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Marka, która 
jest Ci bliska. 
Bo z Polski!

PODSTAWĘ NASZEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ STANOWIĄ: 
INNOWACYJNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE.

Znajdziesz u nas bogaty wybór produktów 

do opatrywania ran, które spełniają 

oczekiwania wszystkich pacjentów. Nasze 

produkty tworzymy z myślą o różnorodnych 

potrzebach pacjentów z uwzględnieniem ich 

stylu życia, wieku czy stanu zdrowia.

Co sprawia, że Matopat to najlepszy wybór?

• Jesteśmy polską fi rmą innowacyjną

• Produkujemy w Polsce

• Działamy na rzecz poprawy jakości usług medycznych

• Inwestujemy w przyszłość

• Stoi za nami silny lider - TZMO

Wybierz produkt, który spełni Twoje oczekiwania w 100%!

Poznaj produkty Matopat!
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PRAGIOLA® 
1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  Pragiola, 25 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 50 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 75 mg, kapsułki, twarde, 
Pragiola, 100 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 150 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 200 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 225 mg, kapsułki, twarde, 
Pragiola, 300 mg, kapsułki, twarde. 2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  Każda kapsułka, twarda zawiera, odpowiednio, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 
100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg lub 300 mg pregabaliny (Pregabalinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Kapsułka, twarda (kapsułka). 25 mg, kapsułki, twarde: biała kapsułka z czarnym napisem P25 na wieczku kapsułki; kapsułka 
zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 13,8-14,8 mm, 50 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki jest biały, wieczko 
kapsułki - jasnożółte; na wieczku kapsułki znajduje się czarny napis P50; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 
15,3-16,2 mm, 75 mg, kapsułki, twarde: brązowawożółta kapsułka z czarnym napisem P75 na wieczku kapsułki; kapsułka zawiera proszek w kolorze 
białym do białawego; długość kapsułki: 13,8-14,8 mm, 100 mg, kapsułki, twarde: czerwonawobrązowa kapsułka z białym napisem P100 na wieczku 
kapsułki; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 15,3-16,2 mm, 150 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki 
jest biały, wieczko kapsułki - żółtawobrązowe; na wieczku kapsułki znajduje się czarny napis P150; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do 
białawego; długość kapsułki: 17,2-18,3 mm, 200 mg, kapsułki, twarde: brązowa kapsułka z czarnym napisem P200 na wieczku kapsułki; kapsułka 
zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 18,7-19,8 mm, 225 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki jest biały, wieczko 
kapsułki - brązowe; na wieczku kapsułki znajduje się czarny napis P225; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 
18,7-19,8 mm. 300 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki jest biały, wieczko kapsułki - ciemnobrązowe; na wieczku kapsułki znajduje się biały 
napis P300; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 20,0-22,1 mm. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  4.1 
Wskazania do stosowania  Ból neuropatyczny Produkt leczniczy Pragiola jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego 
i ośrodkowego u osób dorosłych. Padaczka Produkt leczniczy Pragiola jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które 
są lub nie są wtórnie uogólnione. Zaburzenia lękowe uogólnione Produkt leczniczy Pragiola jest wskazany w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych 
(ang. Generalised Anxiety Disorder - GAD) u osób dorosłych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania  Dawkowanie  Dawka wynosi od 150 mg do 
600 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Ból neuropatyczny Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg 
na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, po 3-7 dniach 
dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę, a następnie w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do maksymalnej dawki 600 mg na dobę. 
Padaczka Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W zależności 
od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można zwiększyć po 1 tygodniu leczenia do 300 mg na dobę. Dawkę maksymalną 600 
mg na dobę można osiągnąć po kolejnym tygodniu leczenia. Zaburzenia lękowe uogólnione Dawka wynosi od 150 do 600 mg na dobę podawana w 
dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia. Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 
150 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta oraz tolerancji, dawkę tę po 1 tygodniu leczenia można zwiększyć do 300 mg 
na dobę. Po upływie kolejnego tygodnia dawkę można zwiększyć do 450 mg na dobę. Po upływie jeszcze jednego tygodnia można wprowadzić 
dawkę maksymalną 600 mg na dobę. Przerwanie leczenia pregabaliną Zgodnie z obecną praktyką kliniczną w razie konieczności przerwania leczenia 
pregabaliną należy dokonywać tego stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia niezależnie od wskazania (patrz punkty 4.4 i 4.8). Zaburzenia 
czynności nerek Pregabalina jest usuwana z krążenia ogólnego głównie przez wydalanie nerkowe w postaci niezmienionej. Klirens pregabaliny jest 
wprost proporcjonalny do klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2), dlatego zmniejszenie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek powinno 
być przeprowadzone indywidualnie, zgodnie z klirensem kreatyniny (CLcr), jak pokazano w Tabeli 1, przy zastosowaniu następującego wzoru:

CLCr(ml/min) =
1,23 x [140 - wiek (lata)]x masa ciała (kg)

stężenie kreatyniny w surowicy (µmol/ml)
(x 0,85 dla kobiet)

Pregabalina jest skutecznie usuwana z osocza w trakcie hemodializy (50% leku w ciągu 4 godzin). U pacjentów dializowanych dobowa dawka 
pregabaliny powinna być dostosowana do czynności nerek. Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio 
po każdym czterogodzinnym zabiegu hemodializy (patrz Tabela 1). Tabela 1. Dostosowanie dawki pregabaliny w zależności od czynności nerek

Klirens kreatyniny (CLcr) (ml/min) Całkowita dobowa dawka pregabaliny* Schemat dawkowania
Dawka początkowa
(mg/dobę)

Dawka maksymalna
(mg/dobę)

≥60 150 600 BID lub TID
≥30 - <60 75 300 BID lub TID
≥15 - <30 25 - 50 150 Raz na dobę lub BID
<15 25 75 Raz na dobę
Dodatkowa dawka pregabaliny podawana po zabiegu hemodializy (mg)

25 100 Dawka pojedyncza+

TID = 3 razy na dobę, BID = 2 razy na dobę *Całkowita dawka dobowa (mg/dobę) powinna być podzielona według schematu dawkowania + Dawka 
uzupełniająca podawana jednorazowo Zaburzenia czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane 
dostosowanie dawki (patrz punkt 5.2). Dzieci i młodzież Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności pregabaliny u dzieci w wieku poniżej 
12 lat i młodzieży (12-17 lat). Dostępne obecnie dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, nie można jednak sformułować żadnych zaleceń 
dotyczących dawkowania. Pacjenci w podeszłym wieku  Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze względu na 
osłabioną czynność nerek (patrz punkt 5.2). Sposób podawania Produkt leczniczy Pragiola może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od 
niego. Produkt leczniczy Pragiola jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego. 4.3 Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.  4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania  Pacjenci z cukrzycą Zgodnie z aktualną praktyką kliniczną pacjenci z cukrzycą, których masa ciała zwiększa się podczas leczenia 
pregabaliną, mogą wymagać dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Reakcje nadwrażliwości Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu 
zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości, w tym przypadki obrzęku naczynioruchowego. Pregabalinę należy odstawić natychmiast po 
wystąpieniu objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, obrzęk ust lub obrzęk w obrębie górnych dróg oddechowych. Zawroty 
głowy, senność, utrata przytomności, splątanie i zaburzenia psychiczne Leczenie pregabaliną było związane z występowaniem zawrotów głowy i 
senności, które mogą zwiększać ryzyko przypadkowego zranienia (upadku) u osób w podeszłym wieku. Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu 
zgłaszano również przypadki utraty przytomności, splątania i zaburzeń psychicznych. Dlatego należy zalecić pacjentom zachowanie ostrożności do 
chwili ustalenia, jaki wpływ ma na nich stosowany produkt leczniczy. Objawy związane z narządem wzroku W kontrolowanych badaniach większy 
odsetek osób, u których wystąpiło niewyraźne widzenie, stwierdzono wśród pacjentów leczonych pregabaliną niż wśród pacjentów otrzymujących 
placebo. Objaw ten ustępował w większości przypadków w miarę kontynuacji leczenia. W badaniach klinicznych, w których wykonywano badania 
okulistyczne, częstość występowania zmniejszenia ostrości wzroku i zmian w polu widzenia była większa u pacjentów leczonych pregabaliną niż u 
pacjentów otrzymujących placebo; z kolei częstość występowania zmian w badaniach dna oka była większa u pacjentów otrzymujących placebo 
(patrz punkt 5.1). Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu donoszono również o występowaniu działań niepożądanych ze strony narządu wzroku, w 
tym o utracie wzroku, niewyraźnym widzeniu lub innych zmianach ostrości wzroku, z których wiele było przemijających. Przerwanie stosowania 
pregabaliny może doprowadzić do ustąpienia tych objawów lub ich poprawy. Niewydolność nerek Zgłaszano przypadki niewydolności nerek, ale w 
niektórych przypadkach to działanie niepożądane ustępowało po przerwaniu stosowania pregabaliny. Odstawienie jednocześnie stosowanych leków 
przeciwpadaczkowych Brak wystarczających danych odnośnie odstawienia jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych i zastosowania 
monoterapii pregabaliną po opanowaniu napadów za pomocą pregabaliny, wprowadzonej jako leczenie wspomagające. Objawy odstawienia U 
niektórych pacjentów obserwowano objawy odstawienia po przerwaniu krótko- i długotrwałego leczenia pregabaliną. Wystąpiły następujące 
zdarzenia: bezsenność, bóle głowy, nudności, lęk, biegunka, zespół grypopodobny, nerwowość, depresja, ból, drgawki, nadmierne pocenie się i 
zawroty głowy, sugerujące uzależnienie �zyczne. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tych stanów. 
Podczas stosowania pregabaliny lub krótko po zaprzestaniu leczenia mogą wystąpić drgawki, w tym stan padaczkowy oraz napady padaczkowe typu 
grand mal. Odnośnie przerwania długotrwałego leczenia pregabaliną, dane wskazują, że częstość występowania i nasilenie objawów odstawienia 
mogą być zależne od dawki. Zastoinowa niewydolność serca Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu opisywano przypadki zastoinowej 
niewydolności serca u niektórych pacjentów otrzymujących pregabalinę. Reakcje te obserwowano głównie u pacjentów w podeszłym wieku z 
zaburzeniami ze strony układu sercowo-naczyniowego, podczas terapii pregabaliną wskazaną w bólu neuropatycznym. Pregabalinę należy ostrożnie 
stosować u tych pacjentów. Przerwanie stosowania pregabaliny może spowodować ustąpienie objawów. Leczenie ośrodkowego bólu 
neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia kręgowego W leczeniu ośrodkowego bólu neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia kręgowego 
stwierdzono zwiększoną ogólną częstość występowania działań niepożądanych oraz działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego, zwłaszcza senności. Powodem może być działanie addytywne innych, jednocześnie stosowanych produktów leczniczych (np. leków 
przeciwspastycznych) niezbędnych w leczeniu tego stanu. Fakt ten należy brać pod uwagę w przypadku zapisywania pregabaliny tym pacjentom. 
Myśli i zachowania samobójcze Zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych u pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe z 
różnych wskazań. Metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań oceniających leki przeciwpadaczkowe również wykazała 
niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm leżący u podstaw tego zjawiska nie jest znany, a dostępne 
dane nie wykluczają możliwości zwiększenia ryzyka pod wpływem pregabaliny.  Z tego względu należy obserwować pacjentów pod kątem oznak 
myśli i zachowań samobójczych, a także rozważyć odpowiednie leczenie. Powinno się doradzać pacjentom (i ich opiekunom), aby zwracali się o 
pomoc medyczną, jeśli pojawią się oznaki myśli lub zachowań samobójczych. Osłabienie czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego Po 
wprowadzeniu pregabaliny do obrotu zgłaszano przypadki działań niepożądanych związanych z osłabieniem czynności dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego (np. niedrożność jelita, porażenna niedrożność jelit, zaparcia), podczas stosowania pregabaliny z lekami, które mogą wywoływać 
zaparcie, takimi jak opioidowe leki przeciwbólowe. Jeśli pregabalina ma być stosowana jednocześnie z opioidami, należy rozważyć podjęcie środków 
przeciwdziałających zaparciom (szczególnie u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku). Jednoczesne stosowanie z opioidami Ze względu na ryzyko 
depresji ośrodkowego układu nerwowego zaleca się ostrożność przy przepisywaniu pregabaliny do stosowania jednocześnie z opioidami (patrz punkt 
4.5). W kliniczno-kontrolnym badaniu z udziałem pacjentów stosujących opioidy, u pacjentów którzy jednocześnie z opioidem przyjmowali 
pregabalinę, występowało wyższe ryzyko zgonu związanego ze stosowaniem opioidu w porównaniu z pacjentami stosującymi wyłącznie opioid 
(skorygowany iloraz szans 1,68 [95% CI 1,19 - 2,36]). To podwyższone ryzyko zaobserwowano przy małych dawkach pregabaliny (≤300 mg, 
skorygowany iloraz szans 1,52 [95% CI 1,04 - 2,22]) wraz z tendencją do wyższego ryzyka przy dużych dawkach pregabaliny (>300 mg, 
skorygowany iloraz szans 2,51 [95% CI 1,24 - 5,06]). Niewłaściwe stosowanie, nadużywanie oraz uzależnienie od leku Zgłaszano przypadki 
niewłaściwego stosowania, nadużywania oraz uzależnienia od leku. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, którzy w przeszłości 
nadużywali leków, oraz obserwować tych pacjentów w kierunku objawów niewłaściwego stosowania, nadużywania oraz uzależnienia od 
pregabaliny (zgłaszano przypadki rozwoju tolerancji na lek, zwiększania dawki, poszukiwania środka uzależniającego). Encefalopatia Zgłaszano 
przypadki encefalopatii, głównie u pacjentów z chorobami współistniejącymi, które mogą przyspieszyć wystąpienie encefalopatii. 4.8 Działania 
niepożądane Podsumowanie pro�lu bezpieczeństwa Program badań klinicznych z pregabaliną obejmował ponad 8900 pacjentów, którzy 
otrzymywali pregabalinę, ponad 5600 z nich brało udział w badaniach kontrolowanych placebo metodą podwójnie ślepej próby. Do najczęściej 
opisywanych działań niepożądanych należały zawroty głowy i senność. Działania niepożądane były zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone. We 
wszystkich badaniach kontrolowanych odsetek przypadków odstawienia pregabaliny z powodu działań niepożądanych wyniósł 12% w grupie 
pacjentów otrzymujących pregabalinę i 5% w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Do najczęstszych działań niepożądanych powodujących 
przerwanie leczenia należały zawroty głowy i senność. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych  W tabeli 2, poniżej, przedstawiono wszystkie 
działania niepożądane, które wystąpiły z częstością większą niż w grupie placebo i u więcej niż jednego pacjenta według klasy i częstości ich 
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 (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]. Działania niepożądane w każdej 
kategorii częstości występowania uporządkowano według malejącej ciężkości tych działań. Przedstawione poniżej działania niepożądane mogą mieć 
również związek z chorobą podstawową i (lub) z jednoczesnym stosowaniem innych produktów leczniczych. W leczeniu ośrodkowego bólu 
neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia kręgowego stwierdzono zwiększoną ogólną częstość występowania działań niepożądanych oraz 

