cjalnych badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi dla skojarzenia amlodypina + 
walsartan + hydrochlorotiazyd. Dlatego w punkcie tym przedstawiono jedynie informacje dotyczące interakcji z innymi produktami leczniczymi, które znane są dla każdej z substancji czynnych z 
osobna. Istotne jest jednak, aby wziąć pod uwagę, że amlodypina z walsartanem i hydrochlorotiazydem może nasilać działanie hipotensyjne innych leków przeciwnadciśnieniowych. Jednoczesne 
stosowanie niezalecane Walsartan i hydrochlorotiazyd + Lit: Odnotowano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami ACE, 
antagonistami receptora angiotensyny II, w tym walsartanem, lub tiazydami. Ponieważ tiazydowe leki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu, stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan 
+ HCTZ może prawdopodobnie zwiększyć ryzyko wystąpienia działania toksycznego litu. W związku z tym, podczas jednoczesnego stosowania leków zaleca się staranne monitorowanie stężenia litu 
w surowicy. Walsartan + Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas i inne substancje, które mogą zwiększać stężenie potasu: Jeżeli konieczne 
jest zastosowanie produktu leczniczego wpływającego na stężenie potasu w skojarzeniu z walsartanem, zaleca się częste monitorowanie stężenia potasu w osoczu. Amlodypina + Grejpfrut lub sok 
grejpfrutowy: Nie zaleca się przyjmowania amlodypiny z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym, gdyż u niektórych pacjentów może zwiększyć się biodostępność, czego skutkiem może być nasilone 
działanie obniżające ciśnienie tętnicze. Jednoczesne stosowanie wymagające ostrożności Amlodypina

 + Inhibitory CYP3A4, tj. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir: Jednoczesne stosowanie amlodypiny z 
silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, azolowe leki przeciwgrzybicze, makrolidy takie jak erytromycyna, klarytromycyna; werapamil lub diltiazem) może powodować 
znaczne zwiększenie narażenia na amlodypinę. Znaczenie kliniczne tych zmian w farmakokinetyce może być większe u pacjentów w podeszłym wieku. Konieczne może być monitorowanie stanu 
klinicznego oraz dostosowanie dawki. Amlodypina + Induktory CYP3A4 – leki przeciwdrgawkowe, np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon; ryfampicyna, Hypericum 
perforatum (ziele dziurawca zwyczajnego): Stosowanie amlodypiny jednocześnie ze znanymi induktorami CYP3A4 może zmieniać jej stężenie w osoczu. Dlatego też, zarówno podczas stosowania 
amlodypiny razem z induktorami CYP3A4, a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego zakończeniu, należy kontrolować ciśnienie tętnicze i rozważyć 
konieczność mody�kacji dawki. Amlodypina + Symwastatyna: Jednoczesne, wielokrotne stosowanie amlodypiny w dawce 10 mg z symwastatyną w dawce 80 mg powodowało zwiększenie narażenia 
na symwastatynę o 77%, w  porównaniu z symwastatyną stosowaną w monoterapii. U pacjentów przyjmujących amlodypinę zaleca się zmniejszenie dawki symwastatyny do 20  mg na dobę. 
Amlodypina + Dantrolen (w infuzji): U zwierząt po podaniu werapamilu i dożylnym podaniu dantrolenu obserwowano prowadzące do śmierci migotanie komór i zapaść sercowo-naczyniową 
powiązaną z hiperkaliemią. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikanie jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermię 
złośliwą oraz podczas leczenia hipertermii złośliwej. Walsartan i hydrochlorotiazyd + Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy-2 (inhibitory COX-2), kwas 
acetylosalicylowy (>3 g/dobę) i niewybiórcze NLPZ: Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe zarówno antagonistów angiotensyny II, jak i hydrochlorotiazydu, 
jeśli są przyjmowane jednocześnie. Ponadto, jednoczesne stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan + HCTZ i NLPZ może prowadzić do pogorszenia czynności nerek i zwiększenia stężenia potasu 
w surowicy. Dlatego zaleca się monitorowanie czynności nerek na początku leczenia, jak również odpowiednie nawodnienie pacjenta. Walsartan + Inhibitory białek wychwytujących (ryfampicyna, 
cyklosporyna) lub białek wypierających (rytonawir): Wyniki badania metodą in vitro na komórkach wątroby ludzkiej wskazują, że walsartan jest substratem wątrobowego nośnika wychwytu OATP1B1 
i wątrobowego nośnika wyrzutu MRP2. Jednoczesne stosowanie inhibitorów nośnika wychwytu (ryfampicyny, cyklosporyny) lub nośnika wyrzutu (rytonawir) może zwiększać wpływ walsartanu na 
organizm. Hydrochlorotiazyd + Alkohol, barbiturany lub leki opioidowe: Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych jednocześnie z  substancjami, które również wywierają działanie obniżające 
ciśnienie tętnicze (np. poprzez zmniejszenie aktywności sympatykomimetycznej ośrodkowego układu nerwowego lub poprzez bezpośrednie rozszerzenie naczyń) może nasilać niedociśnienie 
ortostatyczne. Hydrochlorotiazyd + Amantadyna: Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych amantadyny. Hydrochlorotiazyd + Leki 
przeciwcholinergiczne i inne produkty lecznicze, które mogą wpływać na motorykę przewodu pokarmowego: Dostępność biologiczna tiazydowych leków moczopędnych może się zwiększyć pod wpływem 
leków przeciwcholinergicznych (np. atropina, biperyden), najprawdopodobniej w wyniku spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego i opóźnienia opróżniania żołądka z treści pokarmowej. 
Odwrotnie, można oczekiwać, że substancje prokinetyczne, takie jak cyzapryd mogą zmniejszać dostępność biologiczną leków moczopędnych z grupy tiazydów. Hydrochlorotiazyd + Środki o działaniu 
przeciwcukrzycowym (np. insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe): Tiazydy mogą zmieniać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych. Hydrochlorotiazyd 
+ Metformina: Należy zachować ostrożność podczas stosowania metforminy ze względu na ryzyko kwasicy mleczanowej wywołanej przez ewentualną czynnościową niewydolność nerek, związaną ze 
stosowaniem hydrochlorotiazydu. Hydrochlorotiazyd + Leki beta-adrenolityczne i diazoksyd: Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, z  lekami beta-
adrenolitycznymi może zwiększać ryzyko hiperglikemii. Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą nasilać działanie diazoksydu. Hydrochlorotiazyd + Cyklosporyna: Jednoczesne 
leczenie cyklosporyną może zwiększyć ryzyko hiperurykemii i  powikłań typu dny. Hydrochlorotiazyd + Leki cytotoksyczne: Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zmniejszać wydalanie leków 
cytotoksycznych (np. cyklofosfamidu, metotreksatu) przez nerki i nasilać ich działanie supresyjne na szpik kostny. Hydrochlorotiazyd + Glikozydy naparstnicy: Może wystąpić hipokaliemia lub 
hipomagnezemia wywołana przez tiazydowe leki moczopędne jako działanie niepożądane sprzyjające zaburzeniom rytmu serca spowodowanym stosowaniem glikozydów naparstnicy. 
Hydrochlorotiazyd + Jodowe środki kontrastujące: U pacjentów z odwodnieniem wywołanym lekami moczopędnymi istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza po 
podaniu dużych dawek produktów zawierających jod. Przed podaniem tych leków pacjentów należy ponownie nawodnić. Hydrochlorotiazyd + Żywice jonowymienne: Kolestyramina lub kolestypol 
zmniejszają wchłanianie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, czego skutkiem może być niepełne działanie terapeutyczne tiazydowych leków moczopędnych. Jednak 
rozłożenie w czasie dawkowania hydrochlorotiazydu i żywicy, np. poprzez podanie hydrochlorotiazydu przynajmniej 4 godziny przed lub 4–6 godzin po podaniu żywicy, mogłoby potencjalnie 
zminimalizować interakcję. Hydrochlorotiazyd + Produkty lecznicze wpływające na stężenie potasu w surowicy krwi: Działanie hydrochlorotiazydu zmniejszające stężenie potasu w surowicy krwi mogą 
nasilać jednocześnie podawane leki moczopędne zwiększające wydalanie potasu z moczem, kortykosteroidy, leki przeczyszczające, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), amfoterycyna, 
karbenoksolon, penicylina G i pochodne kwasu salicylowego lub leki przeciwarytmiczne. W przypadku konieczności podawania wymienionych produktów leczniczych razem z amlodypiną, 
walsartanem i hydrochlorotiazydem stosowanymi w skojarzeniu, zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu. Hydrochlorotiazyd + Produkty lecznicze wpływające na stężenie sodu w surowicy 

krwi: Działanie leków moczopędnych polegające na zmniejszaniu stężenia sodu mogą nasilać następujące jednocześnie podawane produkty lecznicze: leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, 
przeciwpadaczkowe itp. W razie długotrwałego podawania tych produktów leczniczych należy zachować ostrożność. Hydrochlorotiazyd + Produkty lecznicze, które mogą wywołać torsade de pointes: Ze 
względu na ryzyko wystąpienia hipokaliemii, należy zachować ostrożność stosując hydrochlorotiazyd w skojarzeniu z produktami leczniczymi, które mogą wywołać torsade de pointes, szczególnie z 
lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia i III oraz z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi. Hydrochlorotiazyd + Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sul�npirazon i allopurynol): 
Hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy i z tego powodu może wystąpić konieczność dostosowania dawki produktów leczniczych nasilających wydalanie kwasu 
moczowego z moczem. Konieczne może okazać się zwiększenie dawki probenecydu lub sul�npirazonu. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, może 
zwiększać częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol. Hydrochlorotiazyd + Metylodopa: Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występującej podczas 
jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu i metylodopy. Hydrochlorotiazyd + Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna): Tiazydowe leki moczopędne, w tym 
hydrochlorotiazyd, nasilają działanie pochodnych kurary. Hydrochlorotiazyd + Inne leki przeciwnadciśnieniowe: Tiazydowe leki moczopędne nasilają działanie hipotensyjne innych leków 
przeciwnadciśnieniowych (np. guanetydyny, metylodopy, leków beta-adrenolitycznych, leków rozszerzających naczynia, antagonistów wapnia, inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów 
receptorów angiotensyny II i bezpośrednich inhibitorów reniny). Hydrochlorotiazyd + Aminy presyjne (np. noradrenalina, adrenalina): Hydrochlorotiazyd może osłabiać reakcję na aminy presyjne, takie 
jak noradrenalina. Znaczenie kliniczne tego działania jest wątpliwe i nie jest wystarczające do wykluczenia ich stosowania. Hydrochlorotiazyd + Witamina D i sole wapnia: Podawanie tiazydowych leków 
moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, z witaminą D lub solami wapnia może nasilić zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może 
prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii u pacjentów z czynnikami predysponującymi do jej wystąpienia (np. nadczynnością przytarczyc, guzami o charakterze nowotworowym lub stanami zależnymi 
od witaminy D) poprzez zwiększenie zwrotnego wchłaniania wapnia w kanalikach nerkowych. Podwójna blokada układu RAA z zastosowaniem AIIRA, inhibitorów ACE lub aliskirenu Dane z badania 
klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, AIIRA lub aliskirenu jest związana z większą 
częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z 
grupy antagonistów układu RAA w monoterapii. Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża Amlodypina Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach 
wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek. Stosowanie amlodypiny w ciąży zaleca się tylko w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszego leku oraz gdy choroba jest 
związana z większym ryzykiem dla matki i płodu. Walsartan 

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) w pierwszym trymestrze ciąży. Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są ostateczne; nie można jednak wykluczyć niewielkiego 
zwiększenia ryzyka. Mimo że nie ma danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego z antagonistami receptora angiotensyny II, z tą grupą leków mogą wiązać się 
podobne zagrożenia. Jeśli kontynuacja leczenia antagonistą receptora angiotensyny II nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe, które mają 
ustalony pro�l bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie. 
Wiadomo, że narażenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje działanie toksyczne na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, 
opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). Jeżeli do narażenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego 
trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonogra�czne nerek i czaszki. Należy ściśle obserwować noworodki, których matki przyjmowały antagonistów receptora angiotensyny  II, za względu na 
możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd Doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jest ograniczone. Brak 
wystarczających badań na zwierzętach. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie mechanizmu działania farmakologicznego hydrochlorotiazydu można stwierdzić, że jego stosowanie w 
drugim i  trzecim trymestrze ciąży może niekorzystnie wpływać na perfuzję płodowo-łożyskową oraz może powodować takie działania u płodu i noworodka, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi 
elektrolitowej oraz małopłytkowość. Amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd Brak doświadczenia odnośnie stosowania amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem u kobiet w ciąży. Na 
podstawie dostępnych danych dotyczących poszczególnych składników, nie zaleca się stosowania produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd w czasie pierwszego 
trymestru ciąży, a jego stosowanie w czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest przeciwwskazane. Karmienie piersią Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Oszacowano, że odsetek dawki, jaki 
przyjmuje niemowlę od karmiącej go piersią matki, mieści się w przedziale międzykwartylowym od 3% do 7%, przy czym wartość maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm 
niemowląt jest nieznany. Brak informacji dotyczących stosowania walsartanu w trakcie karmienia piersią. Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Tiazydy stosowane w 
dużych dawkach, powodując znaczną diurezę, mogą hamować laktację. Nie zaleca się stosowania produktu Valtricom w czasie karmienia piersią. W przypadku stosowania amlodypiny z walsartanem i 
hydrochlorotiazydem w czasie karmienia piersią, należy stosować jak najmniejsze dawki. Zaleca się podawanie innych preparatów, o ustalonym pro�lu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia 
piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka. Płodność Brak badań klinicznych dotyczących płodności podczas stosowania amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem. Walsartan Walsartan nie 
wpływał niekorzystnie na sprawność reprodukcyjną samców i samic szczura po podaniu doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dobę. Dawka ta stanowi 6-krotność maksymalnej dawki zalecanej u ludzi, 
podanej w mg/m2  pc. (obliczenia zakładają doustną dawkę 320  mg/dobę i pacjenta o masie ciała 60  kg). Amlodypina U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia obserwowano 
odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu na szczurach 
obserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Pacjenci stosujący amlodypinę z 
walsartanem i  hydrochlorotiazydem powinni wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
Amlodypina wywiera mały lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zdolność reagowania może ulec osłabieniu, jeśli pacjent przyjmujący produkt złożony 
zawierający amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd odczuwa zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie lub nudności. Działania niepożądane - Bardzo często (1/10), - Często (≥1/100 do <1/10), 
- Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100). - Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), - Bardzo rzadko (<1/10 000), - Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Pro�l 
bezpieczeństwa stosowania amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem przedstawiony poniżej powstał na podstawie badań klinicznych z zastosowaniem skojarzenia amlodypina + walsartan 
+ hydrochlorotiazyd i znanego pro�lu bezpieczeństwa stosowania poszczególnych składników: amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu. Podsumowanie pro�lu bezpieczeństwa Bezpieczeństwo 
stosowania skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd oceniano stosując maksymalną dawkę wynoszącą 10 mg + 320 mg + 25 mg w jednym kontrolowanym, krótko trwającym 
(8 tygodni) badaniu klinicznym z udziałem 2271 pacjentów, spośród których 582 otrzymywało walsartan w skojarzeniu z amlodypiną i hydrochlorotiazydem. Działania niepożądane były z reguły 
łagodne i przemijające i tylko w nielicznych przypadkach wymagały przerwania terapii. W tym badaniu klinicznym z grupą kontrolną poddawaną aktywnemu leczeniu, najczęstszą przyczyną 
przerwania leczenia produktem złożonym zawierającym amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd były zawroty głowy i niedociśnienie (0,7%). W trwającym 8  tygodni kontrolowanym badaniu 
klinicznym, w którym stosowano skojarzoną terapię trzema lekami nie zaobserwowano znaczących, nowych lub niespodziewanych działań niepożądanych w porównaniu z działaniami niepożądanymi 
znanymi dla monoterapii lub terapii skojarzonej dwoma lekami. Zmiany zaobserwowane w wynikach badań laboratoryjnych, w trwającym 8 tygodni kontrolowanym badaniu klinicznym z użyciem 
produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd, były łagodne i zgodne z mechanizmem farmakologicznym leków stosowanych w monoterapii. Obecność walsartanu w 
leczeniu skojarzonym trzema lekami osłabiła hipokaliemiczne działanie hydrochlorotiazydu. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych Następujące działania niepożądane, wymienione zgodnie 
z klasy�kacją układów i narządów MedDRA oraz konwencją MedDRA dotyczącą częstości występowania, dotyczą produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd oraz 
amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu stosowanych osobno. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) Nieczerniakowe nowotwory 
złośliwe skóry (rak podstawnokomórkowy i rak kolczystokomórkowy skóry) HCTZ: nieznana. Zaburzenia krwi i układu chłonnego Agranulocytoza, niewydolność szpiku kostnego HCTZ: bardzo rzadko. 
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu Walsartan: nieznana. Niedokrwistość hemolityczna HCTZ: bardzo rzadko. Leukopenia Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: bardzo rzadko. 
Neutropenia Walsartan: nieznana. Małopłytkowość, występująca niekiedy z  plamicą Amlodypina: bardzo rzadko; Walsartan: nieznana; HCTZ: rzadko. Niedokrwistość aplastyczna HCTZ: nieznana. 
Zaburzenia układu immunologicznego Nadwrażliwość Amlodypina: bardzo rzadko; Walsartan: nieznana; HCTZ: bardzo rzadko. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Jadłowstręt Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często. Hiperkalcemia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Hiperglikemia Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Hiperlipidemia Amlodypina 
+ walsartan + HCTZ: niezbyt często. Hiperurykemia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: często. Zasadowica hipochloremiczna HCTZ: bardzo rzadko. Hipokaliemia Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: często; HCTZ: bardzo często. Hipomagnezemia HCTZ: często. Hiponatremia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: często. Pogorszenie równowagi metabolicznej 
w  przebiegu cukrzycy HCTZ: rzadko. Zaburzenia psychiczne Depresja Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Bezsenność/ zaburzenia snu Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; 
Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Zmiany nastroju Amlodypina: niezbyt często. Splątanie Amlodypina: rzadko. Zaburzenia układu nerwowego Zaburzona koordynacja ruchów Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zawroty głowy Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; HCTZ: rzadko. Zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała, zawroty głowy związane 
z wysiłkiem Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zaburzenia smaku Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zespół pozapiramidowy Amlodypina: 
nieznana. Ból głowy Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; HCTZ: rzadko. Wzmożone napięcie Amlodypina: bardzo rzadko. Letarg Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt 
często. Parestezja Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Neuropatia obwodowa, neuropatia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; 
Amlodypina: bardzo rzadko. Senność Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: często. Omdlenie Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. 
Drżenie Amlodypina: niezbyt często. Niedoczulica Amlodypina: niezbyt często. Zaburzenia oka Ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania HCTZ: nieznana. Zaburzenia widzenia Amlodypina: niezbyt 
często. Pogorszenie widzenia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne Amlodypina: niezbyt często; 
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Walsartan niezbyt często. Zaburzenia serca Kołatanie serca Amlodypina: często. Tachykardia Amlodypina 
+ walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków) Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Zawał mięśnia sercowego 
Amlodypina: bardzo rzadko. Zaburzenia naczyniowe Nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi Amlodypina: często. Niedociśnienie Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: niezbyt 
często. Niedociśnienie ortostatyczne Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: często. Zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zapalenie 
naczyń Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: nieznana. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Kaszel Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Amlodypina: bardzo 
rzadko; Walsartan: niezbyt często. Duszność Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zaburzenia oddechowe, obrzęk płuc, zapalenie płuc HCTZ: bardzo rzadko. 
Zapalenie błony śluzowej nosa Amlodypina: niezbyt często. Podrażnienie gardła Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zaburzenia żołądka i jelit Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, 
ból w nadbrzuszu Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: często; Walsartan: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Nieprzyjemny zapach z ust Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt 
często. Zmiana rytmu wypróżnień Amlodypina: niezbyt często. Zaparcie HCTZ: rzadko. Zmniejszony apetyt HCTZ: często Biegunka Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt 
często; HCTZ: rzadko. Suchość błony śluzowej jamy ustnej Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Niestrawność Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; 
Amlodypina: niezbyt często. Zapalenie błony śluzowej żołądka Amlodypina: bardzo rzadko. Rozrost dziąseł Amlodypina: bardzo rzadko. Nudności Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; 
Amlodypina: często; HCTZ: często. Zapalenie trzustki Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: bardzo rzadko. Wymioty Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: 
często. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, w tym zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi Amlodypina: bardzo rzadko**; Walsartan: nieznana. 
Zapalenie wątroby Amlodypina: bardzo rzadko. Cholestaza wewnątrzwątrobowa, żółtaczka Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Łysienie Amlodypina: 
niezbyt często. Obrzęk naczynioruchowy Amlodypina: bardzo rzadko; Walsartan: nieznana. Pęcherzowe zapalenie skóry Walsartan: nieznana. Reakcje o typie tocznia rumieniowatego skórnego, 
uaktywnienie tocznia rumieniowatego skórnego HCTZ: bardzo rzadko. Rumień wielopostaciowy Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: nieznana. Wykwit Amlodypina: niezbyt często. Nadmierna potliwość 
Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Reakcje nadwrażliwości na światło* Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Świąd Amlodypina + walsartan + HCTZ: 
niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; Walsartan: nieznana. Plamica Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Wysypka Amlodypina: niezbyt często; Walsartan: nieznana; HCTZ: często. 
Odbarwienie skóry Amlodypina: niezbyt często. Pokrzywka i inne formy wysypki Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: często. Martwicze zapalenie naczyń krwionośnych i toksyczne martwicze oddzielanie 
się naskórka Amlodypina: nieznana; HCTZ: bardzo rzadko. Złuszczające zapalenie skóry Amlodypina: bardzo rzadko. Zespół Stevensa-Johnsona Amlodypina: bardzo rzadko. Obrzęk Quinckego 
Amlodypina: bardzo rzadko. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów Amlodypina: niezbyt często. Ból pleców Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: 
niezbyt często. Obrzęk stawów Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Kurcze mięśni Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Amlodypina: niezbyt często. HCTZ: nieznana. Osłabienie 
mięśni Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Ból mięśni Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; Walsartan: nieznana. Ból kończyn Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często. Obrzęk okolicy kostek Amlodypina: często. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt 
często; Walsartan: nieznana. Zaburzenia mikcji Amlodypina: niezbyt często. Oddawanie moczu w nocy Amlodypina: niezbyt często. Częstomocz Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: 
niezbyt często. Zaburzenia czynności nerek HCTZ: nieznana. Ostra niewydolność nerek Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: nieznana. Niewydolność nerek i zaburzenie czynności 
nerek Walsartan: nieznana; HCTZ: rzadko. Zaburzenia układu rozrodczego i  piersi Impotencja Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: często. 
Ginekomastia Amlodypina: niezbyt często. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Abazja, zaburzenia chodu Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Osłabienie Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: nieznana. Dyskomfort, złe samopoczucie Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zmęczenie 
Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; Walsartan: niezbyt często. Ból w klatce piersiowej niezwiązany z sercem Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: 
niezbyt często. Obrzęk Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często. Ból Amlodypina: niezbyt często. Gorączka HCTZ: nieznana. Badania diagnostyczne Zwiększenie stężenia lipidów 
HCTZ: bardzo często. Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi Amlodypina + walsartan 
+ HCTZ: niezbyt często. Cukromocz HCTZ: rzadko. Zmniejszenie stężenia potasu we krwi Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zwiększenie stężenia potasu we krwi Walsartan: nieznana. 
Zwiększenie masy ciała Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zmniejszenie masy ciała Amlodypina: niezbyt często. * Nadwrażliwość na światło; ** W większości 
przypadków odpowiadające cholestazie. Opis wybranych działań niepożądanych Nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry: Na podstawie danych dostępnych z badań epidemiologicznych stwierdzono 
związek między łączną dawką HCTZ a występowaniem NMSC. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania 
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Objawy Brak doświadczeń z przedawkowaniem skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd. 
Głównym objawem przedawkowania walsartanu jest prawdopodobnie znaczne niedociśnienie z zawrotami głowy. Przedawkowanie amlodypiny może objawiać się nadmiernym rozszerzeniem naczyń 
obwodowych i – ewentualnie – częstoskurczem odruchowym. Opisywano znaczne i potencjalnie przedłużające się niedociśnienie układowe, w tym wstrząs, zakończony zgonem. Leczenie Amlodypina 
+ Walsartan + Hydrochlorotiazyd Klinicznie istotne niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd wymaga aktywnego leczenia 
wspomagającego układ sercowo-naczyniowy, w tym częstego monitorowania czynności serca i układu oddechowego, uniesienia kończyn oraz kontroli objętości wewnątrznaczyniowej i ilości 
oddawanego moczu. W celu przywrócenia napięcia naczyń krwionośnych i ciśnienia tętniczego, można zastosować lek zwężający naczynia krwionośne, pod warunkiem, że nie ma dla niego 
przeciwwskazań. Glukonian wapnia podany dożylnie może być korzystny dla odwrócenia skutków blokady kanału wapniowego. Amlodypina Jeśli spożycie nastąpiło niedawno, można wywołać 
wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka. Podanie węgla aktywnego zdrowym ochotnikom bezpośrednio lub 2 godziny po zażyciu amlodypiny wykazało znaczne zmniejszenie absorpcji tej 
substancji. Usunięcie amlodypiny za pomocą hemodializy jest mało prawdopodobne. Walsartan Usunięcie walsartanu za pomocą hemodializy jest mało prawdopodobne. Hydrochlorotiazyd 
Przedawkowanie hydrochlorotiazydu związane jest z niedoborem elektrolitów (hipokaliemią, hipochloremią) oraz odwodnieniem spowodowanym wzmożoną diurezą. Do najczęściej występujących 
objawów przedmiotowych i podmiotowych przedawkowania należą nudności i  senność. Hipokaliemia może spowodować kurcze mięśni i (lub) zaburzenia rytmu serca związane z jednoczesnym 
przyjmowaniem glikozydów naparstnicy lub pewnych leków przeciwarytmicznych. Nie ustalono stopnia, w jakim hydrochlorotiazyd jest usuwany za pomocą hemodializy. DANE FARMACEUTYCZNE 
Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna, Powidon K25, Kroskarmeloza sodowa, Sodu laurylosiarczan, Mannitol, Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu 
stearynian; Otoczka Alkohol poliwinylowy, Makrogol 3350, Tytanu dwutlenek (E 171), Talk, Żelaza tlenek czerwony (E 172) – tylko dla dawek 10 mg + 160 mg + 12,5 mg oraz 10 mg + 320 mg + 25 mg 
Żelaza tlenek żółty (E 172) – tylko dla dawek 5 mg + 160 mg + 25 mg oraz 10 mg + 160 mg + 25 mg. Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres ważności 2 lata. Specjalne środki 
ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Rodzaj i zawartość opakowania Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/
Aluminium: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 56 × 1, 60 × 1, 84 × 1, 90 × 1, 98 × 1 i 100 × 1 tabletka powlekana, w pudełku tekturowym. Blister z 
folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w opakowaniach kalendarzowych: 7, 14, 28, 56, 84, 98, 7 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 56 × 1, 84 × 1 i 98 × 1 tabletka powlekana, w pudełku tekturowym. Nie 
wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
WYDANE PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane, 
Pozwolenie nr 25454; Valtricom, 5 mg + 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25456; Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25455; Valtricom, 
10 mg + 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25457; Valtricom, 10 mg + 320 mg + 25 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25458. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA 
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.07.2019 r. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ 
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 16.07.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. * Pełna informacja zawarta 
jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Cena urzędowa detaliczna i maksymalna kwota dopłaty przez pacjenta zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r.: Cena detaliczna dla Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 26,27 zł. Wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 9,37 zł. Cena detaliczna dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 26,27 zł. 
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 9,37 zł. Cena detaliczna dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg, 28 tabl. 
wynosi: 26,27 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg, 28 tabl. wynosi: 9,37 zł.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.

VALTRICOM_REKL_MAG.APT_3Q2020



P A G I N A
w  p i g u ł c e 5

Wojciech 
Giedrys

redaktor naczelny

Drodzy 
Czytelnicy
Przez niemal cały wrzesień pytaliśmy w ankiecie farma-

ceutów o to, komu przeszkadza opieka farmaceutyczna, 
kto może stracić na jej wprowadzeniu, a kto zyskać. 

Odpowiedzi padały różne. Bardzo często jednak farmaceuci 
wskazywali, że opieki nie chcą... sami farmaceuci (więcej 
o wynikach tego sondażu przeczytają Państwo na s. 16).

Powody też były różne: „brak chęci do większego zaangażo- 
wania się, wzięcia większej odpowiedzialności”, „to kolejny  
dodatkowy obowiązek bez dodatkowych pieniędzy”,  
„nie umiemy otwierać się na nowe, nie chcemy wychodzić 
ze strefy komfortu” itd. Z opieką farmaceutyczną jest jak z potworem 
z Loch Ness. Każdy o niej słyszał, ale nikt nie widział jej na własne 
oczy. Wszystko wskazuje jednak, że wkrótce to się zmieni. Dzięki 
ustawie o zawodzie farmaceuty opieka stanie się świadczeniem 
zdrowotnym i do pełni szczęścia pozostanie już tylko ustawowa 
„instrukcja obsługi”, co, kto, jak i – najważniejsze – za ile.

Epidemia koronawirusa i lockdown, a w konsekwencji 
m.in. paraliż POZ-ów, pokazały dobitnie, jak ważnym ogniwem 
w systemie ochrony zdrowia są farmaceuci i apteki. Środowisko 
aptekarskie podczas tych trudnych miesięcy zdało egzamin. 
Apteki – poza nielicznymi wyjątkami – były cały czas otwarte 
i gotowe pomagać pacjentom, np. wystawiając recepty 
farmaceutyczne czy udzielając porad farmaceutycznych.

Kwietniowy numer „Magazynu Aptekarskiego” zdobiła okładka 
z hasłem „Zamaskowani bohaterowie”. W jednym rzędzie stali 
m.in. lekarze, farmaceuci i pielęgniarki. Ostatnie miesiące brutalnie 
zwery�kowały rzeczywistość. Nie wszyscy pozostali na posterunku. 
Nie wszyscy są obecnie przez pacjentów nazywani bohaterami. Ale 
jakże inną mielibyśmy teraz sytuację, gdybyśmy już mieli prawdziwą 
opiekę farmaceutyczną, a farmaceuci mogliby np. szczepić, przedłużać 
recepty, robić przeglądy lekowe czy wykonywać proste badania.

Zapraszamy do lektury

Co zyskujesz:
• stałe uzupełnienie eksperckich artykułów 

z drukowanej wersji magazynu,
• krótkie i treściwe teksty, bez ogródek 

− nie zarzucimy Cię milionem informacji.

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ 
„NEWSLETTER” 
NA WWW.MAGAZYNAPTEKARSKI.COM.PL

FARMACEUTO, MAMY DLA CIEBIE NIESPODZIANKĘ!
Jeśli masz już dosyć opasłych mailingów, nie 
lubisz czytać długich tekstów na komputerze, 
a chcesz być na bieżąco z tym, co ważne 
w branży – zamów newsletter już dziś!
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o d  r e d a k c j iCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO VALTRICOM®
SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO VALTRICOM* NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valtricom, 5 mg + 160 mg 
+ 25 mg, tabletki powlekane; Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane; Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane; Valtricom, 10 mg + 320 mg + 25 mg, tabletki 
powlekane. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu 
i  12,5  mg hydrochlorotiazydu. Valtricom, 5  mg + 160  mg + 25  mg: Każda tabletka powlekana zawiera 5  mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160  mg walsartanu i 25  mg 
hydrochlorotiazydu. Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. 
Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu. Valtricom, 10 mg + 
320 mg + 25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 320 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka 
powlekana (tabletka): Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg: Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K1” po jednej stronie tabletki. 
Wymiary: około 13 × 8 mm. Valtricom, 5 mg + 160 mg + 25 mg: Jasnożółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K3” po jednej stronie tabletki. Wymiary: 
około 13 × 8 mm. Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg: Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K2” po jednej stronie tabletki. Wymiary: około 13 × 
8 mm. Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg: Brązowożółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „K4” po jednej stronie tabletki. Wymiary: około 13 × 8 mm. 
Valtricom, 10  mg + 320  mg + 25  mg: Brązowoczerwone, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Wymiary: około 18 × 9  mm. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do 
stosowania Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego podczas leczenia skojarzonego amlodypiną, 
walsartanem i hydrochlorotiazydem (HCTZ), jako leczenie zastępujące przyjmowanie tych substancji czynnych w trzech oddzielnych preparatach lub w dwóch preparatach, z których jeden zawiera dwie 
substancje czynne, a drugi pozostałą substancję czynną. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie: Zalecana dawka produktu leczniczego Valtricom to 1  tabletka na dobę, przyjmowana 
najlepiej rano. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Valtricom, należy uzyskać kontrolę stanu pacjentów podczas podawania ustalonych dawek poszczególnych substancji czynnych, 
stosowanych jednocześnie. Dawkę produktu Valtricom należy określić na podstawie dawek poszczególnych substancji czynnych przyjmowanych przed zmianą leczenia. Maksymalna zalecana dawka 
produktu leczniczego Valtricom wynosi 10 mg + 320 mg + 25 mg. Szczególne grupy pacjentów: Zaburzenia czynności nerek Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu, stosowanie produktu 
leczniczego Valtricom jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje bezmocz oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) 
<30 ml/min/1,73 m2). Nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby Ze względu 
na składnik – walsartan, stosowanie produktu leczniczego Valtricom jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z  łagodnymi do umiarkowanych 
zaburzeniami czynności wątroby przebiegającymi bez cholestazy maksymalna zalecana dawka wynosi 80 mg walsartanu, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego Valtricom w tej grupie 
pacjentów. Nie ustalono schematu dawkowania amlodypiny u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U  pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i 
współtowarzyszącymi zaburzeniami czynności wątroby, u których rozważana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Valtricom, należy zastosować najmniejszą dostępną dawkę amlodypiny jako 
składnika leku złożonego. Niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca Doświadczenie dotyczące stosowania produktu leczniczego Valtricom, szczególnie w maksymalnej dawce, u pacjentów 
z  niewydolnością serca i chorobą niedokrwienną serca jest ograniczone. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca i chorobą niedokrwienną serca, szczególnie stosując 
maksymalną dawkę produktu Valtricom, wynoszącą 10 mg + 320 mg + 25 mg. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej) U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest ostrożność, w 
tym częstsze monitorowanie ciśnienia tętniczego, szczególnie podczas stosowania maksymalnej dawki produktu leczniczego Valtricom, wynoszącej 10  mg + 320  mg + 25  mg, ze względu na 
ograniczoną ilość danych odnośnie tej grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym, u których rozważana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Valtricom, należy 
zastosować najmniejszą dostępną dawkę amlodypiny jako składnika leku złożonego. Dzieci i młodzież Stosowanie produktu leczniczego Valtricom u dzieci i młodzieży (pacjenci w wieku poniżej 18 lat) 
nie jest właściwe w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Sposób podawania Podanie doustne. Produkt leczniczy Valtricom można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać 
w całości, popijając wodą, o tej samej porze w ciągu dnia, najlepiej rano. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne, inne pochodne sulfonamidowe, pochodne dihydropirydyny lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. - Drugi i trzeci trymestr ciąży. - Zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa wątroby lub cholestaza. - Ciężkie zaburzenia czynności nerek (GFR <30 ml/
min/1,73 m2), bezmocz oraz pacjenci poddawani dializoterapii. - Jednoczesne stosowanie produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd z produktami zawierającymi 
aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR <60  ml/min/1,73  m2). -  Oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia, 
hiperkalcemia i objawowa hiperurykemia. - Ciężkie niedociśnienie. - Wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny). - Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem 
drogi odpływu, zwężenie zastawki aorty dużego stopnia). - Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebyciu ostrej fazy zawału serca. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni Znaczne niedociśnienie, w 
tym niedociśnienie ortostatyczne obserwowano u 1,7% pacjentów leczonych maksymalną dawką amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem (10 mg + 320 mg + 25 mg) w porównaniu do 
1,8% pacjentów leczonych walsartanem i hydrochlorotiazydem (320 mg + 25 mg), 0,4% pacjentów leczonych amlodypiną i walsartanem (10 mg + 320 mg), oraz 0,2% pacjentów leczonych 
hydrochlorotiazydem i amlodypiną (25 mg + 10 mg) w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego nadciśnieniem tętniczym bez powikłań. U pacjentów 
z niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, takich jak pacjenci otrzymujący duże dawki leków moczopędnych, po rozpoczęciu leczenia skojarzeniem amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd może 
wystąpić objawowe niedociśnienie. Amlodypinę z walsartanem i hydrochlorotiazydem można stosować jedynie po wyrównaniu wcześniej występującego niedoboru sodu i (lub) niedoboru płynów. 
Jeśli wystąpi znaczne niedociśnienie związane z leczeniem produktem złożonym zawierającym amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i, w razie 
potrzeby, podać dożylnie �zjologiczny roztwór soli (0,9% NaCl). Leczenie można kontynuować po ustabilizowaniu ciśnienia tętniczego. Zmiany w stężeniu elektrolitów w surowicy krwi Amlodypina + 
walsartan + hydrochlorotiazyd W kontrolowanym badaniu klinicznym z użyciem amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem, u wielu pacjentów walsartan w dawce 320 mg i hydrochlorotiazyd 
w dawce 25 mg w przybliżeniu równoważyły swoje przeciwstawne działanie na stężenie potasu w surowicy krwi. U pozostałych pacjentów, jedno lub drugie działanie może być dominujące. Okresowo 
należy oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy krwi w celu wykrycia potencjalnych zaburzeń równowagi elektrolitowej. Okresowo należy oznaczać stężenie elektrolitów, a zwłaszcza potasu w 
surowicy krwi, w celu wykrycia potencjalnych zaburzeń równowagi elektrolitowej, szczególnie u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak zaburzenia czynności nerek, leczenie innymi 
produktami leczniczymi lub zaburzenia równowagi elektrolitowej w wywiadzie. Walsartan Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z suplementami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi 
potas, substytutami soli kuchennej zawierających potas lub innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować zwiększenie stężenia potasu (heparyna itp.). Należy odpowiednio kontrolować 
stężenie potasu. Hydrochlorotiazyd Leczenie skojarzeniem amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd można rozpocząć dopiero po wyrównaniu hipokaliemii i  jakiejkolwiek występującej 
jednocześnie hipomagnezemii. Tiazydowe leki moczopędne mogą doprowadzić do wystąpienia hipokaliemii lub nasilić wcześniej występującą hipokaliemię. Tiazydowe leki moczopędne należy 
stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami, którym towarzyszy zwiększona utrata potasu, na przykład w przypadku nefropatii z utratą elektrolitów lub przednerkowym (kardiogennym) zaburzeniem 
czynności nerek. Jeśli podczas stosowania hydrochlorotiazydu rozwinie się hipokaliemia, należy przerwać stosowanie produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd do 
czasu uzyskania równowagi stężenia potasu w osoczu. Tiazydowe leki moczopędne mogą doprowadzić do wystąpienia hiponatremii i zasadowicy hipochloremicznej lub nasilić wcześniej występującą 
hiponatremię. Obserwowano hiponatremię, której towarzyszyły objawy neurologiczne (nudności, postępująca dezorientacja, apatia). Stosowanie hydrochlorotiazydu można rozpocząć dopiero po 
wyrównaniu występującej wcześniej hiponatremii. Jeśli podczas stosowania skojarzenia amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem rozwinie się ciężka lub nagła hiponatremia, należy przerwać 
jego stosowanie do czasu normalizacji stężenia sodu we krwi. U wszystkich pacjentów otrzymujących tiazydowe leki moczopędne należy okresowo oznaczać stężenie elektrolitów, szczególnie potasu, 
sodu i magnezu we krwi, celem wykrycia ewentualnych zaburzeń równowagi elektrolitowej. Zaburzenia czynności nerek Tiazydowe leki moczopędne mogą przyspieszać wystąpienie azotemii u 
pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. W przypadku stosowania skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się okresowe 
monitorowanie stężenia elektrolitów w surowicy krwi (w tym potasu), kreatyniny i kwasu moczowego. Stosowanie amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem jest przeciwwskazane u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, anurią lub poddawanych dializoterapii. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan 
i  hydrochlorotiazyd u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (GFR ≥30  ml/min/1,73  m2). Zwężenie tętnicy nerkowej Amlodypinę z walsartanem 
i hydrochlorotiazydem należy stosować ostrożnie w leczeniu nadciśnienia u pacjentów z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, 
gdyż u takich pacjentów może się zwiększyć stężenie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy. Przeszczepienie nerki Do chwili obecnej brak doświadczenia związanego z bezpieczeństwem stosowania 
skojarzenia amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem u pacjentów po niedawno przeprowadzonym przeszczepieniu nerki. Zaburzenia czynności wątroby Walsartan jest głównie wydalany w 
postaci niezmienionej z  żółcią. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony, a wartości AUC są większe. Nie opracowano dotychczas zaleceń 
dotyczących dawkowania amlodypiny. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez cholestazy, maksymalna zalecana dawka walsartanu wynosi 80 mg, dlatego 
też produkt Valtricom nie jest odpowiedni dla tej grupy pacjentów. Obrzęk naczynioruchowy U pacjentów, u których stosowano walsartan, zgłaszano obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani i 
głośni powodujący niedrożność dróg oddechowych i  (lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka. U niektórych spośród tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował wcześniej po 
zastosowaniu innych produktów leczniczych, w tym inhibitorów ACE. U pacjentów, u których wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Valtricom i nie należy 
go podawać ponownie. Niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca/stan po zawale mięśnia sercowego W wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron, można oczekiwać 
zmian czynności nerek u osób podatnych. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u których czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie 
inhibitorami ACE i antagonistami receptora angiotensyny II było związane z występowaniem skąpomoczu i (lub) postępującej azotemii oraz (rzadko) z ostrą niewydolnością nerek i (lub) zgonem. 
Podobne wyniki zgłaszano odnośnie walsartanu. Ocena pacjentów z niewydolnością serca lub po przebytym zawale mięśnia sercowego powinna zawsze uwzględniać ocenę czynności nerek. W 
długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2) z amlodypiną podawaną pacjentom z niewydolnością serca klasy III i IV według skali NYHA (New York Heart Association Classi�cation) 
o etiologii innej niż niedokrwienna, stosowanie amlodypiny było związane z częstszymi doniesieniami o obrzęku płuc, pomimo braku istotnych różnic w częstości występowania pogorszenia 
niewydolności serca w porównaniu z grupą placebo. U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, leki z grupy antagonistów wapnia, w tym amlodypinę, należy stosować z zachowaniem 
ostrożności, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonu. U pacjentów z niewydolnością serca i chorobą niedokrwienną serca należy zachować 
ostrożność, szczególnie w przypadku stosowania maksymalnej dawki amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem, wynoszącej 10 mg + 320 mg + 25 mg, ze względu na ograniczoną ilość 
danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w tych populacjach pacjentów. Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia 
krwionośne, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej lub znaczącym (ale nie dużego stopnia) zwężeniem zastawki aorty. Ciąża Nie należy rozpoczynać 
leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistą receptora angiotensyny II, u pacjentek planujących ciążę należy 
zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony pro�l bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast 
przerwać i, w razie potrzeby, rozpocząć inne leczenie. Hiperaldosteronizm pierwotny Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni być leczeni antagonistą angiotensyny II, walsartanem, 
ponieważ ich układ renina-angiotensyna nie jest aktywny. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu Valtricom w tej populacji pacjentów. Toczeń rumieniowaty układowy Zgłaszano przypadki 
nasilenia lub uaktywnienia tocznia rumieniowatego układowego pod wpływem tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu. Inne zaburzenia metaboliczne Tiazydowe leki 
moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zmieniać tolerancję glukozy oraz zwiększać stężenie cholesterolu, triglicerydów i kwasu moczowego w surowicy. Pacjenci z cukrzycą mogą wymagać 
dostosowania dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu, stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd jest 
przeciwwskazane w przypadku występowania objawowej hiperurykemii. Hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi, ze względu na zmniejszony klirens kwasu 
moczowego, oraz powodować lub nasilać hiperurykemię, jak również prowadzić do wystąpienia dny moczanowej u podatnych pacjentów. Tiazydy zmniejszają wydalanie wapnia z moczem oraz mogą 
spowodować okresowe i nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi przy braku stwierdzonych zaburzeń w metabolizmie wapnia. Produkt złożony amlodypina + walsartan + 
hydrochlorotiazyd jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z hiperkalcemią i można go stosować jedynie po wyrównaniu występującej wcześniej hiperkalcemii. Jeśli podczas stosowania 
amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem wystąpi hiperkalcemia, należy przerwać leczenie. Podczas stosowania tiazydów należy okresowo oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi. Znaczna 
hiperkalcemia może być objawem ukrytej nadczynności przytarczyc. Przed przystąpieniem do badań sprawdzających czynność przytarczyc należy przerwać stosowanie tiazydów. Nadwrażliwość na 
światło Po zastosowaniu tiazydowych leków moczopędnych zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło. Jeśli podczas leczenia amlodypiną z walsartanem i hydrochlorotiazydem wystąpi reakcja 
nadwrażliwości na światło, zaleca się przerwanie leczenia. Jeśli konieczne jest wznowienie terapii lekiem moczopędnym, zaleca się ochronę narażonej powierzchni ciała przed działaniem promieni 
słonecznych lub przed sztucznym promieniowaniem UVA. Ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania Hydrochlorotiazyd, będący sulfonamidem, kojarzono z reakcją idiosynkrazji, powodującą ostrą 
przemijającą krótkowzroczność oraz ostrą jaskrę z zamkniętym kątem przesączania. Do objawów należą: nagłe zmniejszenie ostrości widzenia lub ból oka. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu 
godzin do tygodnia po rozpoczęciu leczenia. Nieleczona ostra jaskra z  zamkniętym kątem przesączania może prowadzić do trwałej utraty wzroku. Głównym sposobem leczenia jest przerwanie 
stosowania hydrochlorotiazydu, tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostaje niewyrównane należy rozważyć szybkie leczenie zachowawcze lub interwencję 
chirurgiczną. Do czynników ryzyka sprzyjających wystąpieniu ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania może należeć alergia na sulfonamidy lub penicylinę w wywiadzie. Ogólne Należy zachować 
ostrożność u pacjentów, u którzy wcześniej wystąpiła reakcja nadwrażliwości na innych antagonistów receptora angiotensyny II. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd jest bardziej 
prawdopodobne u pacjentów z alergią i astmą. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej) U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest ostrożność, w tym częstsze monitorowanie 
ciśnienia tętniczego, szczególnie podczas stosowania maksymalnej dawki amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem, wynoszącej 10 mg + 320 mg + 25 mg, ze względu na ograniczoną ilość 
danych odnośnie tej grupy pacjentów. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora 
angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego 
blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, AIIRA lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone 
wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią 
cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz AIIRA. Nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry W dwóch badaniach epidemiologicznych z wykorzystaniem danych z duńskiego 
krajowego rejestru nowotworów złośliwych stwierdzono zwiększenie ryzyka nieczerniakowych nowotworów złośliwych skóry (NMSC, ang. non-melanoma skin cancer) – raka podstawnokomórkowego 
(BCC, ang. basal cell carcinoma) i raka kolczystokomórkowego (SCC, ang. squamous cell carcinoma), w warunkach zwiększającego się narażenia organizmu na łączną dawkę hydrochlorotiazydu (HCTZ). 
W mechanizmie rozwoju NMCS mogą odgrywać rolę właściwości fotouczulające HCTZ. Pacjentów przyjmujących HCTZ należy poinformować o ryzyku NMSC i zalecić regularne sprawdzanie, czy na 
skórze nie pojawiły się nowe zmiany i szybki kontakt z lekarzem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzanych zmian skórnych. Pacjentom należy zalecić podejmowanie możliwych działań 
zapobiegawczych w celu minimalizacji ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych skóry, takich jak ograniczanie narażenia na działanie światła słonecznego i promieniowania UV, a jeśli to niemożliwe – 
odpowiednią ochronę. Niepokojące zmiany skórne należy niezwłocznie badać z możliwością wykonania biopsji z oceną histologiczną. U osób, u których w przeszłości występowały NMSC, może być 
konieczne ponowne rozważenie stosowania HCTZ. Sód Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce powlekanej, to znaczy, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”. 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono o�cjalnych badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi dla skojarzenia amlodypina + 
walsartan + hydrochlorotiazyd. Dlatego w punkcie tym przedstawiono jedynie informacje dotyczące interakcji z innymi produktami leczniczymi, które znane są dla każdej z substancji czynnych z 
osobna. Istotne jest jednak, aby wziąć pod uwagę, że amlodypina z walsartanem i hydrochlorotiazydem może nasilać działanie hipotensyjne innych leków przeciwnadciśnieniowych. Jednoczesne 
stosowanie niezalecane Walsartan i hydrochlorotiazyd + Lit: Odnotowano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami ACE, 
antagonistami receptora angiotensyny II, w tym walsartanem, lub tiazydami. Ponieważ tiazydowe leki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu, stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan 
+ HCTZ może prawdopodobnie zwiększyć ryzyko wystąpienia działania toksycznego litu. W związku z tym, podczas jednoczesnego stosowania leków zaleca się staranne monitorowanie stężenia litu 
w surowicy. Walsartan + Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas i inne substancje, które mogą zwiększać stężenie potasu: Jeżeli konieczne 
jest zastosowanie produktu leczniczego wpływającego na stężenie potasu w skojarzeniu z walsartanem, zaleca się częste monitorowanie stężenia potasu w osoczu. Amlodypina + Grejpfrut lub sok 
grejpfrutowy: Nie zaleca się przyjmowania amlodypiny z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym, gdyż u niektórych pacjentów może zwiększyć się biodostępność, czego skutkiem może być nasilone 
działanie obniżające ciśnienie tętnicze. Jednoczesne stosowanie wymagające ostrożności Amlodypina

 + Inhibitory CYP3A4, tj. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir: Jednoczesne stosowanie amlodypiny z 
silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, azolowe leki przeciwgrzybicze, makrolidy takie jak erytromycyna, klarytromycyna; werapamil lub diltiazem) może powodować 
znaczne zwiększenie narażenia na amlodypinę. Znaczenie kliniczne tych zmian w farmakokinetyce może być większe u pacjentów w podeszłym wieku. Konieczne może być monitorowanie stanu 
klinicznego oraz dostosowanie dawki. Amlodypina + Induktory CYP3A4 – leki przeciwdrgawkowe, np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon; ryfampicyna, Hypericum 
perforatum (ziele dziurawca zwyczajnego): Stosowanie amlodypiny jednocześnie ze znanymi induktorami CYP3A4 może zmieniać jej stężenie w osoczu. Dlatego też, zarówno podczas stosowania 
amlodypiny razem z induktorami CYP3A4, a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego zakończeniu, należy kontrolować ciśnienie tętnicze i rozważyć 
konieczność mody�kacji dawki. Amlodypina + Symwastatyna: Jednoczesne, wielokrotne stosowanie amlodypiny w dawce 10 mg z symwastatyną w dawce 80 mg powodowało zwiększenie narażenia 
na symwastatynę o 77%, w  porównaniu z symwastatyną stosowaną w monoterapii. U pacjentów przyjmujących amlodypinę zaleca się zmniejszenie dawki symwastatyny do 20  mg na dobę. 
Amlodypina + Dantrolen (w infuzji): U zwierząt po podaniu werapamilu i dożylnym podaniu dantrolenu obserwowano prowadzące do śmierci migotanie komór i zapaść sercowo-naczyniową 
powiązaną z hiperkaliemią. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikanie jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermię 
złośliwą oraz podczas leczenia hipertermii złośliwej. Walsartan i hydrochlorotiazyd + Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy-2 (inhibitory COX-2), kwas 
acetylosalicylowy (>3 g/dobę) i niewybiórcze NLPZ: Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe zarówno antagonistów angiotensyny II, jak i hydrochlorotiazydu, 
jeśli są przyjmowane jednocześnie. Ponadto, jednoczesne stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan + HCTZ i NLPZ może prowadzić do pogorszenia czynności nerek i zwiększenia stężenia potasu 
w surowicy. Dlatego zaleca się monitorowanie czynności nerek na początku leczenia, jak również odpowiednie nawodnienie pacjenta. Walsartan + Inhibitory białek wychwytujących (ryfampicyna, 
cyklosporyna) lub białek wypierających (rytonawir): Wyniki badania metodą in vitro na komórkach wątroby ludzkiej wskazują, że walsartan jest substratem wątrobowego nośnika wychwytu OATP1B1 
i wątrobowego nośnika wyrzutu MRP2. Jednoczesne stosowanie inhibitorów nośnika wychwytu (ryfampicyny, cyklosporyny) lub nośnika wyrzutu (rytonawir) może zwiększać wpływ walsartanu na 
organizm. Hydrochlorotiazyd + Alkohol, barbiturany lub leki opioidowe: Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych jednocześnie z  substancjami, które również wywierają działanie obniżające 
ciśnienie tętnicze (np. poprzez zmniejszenie aktywności sympatykomimetycznej ośrodkowego układu nerwowego lub poprzez bezpośrednie rozszerzenie naczyń) może nasilać niedociśnienie 
ortostatyczne. Hydrochlorotiazyd + Amantadyna: Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych amantadyny. Hydrochlorotiazyd + Leki 
przeciwcholinergiczne i inne produkty lecznicze, które mogą wpływać na motorykę przewodu pokarmowego: Dostępność biologiczna tiazydowych leków moczopędnych może się zwiększyć pod wpływem 
leków przeciwcholinergicznych (np. atropina, biperyden), najprawdopodobniej w wyniku spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego i opóźnienia opróżniania żołądka z treści pokarmowej. 
Odwrotnie, można oczekiwać, że substancje prokinetyczne, takie jak cyzapryd mogą zmniejszać dostępność biologiczną leków moczopędnych z grupy tiazydów. Hydrochlorotiazyd + Środki o działaniu 
przeciwcukrzycowym (np. insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe): Tiazydy mogą zmieniać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych. Hydrochlorotiazyd 
+ Metformina: Należy zachować ostrożność podczas stosowania metforminy ze względu na ryzyko kwasicy mleczanowej wywołanej przez ewentualną czynnościową niewydolność nerek, związaną ze 
stosowaniem hydrochlorotiazydu. Hydrochlorotiazyd + Leki beta-adrenolityczne i diazoksyd: Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, z  lekami beta-
adrenolitycznymi może zwiększać ryzyko hiperglikemii. Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą nasilać działanie diazoksydu. Hydrochlorotiazyd + Cyklosporyna: Jednoczesne 
leczenie cyklosporyną może zwiększyć ryzyko hiperurykemii i  powikłań typu dny. Hydrochlorotiazyd + Leki cytotoksyczne: Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zmniejszać wydalanie leków 
cytotoksycznych (np. cyklofosfamidu, metotreksatu) przez nerki i nasilać ich działanie supresyjne na szpik kostny. Hydrochlorotiazyd + Glikozydy naparstnicy: Może wystąpić hipokaliemia lub 
hipomagnezemia wywołana przez tiazydowe leki moczopędne jako działanie niepożądane sprzyjające zaburzeniom rytmu serca spowodowanym stosowaniem glikozydów naparstnicy. 
Hydrochlorotiazyd + Jodowe środki kontrastujące: U pacjentów z odwodnieniem wywołanym lekami moczopędnymi istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza po 
podaniu dużych dawek produktów zawierających jod. Przed podaniem tych leków pacjentów należy ponownie nawodnić. Hydrochlorotiazyd + Żywice jonowymienne: Kolestyramina lub kolestypol 
zmniejszają wchłanianie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, czego skutkiem może być niepełne działanie terapeutyczne tiazydowych leków moczopędnych. Jednak 
rozłożenie w czasie dawkowania hydrochlorotiazydu i żywicy, np. poprzez podanie hydrochlorotiazydu przynajmniej 4 godziny przed lub 4–6 godzin po podaniu żywicy, mogłoby potencjalnie 
zminimalizować interakcję. Hydrochlorotiazyd + Produkty lecznicze wpływające na stężenie potasu w surowicy krwi: Działanie hydrochlorotiazydu zmniejszające stężenie potasu w surowicy krwi mogą 
nasilać jednocześnie podawane leki moczopędne zwiększające wydalanie potasu z moczem, kortykosteroidy, leki przeczyszczające, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), amfoterycyna, 
karbenoksolon, penicylina G i pochodne kwasu salicylowego lub leki przeciwarytmiczne. W przypadku konieczności podawania wymienionych produktów leczniczych razem z amlodypiną, 
walsartanem i hydrochlorotiazydem stosowanymi w skojarzeniu, zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu. Hydrochlorotiazyd + Produkty lecznicze wpływające na stężenie sodu w surowicy 

krwi: Działanie leków moczopędnych polegające na zmniejszaniu stężenia sodu mogą nasilać następujące jednocześnie podawane produkty lecznicze: leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, 
przeciwpadaczkowe itp. W razie długotrwałego podawania tych produktów leczniczych należy zachować ostrożność. Hydrochlorotiazyd + Produkty lecznicze, które mogą wywołać torsade de pointes: Ze 
względu na ryzyko wystąpienia hipokaliemii, należy zachować ostrożność stosując hydrochlorotiazyd w skojarzeniu z produktami leczniczymi, które mogą wywołać torsade de pointes, szczególnie z 
lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia i III oraz z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi. Hydrochlorotiazyd + Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sul�npirazon i allopurynol): 
Hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy i z tego powodu może wystąpić konieczność dostosowania dawki produktów leczniczych nasilających wydalanie kwasu 
moczowego z moczem. Konieczne może okazać się zwiększenie dawki probenecydu lub sul�npirazonu. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, może 
zwiększać częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol. Hydrochlorotiazyd + Metylodopa: Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występującej podczas 
jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu i metylodopy. Hydrochlorotiazyd + Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna): Tiazydowe leki moczopędne, w tym 
hydrochlorotiazyd, nasilają działanie pochodnych kurary. Hydrochlorotiazyd + Inne leki przeciwnadciśnieniowe: Tiazydowe leki moczopędne nasilają działanie hipotensyjne innych leków 
przeciwnadciśnieniowych (np. guanetydyny, metylodopy, leków beta-adrenolitycznych, leków rozszerzających naczynia, antagonistów wapnia, inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów 
receptorów angiotensyny II i bezpośrednich inhibitorów reniny). Hydrochlorotiazyd + Aminy presyjne (np. noradrenalina, adrenalina): Hydrochlorotiazyd może osłabiać reakcję na aminy presyjne, takie 
jak noradrenalina. Znaczenie kliniczne tego działania jest wątpliwe i nie jest wystarczające do wykluczenia ich stosowania. Hydrochlorotiazyd + Witamina D i sole wapnia: Podawanie tiazydowych leków 
moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, z witaminą D lub solami wapnia może nasilić zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może 
prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii u pacjentów z czynnikami predysponującymi do jej wystąpienia (np. nadczynnością przytarczyc, guzami o charakterze nowotworowym lub stanami zależnymi 
od witaminy D) poprzez zwiększenie zwrotnego wchłaniania wapnia w kanalikach nerkowych. Podwójna blokada układu RAA z zastosowaniem AIIRA, inhibitorów ACE lub aliskirenu Dane z badania 
klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, AIIRA lub aliskirenu jest związana z większą 
częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z 
grupy antagonistów układu RAA w monoterapii. Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża Amlodypina Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach 
wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek. Stosowanie amlodypiny w ciąży zaleca się tylko w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszego leku oraz gdy choroba jest 
związana z większym ryzykiem dla matki i płodu. Walsartan 