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.
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działań niepożądanych ze strony OUN, zwłaszcza senności (patrz punkt 4.4). W poniższej tabeli pismem pochyłym przedstawiono dodatkowe reakcje 
pochodzące z danych zebranych po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu. Tabela 2. Działania niepożądane pregabaliny

Klasy�kacja układów i narządów Działania niepożądane
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Często Zapalenie jamy nosowo-gardłowej
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Niezbyt często Neutropenia
Zaburzenia układu immunologicznego
Niezbyt często Nadwrażliwość 
Rzadko Obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Często Zwiększenie apetytu
Niezbyt często Jadłowstręt, hipoglikemia
Zaburzenia psychiczne
Często Nastrój euforyczny, splątanie, drażliwość, dezorientacja, bezsenność, zmniejszone libido
Niezbyt często Omamy, napady paniki, niepokój ruchowy, pobudzenie, depresja, nastrój depresyjny, podwyższony nastrój, 

agresja, zmiany nastroju, depersonalizacja, trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, niezwykłe sny, 
zwiększone libido, anorgazmia, apatia

Rzadko Odhamowanie
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często Zawroty głowy, senność, bóle głowy
Często Ataksja, zaburzenia koordynacji, drżenia, zaburzenia mowy, niepamięć, zaburzenia pamięci, trudności w 

skupieniu uwagi, parestezje, niedoczulica, uspokojenie, zaburzenia równowagi, letarg
Niezbyt często Omdlenie, stupor, drgawki kloniczne mięśni, utrata przytomności, nadreaktywność psychoruchowa, 

dyskineza, ułożeniowe zawroty głowy, drżenie zamiarowe, oczopląs, zaburzenia poznawcze, zaburzenia 
psychiczne, zaburzenia mowy, osłabienie odruchów, przeczulica, uczucie pieczenia, brak smaku, złe 
samopoczucie

Rzadko Drgawki, zmieniony węch, hipokineza, dysgra�a
Zaburzenia oka
Często Nieostre widzenie, podwójne widzenie
Niezbyt często Utrata obwodowej części pola widzenia, zaburzenia widzenia, obrzęk oka, zaburzenia pola widzenia, 

zmniejszenie ostrości widzenia, ból oka, niedowidzenie, wrażenie błysków, uczucie suchości w oku, 
zwiększone wydzielanie łez, podrażnienie oka

Rzadko Utrata wzroku, zapalenie rogówki, wrażenie drgania obrazu widzianego, zmienione wrażenie głębi obrazu 
widzianego, rozszerzenie źrenic, zez, jaskrawe widzenie/olśnienie

Zaburzenia ucha i błędnika
Często Zawroty głowy
Niezbyt często Przeczulica słuchowa
Zaburzenia serca
Niezbyt często Tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia, bradykardia zatokowa, zastoinowa 

niewydolność serca
Rzadko Wydłużenie odstępu QT, tachykardia zatokowa, arytmia zatokowa
Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często Niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, nagłe uderzenia gorąca, zaczerwienienie, marznięcie odsiebnych 

części ciała
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często Duszność, krwawienie z nosa, kaszel, uczucie zatkanego nosa, zapalenie błony śluzowej nosa, chrapanie, 

suchość śluzówki nosa
Rzadko Obrzęk płuc, uczucie ucisku w gardle
Zaburzenia żołądka i jelit
Często Wymioty, nudności, zaparcie, biegunka, wzdęcia, uczucie rozdęcia brzucha, suchość błony śluzowej jamy 

ustnej
Niezbyt często Re�uks żołądkowo-przełykowy, nadmierne wydzielanie śliny, niedoczulica w okolicy ust
Rzadko Wodobrzusze, zapalenie trzustki, obrzęk języka, zaburzenia połykania
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często Podwyższony poziom enzymów wątrobowych*
Rzadko Żółtaczka
Bardzo rzadko Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często Wysypka grudkowa, pokrzywka, nadmierne pocenie się, świąd
Rzadko Zespół Stevensa-Johnsona, zimne poty
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Często Kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn, kręcz szyi
Niezbyt często Obrzęk stawów, bóle mięśni, drganie mięśniowe, bóle szyi, sztywność mięśni
Rzadko Rabdomioliza
Zaburzenia nerek i dróg 
moczowych
Niezbyt często Nietrzymanie moczu, dyzuria
Rzadko Niewydolność nerek, skąpomocz, retencja moczu
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Często Zaburzenia erekcji
Niezbyt często Zaburzenia czynności seksualnych, opóźnienie ejakulacji, bolesne miesiączkowanie, bóle piersi
Rzadko Brak miesiączki, wyciek z brodawki sutkowej, powiększenie piersi, ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często Obrzęki obwodowe, obrzęki, zaburzenia chodu, upadki, uczucie podobne do występującego po spożyciu 

alkoholu, nietypowe samopoczucie, zmęczenie
Niezbyt często Uogólniony obrzęk tkanki podskórnej, obrzęk twarzy, ucisk w klatce piersiowej, ból, gorączka, pragnienie, 

dreszcze, osłabienie
Badania diagnostyczne
Często Zwiększenie masy ciała
Niezbyt często Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie 

liczby płytek krwi we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, 
zmniejszenie masy ciała

Rzadko Zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi
* Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) i aminotransferazy asparaginianowej (AST) U niektórych pacjentów obserwowano 
objawy odstawienia po przerwaniu krótko- i długotrwałego leczenia pregabaliną. Wystąpiły następujące objawy: bezsenność, bóle głowy, nudności, 
lęk, biegunka, zespół grypopodobny, drgawki, nerwowość, depresja, ból, nadmierne pocenie się i zawroty głowy, sugerujące uzależnienie �zyczne. 
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tych stanów. Odnośnie przerwania długotrwałego leczenia 
pregabaliną, dane wskazują, że częstość występowania i nasilenie objawów odstawienia mogą być zależne od dawki. Dzieci i młodzież Pro�l 
bezpieczeństwa stosowania pregabaliny obserwowany w czterech badaniach pediatrycznych z udziałem pacjentów z napadami padaczkowymi 
częściowymi wtórnie uogólnionymi lub bez wtórnego uogólnienia (12-tygodniowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów 
w wieku od 4 do 16 lat, n=295; 14-dniowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 
lat, n=175; badanie farmakokinetyki i tolerancji, n=65 i trwająca rok kontynuacja badania, prowadzona metodą otwartej próby, mająca na celu 
ocenę bezpieczeństwa, n=54) był podobny do występującego w badaniach u dorosłych pacjentów z padaczką. W 12-tygodniowym badaniu u 
pacjentów leczonych pregabaliną najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi były: senność, gorączka, zakażenie górnych dróg 
oddechowych, zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała i zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi 
w 14-dniowym badaniu u pacjentów leczonych pregabaliną były senność, zakażenie górnych dróg oddechowych i gorączka (patrz punkty 4.2, 5.1 
i 5.2). 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, Strona internetowa: https://smz.
ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ 
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 25 mg: pozwolenie nr 22531, 50 mg: pozwolenie nr 22532, 75 mg: pozwolenie nr 22533, 100 mg: pozwolenie 
nr 22534, 150 mg: pozwolenie nr 22535, 200 mg: pozwolenie nr 22536, 225 mg: pozwolenie nr 22537, 300 mg: pozwolenie nr 22538. Pozwolenia 
wydane przez  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO 
POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu: 29.06.2015 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 08.08.2020 
r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. LEK PEŁNOPŁATNY, WYDAWANY ZE 100% 
ODPŁATNOŚCIĄ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE: KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, tel.: 
022 573 75 00, faks: 022 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krkapolska.pl 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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Kiedy zamykamy ten numer „Magazynu Aptekarskiego” 
(26 listopada), ustawa o zawodzie farmaceuty 
jest jeszcze w Senacie. Nie wiemy, jakie będą 

losy senackich poprawek, np. tej wprowadzającej 
szczepienia w aptekach. Trudno też przewidzieć, jaki 
będzie ostateczny kształt Konstytucji Farmaceutów, 
co stanie się z niezależnością, o którą jedni rozdzierają 
szaty, a którą drudzy uporczywie chcą utemperować.

Nasze hasło z okładki tego numeru – „Nie widać, kto się 
cieszy z UoZF” – na pierwszy rzut oka może być odebrane 
jako słaby żart. Jak dojrzeć na twarzach lekarza, pacjentki 
i farmaceutki satysfakcję, skoro są one zasłonięte chirurgicz-
nymi maseczkami? Ale czy ktokolwiek cieszy się z tego, że 
za chwilę będziemy mieć ustawę o zawodzie farmaceuty?

Wybuchów entuzjazmu specjalnie nie widać. Fajerwerków 
też. Ustawa to początek drogi, która – jak wiele wskazuje 
– może być bardzo kręta. Ustawa to zapowiedź świadczenia 
usług farmaceutycznych oraz opieki farmaceutycznej, do której 
mało kto jest w tej chwili przygotowany, a często też – przekonany. 
Ustawa to również sankcje za naruszanie niezależności, ale mało 
kto wie, jak to będzie wyglądać w praktyce i czy nie okażą się 
one zwykłym straszakiem. I czy nie będzie tak jak w przypadku 
mobbingu, że wszyscy mniej więcej wiedzą, na czym polega 
przekroczenie norm, ale mało komu udaje się to udowodnić.

Nie cieszą się lekarze (wielu pewnie myśli, że przez 
UoZF i opiekę farmaceutyczną farmaceuci zabiorą im 
pacjentów). Nie cieszą się pacjenci (mało kto z nich słyszał 
w ogóle o takiej ustawie, a poza tym niewielu rozumie, czym 
jest opieka farmaceutyczna i „jak to tak, teraz badać mieliby 
nas aptekarze?”). Nie cieszą się farmaceuci (wielu z nich – może 
tych nieco starszych – nie czeka z niecierpliwością na kolejne 
obowiązki, bo już teraz nie wiedzą, w co ręce włożyć).

W tym trudnym dla wszystkich okresie epidemii koronawirusa 
farmaceuci zdali egzamin. W oczach wielu Polaków są 
bohaterami. Przetrwali wiosenny i jesienny napór milionów 
pacjentów. Apteki są czynne. Mamy dostęp do leków. Teraz 
rangę zawodu należy wzmocnić także przepisami. I wykorzy-
stać procedowanie ustawy o zawodzie do tego, żeby infor-
mować społeczeństwo o pozytywnym wymiarze zmian, jakie 
wprowadzi ustawa, i ile dobrego mogą mu dać farmaceuci.
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o d  r e d a k c j iCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PRAGIOLA® 
1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  Pragiola, 25 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 50 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 75 mg, kapsułki, twarde, 
Pragiola, 100 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 150 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 200 mg, kapsułki, twarde, Pragiola, 225 mg, kapsułki, twarde, 
Pragiola, 300 mg, kapsułki, twarde. 2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  Każda kapsułka, twarda zawiera, odpowiednio, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 
100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg lub 300 mg pregabaliny (Pregabalinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Kapsułka, twarda (kapsułka). 25 mg, kapsułki, twarde: biała kapsułka z czarnym napisem P25 na wieczku kapsułki; kapsułka 
zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 13,8-14,8 mm, 50 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki jest biały, wieczko 
kapsułki - jasnożółte; na wieczku kapsułki znajduje się czarny napis P50; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 
15,3-16,2 mm, 75 mg, kapsułki, twarde: brązowawożółta kapsułka z czarnym napisem P75 na wieczku kapsułki; kapsułka zawiera proszek w kolorze 
białym do białawego; długość kapsułki: 13,8-14,8 mm, 100 mg, kapsułki, twarde: czerwonawobrązowa kapsułka z białym napisem P100 na wieczku 
kapsułki; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 15,3-16,2 mm, 150 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki 
jest biały, wieczko kapsułki - żółtawobrązowe; na wieczku kapsułki znajduje się czarny napis P150; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do 
białawego; długość kapsułki: 17,2-18,3 mm, 200 mg, kapsułki, twarde: brązowa kapsułka z czarnym napisem P200 na wieczku kapsułki; kapsułka 
zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 18,7-19,8 mm, 225 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki jest biały, wieczko 
kapsułki - brązowe; na wieczku kapsułki znajduje się czarny napis P225; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 
18,7-19,8 mm. 300 mg, kapsułki, twarde: korpus kapsułki jest biały, wieczko kapsułki - ciemnobrązowe; na wieczku kapsułki znajduje się biały 
napis P300; kapsułka zawiera proszek w kolorze białym do białawego; długość kapsułki: 20,0-22,1 mm. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  4.1 
Wskazania do stosowania  Ból neuropatyczny Produkt leczniczy Pragiola jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego 
i ośrodkowego u osób dorosłych. Padaczka Produkt leczniczy Pragiola jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które 
są lub nie są wtórnie uogólnione. Zaburzenia lękowe uogólnione Produkt leczniczy Pragiola jest wskazany w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych 
(ang. Generalised Anxiety Disorder - GAD) u osób dorosłych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania  Dawkowanie  Dawka wynosi od 150 mg do 
600 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Ból neuropatyczny Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg 
na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, po 3-7 dniach 
dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę, a następnie w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do maksymalnej dawki 600 mg na dobę. 
Padaczka Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W zależności 
od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można zwiększyć po 1 tygodniu leczenia do 300 mg na dobę. Dawkę maksymalną 600 
mg na dobę można osiągnąć po kolejnym tygodniu leczenia. Zaburzenia lękowe uogólnione Dawka wynosi od 150 do 600 mg na dobę podawana w 
dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia. Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 
150 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta oraz tolerancji, dawkę tę po 1 tygodniu leczenia można zwiększyć do 300 mg 
na dobę. Po upływie kolejnego tygodnia dawkę można zwiększyć do 450 mg na dobę. Po upływie jeszcze jednego tygodnia można wprowadzić 
dawkę maksymalną 600 mg na dobę. Przerwanie leczenia pregabaliną Zgodnie z obecną praktyką kliniczną w razie konieczności przerwania leczenia 
pregabaliną należy dokonywać tego stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia niezależnie od wskazania (patrz punkty 4.4 i 4.8). Zaburzenia 
czynności nerek Pregabalina jest usuwana z krążenia ogólnego głównie przez wydalanie nerkowe w postaci niezmienionej. Klirens pregabaliny jest 
wprost proporcjonalny do klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2), dlatego zmniejszenie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek powinno 
być przeprowadzone indywidualnie, zgodnie z klirensem kreatyniny (CLcr), jak pokazano w Tabeli 1, przy zastosowaniu następującego wzoru:

CLCr(ml/min) =
1,23 x [140 - wiek (lata)]x masa ciała (kg)

stężenie kreatyniny w surowicy (µmol/ml)
(x 0,85 dla kobiet)

Pregabalina jest skutecznie usuwana z osocza w trakcie hemodializy (50% leku w ciągu 4 godzin). U pacjentów dializowanych dobowa dawka 
pregabaliny powinna być dostosowana do czynności nerek. Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio 
po każdym czterogodzinnym zabiegu hemodializy (patrz Tabela 1). Tabela 1. Dostosowanie dawki pregabaliny w zależności od czynności nerek

Klirens kreatyniny (CLcr) (ml/min) Całkowita dobowa dawka pregabaliny* Schemat dawkowania
Dawka początkowa
(mg/dobę)

Dawka maksymalna
(mg/dobę)

≥60 150 600 BID lub TID
≥30 - <60 75 300 BID lub TID
≥15 - <30 25 - 50 150 Raz na dobę lub BID
<15 25 75 Raz na dobę
Dodatkowa dawka pregabaliny podawana po zabiegu hemodializy (mg)

25 100 Dawka pojedyncza+

TID = 3 razy na dobę, BID = 2 razy na dobę *Całkowita dawka dobowa (mg/dobę) powinna być podzielona według schematu dawkowania + Dawka 
uzupełniająca podawana jednorazowo Zaburzenia czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane 
dostosowanie dawki (patrz punkt 5.2). Dzieci i młodzież Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności pregabaliny u dzieci w wieku poniżej 
12 lat i młodzieży (12-17 lat). Dostępne obecnie dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, nie można jednak sformułować żadnych zaleceń 
dotyczących dawkowania. Pacjenci w podeszłym wieku  Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze względu na 
osłabioną czynność nerek (patrz punkt 5.2). Sposób podawania Produkt leczniczy Pragiola może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od 
niego. Produkt leczniczy Pragiola jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego. 4.3 Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.  4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania  Pacjenci z cukrzycą Zgodnie z aktualną praktyką kliniczną pacjenci z cukrzycą, których masa ciała zwiększa się podczas leczenia 
pregabaliną, mogą wymagać dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Reakcje nadwrażliwości Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu 
zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości, w tym przypadki obrzęku naczynioruchowego. Pregabalinę należy odstawić natychmiast po 
wystąpieniu objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, obrzęk ust lub obrzęk w obrębie górnych dróg oddechowych. Zawroty 
głowy, senność, utrata przytomności, splątanie i zaburzenia psychiczne Leczenie pregabaliną było związane z występowaniem zawrotów głowy i 
senności, które mogą zwiększać ryzyko przypadkowego zranienia (upadku) u osób w podeszłym wieku. Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu 
zgłaszano również przypadki utraty przytomności, splątania i zaburzeń psychicznych. Dlatego należy zalecić pacjentom zachowanie ostrożności do 
chwili ustalenia, jaki wpływ ma na nich stosowany produkt leczniczy. Objawy związane z narządem wzroku W kontrolowanych badaniach większy 
odsetek osób, u których wystąpiło niewyraźne widzenie, stwierdzono wśród pacjentów leczonych pregabaliną niż wśród pacjentów otrzymujących 
placebo. Objaw ten ustępował w większości przypadków w miarę kontynuacji leczenia. W badaniach klinicznych, w których wykonywano badania 
okulistyczne, częstość występowania zmniejszenia ostrości wzroku i zmian w polu widzenia była większa u pacjentów leczonych pregabaliną niż u 
pacjentów otrzymujących placebo; z kolei częstość występowania zmian w badaniach dna oka była większa u pacjentów otrzymujących placebo 
(patrz punkt 5.1). Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu donoszono również o występowaniu działań niepożądanych ze strony narządu wzroku, w 
tym o utracie wzroku, niewyraźnym widzeniu lub innych zmianach ostrości wzroku, z których wiele było przemijających. Przerwanie stosowania 
pregabaliny może doprowadzić do ustąpienia tych objawów lub ich poprawy. Niewydolność nerek Zgłaszano przypadki niewydolności nerek, ale w 
niektórych przypadkach to działanie niepożądane ustępowało po przerwaniu stosowania pregabaliny. Odstawienie jednocześnie stosowanych leków 
przeciwpadaczkowych Brak wystarczających danych odnośnie odstawienia jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych i zastosowania 
monoterapii pregabaliną po opanowaniu napadów za pomocą pregabaliny, wprowadzonej jako leczenie wspomagające. Objawy odstawienia U 
niektórych pacjentów obserwowano objawy odstawienia po przerwaniu krótko- i długotrwałego leczenia pregabaliną. Wystąpiły następujące 
zdarzenia: bezsenność, bóle głowy, nudności, lęk, biegunka, zespół grypopodobny, nerwowość, depresja, ból, drgawki, nadmierne pocenie się i 
zawroty głowy, sugerujące uzależnienie �zyczne. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tych stanów. 
Podczas stosowania pregabaliny lub krótko po zaprzestaniu leczenia mogą wystąpić drgawki, w tym stan padaczkowy oraz napady padaczkowe typu 
grand mal. Odnośnie przerwania długotrwałego leczenia pregabaliną, dane wskazują, że częstość występowania i nasilenie objawów odstawienia 
mogą być zależne od dawki. Zastoinowa niewydolność serca Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu opisywano przypadki zastoinowej 
niewydolności serca u niektórych pacjentów otrzymujących pregabalinę. Reakcje te obserwowano głównie u pacjentów w podeszłym wieku z 
zaburzeniami ze strony układu sercowo-naczyniowego, podczas terapii pregabaliną wskazaną w bólu neuropatycznym. Pregabalinę należy ostrożnie 
stosować u tych pacjentów. Przerwanie stosowania pregabaliny może spowodować ustąpienie objawów. Leczenie ośrodkowego bólu 
neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia kręgowego W leczeniu ośrodkowego bólu neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia kręgowego 
stwierdzono zwiększoną ogólną częstość występowania działań niepożądanych oraz działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego, zwłaszcza senności. Powodem może być działanie addytywne innych, jednocześnie stosowanych produktów leczniczych (np. leków 
przeciwspastycznych) niezbędnych w leczeniu tego stanu. Fakt ten należy brać pod uwagę w przypadku zapisywania pregabaliny tym pacjentom. 
Myśli i zachowania samobójcze Zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych u pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe z 
różnych wskazań. Metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań oceniających leki przeciwpadaczkowe również wykazała 
niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm leżący u podstaw tego zjawiska nie jest znany, a dostępne 
dane nie wykluczają możliwości zwiększenia ryzyka pod wpływem pregabaliny.  Z tego względu należy obserwować pacjentów pod kątem oznak 
myśli i zachowań samobójczych, a także rozważyć odpowiednie leczenie. Powinno się doradzać pacjentom (i ich opiekunom), aby zwracali się o 
pomoc medyczną, jeśli pojawią się oznaki myśli lub zachowań samobójczych. Osłabienie czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego Po 
wprowadzeniu pregabaliny do obrotu zgłaszano przypadki działań niepożądanych związanych z osłabieniem czynności dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego (np. niedrożność jelita, porażenna niedrożność jelit, zaparcia), podczas stosowania pregabaliny z lekami, które mogą wywoływać 
zaparcie, takimi jak opioidowe leki przeciwbólowe. Jeśli pregabalina ma być stosowana jednocześnie z opioidami, należy rozważyć podjęcie środków 
przeciwdziałających zaparciom (szczególnie u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku). Jednoczesne stosowanie z opioidami Ze względu na ryzyko 
depresji ośrodkowego układu nerwowego zaleca się ostrożność przy przepisywaniu pregabaliny do stosowania jednocześnie z opioidami (patrz punkt 
4.5). W kliniczno-kontrolnym badaniu z udziałem pacjentów stosujących opioidy, u pacjentów którzy jednocześnie z opioidem przyjmowali 
pregabalinę, występowało wyższe ryzyko zgonu związanego ze stosowaniem opioidu w porównaniu z pacjentami stosującymi wyłącznie opioid 
(skorygowany iloraz szans 1,68 [95% CI 1,19 - 2,36]). To podwyższone ryzyko zaobserwowano przy małych dawkach pregabaliny (≤300 mg, 
skorygowany iloraz szans 1,52 [95% CI 1,04 - 2,22]) wraz z tendencją do wyższego ryzyka przy dużych dawkach pregabaliny (>300 mg, 
skorygowany iloraz szans 2,51 [95% CI 1,24 - 5,06]). Niewłaściwe stosowanie, nadużywanie oraz uzależnienie od leku Zgłaszano przypadki 
niewłaściwego stosowania, nadużywania oraz uzależnienia od leku. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, którzy w przeszłości 
nadużywali leków, oraz obserwować tych pacjentów w kierunku objawów niewłaściwego stosowania, nadużywania oraz uzależnienia od 
pregabaliny (zgłaszano przypadki rozwoju tolerancji na lek, zwiększania dawki, poszukiwania środka uzależniającego). Encefalopatia Zgłaszano 
przypadki encefalopatii, głównie u pacjentów z chorobami współistniejącymi, które mogą przyspieszyć wystąpienie encefalopatii. 4.8 Działania 
niepożądane Podsumowanie pro�lu bezpieczeństwa Program badań klinicznych z pregabaliną obejmował ponad 8900 pacjentów, którzy 
otrzymywali pregabalinę, ponad 5600 z nich brało udział w badaniach kontrolowanych placebo metodą podwójnie ślepej próby. Do najczęściej 
opisywanych działań niepożądanych należały zawroty głowy i senność. Działania niepożądane były zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone. We 
wszystkich badaniach kontrolowanych odsetek przypadków odstawienia pregabaliny z powodu działań niepożądanych wyniósł 12% w grupie 
pacjentów otrzymujących pregabalinę i 5% w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Do najczęstszych działań niepożądanych powodujących 
przerwanie leczenia należały zawroty głowy i senność. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych  W tabeli 2, poniżej, przedstawiono wszystkie 
działania niepożądane, które wystąpiły z częstością większą niż w grupie placebo i u więcej niż jednego pacjenta według klasy i częstości ich 
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 (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]. Działania niepożądane w każdej 
kategorii częstości występowania uporządkowano według malejącej ciężkości tych działań. Przedstawione poniżej działania niepożądane mogą mieć 
również związek z chorobą podstawową i (lub) z jednoczesnym stosowaniem innych produktów leczniczych. W leczeniu ośrodkowego bólu 
neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia kręgowego stwierdzono zwiększoną ogólną częstość występowania działań niepożądanych oraz 
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działań niepożądanych ze strony OUN, zwłaszcza senności (patrz punkt 4.4). W poniższej tabeli pismem pochyłym przedstawiono dodatkowe reakcje 
pochodzące z danych zebranych po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu. Tabela 2. Działania niepożądane pregabaliny

Klasy�kacja układów i narządów Działania niepożądane
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Często Zapalenie jamy nosowo-gardłowej
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Niezbyt często Neutropenia
Zaburzenia układu immunologicznego
Niezbyt często Nadwrażliwość 
Rzadko Obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Często Zwiększenie apetytu
Niezbyt często Jadłowstręt, hipoglikemia
Zaburzenia psychiczne
Często Nastrój euforyczny, splątanie, drażliwość, dezorientacja, bezsenność, zmniejszone libido
Niezbyt często Omamy, napady paniki, niepokój ruchowy, pobudzenie, depresja, nastrój depresyjny, podwyższony nastrój, 

agresja, zmiany nastroju, depersonalizacja, trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, niezwykłe sny, 
zwiększone libido, anorgazmia, apatia

Rzadko Odhamowanie
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często Zawroty głowy, senność, bóle głowy
Często Ataksja, zaburzenia koordynacji, drżenia, zaburzenia mowy, niepamięć, zaburzenia pamięci, trudności w 

skupieniu uwagi, parestezje, niedoczulica, uspokojenie, zaburzenia równowagi, letarg
Niezbyt często Omdlenie, stupor, drgawki kloniczne mięśni, utrata przytomności, nadreaktywność psychoruchowa, 

dyskineza, ułożeniowe zawroty głowy, drżenie zamiarowe, oczopląs, zaburzenia poznawcze, zaburzenia 
psychiczne, zaburzenia mowy, osłabienie odruchów, przeczulica, uczucie pieczenia, brak smaku, złe 
samopoczucie

Rzadko Drgawki, zmieniony węch, hipokineza, dysgra�a
Zaburzenia oka
Często Nieostre widzenie, podwójne widzenie
Niezbyt często Utrata obwodowej części pola widzenia, zaburzenia widzenia, obrzęk oka, zaburzenia pola widzenia, 

zmniejszenie ostrości widzenia, ból oka, niedowidzenie, wrażenie błysków, uczucie suchości w oku, 
zwiększone wydzielanie łez, podrażnienie oka

Rzadko Utrata wzroku, zapalenie rogówki, wrażenie drgania obrazu widzianego, zmienione wrażenie głębi obrazu 
widzianego, rozszerzenie źrenic, zez, jaskrawe widzenie/olśnienie

Zaburzenia ucha i błędnika
Często Zawroty głowy
Niezbyt często Przeczulica słuchowa
Zaburzenia serca
Niezbyt często Tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia, bradykardia zatokowa, zastoinowa 

niewydolność serca
Rzadko Wydłużenie odstępu QT, tachykardia zatokowa, arytmia zatokowa
Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często Niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, nagłe uderzenia gorąca, zaczerwienienie, marznięcie odsiebnych 

części ciała
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często Duszność, krwawienie z nosa, kaszel, uczucie zatkanego nosa, zapalenie błony śluzowej nosa, chrapanie, 

suchość śluzówki nosa
Rzadko Obrzęk płuc, uczucie ucisku w gardle
Zaburzenia żołądka i jelit
Często Wymioty, nudności, zaparcie, biegunka, wzdęcia, uczucie rozdęcia brzucha, suchość błony śluzowej jamy 

ustnej
Niezbyt często Re�uks żołądkowo-przełykowy, nadmierne wydzielanie śliny, niedoczulica w okolicy ust
Rzadko Wodobrzusze, zapalenie trzustki, obrzęk języka, zaburzenia połykania
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często Podwyższony poziom enzymów wątrobowych*
Rzadko Żółtaczka
Bardzo rzadko Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często Wysypka grudkowa, pokrzywka, nadmierne pocenie się, świąd
Rzadko Zespół Stevensa-Johnsona, zimne poty
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Często Kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn, kręcz szyi
Niezbyt często Obrzęk stawów, bóle mięśni, drganie mięśniowe, bóle szyi, sztywność mięśni
Rzadko Rabdomioliza
Zaburzenia nerek i dróg 
moczowych
Niezbyt często Nietrzymanie moczu, dyzuria
Rzadko Niewydolność nerek, skąpomocz, retencja moczu
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Często Zaburzenia erekcji
Niezbyt często Zaburzenia czynności seksualnych, opóźnienie ejakulacji, bolesne miesiączkowanie, bóle piersi
Rzadko Brak miesiączki, wyciek z brodawki sutkowej, powiększenie piersi, ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często Obrzęki obwodowe, obrzęki, zaburzenia chodu, upadki, uczucie podobne do występującego po spożyciu 

alkoholu, nietypowe samopoczucie, zmęczenie
Niezbyt często Uogólniony obrzęk tkanki podskórnej, obrzęk twarzy, ucisk w klatce piersiowej, ból, gorączka, pragnienie, 

dreszcze, osłabienie
Badania diagnostyczne
Często Zwiększenie masy ciała
Niezbyt często Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie 

liczby płytek krwi we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, 
zmniejszenie masy ciała