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) w pierwszym trymestrze ciąży. Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są ostateczne; nie można jednak wykluczyć niewielkiego 
zwiększenia ryzyka. Mimo że nie ma danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego z antagonistami receptora angiotensyny II, z tą grupą leków mogą wiązać się 
podobne zagrożenia. Jeśli kontynuacja leczenia antagonistą receptora angiotensyny II nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe, które mają 
ustalony pro�l bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie. 
Wiadomo, że narażenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje działanie toksyczne na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, 
opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). Jeżeli do narażenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego 
trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonogra�czne nerek i czaszki. Należy ściśle obserwować noworodki, których matki przyjmowały antagonistów receptora angiotensyny  II, za względu na 
możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd Doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jest ograniczone. Brak 
wystarczających badań na zwierzętach. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie mechanizmu działania farmakologicznego hydrochlorotiazydu można stwierdzić, że jego stosowanie w 
drugim i  trzecim trymestrze ciąży może niekorzystnie wpływać na perfuzję płodowo-łożyskową oraz może powodować takie działania u płodu i noworodka, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi 
elektrolitowej oraz małopłytkowość. Amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd Brak doświadczenia odnośnie stosowania amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem u kobiet w ciąży. Na 
podstawie dostępnych danych dotyczących poszczególnych składników, nie zaleca się stosowania produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd w czasie pierwszego 
trymestru ciąży, a jego stosowanie w czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest przeciwwskazane. Karmienie piersią Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Oszacowano, że odsetek dawki, jaki 
przyjmuje niemowlę od karmiącej go piersią matki, mieści się w przedziale międzykwartylowym od 3% do 7%, przy czym wartość maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm 
niemowląt jest nieznany. Brak informacji dotyczących stosowania walsartanu w trakcie karmienia piersią. Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Tiazydy stosowane w 
dużych dawkach, powodując znaczną diurezę, mogą hamować laktację. Nie zaleca się stosowania produktu Valtricom w czasie karmienia piersią. W przypadku stosowania amlodypiny z walsartanem i 
hydrochlorotiazydem w czasie karmienia piersią, należy stosować jak najmniejsze dawki. Zaleca się podawanie innych preparatów, o ustalonym pro�lu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia 
piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka. Płodność Brak badań klinicznych dotyczących płodności podczas stosowania amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem. Walsartan Walsartan nie 
wpływał niekorzystnie na sprawność reprodukcyjną samców i samic szczura po podaniu doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dobę. Dawka ta stanowi 6-krotność maksymalnej dawki zalecanej u ludzi, 
podanej w mg/m2  pc. (obliczenia zakładają doustną dawkę 320  mg/dobę i pacjenta o masie ciała 60  kg). Amlodypina U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia obserwowano 
odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu na szczurach 
obserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Pacjenci stosujący amlodypinę z 
walsartanem i  hydrochlorotiazydem powinni wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
Amlodypina wywiera mały lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zdolność reagowania może ulec osłabieniu, jeśli pacjent przyjmujący produkt złożony 
zawierający amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd odczuwa zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie lub nudności. Działania niepożądane - Bardzo często (1/10), - Często (≥1/100 do <1/10), 
- Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100). - Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), - Bardzo rzadko (<1/10 000), - Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Pro�l 
bezpieczeństwa stosowania amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem przedstawiony poniżej powstał na podstawie badań klinicznych z zastosowaniem skojarzenia amlodypina + walsartan 
+ hydrochlorotiazyd i znanego pro�lu bezpieczeństwa stosowania poszczególnych składników: amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu. Podsumowanie pro�lu bezpieczeństwa Bezpieczeństwo 
stosowania skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd oceniano stosując maksymalną dawkę wynoszącą 10 mg + 320 mg + 25 mg w jednym kontrolowanym, krótko trwającym 
(8 tygodni) badaniu klinicznym z udziałem 2271 pacjentów, spośród których 582 otrzymywało walsartan w skojarzeniu z amlodypiną i hydrochlorotiazydem. Działania niepożądane były z reguły 
łagodne i przemijające i tylko w nielicznych przypadkach wymagały przerwania terapii. W tym badaniu klinicznym z grupą kontrolną poddawaną aktywnemu leczeniu, najczęstszą przyczyną 
przerwania leczenia produktem złożonym zawierającym amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd były zawroty głowy i niedociśnienie (0,7%). W trwającym 8  tygodni kontrolowanym badaniu 
klinicznym, w którym stosowano skojarzoną terapię trzema lekami nie zaobserwowano znaczących, nowych lub niespodziewanych działań niepożądanych w porównaniu z działaniami niepożądanymi 
znanymi dla monoterapii lub terapii skojarzonej dwoma lekami. Zmiany zaobserwowane w wynikach badań laboratoryjnych, w trwającym 8 tygodni kontrolowanym badaniu klinicznym z użyciem 
produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd, były łagodne i zgodne z mechanizmem farmakologicznym leków stosowanych w monoterapii. Obecność walsartanu w 
leczeniu skojarzonym trzema lekami osłabiła hipokaliemiczne działanie hydrochlorotiazydu. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych Następujące działania niepożądane, wymienione zgodnie 
z klasy�kacją układów i narządów MedDRA oraz konwencją MedDRA dotyczącą częstości występowania, dotyczą produktu złożonego zawierającego amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd oraz 
amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu stosowanych osobno. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) Nieczerniakowe nowotwory 
złośliwe skóry (rak podstawnokomórkowy i rak kolczystokomórkowy skóry) HCTZ: nieznana. Zaburzenia krwi i układu chłonnego Agranulocytoza, niewydolność szpiku kostnego HCTZ: bardzo rzadko. 
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu Walsartan: nieznana. Niedokrwistość hemolityczna HCTZ: bardzo rzadko. Leukopenia Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: bardzo rzadko. 
Neutropenia Walsartan: nieznana. Małopłytkowość, występująca niekiedy z  plamicą Amlodypina: bardzo rzadko; Walsartan: nieznana; HCTZ: rzadko. Niedokrwistość aplastyczna HCTZ: nieznana. 
Zaburzenia układu immunologicznego Nadwrażliwość Amlodypina: bardzo rzadko; Walsartan: nieznana; HCTZ: bardzo rzadko. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Jadłowstręt Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często. Hiperkalcemia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Hiperglikemia Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Hiperlipidemia Amlodypina 
+ walsartan + HCTZ: niezbyt często. Hiperurykemia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: często. Zasadowica hipochloremiczna HCTZ: bardzo rzadko. Hipokaliemia Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: często; HCTZ: bardzo często. Hipomagnezemia HCTZ: często. Hiponatremia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: często. Pogorszenie równowagi metabolicznej 
w  przebiegu cukrzycy HCTZ: rzadko. Zaburzenia psychiczne Depresja Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Bezsenność/ zaburzenia snu Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; 
Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Zmiany nastroju Amlodypina: niezbyt często. Splątanie Amlodypina: rzadko. Zaburzenia układu nerwowego Zaburzona koordynacja ruchów Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zawroty głowy Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; HCTZ: rzadko. Zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała, zawroty głowy związane 
z wysiłkiem Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zaburzenia smaku Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zespół pozapiramidowy Amlodypina: 
nieznana. Ból głowy Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; HCTZ: rzadko. Wzmożone napięcie Amlodypina: bardzo rzadko. Letarg Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt 
często. Parestezja Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Neuropatia obwodowa, neuropatia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; 
Amlodypina: bardzo rzadko. Senność Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: często. Omdlenie Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. 
Drżenie Amlodypina: niezbyt często. Niedoczulica Amlodypina: niezbyt często. Zaburzenia oka Ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania HCTZ: nieznana. Zaburzenia widzenia Amlodypina: niezbyt 
często. Pogorszenie widzenia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne Amlodypina: niezbyt często; 
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Walsartan niezbyt często. Zaburzenia serca Kołatanie serca Amlodypina: często. Tachykardia Amlodypina 
+ walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków) Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Zawał mięśnia sercowego 
Amlodypina: bardzo rzadko. Zaburzenia naczyniowe Nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi Amlodypina: często. Niedociśnienie Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: niezbyt 
często. Niedociśnienie ortostatyczne Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: często. Zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zapalenie 
naczyń Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: nieznana. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Kaszel Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Amlodypina: bardzo 
rzadko; Walsartan: niezbyt często. Duszność Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zaburzenia oddechowe, obrzęk płuc, zapalenie płuc HCTZ: bardzo rzadko. 
Zapalenie błony śluzowej nosa Amlodypina: niezbyt często. Podrażnienie gardła Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zaburzenia żołądka i jelit Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, 
ból w nadbrzuszu Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: często; Walsartan: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Nieprzyjemny zapach z ust Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt 
często. Zmiana rytmu wypróżnień Amlodypina: niezbyt często. Zaparcie HCTZ: rzadko. Zmniejszony apetyt HCTZ: często Biegunka Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt 
często; HCTZ: rzadko. Suchość błony śluzowej jamy ustnej Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Niestrawność Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; 
Amlodypina: niezbyt często. Zapalenie błony śluzowej żołądka Amlodypina: bardzo rzadko. Rozrost dziąseł Amlodypina: bardzo rzadko. Nudności Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; 
Amlodypina: często; HCTZ: często. Zapalenie trzustki Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: bardzo rzadko. Wymioty Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: 
często. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, w tym zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi Amlodypina: bardzo rzadko**; Walsartan: nieznana. 
Zapalenie wątroby Amlodypina: bardzo rzadko. Cholestaza wewnątrzwątrobowa, żółtaczka Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Łysienie Amlodypina: 
niezbyt często. Obrzęk naczynioruchowy Amlodypina: bardzo rzadko; Walsartan: nieznana. Pęcherzowe zapalenie skóry Walsartan: nieznana. Reakcje o typie tocznia rumieniowatego skórnego, 
uaktywnienie tocznia rumieniowatego skórnego HCTZ: bardzo rzadko. Rumień wielopostaciowy Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: nieznana. Wykwit Amlodypina: niezbyt często. Nadmierna potliwość 
Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Reakcje nadwrażliwości na światło* Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: rzadko. Świąd Amlodypina + walsartan + HCTZ: 
niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; Walsartan: nieznana. Plamica Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Wysypka Amlodypina: niezbyt często; Walsartan: nieznana; HCTZ: często. 
Odbarwienie skóry Amlodypina: niezbyt często. Pokrzywka i inne formy wysypki Amlodypina: bardzo rzadko; HCTZ: często. Martwicze zapalenie naczyń krwionośnych i toksyczne martwicze oddzielanie 
się naskórka Amlodypina: nieznana; HCTZ: bardzo rzadko. Złuszczające zapalenie skóry Amlodypina: bardzo rzadko. Zespół Stevensa-Johnsona Amlodypina: bardzo rzadko. Obrzęk Quinckego 
Amlodypina: bardzo rzadko. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów Amlodypina: niezbyt często. Ból pleców Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: 
niezbyt często. Obrzęk stawów Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Kurcze mięśni Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Amlodypina: niezbyt często. HCTZ: nieznana. Osłabienie 
mięśni Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Ból mięśni Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; Walsartan: nieznana. Ból kończyn Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często. Obrzęk okolicy kostek Amlodypina: często. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt 
często; Walsartan: nieznana. Zaburzenia mikcji Amlodypina: niezbyt często. Oddawanie moczu w nocy Amlodypina: niezbyt często. Częstomocz Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: 
niezbyt często. Zaburzenia czynności nerek HCTZ: nieznana. Ostra niewydolność nerek Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; HCTZ: nieznana. Niewydolność nerek i zaburzenie czynności 
nerek Walsartan: nieznana; HCTZ: rzadko. Zaburzenia układu rozrodczego i  piersi Impotencja Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: często. 
Ginekomastia Amlodypina: niezbyt często. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Abazja, zaburzenia chodu Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Osłabienie Amlodypina + 
walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: nieznana. Dyskomfort, złe samopoczucie Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zmęczenie 
Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; Walsartan: niezbyt często. Ból w klatce piersiowej niezwiązany z sercem Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: 
niezbyt często. Obrzęk Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często. Ból Amlodypina: niezbyt często. Gorączka HCTZ: nieznana. Badania diagnostyczne Zwiększenie stężenia lipidów 
HCTZ: bardzo często. Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi Amlodypina + walsartan 
+ HCTZ: niezbyt często. Cukromocz HCTZ: rzadko. Zmniejszenie stężenia potasu we krwi Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Zwiększenie stężenia potasu we krwi Walsartan: nieznana. 
Zwiększenie masy ciała Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często. Zmniejszenie masy ciała Amlodypina: niezbyt często. * Nadwrażliwość na światło; ** W większości 
przypadków odpowiadające cholestazie. Opis wybranych działań niepożądanych Nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry: Na podstawie danych dostępnych z badań epidemiologicznych stwierdzono 
związek między łączną dawką HCTZ a występowaniem NMSC. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania 
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Objawy Brak doświadczeń z przedawkowaniem skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd. 
Głównym objawem przedawkowania walsartanu jest prawdopodobnie znaczne niedociśnienie z zawrotami głowy. Przedawkowanie amlodypiny może objawiać się nadmiernym rozszerzeniem naczyń 
obwodowych i – ewentualnie – częstoskurczem odruchowym. Opisywano znaczne i potencjalnie przedłużające się niedociśnienie układowe, w tym wstrząs, zakończony zgonem. Leczenie Amlodypina 
+ Walsartan + Hydrochlorotiazyd Klinicznie istotne niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem skojarzenia amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd wymaga aktywnego leczenia 
wspomagającego układ sercowo-naczyniowy, w tym częstego monitorowania czynności serca i układu oddechowego, uniesienia kończyn oraz kontroli objętości wewnątrznaczyniowej i ilości 
oddawanego moczu. W celu przywrócenia napięcia naczyń krwionośnych i ciśnienia tętniczego, można zastosować lek zwężający naczynia krwionośne, pod warunkiem, że nie ma dla niego 
przeciwwskazań. Glukonian wapnia podany dożylnie może być korzystny dla odwrócenia skutków blokady kanału wapniowego. Amlodypina Jeśli spożycie nastąpiło niedawno, można wywołać 
wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka. Podanie węgla aktywnego zdrowym ochotnikom bezpośrednio lub 2 godziny po zażyciu amlodypiny wykazało znaczne zmniejszenie absorpcji tej 
substancji. Usunięcie amlodypiny za pomocą hemodializy jest mało prawdopodobne. Walsartan Usunięcie walsartanu za pomocą hemodializy jest mało prawdopodobne. Hydrochlorotiazyd 
Przedawkowanie hydrochlorotiazydu związane jest z niedoborem elektrolitów (hipokaliemią, hipochloremią) oraz odwodnieniem spowodowanym wzmożoną diurezą. Do najczęściej występujących 
objawów przedmiotowych i podmiotowych przedawkowania należą nudności i  senność. Hipokaliemia może spowodować kurcze mięśni i (lub) zaburzenia rytmu serca związane z jednoczesnym 
przyjmowaniem glikozydów naparstnicy lub pewnych leków przeciwarytmicznych. Nie ustalono stopnia, w jakim hydrochlorotiazyd jest usuwany za pomocą hemodializy. DANE FARMACEUTYCZNE 
Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna, Powidon K25, Kroskarmeloza sodowa, Sodu laurylosiarczan, Mannitol, Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu 
stearynian; Otoczka Alkohol poliwinylowy, Makrogol 3350, Tytanu dwutlenek (E 171), Talk, Żelaza tlenek czerwony (E 172) – tylko dla dawek 10 mg + 160 mg + 12,5 mg oraz 10 mg + 320 mg + 25 mg 
Żelaza tlenek żółty (E 172) – tylko dla dawek 5 mg + 160 mg + 25 mg oraz 10 mg + 160 mg + 25 mg. Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres ważności 2 lata. Specjalne środki 
ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Rodzaj i zawartość opakowania Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/
Aluminium: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 56 × 1, 60 × 1, 84 × 1, 90 × 1, 98 × 1 i 100 × 1 tabletka powlekana, w pudełku tekturowym. Blister z 
folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w opakowaniach kalendarzowych: 7, 14, 28, 56, 84, 98, 7 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 56 × 1, 84 × 1 i 98 × 1 tabletka powlekana, w pudełku tekturowym. Nie 
wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
WYDANE PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane, 
Pozwolenie nr 25454; Valtricom, 5 mg + 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25456; Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25455; Valtricom, 
10 mg + 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25457; Valtricom, 10 mg + 320 mg + 25 mg, tabletki powlekane, Pozwolenie nr 25458. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA 
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.07.2019 r. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ 
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 16.07.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. * Pełna informacja zawarta 
jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Cena urzędowa detaliczna i maksymalna kwota dopłaty przez pacjenta zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r.: Cena detaliczna dla Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 26,27 zł. Wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valtricom, 5 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 9,37 zł. Cena detaliczna dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 26,27 zł. 
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 12,5 mg, 28 tabl. wynosi: 9,37 zł. Cena detaliczna dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg, 28 tabl. 
wynosi: 26,27 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valtricom, 10 mg + 160 mg + 25 mg, 28 tabl. wynosi: 9,37 zł.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.
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mgr farm. 
Marek Tomków

Na bramie zakładu 
samochodowego pana 
Mietka zawisł napis, 
że „samochody lekarzy 
naprawiane będą 
wyłącznie w formie 
teleporady”. Strażacy się 
odgrażają, że gdyby się 
doktorowi coś paliło, to 
oni wprawdzie 
z sikawkami nie przyjadą, 
ale za to są cały czas pod 
telefonem.

Teleporażka?
W   idać gołym okiem zachwyt 

pacjentów nad tą, coraz popular-
niejszą, formą leczenia zdalnego. 

Osobiście nie jestem do niej jakoś specjalnie 
przekonany, ponieważ jak mi żona udzieliła 
teleporady i przekazała przepis na kluski, 
to nawet garaż był oblepiony ciastem.

Pewnie się nie znam, bo liczba teleporad 
rośnie proporcjonalnie do liczby zachwyco-
nych lekarzy i odwrotnie proporcjonalnie do 
liczby wkurzonych pacjentów. Jednocześnie 
przekraczane są nie tylko granice wirtualnej 
medycyny, ale także zdrowego rozsądku.

U pacjentki telefonicznie zdiagnozowano 
zapalenie jajników. Żadna rewelacja, poza 
tym że wspomniane jajniki usunięto jej 
dziesięć lat wcześniej. Kilka teleporad zakoń-
czonych zaleceniem smarowania ręki żelem 
przeciwko obrzękom może i jest sensowne, 
ale po pierwsze – nie przez cztery tygodnie, 
po drugie – nie przy podwójnym złamaniu.

Najbardziej rozbawiła mnie koleżanka, 
która pod telefoniczne dyktando pani 
doktor badała brzuch teściowej. Na 
szczęście nie trzeba było operować, chociaż 
biorąc pod uwagę fakt, że koleżanka jest 
znakomitą krawcową, pewnie mielibyśmy 
kolejny sukces medycyny zdalnej.

Jednocześnie efektem rosnącej liczby 
teleporad jest coraz więcej osób, które 
w aptece czują się w obowiązku pokazać 
farmaceucie chore gardło. Lekarzowi 
nie mogą o nim opowiedzieć, bo źle się 
mówi, jednocześnie oglądając własne 
migdałki. Aptekarz bez trudu poradzi sobie 
z problemami laryngologicznymi, ale jak 
proktologów i ginekologów nie odmrożą, to 
czeka nas w aptekach sporo nowych wyzwań.

Jestem tego wręcz pewien, po tym jak 
pacjentka 75+ zapytała „co to jest łotsap”, bo 
musi zdjęcie obrzęków na nogach wysłać. 
Powinna się cieszyć, że to tylko obrzęki, 
a nie hemoroidy. Przy tym tempie teleporad 
pod koniec roku możemy mieć pierwsze 
telefoniczne USG dopochwowe. Instrukcja 

przez telefon: proszę wziąć smartfon, 
włączyć latarkę... Co poradzić, pandemia.

Strach niektórych lekarzy jest ogromy. 
Czasem na chwilę ustępuje w czasie urlopu 
doktora nad zatłoczonym polskim morzem, 
ale po powrocie wraca z podwójną siłą. Nie 
chcą przyjmować pacjentów w maseczkach, 
wiadomo, ryzyko zakażenia. U stomatologów, 
którzy (jak sądzę) pracują z pacjentem 
bez maseczki, problemów nie ma.

Jak słyszę niektóre obawy, to mam wrażenie, 
że do niektórych POZ tra�ają tylko dwa typy 
pacjentów. Ci z COVID-19 i ci z COVID-19 
bezobjawowym. Innych nie ma. Ktoś 
powiedział, że wizyta pacjenta w piątej 
dobie z objawami grypopodobnymi jest 
niebezpieczna. No cóż, ten sam pacjent 
z kompletem objawów do apteki tra�a 
w trzeciej godzinie, a jeśli nie on, to ktoś, 
z kim mieszka na stałe, czyli potencjalnie 
zakażony. Z drugiej strony nie rozumiem, 
jak to jest, że jedne POZ są niemal w pełni 
otwarte, przez teleporadę można dostać 
co najwyżej kod do recepty, a do innych 
trudniej jest się dostać niż do mennicy 
państwowej. To, co wydawało się naturalne, 
kiedy groził mandat za bieganie po lesie, 
a fryzjerzy mogli za strzyżenie dostać 
dożywocie, jest co najmniej dziwne przy 
otwartych kinach i pełnych restauracjach.

Kiedy minister zdrowia ogłosił plan walki 
z pandemią przy znaczącym udziale lekarzy 
POZ, usłyszałem, że grozi nam odejście 
z zawodu od 30 do 50 tys. lekarzy. To już 
czwarte w ciągu ostatnich dwóch lat zapo-
wiadane odejście tak dużej grupy, więc jeśli 
się spełni, to w Polsce zostanie już tylko moja 
pani doktor, która zamiast słuchawki telefo-
nicznej wybiera stary sprawdzony stetoskop.

PS
Stetoskopy coraz częściej kupują sami 
pacjenci, no bo jak ma lekarz przez 
telefon szmery w płucach sprawdzać.

O K I E M  F A R M A C E U T Y
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O K I E M  L E K A R Z A 

Fejs ajdi 
i kowid najtin

dr n. med. 
Maciej Świtoński 

chirurg, 
autor telewizyjnych 
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Twardy orzech do 
zgryzienia mają chłopaki 

z Korei Południowej 
i Cupertino, musząc 

opracować algorytm 
rozpoznawania przez ich 

urządzenia twarzy 
właściciela zakutanej 

w maskę. Nie tylko 
Face ID działa teraz, 

mocno utykając. Wszyscy 
kulejemy i w dodatku nie 

wiemy, czy jakakolwiek 
rehabilitacja przyniesie 

oczekiwany skutek pod 
postacią powrotu do 

przeszłości.

Nie wiedzą Państwo, jak bardzo 
chciałbym już zmienić problem, który 
próbuję z Wami przegadać od pół 

roku. COVID-19 skwierczy na ogniu mediów 
niczym kiełbasa wyborcza. Ta na szczęście znika 
z przestrzeni publicznej znacznie szybciej i nikt 
tak naprawdę nie bierze jej na poważnie.

W kategorii tematów uporczywych „kowid najtin” 
zdecydowanie sięga po zwycięstwo stulecia. 
Społeczeństwa na całym świecie podzieliły się na 
wierzących i niewierzących. O tym już wspomi-
nałem w kilku moich poprzednich enuncjacjach 
na tych łamach. Sam fakt powstania takiego 
podziału świadczy, że sprawa nie do końca jest 
transparentna. Ludzie, obserwując swoje otocznie, 
wobec braku znamion straszliwej epidemii 
zaczynają zadawać sobie pytania: dlaczego 
wcześniej nie robiono codziennych raportów 
o zgonach spowodowanych pandemią nikoty-
nizmu lub dlaczego główne wydanie magazynów 
informacyjnych nie zaczynały się np. od takiej 
wiadomości: „Dziś w Małopolsce (tylko przykład) 
z powodu palenia papierosów zmarło kolejnych 
28 osób. Od początku fali uzależnienia od 
nikotyny, czyli od 1936 r., tylko w samym Nieistnie-
jowie życie straciło z tego powodu 3600 obywateli 
tego niewielkiego miasta”. I tak codziennie.

Myślę, że byłaby szansa wyrugować tę naprawdę 
śmiercionośną truciznę ze światowych rynków. 
Ale w tym wszystkim jednak nie o to chodzi. Mój 
ulubiony „kowid najtin” wspaniale zasymilował 
się z rządami krajów na całym świecie. Popatrzcie, 
Państwo! Czy nie chcielibyście mieć pod lepszą 
kontrolą ludzi, którymi zarządzacie? Jasne, 

że tak! Ale koszt wymuszenia posłuszeństwa 
do tej pory był bardzo wysoki. W skali 
państwowej w dawnych czasach częstokroć 
wkraczać musiały służby takie jak policja czy 
wojsko. Kasy trzeba było wydać bardzo dużo, 
a strata wizerunkowa okazywała się nie do 
odzyskania. Teraz wszystkie niepowodzenia, 
braki zdolności zarządzania, krachy �nansowe 
itp. można tłumaczyć narastającą falą kolejnych 
zakażeń (czytaj: dodatnich testów).

Jednostka szpitalna przekroczyła budżet 
i powoli tonie w długach z powodu zbyt dużej 
ilości chorych leczonych planowo (są gorzej 
�nansowani niż chorzy tzw. ostrzy)? Z pomocą 
przyjdzie nasz „kowid”. Wstrzyma się przyjęcia 
planowe i może uda się coś uratować. I to 
wszystko oczywiście w ramach ochrony zdrowia 
i życia ludzkiego śmiertelnie zagrożonych 
przez przybysza z Wuhan. Kiedyś, gdy któryś 
z lekarzy nie przychodził do pracy z powodu 
infekcji wirusowej, wszyscy nieco kpiąco 
szeptali, że kolegę „katarek” rozłożył na cztery 
łopatki. Teraz strach chrząknąć w obawie przed 
kwarantanną i utratą zarobku na czas tejże.

W razie pociągnięcia nosem przez dziecko 
w szkole można na kilka tygodni zamknąć całą 
placówkę. Listopad miesiącem wakacyjnym? 
Zobaczymy, czy się sprawdzi. Z pewnością 
poczciwa i jakże nudna grypa przegra tegoroczny 
sezon z nowoczesnym „kowid najtin”. Ale nie 
tylko w takich błahych sprawach nasz patogen 
jest wielce wygodny jako narzędzie manipu-
lacyjne. Wznoszącym się ponadbarejowsko 
szczytem absurdu jest procedowana ustawa 
o przeciwdziałaniu skutkom pandemii:

„Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu 
przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki 
służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa 
w interesie społecznym i bez naruszenia tych 
obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie 
byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione”.

Artykuł ten otworzy furtkę do nadużyć 
w przyszłości, ale co ważniejsze będzie też chronił 
czyny zaszłe. I jak tu nie kochać „kowid najtin”? 
Spokojnie! W różnym natężeniu i w różnych 
kostiumach pozostanie już naszym wiecznym 
Towarzyszem (skojarzenie przypadkowe).
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Pomiędzy 
sprzedażą a usługą

My, farmaceuci, nie mamy wątpli-
wości, że nasz zawód należy do 
 zawodów medycznych, a nasze 

podstawowe miejsca jego wykonywania – 
apteki – są placówkami ochrony zdrowia. Jednak 
funkcjonujący model działania apteki jako 
przedsiębiorstwa opiera się całkowicie o aspekt 
handlowy, z marżą ze sprzedaży produktów 
jako jedynym źródłem jej utrzymania. W efekcie 
końcowym świadczenie opieki zdrowotnej 
dla pacjenta stało się niejako drugorzędnym 
katalogiem aktywności, swoistym luksusem 
i odległą misją, na której realizację można 
sobie pozwolić dopiero po wypracowaniu 
„pańszczyzny” obrotu na poziomie umożliwia-
jącym po prostu przetrwanie miejsca pracy.

PRAWO, CZYLI ZDERZENIE TEORII 
Z PRA T

Ustawa Prawo farmaceutyczne w artykule 
otwierającym rozdział poświęcony aptekom 
jednoznacznie de� niuje aptekę jako placówkę 
ochrony zdrowia, a nie handlową. Nie ma tam 
nawet mowy o sprzedawaniu leków, ile o ich 
wydawaniu, a czynność ta de� niowana jest 
jako jedna z wielu w wachlarzu usług farma-
ceutycznych, do których należy m.in. udzielanie 
informacji o lekach. Słowo „sprzedaż” pojawia się 
dopiero w odniesieniu do pozostałego, nieleko-
wego asortymentu. Podobnie w ustawie o izbach 
aptekarskich w de� nicji zawodu farmaceuty 
próżno szukać sprzedaży, za to wydawanie leków 
jest określone mianem usługi i zestawione obok 
m.in. sprawowania opieki farmaceutycznej.

mgr farm. 
Mateusz Szamałek
farmaceuta logistyk, 
założyciel Sekcji
Pracowników Hurtowni
Farmaceutycznych
Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej
i członek zarządu
Stowarzyszenia
na Rzecz Dobrej Praktyki 
Regulacyjnej GRP

Współczesne 
aptekarstwo w Polsce 
od wielu lat stoi 
w rozkroku pomiędzy 
działalnością handlową 
polegającą na 
sprzedaży 
szczególnych 
produktów, jakimi są 
leki, a świadczeniem 
usług o charakterze 
opieki zdrowotnej.
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Czytając te najważniejsze dla aptekarza 
przepisy prawa, można odnieść wrażenie, że 
dystrybucja leków w aptece to jedynie część jej 
aktywności, a że stanowi ona usługę, zapewne 
jest w taki sposób opłacana. Jak jest w praktyce, 
wszyscy wiemy – podstawą działania apteki 
jest sprzedaż, a wynagrodzeniem – marża.

Twarde sprowadzenie na ziemię z idealistycznych 
teorii prawa farmaceutycznego funduje nam – 
i najlepiej obrazuje praktykę – inny akt prawny: 
ustawa o refundacji. Mechanizmy � nansowania 
zakupu leków przez pacjentów są w niej tak skon-
struowane, aby wywierać jak największą presję 
cenową na całym łańcuchu dystrybucji farma-
ceutyków, a decyzje o wydaniu leku w aptece 
sprowadzono do aspektów stricte � nansowych, 
zobrazowanych tabelą marż degresywnych 
oraz systemem limitów opartych o specy� cznie 
rozumiane grupy limitowe. Krótko mówiąc, gdy 
prawo farmaceutyczne mówi: zaopiekuj się 
pacjentem i wydaj mu lek, ustawa o refundacji 
powie: sprzedaj mu najtańszy, inkasując grosze 
marży. Ten obraz uzupełnia życie, w którym, 
aby apteka przetrwała, farmaceuta „powinien” 
namówić pacjenta do zakupu jeszcze jakiegoś 
wysokomarżowego, lecz nie zawsze potrzebnego 
mu suplementu diety czy kosmetyku.

TEORIA I  PRAKTYKA OPIEKI 
FARMACEUTYCZNEJ

Nowa de� nicja wykonywania zawodu 
w rozumieniu projektowanych przepisów 
ustawy o zawodzie farmaceuty jeszcze 
dobitniej wskazuje na usługowo-zdrowotny, 
a nie handlowy charakter pracy. Opieka 
farmaceutyczna została tu wydzielona z rozbu-
dowanego katalogu usług farmaceutycznych 
jako odrębne świadczenie, a z kolei wydawanie 
produktów z apteki nadal pozostało tylko 
jedną z wielu czynności. To oczywiście wciąż 
teoria, jednak bardzo istotne znaczenie ma 
zde� niowanie opieki farmaceutycznej stricte 
jako świadczenia zdrowotnego w rozumieniu 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
� nansowanych ze środków publicznych.

Krytycy nowej ustawy podkreślają często 
brak ustaleń co do � nansowania opieki 
farmaceutycznej, jednak to właśnie ten zapis i taki 
sposób jej zde� niowania ma kluczowe znaczenie 
dla przyszłego uzyskania wynagrodzenia 
za jej prowadzenie. I co istotne: nie w trybie 
dodatkowej opłaty ponoszonej przez pacjenta 
czy też jakiegoś rodzaju prywatnej inicjatywy 
danej placówki, ale w sposób analogiczny do 
pozostałych świadczeń gwarantowanych.

Finansowaniem opieki nie zajmie się więc ustawa 
o zawodzie, ale – trzeba mieć nadzieję – przyszła 
„techniczna” zmiana w ustawie o świadczeniach. 
Istnieje więc szansa na powołanie do życia 
kolejnej pary przepisów, w których przez 
podobieństwo do zestawu prawo farmaceu-
tyczne – ustawa refundacyjna powstanie układ 
ustawa o zawodzie – ustawa o świadczeniach, 
gdzie ten drugi składnik skonkretyzuje aspekty 
� nansowe. Warto więc, żeby środowisko 
podjęło wspólną walkę o wprowadzenie 
zapisów ustawy o zawodzie de� niujących 
opiekę farmaceutyczną jako świadczenie, 
a po jej uchwaleniu kontynuowało starania 
o zmiany w ustawie o świadczeniach. W ten 
sposób opieka farmaceutyczna ma szansę stać 
się klinem pomiędzy teorią świadczenia usług 
zdrowotnych w aptece a praktyką życia z marży.

PRZE ARTO CIO ANIE RELAC I

Wdrożenie opieki farmaceutycznej z prawdzi-
wego zdarzenia i jej � nansowania z pewnością 
nie będzie łatwym zadaniem dla całej branży. 
To wyzwanie nie tylko dla regulatora i płatnika, 
ale przede wszystkim dla aptek i farmaceutów. 
Choć oczekujemy traktowania naszego zawodu 
jako zawodu medycznego, a naszej pracy jako 
świadczenia usług zdrowotnych, a nie handlo-
wych, to dla nas opieka farmaceutyczna będzie 
mocnym odejściem od obecnego status quo, 
które dla wielu jest strefą komfortu. Przesunięcie 
w stronę usług to oczekiwana od lat szansa na 
realizację zawodową farmaceutów i odsunięcie 
pracy od ściśle handlowego aspektu, 
jednak wymagać będzie zmian w myśleniu, 
sposobie pracy, mechanizmach zarządzania 
apteką, konieczności dokształcenia itp.

Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że wielu 
farmaceutów obawia się nadchodzących zmian. 
Wdrożenie � nansowanej opieki farmaceutycznej 
z pewnością będzie rewolucją, która przyniesie 
przewartościowanie w relacji pacjent – aptekarz. 
Jeśli jednak kwestie jakości usług staną się 
przeciwwagą dla aspektu ceny produktu, 
zapewne przyniesie to również przewartościo-
wanie w relacji apteki z hurtownią. Wówczas 
to nie tylko oferowane ceny i dostępność 
towaru, ale kompleksowe wsparcie apteki przez 
dostawcę będzie miało istotne znaczenie. Oparta 
na jakości relacja apteki zarówno z pacjentem, 
jak i z hurtownią może stanie się krokiem do 
kolejnej rewolucji, jaką będzie wdrożenie systemu 
zapewnienia jakości na etapie dystrybucji 
detalicznej leków oraz kompleksowej obsługi 
pacjenta. Czas pokaże, co przyniosą zmiany i jak 
dalece zmieni się aptekarstwo w najbliższych 
latach. Ostatnie lata pokazują jednak, że 
zmiany w farmacji to niemal codzienność.

O K I E M  H U R T O W N I K A NOWOŚĆ w portfolio  

Camlocor_Rek_MagApt_3Q2020

* Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta)

Charakterystyka produktu leczniczego znajduje się wewnątrz numeru.

Nowy zawodnik w drużynie Karbis:
SPC kandesartan/amlodypina

Kandesartan w najlepszym wydaniu dla Twoich 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

TERAZ 
REFUNDOWANY

8 mg/5 mg 28 tabletek 4,36 zł*

16 mg/5 mg 28 tabletek 7,44 zł*

16 mg/10 mg 28 tabletek 7,44 zł*
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Camlocor_Rek_MagApt_3Q2020

* Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta)

Charakterystyka produktu leczniczego znajduje się wewnątrz numeru.

Nowy zawodnik w drużynie Karbis:
SPC kandesartan/amlodypina

Kandesartan w najlepszym wydaniu dla Twoich 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

TERAZ 
REFUNDOWANYREFUNDOWANY

8 mg/5 mg 28 tabletek 4,36 zł*

16 mg/5 mg 28 tabletek 7,44 zł*

16 mg/10 mg 28 tabletek 7,44 zł*
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SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CAMLOCOR*
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Camlocor, 8 mg + 5 mg, tabletki; Camlocor, 16 mg + 5 mg, tabletki; Camlocor, 16 mg + 10 mg, tabletki. SKŁAD JAKOŚCIOWY 
I ILOŚCIOWY Camlocor, 8 mg + 5 mg, tabletki: Każda tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Camlocor, 16 mg 
+ 5 mg, tabletki: Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Camlocor, 16 mg + 10 mg, tabletki: Każda 
tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Camlocor, 8 mg + 5 mg: 
laktoza 84,90 mg, sód 0,32 mg. Camlocor, 16 mg + 5 mg: laktoza 76,89 mg, sód: 0,44 mg. Camlocor, 16 mg + 10 mg: laktoza 77,30 mg, sód 0,32 mg. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Tabletka. Camlocor, 8 mg + 5 mg Okrągłe, obustronnie wypukłe, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest bladożółta z możliwymi 
jaśniejszymi plamkami oraz z oznakowaniem 8–5, druga strona tabletki jest biała do prawie białej. Wymiary tabletki: średnica 8  mm, grubość 3,7–4,7  mm. 
Camlocor, 16  mg + 5  mg Okrągłe, obustronnie lekko wypukłe, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest jasnoróżowa, z możliwymi jaśniejszymi 
i ciemniejszymi plamkami oraz z oznakowaniem 16–5, druga strona tabletki jest biała do prawie białej. Wymiary tabletki: średnica 9 mm, grubość 4,0–5,0 mm. 
Camlocor, 16  mg + 10  mg Okrągłe, obustronnie wypukłe, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest bladoróżowa, z możliwymi jaśniejszymi 
i ciemniejszymi plamkami oraz z oznakowaniem 16–10, druga strona tabletki jest biała do prawie białej. Wymiary tabletki: średnica 8 mm, grubość 3,7–4,7 mm. 
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania Camlocor jest wskazany w leczeniu zastępczym samoistnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów 
dorosłych, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i kandesartanu w takich samych dawkach jak 
w produkcie Camlocor. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Zalecana dawka produktu Camlocor to 1 tabletka na dobę. Produkt złożony nie jest 
odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Przed zastosowaniem produktu Camlocor należy uzyskać kontrolę ciśnienia tętniczego podczas stosowania ustalonych 
dawek poszczególnych substancji czynnych, przyjmowanych w tym samym czasie. Dawka leku Camlocor powinna być zgodna z dawkami poszczególnych 
substancji czynnych w momencie zmiany leczenia na stosowanie produktu złożonego. Pacjenci w podeszłym wieku Nie jest konieczne dostosowanie dawki 
początkowej u pacjentów w podeszłym wieku, ale wymagana jest ostrożność podczas zwiększania dawki. Zaburzenia czynności nerek Dane dotyczące stosowania 
produktu u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min) są ograniczone. Nie jest konieczne dostosowanie 
dawkowania u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek. Amlodypiny i kandesartanu cyleksetylu nie można usunąć za pomocą dializy. 
Zaburzenia czynności wątroby Stosowanie produktu leczniczego Camlocor jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) 
cholestazą. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, dlatego produkt 
Camlocor należy stosować z zachowaniem ostrożności. Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Camlocor 
u dzieci w wieku poniżej 18  lat. Brak jest dostępnych danych. Sposób podawania Podanie doustne. Produkt Camlocor można stosować podczas posiłku lub 
niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania - Nadwrażliwość na substancje czynne, pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - 
Drugi i trzeci trymestr ciąży. - Ciężkie zaburzenie czynności wątroby i (lub) cholestaza. - Dzieci w wieku poniżej 1 roku. - Ciężkie niedociśnienie tętnicze. - Wstrząs 
(w tym wstrząs kardiogenny). - Zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. zwężenie zastawki aorty dużego stopnia). - Hemodynamicznie niestabilna 
niewydolność serca po ostrym zawale serca. - Jednoczesne stosowanie z produktami zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności 
nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR <60  ml/min/1,73  m2). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
Kandesartan Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny 
(ACE), antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej 
niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów 
receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod 
nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. 
U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Zaburzenia czynności nerek 
Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron, u pacjentów podatnych, przyjmujących produkt leczniczy 
Camlocor, mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek. Podczas stosowania produktu leczniczego Camlocor u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami 
czynności nerek zaleca się okresowe oznaczanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy krwi. Dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z bardzo ciężką lub 
schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min) są ograniczone. W tej grupie pacjentów ustalanie dawki produktu leczniczego Camlocor powinno 
być ostrożne i połączone z  dokładną kontrolą ciśnienia tętniczego. Ocena stanu pacjentów z niewydolnością serca powinna uwzględniać okresowe badania 
czynności nerek, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 75 lat oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek. W trakcie ustalania dawki kandesartanu zalecane jest 
kontrolowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. W badaniach klinicznych dotyczących niewydolności serca nie uczestniczyli pacjenci ze stężeniem 
kreatyniny w surowicy krwi >265 μmol/l (>3 mg/dl). Jednoczesne leczenie inhibitorem ACE w niewydolności serca Ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza 
niedociśnienia, hiperkaliemii oraz pogorszenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) może się zwiększyć, jeśli kandesartan jest stosowany 
jednocześnie z  inhibitorem ACE. Również nie zaleca się trójskładnikowego skojarzenia inhibitora ACE, antagonisty receptora mineralokortykoidowego 
i kandesartanu. Stosowanie takiego leczenia skojarzonego wymaga nadzoru specjalisty oraz monitorowania czynności nerek, stężenia elektrolitów oraz ciśnienia 
tętniczego. Nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Hemodializa 
U  pacjentów poddawanych dializoterapii blokada receptora AT1 może wywołać znaczne zmiany ciśnienia tętniczego, na skutek zmniejszonej objętości osocza 
i pobudzenia układu renina-angiotensyna-aldosteron. W związku z tym u pacjentów poddawanych hemodializoterapii należy ostrożnie zwiększać dawkę 
kandesartanu, uważnie kontrolując ciśnienie tętnicze. Zwężenie tętnicy nerkowej Leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoniści 
receptora angiotensyny II (AIIRAs), mogą zwiększać stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub 
zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki. Przeszczepienie nerki Brak doświadczenia dotyczącego stosowania kandesartanu u pacjentów po niedawno przebytym 
przeszczepieniu nerki. Niedociśnienie tętnicze Podczas stosowania kandesartanu u pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić niedociśnienie tętnicze. 
Niedociśnienie może także wystąpić u pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, na przykład u  pacjentów 
przyjmujących duże dawki leków moczopędnych. W tej grupie pacjentów należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia oraz wyrównać 
hipowolemię. U dzieci z możliwością zmniejszenia objętości wewnątrznaczyniowej (np. u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, szczególnie w przypadku 
zaburzeń czynności nerek), leczenie kandesartanem należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem lekarza oraz należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki 
początkowej. Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne Na skutek zahamowaniem układu renina-angiotensyna u pacjentów leczonych antagonistami angiotensyny  II 
może wystąpić niedociśnienie podczas znieczulenia i zabiegów chirurgicznych. Bardzo rzadko niedociśnienie tętnicze może być ciężkie i może być konieczne 
podanie dożylne płynów i (lub) leków zwężających naczynia krwionośne. Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej (kardiomiopatia przerostowa 
z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory) Podobnie jak w  przypadku innych leków rozszerzających naczynia, należy zachować szczególną ostrożność 
u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu 
z lewej komory. Hiperaldosteronizm pierwotny Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym na ogół nie reagują na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi 
działającymi poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron. W związku z tym nie zaleca się stosowania kandesartanu w tej grupie pacjentów. 
Hiperkaliemia Jednoczesne podawanie kandesartanu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu, substytutami soli kuchennej 
zawierającymi potas lub innymi lekami, które mogą zwiększać stężenie potasu (np. heparyna) może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy. U pacjentów z niewydolnością serca przyjmujących kandesartan może 
wystąpić hiperkaliemia. Dlatego w tej grupie pacjentów zalecana jest okresowa kontrola stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania 
inhibitora ACE, leku moczopędnego oszczędzającego potas (np. spironolaktonu) i kandesartanu; takie leczenie skojarzone może być rozważone jedynie po 
dokładnej ocenie potencjalnych korzyści i ryzyka. Ogólne U pacjentów, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek zależą w znacznej mierze od aktywności 
układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), 
leczenie innymi lekami wpływającymi na ten układ prowadziło do ciężkiego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub, rzadko, do ostrej niewydolności nerek. Nie 
można wykluczyć wystąpienia podobnych objawów podczas leczenia antagonistami receptora angiotensyny  II. Podobnie jak w  przypadku innych leków 
przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego u  pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniową mózgu może 
spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Działanie przeciwnadciśnieniowe kandesartanu może być nasilone przez inne leki o  właściwościach 
obniżających ciśnienie tętnicze, zarówno stosowane w leczeniu nadciśnienia, jak i w innych wskazaniach. Ciąża Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów 
receptora angiotensyny II podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistami receptora angiotensyny II, u pacjentek planujących ciążę 
należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o  ustalonym pro�lu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży 
należy natychmiast przerwać podawanie antagonistów receptora angiotensyny II i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Amlodypina Nie 
badano bezpieczeństwa i  skuteczności stosowania amlodypiny w  leczeniu przełomu nadciśnieniowego. Pacjenci z  niewydolnością serca Należy zachować 
ostrożność podczas leczenia pacjentów z  niewydolnością serca. W  trakcie długoterminowych badań kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z ciężką 
niewydolnością serca (klasy III i  IV wg NYHA), w grupie otrzymującej amlodypinę występowało więcej przypadków obrzęku płuc niż w grupie placebo. 
Antagonistów wapnia, w tym amlodypinę, należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko 
wystąpienia w przyszłości incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonu. Pacjenci z  zaburzeniami czynności wątroby U  pacjentów z zaburzeniami czynności 
wątroby okres półtrwania amlodypiny ulega wydłużeniu, a wartość AUC zwiększeniu. Nie ustalono zaleceń odnośnie do dawkowania. Stosowanie amlodypiny 
należy więc rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki, zachowując ostrożność zarówno na początku leczenia, jak i  podczas zwiększania dawki. U pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy powoli dostosowywać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów 
w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek U  pacjentów z niewydolnością nerek 
amlodypina może być stosowana w zazwyczaj zalecanych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie są zależne od stopnia niewydolności nerek. 
Amlodypiny nie można usunąć za pomocą dializy. Camlocor zawiera laktozę i sód. Pacjenci z  rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem 
laktazy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu 
(23 mg) na tabletkę, co oznacza, że produkt leczniczy praktycznie nie zawiera sodu. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 
Interakcje związane z kandesartanem W klinicznych badaniach farmakokinetyki uwzględniono następujące substancje: hydrochlorotiazyd, warfarynę, digoksynę, 
doustne środki antykoncepcyjne (tj. etynyloestradiol/lewonorgestrel), glibenklamid, nifedypinę i enarapryl. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji 
farmakokinetycznych z tymi innymi lekami. Jednoczesne podawanie leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu, substytutów soli 
kuchennej zawierających potas lub innych leków, które mogą zwiększyć stężenie potasu (np. heparyny) może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy 
krwi. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi. Podczas jednoczesnego podawania soli litu i inhibitorów ACE obserwowano przemijające zwiększenie 
stężenia litu w  surowicy krwi i nasilenie jego toksyczności. Podobne działanie może wystąpić podczas jednoczesnego podawania z AIIRAs. Nie zaleca się 
jednoczesnego stosowania litu i kandesartanu. Jednak jeśli jest to niezbędne, zalecana jest regularna kontrola stężenia litu w surowicy. Podczas jednoczesnego 
stosowania AIIRAs i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (tj. selektywnych inhibitorów COX-2, kwasu acetylosalicylowego w dawce >3 g na dobę 
i nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych) może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Podobnie jak w przypadku inhibitorów 
ACE, jednoczesne stosowanie AIIRAs i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ciężkiej niewydolności nerek, oraz prowadzić do 
zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej stwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek. Skojarzenie to należy stosować 
ostrożnie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenta należy odpowiednio nawodnić i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia 
skojarzonego i następnie okresowo. Dane z badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku 
jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń 
niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku 
z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii. Interakcje związane z  amlodypiną Wpływ innych produktów leczniczych na amlodypinę Inhibitory CYP3A4: 
Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, azole przeciwgrzybicze, makrolidy, takie jak 
erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) mogło powodować zwiększenie, nawet znaczne, stężenia amlodypiny w osoczu, powodujące zwiększenie 
ryzyka niedociśnienia. Znaczenie kliniczne tych zmian farmakokinetycznych może być większe u pacjentów w  podeszłym wieku. Może być konieczna kontrola 
kliniczna oraz dostosowanie dawki. Klarytromycyna: Klarytromycyna jest inhibitorem CYP3A4. U pacjentów przyjmujących klarytromycynę i amlodypinę istnieje 
zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego. Podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i klarytromycyny zaleca się ścisłą obserwację pacjentów. Leki 
indukujące CYP3A4: Stosowanie amlodypiny jednocześnie ze znanymi induktorami CYP3A4 może zmieniać jej stężenie w osoczu. Dlatego też, zarówno podczas 
stosowania amlodypiny razem z induktorami CYP3A4, a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego zakończeniu, 
należy kontrolować ciśnienie krwi i rozważyć konieczność mody�kacji dawki. Nie należy stosować amlodypiny z grejpfrutem lub z sokiem grejpfrutowym, ponieważ 
u  niektórych pacjentów może się zwiększyć biodostępność amlodypiny, skutkując nasileniem działania obniżającego ciśnienie tętnicze. Dantrolen (infuzja): 
U zwierząt po podaniu werapamilu i dożylnym podaniu dantrolenu obserwowano prowadzące do śmierci migotanie komór i zapaść krążeniową, powiązane 
z hiperkaliemią. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikanie jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak amlodypina, u pacjentów 
podatnych na hipertermię złośliwą i w leczeniu hipertermii złośliwej. Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze Działanie obniżające ciśnienie tętnicze 
amlodypiny sumuje się z działaniem hipotensyjnym innych leków przeciwnadciśnieniowych. Takrolimus: W  przypadku jednoczesnego podawania amlodypiny 
istnieje ryzyko zwiększenia stężenia takrolimusu we krwi, jednak mechanizm farmakokinetyczny tej interakcji nie jest w  pełni poznany. W celu uniknięcia 
toksycznego działania takrolimusu, podawanie amlodypiny pacjentom leczonym takrolimusem wymaga kontrolowania stężenia takrolimusu we krwi i w razie 
konieczności, dostosowania dawki takrolimusu. Cyklosporyna: Nie przeprowadzono badań interakcji dotyczących cyklosporyny i  amlodypiny ani u zdrowych 

ochotników ani w  innych populacjach, z wyjątkiem pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których obserwowano zmienne zwiększenie minimalnego stężenia 
cyklosporyny (średnio o 0–40%). Należy rozważyć monitorowanie stężenia cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki, przyjmujących amlodypinę oraz w razie 
konieczności zmniejszyć dawkę cyklosporyny. Symwastatyna: Jednoczesne, wielokrotne podawania amlodypiny w dawce 10  mg i  symwastatyny w dawce 80  mg 
powodowało 77% zwiększenie narażenia na symwastatynę, w porównaniu z symwastatyną podawaną w monoterapii. U pacjentów przyjmujących amlodypinę należy 
zmniejszyć dawkę symwastatyny do 20 mg na dobę. W badaniach klinicznych dotyczących interakcji amlodypina nie wpływała na farmakokinetykę atorwastatyny, 
digoksyny lub warfaryny. Wpływ na płodność, ciążę i  laktację Ciąża Nie zaleca się stosowania produktu Camlocor podczas pierwszego trymestru ciąży, 
ponieważ brak danych oraz ustalonego pro�lu bezpieczeństwa, zarówno dla amlodypiny jak i  dla kandesartanu. Stosowanie produktu Camlocor jest 
przeciwwskazane podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Kandesartan Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II w pierwszym 
trymestrze ciąży. Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Dane epidemiologiczne 
odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie 
można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka odnośnie antagonistów 
receptora angiotensyny II (AIIRAs), podobne ryzyko może dotyczyć tej grupy produktów leczniczych. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRAs, 
u  pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o  ustalonym pro�lu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. 
W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRAs i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Narażenie na 
AIIRAs w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) 
i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). Jeśli narażenie na AIIRAs wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie 
ultrasonogra�czne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały AIIRAs należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia 
niedociśnienia. Amlodypina Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na 
reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek. Stosowanie podczas ciąży jest zalecane jedynie w  przypadku, jeśli nie ma możliwości podania innego, 
bezpieczniejszego leku oraz jeśli choroba podstawowa stwarza większe ryzyko dla matki i płodu. Karmienie piersią Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego 
Camlocor u  kobiet karmiących piersią i należy zastosować inny lek, o lepszym pro�lu bezpieczeństwa stosowania, w szczególności w  przypadku karmienia 
noworodka lub wcześniaka. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania kandesartanu podczas karmienia piersią. Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. 
Oszacowano, że odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowlę od karmiącej go piersią matki, mieści się w przedziale międzykwartylowym od 3% do 7%, przy czym 
wartość maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm niemowląt jest nieznany. Płodność Amlodypina U  niektórych pacjentów leczonych 
antagonistami wapnia zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny 
na płodność nie są wystarczające. W jednym badaniu na szczurach zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z  płodnością u  samców. 
Kandesartan Kandesartan nie miał niepożądanego wpływu na płodność samców i samic szczurów. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 
maszyn Camlocor wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zdolność reakcji może być zaburzona, 
jeśli u pacjenta przyjmującego Camlocor wystąpią zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności. Należy zachować ostrożność, szczególnie na początku 
leczenia. Działania niepożądane Produkt złożony Nie przeprowadzono badań klinicznych. Poniżej opisano działania niepożądane, jakie obserwowano podczas 
stosowania poszczególnych substancji czynnych osobno. Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania jednego ze składników produktu leczniczego 
(kandesartanu lub amlodypiny) mogą również stanowić potencjalne działania niepożądane produktu Camlocor, nawet jeśli nie zostały zaobserwowane 
w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Podsumowanie pro�lu bezpieczeństwa Kandesartan W kontrolowanych badaniach 
klinicznych działania niepożądane były łagodne i przemijające. Nie wykazano związku między wielkością dawki lub wiekiem pacjenta a występowaniem działań 
niepożądanych. Częstość przerywania leczenia z powodu działań niepożądanych była podobna w grupie kandesartanu cyleksetylu (3,1%), jak i w grupie placebo 
(3,2%). W analizie zbiorczej danych uzyskanych z badań klinicznych z  udziałem pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym, działania niepożądane związane 
z  kandesartanem cyleksetylu były zde�niowane na podstawie częstości występowania o co najmniej 1% większej niż częstość występowania działań 
niepożądanych po zastosowaniu placebo. Na bazie tej de�nicji, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy pochodzenia 
ośrodkowego i obwodowego, ból głowy i zakażenia układu oddechowego. Amlodypina Najczęściej zgłaszane podczas leczenia działania niepożądane to senność, 
zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi, ból brzucha, nudności, obrzęk okolicy kostek, 
obrzęki i uczucie zmęczenia. Podczas leczenia amlodypiną lub kandesartanem w monoterapii obserwowano następujące działania niepożądane, które 
przedstawiono zgodnie z klasy�kacją układowo-narządową MedDRA i następującą częstością występowania: Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10); 
Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 00 do <1/1 000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zakażenia dróg oddechowych Kandesartan: Często. Zaburzenia krwi i układu chłonnego 
Leukopenia, małopłytkowość Amlodypina: Bardzo rzadko; Leukopenia, neutropenia, agranulocytoza Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia układu 
immunologicznego Reakcje alergiczne Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hiperkaliemia, hiponatremia Kandesartan: 
Bardzo rzadko; Hiperglikemia Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia psychiczne Depresja, zmiany nastroju (w tym lęk), bezsenność Amlodypina: Niezbyt często; 
Dezorientacja Amlodypina: Rzadko. Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Amlodypina: Często, Kandesartan: Często; 
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Kandesartan: Często; Senność Amlodypina: Często; Ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia) Amlodypina: Często, 
Kandesartan: Często; Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezja Amlodypina: Niezbyt często; Hipertonia, neuropatia obwodowa Amlodypina: 
Bardzo rzadko; Zespół pozapiramidowy Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne) Amlodypina: Często. 
Zaburzenia ucha i błędnika Szum uszny Amlodypina: Niezbyt często. Zaburzenia serca Kołatanie serca Amlodypina: Często; Zaburzenia rytmu serca (w tym 
bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków) Amlodypina: Niezbyt często; Zawał serca Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia naczyniowe 
Nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi Amlodypina: Często; Niedociśnienie Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Często; Zapalenie naczyń 
krwionośnych Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Duszność Amlodypina: Często; Nieżyt błony 
śluzowej nosa Amlodypina: Niezbyt często; Kaszel Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha, niestrawność, 
zmiana rytmu wypróżnień (w tym zaparcie) Amlodypina: Często; Nudności Amlodypina: Często, Kandesartan: Bardzo rzadko; Wymioty, suchość błony śluzowej jamy 
ustnej Amlodypina: Niezbyt często; Zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, rozrost dziąseł Amlodypina: Bardzo rzadko; Biegunka Amlodypina: Często, 
Kandesartan: Nieznana. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby Kandesartan: Bardzo rzadko; Zapalenie 
wątroby, żółtaczka Amlodypina: Bardzo rzadko; Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Amlodypina: Bardzo rzadko*, Kandesartan: Bardzo rzadko. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka, świąd, pokrzywka Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo rzadko; Łysienie, plamica, odbarwienia 
skóry, wzmożona potliwość, wykwit Amlodypina: Niezbyt często; Rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk 
Quinckego, nadwrażliwość na światło Amlodypina: Bardzo rzadko; Obrzęk naczynioruchowy Amlodypina: Bardzo rzadko, Kandesartan: Bardzo rzadko, Toksyczna 
martwica naskórka Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Obrzęk okolicy kostek, kurcze mięśni Amlodypina: Często; Ból 
mięśni, ból stawów, ból pleców Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenia czynności nerek, 
w tym niewydolność nerek u podatnych pacjentów (patrz punkt 4.4) Kandesartan: Bardzo rzadko; Zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, zwiększona 
częstotliwość oddawania moczu Amlodypina: Niezbyt często. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Impotencja, ginekomastia Amlodypina: Niezbyt często. 
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Obrzęki Amlodypina: Bardzo często; Zmęczenie, astenia Amlodypina: Często; Złe samopoczucie, ból w klatce 
piersiowej, ból Amlodypina: Niezbyt często. Badania diagnostyczne Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała Amlodypina: Niezbyt często. * przeważnie 
związane z cholestazą. Kandesartan Badania diagnostyczne Ogólnie nie stwierdzono klinicznie znaczącego wpływu kandesartanu cyleksetylu na wyniki 
rutynowych badań laboratoryjnych. Podobnie jak w  przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron zaobserwowano niewielkie 
zmniejszenie stężenia hemoglobiny. U  pacjentów leczonych kandesartanem cyleksetylu zwykle nie ma konieczności wykonywania rutynowo badań 
laboratoryjnych. Jednak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zalecane jest okresowe oznaczanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy krwi. Zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. 
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego 
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.  Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.  (22) 49 21 301, fax: 
(22)  49  21  309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Objawy Na 
podstawie danych farmakologicznych, główne objawy przedawkowania kandesartanu to objawowe niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. W  pojedynczych 
przypadkach przedawkowania (do 672 mg kandesartanu cyleksetylu) powrót pacjentów do zdrowia odbywał się bez powikłań. Doświadczenia dotyczące celowego 
przedawkowania amlodypiny u ludzi są ograniczone. Dostępne dane sugerują, że znaczne przedawkowanie może powodować nadmierne rozszerzenie naczyń 
obwodowych z odruchową tachykardią. Zgłaszano występowanie znacznego oraz prawdopodobnie długotrwałego niedociśnienia układowego, prowadzącego do 
wstrząsu zakończonego zgonem. Leczenie Klinicznie znaczące niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem produktu leczniczego Camlocor wymaga 
aktywnego podtrzymywania układu sercowo-naczyniowego, w tym ścisłego monitorowania czynności serca i płuc, ułożenia pacjenta w pozycji leżącej z uniesionymi 
kończynami oraz kontrolowania objętości wewnątrznaczyniowej i ilości oddawanego moczu. W przywróceniu napięcia naczyń krwionośnych i ciśnienia tętniczego 
pomocne może być podanie leku zwężającego naczynia krwionośne, jeśli nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. Dożylne podanie glukonianu wapnia może 
być korzystne w celu odwrócenia skutków blokady kanałów wapniowych. W niektórych przypadkach korzystne może być płukanie żołądka. U zdrowych ochotników 
zastosowanie węgla aktywnego do 2 godzin po podaniu 10  mg amlodypiny zmniejszało wchłanianie amlodypiny. Usunięcie zarówno kandesartanu, jak 
i  amlodypiny podczas hemodializy jest mało prawdopodobne. DANE FARMACEUTYCZNE Wykaz substancji pomocniczych Celuloza mikrokrystaliczna (typ 
102); Skrobia żelowana, kukurydziana; Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); Magnezu stearynian; Krzemionka koloidalna bezwodna; Laktoza jednowodna; 
Skrobia kukurydziana; Hydroksypropyloceluloza, typ EF; Makrogol 8000; Karmeloza wapniowa; Żelaza tlenek żółty (E 172) – tabletki 8 mg + 5 mg oraz 16 mg + 
10 mg; Żelaza tlenek czerwony (E 172) – tabletki 16 mg + 5 mg oraz 16 mg + 10 mg. Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres ważności 2 lata. 
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu 
ochrony przed światłem i wilgocią. Rodzaj i zawartość opakowania Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań: 7, 
10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 50 × 1, 56 × 1, 60 × 1, 90 × 1, 98 × 1 lub 100 × 1 tabletka. Nie wszystkie wielkości 
opakowań muszą znajdować się w obrocie. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez szczególnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki 
produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
Camlocor, 8  mg + 5  mg, tabletki: 24633 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych. 
Camlocor, 16  mg + 5  mg, tabletki: 24634 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych. 
Camlocor, 16 mg + 10 mg, tabletki: 25684 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. DATA 
WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 8 mg + 5 mg, 16 mg + 5 mg: Data wydania 
pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.03.2018 r. 16 mg + 5 mg: Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.12.2019 r. 
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 19.12.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt 
kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Cena 
detaliczna* 12,81 zł dla Camlocor 8/5 mg x 28 tabletek. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta)* wynosi 4,36 zł dla Camlocor 8/5 mg x 28 tabletek. 
Cena detaliczna* 24,34 zł dla Camlocor 16/5 mg x 28 tabletek. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta)* wynosi 7,44 zł dla Camlocor 16/5 mg x 28 
tabletek. Cena detaliczna* 24,34 zł dla Camlocor 16/10 mg x 28 tabletek. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta)* wynosi 7,44 zł dla Camlocor 
16/10 mg x 28 tabletek.

* Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych na dzień 1 września 2020 r.
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Z osocza ozdrowieńców
Lubelska � rma Biomed od miesięcy pracowała nad polskim lekiem na COVID-19, 
wykorzystując do tego osocze ozdrowieńców. W sierpniu rozpoczęła już produkcję 
leku. Informowała przy tym, że pierwsi pacjenci otrzymają go za około dwa miesiące. 
Pierwsze 3 tys. dawek leku ma być przeznaczone dla pacjentów z Polski – zagwaran-
towano w umowie z Agencją Badań Medycznych.

Zdrowie (chwilę) bez ministra 
I bez wiceministra. Stało się tak w ciągu dwóch sierpniowych dni. Najpierw o swojej dymisji 
poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, dzień później minister Łukasz 
Szumowski. Ich odejście było oceniane w  bardzo różny sposób. W  zależności od tego, kto 
komentował te wydarzenia, oceniano je jako zakończenie etapu świetnej pracy tego duetu 
lub przeciwnie – jako opuszczenie pokładu tonącego statku lub ucieczkę w obliczu nierozli-
czonych spraw z zakupem maseczek i respiratorów, a także różnych innych informacji o przy-
znawaniu rodzinie ministra Szumowskiego sowitego wsparcia przez instytucje państwowe.

Siłą rzeczy odejście wiceministra Janusza Cieszyńskiego zeszło na dalszy plan. Z  dnia na 
dzień zapomniano o nim. Po Cieszyńskim pozostała więc w zasadzie tylko laurka, jaką sam 
sobie wystawił, żegnając się z fotelem wiceministra. Wskazywał w niej na swoje sukcesy, czyli 
wprowadzenie e-recepty i  innych systemów informatycznych w  ochronie zdrowia, zapomi-
nając dodać, że nad częścią z nich pracowano bardzo długo, wiele razy przekraczając ustalone 
wcześniej terminy i narażając farmaceutów na poważne trudności.

F L E S Z

Potem – nowy minister
Chwilę po odejściu ministra Szumowskiego poznaliśmy nazwisko 
jego następcy. Został nim Adam Niedzielski, dotychczasowy szef 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Reakcje świata medycznego na tę 
nominację były pełne nadziei. Farmaceuci też byli w gronie gratu-
lujących nowemu ministrowi nominacji. Czego od niego oczekują? 
O tym piszemy szerzej w artykule „Zadania dla ministra” (s. 22).

Zespół ds. zakupu 
szczepionki
Ten „koronawirusowy” zakup powinien być znacznie bardziej przejrzysty 
od głośnych zakupów maseczek i  respiratorów. W  dniu odejścia ministra 
Szumowskiego w  resorcie zdrowia powołany został bowiem Zespół ds. 
zakupu szczepionki na COVID-19. Zespół ten ma oceniać zasadność zakupu 
przez Polskę poszczególnych szczepionek, które pojawią się na rynku. 
Jednym z  jego zadań ma być też opracowanie rekomendacji dotyczących 
wykonania porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek.

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CAMLOCOR*
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Camlocor, 8 mg + 5 mg, tabletki; Camlocor, 16 mg + 5 mg, tabletki; Camlocor, 16 mg + 10 mg, tabletki. SKŁAD JAKOŚCIOWY 
I ILOŚCIOWY Camlocor, 8 mg + 5 mg, tabletki: Każda tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Camlocor, 16 mg 
+ 5 mg, tabletki: Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Camlocor, 16 mg + 10 mg, tabletki: Każda 
tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Camlocor, 8 mg + 5 mg: 
laktoza 84,90 mg, sód 0,32 mg. Camlocor, 16 mg + 5 mg: laktoza 76,89 mg, sód: 0,44 mg. Camlocor, 16 mg + 10 mg: laktoza 77,30 mg, sód 0,32 mg. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Tabletka. Camlocor, 8 mg + 5 mg Okrągłe, obustronnie wypukłe, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest bladożółta z możliwymi 
jaśniejszymi plamkami oraz z oznakowaniem 8–5, druga strona tabletki jest biała do prawie białej. Wymiary tabletki: średnica 8  mm, grubość 3,7–4,7  mm. 
Camlocor, 16  mg + 5  mg Okrągłe, obustronnie lekko wypukłe, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest jasnoróżowa, z możliwymi jaśniejszymi 
i ciemniejszymi plamkami oraz z oznakowaniem 16–5, druga strona tabletki jest biała do prawie białej. Wymiary tabletki: średnica 9 mm, grubość 4,0–5,0 mm. 
Camlocor, 16  mg + 10  mg Okrągłe, obustronnie wypukłe, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest bladoróżowa, z możliwymi jaśniejszymi 
i ciemniejszymi plamkami oraz z oznakowaniem 16–10, druga strona tabletki jest biała do prawie białej. Wymiary tabletki: średnica 8 mm, grubość 3,7–4,7 mm. 
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania Camlocor jest wskazany w leczeniu zastępczym samoistnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów 
dorosłych, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i kandesartanu w takich samych dawkach jak 
w produkcie Camlocor. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Zalecana dawka produktu Camlocor to 1 tabletka na dobę. Produkt złożony nie jest 
odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Przed zastosowaniem produktu Camlocor należy uzyskać kontrolę ciśnienia tętniczego podczas stosowania ustalonych 
dawek poszczególnych substancji czynnych, przyjmowanych w tym samym czasie. Dawka leku Camlocor powinna być zgodna z dawkami poszczególnych 
substancji czynnych w momencie zmiany leczenia na stosowanie produktu złożonego. Pacjenci w podeszłym wieku Nie jest konieczne dostosowanie dawki 
początkowej u pacjentów w podeszłym wieku, ale wymagana jest ostrożność podczas zwiększania dawki. Zaburzenia czynności nerek Dane dotyczące stosowania 
produktu u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min) są ograniczone. Nie jest konieczne dostosowanie 
dawkowania u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek. Amlodypiny i kandesartanu cyleksetylu nie można usunąć za pomocą dializy. 
Zaburzenia czynności wątroby Stosowanie produktu leczniczego Camlocor jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) 
cholestazą. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, dlatego produkt 
Camlocor należy stosować z zachowaniem ostrożności. Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Camlocor 
u dzieci w wieku poniżej 18  lat. Brak jest dostępnych danych. Sposób podawania Podanie doustne. Produkt Camlocor można stosować podczas posiłku lub 
niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania - Nadwrażliwość na substancje czynne, pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - 
Drugi i trzeci trymestr ciąży. - Ciężkie zaburzenie czynności wątroby i (lub) cholestaza. - Dzieci w wieku poniżej 1 roku. - Ciężkie niedociśnienie tętnicze. - Wstrząs 
(w tym wstrząs kardiogenny). - Zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. zwężenie zastawki aorty dużego stopnia). - Hemodynamicznie niestabilna 
niewydolność serca po ostrym zawale serca. - Jednoczesne stosowanie z produktami zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności 
nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR <60  ml/min/1,73  m2). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
Kandesartan Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny 
(ACE), antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej 
niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów 
receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod 
nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. 
U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Zaburzenia czynności nerek 
Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron, u pacjentów podatnych, przyjmujących produkt leczniczy 
Camlocor, mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek. Podczas stosowania produktu leczniczego Camlocor u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami 
czynności nerek zaleca się okresowe oznaczanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy krwi. Dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z bardzo ciężką lub 
schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min) są ograniczone. W tej grupie pacjentów ustalanie dawki produktu leczniczego Camlocor powinno 
być ostrożne i połączone z  dokładną kontrolą ciśnienia tętniczego. Ocena stanu pacjentów z niewydolnością serca powinna uwzględniać okresowe badania 
czynności nerek, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 75 lat oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek. W trakcie ustalania dawki kandesartanu zalecane jest 
kontrolowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. W badaniach klinicznych dotyczących niewydolności serca nie uczestniczyli pacjenci ze stężeniem 
kreatyniny w surowicy krwi >265 μmol/l (>3 mg/dl). Jednoczesne leczenie inhibitorem ACE w niewydolności serca Ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza 
niedociśnienia, hiperkaliemii oraz pogorszenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) może się zwiększyć, jeśli kandesartan jest stosowany 
jednocześnie z  inhibitorem ACE. Również nie zaleca się trójskładnikowego skojarzenia inhibitora ACE, antagonisty receptora mineralokortykoidowego 
i kandesartanu. Stosowanie takiego leczenia skojarzonego wymaga nadzoru specjalisty oraz monitorowania czynności nerek, stężenia elektrolitów oraz ciśnienia 
tętniczego. Nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Hemodializa 
U  pacjentów poddawanych dializoterapii blokada receptora AT1 może wywołać znaczne zmiany ciśnienia tętniczego, na skutek zmniejszonej objętości osocza 
i pobudzenia układu renina-angiotensyna-aldosteron. W związku z tym u pacjentów poddawanych hemodializoterapii należy ostrożnie zwiększać dawkę 
kandesartanu, uważnie kontrolując ciśnienie tętnicze. Zwężenie tętnicy nerkowej Leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoniści 
receptora angiotensyny II (AIIRAs), mogą zwiększać stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub 
zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki. Przeszczepienie nerki Brak doświadczenia dotyczącego stosowania kandesartanu u pacjentów po niedawno przebytym 
przeszczepieniu nerki. Niedociśnienie tętnicze Podczas stosowania kandesartanu u pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić niedociśnienie tętnicze. 
Niedociśnienie może także wystąpić u pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, na przykład u  pacjentów 
przyjmujących duże dawki leków moczopędnych. W tej grupie pacjentów należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia oraz wyrównać 
hipowolemię. U dzieci z możliwością zmniejszenia objętości wewnątrznaczyniowej (np. u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, szczególnie w przypadku 
zaburzeń czynności nerek), leczenie kandesartanem należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem lekarza oraz należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki 
początkowej. Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne Na skutek zahamowaniem układu renina-angiotensyna u pacjentów leczonych antagonistami angiotensyny  II 
może wystąpić niedociśnienie podczas znieczulenia i zabiegów chirurgicznych. Bardzo rzadko niedociśnienie tętnicze może być ciężkie i może być konieczne 
podanie dożylne płynów i (lub) leków zwężających naczynia krwionośne. Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej (kardiomiopatia przerostowa 
z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory) Podobnie jak w  przypadku innych leków rozszerzających naczynia, należy zachować szczególną ostrożność 
u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu 
z lewej komory. Hiperaldosteronizm pierwotny Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym na ogół nie reagują na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi 
działającymi poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron. W związku z tym nie zaleca się stosowania kandesartanu w tej grupie pacjentów. 
Hiperkaliemia Jednoczesne podawanie kandesartanu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu, substytutami soli kuchennej 
zawierającymi potas lub innymi lekami, które mogą zwiększać stężenie potasu (np. heparyna) może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy. U pacjentów z niewydolnością serca przyjmujących kandesartan może 
wystąpić hiperkaliemia. Dlatego w tej grupie pacjentów zalecana jest okresowa kontrola stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania 
inhibitora ACE, leku moczopędnego oszczędzającego potas (np. spironolaktonu) i kandesartanu; takie leczenie skojarzone może być rozważone jedynie po 
dokładnej ocenie potencjalnych korzyści i ryzyka. Ogólne U pacjentów, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek zależą w znacznej mierze od aktywności 
układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), 
leczenie innymi lekami wpływającymi na ten układ prowadziło do ciężkiego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub, rzadko, do ostrej niewydolności nerek. Nie 
można wykluczyć wystąpienia podobnych objawów podczas leczenia antagonistami receptora angiotensyny  II. Podobnie jak w  przypadku innych leków 
przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego u  pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniową mózgu może 
spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Działanie przeciwnadciśnieniowe kandesartanu może być nasilone przez inne leki o  właściwościach 
obniżających ciśnienie tętnicze, zarówno stosowane w leczeniu nadciśnienia, jak i w innych wskazaniach. Ciąża Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów 
receptora angiotensyny II podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistami receptora angiotensyny II, u pacjentek planujących ciążę 
należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o  ustalonym pro�lu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży 
należy natychmiast przerwać podawanie antagonistów receptora angiotensyny II i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Amlodypina Nie 
badano bezpieczeństwa i  skuteczności stosowania amlodypiny w  leczeniu przełomu nadciśnieniowego. Pacjenci z  niewydolnością serca Należy zachować 
ostrożność podczas leczenia pacjentów z  niewydolnością serca. W  trakcie długoterminowych badań kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z ciężką 
niewydolnością serca (klasy III i  IV wg NYHA), w grupie otrzymującej amlodypinę występowało więcej przypadków obrzęku płuc niż w grupie placebo. 
Antagonistów wapnia, w tym amlodypinę, należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko 
wystąpienia w przyszłości incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonu. Pacjenci z  zaburzeniami czynności wątroby U  pacjentów z zaburzeniami czynności 
wątroby okres półtrwania amlodypiny ulega wydłużeniu, a wartość AUC zwiększeniu. Nie ustalono zaleceń odnośnie do dawkowania. Stosowanie amlodypiny 
należy więc rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki, zachowując ostrożność zarówno na początku leczenia, jak i  podczas zwiększania dawki. U pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy powoli dostosowywać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów 
w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek U  pacjentów z niewydolnością nerek 
amlodypina może być stosowana w zazwyczaj zalecanych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie są zależne od stopnia niewydolności nerek. 
Amlodypiny nie można usunąć za pomocą dializy. Camlocor zawiera laktozę i sód. Pacjenci z  rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem 
laktazy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu 
(23 mg) na tabletkę, co oznacza, że produkt leczniczy praktycznie nie zawiera sodu. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 
Interakcje związane z kandesartanem W klinicznych badaniach farmakokinetyki uwzględniono następujące substancje: hydrochlorotiazyd, warfarynę, digoksynę, 
doustne środki antykoncepcyjne (tj. etynyloestradiol/lewonorgestrel), glibenklamid, nifedypinę i enarapryl. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji 
farmakokinetycznych z tymi innymi lekami. Jednoczesne podawanie leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu, substytutów soli 
kuchennej zawierających potas lub innych leków, które mogą zwiększyć stężenie potasu (np. heparyny) może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy 
krwi. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi. Podczas jednoczesnego podawania soli litu i inhibitorów ACE obserwowano przemijające zwiększenie 
stężenia litu w  surowicy krwi i nasilenie jego toksyczności. Podobne działanie może wystąpić podczas jednoczesnego podawania z AIIRAs. Nie zaleca się 
jednoczesnego stosowania litu i kandesartanu. Jednak jeśli jest to niezbędne, zalecana jest regularna kontrola stężenia litu w surowicy. Podczas jednoczesnego 
stosowania AIIRAs i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (tj. selektywnych inhibitorów COX-2, kwasu acetylosalicylowego w dawce >3 g na dobę 
i nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych) może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Podobnie jak w przypadku inhibitorów 
ACE, jednoczesne stosowanie AIIRAs i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ciężkiej niewydolności nerek, oraz prowadzić do 
zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej stwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek. Skojarzenie to należy stosować 
ostrożnie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenta należy odpowiednio nawodnić i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia 
skojarzonego i następnie okresowo. Dane z badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku 
jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń 
niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku 
z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii. Interakcje związane z  amlodypiną Wpływ innych produktów leczniczych na amlodypinę Inhibitory CYP3A4: 
Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, azole przeciwgrzybicze, makrolidy, takie jak 
erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) mogło powodować zwiększenie, nawet znaczne, stężenia amlodypiny w osoczu, powodujące zwiększenie 
ryzyka niedociśnienia. Znaczenie kliniczne tych zmian farmakokinetycznych może być większe u pacjentów w  podeszłym wieku. Może być konieczna kontrola 
kliniczna oraz dostosowanie dawki. Klarytromycyna: Klarytromycyna jest inhibitorem CYP3A4. U pacjentów przyjmujących klarytromycynę i amlodypinę istnieje 
zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego. Podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i klarytromycyny zaleca się ścisłą obserwację pacjentów. Leki 
indukujące CYP3A4: Stosowanie amlodypiny jednocześnie ze znanymi induktorami CYP3A4 może zmieniać jej stężenie w osoczu. Dlatego też, zarówno podczas 
stosowania amlodypiny razem z induktorami CYP3A4, a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego zakończeniu, 
należy kontrolować ciśnienie krwi i rozważyć konieczność mody�kacji dawki. Nie należy stosować amlodypiny z grejpfrutem lub z sokiem grejpfrutowym, ponieważ 
u  niektórych pacjentów może się zwiększyć biodostępność amlodypiny, skutkując nasileniem działania obniżającego ciśnienie tętnicze. Dantrolen (infuzja): 
U zwierząt po podaniu werapamilu i dożylnym podaniu dantrolenu obserwowano prowadzące do śmierci migotanie komór i zapaść krążeniową, powiązane 
z hiperkaliemią. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikanie jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak amlodypina, u pacjentów 
podatnych na hipertermię złośliwą i w leczeniu hipertermii złośliwej. Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze Działanie obniżające ciśnienie tętnicze 
amlodypiny sumuje się z działaniem hipotensyjnym innych leków przeciwnadciśnieniowych. Takrolimus: W  przypadku jednoczesnego podawania amlodypiny 
istnieje ryzyko zwiększenia stężenia takrolimusu we krwi, jednak mechanizm farmakokinetyczny tej interakcji nie jest w  pełni poznany. W celu uniknięcia 
toksycznego działania takrolimusu, podawanie amlodypiny pacjentom leczonym takrolimusem wymaga kontrolowania stężenia takrolimusu we krwi i w razie 
konieczności, dostosowania dawki takrolimusu. Cyklosporyna: Nie przeprowadzono badań interakcji dotyczących cyklosporyny i  amlodypiny ani u zdrowych 

ochotników ani w  innych populacjach, z wyjątkiem pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których obserwowano zmienne zwiększenie minimalnego stężenia 
cyklosporyny (średnio o 0–40%). Należy rozważyć monitorowanie stężenia cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki, przyjmujących amlodypinę oraz w razie 
konieczności zmniejszyć dawkę cyklosporyny. Symwastatyna: Jednoczesne, wielokrotne podawania amlodypiny w dawce 10  mg i  symwastatyny w dawce 80  mg 
powodowało 77% zwiększenie narażenia na symwastatynę, w porównaniu z symwastatyną podawaną w monoterapii. U pacjentów przyjmujących amlodypinę należy 
zmniejszyć dawkę symwastatyny do 20 mg na dobę. W badaniach klinicznych dotyczących interakcji amlodypina nie wpływała na farmakokinetykę atorwastatyny, 
digoksyny lub warfaryny. Wpływ na płodność, ciążę i  laktację Ciąża Nie zaleca się stosowania produktu Camlocor podczas pierwszego trymestru ciąży, 
ponieważ brak danych oraz ustalonego pro�lu bezpieczeństwa, zarówno dla amlodypiny jak i  dla kandesartanu. Stosowanie produktu Camlocor jest 
przeciwwskazane podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Kandesartan Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II w pierwszym 
trymestrze ciąży. Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Dane epidemiologiczne 
odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie 
można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka odnośnie antagonistów 
receptora angiotensyny II (AIIRAs), podobne ryzyko może dotyczyć tej grupy produktów leczniczych. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRAs, 
u  pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o  ustalonym pro�lu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. 
W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRAs i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Narażenie na 
AIIRAs w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) 
i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). Jeśli narażenie na AIIRAs wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie 
ultrasonogra�czne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały AIIRAs należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia 
niedociśnienia. Amlodypina Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na 
reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek. Stosowanie podczas ciąży jest zalecane jedynie w  przypadku, jeśli nie ma możliwości podania innego, 
bezpieczniejszego leku oraz jeśli choroba podstawowa stwarza większe ryzyko dla matki i płodu. Karmienie piersią Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego 
Camlocor u  kobiet karmiących piersią i należy zastosować inny lek, o lepszym pro�lu bezpieczeństwa stosowania, w szczególności w  przypadku karmienia 
noworodka lub wcześniaka. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania kandesartanu podczas karmienia piersią. Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. 
Oszacowano, że odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowlę od karmiącej go piersią matki, mieści się w przedziale międzykwartylowym od 3% do 7%, przy czym 
wartość maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm niemowląt jest nieznany. Płodność Amlodypina U  niektórych pacjentów leczonych 
antagonistami wapnia zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny 
na płodność nie są wystarczające. W jednym badaniu na szczurach zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z  płodnością u  samców. 
Kandesartan Kandesartan nie miał niepożądanego wpływu na płodność samców i samic szczurów. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 
maszyn Camlocor wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zdolność reakcji może być zaburzona, 
jeśli u pacjenta przyjmującego Camlocor wystąpią zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności. Należy zachować ostrożność, szczególnie na początku 
leczenia. Działania niepożądane Produkt złożony Nie przeprowadzono badań klinicznych. Poniżej opisano działania niepożądane, jakie obserwowano podczas 
stosowania poszczególnych substancji czynnych osobno. Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania jednego ze składników produktu leczniczego 
(kandesartanu lub amlodypiny) mogą również stanowić potencjalne działania niepożądane produktu Camlocor, nawet jeśli nie zostały zaobserwowane 
w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Podsumowanie pro�lu bezpieczeństwa Kandesartan W kontrolowanych badaniach 
klinicznych działania niepożądane były łagodne i przemijające. Nie wykazano związku między wielkością dawki lub wiekiem pacjenta a występowaniem działań 
niepożądanych. Częstość przerywania leczenia z powodu działań niepożądanych była podobna w grupie kandesartanu cyleksetylu (3,1%), jak i w grupie placebo 
(3,2%). W analizie zbiorczej danych uzyskanych z badań klinicznych z  udziałem pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym, działania niepożądane związane 
z  kandesartanem cyleksetylu były zde�niowane na podstawie częstości występowania o co najmniej 1% większej niż częstość występowania działań 
niepożądanych po zastosowaniu placebo. Na bazie tej de�nicji, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy pochodzenia 
ośrodkowego i obwodowego, ból głowy i zakażenia układu oddechowego. Amlodypina Najczęściej zgłaszane podczas leczenia działania niepożądane to senność, 
zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi, ból brzucha, nudności, obrzęk okolicy kostek, 
obrzęki i uczucie zmęczenia. Podczas leczenia amlodypiną lub kandesartanem w monoterapii obserwowano następujące działania niepożądane, które 
przedstawiono zgodnie z klasy�kacją układowo-narządową MedDRA i następującą częstością występowania: Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10); 
Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 00 do <1/1 000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zakażenia dróg oddechowych Kandesartan: Często. Zaburzenia krwi i układu chłonnego 
Leukopenia, małopłytkowość Amlodypina: Bardzo rzadko; Leukopenia, neutropenia, agranulocytoza Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia układu 
immunologicznego Reakcje alergiczne Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hiperkaliemia, hiponatremia Kandesartan: 
Bardzo rzadko; Hiperglikemia Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia psychiczne Depresja, zmiany nastroju (w tym lęk), bezsenność Amlodypina: Niezbyt często; 
Dezorientacja Amlodypina: Rzadko. Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Amlodypina: Często, Kandesartan: Często; 
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Kandesartan: Często; Senność Amlodypina: Często; Ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia) Amlodypina: Często, 
Kandesartan: Często; Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezja Amlodypina: Niezbyt często; Hipertonia, neuropatia obwodowa Amlodypina: 
Bardzo rzadko; Zespół pozapiramidowy Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne) Amlodypina: Często. 
Zaburzenia ucha i błędnika Szum uszny Amlodypina: Niezbyt często. Zaburzenia serca Kołatanie serca Amlodypina: Często; Zaburzenia rytmu serca (w tym 
bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków) Amlodypina: Niezbyt często; Zawał serca Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia naczyniowe 
Nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi Amlodypina: Często; Niedociśnienie Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Często; Zapalenie naczyń 
krwionośnych Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Duszność Amlodypina: Często; Nieżyt błony 
śluzowej nosa Amlodypina: Niezbyt często; Kaszel Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha, niestrawność, 
zmiana rytmu wypróżnień (w tym zaparcie) Amlodypina: Często; Nudności Amlodypina: Często, Kandesartan: Bardzo rzadko; Wymioty, suchość błony śluzowej jamy 
ustnej Amlodypina: Niezbyt często; Zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, rozrost dziąseł Amlodypina: Bardzo rzadko; Biegunka Amlodypina: Często, 
Kandesartan: Nieznana. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby Kandesartan: Bardzo rzadko; Zapalenie 
wątroby, żółtaczka Amlodypina: Bardzo rzadko; Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Amlodypina: Bardzo rzadko*, Kandesartan: Bardzo rzadko. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka, świąd, pokrzywka Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo rzadko; Łysienie, plamica, odbarwienia 
skóry, wzmożona potliwość, wykwit Amlodypina: Niezbyt często; Rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk 
Quinckego, nadwrażliwość na światło Amlodypina: Bardzo rzadko; Obrzęk naczynioruchowy Amlodypina: Bardzo rzadko, Kandesartan: Bardzo rzadko, Toksyczna 
martwica naskórka Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Obrzęk okolicy kostek, kurcze mięśni Amlodypina: Często; Ból 
mięśni, ból stawów, ból pleców Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenia czynności nerek, 
w tym niewydolność nerek u podatnych pacjentów (patrz punkt 4.4) Kandesartan: Bardzo rzadko; Zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, zwiększona 
częstotliwość oddawania moczu Amlodypina: Niezbyt często. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Impotencja, ginekomastia Amlodypina: Niezbyt często. 
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Obrzęki Amlodypina: Bardzo często; Zmęczenie, astenia Amlodypina: Często; Złe samopoczucie, ból w klatce 
piersiowej, ból Amlodypina: Niezbyt często. Badania diagnostyczne Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała Amlodypina: Niezbyt często. * przeważnie 
związane z cholestazą. Kandesartan Badania diagnostyczne Ogólnie nie stwierdzono klinicznie znaczącego wpływu kandesartanu cyleksetylu na wyniki 
rutynowych badań laboratoryjnych. Podobnie jak w  przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron zaobserwowano niewielkie 
zmniejszenie stężenia hemoglobiny. U  pacjentów leczonych kandesartanem cyleksetylu zwykle nie ma konieczności wykonywania rutynowo badań 
laboratoryjnych. Jednak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zalecane jest okresowe oznaczanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy krwi. Zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. 
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego 
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.  Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.  (22) 49 21 301, fax: 
(22)  49  21  309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Objawy Na 
podstawie danych farmakologicznych, główne objawy przedawkowania kandesartanu to objawowe niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. W  pojedynczych 
przypadkach przedawkowania (do 672 mg kandesartanu cyleksetylu) powrót pacjentów do zdrowia odbywał się bez powikłań. Doświadczenia dotyczące celowego 
przedawkowania amlodypiny u ludzi są ograniczone. Dostępne dane sugerują, że znaczne przedawkowanie może powodować nadmierne rozszerzenie naczyń 
obwodowych z odruchową tachykardią. Zgłaszano występowanie znacznego oraz prawdopodobnie długotrwałego niedociśnienia układowego, prowadzącego do 
wstrząsu zakończonego zgonem. Leczenie Klinicznie znaczące niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem produktu leczniczego Camlocor wymaga 
aktywnego podtrzymywania układu sercowo-naczyniowego, w tym ścisłego monitorowania czynności serca i płuc, ułożenia pacjenta w pozycji leżącej z uniesionymi 
kończynami oraz kontrolowania objętości wewnątrznaczyniowej i ilości oddawanego moczu. W przywróceniu napięcia naczyń krwionośnych i ciśnienia tętniczego 
pomocne może być podanie leku zwężającego naczynia krwionośne, jeśli nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. Dożylne podanie glukonianu wapnia może 
być korzystne w celu odwrócenia skutków blokady kanałów wapniowych. W niektórych przypadkach korzystne może być płukanie żołądka. U zdrowych ochotników 
zastosowanie węgla aktywnego do 2 godzin po podaniu 10  mg amlodypiny zmniejszało wchłanianie amlodypiny. Usunięcie zarówno kandesartanu, jak 
i  amlodypiny podczas hemodializy jest mało prawdopodobne. DANE FARMACEUTYCZNE Wykaz substancji pomocniczych Celuloza mikrokrystaliczna (typ 
102); Skrobia żelowana, kukurydziana; Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); Magnezu stearynian; Krzemionka koloidalna bezwodna; Laktoza jednowodna; 
Skrobia kukurydziana; Hydroksypropyloceluloza, typ EF; Makrogol 8000; Karmeloza wapniowa; Żelaza tlenek żółty (E 172) – tabletki 8 mg + 5 mg oraz 16 mg + 
10 mg; Żelaza tlenek czerwony (E 172) – tabletki 16 mg + 5 mg oraz 16 mg + 10 mg. Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres ważności 2 lata. 
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu 
ochrony przed światłem i wilgocią. Rodzaj i zawartość opakowania Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań: 7, 
10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 50 × 1, 56 × 1, 60 × 1, 90 × 1, 98 × 1 lub 100 × 1 tabletka. Nie wszystkie wielkości 
opakowań muszą znajdować się w obrocie. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez szczególnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki 
produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
Camlocor, 8  mg + 5  mg, tabletki: 24633 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych. 
Camlocor, 16  mg + 5  mg, tabletki: 24634 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych. 
Camlocor, 16 mg + 10 mg, tabletki: 25684 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. DATA 
WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 8 mg + 5 mg, 16 mg + 5 mg: Data wydania 
pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.03.2018 r. 16 mg + 5 mg: Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.12.2019 r. 
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 19.12.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt 
kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Cena 
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Przygotowała: Małgorzata Grosman

Bezpłatne dla farmaceutów
Janusz Cieszyński zapowiedział bezpłatne szczepienie przeciwko grypie dla farmaceutów 
i  techników farmaceutycznych. Zaraz potem odszedł z  resortu zdrowia i  nie bardzo było 
wiadomo, co dalej z  tą deklaracją. Jednak na początku września niektóre oddziały NFZ 
zaczęły zawierać z przychodniami umowy dotyczące takich szczepień. 

A skoro o szczepionkach przeciwko grypie mowa. Wiadomo, że będzie z nimi w tym roku 
kłopot. Już pod koniec sierpnia obawiano się, że szczepionek może nie wystarczyć dla 
wszystkich chętnych. Jedna ma się pojawić dopiero w  listopadzie, druga w październiku, 
inne miały być dostępne w  aptekach w  drugiej połowie września. Pytanie – w  jakich 
ilościach?

Śląska śladem warszawskiej
Najpierw Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zorganizowała akcję „Zero tolerancji 
dla patologii”, teraz przystąpiła do niej Śląska Izba Aptekarska. Celem akcji jest ochrona 
farmaceutów przed nadużyciami ze strony pracodawców oraz wzmocnienie pozycji 
farmaceutów. Izba będzie więc wspierać farmaceutów w takich przypadkach jak brak 
obsady fachowej w  godzinach otwarcia aptek, zmuszanie farmaceutów do prowa-
dzenia reklamy czy wywieranie nacisku w celu wystawiania recept farmaceutycznych.

Tysiące recept farmaceutycznych
Od początku kwietnia do końca sierpnia farmaceuci wystawili ponad 420 tys. recept. Tak 
dużo, bo chorzy po pomoc przychodzą do aptek, ponieważ często nie mogą skorzystać 
z porady lekarskiej – ani pójść, ani nawet dodzwonić się do lekarza. Biorąc pod uwagę, że 
choć z  powodu pandemii koronawirusa zachęcano farmaceutów do wystawiania recept, 
ale jednocześnie nie nagłaśniano jakoś specjalnie tego w mediach, trzeba tę liczbę recept 
uznać za ogromną. I  rozważyć, jakie to ma znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce. Był to przecież eksperyment na żywym organizmie, który powiódł się znakomicie. 
Zaprzepaszczenie płynącej z niego wiedzy byłoby nie błędem, nie zaniedbaniem, ale wręcz 
zlekceważeniem tego, co się wydarzyło. 

Ogromna liczba wystawionych recept farmaceutycznych przypomina również o  tym, że 
należy – nie w odległej przyszłości, ale bardzo szybko – uregulować sprawę odpłatności za tę 
czynność. Jest to bowiem nie nowy przywilej dla farmaceutów, ale nowe zadanie, z którego 
realizacją wiążą się kontrole, a co za tym idzie – także możliwość nakładania kar. 

Zdobycie recepty
Jedna z pomorskich aptek umieściła na drzwiach wejściowych i w  izbie ekspedy-
cyjnej informację o tym, że może pomóc pacjentom mającym problem ze zdoby-
ciem recepty, a  kończą się im leki. Informację tę Pomorski Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny w Gdańsku uznał za reklamę. I nałożył na aptekę karę w wysokości 
7 tys. zł, przypominając, że za reklamę uważa się każde działanie zmierzające do 
zwiększenia sprzedaży. 

F L E S Z
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Komu w Polsce prze-
szkadza wprowadzenie
opieki farmaceutycznej? 

Dlaczego od lat nic się w tej 
kwestii nie zmieniło? – to 
pierwsza z trzech kwestii, 
o jakie pytał „Magazyn
Aptekarski” na przełomie 
sierpnia i września
farmaceutów. Niektórzy 
ankietowani uznali wprost, 
że nasze pytania są 
przewrotne, podchwytliwe 
lub wręcz prowokujące.

Nam jednak chodziło o jedno. 
O to, żeby sprawdzić, jakie są 
nastroje wśród farmaceutów 
i co – ich zdaniem – stoi za 
tym, że wciąż w Polsce nie 
ma opieki farmaceutycznej 
z prawdziwego zdarzenia. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że 
wprowadzenie opieki farma-
ceutycznej to coś oczywistego, 
że nie ma o czym dyskutować, 
że po prostu należy 
poszerzyć wachlarz usług 
farmaceutycznych dostępnych 
w aptekach – wprowadzić 
szczepienia, przeglądy lekowe 
i wiele innych usług. Ale to 
nie jest takie proste, jakby się 
wydawało. Wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej nie 
blokują tylko przepisy, których 
wciąż nie ma, ale obawy, 
a czasami niechęć do zmian.

Ale czy nigdy, drodzy farma-
ceuci, nie czuliście podskórnie, 
że coś jest nie tak z opieką 
farmaceutyczną? Że dla 
niektórych – zwłaszcza osób 
ze środowiska aptekarzy – nie 
jest to wygodny temat? Że 
nie wszyscy z entuzjazmem 
oczekują na nowe obowiązki? 
Że – w rozmowach na boku – 

nie każdy skacze
do góry na myśl o tym,
że w aptekach będą 
szczepienia?

Odpowiedzi na naszą 
ankietę (poniżej wybraliśmy 
najciekawsze opinie, które 
przytaczamy bez większych 
skrótów) doskonale ilustrują 
obecne nastroje farmaceutów. 
Przekonajcie się o tym sami.

1. Komu przeszkadza 
wprowadzenie opieki 
farmaceutycznej? Dlaczego 
od lat nic się w tej 
kwestii nie zmieniło?

Najczęstsze odpowiedzi 
(kolejność przypadkowa): 
społeczeństwu („nie ma 
do nas zaufania”), rządowi 
(„państwu, bo musiałoby za 
nią płacić”), Ministerstwu 
Zdrowia („widzi tylko jedną 
grupę zawodową – lekarzy”), 
Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia, politykom, lekarzom 
lub lobby lekarskiemu 
(„z obawy przed spadkiem 
prestiżu porady lekarskiej”, 
„zmniejszą się zarobki lekarzy 
z prywatnych wizyt”, „zawsze 
mają nas za idiotów”), aptekom 
sieciowym i indywidualnym, 
pracodawcom („nie opłaca się 
im oddelegować pracownika 
do gabinetu”), � rmom 
farmaceutycznym, izbom apte-
karskim i lekarskim, pacjentom 
(„nie mamy autorytetu u nich, 
dla nich guru to lekarz"), no 
i w końcu… farmaceutom. 
Ta ostatnia odpowiedź 
pojawia się najczęściej.

Dlaczego nie wszyscy 
farmaceuci są zachwyceni 

perspektywą wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej? 
Powody są różne: „opór 
wynika z oportunizmu, 
braku chęci do większego 
zaangażowania się, wzięcia 
większej odpowiedzialności”, „to 
kolejny dodatkowy obowiązek 
bez dodatkowych pieniędzy”, 
nie umiemy otwierać się na 
nowe, nie chcemy wychodzić 
poza strefy komfortu”, 
„w środowisku jest wiele 
osób, którym nie zależy na 
ulepszaniu czegokolwiek, (…) 
ważna jest stałość obowiązków 
i brak dodatkowych, nowych 
usług, które wymagałyby 
dokształcenia, poświęcenia 
czasu i nakładu � nansowego”, 
„farmaceuci, którzy nie chcą 
opieki farmaceutycznej, są 
przemęczeni albo rozleniwieni 
i przyzwyczajeni do małego 
wysiłku w pracy”, „brak 
warunków lokalowych”, 
„farmaceuci idą zawsze po 
najmniejszej linii oporu, boją się 
nowości, nie czują się na siłach 
opieki sprawować, bo jest im 
dobrze, jak jest – to przeciwnik 
rzeczywisty (nie potencjalny)”.

• Od lat panuje dziwny trend 
postrzegania apteki jako 
sklepu, zaś personelu jako 
sprzedawców, wiedza 
zdobyta na studiach 
czy w szkole policealnej 
jest wykorzystywana 
w niewielkim stopniu. 
Dodatkowo za opiekę 
wypadałoby zaproponować 
ekwiwalent pieniężny. 
Farmaceuta nie ma interesu 
wchodzić w kompetencje 
lekarzy, jedynie z nimi 
współpracować.

Lekarzom, 
pielęgniarkom, 

politykom i w końcu... 
farmaceutom – to 

najczęstsze odpowiedzi, 
jakie padły w ankiecie 

#ktoNIEchceOPIEKI. 
Prezentujemy 

najciekawsze opinie, 
jakie pojawiły się w tym 

sondażu.

Komu przeszkadza  
opieka farmaceutyczna?

R E K L A M A
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• Pacjentom, właścicielom 
sieci aptek i lekarzom. 
Pacjenci obecnie nie mają 
zaufania do farmaceutów, 
których traktują jak sprze-
dawców. Właściciele sieci 
aptek są nastawieni na zysk 
ze sprzedaży preparatów 
marki własnej i szkodzących 
zdrowiu suplementów, które 
przynoszą aptece korzyści 
�nansowe. Farmaceuci 
naciskani przez sieci są 
zmuszeni poświęcać czas 
na generowanie zysków, 
zamiast poświecić 
go pacjentowi. Są tak 
przytłoczeni obowiązkami 
niezwiązanymi z aptekar-
stwem, że nie są w stanie 
walczyć o poprawę sytuacji. 
Lekarze starszej daty 
potra�ą docenić wiedzę 
farmaceuty i uwzględnić 
jego udział w poprawie 
zdrowia i jakości życia 
pacjenta, czego niestety 

nie można powiedzieć 
o młodszym pokoleniu.

• Przeszkadza izbom aptekar-
skim i właścicielom aptek 
prywatnych – nie mieliby 
personelu do jej wpro-
wadzenia, co pokazałoby 
jeszcze większe dysproporcje 
między apteką sieciową, 
franczyzową lub w grupie 
a pojedynczą prywatną.

• Lekarzom i dużym sieciom 
farmaceutycznym oraz 
samym farmaceutom – bo 
po studiach najwięcej się 
pamięta o interakcjach, 
z biegiem lat farmaceuci 
skupiają się jednak na ogar-
nięciu kamsoftu i zamówień 
w poszczególnych �rmach.

• Najbardziej przeszkadza 
samym farmaceutom, 
ponieważ taka zmiana 
to opuszczenie ciepłego, 
bezpiecznego kur...dołka 
i podróż w nieznane. Od lat 
nic się nie zmieniło w tej 

kwestii, ponieważ w etos 
pracy polskiego farmaceuty 
wpisana jest odwieczna 
martyrologia i poczucie 
wykorzystania przez polski 
system zdrowia. Jak mówi 
polskie stare przysłowie: 
„Farmaceuta farmaceucie 
farmaceutą...”. Obecny 
stan to wynik wielu lat 
braku jedności środowiska 
farmaceutycznego.

• Najbardziej farmaceutom. 
Nie dość tego, oznaczałoby 
to ekstrapracę po godzinach, 
bo nikt nie zapłaci za 
siedzenie w pracy i robienie 
przeglądów lekowych, 
kiedy moglibyśmy stać przy 
kasie i nabijać paragony, 
nie zapominając oczywiście 
o większej odpowiedzial-
ności za zdrowie pacjenta, 
z czym najpewniej wiązałby 
się ekstrakoszt składki na 
ubezpieczenie od błędu 
medycznego. 

R E K L A M A
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No i właścicielom aptek 
– mają nas za kasjerów.

• Brak zaufania pacjentów 
do farmaceutów, 
zdziwienie, że skończyliśmy 
studia i mamy wiedzę 
z zakresu farmakologii.

• Paranoiczne przekonanie 
pacjentów o tym, że 
jesteśmy oszustami i chcemy 
tylko na nich zarobić.

• Biorąc pod uwagę, jakie 
problemy potra�ą robić 
niektóre przychodnie 
szczepionkom przynie-
sionym przez pacjentów 
z aptek – jakakolwiek 
inwazja, może inaczej, próba 
zabrania kawałka tortu, 
jakim są publiczne pieniądze 
z NFZ, będzie budziła opór 
środowiska lekarskiego. 
I zawsze będą zasłaniać się 
nieodpowiednim przygo-
towaniem nas do pełnienia 
opieki farmaceutycznej, 
tak jak teraz zasłaniają 
się dobrem pacjentów 
przed otwarciem swoich 
przychodni. W tej kwestii nic 
się od lat nie zmieniło, bo 
polscy farmaceuci niestety 
sami nie wierzą, że może być 
inaczej, a przynajmniej tych 
niewierzących jest więcej niż 
wierzących. Każdy w środo-
wisku ma inne oczekiwania.

• Jestem tegorocznym 
absolwentem i patrząc 
ze świeżej perspektywy, 
dostrzegam dwa aspekty. 
Po pierwsze, w środowisku 
farmaceutycznym jest wiele 
osób, którym nie zależy na 
ulepszaniu czegokolwiek 
i są to zarówno magistrowie, 
technicy, jak i właściciele. 
Ważna jest stałość 
obowiązków i brak dodatko-
wych, nowych usług, które 
wymagałyby dokształcenia, 
poświęcenia czasu 
i nakładu �nansowego. Po 
drugie, pacjent w aptece 
wyedukowany jest na 
reklamach i rzadko udaje się 
go przekonać wiedzą opartą 
na faktach. Firmy farma-
ceutyczne, które opierają 
się na suplementach lub 
lekach OTC, nie potrzebują 
świadomego odbiorcy, 
tylko takiego, który płaci.

• Nowe pokolenie chce 
tej zmiany, podniesie 
to rangę zawodu.

• Jako farmaceuta nie jestem 
przekonana do wprowa-
dzenia opieki 
farmaceutycznej, bo 
obecnie jestem tak obłożona 
pracą, że nie wyobrażam 
sobie dodatkowych 
obowiązków. Ma to na celu 
jedynie odciążenie lekarzy 
rodzinnych naszym kosztem.

• Najbardziej przeszkadza to 
lekarzom rodzinnym, którzy 
twierdzą, iż ich dotych-
czasowy zarobek zostanie 
nadszarpnięty ze względu 
na podstawową opiekę 
otrzymywaną w aptece.

• Dla mojej sieci opieka 
farmaceutyczna to tzw. 
kompleksowa terapia, 
jak najwięcej produktów 
dodatkowych, tymczasem 
prawdziwa opieka to jak 
najmniejsza ilość leków 
i suplementów oraz 
obniżenie kosztów terapii 
dla pacjenta i dla NFZ.

• Farmaceuci są pracownikami 
najemnymi, nie sprzeciwiają 
się pracodawcy. Może też 
niestety mieć wpływ duża 
feminizacja zawodu, co 
skutkuje mniejszą wolą walki 
o swoje i chęcią zmiany.

• Polscy farmaceuci i tak 
dźwigają na barkach całą 
niewydolną państwową 
ochronę zdrowia. Zarabiamy 
trzy razy za mało.

2. Kto ma interes w tym, 
żeby nie wprowadzać 
opieki farmaceutycznej? 
Kto zyskuje na utrzymaniu 
obecnego status quo?

• Właścicielom aptek zależy 
na zysku, mało który wie, że 
zawody magistra farmacji 
i technika farmaceutycz-
nego mają nadszarpniętą 
reputację poprzez intensy�-
kację działań prowadzących 
do zwiększenia kapitału. 
W pewnym momencie 
przestano postrzegać 
pacjenta jako osobę, lecz 
jako portfel. Kupczenie 
zdrowiem wpłynęło 
negatywnie na wizerunek 
pracowników aptek. Opieka 
farmaceutyczna byłaby 
krokiem ku lepszemu, 
ponieważ społeczeństwo 
przekonałoby się o kompe-
tencjach oraz szerokiej 
wiedzy, którą posiadają 
pracownicy aptek. Ponadto 
apteki jako placówki 
ochrony zdrowia pełniłyby 
swoją właściwą funkcję, nie 
zaś – jak w tym momencie – 
miejsca wymiany handlowej.

• Firmy farmaceutyczne, �rmy 
sprzedające suplementy 
diety. W przypadku braku 
sensownego �nansowania 
usługa ta jest nieopłacalna 
też dla aptek. Opieka 
zmniejsza ilość leków stoso-
wanych przez pacjentów, co 
zmniejszy zarobek apteki.

• Nikt. To ciamajdowatość 
i brak woli polityków.

A N K I E T A  „ M A G A Z Y N U  A P T E K A R S K I E G O ”
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• Prywatni właściciele 
aptek z dużym poparciem 
izb aptekarskich.

• Wszyscy farmaceuci zyskują 
dzięki brakowi opieki.

• Wszyscy. Sieci, �rmy farma-
ceutyczne i indywidualni 
farmaceuci, bo opieka 
farmaceutyczna w naszym 
kraju się nie opłaca. Chodzi 
o obniżenie kosztów terapii. 
Bez dodatkowego �nanso-
wania jest to nieopłacalne. 
Poza tym trzeba poświęcić 
na to czas. Farmaceutów 
brakuje, obowiązków 
przybywa, pensje słabe, a tu 
wypada zrobić przegląd 
lekowy i zniechęcić do 
stosowania suplementów, 
jedynie na których apteka 
właściwie zarabia.

• Ci, którzy nie chcą wychodzić 
ze strefy komfortu: 
aptekarze, którzy boją się 
dodatkowych obowiązków, 
właściciele aptek, którym 
udało się oprzeć biznes 
o wysokomarżowe produkty 
niefarmaceutyczne, 
regulator, który obawia się 
�nansowania opieki.

3. Kto traci na braku 
opieki farmaceutycznej 
z prawdziwego zdarzenia? 
Co może zmienić jej 
wprowadzenie w Polsce?

Zdecydowana większość 
ankietowanych stwierdziła 
wprost, że najbardziej na 
braku opieki farmaceutycznej 
stracą pacjenci. Sporadyczne 
odpowiedzi wskazywały 
zaś na farmaceutów.

• Tracą przede wszystkim 
pacjenci, bo zdarzają się 
sytuacje, gdzie farmaceuta 
lub technik farmaceutyczny 
nie może udzielić informacji 
o przyjmowaniu leków czy 
odpowiedzieć na pytanie 
pacjenta, gdyż kolejka lub 
manager zwraca uwagę na 
szybkość obsługi. Osoba 
mało wydajna zostaje 

wyeliminowana z zespołu. 
Kolejną kwestią jest zasad-
ność wprowadzenia opieki. 
W obecnych warunkach 
to utrudnione, apteki 
zmagają się z de�cytami 
personelu, niskimi pensjami, 
nadmiarem obowiązków, 
niechęcią do pełnienia 
dyżurów. Dodatkowo opieka 
wymaga konkretnych 
warunków �nansowych 
i zasad (oddzielny pokój, 
określone godziny, 
dzienny limit pacjentów, 
specjalizacja farmaceuty, 
prowadzenie dokumentacji).

• Nikt. Pacjenci i tak 
nie słuchają.

• Tracą na tym i pacjenci, 
i farmaceuci pragnący być 
w oczach społeczeństwa 
kimś więcej niż tylko 
podawaczami pudełek.

• Na braku opieki farma-
ceutycznej tracą przede 
wszystkim ci pacjenci, którzy 
wychodzą od lekarza 
z 15 pozycjami leków i jeszcze 
sami w aptece sobie dorzu-
cają, prosząc o preparaty bez 
recepty. Najgorsze jest to, że 
oni sami nie wiedzą, jak taka 
opieka mogłaby wyglądać 
i jakie mogłaby im przynieść 
korzyści, a więc nie naciskają 
na jej wprowadzenie. 
Tracą farmaceuci, którzy 
w znacznej części wypalają 
się zawodowo już po kilku 
latach i o dziwo, nikt z tych 
wszystkich ekspertów nie 
rozumie dlaczego! Wszyscy 
mówią o brakach kadrowych 
w aptekach, jakby nie byli 
świadomi powodów tych 
braków, a są nimi warunki 
pracy i widełki płacowe, które 
w ogóle nie przesuwają się 
w kierunku wyższych kwot dla 
osób dużo bardziej doświad-
czonych. To świadczy o tym, 
że osoba doświadczona 
do pracy w aptece nie jest 
potrzebna, bo nic nie wnosi. 
Za kogoś, kto coś wnosi, 
zwykle płaci się więcej, a tu 

jest na odwrót. Nikt nie chce 
za to płacić więcej, bo praca 
jest prosta, przewidywalna, 
powtarzalna i wymaga 
�kcyjnego papierka, którego 
nie można wykorzystać poza 
wystawieniem sobie recepty 
pro auctore, i to dopiero od 
kilku miesięcy. I tracą też 
wszyscy Polacy – co roku 
konkretna kasa z budżetu 
państwa jest wydawana na 
kształcenie farmaceutów 
w trybie 5,5-letnich studiów 
jednolitych magisterskich, 
z czego maksymalnie 10 proc. 
jakkolwiek rozwija tę wiedzę 
i ta wiedza oprócz satysfakcji 
przynosi im bardziej 
wymierne korzyści. Masa 
pieniędzy wywalona w błoto, 
ponieważ już teraz co trzeci, 
czwarty farmaceuta w ciągu 
5 lat od początku stażu pracy 
zmienia branżę. A oni chcą 
otwierać kolejne wydziały 
i sprowadzać magistrów 
z Ukrainy, co będzie proste 
przy nowych wymaganiach 
nostry�kacyjnych, czyli 
FEW. Nie ma sensu mówić, 
co opieka zmieni w Polsce, 
warto popatrzeć, co zmieniła 
w krajach zachodnich, gdzie ją 
wprowadzono. Wieczne kolejki 
do lekarzy wynikają z przeko-
nania, że do lekarza chodzę ze 
wszystkimi swoimi problemami, 
przy czym znaczną część tych 
problemów typu „boli mnie 
brzuch”, „Asia ma gorączkę”, 
„jest mi słabo i duszno”, 
dałoby radę ogarnąć na 
poziomie apteki, oczywiście 
dysponującej osobnym 
pomieszczeniem, gdzie można 
spokojnie porozmawiać 
bez zmęczonego spojrzenia 
kolejnego dziada w kolejce. 
Oczywiście za odpowiednią 
zapłatą, bo za darmo nikt 
nie ma ochoty tego robić 
i o dziwo, nawet w tej kwestii 
są aniołki, które uważają 
inaczej. I wracamy do odpo-
wiedzi na pierwsze pytanie 
– to jest po prostu uroboros.

Więcej opinii 
i odpowiedzi 

na ankietę na portalu 
Aptekarski.com.

Wojciech Giedrys
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Główny Inspektor Farma-
ceutyczny na początku 
września przypomniał 

farmaceutom o obowiązku 
posiadania przez każdą 
aptekę dostępu do aktualnej 
Farmakopei Polskiej. Jej brak 
jest traktowany jako naruszenie. 
Farmakopea Polska w wersji 
drukowanej to koszt ok. 400 zł.

Czy w obecnej formie 
Farmakopea jest przydatna? Czy 
pracownicy aptek w ogóle z niej 
korzystają? Czy w obecnych, 
cyfrowych czasach Farmakopea 
Polska nie powinna być dostępna 
w całości w internecie? Czy nie 
byłaby wygodniejsza w wersji 
internetowej? Czy wersja 
internetowa powinna być tańsza 
od tradycyjnej, papierowej?

Zapytaliśmy o to farmaceutów. 
Na nasze pytania odpowiedziało 
120 osób. W każdym pytaniu 
zostawiliśmy możliwość wpisania 

własnej odpowiedzi. Przy pierw-
szym pytaniu uczestnicy wskazali 
własną częstotliwość korzystania 
z farmaceutycznej monogra� i, 
np.: „raz na 25 lat”, „średnio raz 
na półtora roku”, „ostatnio raz na 
studiach w 1995 r.”, „sporadycznie 
sprawdzam dawki zapisane 
w lekach recepturowych, szybciej 
można wyszukać takie informacje 
w internecie”, „raz na ruski rok”, 
„mniej jak raz w tygodniu, ale 
więcej jak raz w miesiącu”.

W odpowiedzi na drugie pytanie 
tylko jedna osoba pokusiła się 
o komentarz: „Online powinny 
być dostępne rozdziały, których 
stosowania wymagają organy 
państwa”. Zdecydowana więk-
szość (97 proc.) ankietowanych 
opowiedziała się za tym, żeby 
Farmakopea Polska była dostępna 
w całości online. Jednomyślności 
nie ma za to w stosunku do 
obowiązku posiadania FP przez 
apteki. Większość ankietowanych 

byłaby gotowa zapłacić za nią nie 
więcej niż 100 zł. Jednak wielu 
ankietowanych zdecydowało 
się zaproponować własną 
odpowiedź na pytanie nr 4. 
Oto niektóre z nich: „powinna 
być darmowa”, „1 zł rocznie”, 
„1,2 zł", „2,9 zł”, „ok. 100 zł za 
rok – za dostęp do najnowszej 
wersji (wolałbym wersję 
„abonamentową”)”, „ceny za coś, 
czego nie używa się w ogóle, 
są z kosmosu”, „50 zł za każde 
nowe wydanie elektroniczne”.

Wyniki ankiety dostępne są 
na portalu Aptekarski.com. 
Przekazaliśmy je prezesowi 
Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych, który odpowiada 
za Farmakopeę Polską. 
Czekamy na jego stano-
wisko w tej sprawie.

P R Z E P I S Y  D O  P O P R A W K I

97 proc. za 
Farmakopeą online

Prezentujemy wyniki ankiety „Farmakopea 
Polska online?”, którą farmaceuci mogli 
wypełnić we wrześniu za pośrednictwem 
portalu Aptekarski.com.
Okazuje się, że 97 proc. ankietowanych 
opowiada się za tym, żeby Farmakopea
była w całości dostępna online.
62 proc. ankietowanych jest
za zniesieniem obowiązku
jej posiadania w aptece.

Wojciech Giedrys
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Powiedzieć, że kierowanie 
Ministerstwem Zdrowia 
to dziś wyzwanie, to 

jakby niczego nie powiedzieć. 
Nie ma bowiem wątpliwości, że 
realizujemy właśnie scenariusz 
jak z �lmów Alfreda Hitchcocka. 
Zaczęło się od trzęsienia ziemi, 
a dalej napięcie będzie tylko 
rosnąć. Adam Niedzielski 
został przecież ministrem 
zdrowia w środku pandemii 
koronawirusa. W czasie, gdy 
liczba chorych zamiast maleć 
gwałtownie wzrosła, a jego 
poprzednik Łukasz Szumowski 
chyłkiem zszedł z pokładu. 
Na dodatek tuż za swoim 

podwładnym, wiceministrem 
Januszem Cieszyńskim.

Co więcej, nad Łukaszem 
Szumowskim zgromadziły się 
już w tym momencie czarne 
chmury. Ujawniano kolejne 
sceny skandalu z zakupem 
maseczek i respiratorów, 
pojawiły się też – nazywając 
rzecz eufemistycznie – mało 
budujące informacje na temat 
milionów złotych płynących 
z budżetu państwa do kas �rm, 
z którymi minister Szumowski 
powiązany jest rodzinnie przez 
żonę i brata. Jakby tego było 
mało, w momencie gdy Adam 

Niedzielski obejmował urząd 
ministra zdrowia, już coraz 
głośniej mówiło się o zanie-
dbaniu podczas pandemii 
opieki nad innymi chorymi, 
zwłaszcza tymi z chorobami 
przewlekłymi i nad osobami 
wymagającymi szybkiej 
diagnozy. Szczególnie alarmi-
stycznie informacje te brzmiały 
w odniesieniu do chorób 
nowotworowych czy zmian 
skutkujących udarami mózgu.

Trzęsienie ziemi, czyli wybuch 
pandemii, to więc dopiero 
przygrywka do tego, co 
przed nami. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie, że nie 
dojdzie do rozliczenia historii 
z maseczkami i respiratorami, 
a rozliczenia te mogą być 
katastrofą wizerunkową dla 
ministerstwa i – niestety – 
obciążyć nowego ministra 
nie mniej niż Szumowskiego 
i Cieszyńskiego, którzy odpo-
wiadają za tamte transakcje.

DROBNE KROCZKI 
DO CELU?

Dalej więc nie będzie łatwiej. 
Napięcie na pewno będzie 
rosło, coraz bardziej niezado-
woleni lub zniecierpliwieni 
z różnych powodów są 
bowiem pacjenci, lekarze, pielę-
gniarki, ratownicy medyczni, 
laboranci. No i oczywiście 
farmaceuci, którzy podobnie 
jak przedstawiciele innych 
zawodów medycznych także 
mają wobec ministra zdrowia 
wielkie oczekiwania będące 
pokłosiem wcześniej 

Zadania    
dla ministra

N O W E  R O Z D A N I E

Nowym ministrem 
zdrowia został 

Adam Niedzielski. 
To nazwisko dobrze się 

farmaceutom kojarzy. 
I budzi różne 
oczekiwania. 

Jak mogłaby wyglądać 
lista zadań dla ministra?
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składanych im obietnic. 
Zastanawiają się, czy 
drobne kroczki stawiane 
w interesujących ich sprawach 
doprowadzą jednak do celu. 
Może dlatego nowy minister 
został przyjęty przez farma-
ceutów z nadzieją. W końcu, 
będąc prezesem NFZ podczas 
pierwszej fali pandemii, 
potra�ł zrozumieć ich 
problemy i od ręki rozwiązać 
przynajmniej część z nich.

Za Niedzielskim stoi też 
wykształcenie i kariera 
zawodowa budzące respekt 
– doktorat w Instytucie Nauk 
Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk i przeszło 
20-letnia praca w instytucjach 
państwowych i pozarządo-
wych. Najpierw w Ministerstwie 
Finansów, potem w Instytucie 
Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Wyższej Szkole 
Handlu i Finansów Międzyna-
rodowych, Najwyższej Izbie 
Kontroli, Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Z takim 
doświadczeniem Niedzielski 
zasiadł w połowie 2018 r. 
w fotelu wiceprezesa NFZ, 
a później prezesa tej instytucji.

Co więcej, nowy minister 
bardzo szybko spotkał się 
z przedstawicielami Naczelnej 
Izby Aptekarskiej. Po tym 
spotkaniu na pierwszym 
planie znalazła się ustawa 
o zawodzie farmaceuty.

USTAWA O ZAWODZIE 
FARMACEUTY

Dokument oczekiwany 
i omawiany od 30 lat, a nawet 
od lat przygotowywany. Choć 
w zasadzie należałoby napisać 
– dawno przygotowany 
(zabrakło jednak woli, by 
przeprowadzić ten projekt 
przez ścieżkę legislacyjną).

Przez miesiące i lata 
obserwowaliśmy więc jedynie 

skokowe działania mające raz 
na jakiś czas udowodnić, że 
w sprawie ciągle się coś dzieje. 
Nawet powołanie podkomisji, 
która miała zająć się projektem 
ustawy, nie zmieniło przecież 
przez kilka miesięcy zbyt wiele. 
Powołano ją w maju tego roku, 
jednak pierwsze jej posiedzenie 
odbyło się dopiero po dwóch 
miesiącach, 23 lipca. I nie 
doprowadziło do żadnych 
konkretnych wniosków. 
Najcenniejsze na nim były 
bowiem sugestie, by może 
jednak ująć w tym dokumencie 
także opiekę farmaceutyczną, 
bo w ten sposób można dwie 
pieczenie upiec na jednym 
ogniu. Szybciej niż zamykając 
najpierw ustawę o zawodzie 
farmaceuty z jedynie 
szczątkowymi odniesieniami 
do opieki farmaceutycznej, 
a dopiero potem zabierając 
się za samą opiekę.

Ta ocena sytuacji nie spotkała 
się jednak z pozytywnym 
odzewem przedstawicieli 
ministerstwa. I trudno się 
temu dziwić, bo to podczas 
wewnętrznych resortowych 
konsultacji projektu ustawy 
o zawodzie farmaceuty 
poznikały z niego różne 
zapisy o opiece. Pozytywnie 
odbierając ten postulat, 
ministerstwo musiałoby więc 
teraz przyznać, że wykreślając 
opiekę z projektu ustawy 
o zawodzie, popełniło błąd.

Jednak nowy minister może 
wiele zmienić. Wkrótce po 
jego nominacji sprawa ustawy 
o zawodzie ruszyła z kopyta. 
W połowie września odbyło się 
drugie posiedzenie sejmowej 
podkomisji, na którym 
omawiano oraz przyjmowano 
lub odrzucano zgłoszone do 
projektu ustawy poprawki. 
O obecnej intensywności 
pracy podkomisji świadczy 
między innymi czas trwania 
posiedzenia – zaczęło się 

po godz. 15 i skończyło 
ok. godz. 21.

OPIEKA 
FARMACEUTYCZNA

Nowy minister może więc 
rzeczywiście podchodzić do 
sprawy inaczej niż poprzednicy. 
Na razie w czasie konferencji 
prasowej zaznaczył, że jest 
zwolennikiem wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej. Dodał 
też, że system musi być dobrze 
przemyślany i dopracowany, 
a przedyskutowania wymagają 
między innymi kwestie 
rozliczania tej usługi. Tym już 
zajmuje się jednak specjalny 
zespół działający przy mini-
sterstwie, tym zajmowały się 
też dwa wcześniejsze zespoły 
ds. opieki farmaceutycznej, 
być może nie trzeba więc 
długiego czasu, by wszystkie 
niedogadane w tej chwili 
kwestie uszczegółowić i dopiąć 
na ostatni guzik. A to, biorąc 
pod uwagę dotychczasowe 
tempo przechodzenia 
projektu ustawy o zawodzie 

Farmaceuci mają wobec 
ministra zdrowia wielkie 
oczekiwania będące 
pokłosiem wcześniej 
składanych im obietnic. 
Może dlatego nowy 
minister został przyjęty 
przez farmaceutów 
z nadzieją. W końcu, 
będąc prezesem NFZ 
podczas pierwszej fali 
pandemii, potra�ł 
zrozumieć ich problemy 
i od ręki rozwiązać 
przynajmniej część 
z nich.
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Nowy minister w czasie 
konferencji prasowej 

zaznaczył, że jest 
zwolennikiem 

wprowadzenia opieki 
farmaceutycznej. Dodał 
też, że system musi być 

dobrze przemyślany 
i dopracowany, 

a przedyskutowania 
wymagają między innymi 

kwestie rozliczania tej 
usługi.

przez kolejne etapy ścieżki 
legislacyjnej, może oznaczać, 
że zespół zakończy pracę, 
zanim ustawa o zawodzie 
zostanie uchwalona.

To może zaś prowadzić do 
włączenia wypracowanych 
rozwiązań opieki farma-
ceutycznej do projektu 
ustawy. Może, ale nie musi. 
To kwestia woli, ale też 
przyjętych priorytetów. Wielu 
farmaceutów uważa przecież, 
że lepsza jakakolwiek ustawa 
o zawodzie, bo nawet kiepską 
można z czasem poprawiać. 
Dalsze oczekiwanie na 
samą ustawę, odwlekanie 
jej uchwalenia, by wszystko, 
o czym dyskutowano przez 
ostatnie 30 lat, zostało w niej 
należycie zapisane, jest 
w tym świetle zagrożeniem.

R  APTE

Mówiąc o opiece farmaceu-
tycznej pod kątem rozliczania 
tej usługi, minister Niedzielski 

dotknął bardzo ważnej 
kwestii – odpłatności za 
pracę aptek i farmaceutów. 
A w tym zakresie, �nansowym, 
także kilku innych wciąż 
nierozwiązanych spraw.

O pierwszej z nich, dyżurach 
aptek, pisaliśmy już tak wiele 
razy, że aż nie chce się wie- 
rzyć, że wciąż jest niezałatwio- 
na. A był przecież moment, 
w którym wydawało się, 
że ministerstwo jest 
zainteresowane rozwiązaniem 
problemu, który spędza 
aptekarzom sen z powiek. 
Były więc dyskusje, były 
konsultacje i spotkania, a także 
plany kolejnych spotkań, do 
których już jednak nie doszło. 
A gdy z ministerstwa odszedł 
wiceminister Marcin Czech, 
dyżury diabeł nakrył czapką 
i zdawało się, że już nikt 
w resorcie o nich nie pamięta.

Wyjątek stanowiła jedynie 
sytuacja na początku 
pandemii koronawirusa, gdy 

apteki przeżywały oblężenie 
i farmaceuci, nawet ci, którzy 
wcześniej dyżurowali po 
nocach, zarzucali dyżurowanie. 
I nagle jasne się stało, że 
jednak nie mogą – nawet 
jeśli powiat przyjął taki 
harmonogram – pracować 
bez przerwy w dzień, w nocy, 
a potem jeszcze następnego 
dnia, bo organizm ludzki tego 
nie wytrzymuje. Finansowy 
aspekt tego problemu też stał 
się jakby jaśniejszy. Niektórzy 
(w każdym razie wielu 
pacjentów) dopiero przy tej 
okazji dowiedzieli się, że choć 
dyżury się aptekom narzuca, 
to jednak nikt za nie nie płaci.

Ten stan szybko jednak 
minął i znów pojawiły się 
wobec aptekarzy groźby. Na 
przykład w Przasnyszu, by 
sięgnąć po w miarę nowy 
przykład kon�iktu w sprawie 
dyżurów. Tamtejsze starostwo 
powiatowe, zapewniając, co 
prawda, że rozumie trudną 
sytuację aptek spowodowaną 
pandemią, jednocześnie 
zapowiedziało podejmowanie 
działań przeciwko aptekom, 
które nie dyżurują zgodnie 
z harmonogramem. A to i tak 
przecież lepiej niż w innych 
powiatach, gdzie wciąż mówi 
się właścicielom aptek, że 
jak nie ma kto dyżurować, to 
muszą zatrudnić dodatkowego 
farmaceutę. Skąd go wziąć, 
a przede wszystkim – 
z czego mu zapłacić – to 
samorządów nie obchodzi.

Problem jest więc mocno 
nabrzmiały, farmaceuci są 
nim zmęczeni, a często 
zwyczajnie źli, że nadal 
jest aktualny. Bywają też 
znużeni tłumaczeniem 
spraw oczywistych ludziom, 
którzy podejmują decyzję 
w tych sprawach, a którzy 
niewiele o nich wiedzą.

Jakby w odpowiedzi na 
oczekiwania farmaceutów 

N O W E  R O Z D A N I E
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Propozycje �nansowania 
dyżurów: do godz. 24 
z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a jeśli dane 
starostwo chciałoby 
dłuższego dyżurowania, 
kolejne godziny pracy 
apteki powinno już 
s�nansować z lokalnego 
budżetu.

N O W E  R O Z D A N I E

senacka Komisja Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji 
powróciła w pierwszej połowie 
września do rozpatrywania 
petycji w sprawie dyżurów 
aptek i ich �nansowania. Jest 
to petycja Związku Powiatów 
Polskich dotycząca podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej 
mającej uregulować kwestię 
harmonogramów pracy aptek. 
Dołączono do niej, co jest 
ogromnym zwrotem 
w sprawie, stanowiska Minister- 
stwa Zdrowia i Ministerstwa 
Finansów zawierające między 
innymi konkretne propozycje 
�nansowania dyżurów – do 
godz. 24 z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a jeśli 
dane starostwo chciałoby 
dłuższego dyżurowania, kolejne 
godziny pracy apteki powinno 
już s�nansować z lokalnego 
budżetu. Takie rozwiązanie jest 
proponowane dla wszystkich, 
z wyjątkiem aptek z miast 
powyżej 25 tys. mieszkańców, 
bo tam dyżurujące apteki mają 
już możliwość osiągnięcia zysku 
z dyżuru bez potrzeby dopłaty 
do tej usługi, uważa resort.

Stanowisko to resort zdrowia 
przedstawil komisji w połowie 
lipca br., należy więc przyznać, 
że w tej sprawie tuż przed 
objęciem resortu przez 
ministra Niedzielskiego coś 
ważnego i bardzo długo 
oczekiwanego się w końcu 
wydarzyło. Stanowisko, 
podpisane przez wiceministra 
Macieja Miłkowskiego, 
niczego jednak nie zmieni, 
jeśli nie pójdą za nim dalsze 
działania. Zarówno samego 
ministerstwa, jak i parlamentu.

AR A ZA LE I

Dyskusja o dyżurach aptek 
podczas pandemii korona-
wirusa, choć wielowątkowa, 
prowadziła zwykle do jednej 
kwestii – do sytuacji �nansowej 
aptek. Z początku, gdy mowa 
była o tłumach pacjentów 

i o tym, że ich zakupy są ponad 
miarę, zwracano uwagę na to, 
że sytuacja aptek uległa dzięki 
temu poprawie. W efekcie 
przez krótki czas znikało z rynku 
mniej aptek niż do tej pory. 
Ten trend szybko się jednak 
odwrócił, ale do jego zmiany 
przyczyniła się także – czego 
nie można pominąć – decyzja 
o zamknięciu aptek Hebe. 
Sierpniowy spadek liczby aptek 
w zasadzie w całości tłumaczyć 
można właśnie tą decyzją.

Nie zmienia to jednak faktu, że 
liczba aptek oceniana jest wciąż 
jako zbyt wysoka. Na początku 
września było ich w Polsce 
łącznie nieco ponad 12 tys., 
do tego 1,2 tys. punktów 
aptecznych.

Liczba aptek nie miałaby 
jednak dla właścicieli aptek tak 
wielkiego znaczenia, gdyby 
wyższe były marże apteczne. 
A te z kolei wciąż są oceniane 
przez farmaceutów jako niskie. 
Potwierdzają to dane z rynku. 
Jak podała �rma PEX Phar-
maSequence, w lipcu średnia 
miesięczna marża apteczna 
ogółem wyniosła 
24,4 proc. i była niższa niż 
w czerwcu i styczniu br. 
odpowiednio o 0,5 i 1,5 proc. 
O 0,3 proc. była wyższa niż 
w lipcu minionego roku, ale 
o 2 proc. niższa niż w 2018 r. 
Dla leków refundowanych 
marża apteczna wynosiła nato-
miast w lipcu 18,9 proc. i była 
odrobinę niższa niż w czerwcu 
i identyczna jak w lipcu 2019 r. 
Dla leków z recept 
pełnopłatnych sięgała 
21 proc. i była o 0,7 proc. 
wyższa od czerwcowej 
i o 2,1 proc. wyższa od tej z lipca 
minionego roku, jednak aż 
o 9,6 proc. niższa od marży 
w 2018 r. W porównaniu 
z poprzednimi okresami 
malały też marże dla 
sprzedaży odręcznej. 
W stosunku do czerwca br. 
o 3 proc., wobec stycznia 

o 2,2 proc. i w porównaniu 
z lipcem 2019 r. – o 1,7 proc. 
Najbardziej jednak w stosunku 
do 2018 r. – o 4,2 proc.

W kontekście tych danych 
dyskusja o marżach po prostu 
musiała powrócić. Skoro od 
dawna postrzegane są one 
jako niskie, ich dalszy spadek 
musi mieć przecież takie 
konsekwencje. Czy jednak 
skończy się na dyskusjach 
w gronie farmaceutów? Tak 
właśnie może się stać, skoro nie 
ma powszechnego odczucia, że 
coś z tymi marżami jest jednak 
nie tak. Dowodzi tego choćby 
reakcja KRRiT – brak kary 
dla nadawcy telewizyjnego, 
który puścił na antenie 
program z tezą, że farmaceuci 
żerują na koronawirusie, 
podnosząc ceny leków.

Jeszcze trudniejsza jest w tej 
chwili odpowiedź na pytanie, 
czy ktoś ma w ogóle pomysł, 
jakie ewentualne zmiany 
w naliczaniu marż można 
zaproponować lub jakie 
inne zmiany przeprowadzić, 
by marżowość sprzedaży 
aptecznej podnieść inaczej 
niż poprzez „wciskanie” 
pacjentom niepotrzebnych 
im, ale wysokomarżowych 
produktów. Apteki mogą być 
zresztą w tym momencie 
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zakładnikiem propozycji 
�nansowania dyżurów. Ewen-
tualne negocjacje o marżach 
mogłyby bowiem przebiegać 
teraz w cieniu możliwości 
wprowadzenia wynagrodzenia 
za dyżury i być z tego 
powodu z punktu widzenia 
farmaceutów trudne lub wręcz 
skazane na porażkę. Pomimo 
tych zastrzeżeń zajęcie się 
marżami jest jednak kolejnym 
zadaniem dla ministra. Może 
nie najpilniejszym, ale jednak.

RECEPTY 
FARMACEUTYCZNE

W tym świetle nie najlepszy 
to może moment również 
na dyskusję o płaceniu 
farmaceutom za wystawianie 
recept i tę kwestię należałoby 
jednak sprawnie rozstrzygnąć. 
Farmaceuci wystawili w ciągu 
ostatnich miesięcy bardzo 
wiele recept, ponad 420 tys. 
Niestety, jakiś odsetek z nich 
mógł zostać wystawiony pod 
wpływem nacisków czy sugestii 
pracodawców; wyszło przecież 
na jaw, że farmaceuci bywali 
instruowani, by wystawiali jak 
najwięcej recept w interesie 
swojego pracodawcy. 
W praktyce może się to okazać 
bardzo krótkowzroczną 
strategią – takie podejście 
do sprawy prowadzić 
może bowiem 

do wniosku, że apteki dosko-
nale sobie radzą przy obecnych 
marżach, a tym samym, że nie 
ma potrzeby ich podnoszenia.

Może to mieć wpływ także 
na ewentualną dyskusję na 
temat płacenia farmaceutom 
i aptekom za wystawianie 
recept. Jest to tym bardziej 
prawdopodobne, że te 420 tys. 
recept wystawiono, gdy 
usługa ta jest darmowa. Po 
co więc dawać farmaceutom 
czy aptekom pieniądze za 
coś, co zrobią za darmo?

A jednak i z tym problemem 
obecny minister zdrowia będzie 
się musiał prędzej czy później 
zmierzyć. Co innego przecież, 
gdy wystawia się jedną receptę 
farmaceutyczną za darmo raz 
na tydzień lub miesiąc, 
co innego, gdy robi się 
to codziennie. Co innego 
także, gdy wystawia się ich całe 
mnóstwo, ale w szczególnym 
czasie pandemii, co innego, 
gdyby tak już miało być zawsze.

A NO ELIZAC A 
PRA A 

AR ACE T CZNE O

Jest jeszcze co najmniej jedna 
kwestia, którą minister powinien 
się zainteresować. Duża noweli-
zacja Prawa farmaceutycznego 
była hasłem, które przez długi 

czas miało tłumaczyć marazm 
resortu zdrowia w przeprowa-
dzaniu zmian w przepisach 
dotyczących rynku aptecznego. 
W zasadzie natychmiast po 
uchwaleniu nowelizacji po 
dziś dzień nazywanej „apteką 
dla aptekarza” zakończyła się 
aktywność ministerstwa na tym 
polu, choć potrzeb było wiele. 
Długo ten brak tłumaczono 
właśnie planem przeprowa-
dzenia dużej nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego. Takiej, która 
uporządkuje wiele spraw za 
jednym zamachem. Plan taki 
prezentował wiceminister 
Krzysztof Łanda. Ale potem 
zniknął z ministerstwa, 
a wraz z nim ta koncepcja.

Sprawy, które miał na myśli 
wiceminister, nie zostały 
jednak pokończone. Nie 
wprowadzono np. zapowiada-
nych rozwiązań dotyczących 
pozaaptecznego rynku leków, 
choć były już gotowe. Co 
więcej, nikt nie wytłumaczył, 
dlaczego dokonano nagle 
zwrotu o 180 stopni 
i zrezygnowano z jakichkolwiek 
działań w tej kwestii. 

Zmiana ministra to dobry 
moment, by przypomnieć 
również o tej sprawie.

Liczba aptek oceniana 
jest wciąż jako zbyt 

wysoka. Na początku 
września było ich 

w Polsce łącznie nieco 
ponad 12 tys., do tego 

1,2 tys. punktów 
aptecznych. Liczba 

aptek nie miałaby 
jednak dla właścicieli 

aptek tak wielkiego 
znaczenia, gdyby 

wyższe były marże 
apteczne. A te z kolei 

wciąż są oceniane 
przez farmaceutów 

jako niskie.
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E�eralgan (Paracetamolum), czopek doodbytniczy Skład: paracetamol: 80 mg, 150 mg, 300 mg Wskazania do stosowania: gorączka; leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia; bóle różnego pochodzenia Dawkowanie i sposób podawania: doodbytniczo; dawkę ustala 
się na podst. mc, zalecana dawka jednorazowa: 15 mg/kg mc, 4 razy/dobę co 6 h; maks. dawka dobowa ok. 60 mg/kg mc; niemowlęta i dzieci o mc. 5 do 10 kg (wiek ok. 2 do 24 m-cy), jedynie na zlecenie lekarza: 1 czopek 80 mg nie częściej niż co 6 h; nie więcej niż 4 czopki/dobę (maks. 
dawka dobowa paracetamolu 320 mg); dzieci o mc. 10 do 15 kg (wiek ok. 24 m-cy do 3 lat): 1 czopek 150 mg nie częściej niż co 6 h; nie więcej niż 4 czopki/dobę (maks. dawka dobowa paracetamolu 600 mg); dzieci o mc. 15 do 30 kg (wiek ok. 3 do 9 lat): 1 czopek 300 mg nie częściej niż 
co 6 h; nie więcej niż 4 czopki/dobę (maks. dawka dobowa paracetamolu 1200 mg); regularne stosowanie pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki, zachować równe 6 h odstępy między dawkami w dzień i w nocy; nie stosować dłużej niż 3 dni; dorośli i dzieci o mc >50 kg: 
całkowita dawka paracetamolu nie > niż 4 g/dobę; pacjenci w podeszłym wieku: brak konieczności mody�kacji dawki; pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: odstęp między dawkami odpowiednio 6/8 h przy: CrCl≥10 ml/min/CrCl<10 ml/min; pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: 
należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstęp między dawkami; dawka dobowa nie > niż 60 mg/kg mc./dobę (2 g/dobę): u dorosłych o mc. < 50 kg, przewlekła lub wyrównana czynna choroba wątroby, łagodna do umiarkowanej niewydolność wątroby, zespół Gilberta, przewlekła choroba 
alkoholowa, długotrwałe niedożywienie (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnienie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu lub którąkolwiek subst. pomoc., ciężka niewydolność lub czynna niewyrównana choroba wątroby, niedobór 
G6PD, leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia, jednoczesne stosowanie leków p-bólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenor�na, nalbu�na, pentazocyna), przebyte ostatnio zapalenie odbytu, odbytnicy lub krwawienie z odbytu Ostrzeżenia 
i środki ostrożności: zawiera paracetamol, aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki (w tym na receptę i bez) nie zawierają paracetamolu; E�eralgan, czopki 80 mg u dzieci poniżej 2 rż. stosować jedynie na zlecenie lekarza; istnieje ryzyko miejscowego 
podrażnienia, którego częstość i nasilenie wzrasta z czasem leczenia, częstością stosowania i dawką leku; podczas stosowania u dziecka dawki 60 mg/kg mc./dobę można rozważyć podawanie innych leków p. gorączkowych jedynie w przypadku niewystarczającego działania; nie stosować  
u dzieci z biegunką; nie stosować dawek większych niż zalecane (ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby), paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, 
które mogą być śmiertelne; w przypadku wysypki skórnej lub jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania; podczas leczenia nie spożywać alkoholu i nie zażywać leków zawierających alkohol (ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby, szczególnie u osób głodzonych 
i regularnie pijących alkohol); zachować ostrożność w: niewydolności wątroby (zespół Gilberta), ciężkiej niewydolności nerek; chorobie alkoholowej, przy nadmiernym spożywaniu napojów alkoholowych (3 lub > dziennie), odwodnieniu, anoreksji, bulimii lub kacheksji, hipowolemii, u pacjentów 
długotrwale niedożywionych, z małymi rezerwami glutationu w wątrobie (z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą). Działania niepożądane: rzadko: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność 
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wstrząsu ana�laktycznego oraz obrzęk Quinckego, ciężkie reakcje skórne: ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona), częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, 
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Postać leku wygodna do stosowania:
l przy wymiotach
l u niemowląt
l podczas snu
l u dzieci mających trudności 

z połknięciem leku

WYSOKA TEMPERATURA PRZY PRZEZIĘBIENIU  
BOLESNE ZĄBKOWANIE

GORĄCZKA PO SZCZEPIENIU

1. Mrozińska M. Zasady stosowania leków przeciwgorączkowych u dzieci, „Lek w Polsce”, Vol. 14 nr 10’04 (166) 
2. Efferalgan czopki 80 mg są przeznaczone dla niemowląt i dzieci w wieku ok. 2 do 24 miesiąca na zlecenie lekarza

Lek pierwszego wyboru do leczenia gorączki i bólu u dzieci1

już od

2
miesiąca2

)mulomatecaraP( czopki

E�eralgan (Paracetamolum), czopek doodbytniczy Skład: paracetamol: 80 mg, 150 mg, 300 mg Wskazania do stosowania: gorączka; leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia; bóle różnego pochodzenia Dawkowanie i sposób podawania: doodbytniczo; dawkę ustala
się na podst. mc, zalecana dawka jednorazowa: 15 mg/kg mc, 4 razy/dobę co 6 h; maks. dawka dobowa ok. 60 mg/kg mc; niemowlęta i dzieci o mc. 5 do 10 kg (wiek ok. 2 do 24 m-cy), jedynie na zlecenie lekarza: 1 czopek 80 mg nie częściej niż co 6 h; nie więcej niż 4 czopki/dobę (maks.
dawka dobowa paracetamolu 320 mg); dzieci o mc. 10 do 15 kg (wiek ok. 24 m-cy do 3 lat): 1 czopek 150 mg nie częściej niż co 6 h; nie więcej niż 4 czopki/dobę (maks. dawka dobowa paracetamolu 600 mg); dzieci o mc. 15 do 30 kg (wiek ok. 3 do 9 lat): 1 czopek 300 mg nie częściej niż
co 6 h; nie więcej niż 4 czopki/dobę (maks. dawka dobowa paracetamolu 1200 mg); regularne stosowanie pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki, zachować równe 6 h odstępy między dawkami w dzień i w nocy; nie stosować dłużej niż 3 dni; dorośli i dzieci o mc >50 kg:
całkowita dawka paracetamolu nie > niż 4 g/dobę; pacjenci w podeszłym wieku: brak konieczności mody�kacji dawki; pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: odstęp między dawkami odpowiednio 6/8 h przy: CrCl≥10 ml/min/CrCl<10 ml/min; pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:
należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstęp między dawkami; dawka dobowa nie > niż 60 mg/kg mc./dobę (2 g/dobę): u dorosłych o mc. < 50 kg, przewlekła lub wyrównana czynna choroba wątroby, łagodna do umiarkowanej niewydolność wątroby, zespół Gilberta, przewlekła choroba
alkoholowa, długotrwałe niedożywienie (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnienie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu lub którąkolwiek subst. pomoc., ciężka niewydolność lub czynna niewyrównana choroba wątroby, niedobór
G6PD, leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia, jednoczesne stosowanie leków p-bólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenor�na, nalbu�na, pentazocyna), przebyte ostatnio zapalenie odbytu, odbytnicy lub krwawienie z odbytu Ostrzeżenia
i środki ostrożności: zawiera paracetamol, aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki (w tym na receptę i bez) nie zawierają paracetamolu; E�eralgan, czopki 80 mg u dzieci poniżej 2 rż. stosować jedynie na zlecenie lekarza; istnieje ryzyko miejscowego
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Jeden procent,  
dwanaście decyzji

S P Ó R  O  J E D E N  P R O C E N T

N iemal dwa lata temu, 
w styczniu 2019 r., 
Związek Aptekarzy 

Pracodawców Polskich Aptek 
(ZAPPA) powiadomił podlas- 
kiego WIF o tym, że ogólno-
polska sieć aptek DOZ ma 
w województwie 16 placówek, 
choć – zgodnie z zasadą 
1 procenta – może mieć ich 
jedynie 4. ZAPPA zażądał od 
WIF wszczęcia postępowania 
w sprawie cofnięcia zezwoleń 
na prowadzenie aptek przez 
spółki wskazane we wniosku 
jako należące do grupy kapita-
łowej i naruszające tę zasadę.

ZARZ  NAZ  LO O  
OLOR

WIF badał sprawę wnikliwie, 
trwało to wiele miesięcy. 
Ustalił, że na terenie jego funk-
cjonowania działa kilkanaście 
spółek wchodzących w skład 
grupy kapitałowej, prowadzą-
cych łącznie 16 aptek oraz że 
wszystkie one są kontrolowane 
w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez innego 
przedsiębiorcę. Wielkość posia-
danych udziałów pozwala na 

przyjęcie, że DOZ SA sprawuje 
bezpośrednio lub pośrednio 
kontrolę nad tymi spółkami, 
bowiem stan posiadanych 
udziałów przekłada się na 
możliwość dysponowania 
bezpośrednio lub pośrednio 
większością głosów na zgro-
madzeniu wspólników w tych 
spółkach oraz ma prawo do 
powoływania lub odwoływania 
większości członków zarządu 
lub rady nadzorczej w spółkach.

WIF ustalił też, że w zarządach 
tych spółek zasiadają te same 
osoby, co świadczy o istnieniu 
powiązań osobowych 
pomiędzy podmiotami. 
I podkreślał, że identyczny skład 
zarządu w spółkach tworzących 
grupę kapitałową zapewnia, 
że decyzje podejmowane 
w tych spółkach są zbieżne 
i będą zabezpieczać interesy 
członków grupy kapitałowej. 
Tymczasem w świetle ustawy 
o ochronie konkurencji 
i konsumentów o sprawowaniu 
kontroli jednego podmiotu nad 
innym przesądzają wszelkie 
formy bezpośredniego lub 
pośredniego uzyskania przez 

przedsiębiorcę uprawnień, 
które osobno lub łącznie, przy 
uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają 
wywieranie decydującego 
wpływu na innego przedsię-
biorcę lub przedsiębiorców.

A podlaskie apteki wobec 
których WIF prowadził 
postępowanie miały nie 
tylko takie powiązania. Miały 
też – i zapewne nadal mają – tę 
samą lub podobną nazwę, logo, 
a nawet kolorystykę wnętrz, 
co dodatkowo potwierdza, że 
należą do jednej grupy kapita-
łowej i co identy�kuje je jako 
grupę w oczach pacjentów.

NIE PRA NIONA 
NA INTERPRETAC A

Ponieważ w województwie 
podlaskim jest niespełna 
400 aptek, zgodnie z zapisami 
Prawa farmaceutycznego 
jeden podmiot lub grupa 
kapitałowa może mieć na 
jego terenie maksymalnie 
cztery apteki. Tak wynika 
z warunków ustawowych, choć 
od lat obserwujemy próby 
odmiennego interpretowania 
tego przepisu i uzasadniania 
tezy, że warunek ten musi być 
spełniony jedynie w momencie 
uzyskiwania zezwolenia, ale już 
nie podczas prowadzenia apteki.

Tę interpretację promują 
podmioty zamierzające dalej 
rozwijać pod względem 
ilościowym swoje sieci 
apteczne po nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego nazywanej 
„apteką dla aptekarza”. 

Na początku września 
w branżowych mediach 

ukazała się informacja, 
że podlaskie spółki 
prowadzące apteki 

i wchodzące w skład 
grupy kapitałowej 

naruszającej zasadę 
1 procenta mają sześć 

miesięcy na jej 
opuszczenie. 

Rzeczywistość jest 
jednak trochę bardziej 

skomplikowana.
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W województwie 
podlaskim jest niespełna 
400 aptek, zgodnie 
z zapisami Prawa 
farmaceutycznego jeden 
podmiot lub grupa 
kapitałowa może mieć na 
jego terenie maksymalnie 
cztery apteki.

S P Ó R  O  J E D E N  P R O C E N T

Interpretację tę – czy raczej 
nadinterpretację – „wymyślono” 
jednak znacznie wcześniej. Już 
w 2004 r. Ministerstwo Zdrowia 
pytane o tę kwestię w związku 
z planami ekspansji jednej z �rm 
odpowiadało następująco: 
„Przekroczenie progu 1 proc. 
własności aptek działają- 
cych na terenie danego 
województwa uzasadnia 
zastosowanie przepisu 
art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo farmaceutyczne, który 
stanowi, że organ zezwalający 
cofa zezwolenie w przypadku, 
gdy przedsiębiorca przestał 
spełniać warunki określone 
przepisami prawa, wymagane 
do wykonywania działalności 
gospodarczej określonej 
w zezwoleniu”. Innymi słowy 
– ważna jest nie tylko liczba 
aptek posiadanych przez 
podmiot w chwili wydawania 
zezwolenia, ale również 
w trakcie jej prowadzenia.

Ministerstwo wspominało 
wtedy i o tym, że inna wykładnia 
przepisu mogłaby zostać uznana 
za wykładnię rozszerzającą, 
a przez to narażać organ admi-
nistracji publicznej na zarzut 
nieuprawnionej nadinterpretacji 
prawa. Idąc tym tropem, można 
stwierdzić, że prezentowanie 
innej wykładni tego przepisu, 
niezgodnej z określoną 
wtedy linią, a już w ogóle 
postępowanie według takiej 
rozszerzającej wykładni naraża 
podmioty na zarzut nieupraw-
nionej nadinterpretacji prawa.

Wróćmy jednak jeszcze 
na chwilę do stanowiska 
Ministerstwa Zdrowia sprzed 
kilkunastu lat. Resort uważał, że 
w świetle przepisów, w zgodnej 
opinii ekspertów, nie jest 
możliwe dywersy�kowanie 
sytuacji podmiotu ze względu 
na sposób nabycia własności 
apteki, „gdyż nie ma jakiegokol-
wiek prawnego znaczenia, czy 
1-procentowy próg własności 
aptek na terenie województwa 

ma zostać przekroczony na 
drodze utworzenia przez dany 
podmiot nowego obiektu apteki 
czy też zakupienie przez niego 
istniejącego obiektu”. A gdyby 
i to była jeszcze nie dość 
wyczerpująca odpowiedź, 
resort dodawał, że art. 99 
ust. 3 Prawa farmaceutycznego 
został zredagowany w istniejącej 
postaci z uwagi na konieczność 
wprowadzenia zasad uczciwej 
konkurencji mających 
uniemożliwić kontrolowanie 
sektora farmaceutycznego 
przez podmioty, które mogą 
dyktować określone warunki, 
uzależniając i podporząd-
kowując sobie inne apteki 
i pozbawiając rynek apteczny 
zasad uczciwej konkurencji.

EZ A  O NIĘCIA 
C BIE

Po analizie stanu prawnego, 
w tym przytoczonego stano-
wiska MZ, oraz po zaznajo-
mieniu się z wyjaśnieniami 
spółki podlaski WIF wezwał 
ją do usunięcia uchybień 
i dostosowania prowadzonej 
działalności do wymogów Prawa 
farmaceutycznego. Dał jej pół 
roku na realizację tego zadania. 
Podobne decyzje wydał wobec 
innych spółek wchodzących 
w skład grupy kapitałowej. 
Łącznie wydał 12 decyzji.

Te decyzje to kolejna, choć 
zapewne nie ostatnia dyskusja 
o możliwości przejmowania 
aptek przez podmioty 
funkcjonujące w ramach grup 
kapitałowych. Od kilku lat (od 
wspomnianych zmian w Prawie 
farmaceutycznym) przejmo-
wanie lub włączanie w skład 
grup kapitałowych innych 
spółek jest bowiem sposobem 
dalszego ilościowego rozbu-
dowywania sieci aptecznych. 
Wątpliwym w obliczu przepisów 
i wspomnianego stanowiska 
Ministerstwa Zdrowia oraz 
w świetle decyzji podlaskiego 
WIF, ale jednak stosowanym. 

I – co niezmiernie ważne – 
ocenianym w sądach pod 
różnym kątem. Czasem w taki 
sposób, że zwolennicy niesto-
sowania zasady 1 procenta 
wyciągają z sądowych wyroków 
wniosek, że – w uproszczeniu 
– sąd także uważa, iż nie 
trzeba przestrzegać przepisów 
antykoncentracyjnych zawar-
tych w Prawie farmaceutycznym.

E EN PROBLE  TRZ  
ER T

Sztandarowym tego przykładem 
jest sprawa sprzed kilku lat, gdy 
różne składy sędziowskie WSA 
w odmienny sposób odpowia-
dały na pytanie o konsekwencje 
połączenia spółek aptecznych. 
O rozpatrzenie tej kwestii 
wniosła spółka, która dokonała 
kilkunastu takich transakcji 
i w związku z tym złożyła do 
WSA kilkanaście skarg (bo 
negatywne stanowisko WIF 
wobec tych działań poparł także 
GIF). W zależności od składu 
sędziowskiego orzekającego 
w konkretnym przypadku 
dowiadywała się, że zezwolenie 
przeszło na spółkę przejmującą 
zgodnie z zasadą sukcesji 
administracyjnoprawnej, że nie 



30 

r e n t g e n  m i e s i ą c a

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 0

W Prawie 
farmaceutycznym nie 

opisano procedury 
cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej 

w przypadku 
przekroczenia limitu, 

nie ma też prawnie 
określonych kryteriów 

pozwalających 
inspektorowi 

wojewódzkiemu na 
wybór jednej czy kilku 

aptek do zamknięcia 
spośród większej ich 

liczby na terenie 
województwa.

przeszło, bo zasada sukcesji nie 
działa, jeśli inne przepisy mówią 
inaczej, a Prawo farmaceu-
tyczne mówi przecież inaczej 
lub że nie tylko zezwolenie nie 
przeszło na spółkę przejmującą, 
ale wygasło wskutek połączenia 
spółek, bo WIF odmawia 
udzielenia zezwolenia, gdy 
wnioskodawca nie daje rękojmi 
należytego prowadzenia apteki.

Ta sytuacja wprowadziła 
dodatkowe zamieszanie. Jasny, 
jak się do tej pory wydawało, 
przepis, nadinterpretowany 
jedynie przez podmioty, dla 
których było to korzystne, zaczął 
nagle budzić wątpliwości. 
Jednak nie dlatego, że 
zwątpiono, w jakim celu go 
wprowadzono do Prawa 
farmaceutycznego, ale dlatego 
że jego treść okazała się nie 
dość precyzyjna w ocenie sądu. 
I każdy interpretował przepisy 
już tak, jak chciał. I każdy 
miał ku temu „podkładkę”, 
wystarczyło sięgnąć po 
odpowiednie orzeczenie WSA.

E NA  NIE CA IE  
SPRZYJA

Jednak uzasadnienie orzeczenia 
rzekomo sprzyjającego tym, 

którzy nie stosują się do zasady 
1 procenta, nie było do końca 
takie, jak to głoszono. Sąd 
przedstawił w nim bowiem tok 
swojego myślenia. Podkreślił, 
że WIF w drodze decyzji 
administracyjnej zmienił 
zezwolenie, wpisując 
w miejsce dotychczasowego 
podmiotu prowadzącego 
aptekę nazwę spółki przejmu-
jącej, a potem wszczął z urzędu 
postępowanie w sprawie 
cofnięcia zezwolenia. 
A to – w opinii sądu – narusza 
zasadę pogłębiania zaufania 
do władzy publicznej zapisaną 
w Kodeksie postępowania 
administracyjnego. I na tej 
podstawie sformułował 
kolejne wnioski.

Po pierwsze, że w Prawie 
farmaceutycznym nie opisano 
procedury cofnięcia zezwo-
lenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej w przypadku 
przekroczenia limitu oraz że 
nie ma prawnie określonych 
kryteriów pozwalających 
inspektorowi wojewódzkiemu 
na wybór jednej czy kilku 
aptek do zamknięcia spośród 
większej ich liczby na terenie 
województwa. Sąd wskazał 
więc na błędy proceduralne 
popełnione przez WIF, uznając, 
że skoro wiedział o tym, 
że udzielenie zezwolenia 
oznacza przekroczenie limitu 
liczby aptek przez podmiot, 
to nie powinien rozpoczynać 
procedury cofnięcia zezwo-
lenia, tylko wezwać podmiot 
do usunięcia naruszenia prawa. 
W uzasadnieniu napisano, że 
zgodnie z przepisami organ 
zezwalający cofa zezwolenie, 
gdy przedsiębiorca nie usunął 
w wyznaczonym przezeń 
terminie naruszenia prawa.

Miało to konsekwencje. 
Z jednej strony zwolennicy 
rozwijania sieci aptecznych, 
nie czekając na uzasadnienie, 
a potem – jak można sądzić – 
pomijając je, twierdzili, 

że można mieć jednak 
więcej niż 1 procent aptek 
w województwie. Z drugiej 
strony poseł Waldemar Buda 
pytał ministra zdrowia o los 
1,5 tys. aptek, które działają 
w ramach sieci, przekraczając 
limit 1 procenta. Odpowiedź 
była oględna. W przyszłych 
pracach legislacyjnych – 
zapewniało ministerstwo 
– zostanie uwzględniona 
kwestia sformalizowania 
współpracy między inspekcją 
farmaceutyczną a UOKiK.

Taka współpraca oznaczałaby 
jednak wyeliminowanie 
sytuacji, w których sieci 
apteczne korzystne dla 
siebie werdykty – zgody 
na przyłączenie kolejnych 
spółek – otrzymują z UOKiK. 
A UOKiK, jak wiadomo, jest 
urzędem zajmującym się 
konkurencją i działa w oparciu 
o przepisy antymonopolowe, 
nie uwzględniając istnienia 
przepisów szczegółowych 
stworzonych wyłącznie dla 
rynku farmaceutycznego 
zawartych w Prawie 
farmaceutycznym.

Marcin Czech, ówczesny 
wiceminister zdrowia, 
zastrzegał jednak w odpo-
wiedzi na pytanie posła Budy, 
że Kodeks postępowania 
administracyjnego nakazuje 
organom administracji 
państwowej stanie na straży 
praworządności i podej-
mowanie w związku z tym 
czynności niezbędnych do 
dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz załatwienia 
sprawy z uwzględnieniem 
interesu społecznego i słusz-
nego interesu obywateli. „Jeśli 
więc prawidłowe rozpatrzenie 
sprawy” – dodawał wicemi-
nister – „wymaga uzyskania 
informacji od innego organu 
administracji publicznej, organ 
prowadzący postępowanie 
powinien wystąpić z wnios- 
kiem o ich udzielenie, a organ, 

S P Ó R  O  J E D E N  P R O C E N T
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do którego wystosowano 
wniosek, ma obowiązek 
podjąć stosowne działania”.

Innymi słowy: UOKiK nie 
powinien wydawać zgody na 
połączenie sieci aptecznych 
czy też przejęcie jednej z nich 
przez drugą bez odwołania się 
do inspekcji farmaceutycznej. 
Tyle że UOKiK nie podlega 
w żaden sposób resortowi 
zdrowia, więc wiceminister 
zdrowia nie mógł ani nakazać 
kierownictwu UOKiK jakichś 
działań, ani badać, czy postę-
puje w zgodzie z przepisami.

ZAKAZ 
NIEEGZEKWOWALNY

Pytając ministra zdrowia 
o 1,5 tys. „ponadlimitowych” 
aptek w kraju, poseł Buda 
zasygnalizował jeszcze jedną 
ważną kwestię. „Analizując 
przedmiotową sprawę, trzeba 
również zwrócić uwagę na 
przedstawiane stanowisko, że 
przed ewentualnym uchyle-
niem zezwolenia z przyczyn 
niedopuszczalnej koncentracji 
konieczne jest wezwanie 
do usunięcia stwierdzonych 
uchybień. Powoduje to 
w konsekwencji, że każde naru-
szenie będzie eliminowane, ale 
tak naprawdę przez prze-
noszenie na inne podmioty, 
co czyni zakaz nieegzekwo-
walnym” – oceniał poseł.

Odnosząc się do wyroków 
sądów rzekomo sprzyjających 
łamaniu zasad antykoncen-
tracyjnych, Buda podkreślał 
też, że w stanowisku sądu 
podkreślono, iż nie ma 
przepisów proceduralnych 
uprawniających do cofania 
zezwoleń w związku z ustawo-
wymi zapisami antykoncen-
tracyjnymi oraz ustawowych 
kryteriów doboru aptek 
podlegających zamknięciu. 
W jego ocenie należałoby więc 
podjąć działania zmierzające 

do jednoznacznego uregulo-
wania tej kwestii w ustawie.

Wskazywał więc na słabość czy 
też nieprecyzyjność obowią-
zujących przepisów, które 
odpowiadają za to, że przepisy 
te są omijane, lekceważone 
lub nieegzekwowalne.

NSA PRZECIWKO 
INSPEKCJI?

Jednak w lutym tego roku 
pojawiły się wyroki NSA, które 
dodatkowo zagmatwały 
sprawę. Dotyczyły jedynie 
nieco innej sytuacji – odmowy 
zmiany zezwoleń przez WIF 
w przypadkach, gdy doszło 
do przejęcia sieci aptek przez 
inną spółkę zgodnie z zasadą 
sukcesji uniwersalnej, wyrażoną 
w Kodeksie spółek handlowych. 
NSA wskazał na literalną treść 
zapisu antykoncentracyjnego 
Prawa farmaceutycznego 
i podkreślił, że wynika z niego 
w sposób jednoznaczny, iż 
reguluje on zasady wydawania 
zezwoleń, a nie zmiany 
zezwoleń. Zwolennicy dalszego 
ilościowego rozwoju sieci 
aptecznych zinterpretowali 
to następująco – NSA jest 
przeciwko działaniom inspekcji 
farmaceutycznej. I twierdzili, że 
NSA jednoznacznie rozstrzygnął, 
iż przepisy antykoncentracyjne 
stosuje się wyłącznie na etapie 
wydania nowego zezwolenia 
na prowadzenie apteki oraz że 
odmowy zamiany zezwolenia 
w związku z 1 procentem 
były niezgodne z prawem.

Było też rozróżnienie literalnej, 
systemowej i celowościowej 
wykładni przepisów i wywo-
dzenie z tego podziału tezy, 
że inspektorzy farmaceutyczni 
zaczęli od jakiegoś czasu 
stosować rozszerzającą 
interpretację istniejących 
zakazów oraz że stosowali 
w pierwszym rzędzie wykładnię, 
która wcale nie powinna 
być brana pod uwagę jako 

pierwsza. Sprawiało to wrażenie 
fachowej polemiki, jednak 
w praktyce prowadzić miało 
do tego, by jedną z wykładni 
uznać za lepszą czy właściwszą. 
Dyskusje te koncentrowały 
się wokół słów „nie wydaje się” 
z zapisu antykoncentracyjnego 
Prawa farmaceutycznego 
i prowadziły zwolenników 
łamania zasady 1 procenta znów 
do wniosku, że ta zasada musi 
być przestrzegana wyłącznie 
w momencie wydawania 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki. A to kończyło w ich 
ocenie spór o 1 procent.

TO WCALE NIE KONIEC

NIA odpowiadała na to, że 
obwieszczenie końca sporu 
o 1 procent, a tym bardziej 
zwycięstwa zwolenników 
nieprzestrzegania zasady 
1 procenta jest przedwczesne. 
Zaznaczała, że w swych wy- 
rokach NSA odniósł się do 
nieaktualnego od kilku lat 
stanu prawnego oraz że nie 
odniósł się do tego, co ma 
zrobić WIF, jeśli doszło do 
przekroczenia norm antykon-
centracyjnych. Podkreś- 
lała, że wiele orzeczeń NSA 
wprost pokazuje, iż narusze- 
nie tych norm jest nie 
tylko naruszeniem Prawa 
farmaceutycznego, ale też 
swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej 
oraz elementarnych zasad 
opisanych w konstytucji.

NIA dowodziła również, że 
wskutek wyroku NSA wnioski 
podmiotu skarżącego będą 
musiały być ponownie 
rozpatrzone przez WIF, co nie 
oznacza, że nowe decyzje 
będą zgodne z oczekiwaniem 
spółki przejmującej. Tym 
samym – że NSA nie rozstrzy-
gnął czy spółka, która nabyła 
w wyniku połączenia zezwo-
lenia w liczbie przekraczającej 
limity antykoncentracyjne, 
nadal spełnia warunki 

W sierpniu br. znów temat 
powrócił za sprawą 
kolejnych wyroków NSA. 
Były one skutkiem skarg 
na odmowę zmiany 
zezwolenia przez WIF 
z uwagi na przekro- 
czenie limitu 
antykoncentracyjnego 
oraz poparciem jego 
stanowiska przez 
GIF i WSA.

S P Ó R  O  J E D E N  P R O C E N T
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wymagane do wykonywania 
działalności gospodarczej 
określonej w zezwoleniu.

Należy zaznaczyć – dodawała 
też NIA – że WSA w Warszawie 
w wyroku ze stycznia 2018 r., 
prezentując analogiczny pogląd 
jak NSA w wyrokach z lutego br. 
o przejściu zezwoleń ex lege, 
wskazał, że funkcjonowanie 
apteki w warunkach niezgod-
nych z limitem ilościowym 
wynikającym z zapisów 
antykoncentracyjnych jest 
niezgodne z przepisami, a to 
może dać inspekcji farmaceu-
tycznej podstawę do wszczęcia 
postępowania o cofnięciu 
zezwolenia w oparciu o przepisy 
art. 101 pkt 4 w związku 
z art. 37ap ust. 1 pkt 2 Prawa 
farmaceutycznego. A przepis 
ten mówi, że organ zezwa-
lający cofa zezwolenie, gdy 
przedsiębiorca przestał spełniać 
warunki określone przepisami, 
wymagane do wykonywania 
działalności określonej w zezwo-
leniu. W tym przypadku, jak 
wyjaśniała NIA, prowadzenie 
apteki w sposób naruszający 
przepisy prawa może nega-
tywnie rzutować na rękojmię 
należytego prowadzenia 
apteki stanowiącej niezbędny 
wymóg do jej prowadzenia.