Rzadko Zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi
* Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) i aminotransferazy asparaginianowej (AST) U niektórych pacjentów obserwowano 
objawy odstawienia po przerwaniu krótko- i długotrwałego leczenia pregabaliną. Wystąpiły następujące objawy: bezsenność, bóle głowy, nudności, 
lęk, biegunka, zespół grypopodobny, drgawki, nerwowość, depresja, ból, nadmierne pocenie się i zawroty głowy, sugerujące uzależnienie �zyczne. 
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tych stanów. Odnośnie przerwania długotrwałego leczenia 
pregabaliną, dane wskazują, że częstość występowania i nasilenie objawów odstawienia mogą być zależne od dawki. Dzieci i młodzież Pro�l 
bezpieczeństwa stosowania pregabaliny obserwowany w czterech badaniach pediatrycznych z udziałem pacjentów z napadami padaczkowymi 
częściowymi wtórnie uogólnionymi lub bez wtórnego uogólnienia (12-tygodniowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów 
w wieku od 4 do 16 lat, n=295; 14-dniowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 
lat, n=175; badanie farmakokinetyki i tolerancji, n=65 i trwająca rok kontynuacja badania, prowadzona metodą otwartej próby, mająca na celu 
ocenę bezpieczeństwa, n=54) był podobny do występującego w badaniach u dorosłych pacjentów z padaczką. W 12-tygodniowym badaniu u 
pacjentów leczonych pregabaliną najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi były: senność, gorączka, zakażenie górnych dróg 
oddechowych, zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała i zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi 
w 14-dniowym badaniu u pacjentów leczonych pregabaliną były senność, zakażenie górnych dróg oddechowych i gorączka (patrz punkty 4.2, 5.1 
i 5.2). 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, Strona internetowa: https://smz.
ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ 
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 25 mg: pozwolenie nr 22531, 50 mg: pozwolenie nr 22532, 75 mg: pozwolenie nr 22533, 100 mg: pozwolenie 
nr 22534, 150 mg: pozwolenie nr 22535, 200 mg: pozwolenie nr 22536, 225 mg: pozwolenie nr 22537, 300 mg: pozwolenie nr 22538. Pozwolenia 
wydane przez  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO 
POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu: 29.06.2015 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 08.08.2020 
r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. LEK PEŁNOPŁATNY, WYDAWANY ZE 100% 
ODPŁATNOŚCIĄ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE: KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, tel.: 
022 573 75 00, faks: 022 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krkapolska.pl 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

Farmaceuta w trakcie 
prowadzenia opieki 
farmaceutycznej czy 
wykonywaniu innych 
zawodowych czynności 
jest niezależny i nie jest 
związany poleceniem 
służbowym. To jeden 
z wywalczonych 
zapisów w ustawie 
o zawodzie farmaceuty. 
Pozwala pracować bez 
nacisków, bez 
zmuszania do działania 
wbrew Pacjentowi, 
a czasem wbrew logice 
i zdrowemu rozsądkowi.

Uporczywie niezależni

Trzynaście kroków
do normalności

Układ jest prosty: mamy pracować 
jako niezależni fachowcy i ponosimy 
za to odpowiedzialność. Brzmi 

nieźle, ale cóż warte jest prawo, jeśli 
nie ma kary za jego naruszanie. Mówiąc 
wprost, jeśli naruszanie zawodowej 
niezależności nie zaboli, to będziemy mieli 
jedynie miłą legislacyjną dekorację.

Nauczeni doświadczeniem zawalczy-
liśmy o karę cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie aptek. I tutaj niespodzianka. 
Kilka organizacji twardo walczy, aby tę 
sankcję rozmyć do nieskończoności. Jak? 
Ano bardzo prosto. Dopisując magiczne 
słówko „uporczywie”. Czyli można cofnąć 
zezwolenie za naruszanie naszej zawodowej 
niezależności, ale tylko wtedy, kiedy 
właściciel � rmy narusza ją uporczywie.

Sprytny zabieg, który sprawia, że przepis 
karny jest bardzo trudny do egzekwowania. 
Przede wszystkim zakłada, że można naruszać 
niezależność Farmaceuty co najmniej raz 
i to poważnie. Czyli, jak ktoś raz każe wydać 
narkotyki bez recepty, to się nie liczy. Jak 
umrze pacjent w wyniku takich działań, 
to też się nie liczy, bo powinien umrzeć 
kilka razy, najlepiej ten sam. Jeśli ktoś tylko 
raz każe wydawać codziennie sto recept 
farmaceutycznych, to jest uporczywe, bo sto 
codziennie, czy się nie liczy, bo polecenie 
wydano tylko raz? Lata przed sądami 
i uporczywa walka o własną niezależność.
Być może właśnie na to liczy bardzo niewielka 
grupa lobbujących przedsiębiorców.

Trochę śmiesznie wypadły ich poważne 
miny i zapowiedź masowego upadku aptek. 
To trochę tak, jakby zapowiadali masowe 
naruszenia niezależności Farmaceutów. Dalej 
zrobiło się jeszcze ciekawiej. Ustawa zakłada, 
że jeśli pracodawca uniemożliwi wykony-
wanie funkcji kierownika apteki lub hurtowni, 
to inspekcja może taką aptekę lub hurtownię 
unieruchomić do trzech miesięcy. I znowu 
lament. Teraz dla odmiany bezpodstawnie 
będą masowo upadać nie tylko apteki, ale 
również hurtownie. Czyli uniemożliwianie 
pracy kierownikowi ma pozostać bezkarne? 
Kukiełka, która nie może sprawdzić, co 
dzieje się z lekami? Odcięta od recept czy 

zapotrzebowań? Bez żadnego wpływu na 
pracę apteki, kiedy jednocześnie wymaga się 
od niego pełnej odpowiedzialności? Za utrud-
nianie kontroli NFZ można stracić zezwolenie, 
a papierowy kierownik jest w porządku? 
Określenie „opary absurdu” wydaje się być 
w tym miejscu całkowicie adekwatne.

Z drugiej strony mam pewną satysfakcję. 
Przez całe lata słyszeliśmy od przeciwników 
tych sankcji, jak ważni są dla nich Farmaceuci. 
Jak dbają o ich dobro i niezależność. I jak 
czekają na prowadzenie opieki farmaceu-
tycznej. Lecz kiedy powiedziano „sprawdzam, 
karty na stół”, maski opadły. Z wielkim 
hukiem, bo posunięto się nawet do tego, 
że powstał apel do posłów o odrzucenie 
ustawy w tym kształcie. Utopić całą 
oczekiwaną od trzydziestu lat ustawę, 
w trakcie pandemii, tylko dlatego, że będzie 
kara za zrobienie z kierownika pacynki? 
Po co jest kierownik, skoro nie może robić 
tego, co do niego należy? Równie dobrze 
można postawić w aptece kartonową postać 
ubraną w fartuch. Będzie równie skuteczna. 
I nie będzie domagała się swoich praw. 
Planów sprzedażowych może nie zrealizuje, 
ale przynajmniej nie będzie właścicielowi 
zadawać głupich pytań, gdzie zniknęły 
de� cyty. Sejm nie dał się na te sztuczki 
nabrać, czekamy na Senat. I walczymy 
o niezależność Farmaceutów. Uporczywie.

O K I E M  F A R M A C E U T Y
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Zawód farmaceuty 
i światełko w tunelu
Przyzwyczajenie jest drugą naturą 

człowieka. Aby wyrobić sobie nowy 
nawyk potrzebny jest czas. Ile? To zależy 

od wielu czynników, m.in. szybkości uczenia 
się, liczby powtórzeń czy zaangażowania. 
Dlatego wdrażanie nowych rozwiązań powinno 
odbywać się etapami, po drodze należy 
eliminować błędy i optymalizować procesy. 
Tymczasem w Polsce farmaceuci muszą 
zadowalać się półproduktami, półrozwią-
zaniami i półprawdami. Zamiast naprawiać 
błąd – dopuszcza się jego istnienie i uznaje, 
że już błędem nie jest. Idealnym przykładem 
takiego postępowania była i jest e-recepta.

Mając na uwadze (na ogół niezbyt przyjemne) 
doświadczenia farmaceutów w aspekcie 
interpretowania i respektowania prawa, 
trudno się dziwić, że do ustawy o zawodzie 
farmaceuty spore grono podchodzi z rezerwą. 
Farmaceutyczny świat jest pełen paradoksów, 
które ciężko w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. 
Absurdów w tej pracy jest tyle, że trudno 
je zliczyć. Z tego powodu w mniejszym 
lub większym stopniu mamy tendencję do 
szukania dziury w całym. Dlaczego? Na ogół 
z przyzwyczajenia, ze strachu lub z braku 
aktualnej wiedzy. W ostatnim czasie doszedł 
nowy czynnik – częste zmiany w prawie, 
niekiedy zaprzeczające wcześniejszym zapisom.

Ustawa o zawodzie farmaceuty to akt prawny, 
na który czekają farmaceuci od czasów jeszcze 
przed moimi narodzinami. Teraz, w dobie 
pandemii, wydaje się, że to ostatni moment, aby 
włączyć farmaceutów o�cjalnie – jako zawód 
medyczny – w opiekę nad pacjentem. Sądzę, 
że większość zgodzi się ze mną, że najprostszą 
usługą, jaką mogliby świadczyć farmaceuci, 
jest przedłużanie recept. Gdyby farmaceuci 
wystawiali recepty na kontynuację leczenia, 
dość szybko i zauważalnie poprawiłaby się 
dostępność lekarzy dla osób wymagających 
badań i diagnozy. Takich usług mogłoby być 
znacznie więcej, ale potrzebne jest do tego 
odpowiednie przygotowanie. Nie powinno 
być tak, że rośnie nam liczba obowiązków, 
a wynagrodzenie stoi w miejscu.

Apteki od dawna – w zależności od tego, jak 
komu w danym momencie wygodnie – są 

albo sklepami, albo placówkami ochrony 
zdrowia. Moment, w którym zostanie zapew-
niona nam niezależność w podejmowaniu 
decyzji ściśle związanych z pacjentem, 
daje światełko w tunelu, że zaczynamy 
zmierzać w tym drugim kierunku. Żeby 
jednak tak się stało, potrzeba wielu zmian.

Ustawa to dopiero pierwszy krok – punkt 
wyjścia. Mam nadzieję, że w obecnej sytuacji, 
kiedy ochrona zdrowia praktycznie pada na 
naszych oczach, ustawodawca zrozumie, że 
ignorowanie naszej grupy zawodowej nie może 
trwać w nieskończoność. Abstrakcyjny momen-
tami lęk towarzyszy nam w codziennej pracy. 
Nieustanne sprawdzanie towarzyszy większości 
czynności wykonywanych w aptece: retaksacja, 
kontrola dawek i dawkowania, wysyłanie 
raportów, sprawdzanie towaru itp. Dlatego 
właśnie część farmaceutów na hasło „opieka 
farmaceutyczna” odpowiada: „dobrze, tylko 
powiedz mi, KIEDY”. W końcu takie działanie 
wymaga dłuższej chwili dla pacjenta i przy-
gotowania merytorycznego, na które również 
poświęcamy czas. Najczęściej ten poza apteką.

Od wiosny pomagamy pacjentom ze zwielo-
krotnioną siłą. Często pracując zdecydowanie 
więcej i ciężej niż do tej pory. Trudno utrzymać 
motywację, nie widząc jakiejkolwiek korzyści 
z podjętego działania. Stosowanie nieustan-
nego przymusu i straszenie karami to droga 
donikąd, a tak było do tej pory. Myślę, że efekty 
ustawy na pewno nie będą widoczne natych-
miast, bo na zmiany potrzeba czasu. Warto 
jednak zrobić pierwszy krok, inaczej będziemy 
tkwić nadal w dość nieciekawej rzeczywistości.

mgr farm.  
Paulina Front

Ustawa o zawodzie 
farmaceuty to akt 
prawny, na który 

czekają farmaceuci od 
czasów jeszcze przed 

moimi narodzinami. 
Teraz, w dobie 

pandemii, wydaje się, 
że to ostatni moment, 

aby włączyć 
farmaceutów o�cjalnie 

– jako zawód 
medyczny – w opiekę 

nad pacjentem.
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Obrót niecertyfikowanyZawód farmaceuty
i światełko w tunelu

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

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

A wszystko po to, by ostatecznie dojść 
do smutnego wniosku, że Polska i w tej 
statystyce jest na szarym końcu Europy, 

i to na własne życzenie, wystawiając sama 
sobie negatywną laurkę o jakości dystrybucji 
leków w naszym kraju. Ale od początku...

Hurtownie farmaceutyczne, których obecnie 
działa w Polsce ponad 480, prowadzą 
swoją działalność na podstawie zezwoleń 
wydanych przez GIF podczas ich uruchomienia 
i w przeważającej większości na czas 
nieokreślony. Nierzadko więc taki dokument 
legalnego działania hurtowni datowany jest 
na kilka lub nawet kilkanaście lat wstecz.

Przepisy  Prawa farmaceutycznego przewidują 
jednak jeszcze jeden, bardziej aktualny 
dokument potwierdzający prawidłowe 
działanie hurtowni: certy� kat Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej. Wydawany on jest na 
podstawie art. 76 c ust. 2 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne w terminie 90 dni od zakoń-
czenia inspekcji GIF w hurtowni, która zgodnie 
z tymi samymi przepisami powinna zostać 
przeprowadzona minimum raz na trzy lata.

Przepisy te zostały wprowadzone w 2015 r. 
i związane były z wdrożeniem nowych, ogólno-
europejskich zasad jakościowych dla hurtowej 
dystrybucji leków, które zostały zaimplemento-
wane do Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Logika 
nakazuje więc wysnucie wniosku, że w 2020 r. 
wszystkie hurtownie działające od trzech lat, 
czyli zdecydowana większość z wymienionych 
wyżej 480 podmiotów, przeszła taką kontrolę, 
a skoro działa dalej, to zapewne spełnia 
ustawowe normy i kwali� kuje się do certy� kacji.