SKARGI BEZZASADNE

W sierpniu br. znów temat 
powrócił za sprawą kolejnych 
wyroków NSA. Były one skutkiem 
skarg na odmowę zmiany 
zezwolenia przez WIF z uwagi na 
przekroczenie limitu antykon-
centracyjnego oraz poparciem 
jego stanowiska przez GIF i WSA. 
Skargi kasacyjne podmiotu NSA 
uznał jednak za bezzasadne. 
Podając swój 
werdykt do publicznej 
wiadomości, podkreślał istnienie 
w Kodeksie spółek handlowych 
zwrotu „chyba że ustawa stanowi 
inaczej” w kontekście przecho-
dzenia zezwoleń posiadanych 
przez spółkę przejmowaną 
na spółkę przejmującą.

Tym razem zwolenników 
omijania zasady 1 procenta nie 
było słychać. Druga strona infor-
mowała natomiast powściągliwie 
o wyrokach, zauważając, że 
spór dotyczył tego, czy wskutek 
połączenia spółek zezwolenia na 
prowadzenie aptek przechodzą 
na spółkę przejmującą oraz że 
NSA orzekł, iż nie przechodzą, 
skoro Prawo farmaceutyczne 
mówi to, co mówi. Nie rozgorzała 
więc następna, gorąca dyskusja 
o 1 procencie. Być może 
dojdzie do niej, gdy pojawią się 
uzasadnienia tych wyroków, 
jednak gdy powstawał ten tekst, 
nie były one jeszcze znane.

LE ZI  EC Z E  
CZ TA  ZA A NIENIA

Bez większych komentarzy 
przeszło też wydarzenie nieco 
wcześniejsze (z lipca), czyli 
ogłoszenie spółki Jeronimo 
Martins Drogerie i Farmacja 
o zamknięciu prowadzonych 
przez nią aptek Hebe. W infor-
macji tej spółka deklarowała, 
że zamierza skoncentrować się 
wyłącznie na części drogeryjnej, 
bo od nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego w 2017 r. 
możliwości rozwoju sieci 
aptecznych zostały ograniczone. 
Trudno jednak nie zauważyć, że 

decyzja ta zbiegła się w czasie 
z tym momentem pandemii 
koronawirusa, któremu 
towarzyszyły zwolnienia 
w różnych branżach. I kiedy 
pojawiły się bardzo złe prognozy 
dla aptek, bo choć zyskały one 
na początku pandemii, to w kilku 
kolejnych miesiącach miały 
nierzadko przychody i dochody 
niższe od wcześniejszych.

Nie można też zapominać o tym, 
że wojewódzcy inspektorzy 
farmaceutyczni w całym kraju 
mają do czynienia z podobnymi 
sprawami i albo już wydali 
w nich decyzje, albo właśnie je 
przygotowują. Podobne sprawy 
czekają na rozpatrzenie przez GIF, 
WSA i NSA, kolejne będą do nich 
tra�ać. A zważywszy na znane 
nam już wyroki i uzasadnienia, 
szala raczej nie będzie się 
przechylać raz w jedną, raz 
w drugą stronę. Oczywiście 
każdy uczestnik i obserwator 
rynku aptecznego może się 
spodziewać korzystnych akurat 
dla siebie werdyktów, popierają-
cych jego punkt widzenia, jednak 
sądowe orzeczenia zdają się 
prowadzić w jednym kierunku.

Na razie jednak warto śledzić 
kolejne decyzje WIF-ów i GIF, 
wyroki WSA i NSA. Przyglądać 
się decyzjom lub wyrokom, 
które ostatecznie zakończą 
poszczególne sprawy i wnikliwie 
czytać uzasadnienia. Dlatego 
tak bardzo ciekawa jest sprawa, 
od której rozpoczęliśmy ten 
tekst, czyli decyzja podlaskiego 
WIF nakazująca 12 spółkom 
należącym do grupy kapitałowej 
usunięcie naruszeń przepisów. 
Należy przyjąć, że spółki 
odwołają się od tej decyzji, gdyż 
mają do tego prawo. Podobnie 
jak w innych przypadkach spór 
będzie się więc toczyć kolejno 
przed GIF, WSA i NSA. Oznacza 
to, że na wyroki i ich uzasad-
nienie przyjdzie – jak uczy 
doświadczenie – poczekać.

S P Ó R  O  J E D E N  P R O C E N T

Małgorzata Grosman

W o�cjalnej informacji 
o zamknięciu aptek 

Hebe Jeronimo Martins 
Drogerie i Farmacja 

deklarował, że zamierza 
skoncentrować się 

wyłącznie na części 
drogeryjnej, bo od 
nowelizacji Prawa 

farmaceutycznego 
w 2017 r. możliwości 

rozwoju sieci 
aptecznych zostały 

ograniczone.

Kostarox, 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletki powlekane. Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg lub 120 etorykoksybu oraz, odpowiednio, 0,53 mg, 1,06 mg, 1,60 mg, 2,13 mg laktozy. Wskazania: U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w objawowym 
leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej. U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w krótkotrwałym 
leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym. Decyzję o przepisaniu wybiórczego inhibitora COX-2 należy podejmować na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń u pacjenta. Dawkowanie i sposób podawania: Stosować 
możliwie najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, gdyż ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych może zwiększać się wraz z dawką i czasem leczenia. Weryfikować okresowo potrzebę kontynuacji leczenia łagodzącego objawy i uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób 
z chorobą zwyrodnieniową stawów. ChZS: 30 mg raz na dobę. U niektórych osób zwiększenie dawki do 60 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. W razie jej braku rozważyć inne sposoby leczenia. RZS i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 60 mg raz na dobę. U niektórych osób 
zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego dawkę można zmniejszyć do 60 mg raz na dobę. W razie braku korzyści terapeutycznych rozważyć inne sposoby leczenia. Ostre zespoły bólowe: lek stosować wyłącznie w okresie 
występowania ostrych objawów bólowych. Ostre zapalenie stawów w przebiegu dny moczanowej: 120 mg raz na dobę. W badaniach klinicznych lek podawano przez 8 dni. Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym: 90 mg raz na dobę, maksymalnie do 3 dni. U niektórych osób może być 
konieczne stosowanie dodatkowo innej analgezji podczas trzydniowej terapii. Stosowanie większych dawek niż zalecane w poszczególnych wskazaniach nie wykazało większej skuteczności lub nie było zbadane. Dawka w ChZS nie powinna wynosić > 60 mg/dobę, w RZS i zesztywniającym 
zapaleniu stawów kręgosłupa nie powinna wynosić > 90 mg/dobę, w dnie moczanowej o ostrym przebiegu nie powinna wynosić > 120 mg/dobę (leczenie tą dawką do 8 dni), a w leczeniu ostrego bólu po zabiegu stomatologicznym nie powinna wynosić > 90 mg/dobę (leczenie tą dawką do 
3 dni). Osoby w podeszłym wieku: zmiana dawki nie jest konieczna. Zaleca się ostrożność. Zaburzenia czynności wątroby: w lekkich zaburzeniach (5-6 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki > 60 mg/dobę; w umiarkowanych zaburzeniach (7-9 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki 
> 30 mg/dobę. Zaleca się ostrożność. Stosowanie leku w ciężkich zaburzeniach (≥ 10 pkt wg Childa-Pugha) jest przeciwwskazane. Zaburzenia czynności nerek: przy Clkr ≥ 30 ml/min zmiana dawki nie jest konieczna. Stosowanie leku u pacjentów z Clkr < 30 ml/min jest przeciwwskazane. Dzieci 
i młodzież: stosowanie u osób < 16 lat jest przeciwwskazane. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, a działanie może rozpocząć się szybciej, jeśli lek przyjmuje się na czczo. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Skurcz oskrzeli, ostry nieżyt nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub reakcje typu alergicznego po wcześniejszym podaniu kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innego 
NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ciąża i karmienie piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stężenie albuminy w surowicy < 25 g/l lub ≥ 10 pkt wg Childa-Pugha). Szacunkowy Clkr < 30 ml/min. Wiek < 16 lat. Zapalenie błony śluzowej jelit. Zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg 
NYHA). Nadciśnienie tętnicze (stale zwiększone > 140/90 mm Hg i nieodpowiednio kontrolowane). Rozpoznana choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych i/lub choroba naczyń mózgowych. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Istnieje ryzyko powikłań w obrębie górnego 
odcinka przewodu pokarmowego [perforacje, owrzodzenie, krwawienia (POK)], również prowadzących do zgonu. Zachować ostrożność u osób z większym ryzykiem powikłań w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych ze stosowaniem NLPZ: osób w podeszłym wieku, 
osób przyjmujących też inne NLPZ lub ASA albo osób z chorobą przewodu pokarmowego, tj. owrzodzeniem i krwawieniem w wywiadzie. Podczas stosowania etorykoksybu i ASA (nawet małych dawek) istnieje zwiększone ryzyko dalszych działań niepożądanych (owrzodzenie lub inne 
powikłania żołądkowo-jelitowe). Stosowanie wybiórczych inhibitorów COX-2 może się wiązać z ryzykiem zdarzeń zakrzepowych (zwłaszcza zawału serca i udaru), dlatego należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową przez możliwie najkrótszy czas i okresowo weryfikować 
potrzebę dalszego leczenia łagodzącego objawy oraz uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. U osób z dużym ryzykiem działań niepożądanych dotyczących układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących 
tytoń), lek stosować tylko po rozważeniu celowości takiego leczenia. Wybiórcze inhibitory COX-2 nie zastępują ASA w zapobieganiu zakrzepowo-zatorowym chorobom układu sercowo-naczyniowego (brak działania przeciwpłytkowego). Prostaglandyny powstające w nerkach mogą pełnić 
rolę wyrównawczą w utrzymywaniu przepływu nerkowego. Dlatego przy zaburzonym przepływie nerkowym etorykoksyb może zmniejszać wytwarzanie prostaglandyn, przepływ krwi przez nerki i zaburzenia czynności nerek (zwłaszcza u osób z istotnymi zaburzeniami czynności nerek, 
niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby). Należy kontrolować czynność nerek. Podczas leczenia obserwowano zatrzymanie płynów, obrzęki i nadciśnienie tętnicze. Lek może spowodować wystąpienie lub nawrót zastoinowej niewydolności serca. Zachować ostrożność 
u osób z niewydolnością serca, zaburzeniami czynności lewej komory lub nadciśnieniem w wywiadzie oraz u osób z obrzękami z dowolnej innej przyczyny, a w razie pogorszenia stanu wdrożyć odpowiednie postępowanie, włącznie z odstawieniem leku. Stosowanie leku, zwłaszcza w dużych 
dawkach, może zwiększyć częstość ciężkiego nadciśnienia. Przed rozpoczęciem leczenia etorykoksybem należy skontrolować nadciśnienie krwi. Ciśnienie krwi należy kontrolować w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a następnie okresowo. Jeśli zwiększy się ono znacząco, rozważyć 
inną metodę leczenia. Zgłaszano zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT. Należy kontrolować stan każdego pacjenta, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zaburzenia czynności wątroby lub u którego wyniki badań czynności wątroby były nieprawidłowe. W razie objawów 
niewydolności wątroby lub utrzymywania się nieprawidłowych wyników badań > 3 x GGN lek należy odstawić. Jeżeli podczas leczenia nastąpi pogorszenie czynności wymienionych układów/narządów, należy wdrożyć odpowiednie lecznicze i rozważyć odstawienie leku. Należy zapewnić 
odpowiednią opiekę medyczną podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku i osób z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca. Zachować ostrożność na początku leczenia pacjentów odwodnionych (wskazane jest nawodnienie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia). Bardzo 
rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (również zakończone zgonem), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, związane ze stosowaniem NLPZ i niektórych wybiórczych inhibitorów COX-2. Ich ryzyko jest największe na początku terapii, a większość 
powikłań notowano w 1. miesiącu leczenia. Podczas stosowania etorykoksybu notowano poważne reakcje nadwrażliwości, tj. anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy. Niektóre wybiórcze inhibitory COX-2 powodowały zwiększenie ryzyka reakcji skórnych u osób z uczuleniem na leki 
w wywiadzie. Jeśli wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości, lek należy odstawić. Etorykoksyb może maskować gorączkę i inne objawy stanu zapalnego. Zachować ostrożność podczas stosowania etorykoksybu z warfaryną 
lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Etorykoksyb nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Bardzo często: ból brzucha. Często: zapalenie wyrostka zębodołowego, obrzęki/zatrzymywanie płynów, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, skurcz 
oskrzeli, zaparcie, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga/refluks, biegunka, niestrawność/dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, 
wybroczyny, astenia/zmęczenie, choroba grypopodobna. Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, niedokrwistość (głównie związana z krwawieniem z przewodu pokarmowego), leukopenia, małopłytkowość, 
nadwrażliwość, zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała, lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa, omamy, zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje, niedoczulica, senność, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia 
obwodowego, migotanie przedsionków, tachykardia, zastoinowa niewydolność serca, niespecyficzne zmiany w EKG, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaczerwienienie skóry, incydent naczyniowo-mózgowy, przemijający napad niedokrwienny, przełom nadciśnieniowy, 
zapalenie naczyń, wzdęcie brzucha, zmiany częstości wypróżnień, suchość w jamie ustnej, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, wrzody trawienne, w tym perforacja przewodu pokarmowego i krwawienie, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki, kaszel, duszność, krwawienie 
z nosa, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, kurcze/skurcze mięśni, ból mięśni i kości/sztywność, białkomocz, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, niewydolność nerek, ból w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększona 
aktywność kinazy kreatynowej, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs, splątanie, niepokój (gł. ruchowy), zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka, zespół 
Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, wykwity polekowe, zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Działania niepożądane NLPZ, które mogą wystąpić podczas stosowania etorykoksybu: uszkodzenie nerek (w  tym śródmiąższowe zapalenie nerek) i  zespół 
nerczycowy. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, 
faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: Lek wydawany na receptę. Pozwolenia Prezesa URPL nr: 23499 (30 mg), 23500 (60 mg), 
23501 (90 mg), 23502 (120 mg). Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 209 70 00, faks: +48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące refundacji: Lek pełnopłatny. 
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Kostarox, 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletki powlekane. Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg lub 120 etorykoksybu oraz, odpowiednio, 0,53 mg, 1,06 mg, 1,60 mg, 2,13 mg laktozy. Wskazania: U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w objawowym 
leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej. U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w krótkotrwałym 
leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym. Decyzję o przepisaniu wybiórczego inhibitora COX-2 należy podejmować na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń u pacjenta. Dawkowanie i sposób podawania: Stosować 
możliwie najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, gdyż ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych może zwiększać się wraz z dawką i czasem leczenia. Weryfikować okresowo potrzebę kontynuacji leczenia łagodzącego objawy i uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób 
z chorobą zwyrodnieniową stawów. ChZS: 30 mg raz na dobę. U niektórych osób zwiększenie dawki do 60 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. W razie jej braku rozważyć inne sposoby leczenia. RZS i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 60 mg raz na dobę. U niektórych osób 
zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego dawkę można zmniejszyć do 60 mg raz na dobę. W razie braku korzyści terapeutycznych rozważyć inne sposoby leczenia. Ostre zespoły bólowe: lek stosować wyłącznie w okresie 
występowania ostrych objawów bólowych. Ostre zapalenie stawów w przebiegu dny moczanowej: 120 mg raz na dobę. W badaniach klinicznych lek podawano przez 8 dni. Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym: 90 mg raz na dobę, maksymalnie do 3 dni. U niektórych osób może być 
konieczne stosowanie dodatkowo innej analgezji podczas trzydniowej terapii. Stosowanie większych dawek niż zalecane w poszczególnych wskazaniach nie wykazało większej skuteczności lub nie było zbadane. Dawka w ChZS nie powinna wynosić > 60 mg/dobę, w RZS i zesztywniającym 
zapaleniu stawów kręgosłupa nie powinna wynosić > 90 mg/dobę, w dnie moczanowej o ostrym przebiegu nie powinna wynosić > 120 mg/dobę (leczenie tą dawką do 8 dni), a w leczeniu ostrego bólu po zabiegu stomatologicznym nie powinna wynosić > 90 mg/dobę (leczenie tą dawką do 
3 dni). Osoby w podeszłym wieku: zmiana dawki nie jest konieczna. Zaleca się ostrożność. Zaburzenia czynności wątroby: w lekkich zaburzeniach (5-6 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki > 60 mg/dobę; w umiarkowanych zaburzeniach (7-9 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki 
> 30 mg/dobę. Zaleca się ostrożność. Stosowanie leku w ciężkich zaburzeniach (≥ 10 pkt wg Childa-Pugha) jest przeciwwskazane. Zaburzenia czynności nerek: przy Clkr ≥ 30 ml/min zmiana dawki nie jest konieczna. Stosowanie leku u pacjentów z Clkr < 30 ml/min jest przeciwwskazane. Dzieci 
i młodzież: stosowanie u osób < 16 lat jest przeciwwskazane. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, a działanie może rozpocząć się szybciej, jeśli lek przyjmuje się na czczo. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Skurcz oskrzeli, ostry nieżyt nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub reakcje typu alergicznego po wcześniejszym podaniu kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innego 
NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ciąża i karmienie piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stężenie albuminy w surowicy < 25 g/l lub ≥ 10 pkt wg Childa-Pugha). Szacunkowy Clkr < 30 ml/min. Wiek < 16 lat. Zapalenie błony śluzowej jelit. Zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg 
NYHA). Nadciśnienie tętnicze (stale zwiększone > 140/90 mm Hg i nieodpowiednio kontrolowane). Rozpoznana choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych i/lub choroba naczyń mózgowych. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Istnieje ryzyko powikłań w obrębie górnego 
odcinka przewodu pokarmowego [perforacje, owrzodzenie, krwawienia (POK)], również prowadzących do zgonu. Zachować ostrożność u osób z większym ryzykiem powikłań w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych ze stosowaniem NLPZ: osób w podeszłym wieku, 
osób przyjmujących też inne NLPZ lub ASA albo osób z chorobą przewodu pokarmowego, tj. owrzodzeniem i krwawieniem w wywiadzie. Podczas stosowania etorykoksybu i ASA (nawet małych dawek) istnieje zwiększone ryzyko dalszych działań niepożądanych (owrzodzenie lub inne 
powikłania żołądkowo-jelitowe). Stosowanie wybiórczych inhibitorów COX-2 może się wiązać z ryzykiem zdarzeń zakrzepowych (zwłaszcza zawału serca i udaru), dlatego należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową przez możliwie najkrótszy czas i okresowo weryfikować 
potrzebę dalszego leczenia łagodzącego objawy oraz uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. U osób z dużym ryzykiem działań niepożądanych dotyczących układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących 
tytoń), lek stosować tylko po rozważeniu celowości takiego leczenia. Wybiórcze inhibitory COX-2 nie zastępują ASA w zapobieganiu zakrzepowo-zatorowym chorobom układu sercowo-naczyniowego (brak działania przeciwpłytkowego). Prostaglandyny powstające w nerkach mogą pełnić 
rolę wyrównawczą w utrzymywaniu przepływu nerkowego. Dlatego przy zaburzonym przepływie nerkowym etorykoksyb może zmniejszać wytwarzanie prostaglandyn, przepływ krwi przez nerki i zaburzenia czynności nerek (zwłaszcza u osób z istotnymi zaburzeniami czynności nerek, 
niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby). Należy kontrolować czynność nerek. Podczas leczenia obserwowano zatrzymanie płynów, obrzęki i nadciśnienie tętnicze. Lek może spowodować wystąpienie lub nawrót zastoinowej niewydolności serca. Zachować ostrożność 
u osób z niewydolnością serca, zaburzeniami czynności lewej komory lub nadciśnieniem w wywiadzie oraz u osób z obrzękami z dowolnej innej przyczyny, a w razie pogorszenia stanu wdrożyć odpowiednie postępowanie, włącznie z odstawieniem leku. Stosowanie leku, zwłaszcza w dużych 
dawkach, może zwiększyć częstość ciężkiego nadciśnienia. Przed rozpoczęciem leczenia etorykoksybem należy skontrolować nadciśnienie krwi. Ciśnienie krwi należy kontrolować w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a następnie okresowo. Jeśli zwiększy się ono znacząco, rozważyć 
inną metodę leczenia. Zgłaszano zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT. Należy kontrolować stan każdego pacjenta, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zaburzenia czynności wątroby lub u którego wyniki badań czynności wątroby były nieprawidłowe. W razie objawów 
niewydolności wątroby lub utrzymywania się nieprawidłowych wyników badań > 3 x GGN lek należy odstawić. Jeżeli podczas leczenia nastąpi pogorszenie czynności wymienionych układów/narządów, należy wdrożyć odpowiednie lecznicze i rozważyć odstawienie leku. Należy zapewnić 
odpowiednią opiekę medyczną podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku i osób z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca. Zachować ostrożność na początku leczenia pacjentów odwodnionych (wskazane jest nawodnienie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia). Bardzo 
rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (również zakończone zgonem), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, związane ze stosowaniem NLPZ i niektórych wybiórczych inhibitorów COX-2. Ich ryzyko jest największe na początku terapii, a większość 
powikłań notowano w 1. miesiącu leczenia. Podczas stosowania etorykoksybu notowano poważne reakcje nadwrażliwości, tj. anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy. Niektóre wybiórcze inhibitory COX-2 powodowały zwiększenie ryzyka reakcji skórnych u osób z uczuleniem na leki 
w wywiadzie. Jeśli wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości, lek należy odstawić. Etorykoksyb może maskować gorączkę i inne objawy stanu zapalnego. Zachować ostrożność podczas stosowania etorykoksybu z warfaryną 
lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Etorykoksyb nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Bardzo często: ból brzucha. Często: zapalenie wyrostka zębodołowego, obrzęki/zatrzymywanie płynów, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, skurcz 
oskrzeli, zaparcie, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga/refluks, biegunka, niestrawność/dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, 
wybroczyny, astenia/zmęczenie, choroba grypopodobna. Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, niedokrwistość (głównie związana z krwawieniem z przewodu pokarmowego), leukopenia, małopłytkowość, 
nadwrażliwość, zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała, lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa, omamy, zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje, niedoczulica, senność, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia 
obwodowego, migotanie przedsionków, tachykardia, zastoinowa niewydolność serca, niespecyficzne zmiany w EKG, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaczerwienienie skóry, incydent naczyniowo-mózgowy, przemijający napad niedokrwienny, przełom nadciśnieniowy, 
zapalenie naczyń, wzdęcie brzucha, zmiany częstości wypróżnień, suchość w jamie ustnej, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, wrzody trawienne, w tym perforacja przewodu pokarmowego i krwawienie, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki, kaszel, duszność, krwawienie 
z nosa, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, kurcze/skurcze mięśni, ból mięśni i kości/sztywność, białkomocz, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, niewydolność nerek, ból w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększona 
aktywność kinazy kreatynowej, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs, splątanie, niepokój (gł. ruchowy), zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka, zespół 
Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, wykwity polekowe, zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Działania niepożądane NLPZ, które mogą wystąpić podczas stosowania etorykoksybu: uszkodzenie nerek (w  tym śródmiąższowe zapalenie nerek) i  zespół 
nerczycowy. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, 
faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: Lek wydawany na receptę. Pozwolenia Prezesa URPL nr: 23499 (30 mg), 23500 (60 mg), 
23501 (90 mg), 23502 (120 mg). Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 209 70 00, faks: +48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące refundacji: Lek pełnopłatny. 
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Zbliża się trudny okres
jesienno-zimowy. Czas, 

w którym oprócz COVID-19 
zawita do nas stara (nie)dobra 
grypa oraz inne sezonowe 
atrakcje. Najlepsze jest jednak to, 
że nie będzie do końca wiadomo, 
czy jeżeli ktoś przyjdzie z duszno-
ściami, to ma już koronawirusa, 
czy może po prostu będzie 
to grypa, angina, zapalenie 
gardła, płuc, alergia albo inne 
schorzenia. A może będzie to 
połączenie kilku chorób spowo-
dowane sezonowym spadkiem 
odporności oraz tym, że przez 
kilka miesięcy nasza aktywność 
ruchowa była ograniczona.

Warto też wspomnieć tutaj 
o jeszcze jednym czynniku, 
o którym mówi się rzadziej, 
a który również wpływa na 
pogorszenie naszego stanu 
zdrowia. Właśnie ten czynnik 
zainspirował mnie do napisania 
tego artykułu, ponieważ przez 
niego wszyscy – a szczególnie 
aptekarze – będziemy mieć 
trudniejsze życie. OK, żeby nie 
trzymać w niepewności, już 
mówię. Tym zjawiskiem jest 
stres. Towarzyszył nam on od 
zawsze, natomiast teraz wszedł 
na zupełnie inny poziom.

I po co ja o tym wszystkim 
piszę? Otóż po to, żeby w pełni 
przedstawić wam obraz 
waszych pacjentów i trochę 
usprawiedliwić ich, czasem 
niepożądane, zachowania 
w aptece. To, że niektórzy 
mają już dość zakrywania 
maseczkami twarzy, zwłaszcza 
że nie wszyscy to robią. To, że 

kichnięcie lub kaszel powodują 
popłoch, a przynajmniej 
podenerwowanie (a w sumie, 
gdzie mam spotkać osoby 
kichające i kaszlące, szukające 
pomocy, jeżeli nie w aptece?). To, 
że ludzie naturalnie nie trzymają 
dystansu społecznego i nachylają 
się nad pierwszym stołem, 
ponieważ jeszcze nie wszyscy 
przyzwyczaili się do nowych 
zasad, a niektórzy nie chcą się do 
nich przyzwyczajać. To wszystko 
sprawia, że obsługa pacjenta 
staje się jeszcze trudniejsza niż 
wcześniej. A przecież farmaceuci 
chcą pomagać. I właśnie, 
aby było łatwiej, poniżej kilka 
praktycznych wskazówek 
i zwrotów do natychmiastowego 
zastosowania w kontaktach 
z pacjentem, w których trzeba 
zareagować na pandemiczne 
sytuacje, ale nie można zburzyć 
dobrej atmosfery pomiędzy 
aptekarzem a pacjentem.

EZ N E C A R

Warto to robić dla bezpieczeń-
stwa wszystkich obecnych 
w aptece. Warto również 
wiedzieć, jak zwrócić uwagę 
pacjentowi, który tego nie robi.
1. Zapraszam do dezynfekcji 

rąk. Bezpieczeństwo 
przede wszystkim.

2. Zanim zacznę obsługę – 
poproszę o dezynfekcję rąk.
Ja również zdezynfekuję, 
żebyśmy razem czuli się
bezpiecznie.

Ostatecznie odwołaj się do 
procedury lub regulaminu apteki:
3. Dla bezpieczeństwa pacjentów 

wprowadziliśmy w regulaminie 

dezynfekcję rąk zarówno 
personelu, jak i pacjentów 
(wskazując ręką). Bardzo 
proszę, tutaj jest pojemnik 
z płynem do dezynfekcji.

OGRANICZONA LICZBA 
PACJENTÓW W APTECE

1. Będę wdzięczna, jeżeli poczeka 
Pan przed drzwiami. Dla 
bezpieczeństwa pacjentów 
w aptece mogą w tym samym 
czasie przebywać dwie 
osoby (tyle, na ile pozwala 
wam metraż i aktualnie 
obowiązujące przepisy).

2. Poproszę, aby poczekali 
Państwo przed drzwiami. Dla 
bezpieczeństwa pacjentów 
wprowadziliśmy w aptece 
ograniczenie do dwóch osób 
jednocześnie (tyle, na ile 
pozwala wam metraż i aktu-
alnie obowiązujące przepisy).

TAN  PO ECZN

1. Zapraszam do zachowania 
odległości. Prosimy o to 
wszystkich wchodzących 
do naszej apteki.

2. Zanim zacznę obsługę
– poproszę o zachowanie 
odległości (np. 2 m) tak, żebyśmy 
wszyscy czuli się bezpiecznie.

Ostatecznie odwołaj się
do procedury:
3. Dla bezpieczeństwa naszych 

pacjentów wprowadziliśmy 
w regulaminie utrzymywanie 
odległości (tam, gdzie jest to 
możliwe). Będę wdzięczny 
za jej zachowanie.

Witajcie ponownie na 
największym balu 

maskowym w historii. 
Mieliśmy te maski już 

zdjąć, a wygląda na to, 
że nie tylko maski, lecz 

także koronę będziemy 
nosić jeszcze 

przynajmniej przez kilka 
miesięcy.

Jacek Olszewski
trener sprzedaży, 
trener aptekarski, 

coach

Zarządzanie 
atmosferą w aptece 
– koronna umiejętność

R E K L A M A
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Stres wywołany 
COVID-19 karmi się 
nowymi pokarmami. 
Świetnie odżywia go 
chaos informacyjny. 
Jednego dnia słyszymy, 
że wirus atakuje z całą 
mocą, innego, że już jest 
lepiej, a kolejnego, że 
znowu jest źle.

S T R E S  W Y W O Ł A N Y  C O V I D - 1 9

PODEJRZANE 
ZACHOWANIE INNEGO 

PACJENTA

1. Zaraz sprawdzę, czy 
pacjent czuje się dobrze. 
Dziękuję za informację. 

2. Już proszę kierownika, 
żeby sprawdził, czy pacjent 
czuje się dobrze.

Po takim zapewnieniu należy 
podejść do wskazanego 
pacjenta i uprzejmie zapytać, 
jak się czuje, czy nie potrzebuje 
pomocy. Jeżeli będzie miał 
objawy choroby, należy 
postąpić zgodnie z procedurą.

Tutaj zdaję sobie sprawę, 
że zbliżanie się do pacjenta 
mogącego wykazywać objawy 
zakażenia nie jest komfortowe, 
jednocześnie to wy jesteście 
odpowiedzialni za bezpieczeń-
stwo w waszych aptekach. 
Jakakolwiek informacja na 
zewnątrz wskazująca, że w waszej 
aptece nie jest bezpiecznie, może 
spowodować odpływ pacjentów, 

a wiadomo, jak może się to 
skończyć. Czy to kontrowersyjny 
punkt? Oczywiście! Natomiast 
z biznesowego punktu widzenia 
(a apteka to również biznes) brak 
reakcji oraz widocznego zaanga-
żowania w obecności pacjentów 
narażonych na wysoki poziom 
stresu może mieć fatalne skutki. 
Warto więc reagować, oczywiście 
zachowując jak najdalej idące 
środki bezpieczeństwa.

Skoro już wiadomo, co mówić, 
skupmy się też na tym, jak to 
powiedzieć. Być może to, co 
poniżej przeczytacie wyda wam 
się mało odkrywcze, jednak 
uwierzcie mi, nie pisałbym tego 
i nie robiłbym z tego całodzien-
nych szkoleń, gdyby rozmowy 
z pacjentami w pandemicznych 
sytuacjach były łatwe.

Tak więc:
• Mówcie krótkimi zdaniami.
• Zachowajcie pogodną twarz 

(to będzie najtrudniejsze).

• Mówcie o procedurach 
jako o czymś normalnym, 
a nie wyjątkowym.

• Jeżeli to możliwe, ilustrujcie 
swoją wypowiedź gra� ką, np. 
wskazując na rysunek wiszący 
na ścianie lub przy pierwszym 
stole, jeżeli taki macie (jeżeli 
nie, warto go powiesić).

• Podziękujcie za wyrozumiałość.
• Przede wszystkim sprawcie, 

aby pacjenci jak najwcześniej 
dowiadywali się o obowią-
zujących u was zasadach.

W koronie czy bez obsługa 
pacjentów będzie się odbywać. 
Pokażcie, że potra� cie złagodzić ich 
stres, a przynajmniej go nie podkrę-
cajcie. Z doświadczenia wiem, że 
trwałe relacje pomiędzy pacjentami 
i aptekarzami budują się właśnie 
w czasach kryzysów. Wykorzystajcie 
więc ten moment, aby przywiązać 
do siebie pacjentów. Jeżeli 
poczują się u was dobrze w czasie 
pandemii, po jej zakończeniu
również będą przychodzić 
zadowoleni właśnie do was.

R E K L A M A



mgr farm. 
Karolina Wotlińska-Pełka   

członek Częstochowskiej 
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Jak powstają 
zmarszczki?

Skóra chroni nasz organizm 
i spełnia wiele ważnych 
funkcji, ale starzeje się 

razem z nami. Na zmiany, jakie 
naturalnie następują w naszym 
organizmie, a wynikają z genotypu 
i metabolizmu, mamy niewielki 
wpływ, dlatego tzw. starzenie 
wewnętrzne, chronologiczne 
możemy modulować głównie 
poprzez higieniczny tryb życia.

Największy wpływ na zachowanie 
młodości naszej skóry możemy 
mieć przez ograniczenie 
drażniących czynników zewnętrz-
nych. Starzenie zewnętrzne 
związane jest z działaniem światła 
słonecznego i niezdrowym stylem 
życia. Alkohol, palenie tytoniu 
i używki to główni winowajcy 
rzeźbiący twarz w niechciany 
przez nas wzór: zmarszczki. Podob-
nie jak w przypadku wielu 
przypadłości, aby zachować 
młody wygląd, należy więc 
skoncentrować się na zdrowej 

diecie i aktywności �zycznej. 
Obowiązuje tu bowiem prosta 
zasada, że lepiej zapobiegać niż 
leczyć. W oczywisty sposób 
nasuwają się pytania o kosmetyki 
przeciwzmarszczkowe. O to, jakie 
składniki powinni w nich 
dostrzegać farmaceuci, zapytałam 
dr Annę Okruszko, dermatologa 
z wieloletnim doświadczeniem.

– Rozmawiając z pacjentami 
o pielęgnacji domowej, zawsze 
podkreślam jej wagę w pro�lakty-
ce przeciwstarzeniowej – mówi dr 
Okruszko. – Należy też podejść do 
tematu bardzo zdroworozsądko-
wo i nie ulegać reklamom 
i komunikacji marketingowej, 
ponieważ dość często przedstawia 
się w nich zupełnie nierealne 
możliwości kosmetyków. 
Farmaceuci orientują się w tym 
doskonale ze względu na swoje 
wykształcenie i znajomość kinetyki 
poszczególnych składników. 
Często jednak nawet specjaliści 

padają o�arami retoryki 
marketingowców. Stąd moja 
rada, aby zawsze wrócić do 
źródeł swojej wiedzy i zadać 
pytanie, czy i w jakim stopniu 
dane działanie jest możliwe 
i w jakim mechanizmie.

KWAS HIALURONOWY, 
RETINOL I  WITAMINA C

Głównymi składnikami 
przeciwstarzeniowymi skóry, na 
które warto zwrócić uwagę, są 
oczywiście kwas hialuronowy, 
retinol, witamina C, substancje 
rozjaśniające i lekko złuszczające 
– kwasy owocowe, arbutyna, 
kwas azelainowy. Substancje 
natłuszczające i łagodzące, 
działające przeciwzapalnie 
i kojąco: oleje, wyciągi, 
np. z rumianku, ogórka, 
alantoina, witamina B5, 
pantenol, ekstrakt z aloesu. Są 
to najpopularniejsze składniki 
aktywne w kosmetykach.

S T A R Z E N I E  S I Ę  S K Ó R Y

 Jesień bezpowrotnie zastępuje lato, coraz krótsze są dni i coraz 
chłodniej na dworze. Nadeszła więc pora, by w naszym cyklu 
dermatologicznym poruszyć temat upływu czasu.
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Alkohol, palenie tytoniu 
i używki to główni 
winowajcy rzeźbiący 
twarz w niechciany 
przez nas wzór: 
zmarszczki. Podobnie 
jak w przypadku wielu 
przypadłości, aby 
zachować młody 
wygląd, należy więc 
skoncentrować się na 
zdrowej diecie i aktyw-
ności �zycznej.

Tutaj pojawia się pewna 
wątpliwość, bo zarówno kwas 
hialuronowy, jak i kolagen nie 
penetrują do skóry właściwej 
z zewnątrz. Dlatego, chcąc 
rozwiać obawy o sens ich 
stosowania w produktach 
pielęgnacyjnych, zapytałam 
panią doktor, jak powinniśmy na 
ten problem patrzeć:

– Należy pamiętać, że kosmetyk 
aplikowany miejscowo tra�a na 
barierę w postaci NMF, 
a następnie naskórka. Aby został 
„przetransportowany” do skóry 
właściwej i tam zadziałał, musi 
przejść daleką drogę. Klasyczna 
farmakologia mówi, że działanie 
danej substancji zależy od 
zdolności jej dotarcia do miejsca 
docelowego oraz od zdolności 
do wywołania efektu biologicz-
nego.

Takie składniki kremów jak 
kolagen i jego hydrolizaty, kwas 
hialuronowy nie przenikają 
przez naskórek. Nie umniejsza 
to ich dobroczynnego działania 
na skórę. Tworząc na powierzch-
ni naskórka niewidoczny 
i niewyczuwalny �lm, powodują 
znaczny wzrost ilości wody 
w naskórku, co ma istotne 
znaczenie dla prawidłowej 
budowy naskórka, prawidłowej 
odnowy naskórkowej, a co za 
tym idzie ładnego wyglądu 
powierzchni skóry. Dzięki 
dobrze nawodnionemu 
naskórkowi o prawidłowej 
budowie skóra jest odpowied-
nio chroniona przed czynnikami 
zewnętrznymi, nie ulega 
podrażnieniom, nie powstaje 
w niej stan zapalny, co ma 
istotne znaczenie przeciwstarze-
niowe.

Skóra składa się z trzech warstw: 
naskórka, skóry właściwej 
i tkanki podskórnej. Podczas 
rozwoju komórki naskórka 
szybko różnicują się w cztery 
warstwy naskórkowe: rogową, 
ziarnistą, kolczystą i podstawną. 
Znajdujące się w warstwie 
podstawnej komórki macierzyste 

i komórki przejściowej 
ampli�kacji sprzyjają regeneracji 
ludzkiego naskórka. Skóra 
właściwa to część znajdująca się 
powyżej tłuszczu podskórnego, 
a poniżej naskórka. To tkanka 
łączna zbudowana z �brobla-
stów, które są odpowiedzialne 
za syntezę i wydzielanie 
kolagenu i innych białek 
macierzy (takich jak �bronekty-
na, elastyna i glikany) do 
środowiska zewnątrzkomórko-
wego i mają wpływ na 
elastyczność, wytrzymałość 
i odporność skóry na czynniki 
zewnętrzne.

KERATYNOCYTY 
I FIBROBLASTY

Fibroblasty odpowiadają 
również za starzenie się skóry, 
karcynogenezę, gojenie się ran, 
zwłóknienie i inne procesy 
patologiczne. Warstwa 
podskórna to warstwa tłuszczu 
znajdująca się bezpośrednio 
pod warstwą skóry właściwej, 
która otacza mieszki włosowe 
i odgrywa główną rolę 
w łączeniu skóry z mięśniami 

i kośćmi, magazynowaniu 
energii, wydzielaniu hormonów 
i utrzymywaniu ciepła. 
Podskórna tkanka tłuszczowa 
bierze również udział w regulacji 
szybkości regeneracji włosów, 
równoważeniu wewnętrznego 
środowiska skóry oraz wspoma-
ganiu naprawy skóry po 
uszkodzeniach i infekcjach. Za 
tworzenie się zmarszczek 
odpowiada degradacja 
rusztowania kolagenowo-ela-
stynowego. Kolagen zmienia 
strukturę z rozpuszczalnej, łatwo 
wiążącej wodę w usieciowaną 
i mało elastyczną. Dodatkowo 
starzejące się �broblasty tracą 
zdolność regeneracyjną, 
a czynniki utleniające zaburzają 
gromadzenie wilgoci i odnowę 
komórkową.

Keratynocyty i �broblasty mają 
receptory kwasu hialuronowe-
go, dlatego jego zmniejszająca 
się ilość również osłabia 
aktywność tych komórek. Warto 
więc pomyśleć o wspomaganiu 
naszej skóry od wewnątrz, 
dostarczając jej z pożywieniem 
niezbędnych składników. Należy 

S T A R Z E N I E  S I Ę  S K Ó R Y



Warto pomyśleć 
o wspomaganiu naszej 

skóry od wewnątrz, 
dostarczając jej z poży-
wieniem niezbędnych 
składników. Należy tu 
wspomnieć o cukrze. 

Jego odpowiedni 
poziom i dieta uboga 

w węglowodany proste 
opóźniają starzenie się 

skóry, bo hamują 
powstawanie łatwo 

utleniającego się 
glikozylowanego 

kolagenu. 
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Oleje CBD.  
Bać się czy brać?

tu wspomnieć o cukrze. Jego 
odpowiedni poziom i dieta 
uboga w węglowodany proste 
opóźniają starzenie się skóry, bo 
hamują powstawanie łatwo 
utleniającego się glikozylowa-
nego kolagenu. Kolagen jest 
najistotniejszym elementem, 
który wpływa na sprężystość 
skóry. Jego degradacja oprócz 
wiotczenia tkanki tłuszczowej 
odpowiada za widoczne 
starzenie się skóry. Niestety jego 
podaż w diecie nie uzupełnia 
tworzących się z upływem 
czasu braków. Czysty kolagen 
wchłania się z pożywienia 
w około 50 proc. i zdecydowa-
nie lepiej wchłaniają się peptydy 
kolagenowe. O wspieraniu 
gospodarki białkowej kolagenu 
tak mówi dr Okruszko:

– Przejdźmy teraz do aktywnej 
odbudowy kolagenu. Wiemy 
już, że ani spożywanie kolagenu, 
ani też dostarczanie go w kremie 
nie spowoduje wbudowania 
dostarczanych z zewnątrz 
cząsteczek kolagenu do skóry.

A IE A CI O CI A 
ITA INA C

Badania wykazały, że witamina 
C dostarczona do skóry 
w stężeniu ok. 5-15 proc. 
zauważalnie zwiększa produk-
cję kolagenu typu 1 i 3, czyli 
tych, które nas najbardziej 
interesują. Jest tania i łatwo 
dostępna. Witamina C jest 
również znakomitym antyoksy-
dantem. W parze z witaminą E 
tworzy zgrany przeciwstarze-
niowy duet. Innym kluczowym 
składnikiem jest witamina A, 
czyli retinol. W większych 
stężeniach stosowany leczniczo, 
a w mniejszych, aby zachować 
dobrą kondycję skóry. Ma 
właściwości przeciwzapalne, 
łagodzące i delikatnie złuszcza-
jące. Pamiętajmy o stopniowym 
wprowadzaniu retinolu do 
terapii przeciwstarzeniowej, 
a także o zwróceniu większej 
uwagi na nawilżanie skóry 
w trakcie terapii retinolem oraz 

o niełączeniu go z substancjami 
złuszczającymi.

Oprócz kwasu hialuronowego 
i kolagenu mamy więc jeszcze 
retinol i witaminę C jako 
składniki o działaniu typowo 
przeciwzmarszczkowym. 
Osobom zwracającym się raczej 
ku pielęgnacji bio możemy 
polecić preparaty z wyciągami 
roślinnymi czy olejkami 
eterycznymi. Pomocne są olejki: 
rokitnikowy, różany, ylang-
-ylang, z pestek moreli, 
cytrynowy, mirrowy, ze słodkich 
migdałów, geranium i wiele 
innych. Trzeba jednak zwracać 
uwagę na możliwe alergie 
i podrażnienia, jakie mogą one 
wywoływać.

W prewencji przeciwzmarszcz-
kowej warto też polecać 
łagodny demakijaż i unikanie 
zbędnego pocierania czy 
rozciągania skóry w jego 
trakcie. Upływ czasu, starzenie 
chronologiczne wynikające 
z naszego garnituru genów – to 
czynniki, na jakie nie mamy 
wpływu. Możemy modulować 
jedynie starzenie zewnętrzne, 
czyli wynikające z naszego 
trybu życia. Ważna jest zdrowa 
dieta, sen, unikanie alkoholu 
i palenia tytoniu. Istotny wpływ 
na stan naszej skóry ma 
fotostarzenie i zanieczyszczenie 
powietrza. Są to czynniki 
kumulatywne i o tym musimy 
pamiętać.

W diecie warto zwracać uwagę 
na składniki funkcjonalne, czyli 
polifenole z herbaty, kurkuminy, 
�awonoidy, resweratrol czy 
sylimarynę. Niedawno 
publikowano badania nad 
sylimaryną stosowaną 
w kosmetykach przeciw-
zmarszczkowych. Wszystkie te 
składniki, podobnie jak 
polisacharydy agarowe czy 
algowe, mają działanie 
antyoksydacyjne. A jak 
wiadomo to utlenianie jest 
odpowiedzialne za przyspieszo-
ny przebieg starzenia.

ARTO Z RACA  A Ę 
NA NO

Funkcjonalne składniki 
przeciwstarzeniowe w żywności 
łagodzą starzenie się skóry 
głównie na trzy sposoby. Po 
pierwsze, składniki przeciwsta-
rzeniowe (takie jak peptydy 
białkowe i niezbędne kwasy 
tłuszczowe) dostają się do skóry 
jako prekursor po trawieniu 
i wchłonięciu oraz biorą udział 
w syntezie i metabolizmie 
składników skóry. Po drugie, 
składniki przeciwstarzeniowe 
łagodzą uszkodzenia oksydacyj-
ne skóry, usuwając komórkowe 
reaktywne formy tlenu 
i wzmacniając aktywność 
enzymów antyoksydacyjnych. 
Po trzecie, składnik przeciwsta-
rzeniowy działa jako czynnik 
enzymatyczny i reguluje 
ekspresję enzymów, hamując 
degradację składników skóry 
i utrzymując integralność 
struktury skóry.

Oprócz tego musimy pamiętać 
o spożywaniu odpowiedniej 
ilości wody i zapewnieniu sobie 
w diecie pierwiastków 
śladowych: jodu, żelaza, cynku, 
miedzi i selenu. Mikroelementy 
warunkują prawidłowy 
metabolizm skóry i są niezbęd-
ne w syntezie kolagenu. Trzeba 
też pamiętać o odpowiedniej 
ilości witamin, szczególnie A, B, 
C, D, E, koenzymu Q10, kwasu 
liponowego, niezbędnych 
nienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3 
i probiotyków.

Sama suplementacja doustna 
nie wystarczy, aby poprawić 
stan skóry. Jej połączenie 
z pielęgnacją zewnętrzną 
powinno być najbezpieczniej-
szym i najskuteczniejszym 
sposobem na spowolnienie 
starzenia się skóry.

Spory wpływ na stan naszej 
skóry ma światło słoneczne. 
Nieumiejętna czy pozbawiona 
ochrony ekspozycja na 
promienie UV może prowadzić 

S T A R Z E N I E  S I Ę  S K Ó R Y
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Witamina C nie tylko 
pobudza produkcję 

kolagenu, ale jest 
również znakomitym 

antyoksydantem. 
W parze z witaminą E 

tworzy zgrany przeciw-
starzeniowy duet.
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do przebarwień, uszkodzeń, 
a nawet nowotworzenia. W tym 
kontekście poprosiłam panią 
doktor o komentarz dotyczący 
rozjaśniających właściwości 
witaminy C.

– Witamina C i retinol to 
substancje działające nie tylko 
przeciwzmarszczkowo, ale 
i rozjaśniająco – wyjaśnia 
dermatolog. – Pacjentowi warto 
zwrócić uwagę na sposób 
przechowywania preparatów 
z witaminą C, gdyż jest to 
substancja bardzo niestabilna 
i może się zdarzyć, że nieświa-
domy pacjent, źle przechowu-
jąc preparat, już po kilku dniach 
nie odniesie żadnej korzyści 
z terapii. Jako dermatolog 
dodam, że należy też uprzedzić 
pacjenta o możliwości wystą- 
pienia podrażnień. Często 
powtarzany przez pacjentów 
mit: jak piecze, swędzi, czasem 
boli i się łuszczy, znaczy, że 
działa. Tak, jest to oznaka 
działania preparatu, ale wywo- 
łanie stanu zapalnego nie jest 
naszym celem w pielęgnacji 
domowej.

Inaczej sprawy mają się 
w gabinecie dermatologicz-
nym, gdzie ograniczony stan 
zapalny często wywoływany 
jest w celu złuszczenia 
i przebudowy skóry czy 
naskórka. Do takich celów 
wykorzystujemy zarówno 

kwasy o różnym pochodzeniu, 
jak i najnowsze technologie 
laserowe lub nakłuwające. 
Pozwala to na głębszą ingeren- 
cję w skórę i jej regenerację. 
Takie zabiegi powinniśmy 
przeprowadzać już od 35. roku 
życia z częstotliwością 
dobieraną indywidualnie.

OTO TARZENIE IĘ 
SKÓRY

Fotostarzenie jest spowodowa-
ne długotrwałą ekspozycją na 
promieniowanie ultra�oletowe. 
Objawia się głównie zmarszcz-
kami, rozluźnieniem skóry, 
szorstkością, rozszerzeniem 
naczyń włosowatych i powsta-
waniem plam pigmentacyjnych. 
Oparzenia słoneczne i opalanie 
bez zastosowania odpowied-
nich �ltrów ochronnych 
przyczyniają się do powstawa-
nia zmian barwnikowych, 
a niekiedy nowotworzenia. 
Melanogeneza przebiega 
z intensywnym wytwarzaniem 
wolnych rodników i reaktyw-
nych form tlenu, które 
uszkadzają strukturę wewnętrz-
ną skóry. Jest to jeden z mecha-
nizmów, który oprócz wysusze-
nia wpływa na fotostarzenie 
skóry. Ochrona przeciwsłonecz-
na jest tym bardziej istotna 
teraz, kiedy mamy świadomość, 
jak niebezpiecznym nowotwo-
rem jest czerniak. Dodatkowo 
nieumiejętne opalanie może 

zostawić pamiątkę w postaci 
nieestetycznych przebarwień 
skóry.

– Zmiany barwnikowe 
występują w skórze szczególnie 
po okresie letnim. Zanim 
zdecydujemy się na redukcję 
przebarwień, powinniśmy udać 
się do dermatologa i zbadać te 
zmiany – sugeruje dr Okruszko. 
– W gabinetach kosmetycznych 
powszechnie dostępne są 
urządzenia usuwające różne 
niedoskonałości, w tym 
włókniaki miękkie i plamy 
o charakterze przebarwień. 
Bardzo przestrzegam przed 
tego rodzaju zabiegami 
niepoprzedzonymi sprawdze-
niem prawdziwego charakteru 
danej zmiany. Wszelkie zmiany 
skórne przed usunięciem 
powinny być zbadane przez 
dermatologa. Badanie polega 
na ocenie dermatoskopowej, 
a w razie potrzeby na wysłaniu 
zmiany do badania histopato- 
logicznego.

Reklamowane ostatnio plastry 
na zmiany barwnikowe nie są 
więc najlepszym pomysłem.

W prewencji przeciwstarzenio-
wej bardzo ważny wydaje się 
higieniczny tryb życia. Można 
powiedzieć, że zalecenia są 
oczywiste, ale tak często o nich 
zapominamy, że jedyne, co 
pozostaje, to często je 
przypominać.

– Na zakończenie chciałabym 
podkreślić, że przed jesiennymi 
porządkami skórnymi warto 
skonsultować się z lekarzem. 
Wiele zmian można usunąć, 
skórę można zregenerować 
i odżywić, ale w bezpieczny 
i świadomy sposób. Tylko dzięki 
temu uzyskamy pożądany efekt 
ładniej, napiętej i zdrowej skóry, 
który w dzisiejszych czasach 
jest możliwy do osiągnięcia 
w jak najmniej uciążliwy 
dla pacjenta sposób 
– podsumowuje 
dr Okruszko.

S T A R Z E N I E  S I Ę  S K Ó R Y P R A W O  I  R E G U L A C J E
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Przepisy o pseudoefedrynie
Zażywanie 
popularnych leków na 
infekcje górnych dróg 
oddechowych 
zawierających 
pseudoefedrynę w celu 
odurzania się 
spowodowało, że 
wprowadzone zostały 
w życie przepisy ściśle 
regulujące ich 
sprzedaż. Na ich mocy 
w ramach 
jednorazowej 
sprzedaży pracownik 
apteki może obecnie 
wydać taką ilość 
jednostek dawkowania, 
która sumarycznie 
w opakowaniu będzie 
zawierała maksymalnie 
720 mg 
pseudoefedryny.

Pseudoefedryna to orga-
niczny związek chemiczny 
wykorzystywany w lekach 

OTC stosowanych w infekcjach 
górnych dróg oddechowych. 
Pseudoefedryna jest bardzo 
skuteczna, jednocześnie działa 
jednak w sposób podobny 
do amfetaminy, to znaczy 
poprawia koncentrację, usuwa 
zmęczenie i likwiduje senność. 
Dlatego produkty lecznicze, 
w których substancją czynną jest 
pseudoefedryna, zostały poddane 
specjalnym regulacjom prawnym.

JEDNORAZOWO JEDNO 
OPAKOWANIE

Zmiany w przepisach ograniczają-
ce jednorazową sprzedaż leków 
z pseudoefedryną do opakowania 
zawierającego sumarycznie 
maksymalnie 720 mg tej sub- 
stancji wprowadzone zostały rozpo- 
rządzeniem ministra zdrowia 
z grudnia 2016 r.

Na mocy tych przepisów produkt 
leczniczy zawierający pseudoefe-
drynę – wprowadzony do obrotu 
przed 1 stycznia 2017 r. – był 
wydawany z aptek ogólnodostęp-
nych i punktów aptecznych 
w ilości do jednego opakowania 
danego produktu w ramach 
jednorazowej sprzedaży. Do końca 

grudnia 2016 r. możliwe było więc 
wydanie nie więcej niż jednego 
opakowania produktu leczniczego 
z pseudoefedryną posiadającego 
kategorię dostępności OTC. 
W ustawie podkreślono jednocze-
śnie, że farmaceuta albo technik 
farmaceutyczny mogą odmówić 
wydania takiego produktu 
leczniczego osobie niepełnoletniej 
lub jeśli uznają, że może on zostać 
wykorzystany w celach pozame-
dycznych lub spowodować 
zagrożenie dla zdrowia lub życia.

JEDNORAZOWO 720 MG

Ograniczenie to miało utrudnić 
dostęp do leków z pseudoefedry-
ną osobom zażywającym je nie 
w celach leczniczych, ale dla 
uzyskania efektu odurzenia. 
Stosunkowo szybko uznano je 
jednak za niespełniające 
postawionych przed nimi zadań. 
Dlatego przepis zmody�kowano 
i obecnie mówi on o maksymalnej 
zawartości substancji w opakowa-
niu leku wydawanym w ramach 
jednorazowej sprzedaży. 
W przypadku pseudoefedryny ta 
maksymalna zawartość to 
wspomniane już 720 mg. 
Jednocześnie (tak jak i wcześniej-
sze przepisy) rozporządzenie 
mówi też o innych substancjach: 
kodeinie i dekstrometorfanie, 

wyznaczając dla nich maksymalne 
zawartości na poziomie od- 
powiednio 240 i 360 mg. 

Zmiana ta, co podkreślano od 
samego początku, nie miała na 
celu przysporzenia problemów 
pacjentom sięgającym po leki, by 
leczyć infekcje górnych dróg 
oddechowych. Zawartość pseudo- 
efedryny wskazana w rozporzą-
dzeniu pozwala na przeprowadze-
nie bezpiecznej i skutecznej terapii 
jednej osoby. Wprowadzone 
ograniczenia dotknąć miały osoby 
(lub grupy osób), które nabywały 
leki z pseudoefedryną w dużych, 
a czasem wręcz w hurtowych 
ilościach, do wykorzystania 
w pozamedycznych celach lub do 
odsprzedaży na pozaaptecznym 
rynku. Sięgnięto tu po wzorce 
z innych państw (m.in. z Wielkiej 
Brytanii, Francji, Czech i Niemiec) 
i określono limity na poziomie tam 
wprowadzonych.

W efekcie leki zawierające 
pseudoefedrynę dostępne są 
dzisiaj bez recepty w aptekach 
w ilościach pozwalających 
pacjentom na przeprowadzenie 
skutecznej terapii, bezpieczne 
wyleczenia infekcji, w których ich 
stosowanie jest zalecane. 

Małgorzata Grosman
R E K L A M A
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R E C E P T U R A  A P T E C Z N A

Receptura dla 
najmłodszych

W przypadku leków 
pediatrycznych 
wykorzystanie 

receptury aptecznej wydaje 
się nieuniknione, ponieważ 
producenci nie są w stanie 
wyprodukować leków 
w dawkach odpowiednich dla 
małych dzieci, w szczególności 
jeśli mowa o lekach stoso-
wanych w chorobach rzadko 
występujących. W składzie 
leku recepturowego można 
zawsze zawrzeć składniki, 
które coraz rzadziej występują 
w standardowych preparatach. 
A poza tym można łączyć kilka 
substancji w jednym preparacie, 
co zdecydowanie ułatwia 
jego podanie najmłodszym. 

Oczywiście nie zapominając 
przy tym o kontrolowaniu, czy 
takie połączenie nie niesie za 
sobą niekorzystnych interakcji.

Maluch, który w dynamicznym 
tempie rośnie, potrzebuje 
z czasem nowej, większej 
dawki, a produkcja leków 
w każdej możliwej wersji 
doprowadziłaby producentów 
do bankructwa. Nie wspomina-
jąc o rodzicach, którzy za takie 
preparaty musieliby płacić 
krocie. Z kolei leki dostępne na 
rynku nawet w najmniejszych 
dawkach często i tak kilkukrot-
nie przekraczają dawki, jakie 
należy podać najmłodszym. 
Poza tym nie wolno też 

zapominać, że dzieci nie są 
małymi wersjami dorosłych 
ludzi. Dawki leków, które należy 
im podać, nie będą się wcale 
zwiększały wprost proporcjo-
nalnie do wieku, ponieważ 
organizm dziecka różni się od 
organizmu dorosłego pod 
względem procesów wchłania-
nia, dystrybucji, metabolizmu 
czy wydalania.

Każdy z tych procesów u dzieci 
przebiega nieco inaczej niż 
u osób dojrzałych, a to 
wszystko jest kwestią m.in. 
niedojrzałości niektórych 
narządów (np. wątroby i jej 
układów enzymatycznych), 
kształtującej się dopiero �ory 

Wielu farmaceutów mówi o potrzebie sporządzania receptury chociażby 
na potrzeby najmłodszych, kilkumiesięcznych czy kilkuletnich pacjentów, 
dla których dawki dostępnych leków niejednokrotnie są dużo za duże 
i konieczne jest ich podanie właśnie poprzez sporządzenie odpowiedniej 
formy leku recepturowego. Artykuł ten to kolejny argument na to, że leki 
recepturowe nadal cieszą się niegasnącą popularnością.
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jelitowej czy też zupełnie 
odmiennej zawartości wody 
i tkanki tłuszczowej w organi-
zmie. I chociaż za pacjentów 
pediatrycznych uważa się dzieci 
i młodzież do 18. roku życia, to 
największą odmiennością od 
dorosłych charakteryzują się 
mali pacjenci do 8. roku życia 
i to właśnie w tym przedziale 
wiekowym wykonywanie leków 
recepturowych ma największe 
znaczenie.

Jeśli chodzi o recepturowe leki 
pediatryczne, to najczęściej 
spotykaną formą są proszki 
dzielone. Zawierają one ściśle 
odmierzoną dawkę leku 
zamkniętą w opłatku skrobio-
wym lub kapsułce, które nadają 
się do bezpośredniego spożycia. 
Mogą one zawierać jeden lub 
wiele składników i być 
przygotowane z substancji pro 
receptura lub gotowych leków. 
A jeśli chodzi o te drugie, to przy 
przygotowywaniu takich leków 
pediatrycznych najczęściej 
mówi się o użyciu leku o� label, 
czyli poza zarejestrowanymi 
wskazaniami. Nie musi to jednak 
oznaczać, że lek taki jest 
stosowany w zupełnie innym 
schorzeniu niż u osoby dorosłej. 
Chodzi tutaj o odstępstwa od 
zapisów w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego (ChPL), 
które mogą dotyczyć zmiany 
dawki, drogi podania czy 
docelowej grupy wiekowej, a to 
wszystko może mieć miejsce, 
gdy sporządzamy leki dla 
najmłodszych.

Wśród substancji rozsypywa-
nych do opłatków skrobio-
wych są leki z wielu grup. 
Popularne są m.in. proszki 
z użyciem gotowych prepara-
tów z propranololem czy 
metoprololem. Stosowane są 
one w nadciśnieniu tętniczym, 
dławicy piersiowej czy 
zaburzeniach rytmu serca. Ich 
stosowanie o� label sprowa-
dza się do zmiany postaci oraz 
dawki leku i docelowej grupy 
wiekowej, dla której lek jest 
przeznaczony.

Innym lekiem kardiologicznym 
stosowanym równie często 
w recepturze aptecznej jest 
kaptopryl. Jednak jako jeden 
z nielicznych preparatów, 
którego używa się do 
przygotowywania proszków 
dzielonych dla dzieci, 
uwzględnia dawkowanie 
u niemowląt, dzieci i doro-
słych. Mimo to dalej jest to 
zastosowanie o� label, 
chociażby ze względu na 
zmianę postaci leku.

Poza nimi często można 
spotkać recepty na proszki 
z użyciem moczopędnego 
furosemidu, które przygotowy-
wane są nawet dla niemowląt 
poniżej 1. roku życia, a także 
z lekami przeciwdrgawkowymi 
i psycholeptycznymi, np. 
klonazepamem i topiramatem, 
czy stosowanymi w terapii 
schorzeń przewodu pokarmo-
wego omeprazolem czy 
metoklopramidem.
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Kwestią najważniejszą 
przy wykonywaniu 

leków dla dzieci jest 
kontrola dawki i ewen-
tualne jej przeliczenie. 

Do tego niezbędne jest 
użycie odpowiedniego 

wzoru zależnego od 
wieku dziecka. Nie ma 

tutaj miejsca na pomył-
ki, ponieważ organizm 
dziecka nie jest minia-

turową wersją dorosłe-
go człowieka, a każdy, 

nawet najmniejszy, 
błąd może być tragicz-

ny w skutkach.
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Jak wiadomo, receptura 
apteczna pediatrią, ale także 
dermatologią stoi. Dermatolo-
dzy to najliczniejsza grupa 
lekarzy pielęgnująca tradycyj-
ne wykonywanie leków 
w aptece. Zalecają oni swoim 
pacjentom mnóstwo specy�-
ków do stosowania na skórę, 
które często mają skład, 
którego nie znajdziemy 
w gotowych preparatach, 
a który jednocześnie dobrany 
jest indywidualnie pod danego 
pacjenta. Oprócz odpowied-
nich substancji czynnych do 
stanu skóry można dostoso-
wać odpowiednie podłoże. 
Ponadto specy�ki takie 
pozbawione są wszelkich 
barwników, konserwantów czy 
przeciwutleniaczy, które 
ob�cie stosowane są w goto-
wych preparatach. Dlatego też 
maści czy kremy wykonane 
przez farmaceutę mają dość 
krótki termin ważności, 
a idealnym miejscem do ich 
przechowywania jest lodówka, 
gdzie niska temperatura chroni 
je przed rozwojem drobno-
ustrojów.

Brak tych wszystkich dodat-
ków i ulepszaczy, które 
u pacjentów mogłyby 

wywoływać reakcje alergiczne, 
to prawdziwe wytchnienie dla 
skóry. A tym bardziej jest to 
dobre dla skóry dziecka, która 
jest skłonna do podrażnień 
i alergii. Ponadto skóra małych 
dzieci jest o wiele bardziej 
przepuszczalna niż skóra 
dorosłego. Dlatego też im 
mniej potencjalnie szkodli-
wych i drażniących substancji, 
tym lepiej dla naszych 
maluchów. I chociaż wiele tych 
dawnych, dobroczynnych 
receptur unowocześniono 
i wyprodukowano jako 
gotowe preparaty, to magi-
stralne preparaty na ciemieniu-
chę czy maści pośladkowe na 
odparzenia wciąż są w użytku, 
a maści i kremy wykonywane 
przez farmaceutów cieszą się 
ogromną popularnością.

Jeszcze inną grupą istotną pod 
kątem receptury aptecznej 
wykonywanej dla najmłod-
szych są pręciki dopochwowe. 
Jest to jedna z niewielu postaci 
leku, która nie jest produkowa-
na przemysłowo. A pręciki są 
to uformowane pałeczki ze 
stożkowatym końcem, ważące 
do 1 g i mierzące maksymalnie 
3 cm długości. Przepisuje się je 
dziewczynkom (chociaż są też 

pręciki docewkowe) i stosuje 
miejscowo. Najczęściej mają 
działać przeciwdrobnoustrojo-
wo, a stany zapalne pochwy 
u dziecka są dość częste ze 
względu chociażby na brak 
owłosienia łonowego 
u dziewczynek, które mogłoby 
chronić je przed infekcjami. 
Ponadto infekcje takie są 
ciężkie do zdiagnozowania, 
przez co bywają też trudne do 
wyleczenia. A niestety nie 
zawsze leki podawane 
ogólnoustrojowo są tak 
skuteczne, jak te miejscowe. 
Dlatego też czasem ostatnią 
deską ratunku są farmaceuci, 
którzy taką postać leku mogą 
wykonać własnoręcznie 
w aptece.

Jak widać, receptura apteczna 
nie może stracić na popularno-
ści. Farmaceuci z całych sił 
dbają o kultywowanie tej 
aptekarskiej tradycji. I chociaż 
w recepturze czują się jak ryba 
w wodzie, to przygotowywa-
nie leków, a szczególnie tych 
dla dzieci wiąże się z ogromną 
odpowiedzialnością.

Kwestią najważniejszą przy ich 
wykonywaniu jest kontrola 
dawki i ewentualne jej 
przeliczenie. Do tego niezbęd-
ne jest użycie odpowiedniego 
wzoru zależnego od wieku 
dziecka. Nie ma tutaj miejsca 
na pomyłki, ponieważ 
organizm dziecka nie jest 
miniaturową wersją dorosłego 
człowieka, a każdy, nawet 
najmniejszy, błąd może być 
tragiczny w skutkach. Jednak 
mimo tej odpowiedzialności 
spoczywającej na barkach 
farmaceutów, nie ma nic 
przyjemniejszego niż 
pomaganie małym pacjentom. 
I chociaż ta pomoc może 
wydawać się błaha, to 
w rzeczywistości ma ogromne 
znaczenie dla farmakoterapii 
dzieci, a sporządzanie leków 
recepturowych jest miłym 
doświadczeniem w codziennej 
rutynie każdego farmaceuty.

R E C E P T U R A  A P T E C Z N A
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Probiotyki nie tylko
podczas antybiotykoterapii

Probiotyki, zwane dobrymi 
bakteriami, znane są od 
tysięcy lat. Ich źródłem 

są kiszonki, zakwas chlebowy 
i buraczany czy też przetwory 
z mleka fermentowanego. 
Pozytywny wpływ bakterii 
wytwarzających kwas mlekowy 
był znany od stuleci. Naukowo 
udało się go potwierdzić 
ponad 100 lat temu. Zwrócił 
na to uwagę Ilja Miecznikow.

Gdy jesteśmy zdrowi, powinni-
śmy sięgać przede wszystkim 
po naturalne probiotyki, spoży-
wając np. jogurt, ke� r czy 
maślankę (warto uprzednio 
sprawdzić na opakowaniu, jakie 
bakterie i w jakiej ilości tam 
występują). Warto też pamiętać 
o kiszonkach, które także są 
bogatym źródłem probiotyków. 
Pomocne są one m.in. w tra-
wieniu, oczyszczaniu, chronią 
przez grzybicami i usuwają 
toksyny.

Probiotyki, które możemy kupić 
w aptekach (suplementy diety 
bądź leki), są dostępne w róż-
nych postaciach: tabletek, 
kapsułek, saszetek z proszkiem 
czy kropel doustnych. Kiedy po 
nie sięgnąć? Wskazane jest to 
w czasie antybiotykoterapii, 
a także od jednego do dwóch 
tygodni po jej zakończeniu. 
Wtedy będziemy mieć pewność, 
że bakterie obronne w żołądku 
i jelitach osłabione przez anty-
biotyk umocniły się na dobre.

Warto jednak przypomnieć 
pacjentom, żeby zachowali 
odstęp między dawkowaniem 
antybiotyku i probiotyki – jed-
ną, dwie godziny. Niektóre 
szczepy bakterii mogą być 
bowiem mało oporne na 
działanie antybiotyków. 
Korzystanie z probiotyków jest 

wskazane przy biegunce po 
antybiotyku, biegunce 
podróżnych, ostrym nieżycie 
żołądkowo-jelitowym, zespole 
jelita drażliwego, wrzodzieją-
cym zapaleniu jelita grubego, 
w czasie remisji w chorobie 
Leśniowskiego-Crohna, 
atopowym zapaleniu skóry czy 
astmie. Coraz więcej badań 
sugeruje, że niektóre z tych 
dolegliwości mogą być 
powiązane z zaburzeniami 
mikrobiomu jelitowego, 
a konkretnie równowagi 
mikroorganizmów w jelitach 
(bytuje w nich bowiem nawet 
blisko tysiąc gatunków 
szczepów bakterii).

Jak na organizm działają 
probiotyki? Oprócz przywróce-
nia równowagi mikrobiomu 
jelitowego tworzą również 
barierę przeciw bakteriom 
wywołującym choroby. 
Wytwarzają substancje, które 
zabijają lub hamują rozwój 
szkodliwych drobnoustrojów, 
poprawiają trawienie i wchła-
nianie składników odżywczych 
z pokarmu oraz regulują pracę 
jelit, a także stymulują pracę 
układu odpornościowego.

Wśród najpopularniejszych 
szczepów bakterii należy 
wymienić np. Lactobacillus 
rhamnosus. Skraca on czas 
trwania biegunki (również 
rotawirusowej), poprawia stan 
zdrowia jamy ustnej i zębów, 
zmniejsza ryzyko atopowego 
zapalenia skóry. Jest polecany 
szczególnie dzieciom, 
zmniejsza bowiem u malu-
chów ryzyko wystąpienia 
próchnicy.

Lactobacillus acidophilus 
natomiast zakwasza środowisko,
wspomaga produkcję kwasu 

foliowego i witamin z grupy B. 
Sprawdza się jako probiotyk 
w ciąży lub ginekologiczny, 
ponieważ zapobiega rozwojo-
wi grzybicy pochwy. Ten 
szczep wspomaga również 
leczenie choroby Leśniowskie-
go-Crohna oraz wrzodziejące-
go zapalenia jelit.

Szczepem, który przeciwdziała 
m.in. biegunkom u dzieci, jest 
Lactobacillus casei. Ma 
dobroczynny wpływ na układ 
pokarmowy, zwalcza bowiem 
bakterie Helicobacter pylori 
powodujące przewlekłe 
zapalenie żołądka. Ma też 
działanie antynowotworowe. 
Natomiast Bi� dobacterium 
bi� dum to szczep żyjący 
w jelicie grubym oraz pochwie. 
Zapobiega salmonelli, 
chorobom jelit i zaparciom.

Na co zwracać uwagę? Na 
opakowaniu produktu 
powinna znajdować się pełna 
nazwa szczepu bakteryjnego 
np. Saccharomyces boulardii 
CNCM I-745 (pierwszy człon 
nazwy mówi o rodzaju bakterii, 
drugi o gatunku, a trzeci 
wskazuje konkretny szczep).
To ważne, dlatego że każdy 
szczep ma nieco inne 
właściwości i zastosowanie. 
Optymalną zalecaną dawką 
leczniczą szczepów przyjmo-
waną na dobę jest ich ilość 
wahająca się od 3 do 20 mld 
kolonii bakteryjnych.

Podanie preparatu powinny 
poprzedzać konsultacja 
lekarska i zapoznanie się 
z ulotką. Znaczenie ma 
dobranie preparatu odpowied-
nio do wieku.

Probiotyki mogą być 
pomocne nie tylko 

w antybiotykoterapii. 
Mogą być stosowane 

również w terapii 
biegunek różnego 

pochodzenia, zwłaszcza 
u dzieci, a także 

w zapobieganiu alergii 
bądź zapobieganiu 

biegunce osób 
podróżujących do 

krajów tropikalnych.

Red.
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Naturalny booster
dla mózgu
Gotu kola (wąkrotka 

azjatycka) czy ashwa-
gandha od tysięcy lat 

stosowane były w ajurwedzie, 
czyli najstarszym systemie 
medycyny naturalnej. Dziś 
już wiadomo, dlaczego nasi 
przodkowie tak bardzo cenili 
te rośliny, choć wówczas nie 
mogło być jeszcze mowy 
o wiedzy dostępnej obecnie.

ZIA ANIE 

Adaptogeny to unikalne, 
naturalne i nietoksyczne 
substancje roślinne, które, 
stosowane systematycznie, 
mogą oddziaływać na mózg 
i układ nerwowy człowieka. 
Specjaliści uważają, że 
adaptogeny wpływają 
na ludzki organizm na 
poziomie komórkowym, 
poprzez oddziałujące układy 
enzymatyczne, a także na 
poziomie narządów, poprzez 
hormony. Ich nadrzędną 
funkcją jest niwelowanie 
skutków stresu oraz adaptacja 
organizmu do niesprzyjających 
warunków zewnętrznych. 
Substancje zawarte 
w roślinach stymulują rdzeń 
nadnerczy, który odpowiada 
za produkcję i magazynowanie 
hormonów walczących 
ze stresem (epinefryna, 

norepinefryna i dopamina), 
wzmacniając tym samym 
funkcje obronne organizmu.

EC ANIZ  TRE  

To ogromnie ważne w czasach, 
gdy stres towarzyszy nam na 
każdym kroku. Stresorami, czyli 
czynnikami wywołującymi stres, 
jest już tak wiele zjawisk 
psychologicznych, socjologicz-
nych, � zycznych i biologicznych, 
że człowiek coraz słabiej radzi 
sobie bez wspomagania 
z zewnątrz. Przewlekły stres 
okupiony bywa więc stanami 
lękowymi, depresją, zaburzenia-
mi snu, wyczerpaniem 
psychicznym i � zycznym, 
obniżonym popędem płciowym 
czy zaburzeniami koncentracji, 
co w jakimś stopniu odbija się 
na życiu zawodowym i osobi-
stym niemal każdego z nas.

PARCIE OR ANIZ

Substancje adaptogenne 
występujące w niektórych 
roślinach to m.in. saponozydy, 
� toekdyzony, rodiolozydy 
i � awonoidy. Nie są magicz-
nym lekiem na wszystkie 
dolegliwości, ale wspierają 
organizm na różne sposoby: 
stymulują układ immunolo-
giczny, mają działanie 
antyoksydacyjne, chronią 
wątrobę, polepszają funkcje 
kognitywne mózgu (pacjenci 
zauważają poprawę procesów 
zapamiętywania i koncentra-
cji), zwiększają witalność, 
usprawniają funkcje seksualne 
(przy ich zaburzeniu), 
zmniejszają niepokój i nerwo-
wość, polepszają nastrój 
i samopoczucie.

PLE ENT

W Polsce adaptogeny 
wykorzystuje się do produkcji 
nootropów, klasy� kowanych 
jako suplementy diety. 
Zawierają one takie rośliny, jak 
gotu kola, soplówka jeżowata, 
eleuterokok kolczasty czy żeń-
-szeń koreański, a także 
aminokwasy wspierające 
pracę mózgu (L-taurynę 
i L-tyrozynę), witaminy 
z grupy B, bor czy mangan. 
Zastosowanie nootropów jest 
bardzo szerokie – mogą być 
wykorzystywane przez 
żołnierzy, sportowców czy 
astronautów jako preparaty 
wspomagające � zycznie 
i psychicznie (są znacznie 
lepiej tolerowane przez 
organizm niż kofeina czy 
różnego typu środki dopingu-
jące), ale też przez studentów 
i pracowników, którzy 
potrzebują stymulacji funkcji 
kognitywnych mózgu.

Nootropiki polecane są 
osobom cierpiącym na 
wypalenie zawodowe, 
przytłoczonym nadmiarem 
obowiązków i sparaliżowa-
nym stresem, a także jako 
pro� laktyka chorób neurode-
generacyjnych, takich jak 
choroba Alzheimera czy 
Parkinsona. Co ważne, 
w przeciwieństwie do 
różnego typu substancji 
syntetycznych adaptogeny 
nie mają działania nadmiernie 
pobudzającego czy blokują-
cego normalne funkcje 
organizmu, nie mają też 
żadnych negatywnych 
skutków ubocznych.

Adaptogeny 
współczesnej nauce 

znane są zaledwie od 
kilkudziesięciu lat, 

w przyrodzie nie są 
jednak niczym nowym. 

Już w starożytnych 
Chinach i Indiach 

doceniano właściwości 
roślin, które dziś 

wykorzystuje się do 
produkcji nootropów, 

czyli preparatów 
stymulujących funkcje 

kognitywne mózgu.

Kamila Śnieżek
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Co bez recepty 
na infekcje intymne?

Przyczyny powstawania 
infekcji intymnych 
mogą być różnorakie. 

Może je wywołać m.in. 
przyjmowanie antybiotyków, 
zaburzenia hormonalne, zła 
dieta, niewłaściwa higiena, 
noszenie sztucznej bielizny czy 
też częsta zmiana partnerów 
seksualnych. Te dolegliwości 
mogą być związane również 
m.in. ze stresem, menopauzą, 
ciążą czy cukrzycą.

Jak dochodzi do zakażenia? Ma 
to związek z zaburzeniem 
równowagi mikrobiologicznej. 
Ekosystem pochwy podlega 
bowiem ciągłym zmianom. 
Wpływ na to ma wiele 
czynników, np. wiek, pierwsza 
miesiączka i przebieg 
kolejnych ciąż, stosowana 
antykoncepcja, częstość 
stosunków płciowych i liczba 
partnerów seksualnych, 
metody utrzymywania higieny, 
przebyte i trwające choroby.

Środowisko pochwy kontrolują 
obecne w nim drobnoustroje. 
Pochwa jest zwilżana wydzieli-
ną � zjologiczną, która pod 
wpływem działania hormonów 
w zależności od fazy cyklu 
miesiączkowego zmienia 
swoje własności. Odczyn 
prawidłowy jest kwaśny dzięki 

działaniu pałeczek kwasu 
mlekowego. Prawidłowe pH to 
3,8-4,2, a norma wynosi od 3,5 
do 4,5. Środowisko pochwy 
zmienia się podczas cyklu 
miesiączkowego. Tuż przed 
krwawieniem pochwa staje się 
mało nawilżona, podatna na 
czynniki zewnętrzne i podwyż-
sza się jej pH. Przez to wzrasta 
ryzyko infekcji intymnych. 
Zmniejszenie ilości wydzieliny 
pochwowej i wzrost jej pH 
występuje również u kobiet 
w okresie menopauzy. 

Infekcje intymne mogą mieć 
łagodny przebieg, ale bywają 
bardzo dokuczliwe. Lepiej ich 
jednak nie bagatelizować. 
Wymagają konsultacji 
ginekologicznej. Co jednak 
zrobić w sytuacji, gdy 
pacjentka ma odległy termin 
wizyty u specjalisty (bywa, że 
czeka się na nią kilka tygodni) 
i szuka czegoś na uciążliwe 
objawy – ból i pieczenie 
pochwy?

W przypadku łagodnych 
dolegliwości można zastoso-
wać domowe metody, np. 
kąpiel z sodą oczyszczoną 
trwającą nie dłużej niż 
kwadrans (na litr wody 
łyżeczka sody oczyszczonej). 
Wodorowęglan sodu działa 

przeciwzapalnie, ściągająco 
i łagodzi podrażnienia. Taka 
kąpiel może przywrócić 
naturalne pH oraz pomóc 
pozbyć się upławów.

Dawniej kobiety w czasie 
infekcji intymnych stosowały 
ziołowe nasiadówki. Można 
wykorzystać do nich korę 
dębu, szałwię lub suszony 
rumianek. Taką mieszankę
(50 g) możemy zaparzyć 
w misce wypełnionej 5 l wody. 
Następnie, gdy temperatura 
będzie zbliżona do temperatu-
ry ciała, należy w misce usiąść.

W przypadku łagodnych 
dolegliwości dróg rodnych 
(świąd, pieczenie, upławy, 
zaczerwienienie okolicy warg 
sromowych) czy przy 
wspomaganiu leczenia 
nadżerki szyjki macicy 
pomocne mogą być także 
preparaty dostępne w apte-
kach bez recepty. Wśród nich 
są np. globulki dopochwowe, 
które działają ściśle w miejscu 
podania, co sprawia, że nie 
wywołują interakcji z innymi 
lekami oraz antykoncepcją 
doustną. Mogą one być 
stosowane pomocniczo 
w infekcjach. Działają nawilża-
jąco, wspomagają gojenie, 
a także nie zaburzają naturalnej 
mikro� ory pochwy.

Niektóre z globulek dopo-
chwowych mają naturalny 
skład i są bezpieczne dla ko-
biet w ciąży. Zawierają np. wy-
ciąg z nagietka lekarskiego, 
który działa przeciwgrzybicznie 
i przeciwbakteryjnie oraz 
przeciwzapalnie, wspomagając 
gojenie i proces regeneracji.

Niektóre łagodne 
dolegliwości dróg 

rodnych można leczyć 
przy pomocy 

preparatów dostępnych 
w aptekach bez recepty. 

Część z nich ma 
naturalny skład i jest 

bezpieczna dla kobiet 
w ciąży.

Red.
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Co bez recepty 
na infekcje intymne?
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Od momentu, 
gdy SARS-CoV-2 został 

zidenty�kowany, trwają 
prace nad terapią, która 
mogłaby powstrzymać 

jego rozprzestrzenianie, 
zmniejszyć śmiertelność 

i przynieść nadzieję na 
normalność. Nie jesteśmy 
przyzwyczajeni do braku 

rozwiązań medycznych 
w tak powszechnym 
zakresie. Nawet jeśli 

lekarstwo jest trudno 
dostępne, to zwykle jakieś 

jest. Tym razem jest inaczej, 
a my, ludzie, chcemy ten 

problem rozwiązać jak 
zwykle po swojemu.

Co mają wspólnego: pies 
prezydenta Francji, drukarnie, 
skutery, COVID-19, druidzi, 
FDA i predator?

P ierwszymi kandydatami 
na cudowne lekarstwo 
były chlorochina, remde-

siwir, lopinawir z rytonawirem 
(Kaletra) i osocze ozdrowieńców. 
Potencjalne leki zostały 
wytypowane przez sztuczną 
inteligencję i przebadane in 
vitro jako skuteczne w zwal-
czaniu nowego koronawirusa.

Ich zastosowanie zdawał się 
potwierdzać też fakt, że były 
stosowane w trakcie epidemii 
SARS-CoV kilkanaście lat temu. 
Potem wszystko zaczęło się 
komplikować. Kwestionowano 
wyniki badań chińskich, 
a dynamika pandemii w Europie 
i USA nie sprzyjała pracy 
badawczej wymagającej 
pewnych standardów. Od 
nadziei przeszliśmy do rezygnacji. 
Chlorochina wydaje się 
nieskuteczna, podobnie Kaletra 
i ostatecznie tylko remdesiwir 
znalazł się w protokołach 
postępowania klinicznego obok 
zatwierdzonej warunkowo 
23 sierpnia br. przez FDA plazmy.

Pandemia rozwija się właściwie 
nieskrępowanie, a my, ludzie, 
próbujemy ją oswoić, udając, że 
jej nie ma albo nadając politycz-
ne ramy. W lutym 2020 r. 
prof. Didier Raoult, znany 
orędownik hydroksychlorochiny 
w terapii COVID-19, stwierdził, 
że więcej osób zginęło we 
Włoszech przez jazdę na skuterze, 
niż zginie przez nowego 
koronawirusa. Czas pokazał, że to 
była niezbyt dobra diagnoza. 
W typowy dla siebie sposób 
zamiast logiki i doświadczenia 
wybraliśmy chaos pisany przez 
polityków, produkcję naukową, 
a podsycany przez media.

KORONAWIRUS A JAZDA 
NA HULAJNODZE

15 sierpnia br. w „Asian Medicine 
Journal of Medicine and Health” 
(AJMAH) opublikowano artykuł 
o interesującym tytule „Nieocze-
kiwanie SARS-CoV-2 okazał się 
bardziej zabójczy niż jazda na 
hulajnodze: czy hydroksychloro-
china może być unikalnym 

rozwiązaniem?”. Autorzy 
dowodzili, że terapia hydroksy-
chlorochiną zmniejszyła 
śmiertelność wypadkową jazdy 
na skuterze, ale tylko w Marsylii. 
Kilku edytorów czasopisma, 
odnosząc się do treści tej pracy, 
nie wnosiło zbyt wielkich 
zastrzeżeń co do jej wartości 
merytorycznej. Tylko jeden żądał 
kategorycznego wstrzymania 
artykułu, który nie nosi znamion 
pracy naukowej. I taka też jest 
prawda. Artykuł ten jest formą 
żartu, pełnym gagów i humory-
stycznych odnośników 
dowodem na słabość systemu 
kształtowania nauki.

Jednym z pierwszych czasopism 
akademickich były publikacje 
Royal Society of London z 1665 r. 
Naukowcy, publikując, przekazy-
wali sobie efekt swojej pracy. 
Dobra publikacja podlega 
recenzowaniu i archiwizacji. 
Pandemia spowodowała 
uwolnienie dostępu do prac 
naukowych, nawet jeszcze 
nierecenzowanych. Przez te 350 
lat doszliśmy do momentu, 
w którym naukowcy są rozliczani 
i oceniani przez pryzmat ilości 
publikacji i cytowań. Walutą 
naukową są artykuły, a dewizą 
naukowca jest: „publikuj albo giń”.

POZORNE TWORZENIE 
NAUKI

We Francji wprowadzono system 
SIGAPS, który ma pomóc 
w klasy�kacji i monetyzacji prac 
naukowych przez publicznego 
płatnika. Wsparcie �rm komercyj-
nych zależy też od dorobku 
naukowego popartego 

mgr farm.
Karolina Wotlińska-Pełka   

członek Częstochowskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 
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publikacjami. Podczas pandemii 
powstało kilkadziesiąt tysięcy 
prac naukowych o bardzo różnej 
wartości. Niektóre artykuły są 
wycofywane, a inne wycofują 
sami autorzy. Artykuł o skuterach 
i hydroksychlorochinie wycofa-
no, gdy autorzy zaczęli żartować 
z tej publikacji na Twitterze. 
AJMAH przyjmuje artykuły 
w tzw. open access, pobierając 
opłatę od autora. Z rabatem 
wynosi ona ok. 55 dolarów 
amerykańskich. Jeśli edytor nie 
wstrzyma publikacji, tekst tra�a 
do ogólnej puli dostępnych 
artykułów i można go cytować. 
Skąd więc taka łatwość 
w pozornym tworzeniu nauki? 
Chcemy zmierzyć czyjąś pracę, 
dlatego naukowcy, chcąc istnieć, 
drukują publikacje. Powstały 
tytuły, które utrzymują się z opłat 
autorów tekstów. Ich ocena 
bywa niewystarczająca. 
Naukowcy starają się walczyć 
z drukowaniem.

11 grudnia 2019 r. w Ottawie, na 
szczycie naukowym zorganizo-
wanym przez Ottawa Hospital 
Research Institute, 43 uczestni-
ków z 10 krajów przyjęło 
de�nicję „predatory journals” 
(„drapieżne wydawnictwa”). Jest 
to wydawnictwo lub tytuł, który 
traktuje priorytetowo własny 
interes kosztem stypendium 
i charakteryzuje się fałszywymi 
lub wprowadzającymi w błąd 
informacjami, odstępstwem od 
najlepszych praktyk redakcyj-
nych i publikacyjnych, brakiem 
przejrzystości i (lub) agresywny-
mi i masowymi praktykami naga-
bywania. Oprócz tego istnieją 
„drukarnie”, czyli portale 
umożliwiające wykorzystanie 
standardowych zdjęć czy 
wyników badań. Na tej 
podstawie można stworzyć 
publikację naukową, która może 
zawierać opisy badań, których 
tak naprawdę nigdy nie było. 
Wielu naukowców apeluje 
o dobrą naukę, przejrzystość 
i powrót do standardów. Jaki 
jednak to ma związek z chloro-
chiną i jej pochodnymi?

20 marca br. prof. D. Raoult, 
P. Gautret, J.M. Rolain i inni 
opublikowali słynny artykuł 
z wynikami otwartego, 
nierandomizowanego badania 
klinicznego, które obejmowało 
42 pacjentów z COVID-19 
leczonych hydroksychlorochiną 
z azytromycyną. Tekst został 
opublikowany w „International 
Journal of Antimicrobial Agents”. 
Tekst wpłynął do redakcji 
16 marca br., następnego dnia 
był już zrecenzowany, a ukazał 
się ostatecznie cztery dni później. 
Wyniki wskazywały na skutecz-
ność zastosowanej terapii. 
Jednak ta publikacja wzbudziła 
kilka kontrowersji, np. edytorem 
wydawnictwa jest jeden ze 
współautorów – J.M. Rolain, 
w statystykach zawieruszyło się 
sześciu pacjentów, a ich dobór 
i miejsce kuracji nie dawały 
gwarancji, co do zastosowania 
tej samej opieki standardowej. 
Zastrzeżenia zgłosiła dr Elisabeth 
Bik, mikrobiolog i naukowiec, 
który w niewiarygodny sposób 
potra� oceniać prace naukowe. 
Nazywana pogromcą chińskich 
fałszerstw znana jest z zakwestio-
nowania około 400 prac 
chińskich naukowców, w tym 
50 w artykułach Cao Xuetao, 
rektora Uniwersytetu Nankai 
w Tianjin. Blog dr Bik ob�tuje 
w opisy zaskakujących praktyk 
legitymizacji naukowych 
fałszerstw i nierzetelności. 
Opisuje też wspomniany tekst 
o skuterach i hydroksychlorochi-
nie. Chlorochina i jej pochodne 
są o�arami kowidyzacji badań.

Od euforii wzbudzonej przez 
profesora Raoulta, podtrzymy-
wanej przez prezydenta USA 
Donalda Trumpa, i wprowadze-
niu do badań przez FDA, a za nią 
EMA, aż do wycofania po 
nierzetelnym artykule w „Lance-
cie” i wynikach badania 
„Recovery”. 28 maja br. wystoso-
wano list do autorów artykułu 
w „Lancecie” z 22 maja br. 
„Hydroksychlorochina lub 
chlorochina z makrolidem lub 
bez makrolidu do leczenia 

COVID-19: międzynarodowa 
analiza rejestru” – M.R. Mehra, 
S.S. Desai, A.N. Patel, F. Ruschitzka 
i R. Horton. List podpisało 
kilkudziesięciu naukowców, 
kwestionując prawdziwość 
poddawanych analizie danych. 
Dr Desai stworzył Surgisphere 
jako �rmę oferującą komercyjne, 
zanonimizowane dane 
medyczne. Jednak dane, jakie 
opracowano dla „Lancetu” 
w słynnym, ostatecznie 
wycofanym artykule, nie mogły 
być prawdziwe. Zawierały opisy 
terapii podjętych wcześniej niż 
przypadki rejestrowane na 
danym terenie i zbierane 
w formie elektronicznej 
z terenów krajów, gdzie nie ma 
takiej infrastruktury. Dr Desai 
odmówił dostępu do danych, 
a poszczególni autorzy wycofali 
się sami, twierdząc, że też nie 
mieli do nich dostępu.

„NIE” DLA 
HYDROKSYCHLOROCHINY

Między marcem a majem 
opublikowano kilka badań 
wskazujących na brak korzyści 
klinicznych ze stosowania 
chlorochiny z azytromycyną lub 
bez niej w terapii COVID-19. 
Przyglądając się jednak jednemu 
z nich (opublikowanemu 
14 maja br.), widać, że wśród 
badanych 150 pacjentów, 
w grupie z zastosowaną 
hydroksychlorochiną konwersja 
wirusa po 28 dniach wynosiła 
85,4 proc., a w grupie kontrolnej 

Pandemia spowodowa-
ła uwolnienie dostępu 
do prac naukowych, 
nawet jeszcze nierecen-
zowanych. Doszliśmy 
do momentu, w któ-
rym naukowcy są 
rozliczani i oceniani 
przez pryzmat ilości 
publikacji i cytowań.
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81,3 proc. – różnica jest 
nieistotna statystycznie. 
Ostatecznie wyniki badania 
„Recovery” z 5 lipca br. były 
podstawą do negatywnej oceny 
terapii hydroksychlorochiną. 
Badanie objęło ok. 15 tys. 
pacjentów, by było możliwe, 
zastosowano krótki, elastyczny, 
20-stronicowy protokół 
i skrócono otrzymanie zgody 
z 30 do 9 dni. Wyniki wskazują 
na wyższą śmiertelność 
w grupie z zastosowaną 
hydroksychlorochiną, odpo-
wiednio 25,7 a 23,5 proc. 
w grupie ze standardową 
opieką. Pytania wzbudza jednak 
zastosowana dawka. W ciągu
10 dni pacjenci otrzymywali 8 g 
leku w podzielonych dawkach, 
gdy w pozostałych badaniach 
ta ilość była mniejsza.

6 sierpnia br. 700 lekarzy 
amerykańskich skupionych 
w Tea Party Patriots Foundation 
wystosowało list do prezydenta 
Donalda Trumpa, prosząc 
o pozwolenie stosowania 
hydroksychlorochiny w całych 
USA, argumentując, że 
statystyka, matematyk 
i laborant nie mogą być 
ważniejsi niż lekarz – artysta 
leczący jednostkę. Przypomina 
to francuską wizję profesora 
Raoulta przedstawianego jako 
druid walczący z opornym 
mechanizmem biurokracji.

24 sierpnia br. w „International 
Journal of Antimicrobial Agents” 
opublikowano wyniki belgij-
skiego badania obserwacyjne-
go obejmującego 8075 pa-
cjentów z COVID-19 leczonych 
hydroksychlorochiną. Oceniano 
wskaźnik śmiertelności. 
W grupie kontrolnej, nieobjętej 
terapią ocenianym lekiem, 
wskaźnik ten był znacznie 
wyższy – wynosił 27,1 proc. – niż 
w grupie z zastosowaną 
hydroksychlorochiną – 17,7 proc. 
Wydawałoby się, że wynik przeczy 
obecnie przyjętej linii wycofującej 
hydroksychlorochinę. 
jednak analizując badanie, 

dochodzimy do wniosku, że 
grupy pacjentów dobrano bez 
korelacji wieku, chorób 
współistniejących – częstszych 
w grupie kontrolnej – i zalicza-
jąc osoby poniżej12. roku życia, 
mimo że ogólna metryka 
badania to wyklucza.

ZO TA  T L O 
REMDESIWIR

Oddając sprawiedliwość, należy 
wspomnieć, że chlorochina 
z remdesiwirem wykazywała 
znaczną aktywność hamującą 
wobec SARS-CoV-2 w badaniu 
opublikowanym 4 lutego br. 
w „Nature” in vitro na linii 
komórkowej Vero E6. Są to 
komórki nerki małpy, które 
przez brak produkcji interfero-
nów dają łatwo namnażać 
wirusy. 22 lipca br. w innym 
badaniu opublikowanym 
w „Nature” wykazano jednak, że 
Vero znacząco różnią się od 
komórek ludzkich płuc. 
Zawierają tylko jeden enzym 
biorący udział w endocytozie 
SARS-CoV-2, tzw. katepsynę L, 
której działanie faktycznie 
hamuje chlorochina. W komór-
kach płuc występuje jeszcze 
jeden enzym TMPRSS2, co 
powoduje, że chlorochina nie 
wykazuje zakładanej aktywno-
ści. Co jednak ze stosowanym 
remdesiwirem? Podobno 
w Polsce nieźle się sprawdza.

21 sierpnia br. w „JAMA 
Network” opublikowano wyniki 
badania remdesiwiru u 584 
pacjentów z umiarkowanym 
COVID-19. Cytując wyniki: 
„Wśród pacjentów z umiarko-
wanym COVID-19 ci, którzy 
zostali zrandomizowani do 
10-dniowego cyklu leczenia 
remdesiwirem, nie wykazywali 
statystycznie istotnej różnicy 
w stanie klinicznym w porów-
naniu ze standardową opieką 
po 11 dniach od rozpoczęcia 
leczenia. Pacjenci przydzieleni 
losowo do 5-dniowego cyklu 
leczenia remdesiwirem 

wykazywali statystycznie 
istotną różnicę w stanie 
klinicznym w porównaniu 
z leczeniem standardowym, ale 
różnica ta miała niepewne 
znaczenie kliniczne”.

Poszukując opcji terapeutycz-
nych, 23 sierpnia br. FDA wydała 
tzw. EUA (pozwolenie na 
warunkowe zastosowanie) dla 
terapii osoczem ozdrowieńców, 
argumentując, że powoduje 
ona 35-procentową redukcję 
śmiertelności. Oceniając jednak 
wyniki, na jakie powołuje się 
Agencja, to te 35 proc. wygląda 
jednak trochę inaczej, niż mogli-
byśmy oczekiwać – była to 
redukcja śmiertelności z 11,9 do 
8,7 proc., o ile zastosowano 
osocze w pierwszych trzech 
dniach w porównaniu 
z zastosowaniem po czterech 
dniach. Czyli redukcja o 3,2 proc.
ma stanowić 35 proc. z tych 
11,9 proc. W dodatku to nie 
było badanie, a analiza danych 
pacjentów z rozszerzonym 
dostępem. Brak grupy 
kontrolnej, co uniemożliwia 
rzetelną interpretację wyników.

Czy teraz Państwo już wiedzą, 
dlaczego chlorochina nie 
działa? Ja tego nie wiem i nie 
wiem nawet, czy przytoczone 
badania dają jasną odpowiedź, 
czy jakikolwiek oceniany w nich 
lek działa w terapii COVID-19. 
Na szczęście jestem tylko 
aptekarzem, który im więcej 
czyta, tym więcej pytań nosi 
w głowie. Myślę jednak, że na 
wiele takich pytań mogliby 
odpowiedzieć autorzy 
publikacji o wpływie hydroksy-
chlorochiny na śmiertelność 
wypadkową jazdy na skuterach, 
pozwolę sobie ich przybliżyć, są 
to m.in. Dider Lambrouille 
(„dider” – „zamieszanie”),
Otter F. Hantom wypowiadane 
po francusku „auteur fantome” 
– „autor widmo” z University
of Melon i Nemo Macron,
pies prezydenta Francji.

„Predatory journals” 
(„drapieżne wydawnic-
twa”) to wydawnictwa 

lub tytuły, które traktują 
priorytetowo własny 
interes kosztem sty-

pendium i charaktery-
zują się fałszywymi lub 

wprowadzającymi 
w błąd informacjami, 

odstępstwem od 
najlepszych praktyk 

redakcyjnych i publika-
cyjnych, brakiem 

przejrzystości i (lub) 
agresywnymi i maso-

wymi praktykami 
nagabywania.
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NEBIVOLOL KRKA®
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nebivolol Krka, 5 mg, tabletki. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5,45 mg nebiwololu 
chlorowodorku, co odpowiada 5 mg nebiwololu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka zawiera 141,84 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz 
substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka. Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, niepowlekane tabletki z 
wytłoczonym oznakowaniem „5” po jednej stronie i skrzyżowanymi liniami podziału po drugiej stronie. Średnica: 9 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki. 
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Nadciśnienie tętnicze Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Przewlekła 
niewydolność serca (CHF, ang. chronic heart failure) Leczenie stabilnej łagodnej i umiarkowanej przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej 
terapii u pacjentów w podeszłym wieku (≥70 r.ż.). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Nadciśnienie tętnicze Dorośli  Dawka dobowa to 5 mg 
(jedna tabletka), najlepiej przyjmowana codziennie o tej samej porze. Działanie obniżające ciśnienie tętnicze staje się widoczne po 1-2 tygodniach leczenia. W 
rzadkich przypadkach optymalne działanie jest uzyskiwane dopiero po 4 tygodniach. Skojarzenie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi  Leki blokujące receptory 
beta-adrenergiczne można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotąd, addycyjne działanie 
przeciwnadciśnieniowe obserwowano jedynie podczas jednoczesnego stosowania nebiwololu z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5 mg do 25 mg. Zaburzenia 
czynności nerek Zalecana początkowa dawka dobowa dla pacjentów z niewydolnością nerek wynosi 2,5 mg. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć 
do 5 mg. Zaburzenia czynności wątroby Dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością lub zaburzeniami czynności wątroby są 
ograniczone. Dlatego stosowanie nebiwololu w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w wieku 
powyżej 65 lat zalecana początkowa dawka dobowa nebiwololu wynosi 2,5 mg. W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. Jednakże, 
uwzględniając ograniczone doświadczenie u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, należy zachować ostrożność i starannie kontrolować pacjentów. Dzieci i młodzież 
Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Przewlekła niewydolność serca (CHF) 
Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej dla 
danego pacjenta. Pacjent powinien mieć stabilną przewlekłą niewydolność serca, bez ostrej niewydolności serca, przez sześć tygodni poprzedzających rozpoczęcie 
leczenia. Zaleca się, by lekarz prowadzący miał doświadczenie w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. U pacjentów otrzymujących leki działające 
na układ sercowo-naczyniowy, w tym leki moczopędne i (lub) digoksynę, i (lub) inhibitory konwertazy angiotensyny, i (lub) antagonistów receptora angiotensyny 
II, dawka tych leków musi być stała w okresie dwóch tygodni poprzedzających rozpoczęcie leczenia nebiwololem. Początkowe zwiększanie dawki powinno odbywać 
się według poniższego schematu, w odstępach 1-2 tygodni, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta: dawkę 1,25 mg nebiwololu należy zwiększyć do 2,5 mg 
nebiwololu raz na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę i kolejno do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka to 10 mg nebiwololu (2 tabletki) raz na dobę. 
Rozpoczęcie leczenia i każdorazowe zwiększenie dawki powinno być wykonane pod nadzorem doświadczonego lekarza przez okres co najmniej 2 godzin, aby mieć 
pewność, że stan kliniczny pacjenta pozostaje stabilny (ze szczególnym uwzględnieniem parametrów ciśnienia krwi, tętna, zaburzeń przewodzenia, nasilenia 
objawów niewydolności serca). Wystąpienie działań niepożądanych może uniemożliwić leczenie maksymalną zalecaną dawką. Jeżeli to konieczne, osiągniętą 
dawkę można też stopniowo zmniejszać, a w razie potrzeby zwiększać ponownie. Podczas stopniowego zwiększania dawki, w przypadku nasilenia się objawów 
niewydolności serca lub wystąpienia nietolerancji produktu, zaleca się najpierw zmniejszenie dawki nebiwololu lub, w razie konieczności, natychmiastowe 
odstawienie leku (w przypadku ciężkiego niedociśnienia, nasilenia objawów niewydolności serca z ostrym obrzękiem płuc, wstrząsu kardiogennego, objawowej 
bradykardii lub bloku przedsionkowo-komorowego). Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca nebiwololem jest zazwyczaj długotrwałe. Nie zaleca się 
nagłego przerywania leczenia nebiwololem, gdyż może być to przyczyną przemijającego nasilenia się objawów niewydolności serca. W razie konieczności 
przerwania leczenia, dawkę należy zmniejszać stopniowo, o połowę, w odstępach tygodniowych. Zaburzenia czynności nerek U pacjentów z łagodną do 
umiarkowanej niewydolnością nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki, gdyż jej zwiększanie do maksymalnie tolerowanej dawki jest przeprowadzane 
indywidualnie. Ponieważ brak doświadczeń w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥250 µmol/l), nie zaleca się 
stosowania nebiwololu w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby Dane dotyczące podawania nebiwololu pacjentom z niewydolnością wątroby są 
ograniczone. Dlatego stosowanie nebiwololu w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku Nie jest wymagane dostosowanie dawki, 
gdyż jej zwiększanie do maksymalnie tolerowanej dawki jest przeprowadzane indywidualnie. Dzieci i młodzież Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. 
Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Sposób podawania Podanie doustne. Tabletki można przyjmować wraz z posiłkiem. 4.3 
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Niewydolność lub zaburzenia 
czynności wątroby. Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody dekompensacji niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków o 
działaniu inotropowym. Dodatkowo, tak jak w przypadku stosowania innych leków beta-adrenolitycznych, nebiwolol jest przeciwwskazany w przypadku: zespołu 
chorego węzła zatokowego, w tym bloku zatokowo-przedsionkowego, bloku przedsionkowo-komorowego II i III stopnia (bez wszczepionego stymulatora), stanów 
skurczowych oskrzeli lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, nieleczonego guza chromochłonnego nadnerczy, kwasicy metabolicznej, bradykardii (częstość pracy 
serca <60 skurczów/min przed rozpoczęciem leczenia), niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe <90 mmHg), ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego. 4.4 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Patrz także punkt 4.8. Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą wszystkich leków 
beta-adrenolitycznych. Znieczulenie Utrzymanie blokady receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii w czasie wprowadzenia do znieczulenia oraz 
intubacji. W razie potrzeby przerwania blokady receptorów beta-adrenergicznych, w celu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego, należy przerwać 
podawanie leków beta-adrenolitycznych przynajmniej 24 godziny przed zabiegiem. Zalecana jest ostrożność w przypadku stosowania niektórych środków 
znieczulających mających depresyjny wpływ na mięsień sercowy. W celu przeciwdziałania wystąpieniu reakcji z nerwu błędnego, należy podać dożylnie atropinę. 
Układ sercowo-naczyniowy Zasadniczo nie należy stosować leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca, dopóki ich 
stan nie zostanie ustabilizowany. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczenie lekiem beta-adrenolitycznym należy przerywać stopniowo, to jest w okresie 
1-2 tygodni. W razie konieczności należy w tym samym czasie rozpocząć leczenie zastępcze, aby zapobiec zaostrzeniu się dławicy piersiowej. Leki beta-
adrenolityczne mogą wywoływać bradykardię: jeśli tętno spoczynkowe wyniesie poniżej 50-55 uderzeń na minutę i (lub) wystąpią objawy związane z bradykardią, 
dawkę należy zmniejszyć. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów: z zaburzeniami krążenia obwodowego 
(choroba lub zespół Raynaud’a, chromanie przestankowe), ponieważ mogą się one nasilić; z blokiem serca pierwszego stopnia, z powodu ujemnego wpływu leków 
beta-adrenolitycznych na czas przewodzenia; z dławicą Prinzmetala, z powodu niehamowanego skurczu tętnic wieńcowych na skutek pobudzenia receptorów 
alfa-adrenergicznych: leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać liczbę napadów dławicowych i wydłużać czas ich trwania. Zasadniczo nie zaleca się jednoczesnego 
stosowania nebiwololu z antagonistami kanału wapniowego typu werapamilu i diltiazemu, jak również z lekami przeciwarytmicznymi klasy I oraz lekami 
przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo - szczegółowe informacje, patrz punkt 4.5. Metabolizm/ układ wewnątrzwydzielniczy Nebiwolol nie wpływa na 
stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów, ponieważ nebiwolol może 
maskować niektóre objawy hipoglikemii (tachykardia, kołatanie serca). Leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy nadczynności tarczycy (tachykardia). 
Nagłe przerwanie stosowania produktu może nasilić te objawy. Układ oddechowy Zaleca się ostrożne stosowanie leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z 
przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, ponieważ leki te mogą nasilać skurcz dróg oddechowych. Inne Pacjenci z łuszczycą w wywiadzie mogą być leczeni 
lekami beta-adrenolitycznymi jedynie po dokładnym rozważeniu. Leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz nasilać reakcje 
ana�laktyczne. Rozpoczęcie leczenia przewlekłej niewydolności serca nebiwololem wymaga regularnego monitorowania stanu pacjenta.  Dawkowanie i sposób 
podawania leku, patrz punkt 4.2. Nie należy nagle przerywać leczenia, o ile nie jest to wyraźnie wskazane. Dalsze informacje, patrz punkt 4.2. Nebivolol Krka zawiera 
laktozę i sód Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego 
produktu leczniczego. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”. 4.5 Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne: Niżej wymienione interakcje odnoszą się do wszystkich antagonistów 
receptorów beta-adrenergicznych. Leczenie skojarzone niezalecane Leki przeciwarytmiczne klasy I (chinidyna, hydrochinidyna, cibenzolina, �ekainid, dyzopiramid, 
lidokaina, meksyletyna, propafenon): możliwe nasilenie wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz nasilenie działania inotropowego 
ujemnego (patrz punkt 4.4). Antagoniści kanału wapniowego typu werapamil/diltiazem: ujemny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. 
Dożylne podanie werapamilu pacjentom stosującym leki beta-adrenolityczne może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia tętniczego i bloku przedsionkowo-
komorowego (patrz punkt 4.4). Leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym (klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna): jednoczesne 
stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym może nasilać objawy niewydolności serca poprzez zmniejszenie ośrodkowego napięcia 
współczulnego (zmniejszenie częstości tętna i pojemności minutowej serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych) (patrz punkt 4.4). Nagłe przerwanie stosowania 
leku, szczególnie w przypadku wcześniejszego odstawienia leku blokującego receptory beta-adrenergiczne, może zwiększać ryzyko “nadciśnienia z odbicia”. 
Leczenie skojarzone, które należy stosować z zachowaniem ostrożności Leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron): możliwe nasilenie wpływu na czas 
przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Leki znieczulające - wziewne pochodne halogenowe: jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów beta-
adrenergicznych i leków znieczulających może łagodzić odruchową tachykardię i zwiększać ryzyko niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4). Jako zasadę ogólną 
trzeba przyjąć, że należy unikać nagłego przerwania stosowania leku blokującego receptory beta-adrenergiczne. Należy poinformować lekarza anestezjologa, że 
pacjent jest leczony nebiwololem. Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: pomimo, że nebiwolol nie wpływa na stężenie glukozy, jego jednoczesne stosowanie 
może maskować niektóre objawy hipoglikemii (kołatanie serca, tachykardia). Baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (lek wspomagający podczas 
leczenia przeciwnowotworowego): jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi prawdopodobnie nasila obniżenie ciśnienia tętniczego, dlatego 
należy odpowiednio dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego. Leczenie skojarzone, które należy rozważyć Glikozydy naparstnicy: jednoczesne 
stosowanie może wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Badania kliniczne z zastosowaniem nebiwololu nie wykazały interakcji z glikozydami 
naparstnicy. Nebiwolol nie wpływa na kinetykę digoksyny. Antagoniści wapnia typu dihydropirydyny (amlodypina, felodypina, lacydypina, nifedypina, nikardypina, 
nimodypina, nitrendypina): u pacjentów z niewydolnością serca, jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedociśnienia. Nie można również wykluczyć 
zwiększenia ryzyka dalszego pogorszenia czynności skurczowej komór. Leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe, barbiturany i fenotiazyny): 
jednoczesne stosowanie może nasilać hipotensyjne działanie leków beta-adrenolitycznych (działanie addycyjne). Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): brak 
wpływu na hipotensyjne działanie nebiwololu. Leki sympatykomimetyczne: jednoczesne stosowanie może znosić działanie antagonistów receptorów beta-
adrenergicznych. Leki beta-adrenolityczne mogą prowadzić do wystąpienia niehamowanej aktywności alfa-adrenergicznej leków sympatykomimetycznych 
działających zarówno na receptory alfa-, jak i beta-adrenergiczne (ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, ciężkiej bradykardii i bloku serca). Interakcje 
farmakokinetyczne: Ze względu na to, że nebiwolol metabolizowany jest z udziałem izoenzymu CYP2D6, jednoczesne podawanie nebiwololu z substancjami 
hamującymi aktywność tego enzymu, a w szczególności paroksetyną, �uoksetyną, tiorydazyną i chinidyną, może prowadzić do zwiększenia stężenia nebiwololu w 
osoczu, co wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia ciężkiej bradykardii i działań niepożądanych. Jednoczesne stosowanie nebiwololu z cymetydyną powoduje 
zwiększenie stężenia nebiwololu w osoczu, bez wpływu na działanie kliniczne. Jednoczesne zastosowanie z ranitydyną nie miało wpływu na farmakokinetykę 
nebiwololu. Możliwe jest zalecenie jednoczesnego stosowania nebiwololu i leków zobojętniających kwas żołądkowy pod warunkiem, że nebiwolol jest 
przyjmowany z posiłkiem, a lek zobojętniający - pomiędzy posiłkami. Jednoczesne zastosowanie nebiwololu z nikardypiną powodowało niewielkie zwiększenie 
stężenia obu leków w osoczu, bez wpływu na ich działanie kliniczne. Jednoczesne podanie alkoholu, furosemidu lub hydrochlorotiazydu nie miało wpływu na 
farmakokinetykę nebiwololu. Nebiwolol nie ma wpływu ani na farmakokinetykę, ani na farmakodynamikę warfaryny. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 
Ciąża Nebiwolol wykazuje działanie farmakologiczne, które może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód/noworodka. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają 
przepływ krwi przez łożysko, co może spowodować opóźnienie wzrostu, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, poronienie lub poród przedwczesny. U płodu i 
noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia). Jeżeli stosowanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne jest 
konieczne, należy wybrać leki selektywnie blokujące receptory beta1-adrenergiczne. Nebiwololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jego zastosowanie 
jest bezwzględnie konieczne. Jeżeli leczenie nebiwololem jest konieczne, należy monitorować przepływ krwi przez macicę i łożysko oraz wzrost płodu. W przypadku 
wystąpienia szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub płód, należy rozważyć leczenie alternatywne. Noworodki muszą znajdować się pod ścisłą kontrolą. Objawy 
hipoglikemii i bradykardii najczęściej występują w ciągu pierwszych 3 dni. Karmienie piersią Badania na zwierzętach wykazały przenikanie nebiwololu do mleka 
samic. Nie wiadomo, czy nebiwolol przenika do mleka kobiecego. Większość leków beta-adrenolitycznych, a zwłaszcza związki lipo�lne, do których należy także 
nebiwolol i jego czynne metabolity, przenika w zmiennych ilościach do mleka kobiecego. W związku z tym nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania 
nebiwololu. Płodność Dane dotyczące wpływu nebiwololu na płodność są ograniczone. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Badania farmakodynamiczne 
wykazały, że nebiwolol nie wpływa na czynności psychoruchowe. W trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy pamiętać o możliwości 
sporadycznego występowania zawrotów głowy i zmęczenia. 4.8 Działania niepożądane Ze względu na różnice w chorobach podstawowych, działania 
niepożądane podano osobno dla nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca. Nadciśnienie tętnicze W tabeli poniżej przedstawiono zgłoszone 
działania niepożądane, sklasy�kowane według układów i narządów oraz częstości występowania, w większości mające charakter łagodny lub umiarkowany: Bardzo 
często (≥1/10), Często (≥1/100 do < 1/10), Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), Bardzo rzadko (<1/10 000), Nieznana 
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Ponadto, podczas stosowania niektórych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, 
obserwowano następujące działania niepożądane: omamy, psychozy, splątanie, oziębienie i (lub) zasinienie kończyn, objaw Raynaud’a, suchość oczu oraz zespół 
oczno-śluzówkowo-skórny typowy dla praktololu.