Jakie zdziwienie więc budzi wynik wyszukiwania 
w bazie EudraGMPD wskazujący, że jedynie 
16 hurtowni w Polsce dysponuje takim certy� -
katem. Jeszcze większe zdziwienie rodzi zestawie 
z innymi krajami, dla przykładu: Niemcy – 1433, 
Austria – 896, Czechy – 1416, Słowacja – 167, 
Litwa – 92, Węgry – 215, Hiszpania – 335 
certy� kowanych hurtowni. Okazuje się, że pod 
tym względem jedynym krajem, który dysponuje 
mniejszą liczbą certy� kowanych hurtowni niż 
Polska, jest... Luksemburg (jeden certy� kat).

Dane w bazie EudraGMPD są jednym z podsta-
wowych źródeł informacji dla przedstawicieli 

branży farmaceutycznej w całej Unii Europejskiej. 
Obraz dystrybucji leków w wykonaniu polskich 
hurtowni prezentuje się według nich na 
wyjątkowo słabym poziomie, zupełnie niekorelu-
jącym z realnie wysokim poziomem zapewnienia 
jakości oraz kompleksowości usług przedsta-
wianych przez poszczególne przedsiębiorstwa.

Brak certy� katów jakościowych nierzadko budzi 
szok i niezrozumienie wśród zagranicznych 
dostawców polskiego hurtu, tym bardziej że 
sami oceniają nasz sposób organizacji i działanie 
naszych systemów jakości na najwyższym euro-
pejskim poziomie, co znajduje potwierdzenie 
w licznych audytach, cyklicznie prowadzonych 
przez specjalistów o światowym doświadczeniu 
w tym zakresie. A przecież współpraca 
z zagranicznymi dostawcami w czasach, gdy 
większość leków nie jest produkowana na 
terenie Polski, jest nieodzowna, by zapewnić 
pacjentom dostęp do niezbędnej terapii.

Co ciekawe, znaczna część polskich, niecerty� -
kowanych hurtowni farmaceutycznych to części 
przedsiębiorstw posiadających oddziały w kilku 
państwach, a zatem stosujących analogiczne 
standardy jakościowe, co z resztą jest tym 
bardziej zrozumiałe, że zasady DPD są identyczne 
w całej Unii. Efektem liczby wydanych certy� -
katów DPD polskim hurtowniom przez krajowe 
organy nadzoru jest niestety nasz fałszywie słaby, 
niekonkurencyjny wizerunek na arenie europej-
skiej i brak możliwości potwierdzenia reprezen-
towanego realnie poziomu bez jego udowod-
nienia np. w formie dodatkowego audytu.

Koniec roku to czas 
sprzyjający 
podsumowaniom. 
A podsumowania 
uwielbiają statystyki. 
W tym celu, jako 
farmaceuta zawodowo 
związany z zarządzaniem 
jakością hurtowej 
dystrybucji leków, 
postanowiłem poszperać 
w EudraGMPD, bazie 
danych Europejskiej 
Agencji Leków, 
w poszukiwaniu 
wydanych przez Inspekcję 
Farmaceutyczną 
certy� katów Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej.
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O K I E M  H U R T O W N I K A

Nie tylko aptekarski dylemat 
– obecność magistra farmacji

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i są one 
złożone. Oczywiście nie należy wykluczać na 
wstępie, że polskie hurtownie faktycznie mają 
problem z wykazaniem zgodności prowadzonej 
działalności z zasadami Dobrej Praktyki Dystry-
bucyjnej, jednak zarówno przepaść pomiędzy 
liczbą wydanych certy� katów w porównaniu 
z innymi krajami UE, jak i przede wszystkim brak 
w bazie EudraGMPD informacji o hurtowniach 
niespełniających wymagań wskazuje, że zasadni-
czy problem leży gdzie indziej. Należy 
upatrywać go w kombinacji trzech czynników: 
niejednoznacznego zapisu przepisów 
dotyczących zakresu inspekcji i postępowania 
okołokontrolnego, wąskich i nieprzekraczal-
nych ram czasowych oraz ograniczonych 
zasobów po stronie organów nadzoru.

Po pierwsze,  Prawo farmaceutyczne zakłada, 
że inspekcja w hurtowni sprawdza spełnienie 
wszystkich obowiązków wynikających z ustawy, 
natomiast certy� kat DPD będący niejako 
ostatecznym wynikiem tej kontroli dotyczy 
wyłącznie części przepisów poświęconych 
zapewnieniu jakości dystrybucji. Obszar kontroli 
jest więc zwykle znacznie szerszy niż zagadnienia 
jakości dystrybucji. To z kolei skutkuje znacznym 
wydłużeniem procesu kontrolnego, zwłaszcza 
z powodu konieczności przeanalizowania 
ogromu dokumentacji. Z drugiej strony może 
prowadzić do sytuacji, w których zgodnie 
z aktualną interpretacją przepisów przez 
organy inspekcji certy� kat DPD nie może 
zostać wydany mimo spełnienia wymogów 
z powodu stwierdzenia rozbieżności w pozaja-
kościowych obszarach dystrybucji hurtowej.

Po drugie, kolejna komplikacja wynika ze 
sztywnych i ciasnych terminów dla czynności 
pokontrolnych określonych w  Prawie farma-
ceutycznym. Wydanie certy� katu musi nastąpić 
w ciągu 90 dni od przeprowadzenia inspekcji. 
Wymieniony wyżej ogrom materiału dowodo-
wego powstającego w toku kontroli sprawia, że 
wiele hurtowni – a zwłaszcza dużych podmiotów 
o złożonej strukturze – nie otrzymuje w tym 
terminie nawet zasadniczego dokumentu, czyli 
raportu pokontrolnego. A okres ten powinien 
pozwalać również na przygotowanie odpowiedzi 
hurtowni, tzw. harmonogramu działań napraw-
czych. Warto również zauważyć, że kontrolowany 
podmiot ma możliwość wniesienia zastrzeżeń 
do raportu w ciągu 7 dni, z 30-dniowym czasem 
odpowiedzi GIF, co jeszcze bardziej napina 
ramy czasowe dla wydania certy� katu. 

Po trzecie i najważniejsze – podstawową 
przyczyną przedstawionego stanu rzeczy są 

ograniczone zasoby kadrowe inspekcji
farmaceutycznej, co postulowała Najwyższa Izba 
Kontroli m.in. w raporcie z końca 2018 r.
Na stronach GIF regularnie zamieszczane są 
ogłoszenia o pracy dla inspektorów ds. obrotu 
hurtowego, lecz wiele z tych rekrutacji kończy 
się publikacją lakonicznego stwierdzenia „nabór 
zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata”.

Cała ta sytuacja przypomina więc podobną 
problematykę występującą w systemie edukacji 
w Polsce. Czy za słabą zdawalność egzaminów 
maturalnych odpowiada skoordynowane 
nieprzygotowanie tysięcy uczniów, zbiorowe 
błędy setek nauczycieli, czy może jednak 
jeden wadliwie działający system?

Co zatem można zrobić, by usprawnić system 
nadzoru prawidłowego działania hurtu 
farmaceutycznego w Polsce? Zakładając brak 
możliwości zmian prawa, a także nikłą szansę na 
szybką poprawę zasobów kadrowych inspekcji, 
jedyne co pozostaje, to bardziej elastyczne 
i zwinne podejście do zakresu prowadzonych 
kontroli. Być może należałoby czasowo 
zrezygnować z głębokich, kompletnych inspekcji 
pojedynczych hurtowni na rzecz masowego 
szybkiego przetestowania ich na podstawowe 
zagadnienie, jakim jest wdrożenie działającego 
systemu jakości? Ostatecznie przecież celem tego 
systemu jest generalne spełnienie wymagań 
DPD, a szczegóły poszczególnych rozwiązań 
mają drugorzędne znaczenie, tym bardziej 
że prawo pozostawia pewną swobodę w ich 
projektowaniu. Może też same kontrole powinny, 
zresztą zgodnie z audytorską sztuką, skupić się 
na poszukiwaniu zgodności działania hurtowni 
z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, 
zamiast na wyszukiwaniu pojedynczych 
potknięć i błędów niekoniecznie świadczących 
o całkowicie wadliwym działaniu procesów?

Wreszcie – z pewnością pomogłoby 
wdrożenie wspólnych, jednolitych i jawnie 
zaprezentowanych branży standardów 
prowadzenia kontroli, co pozwoliłoby na 
niwelację nagminnych obecnie różnic 
interpretacyjnych. A i zapewne zachęciłoby 
hurtownie do poddawania się dobrowolnym, 
odpłatnym kontrolom na własny wniosek, co 
przecież jest też przewidziane przez  Prawo 
farmaceutyczne, a w praktyce w ogóle niesto-
sowane. W idealnym świecie urząd powinien 
być przecież nie władzą, lecz służbą wspierającą 
obywateli i przedsiębiorców w prawidłowym 
postępowaniu, którego celem jest wyższe 
dobro społeczeństwa. Tymczasem życzmy 
sobie chociaż stu certy� katów DPD w 2021 r.!

JEDYNE REFUNDOWANE POŁĄCZENIE 
TRÓJLEKOWE1,*!

Dostępny w trzech dawkach:

Odpłatność dla pacjenta 9,37 zł1

TERAZ REFUNDOWANY!

walsartan amlodypina hydrochlorotiazyd

Bezpłatny 
dla  75+
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JEDYNE REFUNDOWANE POŁĄCZENIE 
TRÓJLEKOWE1,*!

* Połączenie trójlekowe wskazane w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Literatura: 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2020 r.

VALTRICOM_REKLAMA_4Q2020

Dostępny w trzech dawkach:

Odpłatność dla pacjenta 9,37 zł1

TERAZ REFUNDOWANY!

walsartan amlodypina hydrochlorotiazyd

Bezpłatny 
dla  75+
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Zwiększone zapotrzebowanie
na witaminę C

wspomaga

* Czas uwalniania substancji aktywnej 
(kwasu L-askorbinowego) 

potwierdzone wynikami badań analitycznych 
w Narodowym Instytucie Leków.