Często Niezbyt często Bardzo rzadko Nieznana
Zaburzenia układu 
immunologicznego

obrzęk 
naczynioruchowy, 
nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne koszmary senne, depresja
Zaburzenia układu nerwowego ból głowy, zawroty głowy, 

parestezje
omdlenie

Zaburzenia oka zaburzenia widzenia
Zaburzenia serca bradykardia, niewydolność serca, zwolnienie 

przewodzenia przedsionkowo-komorowego i 
(lub) blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia naczyniowe niedociśnienie tętnicze, chromanie 
przestankowe (lub jego nasilenie)

Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia

duszność skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit zaparcie, nudności, 
biegunka

niestrawność, wzdęcie, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej

świąd, wysypka rumieniowa nasilenie łuszczycy pokrzywka

Zaburzenia układu rozrodczego 
i piersi

impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w 
miejscu podania

zmęczenie, obrzęk

Przewlekła niewydolność serca Dane dotyczące działań niepożądanych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca pochodzą z jednego kontrolowanego 
placebo badania klinicznego, w którym wzięło udział 1067 pacjentów otrzymujących nebiwolol oraz 1061 pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu tym, 
łącznie 449 pacjentów leczonych nebiwololem (42,1%) zgłaszało działania niepożądane z co najmniej prawdopodobnym związkiem przyczynowo-skutkowym, w 
porównaniu do 334 pacjentów otrzymujących placebo (31,5%). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących nebiwolol były 
bradykardia i zawroty głowy, występujące u około 11% pacjentów. U pacjentów otrzymujących placebo odsetek powyższych reakcji wynosił odpowiednio około 2% 
i 7%. Zgłaszano następującą częstość występowania działań niepożądanych (przynajmniej prawdopodobny związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem leku), 
które uznano za szczególnie związane z leczeniem przewlekłej niewydolności serca: Nasilenie objawów niewydolności serca wystąpiło u 5,8% pacjentów leczonych 
nebiwololem w porównaniu do 5,2% pacjentów otrzymujących placebo. Niedociśnienie ortostatyczne było zgłaszane u 2,1% pacjentów leczonych nebiwololem w 
porównaniu do 1,0% pacjentów otrzymujących placebo. Nietolerancja leku wystąpiła u 1,6% pacjentów leczonych nebiwololem w porównaniu do 0,8% pacjentów 
otrzymujących placebo. Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia wystąpił u 1,4% pacjentów leczonych nebiwololem w porównaniu do 0,9% pacjentów 
otrzymujących placebo. Obrzęk kończyn dolnych zgłaszany był u 1,0% pacjentów leczonych nebiwololem w porównaniu do 0,2% pacjentów otrzymujących 
placebo. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 
21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 
Brak danych dotyczących przedawkowania nebiwololu. Objawy Objawy przedawkowania leków beta-adrenolitycznych to: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, 
skurcz oskrzeli oraz ostra niewydolność serca. Leczenie W przypadku przedawkowania lub reakcji nadwrażliwości, pacjenta należy ściśle obserwować i leczyć na 
oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Wchłanianiu produktu pozostającego w przewodzie pokarmowym można 
zapobiec stosując płukanie żołądka oraz podając węgiel aktywny i środki przeczyszczające. Może okazać się konieczne zastosowanie sztucznego oddychania. 
Bradykardię lub nasilone reakcje ze strony nerwu błędnego należy leczyć podając atropinę lub metyloatropinę. Niedociśnienie i wstrząs należy leczyć podając osocze 
lub produkty osoczozastępcze oraz, w razie potrzeby, katecholaminy. Blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych można przeciwdziałać podając w powolnym 
wlewie dożylnym chlorowodorek izoprenaliny, rozpoczynając od dawki około 5 μg/min lub dobutaminę, rozpoczynając od dawki około 2,5 μg/min, aż do uzyskania 
pożądanego działania.  W przypadku braku reakcji na leczenie można podać izoprenalinę jednocześnie z dopaminą. W przypadku, gdy powyższe sposoby okażą się 
nieskuteczne, należy rozważyć dożylne podanie glukagonu w dawce 50-100 μg/kg mc. W razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie 1 godziny, a 
następnie, jeśli okaże się to konieczne, podać glukagon we wlewie dożylnym w dawce 70 μg/kg mc./godz. W skrajnych przypadkach bradykardii opornej na leczenie 
farmakologiczne może okazać się konieczne wszczepienie stymulatora serca. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne 
Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Kod ATC: C07AB12. Mechanizm działania Nebiwolol jest mieszaniną 
racemiczną dwóch enancjomerów: nebiwololu SRRR (lub d-nebiwololu) i nebiwololu RSSS (lub l-nebiwololu). Produkt wykazuje dwa działania farmakologiczne: 
Nebiwolol jest kompetycyjnym i wybiórczym lekiem beta-adrenolitycznym: działanie to jest przypisywane enancjomerowi SRRR (d-enancjomer). Wykazuje 
łagodne działanie rozszerzające naczynia krwionośne, które wynika z oddziaływania na szlak przemian metabolicznych L-arginina/tlenek azotu. Działanie 
farmakodynamiczne Pojedyncze dawki oraz wielokrotne podawanie dawek nebiwololu powoduje zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia krwi w 
spoczynku i podczas wysiłku �zycznego, zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem, jak i z nadciśnieniem tętniczym. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje 
się podczas długotrwałego leczenia. W dawkach terapeutycznych nebiwolol nie blokuje receptorów alfa-adrenergicznych. Zarówno w czasie krótkotrwałego, jak i 
długotrwałego leczenia nebiwololem, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dochodzi do zmniejszenia układowego oporu naczyniowego. Pomimo zwolnienia 
czynności serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca w spoczynku i w czasie wysiłku może być ograniczone przez zwiększenie objętości wyrzutowej. Kliniczne 
znaczenie tych różnic hemodynamicznych w porównaniu z innymi antagonistami receptorów beta-adrenergicznych, nie jest w pełni poznane. U pacjentów z 
nadciśnieniem tętniczym nebiwolol nasila, zależną od tlenku azotu, reakcję naczyń krwionośnych na acetylocholinę (ACh), która jest osłabiona u pacjentów z 
zaburzeniami czynności śródbłonka. Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania W kontrolowanym placebo badaniu śmiertelności-chorobowości 
przeprowadzonym z udziałem 2128 pacjentów w wieku ≥70 lat (średnio 75,2 roku), ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca, z zaburzeniem frakcji wyrzutowej 
lewej komory lub bez takiego zaburzenia (średnia LVEF: 36 ± 12,3%, z następującym rozkładem: LVEF poniżej 35% u 56% pacjentów, LVEF pomiędzy 35% a 45% 
u 25% pacjentów i LVEF powyżej 45% u 19% pacjentów), obserwowanych średnio przez okres 20 miesięcy, nebiwolol podawany jako uzupełnienie terapii 
standardowej znacząco przedłużał czas do wystąpienia zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (pierwszorzędowy punkt końcowy dla 
skuteczności), ze względnym zmniejszeniem ryzyka o 14% (zmniejszenie bezwzględne: 4,2%). Takie zmniejszenie ryzyka wystąpiło po 6 miesiącach leczenia i 
utrzymywało się przez cały okres leczenia (średnio 18 miesięcy). Wpływ nebiwololu był niezależny od wieku, płci lub frakcji wyrzutowej lewej komory badanej 
populacji. Korzyści w odniesieniu do śmiertelności ze wszystkich przyczyn nie były statystycznie większe w porównaniu do placebo (zmniejszenie bezwzględne: 
2,3%). U pacjentów leczonych nebiwololem obserwowano zmniejszenie liczby nagłych zgonów (4,1% wobec 6,6%, zmniejszenie względne o 38%). Badania in 
vitro i in vivo na zwierzętach dowiodły, że nebiwolol nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Badania in vitro i in vivo na zwierzętach 
dowiodły, że nebiwolol stosowany w dawkach farmakologicznych nie wywiera działania stabilizującego błonę komórkową. W badaniach z udziałem zdrowych 
ochotników nebiwolol nie wykazywał istotnego wpływu na maksymalną wydolność wysiłkową ani na wytrzymałość. Dostępne dane kliniczne nie wykazały 
szkodliwego wpływu na erekcję u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie Oba enancjomery nebiwololu są 
szybko wchłaniane po podaniu doustnym. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie nebiwololu; nebiwolol może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie 
od posiłków. Metabolizm Nebiwolol jest w dużym stopniu metabolizowany, częściowo do czynnych hydroksylowych metabolitów. Nebiwolol jest metabolizowany 
w procesach hydroksylacji alicyklicznej i aromatycznej, poprzez N-dealkilację oraz sprzęganie z kwasem glukuronowym; ponadto, z pochodnych hydroksylowych 
powstają glukuronidy. Metabolizm nebiwololu przez hydroksylację aromatyczną podlega genetycznemu polimor�zmowi procesów oksydacyjnych zależnych od 
CYP2D6.  Dostępność biologiczna nebiwololu po podaniu doustnym wynosi około 12% u osób z szybkim metabolizmem i jest niemal całkowita u osób z wolnym 
metabolizmem. W stanie stacjonarnym i po zastosowaniu takich samych dawek, maksymalne stężenie niezmienionego nebiwololu w osoczu jest ok. 23 razy 
większe u osób wolno metabolizujących w porównaniu z osobami o szybkim metabolizmie. Jeżeli uwzględni się niezmieniony lek oraz jego czynne metabolity, 
maksymalne stężenia w osoczu różnią się 1,3- do 1,4-krotnie. Z powodu różnej szybkości metabolizmu, dawki nebiwololu należy ustalać indywidualnie, w 
zależności od potrzeb pacjenta: osoby z wolnym metabolizmem mogą wymagać stosowania mniejszych dawek. Eliminacja U osób z szybkim metabolizmem okres 
półtrwania w fazie eliminacji enancjomerów nebiwololu wynosi średnio 10 godzin. U osób z wolnym metabolizmem jest od 3 do 5 razy dłuższy. U osób z szybkim 
metabolizmem stężenie enancjomeru RSSS w osoczu jest nieco większe od stężenia enancjomeru SRRR. Różnica ta jest większa u osób wolno metabolizujących. U 
osób z szybkim metabolizmem okres półtrwania w fazie eliminacji hydroksylowych metabolitów obu enancjomerów wynosi średnio 24 godziny. Jest on około dwa 
razy dłuższy u osób z wolnym metabolizmem. U większości pacjentów (szybko metabolizujących) stan stacjonarny w osoczu jest osiągany w ciągu 24 godzin dla 
nebiwololu, a w ciągu kilku dni dla hydroksylowych metabolitów. Stężenie nebiwololu w osoczu jest proporcjonalne do dawek w zakresie 1-30 mg. Wiek nie ma 
wpływu na farmakokinetykę nebiwololu. Oba enancjomery w osoczu wiążą się głównie z albuminami. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 98,1% dla 
SRRR-nebiwololu i 97,9% dla RSSS-nebiwololu. Tydzień po podaniu produktu, 38% podanej dawki jest wydalane z moczem, a 48% z kałem. Wydalanie z moczem 
niezmienionego nebiwololu wynosi poniżej 0,5% podanej dawki. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych 
badań dotyczących genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych Laktoza jednowodna, Skrobia kukurydziana, Kroskarmeloza sodowa, Hypromeloza, Polisorbat 80, Celuloza mikrokrystaliczna, 
Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian. 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres ważności 3 lata. 6.4 Specjalne środki 
ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Blister 
z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium Opakowania zawierające: 14, 28, 30, 56, 90 i 100 tabletek, w pudełku tekturowym. Blister z folii PVC/ PVDC/Aluminium 
Opakowania zawierające: 14, 28, 30, 56, 90 i 100 tabletek, w pudełku tekturowym. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 6.6 
Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMER POZWOLENIA NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 25645. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA 
POZWOLENIA WYDANE PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Data wydania 
pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.11.2019 r. 10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI 
PRODUKTU LECZNICZEGO 22.11.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. 

Cena urzędowa detaliczna i maksymalna kwota dopłaty przez pacjenta zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r.:

Cena detaliczna dla Nebivolol Krka 5 mg, 30 tabletek wynosi: 12,39 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Nebivolol Krka 5 mg,  
30 tabletek wynosi: 3,70 zł.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł. NE
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59p a t e n t  n a  z d r o w i eCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NEBIVOLOL KRKA®
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nebivolol Krka, 5 mg, tabletki. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5,45 mg nebiwololu 
chlorowodorku, co odpowiada 5 mg nebiwololu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka zawiera 141,84 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz 
substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka. Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, niepowlekane tabletki z 
wytłoczonym oznakowaniem „5” po jednej stronie i skrzyżowanymi liniami podziału po drugiej stronie. Średnica: 9 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki. 
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Nadciśnienie tętnicze Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Przewlekła 
niewydolność serca (CHF, ang. chronic heart failure) Leczenie stabilnej łagodnej i umiarkowanej przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej 
terapii u pacjentów w podeszłym wieku (≥70 r.ż.). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Nadciśnienie tętnicze Dorośli  Dawka dobowa to 5 mg 
(jedna tabletka), najlepiej przyjmowana codziennie o tej samej porze. Działanie obniżające ciśnienie tętnicze staje się widoczne po 1-2 tygodniach leczenia. W 
rzadkich przypadkach optymalne działanie jest uzyskiwane dopiero po 4 tygodniach. Skojarzenie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi  Leki blokujące receptory 
beta-adrenergiczne można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotąd, addycyjne działanie 
przeciwnadciśnieniowe obserwowano jedynie podczas jednoczesnego stosowania nebiwololu z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5 mg do 25 mg. Zaburzenia 
czynności nerek Zalecana początkowa dawka dobowa dla pacjentów z niewydolnością nerek wynosi 2,5 mg. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć 
do 5 mg. Zaburzenia czynności wątroby Dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością lub zaburzeniami czynności wątroby są 
ograniczone. Dlatego stosowanie nebiwololu w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w wieku 
powyżej 65 lat zalecana początkowa dawka dobowa nebiwololu wynosi 2,5 mg. W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. Jednakże, 
uwzględniając ograniczone doświadczenie u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, należy zachować ostrożność i starannie kontrolować pacjentów. Dzieci i młodzież 
Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Przewlekła niewydolność serca (CHF) 
Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej dla 
danego pacjenta. Pacjent powinien mieć stabilną przewlekłą niewydolność serca, bez ostrej niewydolności serca, przez sześć tygodni poprzedzających rozpoczęcie 
leczenia. Zaleca się, by lekarz prowadzący miał doświadczenie w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. U pacjentów otrzymujących leki działające 
na układ sercowo-naczyniowy, w tym leki moczopędne i (lub) digoksynę, i (lub) inhibitory konwertazy angiotensyny, i (lub) antagonistów receptora angiotensyny 
II, dawka tych leków musi być stała w okresie dwóch tygodni poprzedzających rozpoczęcie leczenia nebiwololem. Początkowe zwiększanie dawki powinno odbywać 
się według poniższego schematu, w odstępach 1-2 tygodni, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta: dawkę 1,25 mg nebiwololu należy zwiększyć do 2,5 mg 
nebiwololu raz na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę i kolejno do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka to 10 mg nebiwololu (2 tabletki) raz na dobę. 
Rozpoczęcie leczenia i każdorazowe zwiększenie dawki powinno być wykonane pod nadzorem doświadczonego lekarza przez okres co najmniej 2 godzin, aby mieć 
pewność, że stan kliniczny pacjenta pozostaje stabilny (ze szczególnym uwzględnieniem parametrów ciśnienia krwi, tętna, zaburzeń przewodzenia, nasilenia 
objawów niewydolności serca). Wystąpienie działań niepożądanych może uniemożliwić leczenie maksymalną zalecaną dawką. Jeżeli to konieczne, osiągniętą 
dawkę można też stopniowo zmniejszać, a w razie potrzeby zwiększać ponownie. Podczas stopniowego zwiększania dawki, w przypadku nasilenia się objawów 
niewydolności serca lub wystąpienia nietolerancji produktu, zaleca się najpierw zmniejszenie dawki nebiwololu lub, w razie konieczności, natychmiastowe 
odstawienie leku (w przypadku ciężkiego niedociśnienia, nasilenia objawów niewydolności serca z ostrym obrzękiem płuc, wstrząsu kardiogennego, objawowej 
bradykardii lub bloku przedsionkowo-komorowego). Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca nebiwololem jest zazwyczaj długotrwałe. Nie zaleca się 
nagłego przerywania leczenia nebiwololem, gdyż może być to przyczyną przemijającego nasilenia się objawów niewydolności serca. W razie konieczności 
przerwania leczenia, dawkę należy zmniejszać stopniowo, o połowę, w odstępach tygodniowych. Zaburzenia czynności nerek U pacjentów z łagodną do 
umiarkowanej niewydolnością nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki, gdyż jej zwiększanie do maksymalnie tolerowanej dawki jest przeprowadzane 
indywidualnie. Ponieważ brak doświadczeń w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥250 µmol/l), nie zaleca się 
stosowania nebiwololu w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby Dane dotyczące podawania nebiwololu pacjentom z niewydolnością wątroby są 
ograniczone. Dlatego stosowanie nebiwololu w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku Nie jest wymagane dostosowanie dawki, 
gdyż jej zwiększanie do maksymalnie tolerowanej dawki jest przeprowadzane indywidualnie. Dzieci i młodzież Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. 
Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Sposób podawania Podanie doustne. Tabletki można przyjmować wraz z posiłkiem. 4.3 
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Niewydolność lub zaburzenia 
czynności wątroby. Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody dekompensacji niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków o 
działaniu inotropowym. Dodatkowo, tak jak w przypadku stosowania innych leków beta-adrenolitycznych, nebiwolol jest przeciwwskazany w przypadku: zespołu 
chorego węzła zatokowego, w tym bloku zatokowo-przedsionkowego, bloku przedsionkowo-komorowego II i III stopnia (bez wszczepionego stymulatora), stanów 
skurczowych oskrzeli lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, nieleczonego guza chromochłonnego nadnerczy, kwasicy metabolicznej, bradykardii (częstość pracy 
serca <60 skurczów/min przed rozpoczęciem leczenia), niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe <90 mmHg), ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego. 4.4 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Patrz także punkt 4.8. Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą wszystkich leków 
beta-adrenolitycznych. Znieczulenie Utrzymanie blokady receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii w czasie wprowadzenia do znieczulenia oraz 
intubacji. W razie potrzeby przerwania blokady receptorów beta-adrenergicznych, w celu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego, należy przerwać 
podawanie leków beta-adrenolitycznych przynajmniej 24 godziny przed zabiegiem. Zalecana jest ostrożność w przypadku stosowania niektórych środków 
znieczulających mających depresyjny wpływ na mięsień sercowy. W celu przeciwdziałania wystąpieniu reakcji z nerwu błędnego, należy podać dożylnie atropinę. 
Układ sercowo-naczyniowy Zasadniczo nie należy stosować leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca, dopóki ich 
stan nie zostanie ustabilizowany. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczenie lekiem beta-adrenolitycznym należy przerywać stopniowo, to jest w okresie 
1-2 tygodni. W razie konieczności należy w tym samym czasie rozpocząć leczenie zastępcze, aby zapobiec zaostrzeniu się dławicy piersiowej. Leki beta-
adrenolityczne mogą wywoływać bradykardię: jeśli tętno spoczynkowe wyniesie poniżej 50-55 uderzeń na minutę i (lub) wystąpią objawy związane z bradykardią, 
dawkę należy zmniejszyć. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów: z zaburzeniami krążenia obwodowego 
(choroba lub zespół Raynaud’a, chromanie przestankowe), ponieważ mogą się one nasilić; z blokiem serca pierwszego stopnia, z powodu ujemnego wpływu leków 
beta-adrenolitycznych na czas przewodzenia; z dławicą Prinzmetala, z powodu niehamowanego skurczu tętnic wieńcowych na skutek pobudzenia receptorów 
alfa-adrenergicznych: leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać liczbę napadów dławicowych i wydłużać czas ich trwania. Zasadniczo nie zaleca się jednoczesnego 
stosowania nebiwololu z antagonistami kanału wapniowego typu werapamilu i diltiazemu, jak również z lekami przeciwarytmicznymi klasy I oraz lekami 
przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo - szczegółowe informacje, patrz punkt 4.5. Metabolizm/ układ wewnątrzwydzielniczy Nebiwolol nie wpływa na 
stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów, ponieważ nebiwolol może 
maskować niektóre objawy hipoglikemii (tachykardia, kołatanie serca). Leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy nadczynności tarczycy (tachykardia). 
Nagłe przerwanie stosowania produktu może nasilić te objawy. Układ oddechowy Zaleca się ostrożne stosowanie leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z 
przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, ponieważ leki te mogą nasilać skurcz dróg oddechowych. Inne Pacjenci z łuszczycą w wywiadzie mogą być leczeni 
lekami beta-adrenolitycznymi jedynie po dokładnym rozważeniu. Leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz nasilać reakcje 
ana�laktyczne. Rozpoczęcie leczenia przewlekłej niewydolności serca nebiwololem wymaga regularnego monitorowania stanu pacjenta.  Dawkowanie i sposób 
podawania leku, patrz punkt 4.2. Nie należy nagle przerywać leczenia, o ile nie jest to wyraźnie wskazane. Dalsze informacje, patrz punkt 4.2. Nebivolol Krka zawiera 
laktozę i sód Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego 
produktu leczniczego. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”. 4.5 Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne: Niżej wymienione interakcje odnoszą się do wszystkich antagonistów 
receptorów beta-adrenergicznych. Leczenie skojarzone niezalecane Leki przeciwarytmiczne klasy I (chinidyna, hydrochinidyna, cibenzolina, �ekainid, dyzopiramid, 
lidokaina, meksyletyna, propafenon): możliwe nasilenie wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz nasilenie działania inotropowego 
ujemnego (patrz punkt 4.4). Antagoniści kanału wapniowego typu werapamil/diltiazem: ujemny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. 
Dożylne podanie werapamilu pacjentom stosującym leki beta-adrenolityczne może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia tętniczego i bloku przedsionkowo-
komorowego (patrz punkt 4.4). Leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym (klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna): jednoczesne 
stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym może nasilać objawy niewydolności serca poprzez zmniejszenie ośrodkowego napięcia 
współczulnego (zmniejszenie częstości tętna i pojemności minutowej serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych) (patrz punkt 4.4). Nagłe przerwanie stosowania 
leku, szczególnie w przypadku wcześniejszego odstawienia leku blokującego receptory beta-adrenergiczne, może zwiększać ryzyko “nadciśnienia z odbicia”. 
Leczenie skojarzone, które należy stosować z zachowaniem ostrożności Leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron): możliwe nasilenie wpływu na czas 
przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Leki znieczulające - wziewne pochodne halogenowe: jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów beta-
adrenergicznych i leków znieczulających może łagodzić odruchową tachykardię i zwiększać ryzyko niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4). Jako zasadę ogólną 
trzeba przyjąć, że należy unikać nagłego przerwania stosowania leku blokującego receptory beta-adrenergiczne. Należy poinformować lekarza anestezjologa, że 
pacjent jest leczony nebiwololem. Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: pomimo, że nebiwolol nie wpływa na stężenie glukozy, jego jednoczesne stosowanie 
może maskować niektóre objawy hipoglikemii (kołatanie serca, tachykardia). Baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (lek wspomagający podczas 
leczenia przeciwnowotworowego): jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi prawdopodobnie nasila obniżenie ciśnienia tętniczego, dlatego 
należy odpowiednio dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego. Leczenie skojarzone, które należy rozważyć Glikozydy naparstnicy: jednoczesne 
stosowanie może wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Badania kliniczne z zastosowaniem nebiwololu nie wykazały interakcji z glikozydami 
naparstnicy. Nebiwolol nie wpływa na kinetykę digoksyny. Antagoniści wapnia typu dihydropirydyny (amlodypina, felodypina, lacydypina, nifedypina, nikardypina, 
nimodypina, nitrendypina): u pacjentów z niewydolnością serca, jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedociśnienia. Nie można również wykluczyć 
zwiększenia ryzyka dalszego pogorszenia czynności skurczowej komór. Leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe, barbiturany i fenotiazyny): 
jednoczesne stosowanie może nasilać hipotensyjne działanie leków beta-adrenolitycznych (działanie addycyjne). Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): brak 
wpływu na hipotensyjne działanie nebiwololu. Leki sympatykomimetyczne: jednoczesne stosowanie może znosić działanie antagonistów receptorów beta-
adrenergicznych. Leki beta-adrenolityczne mogą prowadzić do wystąpienia niehamowanej aktywności alfa-adrenergicznej leków sympatykomimetycznych 
działających zarówno na receptory alfa-, jak i beta-adrenergiczne (ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, ciężkiej bradykardii i bloku serca). Interakcje 
farmakokinetyczne: Ze względu na to, że nebiwolol metabolizowany jest z udziałem izoenzymu CYP2D6, jednoczesne podawanie nebiwololu z substancjami 
hamującymi aktywność tego enzymu, a w szczególności paroksetyną, �uoksetyną, tiorydazyną i chinidyną, może prowadzić do zwiększenia stężenia nebiwololu w 
osoczu, co wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia ciężkiej bradykardii i działań niepożądanych. Jednoczesne stosowanie nebiwololu z cymetydyną powoduje 
zwiększenie stężenia nebiwololu w osoczu, bez wpływu na działanie kliniczne. Jednoczesne zastosowanie z ranitydyną nie miało wpływu na farmakokinetykę 
nebiwololu. Możliwe jest zalecenie jednoczesnego stosowania nebiwololu i leków zobojętniających kwas żołądkowy pod warunkiem, że nebiwolol jest 
przyjmowany z posiłkiem, a lek zobojętniający - pomiędzy posiłkami. Jednoczesne zastosowanie nebiwololu z nikardypiną powodowało niewielkie zwiększenie 
stężenia obu leków w osoczu, bez wpływu na ich działanie kliniczne. Jednoczesne podanie alkoholu, furosemidu lub hydrochlorotiazydu nie miało wpływu na 
farmakokinetykę nebiwololu. Nebiwolol nie ma wpływu ani na farmakokinetykę, ani na farmakodynamikę warfaryny. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 
Ciąża Nebiwolol wykazuje działanie farmakologiczne, które może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód/noworodka. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają 
przepływ krwi przez łożysko, co może spowodować opóźnienie wzrostu, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, poronienie lub poród przedwczesny. U płodu i 
noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia). Jeżeli stosowanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne jest 
konieczne, należy wybrać leki selektywnie blokujące receptory beta1-adrenergiczne. Nebiwololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jego zastosowanie 
jest bezwzględnie konieczne. Jeżeli leczenie nebiwololem jest konieczne, należy monitorować przepływ krwi przez macicę i łożysko oraz wzrost płodu. W przypadku 
wystąpienia szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub płód, należy rozważyć leczenie alternatywne. Noworodki muszą znajdować się pod ścisłą kontrolą. Objawy 
hipoglikemii i bradykardii najczęściej występują w ciągu pierwszych 3 dni. Karmienie piersią Badania na zwierzętach wykazały przenikanie nebiwololu do mleka 
samic. Nie wiadomo, czy nebiwolol przenika do mleka kobiecego. Większość leków beta-adrenolitycznych, a zwłaszcza związki lipo�lne, do których należy także 
nebiwolol i jego czynne metabolity, przenika w zmiennych ilościach do mleka kobiecego. W związku z tym nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania 
nebiwololu. Płodność Dane dotyczące wpływu nebiwololu na płodność są ograniczone. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Badania farmakodynamiczne 
wykazały, że nebiwolol nie wpływa na czynności psychoruchowe. W trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy pamiętać o możliwości 
sporadycznego występowania zawrotów głowy i zmęczenia. 4.8 Działania niepożądane Ze względu na różnice w chorobach podstawowych, działania 
niepożądane podano osobno dla nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca. Nadciśnienie tętnicze W tabeli poniżej przedstawiono zgłoszone 
działania niepożądane, sklasy�kowane według układów i narządów oraz częstości występowania, w większości mające charakter łagodny lub umiarkowany: Bardzo 
często (≥1/10), Często (≥1/100 do < 1/10), Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), Bardzo rzadko (<1/10 000), Nieznana 
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Ponadto, podczas stosowania niektórych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, 
obserwowano następujące działania niepożądane: omamy, psychozy, splątanie, oziębienie i (lub) zasinienie kończyn, objaw Raynaud’a, suchość oczu oraz zespół 
oczno-śluzówkowo-skórny typowy dla praktololu.

Często Niezbyt często Bardzo rzadko Nieznana
Zaburzenia układu 
immunologicznego

obrzęk 
naczynioruchowy, 
nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne koszmary senne, depresja
Zaburzenia układu nerwowego ból głowy, zawroty głowy, 

parestezje
omdlenie

Zaburzenia oka zaburzenia widzenia
Zaburzenia serca bradykardia, niewydolność serca, zwolnienie 

przewodzenia przedsionkowo-komorowego i 
(lub) blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia naczyniowe niedociśnienie tętnicze, chromanie 
przestankowe (lub jego nasilenie)

Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia

duszność skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit zaparcie, nudności, 
biegunka

niestrawność, wzdęcie, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej

świąd, wysypka rumieniowa nasilenie łuszczycy pokrzywka

Zaburzenia układu rozrodczego 
i piersi

impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w 
miejscu podania

zmęczenie, obrzęk

Przewlekła niewydolność serca Dane dotyczące działań niepożądanych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca pochodzą z jednego kontrolowanego 
placebo badania klinicznego, w którym wzięło udział 1067 pacjentów otrzymujących nebiwolol oraz 1061 pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu tym, 
łącznie 449 pacjentów leczonych nebiwololem (42,1%) zgłaszało działania niepożądane z co najmniej prawdopodobnym związkiem przyczynowo-skutkowym, w 
porównaniu do 334 pacjentów otrzymujących placebo (31,5%). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących nebiwolol były 
bradykardia i zawroty głowy, występujące u około 11% pacjentów. U pacjentów otrzymujących placebo odsetek powyższych reakcji wynosił odpowiednio około 2% 
i 7%. Zgłaszano następującą częstość występowania działań niepożądanych (przynajmniej prawdopodobny związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem leku), 
które uznano za szczególnie związane z leczeniem przewlekłej niewydolności serca: Nasilenie objawów niewydolności serca wystąpiło u 5,8% pacjentów leczonych 
nebiwololem w porównaniu do 5,2% pacjentów otrzymujących placebo. Niedociśnienie ortostatyczne było zgłaszane u 2,1% pacjentów leczonych nebiwololem w 
porównaniu do 1,0% pacjentów otrzymujących placebo. Nietolerancja leku wystąpiła u 1,6% pacjentów leczonych nebiwololem w porównaniu do 0,8% pacjentów 
otrzymujących placebo. Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia wystąpił u 1,4% pacjentów leczonych nebiwololem w porównaniu do 0,9% pacjentów 
otrzymujących placebo. Obrzęk kończyn dolnych zgłaszany był u 1,0% pacjentów leczonych nebiwololem w porównaniu do 0,2% pacjentów otrzymujących 
placebo. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 
21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 
Brak danych dotyczących przedawkowania nebiwololu. Objawy Objawy przedawkowania leków beta-adrenolitycznych to: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, 
skurcz oskrzeli oraz ostra niewydolność serca. Leczenie W przypadku przedawkowania lub reakcji nadwrażliwości, pacjenta należy ściśle obserwować i leczyć na 
oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Wchłanianiu produktu pozostającego w przewodzie pokarmowym można 
zapobiec stosując płukanie żołądka oraz podając węgiel aktywny i środki przeczyszczające. Może okazać się konieczne zastosowanie sztucznego oddychania. 
Bradykardię lub nasilone reakcje ze strony nerwu błędnego należy leczyć podając atropinę lub metyloatropinę. Niedociśnienie i wstrząs należy leczyć podając osocze 
lub produkty osoczozastępcze oraz, w razie potrzeby, katecholaminy. Blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych można przeciwdziałać podając w powolnym 
wlewie dożylnym chlorowodorek izoprenaliny, rozpoczynając od dawki około 5 μg/min lub dobutaminę, rozpoczynając od dawki około 2,5 μg/min, aż do uzyskania 
pożądanego działania.  W przypadku braku reakcji na leczenie można podać izoprenalinę jednocześnie z dopaminą. W przypadku, gdy powyższe sposoby okażą się 
nieskuteczne, należy rozważyć dożylne podanie glukagonu w dawce 50-100 μg/kg mc. W razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie 1 godziny, a 
następnie, jeśli okaże się to konieczne, podać glukagon we wlewie dożylnym w dawce 70 μg/kg mc./godz. W skrajnych przypadkach bradykardii opornej na leczenie 
farmakologiczne może okazać się konieczne wszczepienie stymulatora serca. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne 
Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Kod ATC: C07AB12. Mechanizm działania Nebiwolol jest mieszaniną 
racemiczną dwóch enancjomerów: nebiwololu SRRR (lub d-nebiwololu) i nebiwololu RSSS (lub l-nebiwololu). Produkt wykazuje dwa działania farmakologiczne: 
Nebiwolol jest kompetycyjnym i wybiórczym lekiem beta-adrenolitycznym: działanie to jest przypisywane enancjomerowi SRRR (d-enancjomer). Wykazuje 
łagodne działanie rozszerzające naczynia krwionośne, które wynika z oddziaływania na szlak przemian metabolicznych L-arginina/tlenek azotu. Działanie 
farmakodynamiczne Pojedyncze dawki oraz wielokrotne podawanie dawek nebiwololu powoduje zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia krwi w 
spoczynku i podczas wysiłku �zycznego, zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem, jak i z nadciśnieniem tętniczym. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje 
się podczas długotrwałego leczenia. W dawkach terapeutycznych nebiwolol nie blokuje receptorów alfa-adrenergicznych. Zarówno w czasie krótkotrwałego, jak i 
długotrwałego leczenia nebiwololem, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dochodzi do zmniejszenia układowego oporu naczyniowego. Pomimo zwolnienia 
czynności serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca w spoczynku i w czasie wysiłku może być ograniczone przez zwiększenie objętości wyrzutowej. Kliniczne 
znaczenie tych różnic hemodynamicznych w porównaniu z innymi antagonistami receptorów beta-adrenergicznych, nie jest w pełni poznane. U pacjentów z 
nadciśnieniem tętniczym nebiwolol nasila, zależną od tlenku azotu, reakcję naczyń krwionośnych na acetylocholinę (ACh), która jest osłabiona u pacjentów z 
zaburzeniami czynności śródbłonka. Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania W kontrolowanym placebo badaniu śmiertelności-chorobowości 
przeprowadzonym z udziałem 2128 pacjentów w wieku ≥70 lat (średnio 75,2 roku), ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca, z zaburzeniem frakcji wyrzutowej 
lewej komory lub bez takiego zaburzenia (średnia LVEF: 36 ± 12,3%, z następującym rozkładem: LVEF poniżej 35% u 56% pacjentów, LVEF pomiędzy 35% a 45% 
u 25% pacjentów i LVEF powyżej 45% u 19% pacjentów), obserwowanych średnio przez okres 20 miesięcy, nebiwolol podawany jako uzupełnienie terapii 
standardowej znacząco przedłużał czas do wystąpienia zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (pierwszorzędowy punkt końcowy dla 
skuteczności), ze względnym zmniejszeniem ryzyka o 14% (zmniejszenie bezwzględne: 4,2%). Takie zmniejszenie ryzyka wystąpiło po 6 miesiącach leczenia i 
utrzymywało się przez cały okres leczenia (średnio 18 miesięcy). Wpływ nebiwololu był niezależny od wieku, płci lub frakcji wyrzutowej lewej komory badanej 
populacji. Korzyści w odniesieniu do śmiertelności ze wszystkich przyczyn nie były statystycznie większe w porównaniu do placebo (zmniejszenie bezwzględne: 
2,3%). U pacjentów leczonych nebiwololem obserwowano zmniejszenie liczby nagłych zgonów (4,1% wobec 6,6%, zmniejszenie względne o 38%). Badania in 
vitro i in vivo na zwierzętach dowiodły, że nebiwolol nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Badania in vitro i in vivo na zwierzętach 
dowiodły, że nebiwolol stosowany w dawkach farmakologicznych nie wywiera działania stabilizującego błonę komórkową. W badaniach z udziałem zdrowych 
ochotników nebiwolol nie wykazywał istotnego wpływu na maksymalną wydolność wysiłkową ani na wytrzymałość. Dostępne dane kliniczne nie wykazały 
szkodliwego wpływu na erekcję u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie Oba enancjomery nebiwololu są 
szybko wchłaniane po podaniu doustnym. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie nebiwololu; nebiwolol może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie 
od posiłków. Metabolizm Nebiwolol jest w dużym stopniu metabolizowany, częściowo do czynnych hydroksylowych metabolitów. Nebiwolol jest metabolizowany 
w procesach hydroksylacji alicyklicznej i aromatycznej, poprzez N-dealkilację oraz sprzęganie z kwasem glukuronowym; ponadto, z pochodnych hydroksylowych 
powstają glukuronidy. Metabolizm nebiwololu przez hydroksylację aromatyczną podlega genetycznemu polimor�zmowi procesów oksydacyjnych zależnych od 
CYP2D6.  Dostępność biologiczna nebiwololu po podaniu doustnym wynosi około 12% u osób z szybkim metabolizmem i jest niemal całkowita u osób z wolnym 
metabolizmem. W stanie stacjonarnym i po zastosowaniu takich samych dawek, maksymalne stężenie niezmienionego nebiwololu w osoczu jest ok. 23 razy 
większe u osób wolno metabolizujących w porównaniu z osobami o szybkim metabolizmie. Jeżeli uwzględni się niezmieniony lek oraz jego czynne metabolity, 
maksymalne stężenia w osoczu różnią się 1,3- do 1,4-krotnie. Z powodu różnej szybkości metabolizmu, dawki nebiwololu należy ustalać indywidualnie, w 
zależności od potrzeb pacjenta: osoby z wolnym metabolizmem mogą wymagać stosowania mniejszych dawek. Eliminacja U osób z szybkim metabolizmem okres 
półtrwania w fazie eliminacji enancjomerów nebiwololu wynosi średnio 10 godzin. U osób z wolnym metabolizmem jest od 3 do 5 razy dłuższy. U osób z szybkim 
metabolizmem stężenie enancjomeru RSSS w osoczu jest nieco większe od stężenia enancjomeru SRRR. Różnica ta jest większa u osób wolno metabolizujących. U 
osób z szybkim metabolizmem okres półtrwania w fazie eliminacji hydroksylowych metabolitów obu enancjomerów wynosi średnio 24 godziny. Jest on około dwa 
razy dłuższy u osób z wolnym metabolizmem. U większości pacjentów (szybko metabolizujących) stan stacjonarny w osoczu jest osiągany w ciągu 24 godzin dla 
nebiwololu, a w ciągu kilku dni dla hydroksylowych metabolitów. Stężenie nebiwololu w osoczu jest proporcjonalne do dawek w zakresie 1-30 mg. Wiek nie ma 
wpływu na farmakokinetykę nebiwololu. Oba enancjomery w osoczu wiążą się głównie z albuminami. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 98,1% dla 
SRRR-nebiwololu i 97,9% dla RSSS-nebiwololu. Tydzień po podaniu produktu, 38% podanej dawki jest wydalane z moczem, a 48% z kałem. Wydalanie z moczem 
niezmienionego nebiwololu wynosi poniżej 0,5% podanej dawki. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych 
badań dotyczących genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych Laktoza jednowodna, Skrobia kukurydziana, Kroskarmeloza sodowa, Hypromeloza, Polisorbat 80, Celuloza mikrokrystaliczna, 
Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian. 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres ważności 3 lata. 6.4 Specjalne środki 
ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Blister 
z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium Opakowania zawierające: 14, 28, 30, 56, 90 i 100 tabletek, w pudełku tekturowym. Blister z folii PVC/ PVDC/Aluminium 
Opakowania zawierające: 14, 28, 30, 56, 90 i 100 tabletek, w pudełku tekturowym. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 6.6 
Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMER POZWOLENIA NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 25645. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA 
POZWOLENIA WYDANE PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Data wydania 
pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.11.2019 r. 10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI 
PRODUKTU LECZNICZEGO 22.11.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. 

Cena urzędowa detaliczna i maksymalna kwota dopłaty przez pacjenta zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r.:

Cena detaliczna dla Nebivolol Krka 5 mg, 30 tabletek wynosi: 12,39 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Nebivolol Krka 5 mg,  
30 tabletek wynosi: 3,70 zł.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł. NE
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Tiamina nazywana jest 
witaminą antystresową, 
gdyż chroni komórki 

i mitochondria przed stresem 
oksydacyjnym, może też wspo-
magać funkcje psychologiczne 
i odgrywać rolę w funkcjono-
waniu układu hormonalnego. 
Jest substancją rozpuszczalną 
w wodzie, organizm ludzki 
nie magazynuje jej, nie 
potra�  również samodzielnie 
jej syntetyzować. Zdrowy, 
prawidłowo odżywiający się 
człowiek nie jest zagrożony 
niedoborami witaminy B1, 
niektóre grupy pacjentów 
powinny ją jednak uzupełniać.

Zalecane dzienne spożycie 
witaminy B1 to 1-2 mg i jest 
ono proporcjonalne do 
zapotrzebowania energetycz-
nego danego człowieka. 
W diecie ukierunkowanej na 
uzupełnienie witamin
z grupy B, a zwłaszcza tiaminy, 
znaleźć się powinny nasiona 
roślin strączkowych (groch, 
fasola, bób, soja, soczewica, 
ciecierzyca), drożdże, otręby 
i produkty zbożowe z grubego 
przemiału, a także chude mięso 
wieprzowe i wołowe, podroby, 
ryby, niektóre owoce i warzywa 
(np. kala� or i mandarynki). Nie 
zaobserwowano negatywnych 
skutków ubocznych przyjmo-
wania tiaminy w dawkach 
przekraczających dobowe 
zapotrzebowanie (w żywności, 
suplementach diety i lekach), 
jednak jej niedobór niesie za 
sobą wiele przykrych
konsekwencji dla organizmu.

Pacjenci z awitaminozą skarżą się 
na zaburzenia pracy układu 
pokarmowego (nudności, 
wymioty, biegunka, utrata 
apetytu, ból brzucha), niewydol-
ność krążenia (obrzęki kończyn, 
przyspieszona akcja serca), 
a także zmiany czynnościowe 
i morfologiczne układu 
nerwowego. Grupy ryzyka 
szczególnie zagrożone 
niedoborem witaminy B1 to 
przede wszystkim osoby 
przewlekle nadużywające 
alkoholu, osoby na restrykcyj-
nych dietach odchudzających, 
a także pacjenci hemodializo-
wani.

Eksperci ostrzegają ponadto, że 
niedobór tiaminy to coraz 
częściej zauważalny problem 
w geriatrii – dotyczyć może już 
nawet połowy seniorów, 
a także osób z zaawansowaną 
cukrzycą oraz osób z otyłością, 
które poddały się leczeniu 
bariatrycznemu. W grupie 
ryzyka są także osoby palące 
tytoń, żyjące w permanentnym 
stresie, chore onkologicznie 
oraz leczone antybiotykami 
i sulfonamidami. U osób 
zagrożonych awitaminozą B1 
zalecane dawki dzienne to
30 mg, a u pacjentów ze 
stwierdzonym niedoborem 
– nawet 100 mg podawane 
codziennie przez kilka tygodni.

Chorobą skorelowaną 
z niedoborem witaminy B1 jest 
beri-beri, schorzenie układu 
nerwowego występujące 
współcześnie przede wszyst-

kim u osób nadużywających 
alkoholu. Długotrwałe 
spożywanie alkoholu 
prowadzi do upośledzenia 
wchłaniania witamin, w tym 
tiaminy, co powoduje 
zaburzenia prawidłowego 
spalania glukozy i stan zwany 
kwasicą mleczanową. Objawy 
beri-beri to polineuropatia 
obwodowa, obrzęki, postępu-
jąca dystro� a mięśni, proble-
my z sercem, a czasem nawet 
niewydolność wielonarzą-
dowa.

Drugą chorobą wywołaną 
awitaminozą B1, również 
typową dla alkoholików, jest 
encefalopatia Wernickego.
To ostry zespół objawów 
neurologicznych, takich jak 
zaburzenia uwagi, orientacji 
i pamięci, obojętność na 
bodźce, ataksja (niezborność 
ruchów), oczopląs, pobudze-
nie, bezsenność lub nadmier-
na senność, majaczenie. 

Leczenie pacjentów z niedo-
borem witaminy B1 z wymie-
nionych powyżej grup ryzyka 
polega na podaniu dużych 
dawek witaminy B1, czasami 
dożylnie. Substancją czynną 
najczęściej jest chlorowodorek 
tiaminy (rozpuszczalny 
w wodzie), monoazotan 
tiaminy oraz benfotiamina, 
pochodna tiaminy rozpusz-
czalna w tłuszczach, którą 
cechuje wysoka biodostęp-
ność.

Aneuryna to mniej 
znany synonim tiaminy, 

czyli witaminy B1, 
jednej z najwcześniej 

poznanych przez 
naukę witamin. Jest 

niezbędna do 
prawidłowego 

przebiegu reakcji 
metabolicznych, 

procesów 
enzymatycznych 
i funkcjonowania 

układu nerwowego.

Kamila Śnieżek
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ciągłe zmęczenie, 
obniżony nastrój, 

zaburzenia pamięci 3

zaburzenia czucia, 
piekący, kłujący ból 

kończyn 2

mrowienie,
drętwienie
kończyn 1

osłabienie
siły mięśniowej,
skurcze mięśni 1
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l leczy i zapobiega skutkom niedoboru 
witaminy B1

4 

l pierwszy w Polsce lek z witaminą B1,
w formie rozpuszczalnej 
w tłuszczach, dostępny bez recepty5

Grupy ryzyka    
w niedoborze 
witaminy B1
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Nazwa produktu leczniczego: Benfogamma (Benfothiaminum), 50 mg. Skład jakościowy i  ilościowy: 1 tabletka drażowana zawiera 50 mg benfotiaminy (Benfothiaminum). Postać farmaceu-

tyczna: tabletki drażowane. Wskazania do stosowania: Leczenie i zapobieganie skutkom niedoborów witaminy B1 w organizmie. Niedobór witaminy B1 może wystąpić w następujących przypadkach: 

nieprawidłowym żywieniu ubogim w witaminę B1, karmieniu pozajelitowym, intensywnej diecie odchudzającej (głodowej) i hemodializie; przewlekłym alkoholizmie (alkohol blokuje wchłanianie witaminy B1) 

i w powikłaniach wynikających z przewlekłego alkoholizmu. Dawkowanie i sposób podawania: Zazwyczaj dawka wynosi: w celach zapobiegawczych: 1 tabletka drażowana 1-2 razy w tygodniu; w celach 

leczniczych: 1 tabletka drażowana 1-3 razy na dobę. Tabletki drażowane należy popijać wodą. Nie rozgryzać; nie żuć. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość (alergia) na benfotiaminę, tiaminę lub którakolwiek 

z substancji pomocniczych. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Benfotiamina jest dobrze tolerowana i nieznane są sytuacje, w których powinny być zachowane środki 

ostrożności. Produkt leczniczy Benfogamma zawiera sacharozę, syrop glukozowy, makrogologlicerolu hydroksystearynian. Działania niepożądane: W pojedynczych przypadkach może wystąpić wysypka, 

prawdopodobnie jako reakcja nadwrażliwości. Przez zażyciem należy upewnić się, czy nie minął termin ważności podany na opakowaniu. Przedawkowanie: Nie ma doniesień o przedawkowaniu produktu 

leczniczego Benfogamma. Podmiot odpowiedzialny: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen, Niemcy. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie. Informacja medyczna:

Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, tel. 22 863 72 81, fax 22 877 13 70. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8614, wydane przez Ministra Zdrowia. 

Kategoria dostępności: Lek wydawany bez recepty.

1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020 – stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; Diabetologia Praktyczna 2020 6, 1; 56-58. .2. Karnafel W. Benfotia-

mina w profilaktyce, w praktyce i w przyszłości; Kreo Warszawa 2013 3. Bubko I., Gruber B.M., Anuszewska E.L. Rola tiaminy w chorobach neurodegeneracyjnych; Postepy Hig Med Dosw (online), 2015; 69: 

1096-1106. 4. ChPL Benfogamma  5. dane Iqvia, 04.2020. 

l leczy i zapobiega skutkom niedoboru 
witaminy B1

4 

l pierwszy w Polsce lek z witaminą B1,
w formie rozpuszczalnej 
w tłuszczach, dostępny bez recepty5
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Organizm mody�ko-
wany genetycznie, 
czyli GMO (ang. geneti- 

cally modi�ed organism), to 
organizm zmieniony metodami 
inżynierii genetycznej w sposób 
niezachodzący w warunkach 
naturalnych po to, by uzyskać 
jego nowe cechy �zjologiczne 
lub zmienić istniejące cechy. 
Mody�kacja genetyczna polega 
na wszczepieniu do genomu 
biorcy fragmentu DNA (tzw. 
transgenu) z innego organizmu 
(organizmy transgeniczne), 
który jest odpowiedzialny 
za daną cechę. Transgen 
jest na stałe włączony do 
genomu gospodarza i trwale 
przekazywany organizmom 
potomnym. To jedna z grup 
mody�kacji. Dwie pozostałe 
polegają na zmianie aktywności 
genów naturalnie występu-
jących w danym organizmie 
bądź wprowadzeniu do 
organizmu dodatkowych 
kopii jego własnych genów.

Najlepiej to wyjaśnić na 

przykładzie rolnictwa. Rolnik 
może uzyskać większe plony, 
ponieważ uprawiane przez 
niego rośliny dzięki zmianom 
genetycznym będą odporne 
na szkodniki, choroby 
wywołane przez grzyby, 
bakterie i wirusy oraz inne 
czynniki, takie jak np.: herbicy-
dy, susza, wilgoć, wiatr lub 
temperatura. GMO pozwala też 
zwiększyć ich wartość 
odżywczą. O uzyskanie 
surowców o lepszych cechach 
dla produkcji, przechowywania 
czy transportu chodzi także 
w przemyśle spożywczym 
i farmaceutycznym, gdzie też 
znajdziemy GMO.

LĘ  PRZE  O

Skąd strach przed GMO?
Boimy się zwykle tego, czego nie 
znamy. A w polskim społeczeń-
stwie wciąż wiedza o GMO jest 
niedostateczna. W badaniu 
przeprowadzonym w 2015 r. 
przez dr. Piotra Rzymskiego 
i Aleksandrę Królczyk z Uniwersy-

tetu Medycznego w Poznaniu 
53 proc. ankietowanych 
przyznało, że nie ma wystarczają-
cej wiedzy o GMO, 61 proc. było 
przeciwnych produkcji 
i dystrybucji GMO w Polsce 
i uważa, że jest szkodliwe dla 
zdrowia i środowiska (ankietę 
wypełniło 1021 osób).

Według badania opinii TNS 
Pentor z 2012 r. 66,8 proc. 
ankietowanych zadeklarowało, 
że użyłoby leku na bazie GMO 
w celu ratowania własnego 
życia, a 27,6 proc., że sięgnęłoby 
po taki lek w celu poprawy 
jakości własnego życia. Znacznie 
większe opory wobec GMO 
mamy w przypadku żywności 
czy suplementów diety. 
Zaledwie 20 proc. Polaków 
sięgnęłoby po suplement diety 
wyprodukowany z surowców 
GMO.

PRZECI NIC  
I  Z OLENNIC

Nie zostały jeszcze przeprowa-
dzone badania na ludziach, które 
potwierdzałyby bezwzględnie 
szkodliwość GMO dla organizmu 
człowieka. W drugą stronę jest 
podobnie. Nie ma również 
badań, które gwarantują 
100-procentowe bezpieczeń-
stwo GMO. W ostatnich latach 
były prowadzone badania na 
zwierzętach. Nie wskazują one 
na ryzyko spożycia żywności 
GMO. Jednak badania nie są 
prowadzone dostatecznie długo, 
żeby wykazać odległe skutki 
spożycia żywności GMO czy też 
efekty równoczesnego spoży- 
wania wielu produktów GMO.

Przeciwnicy GMO wskazują m.in., 
że szkodliwość GMO dla zdrowia 

Polacy na GMO wciąż 
reagują strachem. 
Często wynika to 

z niewiedzy. Większość 
z nas użyłaby leku na 

bazie GMO w celu 
ratowania własnego 
życia. Większe opory 

mamy jednak 
w przypadku 

suplementów diety 
z GMO. Sięgnąłby po 

nie tylko co piąty Polak.

GMO czy wolne 
od GMO?
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ujawni się po kilku dekadach, 
a zmutowane geny mogą się 
przedostać do ludzkiego DNA 
(np. zostaną przekazane 
bakteriom w układzie pokarmo-
wym, przez co powstaną nowe 
szczepy negatywnie działające 
na ludzki organizm), że zwierzęta 
karmione GMO częściej chorują 
(bezpłodność, szybsze starzenie 
się, zaburzenia układu pokarmo-
wego i odpornościowego), że 
GMO ma wpływ na zwiększoną 
częstość występowania chorób 
przewlekłych (alergie, choroby 
układu krążenia).

Zwolennicy zaś podkreślają, że: 
wytwory GMO są najlepiej 
przebadaną grupą produktów 
w historii, a większość badań nie 
wykazała żadnych zagrożeń dla 
naszego zdrowia;
bezpieczeństwo GMO uznaje 
ponad 280 instytucji naukowo-
-technicznych z całego świata; 
w 2016 r. 129 laureatów Nobla 
otwarcie poparło stosowanie 
GMO w rolnictwie.

GMO W POLSCE 
I  EUROPIE

Produkcja GMO w Polsce jest 
zabroniona – dozwolony jest 
import żywności mody� kowa-
nej genetycznie (głównie zbóż, 
soi czy rzepaku).

Natomiast na terenie UE może 
być uprawiana genetycznie 
mody� kowana kukurydza, która 
jest odporna na insekty. Część 
państw powołało się na tzw. 
klauzulę ochronną i zakazało jej 

upraw u siebie. Jest to na 
bieżąco monitorowane. 
W państwach UE pozwolenie na 
wykorzystanie w postaci paszy 
lub żywności uzyskało niewiele 
produktów GMO, m.in. 
kukurydza, soja, bawełna 
i rzepak. W USA w obrocie jest 
więcej genetycznie mody� ko-
wanych produktów, np. lucerna, 
len, ryż, pomidory, papaja, 
kabaczek czy cykoria.

Skąd w Europie obawy związane 
z GMO? Politycy europejscy, 
poszczególne państwa 
członkowskie i organizacje ekolo-
giczne zwracają uwagę na brak 
dowodów na bezpieczeństwo 
produkowanych odmian GMO. 
Dlatego też powstały unijne 
przepisy ściśle regulujące kwestie 
dotyczące upraw i wprowadza-
nia do obrotu GMO w UE.

OBRÓT GMO
W EUROPIE

Wniosek o wprowadzenie do 
obrotu produktu GMO można 
złożyć w dowolnym państwie 
UE – te jednak nie mogą same 
decydować o wprowadzaniu 
lub niewprowadzaniu pro-
duktu. Decyduje o tym Komi-
sja Europejska. Przed autoryza-
cją produktu należy przepro-
wadzić analizę bezpieczeń-
stwa dla zdrowia ludzi 
i środowiska. Po niej zaś każdy 
produkt musi być dodatkowo 
monitorowany i znakowany.

Monitoring ma wychwycić
m.in. niepożądane skutki dla 

zdrowia ludzi lub środowiska. 
Na etykiecie suplementów 
diety z GMO powinna być 
zamieszczona informacja: „Ten 
produkt zawiera organizmy 
zmody� kowane genetycznie” 
lub „Ten produkt zawiera 
zmody� kowany genetycznie 
(nazwa organizmu)”. Z obo-
wiązku zwolnione są produkty 
zawierające GMO na poziomie 
poniżej 0,9 proc. Nie ma zaś 
obowiązku znakowania 
produktów pochodzących od 
lub ze zwierząt karmionych 
paszą GMO.