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 JA-
KOŚCIOWY 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 wy-
tłoczonym 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 rozpo-
częciem leczenia produktem leczniczym Valtricom, należy uzyskać kontrolę stanu pacjentów podczas podawania ustalonych dawek poszczególnych substancji czynnych, stosowanych jednocześnie. Dawkę produk-
tu 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 występu-
je 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 pacjen-
tów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby Ze względu na składnik – walsartan, stosowanie produktu leczniczego Valtricom jest przeciwwskazane u pacjen-
tów 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 mak-
symalnej 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 przesącza-
nia 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 przeby-
ciu 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 hydrochlorotiazy-
dem (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 po-
wikłań. U pacjentów z niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, takich jak pacjenci otrzymujący duże dawki leków moczopędnych, po rozpoczęciu leczenia skojarzeniem amlodypina + walsartan + hydrochlorotia-
zyd 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 równoważy-
ły 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. Walsar-
tan 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 wy-
stępującą 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 amlodypi-
nę, 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 do-
piero 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 niewydolno-
ścią 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 lecze-
nia 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 zwięk-
szać 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 po-
datnych pacjentów. Tiazydy zmniejszają wydalanie wapnia z moczem oraz mogą spowodować okresowe i nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi przy braku stwierdzonych zaburzeń w metabo-
lizmie 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. Nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką, ostra krótkowzroczność i jaskra wtórna zamkniętego kąta Sulfonamidy i leki będące 
pochodnymi sulfonamidów mogą powodować reakcję idiosynkratyczną wywołującą nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką z ograniczeniem pola widzenia, przejściową krótkowzrocz-
ność i ostrą jaskrę zamkniętego kąta. Do objawów należą: nagłe zmniejszenie ostrości widzenia lub ból oka. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu godzin do tygodni 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 prze-
sączania może należeć alergia na sulfonamidy lub penicylinę w wywiadzie. Ogólne Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła reakcja nadwrażliwości na innych antagonistów recep-
tora 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, wynoszą-
cej 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 no-
wotworów 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�cjal-
nych 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 działa-
nie 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 amlo-
dypiny 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 angioten-
syny II, jak i hydrochlorotiazydu, jeśli są przyjmowane jednocześnie. Ponadto, jednoczesne stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan + HCTZ i NLPZ może prowadzić do pogorszenia czynności nerek i zwięk-
szenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego zaleca się monitorowanie czynności nerek na początku leczenia, jak również odpowiednie nawodnienie pacjenta. Walsartan + Inhibitory białek wychwytujących (ryfam-
picyna, 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. po-
przez zmniejszenie aktywności sympatykomimetycznej ośrodkowego układu nerwowego lub poprzez bezpośrednie rozszerzenie naczyń) może nasilać niedociśnienie ortostatyczne. Hydrochlorotiazyd + Amanta-
dyna: 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 gluko-
zy. 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 le-
ków 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 hipokalie-
mia 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 produk-
tów 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 po-
intes, szczególnie z lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia i III oraz z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi. Hydrochlorotiazyd + Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sul�npirazon i allopury-
nol): 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 wystę-
powania reakcji nadwrażliwości na allopurynol. Hydrochlorotiazyd + Metylodopa: Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występującej podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotia-
zydu 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-adrenolitycz-
nych, 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 przytar-
czyc, 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 an-
tagonistą 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 tryme-
strze 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 recep-
tora 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 niewiel-
kich 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 wal-
sartanem 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 prowadze-
nia pojazdów i obsługiwania maszyn Pacjenci stosujący amlodypinę z walsartanem i hydrochlorotiazydem powinni wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia podczas prowa-
dzenia 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 ak-
tywnemu 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 amlo-
dypinę, 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 Agranu-
locytoza, 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. Hiperury-
kemia 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 pozapiramido-
wy Amlodypina: nieznana. Ból głowy Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; HCTZ: rzadko. Wzmożone napięcie Amlodypina: bardzo rzadko. Letarg Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Pare-
stezja Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Neuropatia obwodowa, neuropatia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: bardzo rzadko. Senność Amlo-
dypina + 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. Nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką HCTZ: nieznana. Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne Amlodypina: niezbyt często; Zawroty głowy pochodzenia błędni-
kowego 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. Zapa-
lenie 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 śluzo-
wej 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. Wymio-
ty 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. Zabu-
rzenia 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 Impoten-
cja 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 do-
puszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby na-
leżące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestra-
cji 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, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.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 – częstoskur-
czem 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 nud-
ności 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 laurylo-
siarczan, 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 Bez 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 ostroż-
ności 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 BIOBÓJ-
CZYCH 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 powle-
kane, 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 03.09.2020 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 listopada 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.
* Pełna informacja zawarta jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
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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 JA-
KOŚCIOWY 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 wy-
tłoczonym 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 rozpo-
częciem leczenia produktem leczniczym Valtricom, należy uzyskać kontrolę stanu pacjentów podczas podawania ustalonych dawek poszczególnych substancji czynnych, stosowanych jednocześnie. Dawkę produk-
tu 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 występu-
je 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 pacjen-
tów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby Ze względu na składnik – walsartan, stosowanie produktu leczniczego Valtricom jest przeciwwskazane u pacjen-
tów 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 mak-
symalnej 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 przesącza-
nia 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 przeby-
ciu 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 hydrochlorotiazy-
dem (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 po-
wikłań. U pacjentów z niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, takich jak pacjenci otrzymujący duże dawki leków moczopędnych, po rozpoczęciu leczenia skojarzeniem amlodypina + walsartan + hydrochlorotia-
zyd 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 równoważy-
ły 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. Walsar-
tan 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 wy-
stępującą 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 amlodypi-
nę, 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 do-
piero 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 niewydolno-
ścią 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 lecze-
nia 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 zwięk-
szać 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 po-
datnych pacjentów. Tiazydy zmniejszają wydalanie wapnia z moczem oraz mogą spowodować okresowe i nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi przy braku stwierdzonych zaburzeń w metabo-
lizmie 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. Nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką, ostra krótkowzroczność i jaskra wtórna zamkniętego kąta Sulfonamidy i leki będące 
pochodnymi sulfonamidów mogą powodować reakcję idiosynkratyczną wywołującą nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką z ograniczeniem pola widzenia, przejściową krótkowzrocz-
ność i ostrą jaskrę zamkniętego kąta. Do objawów należą: nagłe zmniejszenie ostrości widzenia lub ból oka. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu godzin do tygodni 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 prze-
sączania może należeć alergia na sulfonamidy lub penicylinę w wywiadzie. Ogólne Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła reakcja nadwrażliwości na innych antagonistów recep-
tora 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, wynoszą-
cej 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 no-
wotworów 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�cjal-
nych 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 działa-
nie 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 amlo-
dypiny 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 angioten-
syny II, jak i hydrochlorotiazydu, jeśli są przyjmowane jednocześnie. Ponadto, jednoczesne stosowanie skojarzenia amlodypina + walsartan + HCTZ i NLPZ może prowadzić do pogorszenia czynności nerek i zwięk-
szenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego zaleca się monitorowanie czynności nerek na początku leczenia, jak również odpowiednie nawodnienie pacjenta. Walsartan + Inhibitory białek wychwytujących (ryfam-
picyna, 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. po-
przez zmniejszenie aktywności sympatykomimetycznej ośrodkowego układu nerwowego lub poprzez bezpośrednie rozszerzenie naczyń) może nasilać niedociśnienie ortostatyczne. Hydrochlorotiazyd + Amanta-
dyna: 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 gluko-
zy. 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 le-
ków 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 hipokalie-
mia 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 produk-
tów 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 po-
intes, szczególnie z lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia i III oraz z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi. Hydrochlorotiazyd + Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sul�npirazon i allopury-
nol): 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 wystę-
powania reakcji nadwrażliwości na allopurynol. Hydrochlorotiazyd + Metylodopa: Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występującej podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotia-
zydu 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-adrenolitycz-
nych, 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 przytar-
czyc, 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 an-
tagonistą 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 tryme-
strze 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 recep-
tora 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 niewiel-
kich 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 wal-
sartanem 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 prowadze-
nia pojazdów i obsługiwania maszyn Pacjenci stosujący amlodypinę z walsartanem i hydrochlorotiazydem powinni wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia podczas prowa-
dzenia 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 ak-
tywnemu 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 amlo-
dypinę, 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 Agranu-
locytoza, 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. Hiperury-
kemia 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 pozapiramido-
wy Amlodypina: nieznana. Ból głowy Amlodypina + walsartan + HCTZ: często; Amlodypina: często; HCTZ: rzadko. Wzmożone napięcie Amlodypina: bardzo rzadko. Letarg Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często. Pare-
stezja Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: niezbyt często; HCTZ: rzadko. Neuropatia obwodowa, neuropatia Amlodypina + walsartan + HCTZ: niezbyt często; Amlodypina: bardzo rzadko. Senność Amlo-
dypina + 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. Nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką HCTZ: nieznana. Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne Amlodypina: niezbyt często; Zawroty głowy pochodzenia błędni-
kowego 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. Zapa-
lenie 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 śluzo-
wej 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. Wymio-
ty 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. Zabu-
rzenia 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 Impoten-
cja 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 do-
puszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby na-
leżące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestra-
cji 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, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.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 – częstoskur-
czem 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 nud-
ności 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 laurylo-
siarczan, 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 Bez 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 ostroż-
ności 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 BIOBÓJ-
CZYCH 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 powle-
kane, 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 03.09.2020 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 listopada 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.
* Pełna informacja zawarta jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
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U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y

Uporczywość powiązana 
z naruszaniem nieza-
leżności farmaceuty 

osłabia jej treść, może spowo-
dować, że wszystko będzie 
tak jak do tej pory. Ustawa ze 
słowem „uporczywy” nikogo 
więc nie wzmocni, ustabilizuje 
jedynie przewagę właścicieli 
i koordynatorów aptek nad 
farmaceutami. Ustawa bez tego 
słowa – wzmocni farmaceutów.

Na samym początku wielo-
stronicowego uzasadnienia do 
ustawy o zawodzie farmaceuty 
napisano, że jej zasadniczym 
celem jest zrealizowanie 
postulatów zamieszczonych 
w „Polityce lekowej państwa 
2018-2022” w zakresie, w jakim 
dotyczą one spraw związanych 
z usługami świadczonymi 
przez przedstawicieli zawodu 

medycznego farmaceuty, jak 
również uregulowania zasad 
wykonywania tego zawodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
uzyskiwania prawa wykony-
wania zawodu farmaceuty oraz 
kwestii szkoleń i doskonalenia 
zawodowego. Świadczy to 
o jednym – projekt ustawy 
został stworzony, a potem 
przyjęty, by uregulować kwestie 
ważne dla farmaceutów, 
dla realizowania przez nich 
zadań zawodowych.

Tymczasem od tygodni, jeśli nie 
od miesięcy, najważniejszą, czy 
może jedyną ważną, kwestią 
w ustawie jawi się naruszanie 
niezależności farmaceuty 
w wykonywaniu jego zawodo-
wych obowiązków przez jego 
przełożonych. A konkretnie 
to, kiedy za naruszenie tej 

niezależności osoba dopusz-
czająca się naruszenia może 
zostać ukarana. Bo ewentualna 
kara jest dotkliwa – może 
być nią natychmiastowe 
zamknięcie apteki.

SKUTEK WIELOLETNICH 
D ADCZE

Nie będąc uczestniczką prac 
nad projektem ustawy, mogę 
się jedynie domyślać, że 
włączenie do niego zapisu 
o niezależności farmaceuty 
i określenie dotkliwej sankcji 
za jej naruszenie było skutkiem 
wieloletnich doświadczeń 
farmaceutów i inspektorów 
farmaceutycznych.

Po pierwsze – naruszanie 
niezależności farmaceutów, 
np. poprzez nakazywanie 

O dobrych 
dziennikarzach zwykło 

się mówić, że jak 
wyrzucą ich drzwiami, 

to wejdą oknem, byleby 
napisać artykuł. 

W ustawie o zawodzie 
farmaceuty 

z podobnym uporem 
próbuje się zamieścić 

słowo „uporczywy”  
w odniesieniu do 

naruszania niezależności 
farmaceuty.

To uporczywe 
dopisywanie 

uporczywości nie jest 
jednak, niestety, 

sposobem na 
poprawienie ustawy.

Syndrom uporczywości

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia:
Bardzo się cieszę, że doceniają państwo rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, i dlatego 
też ufam, że pozwolą państwo wykonywać ten zawód farmaceutom samodzielnie, czyli farma-
ceuta będzie mógł podejmować decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzie-
lania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych samodzielnie. Pozwoliłam 
sobie przynieść petycję podpisaną w krótkim czasie przez 3 tys. farmaceutów, którzy proszą pań-
stwa senatorów o przyjęcie tej ustawy w takim kształcie, w jakim została ona państwu przedsta-
wiona, gdzie niezależność zawodu farmaceuty jest zachowana.
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im realizowania koszyków 
sprzedażowych i rozliczanie ich 
z wykonania lub niewykonania 
tego nakazu. Albo poprzez 
prowadzenie podwójnej doku-
mentacji przez właścicieli aptek 
i przepuszczanie tym sposobem 
przez apteki leków, które nigdy 
na apteczne półki nie tra�ły, bo 
zostały wywiezione za granicę.

Dziś wiemy, że często, nawet 
jeśli kierownik apteki nie 
wiedział o tym, że apteka 
bierze udział w odwróconym 
łańcuchu dystrybucji leków, 
to ten udział i tak był jego 
problemem. Kierownik ponosi 
przecież odpowiedzialność 
za to, co dzieje się w aptece. 
I konsekwencje uchybień, 
z utratą prawa wykonywania 
zawodu włącznie. W praktyce 
więc, jeśli kierownik w ogóle 
dowiedział się o takim proce-
derze, miał trzy wyjścia. Zmienić 
pracę, pogodzić się z faktami 
albo poinformować o sprawie 
inspekcję farmaceutyczną, 
narażając się na to, że już nikt 
nie powierzy mu kierowania 
apteką. Co wybierał? Cóż... 
Czasem był jedynym żywi-
cielem rodziny, czasem miał 
kredyt. I wiedział, że inni farma-
ceuci też się z takimi praktykami 
właścicieli aptek spotykają. 
I też się na nie godzą. Czasem 
miał zresztą tylko podejrzenia, 
żadnych dowodów, które 
można by przedstawić 
inspekcji. Właściciele aptek, 
w różnych trudnych sytuacjach 
przypominali sobie zresztą 
nagle, że odpowiedzialność 
za to, co dzieje się w aptece, 

ponosi kierownik. I w ten 
sposób próbowali odsunąć tę 
odpowiedzialność od siebie. 
Wystarczy przypomnieć sprawę 
z Jarocina. Właścicielowi nie 
przeszkadzało, że w aptece 
podczas godzin jej pracy nieraz 
przebywała jedynie techniczka 
farmaceutyczna, aż do 
momentu, gdy wydała zły lek. 
A ponieważ pacjentka zmarła 
i rozpoczęło się śledztwo, winą 
za niedobór farmaceutów 
w aptece właściciel starał się 
obarczyć kierowniczkę.

Po drugie – walka o rzeczywiste 
zagwarantowanie ustawą 
niezależności farmaceuty 
ma związek, jak sądzę, 
z dotychczasową bezkarnością 
tych, którzy niezależność 
farmaceutów naruszali lub 
naruszają. Przecież, nawet jeśli 
jakieś nieprawidłowości, w tym 
i te poważne, wychodziły 
na jaw, nawet jeśli właściciel 
musiał zamknąć aptekę, przez 
długie lata natychmiast mógł 
otworzyć kolejną. Także wtedy, 
gdy inspekcja farmaceutyczna 
stała się bardziej dociekliwa, 
gdy zaczęła np. porównywać 
dokumenty zakupów 
i księgowe, niewiele się 
zmieniło. Nawet jeśli po kontroli 
zapadała decyzja o cofnięciu 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki – a sięgano po tę 
sankcję jedynie w przypadku 
naprawdę poważnych 
naruszeń – właściciel długo 
się od niej odwoływał. Bywało, 
że latami. Mógł też wnieść do 
sądu wniosek o stwierdzenie 
nieważności decyzji 

o natychmiastowym cofnięciu 
zezwolenia z uwagi na swój 
interes. I sąd godził się czasem 
z opinią, że takie zamknięcie 
spowoduje nieodwracalne 
straty dla �rmy. A wtedy cała 
praca inspekcji szła na marne.

Po trzecie – jak uczy doświad-
czenie, nie może być w przepi-
sach zakazów lub nakazów, za 
którymi nie idą sankcje z tytułu 
ich nieprzestrzegania. W takich 
sytuacjach winny też pozostaje 
bowiem absolutnie bezkarny.

A przecież farmaceuci 
współuczestniczyli w przygo-
towywaniu projektu ustawy 
o zawodzie. Wyrażali swoje 
opinie i zgłaszali postulaty. 
Dzielili się doświadczeniami. 
Konsekwencją tego było 
umieszczenie w projekcie 
ustawy zapisu o sankcjach 
za naruszanie niezależności 
farmaceuty. Tak to w każdym 
razie wygląda z perspektywy.

EZA E  
AR ZA A Y TE

Ale to nie mogło spodobać 
się tym, którzy zwykli naruszać 
niezależność farmaceutów. I nie 
myślę tu o przypadkowych, 
rzeczywiście sporadycznych 
sytuacjach, gdy w opinii 
farmaceuty mogło do takiego 
naruszenia dojść, a według 
właściciela – nie. Gdy coś 
zdarzyło się przypadkowo. 
Myślę o sytuacjach, gdy tę 
niezależność naruszano 
niejako systemowo, 
np. systematycznie nakazując 

Uporczywy – trudny do 
usunięcia, utrzymujący 
się długo lub ciągle 
powtarzający się, taki, 
którego działanie jest 
długotrwałe i oceniane 
jako nieprzyjemne 
lub szkodliwe.

Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, na Facebooku 
do farmaceutów:
Jesteśmy na końcowym etapie prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty – czekają nas prace Senatu. 
Powinniście wiedzieć o tym, że obecnie za kulisami prowadzone są działania mające na celu usu-
nięcie z ustawy zapisów gwarantujących zapewnienie farmaceutom niezależności. Działania te 
prowadzą przedstawiciele pracodawców wielu z Was, argumentując, że sankcje (unieruchomienie 
apteki czy wszczęcie postępowania mającego na celu cofnięcie zezwolenia) za naruszenie Waszej 
niezależności są zbyt daleko idące. Innymi słowy twierdzą, że niezależność farmaceuty w dbałości o 
interes pacjenta nie może warunkować działania biznesu i w imię jego realizacji może być traktowa-
na uznaniowo i przedmiotowo. Myślę, że większość z Was wie, co to oznacza, spotykając się z przy-
kładami wywierania wpływu na co dzień lub słysząc o nich od koleżanek i kolegów.
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sprzedaż jak największej ilości 
jakiegoś produktu, bo w danym 
momencie opłacało się to 
właścicielowi apteki. Wystarczy 
przypomnieć sobie taką 
właśnie sytuację z początku 
pandemii koronawirusa. Tra�ła 
wtedy do internetu treść 
informacji przekazanej do aptek 
przez ich właściciela. Wynikało 
z niej, że farmaceuci w swych 
działaniach mają kierować się 
interesem właściciela. Farma-
ceuci w rozmowach z dzien-
nikarzami używają określenia 
„wciskanie leków pacjentom”.