W Europie, w tym także 
w Polsce, mamy restrykcyjną 
politykę wobec produktów 
genetycznie mody� kowanych. 
Politykę, w której na pierw-
szym miejscu stawiany jest 
konsument i jego zdrowie.

BIBLIOGRAFIA:
1. Dyrektywa 2001/18/WE (dla genetycznie zmody� kowanych roślin i  ich stosowania w przetwórstwie i przemyśle) 
i Rozporządzenie 1829/2003/WE (dla genetycznie zmody� kowanej żywności i pasz)
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Wojciech Giedrys
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Czas na 
szczepienia

PYTANIA 
O PRZECHOWYWANIE

W tej kwestii wypowiedział się 
w grudniu ub.r. Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny: 
„Szczepionki powinny być 
przechowywane z zachowaniem 
zasad łańcucha chłodniczego, 
tzn. w temperaturze lodówki
(2-8 st. C). Warunki te powinny 
być bezwzględnie przestrzegane 
od chwili wyprodukowania 
szczepionki aż do czasu jej 
podania pacjentowi. Dotyczy to 
również etapów transportu 
i przechowywania. Nieprawidło-
we przechowywanie lub 
transport szczepionek może 
przyczynić się do zmniejszenia 
skuteczności szczepionki”.

Najbardziej wrażliwe na 
przegrzanie są m.in. szczepionki 
przeciwko grypie, ale też 
szczepionki przeciwko odrze, 
śwince i różyczce (MMR) oraz 
inaktywowane szczepionki 
przeciwko poliomyelitis (IPV).

A A NA A C C

Jakiś czas temu transport 
szczepionek wzbudził w Polsce 
szczególne emocje za sprawą 
szczepionek przynoszonych 
przez pacjentów do gabinetów 
z aptek – niektórzy lekarze 
odmawiali szczepienia tymi 
szczepionkami. Jako przyczynę 
podawali właśnie przerwanie 
łańcucha chłodniczego. Nie 
całkiem bez powodu. Odwoły-
wali się m.in. do badań nad 
zachowaniem łańcucha 
przeprowadzonych w innych 
krajach. Wynikało z nich, że 
szczepionki podczas transportu 
bardzo często są narażone na 

przegrzanie lub zbyt niską 
temperaturę, ale również, że 
podobnie dzieje się w placów-
kach przeprowadzających szcze-
pienia, gdzie często brakuje 
lodówek albo gdzie w jednej 
lodówce przechowuje się 
szczepionki i żywność, albo 
gdzie w ogóle nie monitoruje 
się temperatur przechowywania 
szczepionek. Jednak na 
podstawie badań opublikowa-
nych przez WHO informowano, 
że krótkotrwałe przekroczenie 
określonego zakresu temperatu-
rowego nie ma negatywnego 
wpływu na ich skuteczność 
i bezpieczeństwo podania. 

Ministerstwo Zdrowia zwróciło 
farmaceutom uwagę, by 
informowali pacjentów 
o warunkach przechowywania 
i przewozu szczepionek oraz by 
wydawali szczepionki w termo-
izolacyjnych opakowaniach. 
Resort przypomniał, że transport 
szczepionki bez takiego 
opakowania, gdy temperatura 
powietrza nie przekracza
25 st. C, jest możliwy, o ile czas 
transportu nie jest dłuższy niż 
60 minut. Jednak jeden 
z producentów szczepionek 
podaje, że szczepionka 
pozostaje stabilna przez
12 godzin przechowywania 
poza lodówką, jeśli temperatura 
powietrza nie spada poniżej
8 i nie rośnie powyżej 25 st. C.

REFUNDACJA, 
OGRANICZENIA, REZERWY

Zainteresowanie budzi też kwestia 
wydawania szczepionek z aptek. 
Zasadnicze pytanie pacjentów 
brzmi bowiem: Czy żeby kupić 
szczepionkę, muszę mieć receptę? 

To pytanie nie powinno dziwić,
bo naprawdę bardzo wielu 
pacjentów, nawet tych systema-
tycznie szczepiących się 
przeciwko grypie, recept na tę 
szczepionkę nigdy nie otrzymy-
wało od lekarza. Szczepiąc się 
w gabinecie, nie zwracało uwagi 
na to, gdzie lekarz zaopatruje się 
w szczepionki, jak je transportuje 
i jakie formalności związane są 
z zaszczepieniem pacjentów. 
W tym roku jest inaczej, bo wielu 
gabinetom nie udało się pozyskać 
szczepionki dla pacjentów. 
Pacjenci muszą więc ich szukać na 
własną rękę. I mieć receptę.

W tym roku ważne jest również 
to, że od 1 września szczepionki 
przeciw grypie są w połowie 
refundowane dla dzieci od 3 do 
5 lat (szczepionka donosowa), 
dorosłych do 65. roku życia 
z pewnymi chorobami 
współistniejącymi i po trans-
plantacjach, dorosłych od 65.
do 75. roku życia i dla kobiet 
w ciąży. Dla pacjentów powyżej 
75 lat szczepionki są bezpłatne. 
Refundacja przysługuje osobom 
wymienionym we wskazaniach, 
oczywiście na podstawie 
recepty. Ceny poszczególnych 
szczepionek też są w związku 
z tym odgórnie ustalone 
i identyczne we wszystkich 
aptekach i punktach aptecznych 
w kraju. Ostateczne ceny dla 
pacjentów zależą od przysługu-
jących im poziomów refundacji.

Od 18 września obowiązuje 
w Polsce ograniczenie w ordy-
nowaniu i wydawaniu szczepio-
nek przeciw grypie na jednego 
pacjenta.

Małgorzata Grosman

Ruszają szczepienia 
przeciw grypie. W tym 

roku – z powodu 
epidemii koronawirusa 
– zainteresowanie nimi 

jest znacznie większe. 
Więcej jest też pytań 

o przechowywanie
szczepionek czy 

refundacje.
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NALGESIN® FORTE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nalgesin Forte, 550 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Nalgesin Forte, 550 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 550 mg naproksenu sodowego (Naproxenum natricum), co 
odpowiada 500 mg naproksenu. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. 550 mg tabletki: owalne, lekko obustronnie wypukłe, niebieskie z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 
Wskazania do stosowania Nalgesin Forte stosowany jest w objawowym leczeniu: reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoartrozy (choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów ostrych stanów zapalnych narządu ruchu 
(np. zwichnięcia i skręcenia, bezpośrednie urazy, ból odcinka krzyżowo-lędźwiowego, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewki maziowej ścięgien) ostrego napadu dny moczanowej bolesnego miesiączkowania ostrego bólu pooperacyjnego i obrzęków (np. po zabiegu chirurgicznym, po ekstrakcji zęba), 
4.2. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba 
zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Zalecana dobowa dawka naproksenu sodowego mieści się w zakresie 550-1100 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca naproksenu sodowego może być zwiększana lub zmniejszana w zależności od reakcji 
pacjenta na leczenie. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki 1100 mg. Ostre choroby narządu ruchu Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg, co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin. Ostry napad dny moczanowej Zalecana dawka początkowa naproksenu 
sodowego to 825 mg, a następnie podaje się 275 mg, co 8 godzin. Bolesne miesiączkowanie Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg w pojedynczej dawce, a następnie w razie potrzeby podaje się 550 mg, co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin. Ostry ból pooperacyjny Zalecana dawka 
początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg co 12 godzin lub 275 mg co 6 – 8 godzin. Dzieci i młodzież Nie zaleca się stosowania produktu Nalgesin Forte u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, ponieważ nie jest możliwe dawkowanie w oparciu o wagę ciała. Młodzieńcze 
idiopatyczne zapalenie stawów U młodzieży w wieku 16 lat oraz masie ciała 50 kg lub większej zalecana dobowa dawka naproksenu sodowego mieści się w zakresie 550 – 825 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Produkt leczniczy 
należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.4). Zmniejszenie dawki jest wymagane u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 30 ml/min w celu uniknięcia kumulacji metabolitów. Nie zaleca się stosowania naproksenu sodowego u pacjentów z klirensem 
kreatyniny poniżej 30 ml/min (patrz punkt 4.3 i 4.4). Pacjenci z niewydolnością wątroby Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4). Zmniejszenie dawki jest wymagane u tych pacjentów z powodu ryzyka przedawkowania. Nie zaleca się 
stosowania naproksenu sodowego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4). Pacjenci w podeszłym wieku Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku z powodu ryzyka przedawkowania (patrz punkt 4.4). Należy stosować 
jak najmniejszą dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, ponieważ osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych. Sposób podawania Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem, najlepiej podczas posiłku. 4.3 Przeciwwskazania 
Nadwrażliwość na substancję czynną (naproksen sodowy) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1. Skurcz oskrzeli w wywiadzie, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ). Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Ciężkie 
zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Ciężka niewydolność serca. Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy unikać równoczesnego stosowania produktu Nalgesin Forte z NLPZ, włączając selektywne 
inhibitory cyklooksygenazy-2. Przyjmowanie produktu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Osoby w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku częściej występują reakcje niepożądane po podaniu NLPZ, 
w szczególności w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego lub jego perforacji, które to zdarzenia mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2). Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego mogące zakończyć się zgonem, 
opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z towarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz z większymi 
dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających 
skojarzonego stosowania małych dawek aspiryny lub innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz poniżej i punkt 4.5). Pacjentom, u których występowało działanie 
toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności w początkowych etapach leczenia. Należy zachować ostrożność u 
pacjentów otrzymujących leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. aspiryna (patrz punkt 4.5). Jeśli u pacjenta stosującego naproksen 
wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, należy odstawić produkt leczniczy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania NLPZ u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ ich stan może ulec 
pogorszeniu (patrz punkt 4.8 – Działania niepożądane). Wpływ na nerki Naproksen sodowy oraz jego metabolity wydalane są głównie przez nerki, na drodze przesączania kłębuszkowego, toteż należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2). U pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek należy kontrolować klirens kreatyniny podczas leczenia. Nie zaleca się stosowania naproksenu sodowego u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min (patrz punkt 4.3). Stosowanie NLPZ może powodować zależną od dawki redukcję wytwarzania prostaglandyn i przyspieszyć rozwój 
niewydolności nerek. Pacjenci o najwyższym ryzyku wystąpienia takich powikłań, to osoby z zaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, pacjenci stosujący leki moczopędne i osoby w podeszłym wieku. Wpływ na wątrobę Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami 
czynności wątroby (patrz punkt 4.2 i 4.3). U osób z przewlekłą alkoholową chorobą wątroby, a prawdopodobnie i z innymi postaciami marskości, całkowite stężenie naproksenu sodowego w osoczu ulega zmniejszeniu, lecz stężenie frakcji wolnej zwiększa się. U tych pacjentów należy stosować najmniejsze skuteczne 
dawki produktu leczniczego. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy i naczynia mózgowe Wymagane jest zachowanie ostrożności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, gdyż w związku z leczeniem NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów oraz obrzęki. Z badań 
klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach przez długi okres) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka incydentów zakrzepowych tętnic (np. zawał serca lub udar). Mimo, że z danych wynika, iż przyjmowanie naproksenu (w 
dawce dobowej 1000 mg) może być związane z małym ryzykiem, jednak całkowicie ryzyka tego nie można wykluczyć. Nie ma wystarczających danych pozwalających na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków odnośnie wpływu małych dawek naproksenu sodowego np. 275 mg na ryzyko powstawania 
zakrzepów. Reakcje skórne Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były bardzo rzadko zgłaszane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Wydaje się, że pacjenci są najbardziej 
narażeni na tego typu reakcje na wczesnym etapie leczenia, przy czym ujawnienie reakcji w większości przypadków następuje w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy zaprzestać stosowania naproksenu po wystąpieniu wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości. Środki 
ostrożności związane z płodnością Stosowanie naproksenu sodowego może zaburzać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć 
zakończenie stosowania naproksenu sodowego. Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może prowadzić do nasilenia dolegliwości. W takiej sytuacji lub w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, należy skonsultować się z lekarzem i zaprzestać stosowania produktu 
leczniczego. Polekowy ból głowy należy podejrzewać u pacjentów z częstymi lub codziennymi bólami głowy pomimo (lub z powodu) regularnego przyjmowania leków przeciw bólom głowy. Regularne przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza skojarzenie kilku przeciwbólowych substancji czynnych, 
może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Ryzyko to może wzrosnąć w przypadku zwiększonej utraty soli i odwodnienia. Dlatego też należy unikać powyższych sytuacji. W przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu działania niepożądane związane z substancją 
czynną, w szczególności te odnoszące się do przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego, mogą ulec nasileniu podczas stosowania NLPZ. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nalgesin Forte . Produkt leczniczy zawiera 2,17 mmol (lub 50,00 mg) sodu w tabletkach o mocy 550 mg. 
Należy mieć to na uwadze u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Leki przeciwzakrzepowe NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Leki przeciwpłytkowe 
i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) Podczas równoczesnego stosowania NLPZ istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4). Kortykosteroidy Podczas równoczesnego stosowania NLPZ istnieje zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia 
z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4). Lit Stężenie litu w osoczu zwiększa się podczas równoczesnego stosowania naproksenu sodowego. Pochodne hydantoiny lub pochodne sulfonylomocznika Naproksen sodowy niemal całkowicie wiąże się z białkami osocza, toteż należy zachować ostrożność podczas 
równoczesnego stosowania pochodnych hydantoiny lub pochodnych sulfonylomocznika, ponieważ leki te również wiążą się z białkami osocza. Pacjenci przyjmujący jednocześnie naproksen i hydantoinę, sulfonamidy lub pochodne sulfonylomocznika, powinni być w razie potrzeby obserwowani pod kątem 
dostosowania dawki. Furosemid Naproksen sodowy może zmniejszać natriuretyczne działanie furosemidu. Metotreksat Naproksen sodowy zmniejsza kanalikową sekrecję metotreksatu, toteż działanie toksyczne metotreksatu może zwiększać się podczas równoczesnego podawania obu leków. Probenecyd Podczas 
równoczesnego stosowania probenecydu biologiczny okres półtrwania naproksenu sodowego ulega wydłużeniu, a jego stężenie w osoczu wzrasta. Cyklosporyna Równoczesne stosowanie cyklosporyny może zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nerek. Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny oraz 
antagoniści receptora angiotensyny II NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub osoby w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek), jednoczesne stosowanie 
inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zwykle odwracalna. Powyższe interakcje należy mieć 
na uwadze u pacjentów stosujących naproksen równocześnie z inhibitorami ACE oraz antagonistami receptora angiotensyny II. Dlatego też takie połączenia należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić oraz monitorować czynność 
nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w trakcie trwania terapii. Zydowudyna Badania in vitro pokazały, że równoczesne stosowanie naproksenu sodowego i zydowudyny zwiększa stężenie zydowudyny w osoczu. Sugeruje się, że podawanie naproksenu należy przerwać 48 godzin przed 
wykonaniem badania czynności nadnerczy, ponieważ naproksen może zaburzać wyniki niektórych testów na oznaczenie steroidów 17-ketogennych. Naproksen może również zaburzać niektóre oznaczenia kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża: Hamowanie 
syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój embrionalny lub płodowy. Dane epidemiologiczne sugerują zwiększenie częstości poronień, wad serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu 
sercowo-naczyniowego zwiększyło się z wartości poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i 
płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować naproksenu sodowego, o 
ile nie jest to wyraźnie konieczne. Jeśli naproksen sodowy stosowany jest u kobiety planującej ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy możliwy okres. W trzecim trymestrze ciąży podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać 
płód na: działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na: możliwe wydłużenie czasu 
krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach; zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem. W związku z powyższym naproksen sodowy jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania 
produktu Nalgesin Forte podczas laktacji. Płodność: Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia 
pojazdów obsługiwania maszyn Nalgesin Forte nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zawroty głowy, senność, zmęczenie i zaburzenia widzenia są możliwymi działaniami niepożądanymi stosowania NLPZ. W przypadku wystąpienia takich 
objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. 4.8 Działania niepożądane Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Mogą występować owrzodzenia, perforacja czy krwawienie z przewodu pokarmowego, niekiedy zakończone zgonem, w szczególności 
u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu leczniczego opisywano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, zaparcia, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego 
i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest zależne od dawki i czasu trwania leczenia. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Bardzo rzadko 
zgłaszano reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Działania niepożądane związane ze stosowaniem naproksenu sodowego zostały sklasy�kowane pod względem częstości występowania: Bardzo często (≥1/10) Często (≥1/100 do <1/10) Niezbyt 
często (≥1/1 000 do <1/100) Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (<1/10 000) Częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych). Częstość działań niepożądanych przedstawiono według poszczególnych układów narządów:

Często Niezbyt często Częstość nieznana
Zaburzenia krwi i układu chłonnego eozyno�lia, granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna
Zaburzenia układu nerwowego bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, 

senność
depresja, zaburzenia snu, niezdolność do koncentracji, bezsenność, osłabienie aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia oka zaburzenia widzenia
Zaburzenia ucha i błędnika szumy uszne, zaburzenia słuchu zaburzenia słuchu
Zaburzenia serca obrzęki, kołatanie serca zastoinowa niewydolność serca
Zaburzenia naczyniowe zapalenie naczyń
Zaburzenia układu oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia

duszność eozyno�lowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit zaparcia, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, 
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

krwawienie z przewodu pokarmowego i (lub) perforacja żołądka, krwawe wymioty, smoliste 
stolce, wymioty

wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej świąd, wysypki skórne, wybroczyny, plamica łysienie, fotoalergiczne zapalenie skóry martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło, przypominające późną 

por�rię skórną i pęcherzowe oddzielenie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe 
i tkanki łącznej

bóle i osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, 
niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania wzmożone pragnienie, potliwość reakcje nadwrażliwości, zaburzenia miesiączkowania, gorączka i dreszcze obrzęk naczynioruchowy, hiperglikemia, hipoglikemia

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka 
zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4). W razie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy przerwać leczenie. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia 
to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 
Objawy Przypadkowe lub celowe zażycie dużych ilości naproksenu sodowego może spowodować wystąpienie bólu brzucha, nudności, wymiotów, zawrotów głowy, szumów usznych, drażliwości, a w cięższych przypadkach również krwawych wymiotów, smolistych stolców, zaburzeń świadomości, zaburzeń 
oddychania, drgawek i niewydolności nerek. Leczenie Wskazane jest wykonanie płukania żołądka, podanie węgla aktywowanego, środków zobojętniających, inhibitorów receptora H2, inhibitorów pompy protonowej, mizoprostolu oraz podjęcie innych form leczenia objawowego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki: Powidon K 30 Celuloza mikrokrystaliczna Talk Magnezu stearynian  Otoczka tabletki: Opadry 02F205004 blue, E 132** o składzie: Hypromeloza* Makrogol 8000 Tytanu dwutlenek (E 171) Indygotyna (E 132) 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 
6.3 Okres ważności 5 lat. 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych warunków przechowywania produktu leczniczego. 6.5 Rodzaj i zawartość Opakowania 550 mg tabletki powlekane Blister (folia PVC/Aluminium): 10, 20, 30, 40, 50, 60 tabletek powlekanych w 
tekturowym pudełku Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20697 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.10.2012 /  / Data przedłużenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktów Nalgesin Forte: 09.07.2020. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 27.10.2016 r. 

CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r.

Nalgesin Forte 550 mg x 10 tabletek: cena detaliczna wynosi 7,23 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 4,55 zł.
Nalgesin Forte 550 mg x 20 tabletek: cena detaliczna wynosi 14,19 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 8,84 zł.
Nalgesin Forte 550 mg x 30 tabletek: cena detaliczna wynosi 20,86 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 12,83 zł.
Nalgesin Forte 550 mg x 60 tabletek: cena detaliczna wynosi 40,04 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 23,97 zł.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64
e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.



67p a t e n t  n a  z d r o w i eCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NALGESIN® FORTE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nalgesin Forte, 550 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Nalgesin Forte, 550 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 550 mg naproksenu sodowego (Naproxenum natricum), co 
odpowiada 500 mg naproksenu. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. 550 mg tabletki: owalne, lekko obustronnie wypukłe, niebieskie z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 
Wskazania do stosowania Nalgesin Forte stosowany jest w objawowym leczeniu: reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoartrozy (choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów ostrych stanów zapalnych narządu ruchu 
(np. zwichnięcia i skręcenia, bezpośrednie urazy, ból odcinka krzyżowo-lędźwiowego, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewki maziowej ścięgien) ostrego napadu dny moczanowej bolesnego miesiączkowania ostrego bólu pooperacyjnego i obrzęków (np. po zabiegu chirurgicznym, po ekstrakcji zęba), 
4.2. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba 
zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Zalecana dobowa dawka naproksenu sodowego mieści się w zakresie 550-1100 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca naproksenu sodowego może być zwiększana lub zmniejszana w zależności od reakcji 
pacjenta na leczenie. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki 1100 mg. Ostre choroby narządu ruchu Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg, co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin. Ostry napad dny moczanowej Zalecana dawka początkowa naproksenu 
sodowego to 825 mg, a następnie podaje się 275 mg, co 8 godzin. Bolesne miesiączkowanie Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg w pojedynczej dawce, a następnie w razie potrzeby podaje się 550 mg, co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin. Ostry ból pooperacyjny Zalecana dawka 
początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg co 12 godzin lub 275 mg co 6 – 8 godzin. Dzieci i młodzież Nie zaleca się stosowania produktu Nalgesin Forte u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, ponieważ nie jest możliwe dawkowanie w oparciu o wagę ciała. Młodzieńcze 
idiopatyczne zapalenie stawów U młodzieży w wieku 16 lat oraz masie ciała 50 kg lub większej zalecana dobowa dawka naproksenu sodowego mieści się w zakresie 550 – 825 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Produkt leczniczy 
należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.4). Zmniejszenie dawki jest wymagane u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 30 ml/min w celu uniknięcia kumulacji metabolitów. Nie zaleca się stosowania naproksenu sodowego u pacjentów z klirensem 
kreatyniny poniżej 30 ml/min (patrz punkt 4.3 i 4.4). Pacjenci z niewydolnością wątroby Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4). Zmniejszenie dawki jest wymagane u tych pacjentów z powodu ryzyka przedawkowania. Nie zaleca się 
stosowania naproksenu sodowego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4). Pacjenci w podeszłym wieku Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku z powodu ryzyka przedawkowania (patrz punkt 4.4). Należy stosować 
jak najmniejszą dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, ponieważ osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych. Sposób podawania Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem, najlepiej podczas posiłku. 4.3 Przeciwwskazania 
Nadwrażliwość na substancję czynną (naproksen sodowy) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1. Skurcz oskrzeli w wywiadzie, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ). Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Ciężkie 
zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Ciężka niewydolność serca. Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy unikać równoczesnego stosowania produktu Nalgesin Forte z NLPZ, włączając selektywne 
inhibitory cyklooksygenazy-2. Przyjmowanie produktu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Osoby w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku częściej występują reakcje niepożądane po podaniu NLPZ, 
w szczególności w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego lub jego perforacji, które to zdarzenia mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2). Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego mogące zakończyć się zgonem, 
opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z towarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz z większymi 
dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających 
skojarzonego stosowania małych dawek aspiryny lub innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz poniżej i punkt 4.5). Pacjentom, u których występowało działanie 
toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności w początkowych etapach leczenia. Należy zachować ostrożność u 
pacjentów otrzymujących leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. aspiryna (patrz punkt 4.5). Jeśli u pacjenta stosującego naproksen 
wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, należy odstawić produkt leczniczy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania NLPZ u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ ich stan może ulec 
pogorszeniu (patrz punkt 4.8 – Działania niepożądane). Wpływ na nerki Naproksen sodowy oraz jego metabolity wydalane są głównie przez nerki, na drodze przesączania kłębuszkowego, toteż należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2). U pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek należy kontrolować klirens kreatyniny podczas leczenia. Nie zaleca się stosowania naproksenu sodowego u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min (patrz punkt 4.3). Stosowanie NLPZ może powodować zależną od dawki redukcję wytwarzania prostaglandyn i przyspieszyć rozwój 
niewydolności nerek. Pacjenci o najwyższym ryzyku wystąpienia takich powikłań, to osoby z zaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, pacjenci stosujący leki moczopędne i osoby w podeszłym wieku. Wpływ na wątrobę Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami 
czynności wątroby (patrz punkt 4.2 i 4.3). U osób z przewlekłą alkoholową chorobą wątroby, a prawdopodobnie i z innymi postaciami marskości, całkowite stężenie naproksenu sodowego w osoczu ulega zmniejszeniu, lecz stężenie frakcji wolnej zwiększa się. U tych pacjentów należy stosować najmniejsze skuteczne 
dawki produktu leczniczego. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy i naczynia mózgowe Wymagane jest zachowanie ostrożności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, gdyż w związku z leczeniem NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów oraz obrzęki. Z badań 
klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach przez długi okres) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka incydentów zakrzepowych tętnic (np. zawał serca lub udar). Mimo, że z danych wynika, iż przyjmowanie naproksenu (w 
dawce dobowej 1000 mg) może być związane z małym ryzykiem, jednak całkowicie ryzyka tego nie można wykluczyć. Nie ma wystarczających danych pozwalających na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków odnośnie wpływu małych dawek naproksenu sodowego np. 275 mg na ryzyko powstawania 
zakrzepów. Reakcje skórne Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były bardzo rzadko zgłaszane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Wydaje się, że pacjenci są najbardziej 
narażeni na tego typu reakcje na wczesnym etapie leczenia, przy czym ujawnienie reakcji w większości przypadków następuje w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy zaprzestać stosowania naproksenu po wystąpieniu wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości. Środki 
ostrożności związane z płodnością Stosowanie naproksenu sodowego może zaburzać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć 
zakończenie stosowania naproksenu sodowego. Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może prowadzić do nasilenia dolegliwości. W takiej sytuacji lub w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, należy skonsultować się z lekarzem i zaprzestać stosowania produktu 
leczniczego. Polekowy ból głowy należy podejrzewać u pacjentów z częstymi lub codziennymi bólami głowy pomimo (lub z powodu) regularnego przyjmowania leków przeciw bólom głowy. Regularne przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza skojarzenie kilku przeciwbólowych substancji czynnych, 
może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Ryzyko to może wzrosnąć w przypadku zwiększonej utraty soli i odwodnienia. Dlatego też należy unikać powyższych sytuacji. W przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu działania niepożądane związane z substancją 
czynną, w szczególności te odnoszące się do przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego, mogą ulec nasileniu podczas stosowania NLPZ. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nalgesin Forte . Produkt leczniczy zawiera 2,17 mmol (lub 50,00 mg) sodu w tabletkach o mocy 550 mg. 
Należy mieć to na uwadze u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Leki przeciwzakrzepowe NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Leki przeciwpłytkowe 
i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) Podczas równoczesnego stosowania NLPZ istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4). Kortykosteroidy Podczas równoczesnego stosowania NLPZ istnieje zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia 
z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4). Lit Stężenie litu w osoczu zwiększa się podczas równoczesnego stosowania naproksenu sodowego. Pochodne hydantoiny lub pochodne sulfonylomocznika Naproksen sodowy niemal całkowicie wiąże się z białkami osocza, toteż należy zachować ostrożność podczas 
równoczesnego stosowania pochodnych hydantoiny lub pochodnych sulfonylomocznika, ponieważ leki te również wiążą się z białkami osocza. Pacjenci przyjmujący jednocześnie naproksen i hydantoinę, sulfonamidy lub pochodne sulfonylomocznika, powinni być w razie potrzeby obserwowani pod kątem 
dostosowania dawki. Furosemid Naproksen sodowy może zmniejszać natriuretyczne działanie furosemidu. Metotreksat Naproksen sodowy zmniejsza kanalikową sekrecję metotreksatu, toteż działanie toksyczne metotreksatu może zwiększać się podczas równoczesnego podawania obu leków. Probenecyd Podczas 
równoczesnego stosowania probenecydu biologiczny okres półtrwania naproksenu sodowego ulega wydłużeniu, a jego stężenie w osoczu wzrasta. Cyklosporyna Równoczesne stosowanie cyklosporyny może zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nerek. Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny oraz 
antagoniści receptora angiotensyny II NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub osoby w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek), jednoczesne stosowanie 
inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zwykle odwracalna. Powyższe interakcje należy mieć 
na uwadze u pacjentów stosujących naproksen równocześnie z inhibitorami ACE oraz antagonistami receptora angiotensyny II. Dlatego też takie połączenia należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić oraz monitorować czynność 
nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w trakcie trwania terapii. Zydowudyna Badania in vitro pokazały, że równoczesne stosowanie naproksenu sodowego i zydowudyny zwiększa stężenie zydowudyny w osoczu. Sugeruje się, że podawanie naproksenu należy przerwać 48 godzin przed 
wykonaniem badania czynności nadnerczy, ponieważ naproksen może zaburzać wyniki niektórych testów na oznaczenie steroidów 17-ketogennych. Naproksen może również zaburzać niektóre oznaczenia kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża: Hamowanie 
syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój embrionalny lub płodowy. Dane epidemiologiczne sugerują zwiększenie częstości poronień, wad serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu 
sercowo-naczyniowego zwiększyło się z wartości poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i 
płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować naproksenu sodowego, o 
ile nie jest to wyraźnie konieczne. Jeśli naproksen sodowy stosowany jest u kobiety planującej ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy możliwy okres. W trzecim trymestrze ciąży podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać 
płód na: działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na: możliwe wydłużenie czasu 
krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach; zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem. W związku z powyższym naproksen sodowy jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania 
produktu Nalgesin Forte podczas laktacji. Płodność: Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia 
pojazdów obsługiwania maszyn Nalgesin Forte nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zawroty głowy, senność, zmęczenie i zaburzenia widzenia są możliwymi działaniami niepożądanymi stosowania NLPZ. W przypadku wystąpienia takich 
objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. 4.8 Działania niepożądane Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Mogą występować owrzodzenia, perforacja czy krwawienie z przewodu pokarmowego, niekiedy zakończone zgonem, w szczególności 
u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu leczniczego opisywano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, zaparcia, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego 
i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest zależne od dawki i czasu trwania leczenia. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Bardzo rzadko 
zgłaszano reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Działania niepożądane związane ze stosowaniem naproksenu sodowego zostały sklasy�kowane pod względem częstości występowania: Bardzo często (≥1/10) Często (≥1/100 do <1/10) Niezbyt 
często (≥1/1 000 do <1/100) Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (<1/10 000) Częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych). Częstość działań niepożądanych przedstawiono według poszczególnych układów narządów:

Często Niezbyt często Częstość nieznana
Zaburzenia krwi i układu chłonnego eozyno�lia, granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna
Zaburzenia układu nerwowego bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, 

senność
depresja, zaburzenia snu, niezdolność do koncentracji, bezsenność, osłabienie aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia oka zaburzenia widzenia
Zaburzenia ucha i błędnika szumy uszne, zaburzenia słuchu zaburzenia słuchu
Zaburzenia serca obrzęki, kołatanie serca zastoinowa niewydolność serca
Zaburzenia naczyniowe zapalenie naczyń
Zaburzenia układu oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia

duszność eozyno�lowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit zaparcia, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, 
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

krwawienie z przewodu pokarmowego i (lub) perforacja żołądka, krwawe wymioty, smoliste 
stolce, wymioty

wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej świąd, wysypki skórne, wybroczyny, plamica łysienie, fotoalergiczne zapalenie skóry martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło, przypominające późną 

por�rię skórną i pęcherzowe oddzielenie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe 
i tkanki łącznej

bóle i osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, 
niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania wzmożone pragnienie, potliwość reakcje nadwrażliwości, zaburzenia miesiączkowania, gorączka i dreszcze obrzęk naczynioruchowy, hiperglikemia, hipoglikemia

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka 
zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4). W razie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy przerwać leczenie. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia 
to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 
Objawy Przypadkowe lub celowe zażycie dużych ilości naproksenu sodowego może spowodować wystąpienie bólu brzucha, nudności, wymiotów, zawrotów głowy, szumów usznych, drażliwości, a w cięższych przypadkach również krwawych wymiotów, smolistych stolców, zaburzeń świadomości, zaburzeń 
oddychania, drgawek i niewydolności nerek. Leczenie Wskazane jest wykonanie płukania żołądka, podanie węgla aktywowanego, środków zobojętniających, inhibitorów receptora H2, inhibitorów pompy protonowej, mizoprostolu oraz podjęcie innych form leczenia objawowego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki: Powidon K 30 Celuloza mikrokrystaliczna Talk Magnezu stearynian  Otoczka tabletki: Opadry 02F205004 blue, E 132** o składzie: Hypromeloza* Makrogol 8000 Tytanu dwutlenek (E 171) Indygotyna (E 132) 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 
6.3 Okres ważności 5 lat. 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych warunków przechowywania produktu leczniczego. 6.5 Rodzaj i zawartość Opakowania 550 mg tabletki powlekane Blister (folia PVC/Aluminium): 10, 20, 30, 40, 50, 60 tabletek powlekanych w 
tekturowym pudełku Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20697 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.10.2012 /  / Data przedłużenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktów Nalgesin Forte: 09.07.2020. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 27.10.2016 r. 

CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r.

Nalgesin Forte 550 mg x 10 tabletek: cena detaliczna wynosi 7,23 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 4,55 zł.
Nalgesin Forte 550 mg x 20 tabletek: cena detaliczna wynosi 14,19 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 8,84 zł.
Nalgesin Forte 550 mg x 30 tabletek: cena detaliczna wynosi 20,86 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 12,83 zł.
Nalgesin Forte 550 mg x 60 tabletek: cena detaliczna wynosi 40,04 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 23,97 zł.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64
e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.
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Aftowe zapalenie 
jamy ustnej to 
niewielkie, płaskie 

ubytki tworzące się na 
błonie śluzowej jamy ustnej, 
najczęściej na języku i po 
wewnętrznej stronie warg. 
Pacjentom z aftozą towarzyszy 
ból, swędzenie i pieczenie, 
zwłaszcza w czasie spoży-
wania gorących, pikantnych 
czy kwaśnych pokarmów, 
w jamie ustnej może pojawić 
się też opuchlizna utrudnia-
jąca połykanie czy mówienie.

Za najczęstszą przyczynę 
rozwoju aftozy uważa się błędy 
dietetyczne, głównie niedobór 
witaminy B12, żelaza i kwasu 
foliowego, alergie pokarmowe, 
zaburzenia hormonalne czy 
urazy mechaniczne, a także 
nieprawidłową, niedbałą 
i powierzchowną higienę
jamy ustnej.

Wielu pacjentom dokuczają 
również zajady, czyli zaczerwie-
nione, łuszczące się i bolesne 
zmiany skórne w kącikach
ust. Za ich powstawanie

Afty, pleśniawki, urazy i inne schorzenia błony 
śluzowej jamy ustnej oraz dziąseł powodują ból 
i dyskomfort, utrudniają mówienie i jedzenie, 
mogą też rozwinąć się w poważny stan zapalny. 
Ich podłożem bywają choroby dermatologiczne 
lub immunologiczne oraz alergie, ale też urazy 
mechaniczne, infekcje bakteryjne, wirusowe 
i grzybicze. Większości tych problemów zapobiec 
może właściwa higiena jamy ustnej.

Higiena
jamy ustnej
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odpowiedzialne są 
grzyby z rodziny 

Candida, ale zajady 
mogą pojawiać 
także się w przebie-
gu choroby 
nowotworowej lub 

cukrzycy lub być 
skutkiem ubocznym 

przyjmowania 
izotretynoiny, są też 

dość powszechne wśród 
osób z protezami denty-

stycznymi i aparatami 
ortodontycznymi.

Inne uprzykrzające życie 
zmiany w śluzówce jamy ustnej 
na tle grzybiczym to pleśniawki 
– biały, grudkowaty nalot na 
podniebieniu, dziąsłach, 
policzkach i języku, bardzo 
często spotykany u niemowląt, 
a u osób dorosłych towarzyszą-
cy niektórym chorobom 
przewlekłym (np. cukrzycy), 
będący objawem niedoboru 
witamin z grupy B i osłabienia 
odporności, a także skutkiem 
palenia tytoniu czy niedosta-
tecznej higieny jamy ustnej. 

Błędy popełniane w codzien-
nych zabiegach higienicznych 
mogą doprowadzić również do 
rozwoju chorób przyzębia, 

w których etiologii pierwszo-
rzędną rolę pełni bakteryjna 
płytka nazębna. To miękkie 
złogi mocno przylegające do 
powierzchni zębów, dziąseł 
i innych miękkich tkanek, 
a także do uzupełnień 
protetycznych i aparatów 
ortodontycznych. Płytka składa 
się nawet w 90 proc. z bakterii, 
w tym drobnoustrojów bardzo 
szkodliwych dla organizmu. 
Narastająca płytka może być 
bezpośrednią przyczyną 
zapalenia dziąseł oraz przyczy-
niać się do tworzenia patolo-
gicznych kieszonek dziąsło-
wych, czyli paradontozy. 
Stomatolodzy ponadto 
ostrzegają, że zły stan jamy 
ustnej może przekładać się na 
poważne choroby ogólno-
ustrojowe – bakterie z płytki 
nazębnej mogą przenosić się 
do innych układów i przyczynić 
się do rozwoju miażdżycy, 
cukrzycy, a nawet chorób 
neurodegeneracyjnych, w tym 
choroby Alzheimera. 

Prawidłowa higiena jamy ustnej 
powinna obejmować regularne 
szczotkowanie zębów po 
każdym posiłku, stosowanie 
odpowiednich do problemów 
jamy ustnej past, nici denty-
stycznych i płynu do płukania 
ust. Ten ostatni krok pomijany 
jest najczęściej, choć to właśnie 
płyn dociera do każdego 
zakamarka jamy ustnej i ma 
szanse zadziałać antybakteryj-
nie i przeciwgrzybiczo 
wszędzie tam, gdzie może 
osadzać się płytka lub gdzie 
tworzą się bolesne zmiany, 
np. afty czy pleśniawki.

Płukanki są najskuteczniejsze, 
gdy stosuje się je po umyciu 
zębów. Na rynku dostępne są 
preparaty na przeróżne 
problemy jamy ustnej, takie jak 
suchość śluzówki, nadwrażli-
wość zębów, zaleganie osadów, 
nieświeży oddech – niektóre 
z nich mają naturalne, 
ziołowe składy, inne bazują 

na substancjach odświeżają-
cych i mogą zawierać alkohol, 
który dziś uważany jest już za 
zbędny w preparatach 
stosowanych doustnie, gdyż 
niepotrzebnie wysusza 
i podrażnia śluzówkę.

Natomiast produkty zalecane 
przy stanach zapalnych jamy 
ustnej, a także po zabiegach 
chirurgicznych w obrębie jamy 
ustnej, powinny zawierać 
substancję leczniczą o działaniu 
bakteriobójczym i bakteriosta-
tycznym – obecnie najczęściej 
jest to chlorheksydyna, 
syntetyczny antyseptyk 
oddziałujący na bakterie 
Gram-dodatnie oraz częściowo 
Gram-ujemne oraz niektóre 
wirusy, grzyby i pierwotniaki. 
Pasty do zębów przeznaczone 
dla pacjentów z paradontozą 
i mechanicznymi urazami 
śluzówki często zawierają 
mleczan glinu, substancję 
o działaniu ściągającym 
i hamującym krwawienie, 
natomiast niedawnym 
odkryciem stomatologii jest 
tauryna (kwas 2-aminoetanol-
sulfonowy) – związek ten 
dodawany jest już do niektó-
rych produktów stomatologicz-
nych, np. żeli i past przeznaczo-
nych dla pacjentów ze stanami 
zapalnymi w jamie ustnej. Jego 
zadaniem jest dezaktywacja 
wolnych rodników kwasu 
podchlorawego o silnym 
potencjale prozapalnym, 
powstających podczas 
fagocytozy bakterii infekują-
cych tkanki przyzębia.

Pacjentom z nawracającymi 
problemami w jamie ustnej 
zaleca się wizyty w gabinecie 
stomatologicznym i regularne 
usuwanie kamienia nazębnego, 
właściwą pielęgnację protez 
i aparatów ortodontycznych 
oraz kompleksową, codzienną 
higienę przy pomocy past, nici 
i odpowiednich płukanek do 
jamy ustnej.

Kamila Śnieżek
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Synoptis Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa
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Czy warto 
łączyć różne 
składniki?
Większość Polaków ma 

niedobór witaminy D, 
co osłabia odpor-

ność, a także zwiększa m.in. 
ryzyko wystąpienia demencji 
czy nowotworów. Od lekarzy 
i farmaceutów słyszymy 
o pozytywnych stronach 
przyjmowania witaminy D. Nic 
więc dziwnego, że na takie 
zapotrzebowanie odpowiadają 
też producenci suplementów 
diety i wykorzystują witaminę D 
jako dodatkowy składnik 
swoich produktów.

Częstym połączeniem jest np. 
witamina D3 i K2. Dlaczego 
warto przyjmować je razem? 
Witamina D ułatwia przyswaja-
nie wapnia. A witamina K2 
pomaga odłożyć go w ko-
ściach, a nie np. w tętnicach 
wieńcowych. Takich pozytyw-
nych przykładów jest znacznie 
więcej.

Kto wymaga suplementacji? 
W naszej diecie brakuje m.in. 
witaminy D (zwłaszcza jesienią 
i zimą) oraz jodu. Kobiety 
planujące ciążę powinny 
przyjmować kwas foliowy, 
a będące w ciąży zadbać 
o odpowiedni poziom żelaza. 
Osoby starsze muszą pamiętać 
np. o witaminie B12, witaminie D 
i wapniu. Sportowcy narażeni 
są na niedobory żelaza.

Wśród wieloskładnikowych 
suplementów diety są także 
popularne multiwitaminy, które 
można kupić praktycznie w każ-
dym sklepie spożywczym 
i które rzekomo mają uzupeł-

niać niedobory różnych 
składników. Bardzo często 
przyjmują je osoby, które nie 
wiedzą, jakich składników 
brakuje w ich diecie. Wierzą, że 
stosując je, uzupełnią swoją 
ubogą dietę. Warto jednak 
przed wprowadzeniem 
suplementu przeprowadzić 
diagnostykę w kierunku 
niedoborów i dokładnie 
zapoznać się ze składem 
preparatów, które kupujemy.

Jakie kombinacje składników 
znajdziemy na polskim rynku? 
Przeróżne. Producenci 
proponują oryginalne 
połączenia. Takim przykładem 
jest połączenie dzikiego 
kardamonu z kofeiną. Pierwszy 
składnik dodaje energii, 
a podany z kofeiną wzmacnia 
jej właściwości i zapobiega 
wystąpieniu negatywnego 
zjawiska zwanego ca�eine 
crash, które objawia się 
drażliwością i zmęczeniem 
utrzymującym się kilka godzin 
po spożyciu kofeiny.

Kolejnym przykładem takiej 
pozytywnej „współpracy” jest 
połączenie piperyny z innymi 
składnikami, np. kurkuminą. 
Takie zestawienie może mieć 
wpływ na utratę wagi. W tym 
połączeniu piperyna, czyli 
alkaloid występujący w owo-
cach czarnego pieprzu, 
znacznie podnosi stopień 
przyswajalności czystej 
kurkuminy. Podobny wpływ, 
czyli poprawę biodostępności, 
widać też w przypadku innych 
składników odżywczych, 

witamin i minerałów łączonych 
z piperyną (chodzi np. 
o witaminy B6, B12, C i E, 
a także selen, wapń czy 
koenzym Q10).

Piperyna ma też działanie 
antybakteryjne, wpływa na 
układ nerwowy (poprawia 
pamięć), na trawienie i wchła-
nianie w przewodzie pokarmo-
wym (przyspiesza spalanie 
tkanki tłuszczowej i pomaga 
w odchudzaniu), wzrost 
poziomu cAMP, czyli przekaźni-
ka wewnątrzkomórkowego (im 
jest wyższy, tym wyższa 
termogeneza) oraz powoduje 
wzmożone wydzielanie soku 
żołądkowego (pobudza 
zakończenia nerwowe 
w przewodzie pokarmowym).

Wybierając suplementy diety, 
warto zwrócić uwagę na ich 
jakość. Mogą o niej świadczyć 
m.in. ekstrakty brandowe, które 
zazwyczaj są standaryzowane, 
zawierają określoną i stałą ilość 
substancji aktywnej. Wielu 
producentów dba o to, żeby 
ich ścieżka dostaw była jawna, 
nie stosuje barwników 
i konserwantów. Podają na 
opakowaniach dokładnie 
informacje o producencie 
i kraju pochodzenia składników 
zawartych w preparatach. 
Ponadto wykonują badania 
kliniczne na ludziach, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo 
konsumentów. Bywa, że takie 
działania przekładają się też na 
nieco wyższą cenę ich 
produktów.

Coraz częściej 
producenci 

suplementów diety 
łączą w jednym 
produkcie kilka 

składników. Jedna 
dawka dostarcza 

organizmowi ważnych 
składników 

odżywczych. Takie 
połączenie może mieć 

wpływ na lepsze 
wchłanianie się 

preparatu 
i wzmocnienie jego 

działania.

Red.
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Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg oraz m.in. mannitol 2,26 g, 
potas 6,96 mg, żółcień pomarańczowa Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dzieci > 6 lat Dawkowanie i 
sposób podawania: zawartość saszetki rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody; dzieci: 6 do 10 lat: 1 saszetka 2 x na dobę; 10 do 12 lat: 1 saszetka 3 x na dobę; 12 do 15 lat: 1 saszetka 4 x na dobę; nie stosować dłużej niż 
3 dni bez porozumienia z lekarzem; zachować co najmniej 4h przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami, przy ciężkiej niewydolności nerek (ClCr < 10 ml/min) co najmniej 8h; maksymalne zalecane dawki paracetamolu: dzieci i młodzież o 
mc. do 50 kg: 60 mg/kg mc./dobę, łącznie nie > niż 3 g/dobę w dawkach podzielonych po 10‐15 mg/kg mc.; dorośli i młodzież o mc. > 50 kg: 4 g/dobę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; 
ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci < 6 lat Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: ryzyko uzależnienia psychicznego przy 
stosowaniu dawek > niż zalecane oraz długotrwałym leczeniu; aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu; podczas stosowania leku unikać spożywania napojów alkoholowych 
lub przyjmowania śr. uspokajających (zwł. barbituranów), gdyż nasilają działanie uspokajające leków p‐histaminowych; ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol; ostrożnie stosować u pacjentów z 
niedoborem G6PD; może powodować reakcje alergiczne (zawiera żółcień pomarańczową) Działania niepożądane: związane z feniraminą: działania neurowegetatywne: uspokojenie lub senność (nasilone na początku leczenia), suchość 
bł. śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, niedociśnienie ortostatyczne; zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u 
osób w podeszłym wieku), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, splątanie, omamy, rzadziej niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność; reakcje nadwrażliwości (rzadkie): rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk (rzadziej 
obrzęk Quinckego), wstrząs analaktyczny; ukł. krwiotwórczy: leukocytopenia; neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna; związane z paracetamolem: wstrząs analaktyczny, obrzęk Quinckego, rumień, pokrzywka, 
wysypka skórna (w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast odstawić lek i leki o podobnym składzie); wyjątkowo rzadko: małopłytkowość, leukocytopenia, neutropenia Podmiot odpowiedzialny: UPSA 
SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 RueilMalmaison, Francja   Pozwolenie nr: 8473 wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC Opracowano na podstawie ChPL 01.2019 r.                                                                
FERAM/06/20 data opracowania: sierpień 2020

na objawy przeziębienia i grypy

GENIALNY FILTR

Jeden lek zwalczający AŻ 7 objawów  
przeziębienia i grypy u dzieci powyżej 6 lat

FX Q3 2020.qxp_200x280 spec  16.09.2020  09:46  Strona 1

Po tych objawach 
poznasz, że to 
przeziębienie
Nie da się uciec przed 

wirusami, które 
wywołują chorobę 

przeziębieniową (a jest ich 
około 200, m.in. rinowirusy, 
wirusy paragrypy, koronawirusy, 
adenowirusy czy enterowirusy), 
gdyż wiele z nich bytuje 
w naszym nosogardle. Latem 
ich aktywność hamowana jest 
przez wysoką temperaturę ciała 
i otoczenia, ale gdy na zewnątrz 
robi się chłodno i wilgotno, 
aktywują się i atakują.

Jeśli osłabiony układ immuno- 
logiczny dopuści do wniknięcia 
wirusów do śluzówki nosa i gardła, 
namnażają się błyskawicznie 
w drogach oddechowych 
i wywołują nieprzyjemne objawy 
przeziębienia. Niestety roznoszą 
się szybko drogą kropelkową 
i infekują tych, których tarcza 
immunologiczna również 
pozostawia wiele do życzenia.

Dorośli przeziębiają się średnio 
dwa, trzy razy w roku, dzieci – 
nawet 12 razy. Maluchy mają 
niedojrzały układ immunologicz-
ny, który dopiero uczy się 
rozpoznawać patogeny 
i odpowiednio na nie reagować.

Szczególnie w przypadku dzieci 
nie należy bagatelizować 
przeziębienia. Trzeba działać od 
razu po wystąpieniu objawów. 
Nieleczone przeziębienie może 
prowadzić do powikłań – zapale-
nia zatok (nieleczony katar trwa 
tydzień i może objąć także 
śluzówkę zatok przynosowych), 
zapalenia ucha (najczęściej zdarza 
się u niemowląt i małych dzieci) 
i innych (zapalenia tchawicy, 
oskrzeli czy płuc).

PRZEZIĘBIENIE TO NIE 
GRYPA

Obie choroby wywoływane są 
przez wirusy, a ich objawy do 
pewnego stopnia mogą być 
podobne. Przeziębienie 
objawia się: bólem gardła, 
chrypką, kichaniem, niedrożno-
ścią nosa, wodnistym katarem, 
bólem głowy, niewysoką 
gorączką. Grypę łatwo 
natomiast rozpoznać po 
„mocnym wejściu” – człowieka 
nagle ścina z nóg wysoka 
temperatura. Objawy grypy to: 
gorączka (często powyżej 
39 st. C), ból mięśni, poczucie 
rozbicia i zmęczenia. Przeziębie-
nie trwa krócej niż grypa 
i przechodzimy je lżej, jednak 
to, jak szybko wrócimy do 
zdrowia, w dużej mierze zależy 
od naszego podejścia do 
chorowania.

LECZENIE PRZEZIĘBIENIA

Chorobę przeziębieniową 
leczy się przede wszystkim 
objawowo, łagodząc 
symptomy towarzyszące 
infekcji. Już od pierwszego 
dnia warto zażywać: środki 
przeciwgorączkowe i przeciw-
zapalne (ibuprofen, aspiryna), 
działający przeciwbólowo 
paracetamol, leki zmniejszają-
ce obrzęk śluzówki i udrożnia-
jące nos. W przypadku 
męczącego kaszlu zalecane są 
leki wykrztuśne (kaszel mokry) 
lub hamujące (kaszel suchy, 
towarzyszący pacjentowi 
zazwyczaj tylko w początko-
wym stadium infekcji). Ból 
przy przełykaniu częściowo 
uśmierzą tabletki do ssania, 

spraye i preparaty do płukania 
gardła.

Na rynku dostępne są też 
preparaty złożone, działające 
kompleksowo, umożliwiające 
leczenie wszystkich objawów 
choroby bez ryzyka przedaw-
kowania poszczególnych 
substancji. Zazwyczaj 
zawierają jeden z dwóch 
środków przeciwbólowych 
(ibuprofen lub paracetamol) 
oraz substancje pomocnicze, 
m.in. fenylefrynę zmniejszają-
cą przekrwienie błony 
śluzowej nosa, dekstrometor-
fan o działaniu przeciwkaszlo-
wym, związki przeciwhistami-
nowe czy witaminę C.

W przypadku leczenia przezię-
bienia u dzieci warto również 
sięgnąć po preparaty złożone, 
które m.in. udrożniają 
przewody nosowe, mają 
działanie przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe, hamują 
odruch kichania i łzawienia 
oczu, a dodatkowo uzupełnia-
ją niedobory witaminy C. Cho-
dzi nie tylko o skład, który jest 
dobrany do potrzeb dziecka. 
Gdy rodzice podają oddzielne 
leki na poszczególne objawy, 
może dojść do przedawkowa-
nia. Preparaty złożone 
wykluczają to ryzyko.

Ważne, by pacjent pamiętał 
o piciu dużej ilości płynów 
– odwodniony organizm nie 
ma siły walczyć z infekcją, 
a napoje, zwłaszcza ciepłe, 
pomagają rozrzedzić 
wydzielinę i oczyścić drogi 
oddechowe.

Dorośli przeziębiają się 
średnio dwa, trzy razy 
w roku, dzieci – nawet 
12 razy. Maluchy mają 

niedojrzały układ 
immunologiczny, który 

dopiero uczy się 
rozpoznawać patogeny 

i odpowiednio na nie 
reagować. Jak sobie 

radzić z przeziębieniem 
u dzieci?

P R Z E Z I Ę B I E N I E  C Z Y  G R Y P A ?

Red.
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Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg oraz m.in. mannitol 2,26 g,
potas 6,96 mg, żółcień pomarańczowa Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dzieci > 6 lat Dawkowanie i
sposób podawania: zawartość saszetki rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody; dzieci: 6 do 10 lat: 1 saszetka 2 x na dobę; 10 do 12 lat: 1 saszetka 3 x na dobę; 12 do 15 lat: 1 saszetka 4 x na dobę; nie stosować dłużej niż
3 dni bez porozumienia z lekarzem; zachować co najmniej 4h przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami, przy ciężkiej niewydolności nerek (ClCr < 10 ml/min) co najmniej 8h; maksymalne zalecane dawki paracetamolu: dzieci i młodzież o
mc. do 50 kg: 60 mg/kg mc./dobę, łącznie nie > niż 3 g/dobę w dawkach podzielonych po 10‐15 mg/kg mc.; dorośli i młodzież o mc. > 50 kg: 4 g/dobę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.;
ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci < 6 lat Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: ryzyko uzależnienia psychicznego przy
stosowaniu dawek > niż zalecane oraz długotrwałym leczeniu; aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu; podczas stosowania leku unikać spożywania napojów alkoholowych
lub przyjmowania śr. uspokajających (zwł. barbituranów), gdyż nasilają działanie uspokajające leków p‐histaminowych; ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol; ostrożnie stosować u pacjentów z
niedoborem G6PD; może powodować reakcje alergiczne (zawiera żółcień pomarańczową) Działania niepożądane: związane z feniraminą: działania neurowegetatywne: uspokojenie lub senność (nasilone na początku leczenia), suchość
bł. śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, niedociśnienie ortostatyczne; zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u
osób w podeszłym wieku), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, splątanie, omamy, rzadziej niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność; reakcje nadwrażliwości (rzadkie): rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk (rzadziej
obrzęk Quinckego), wstrząs analaktyczny; ukł. krwiotwórczy: leukocytopenia; neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna; związane z paracetamolem: wstrząs analaktyczny, obrzęk Quinckego, rumień, pokrzywka,
wysypka skórna (w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast odstawić lek i leki o podobnym składzie); wyjątkowo rzadko: małopłytkowość, leukocytopenia, neutropenia Podmiot odpowiedzialny: UPSA
SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 RueilMalmaison, Francja  Pozwolenie nr: 8473 wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC Opracowano na podstawie ChPL 01.2019 r.
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Po tych objawach 
poznasz, że to 
przeziębienie

P R Z E Z I Ę B I E N I E  C Z Y  G R Y P A ?
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Sprawdź w swojej Hurtowni i zamów dla swoich Pacjentów.  

DermaPlast®

Plastry hydrokoloidowe 

Cosmopor® advance
Opatrunek o zwiększonej chłonności, na silnie 
sączące rany pooperacyjne i pozabiegowe. 

Nazwa artykułu Rozmiar Jednostka 
miary Numer artykułu Opakowanie 

zbiorcze
DermaPlast Plastry na opryszczkę 17 mm x 12 mm 16 szt. 536 085 10 / 50

DermaPlast Plastry na pęcherze na palcach stóp 19 mm x 55 mm 6 szt. 536 038 10 / 50

DermaPlast Plastry na odciski 17 mm x 40 mm 7 szt. 536 008 10 / 50

DermaPlast Plastry na pęcherze na piętach 76 mm x 45 mm 5 szt. 536 018 10 / 50

Rozmiar Jednostka 
miary

Numer
artykułu

Opakowanie 
zbiorcze

7.2 x 5 cm 25 szt. 901 010 20

10 x 6 cm 25 szt. 901 011 24

10 x 8 cm 25 szt. 901 013 18

15 x 8 cm 25 szt. 901 014 12

20 x 10 cm 25 szt. 901 015 10

Technologia hydrokoloidowa 
zapewnia wilgotne środowisko, 
dzięki czemu plastry: 

■ przyśpieszają proces gojenia

■ łagodzą ból

■ działają dyskretnie 

■ chroni przed wtórnym zakażeniem – wiąże wysięk 
i zatrzymuje wewnątrz warstwy chłonnej, z daleka od rany

■ zapewnia odpowiednią wentylację rany 

■ minimalizuje ból – nie przywiera do rany

■ pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie 
do kształtu ciała nie ograniczając ruchów

Oszczędzaj!
Aż 16 sztuk
w opakowaniu! 
Pęseta i lusterko
w zestawie! 

Postaw na 
maksymalną 
ochronę!
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