Źle więc przyjęli, gdy nagle, 
ni stąd, ni zowąd, pojawiło się 
w projekcie obok niezależności 
słowo „uporczywy”. Bo gdyby 
to słowo pozostało w ustawie, 
naruszenie niezależności farma-
ceuty byłoby ścigane jedynie 
wtedy, gdyby było uporczywe. 
Konia z rzędem temu, kto 
umiałby na potrzeby tej 
ustawy tak zde�niować słowo 
„uporczywość”, by służyło już nie 
farmaceutom, ale pacjentom. 
Bo istniejąca de�nicja „uporczy-
wości” pozwala na dowolność 
w ocenie, co jest uporczywe, 
a co nie. W konsekwencji trudno 

byłoby udowodnić, że jakiekol-
wiek naruszenie niezależności 
farmaceuty było uporczywe. 
Czyli takie, które powinno już 
zostać ukarane. Każdy, kto 
dopuścił się takiego naruszenia, 
nawet wielokrotnie, mógłby 
przecież twierdzić, że w jego 
opinii kryterium uporczywości 
nie zostało spełnione. Bo on 
jako uporczywe naruszanie 
niezależności rozumie 
naruszanie jej każdego dnia, 
w każdym tygodniu, miesiącu, 
przez okrągły rok. A przecież 
farmaceuta był na urlopie, więc 
przełożony nie mógł w tym 
czasie naruszać jego zawodowej 
niezależności... Każdy tworzyłby 
de�nicję uporczywości odpo-
wiadającą jego potrzebom. 
Taką, która zwalniałaby go 
z odpowiedzialności.

DZ E PR E  
Z D D E E  

P RCZY C

Podczas obrad senackiej 
Komisji Zdrowia poświęconych 
ustawie o zawodzie farmaceuty 
wybrzmiała ta kwestia. 
Tak, może być problem 
z udowodnieniem uporczy-
wości – usłyszeć mógł każdy, 
kto śledził relację z posiedzenia. 
A jednak senatorowie dali się 
uwieść retoryce, że farmaceuci 
są kłótliwi i z każdym drobia-
zgiem pobiegną na skargę do 
inspekcji farmaceutycznej, byle 
dopiec właścicielowi apteki. Nie 
kłopocząc się tym, że jakimiś 
drobiazgami doprowadzą do 
zlikwidowania swojego miejsca 
pracy i miejsc pracy innych osób 
zatrudnionych w aptece oraz 
do zrujnowania jej właściciela. 
W debacie o projekcie zwolen-
nicy uporczywości podkreślali 
przecież, że nie można dopuścić 
do tego, by po kłótni między 

właścicielem i farmaceutą ten 
drugi mógł sparaliżować pracę 
apteki. Do kłótni sprowadzono 
tym samym na przykład 
niezgodę farmaceuty na 
udział apteki w odwróconym 
łańcuchu dystrybucji leków. 

Dla farmaceutów był to 
sygnał, że znów pozostawia 
się ich samych z problemami. 
Jak wtedy, gdy prokuratury 
umarzały postępowania 
w sprawie odwróconego 
łańcucha, bo twierdziły, że 
ich uczestnikom nie można 
dowieść działania na czyjąś 
szkodę. Jeden z prokuratorów 
z całą powagą tłumaczył 
w rozmowie z „Magazynem 
Aptekarskim”, że dobrze byłoby 
móc odwołać się w takich 
sprawach do konkretnego 
przykładu, gdy pacjent nie 
otrzymał leków, a potem 
spotkało go nieszczęście.

Jeśli uporczywość znajdzie się 
w ostatecznym tekście ustawy, 
sytuacja może być podobna. 
Zarówno inspektorzy farma-
ceutyczni, jak i prokuratorzy 
mogą postępować podobnie. 
Obawiając się, że nie zdołają 
udowodnić uporczywego 
naruszania niezależności 
farmaceutów, w ogóle nie będą 
podejmować się kierowania 
takich spraw do sądu. 

ŁA P  
EPRECYZY E Ł

Co niezmiernie ważne – 
dopisując czy też przywracając 
w ustawie słowo „uporczywy”, 
komisja senacka nie wytłuma-
czyła, dlaczego sięgnęła po tak 
nieprecyzyjne słowo. Czyżby 
wyłącznie dlatego, że wcześniej 
w projekcie ustawy właśnie ono 
było wykorzystane? Zabrakło 

Uporczywy, czyli: 
konsekwentny, nieugięty, 

natrętny, stały, 
niezmordowany, 

namolny, zatwardziały, 
zacięty, ustawiczny, 

zagorzały, 
bezkompromisowy, 

niezłomny, nieznośny, 
uprzykrzony, 

nieustępliwy, zawzięty, 
nieprzejednany, 

nieprzerwany, zajadły, 
przewlekły, niestrudzony.

U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y

mgr farm. Agnieszka Anczykowska w felietonie na Aptekarski.com:
Światełkiem w tunelu może być ustawa o zawodzie farmaceuty. Nie rozwiąże wszystkich proble-
mów, ale jest szansą dla przejścia od sprzedawania produktów leczniczych do prowadzenia pełnej 
opieki farmaceutycznej. Z optymizmem patrzę w przyszłość.
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Fragment wspólnego oświadczenia BCC, Konfederacji Lewiatan, 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Pracodaw-
ców Aptecznych PharmaNET:
Możliwość unieruchamiania placówek w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pa-
cjentów istnieje w już obowiązującym stanie prawnym. Kolejny zapis ustawowy w tej kwestii nie 
ma na celu ochrony pacjentów, lecz jest wynikiem lobbingu samorządu aptekarskiego, który 
wywalczył sobie kolejną opcję utrudniania funkcjonowania konkurencyjnym podmiotom ap-
tecznym. Wszystko to przy pełnej aprobacie Ministerstwa Zdrowia i pod pozorem dbałości o in-
teres pacjentów. (...) Pragniemy zatem wyrazić zaniepokojenie destruktywnymi zapisami regula-
cyjnymi, które naszym zdaniem zaszkodzą rynkowi farmaceutycznemu. Od lat wyczekiwana 
przez środowisko ustawa o zawodzie farmaceuty, prócz wprowadzenia doniosłych rozwiązań 
związanych z opieką farmaceutyczną i usługami farmaceutycznymi, przyznaje jednocześnie zbyt 
arbitralną władzę organom inspekcji i daleko idące uprawnienia związanemu z nimi samorządo-
wi aptekarskiemu.

re�eksji, że skoro wzbudziło 
tak duży opór farmaceutów 
i ich przedstawicieli, musi być 
słowem nieodpowiednim. 
Zbyt niejednoznacznym, 
by nadawało się do ustawy. 
Przepisy, by były stosowane 
zgodnie z zamysłem ustawo-
dawcy, powinny być przecież 
jasne, przejrzyste, jednoznaczne. 
Użycie słowa „uporczywy” 
przynosi efekt odwrotny. Zapis 
staje się niejasny i niejedno-
znaczny, dając pole do niczym 
nieograniczonej interpretacji. 
I już choćby z tego powodu 
uporczywość nie powinna 
znaleźć się w żadnej ustawie.

Co będzie, jeśli się znajdzie? Na 
tym etapie to jedynie domysły 
i spekulacje, jednak podejrzewać 

można, że pozostawienie 
w ustawie słowa „uporczywy” 
oraz dodanie – przed ewentu-
alną sankcją – nakazu usunięcia 
naruszenia utrwali dzisiejszą 
sytuację. Mając w ustawie 
o zawodzie słowo „uporczywy”, 
farmaceuci machać będą ręką 
na naruszanie ich niezależności, 
bo przecież i tak niczego nie 
wskórają. Dalej będą mogli co 
najwyżej zmienić pracę, jeśli 
uznają, że ich niezależność 
jest naruszana. W praktyce nic 
się więc nie zmieni. Pozycja 
farmaceutów w aptekach 
nie zostanie w żaden sposób 
wzmocniona. Będzie być może 
nawet gorzej niż do tej pory, bo 
dotychczas istniała nadzieja, że 
ustawa o zawodzie coś zmieni, 
wzmocni, poprawi, ułatwi, 

ujednoznaczni. Gdy ustawa już 
będzie, nadzieja ta zniknie.

Dyskusja o uporczywości staje 
się przez to dyskusją o tym, 
w jakim stopniu niezależność 
farmaceutów będzie można 
naruszać. Jak często będzie 
można to robić, by nie podpaść 
przepisom, jakie uchybienia 
będą uznawane za mniej, a jakie 
za bardziej niedopuszczalne, czy 
wystarczy stosować różne formy 
nacisku na sposób realizowania 
zadań zawodowych przez 
farmaceutów, by uniknąć 
oskarżeń o uporczywość 
takich działań?

Małgorzata Grosman
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Trwają prace nad osta-
tecznym kształtem ustawy 
o zawodzie farmaceuty. 
Pokazały one, że rynek 
apteczny jest mocno 
spolaryzowany. Niedawno 
napisał  pan na Twitterze, 
że powinniśmy walczyć 
o rynek zrównoważony...
Od lat staram się o to, by 
zasypać rów, który biznes 
wykopał pomiędzy farmaceu-
tami pracującymi w dużych 
sieciach a tymi pracującymi 
w aptekach indywidualnych. 
Dzielenie farmaceutów nie 
powinno mieć miejsca. Jak na 
całym świecie małe podmioty 
są słabsze i nie dysponują 
takimi zasobami � nansowymi, 
ludzkimi czy marketingowymi. 
Mniejsze apteki nie dysponują 
takimi możliwościami jak te 
wielkie, w związku z czym 
trzeba je chronić. Przykłady 
pełnej konsolidacji rynku, 
choćby w Wielkiej Brytanii, 
pokazały olbrzymi problem. Są 
tam de facto dwie sieci, które 
dyktują warunki. Aptekarz 
indywidualny nie ma szans na 
własną aptekę m.in. dlatego, 
że nie znajdzie hurtowni, która 
dowiozłaby mu leki. Dochodzi 
tam do sytuacji, w których 

pacjenci mają do apteki 
bardzo daleko, a duże sieci nie 
otwierają tam działalności, bo 
to się nie opłaca. Powinniśmy 
dbać o to, by podział rynku 
był zrównoważony. Państwo 
powinno pilnować, by ta 
struktura się nie zmieniała. 
Przepisy antykoncentracyjne 
są jasne, a tymczasem 
analizy pokazują, że duże 
podmioty wciąż rosną liczbą 
punktów. Trudno dyskutować 
z tym argumentem.

Ustawa o zawodzie farma-
ceuty jest ukłonem w stronę 
sieci, aptek indywidualnych 
czy też równowagi?
Nie łączyłbym tych 
dwóch faktów. UoZF jest 
fundamentem zawodu 
farmaceuty. Ma określić zakres 
obowiązków, kompetencji. 
Jednym z ważnych jej � larów 
jest jednak niezależność 
farmaceuty. Duże podmioty 
ze względu na swoje interesy 
stwierdziły, że zde� niowana 
literą prawa niezależność 
nie do końca jest im po 
drodze. Stąd mamy próby 
wywierania nacisków – tym 
razem w Senacie i mediach. 
Tymczasem niezależność jest 
zerojedynkowa. Albo ktoś jest 
niezależny, albo nie. Prezes NRA 
Marek Tomków lubi przytaczać 
przykład ciąży – albo jest się 
w ciąży, albo nie – nie można 
być trochę w ciąży. Tak samo 
jest z niezależnością – ona 
musi być pełna. Kierownik 
apteki jest odpowiedzialny 
za aptekę, za pacjentów. 
Jeśli nie będzie w pełni 
niezależny, to konsekwencje 
mogą być dramatyczne.

Przeciwnicy ustawy 
twierdzą, że na jej podstawie 
decyzje o zamknięciu 
aptek mogą być podej-
mowane arbitralnie.
To bzdura – nikt nie zamknie 
apteki z powodu tego, że 
ktoś się z kimś pokłóci lub 
siebie nawzajem nie lubi. 
Sam prowadzę aptekę, także 
zatrudniam farmaceutów – tak 
samo jak sieci. Jestem w tej 
samej sytuacji, te same 
zapisy dotyczą całego rynku 
detalicznego aptekarskiego. 
Dlaczego więc jestem ich 
zwolennikiem i nie przyłączam 
się do grona przeciwników? 
Duży biznes inwestujący 
w farmację chciałby mieć 
pełną kontrolę nad wszystkim 
tym, co się dzieje w aptekach. 
Ja to rozumiem, ale jako 
samorządowiec, opiekun 
zawodu i farmaceuta nie 
wyrażam na to zgody. Apteką 
musi zarządzać farmaceuta, 
niezależnie od tego, kto go 
zatrudnia. Ta zasada dotyczy 
w równym stopniu dużych 
podmiotów korporacyjnych 
i aptek indywidualnych.  

Jak farmaceuci 
zatrudnieni w aptekach 
oceniają ustawę?
Aptekarze bardzo długo 
czekają na ten akt prawny. 
On jest oczywiście efektem 
pewnego kompromisu. Jak 
 pan wie, dobry kompromis 
jest dopracowany i pełny, gdy 
obie strony wychodzą z niego 
nieco niezadowolone. Obecny 
kształt projektu UoZF to suma 
takich kompromisów. Są tam 
głosy farmaceutów z różnych 
środowisk – związanych 
z samorządem, akademików, 
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Aptekarze
bardzo długo czekają
na ten akt prawny

– Ustawa wyciąga 
wreszcie farmację 

polską z XIX-wiecznej 
sprzedaży i oddaje jej 

należne miejsce wśród 
nauk medycznych wraz 

z tak potrzebnymi, 
nowymi kompetencjami 

– mówi dr n. farm. 
Mikołaj Konstanty, 

prezes Śląskiej Izby 
Aptekarskiej, członek 
Prezydium NRA oraz 

PGEU, w rozmowie 
z Arturem Olewińskim.

U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y

NOWOŚĆ

SE   UOIA
P H A R M A C E U T I C A L S

OTC
lek

PROPYLENOGLYCOLUM

Status leku OTC;
przeznaczony do problemów z suchą skórą
oraz stanowi idealne uzupełnienie w terapii
dermatoz;
lek na problemy skórne wynikające
z obowiązującej w czasie epidemii SARS-CoV-2
higieny rąk; niektóre składniki środków
dezynfekujących oraz detergentów
powodują suchość skóry.

Lek w formie kremu zmiękczającego 
do leczenia suchej skóry

R E K L A M A



przedstawicieli dużego 
biznesu, aptekarzy z małych 
sieci i pojedynczych aptek. 
Uważam, że taki kompromis 
jest dobry jako punkt wyjścia. 
Pamiętajmy, że ten akt jest 
swoistą konstytucją, trzeba 
go będzie jeszcze w wielu 
miejscach dode� niować. 
Na razie mamy stworzone 
koszyki możliwości. Będziemy 
czekali na akty wykonawcze, 
które doprecyzują obecność, 
rolę i możliwości farmaceuty 
w zawodzie. Łącząc porozu-
mienie, które zostało zawarte 
pomiędzy samorządem 
aptekarskim a ministerstwem, 
z ustawą o zawodzie , otrzyma-
liśmy swoistą mapę drogową. 
Wiemy, w jakim kierunku 
zmierzamy. Ustawa wyciąga 
wreszcie farmację polską
z XIX-wiecznej sprzedaży 
i oddaje jej należne miejsce 

wśród nauk medycznych
wraz z tak potrzebnymi, 
nowymi kompetencjami.

Aptekarze obawiają się 
opieki farmaceutycznej, czy 
raczej wiążą z nią nadzieje?
Wszyscy patrzą na nią 
z dużym zainteresowaniem. 
Opieka farmaceutyczna daje 
zupełnie inne możliwości 
zwiększenia kompetencji 
w zawodzie. Po pierwsze jest 
to możliwość rozwoju nie 
tylko dla farmaceutów, ale 
również mikroprzedsiębiorstw, 
jakimi są apteki. Po drugie 
wiąże się z wprowadzeniem 
usług, które mogłyby być 
dodatkowo wycenione, dając 
dodatkowy przychód. Opieka 
farmaceutyczna może zmienić 
wizerunek naszego zawodu. 
Pokaże, że farmaceuci są 
przedstawicielami zawodów 

medycznych, a nie sprzedaw-
cami, których kompetencją jest 
tylko „profesjonalne wydawanie 
specjalistycznych produktów”. 
To jest przeniesienie zawodu 
na zupełnie inny poziom 
usług medycznych.
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Status leku OTC;
przeznaczony do problemów z suchą skórą
oraz stanowi idealne uzupełnienie w terapii
dermatoz;
lek na problemy skórne wynikające
z obowiązującej w czasie epidemii SARS-CoV-2
higieny rąk; niektóre składniki środków
dezynfekujących oraz detergentów
powodują suchość skóry.
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Opieka: pora rozpocząć 
przygotowania

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

Opieka farmaceutyczna, 
choćby ze względu na 

pierwszy swój człon, czyli 
słowo „opieka”, to nośne, 
dobrze odbierane hasło. 
I to pomimo tego, że na 

razie jej nie ma. 
W ustawie o zawodzie, 

która w chwili, gdy 
powstawał ten artykuł, 

wciąż jeszcze nie weszła 
w życie, ledwie się 

przecież o niej 
wspomina. Powoduje to, 
że chyba niewiele aptek 

przygotowuje się do 
wdrożenia opieki. To 

zaniechanie może być 
dla nich bardzo 

kosztowne.

By opieka farmaceutyczna 
została wprowadzona, 
musi wejść w życie 

ustawa o zawodzie farmaceuty 
oraz inna ustawa lub jakiś 
inny dokument, które hasło 
„opieka farmaceutyczna” 
zamienią w konkrety. Na razie 
bowiem nikt tak naprawdę 
nie wie, jak z tą opieką będzie. 
Brak konkretów w ustawie 
o zawodzie farmaceuty 
tylko pogłębia niepewność 
i poczucie, że nie ma dziś sensu 
zawracać sobie nią głowy. 
Choć szereg osób ma solidną 
wiedzę o tym, jak powinno 
być. Działały przecież dwa 
specjalne zespoły wysokiej 
klasy specjalistów, które miały 
opisać opiekę, określić jej 
ramy, sposób wdrażania itd. 

E Z TAŁ  PRA E C

Dziś nie ma to jednak znaczenia, 
bo projekt ustawy, tkwiąc 
miesiącami na ministerialnych 
biurkach, tracił kolejne zapisy 
dotyczące opieki farmaceu-
tycznej, odzierany był więc 
z kolejnych propozycji drugiego 
zespołu ds. opieki farmaceu-
tycznej. Długo tego jednak nie 
ujawniano, wykreślenia i dopiski 
wyszły na jaw dopiero, gdy po 
kolejnych wielu miesiącach 
projekt ustawy o zawodzie 
wreszcie został upubliczniony. 
Okazało się wtedy, że w konse-
kwencji wprowadzonych 
– nie wiadomo przez kogo 
i dlaczego – zmian, opieka 
farmaceutyczna na podstawie 
ustawy o zawodzie farmaceuty 
w zasadzie nie będzie mogła 
zostać wprowadzona. Bo oprócz 
ogólnych zapisów nie pozostało 
w projekcie prawie nic, co 
pozwoliłoby nakreślić jej kształt, 

określić zadania farmaceutów 
i aptek, przewidzieć sposób 
�nansowania opieki.

Niemal wszyscy robili jednak 
dobrą minę do złej gry. Resort 
zdrowia raz na jakiś czas 
wykonywał kolejny ruch, który 
miał dowodzić trwania prac 
nad ustawą; jednocześnie wielu 
farmaceutów stwierdzało, że 
lepsza taka ustawa niż żadna. Bo 
złą można poprawić. Za kulisami 
zapewne gotowało się jednak, 
bo powołany został trzeci już 
zespół mający zająć się opieką 
farmaceutyczną. Jednocześnie 
prace nad projektem ustawy 
o zawodzie przyspieszyły. 
Niestety, w dyskusji nad nim 
nikt nie wziął pod uwagę 
racjonalnych argumentów, że 
szczątkowość zapisów doty-
czących opieki jest poważnym 
mankamentem. W efekcie Sejm 
uchwali ustawę, w której nie 
ma niemal żadnych zapisów 
o opiece farmaceutycznej.

K P K A E Y

Przypominam tę historię, bo 
sposób procedowania ustawy 
o zawodzie farmaceuty i podej-
ście Ministerstwa Zdrowia do 
prac nad nią przełożą się na 
to, co będzie się w tej sprawie 
działo w przyszłości. Bowiem 
to, że ustawa o zawodzie 
w końcu wejdzie w życie, jest 
niemal pewne, ale losy opieki 
farmaceutycznej mogą być 
znacznie bardziej skompli-
kowane. I właśnie to może 
rodzić poważne implikacje.

Przewlekłość prac nad 
ustawą, niepewność, co się 
w niej ostatecznie znajdzie, 
długotrwała niewiedza o tym, 

co i z jakiego powodu zostało 
z niej wykreślone – to bowiem 
czynniki, które skutecznie 
zniechęciły wielu farmaceutów 
do interesowania się losem 
projektu, a potem ustawy. 
Widać to po komentarzach 
w internecie – jest ich przede 
wszystkim niewiele, tymczasem 
o sprawach odbieranych przez 
farmaceutów jako ważne 
dyskusja bywa długa i gorąca.

ZA TERE A E 
ZA P  D A TA

Traktowanie ustawy o zawodzie 
farmaceuty jako dokumentu 
mało znaczącego oznacza brak 
zainteresowania jej zapisami. 
A w dalszej perspektywie – tym, 
co ustawa przyniesie. Ledwie 
powierzchowne muśnięcie 
w niej zagadnień opieki 
farmaceutycznej i odłożenie 
ich na bliżej nieokreśloną 
przyszłość w powiązaniu 
z latami bezowocnych dyskusji 
też nie pomaga. Jaki może 
być tego skutek? Większość 
farmaceutów i aptek przypomni 
sobie o opiece i rzeczywiście 
się nią zainteresuje dopiero za 
pięć dwunasta. Jeśli akt prawny 
mówiący o niej postawi 
przed nimi jakieś wymogi, 
np. odnośnie do szkolenia czy 
kwestii lokalowych, oraz jeśli 
pozwoli na informowanie o tym 
pacjentów, tak jak o adresie 
i godzinach pracy apteki – 
skutek będzie jeden. Rywalizacja 
o to, kto opiekę zacznie wdrażać 
szybciej, kto wyraziściej 
zaprezentuje swoim pacjentom 
płynące z niej korzyści.

Kto będzie pierwszy, ten będzie 
w lepszej sytuacji. Zbierze 
więcej deklaracji czy podpisów, 
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skuteczność działania!skuteczność działania!

w zależności od tego, jak wybór 
farmaceuty będzie w praktyce 
realizowany. Wygrają lepiej 
przygotowani organizacyjnie, 
szybsi, sprawniejsi, odważniejsi. 
Także ci, którzy zdecydują się na 
złamanie przepisów o zakazie 
reklamy. Co z tego bowiem, 
że potem nałożona zostanie 
za to kara, skoro jednocześnie 
płynąć już będą skądś (może 
z budżetu państwa, może 
z NFZ, może z resortu zdrowia) 
środki za prowadzenie opieki? 
Będzie z czego karę zapłacić, 
potem to już czysty zysk. 
Zwłaszcza dla aptek, jeśli 
rozliczenia z farmaceutami 
będą dokonywane za ich 
pośrednictwem, a w przepisach 
zabraknie regulacji odnoszących 
się do sposobu tych rozliczeń.

JEDNO WIELKIE 
TRZE E E

Taki – potencjalnie możliwy – 
rozwój wypadków należy wziąć 
pod uwagę jako ostrzeżenie. 
Opieka farmaceutyczna może 
stać się bowiem impulsem do 
rozwoju zawodowego i źródłem 
dodatkowych dochodów aptek 
i farmaceutów, może jednak 
być zarzewiem kon� iktów 
i przyczyną rozczarowań tych, 
którzy za późno zainteresują 
się tą możliwością, by we 
właściwym momencie ruszyć 
pełną parą, nie czekając na to, 
co zrobią inni, jak inni opiekę 
w swoich aptekach poukładają...

E DKŁADA  A P TE

Nie warto odkładać tego 
tematu na potem. Na czas 
po pandemii. Ministerstwo 
w każdej dosłownie chwili może 
przecież ogłosić, że ramy opieki 
farmaceutycznej zostały już 
ustalone. Ministerstwu teraz się 
spieszy. Dzięki wprowadzeniu 
do aptek usług i serwisów, 
których wcześniej nie wolno 
było w nich wykonywać,
zyskać może bardzo wiele 
poprzez pro� laktykę
i optymalizację procesów

farmakoterapii – przede 
wszystkim odciążyć przychodnie 
i w konsekwencji szpitale.

Trzeci zespół pracujący przy 
ministerstwie nad opieką 
farmaceutyczną ma przecież 
jej aktualną wizję. W końcu 
w jego skład wchodzą osoby, 
które o opiece od lat dyskutują, 
piszą, czytają, nauczają. Część 
z nich uczestniczyła w pracach 
 poprzednich zespołów i stale 
z uwagą monitoruje sytuację 
na rynku. Nie sposób też sobie 
wyobrazić, by resort z powodu 
pandemii koronawirusa 
postanowił nagle, machając 
ręką na opiekę, wprowadzić 
w innym trybie niezwykle 
oczekiwaną w aptekach 
usługę, czyli szczepienia.

A bardzo dziś potrzebuje 
takiej możliwości, choć jeszcze 
niedawno przedstawiciele 
ministerstwa twierdzili, że nie 
rozważa się wprowadzenia 
szczepień do aptek. To kwestia 
prostej kalkulacji. Obecnie 
zdecydowanie więcej Polaków 
niż w minionych latach chce się 
zaszczepić przeciwko grypie, 
hamują ich jedynie problemy 
ze zdobyciem szczepionki. 
Specjaliści od lat powtarzają 
nam jednak, że lepiej zaszczepić 
się w styczniu lub lutym, czyli 
w trakcie sezonu grypowego, 
niż wcale, a my to pamiętamy, 
więc chętni będą w przy-
chodniach także na początku 
przyszłego roku. Razem 
z chorymi na grypę i osobami 
cierpiącymi na inne sezonowe 
infekcje. A przecież właśnie 
nadeszła wiadomość, że jest 
w skali Europy umowa na 
zakup szczepionek przeciwko 
COVID-19. Cała Europa więc 
już debatuje, kto i jak zaszczepi 
chętnych. Polskie władze nie 
mogą o tym nie myśleć.

Farmaceuci i ich wsparcie 
w przeprowadzeniu akcji 
szczepień na skalę do tej pory 
nieznaną będą wtedy oczy-
wistym wyborem. Poniekąd 
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Wiceminister zdrowia 
Maciej Miłkowski podczas 

obrad senackiej Komisji 
Zdrowia był przeciwko 

wprowadzaniu do ustawy 
o zawodzie senackiej 

poprawki umożliwiającej 
wykonywanie szczepień 

w aptekach – wskazywał, 
że taki zapis jest 

niepotrzebny, bo 
ministerstwo 

przygotowuje specjalną 
strategię szczepień 

przeciwko 
koronawirusowi.  Trudno 
sobie dziś wyobrazić, że 
w tej strategii mogłoby 

nie być miejsca dla 
farmaceutów.

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

potwierdził to wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski 
podczas obrad senackiej 
Komisji Zdrowia debatującej 
nad ustawą o zawodzie. Był 
przeciwko wprowadzaniu do 
ustawy o zawodzie senackiej 
poprawki umożliwiającej 
wykonywanie szczepień 
w aptekach – wskazywał, że 
taki zapis jest niepotrzebny, bo 
ministerstwo przygotowuje 

specjalną strategię szczepień 
przeciwko koronawirusowi.

 Trudno sobie dziś wyobrazić, 
że w tej strategii mogłoby nie 
być miejsca dla farmaceutów.

I to wszystko trzeba mieć 
w głowie, gdy pojawiać się 
będą jakiekolwiek dalsze 
informacje o postępach 
w sprawie ustawy o zawodzie 

farmaceuty czy prac 
nad przyjęciem raportu 
i wdrożeniem opieki farma-
ceutycznej. Zlekceważenie 
bądź przegapienie ich może 
spowodować nieodwracalne, 
niekorzystne konsekwencje 
dla nieprzygotowanych na ten 
moment aptek i farmaceutów.

Małgorzata Grosman

dr n. farm. Piotr Brukiewicz , członek zespołu ds. opieki farmaceutycznej
Po raz trzeci w podobnym składzie zajmujemy się tym samym tematem, więc praca idzie szybko. 
Zdążyliśmy już przeprowadzić bardzo obszerne dyskusje o tym, jakie serwisy powinny być realizo-
wane w ramach opieki farmaceutycznej, jak opieka powinna być zorganizowana, jakie mają być 
wymogi lokalowe, jaka będzie wymagana dokumentacja, co ze wsparciem IT, co z odpowiedzial-
nością cywilną farmaceuty i apteki za sposób sprawowania opieki. Apteki również, bo zapewne 
opieka generalnie prowadzona będzie przez apteki, ale zakładamy, że nie tylko w tej formie. Roz-
mawialiśmy też o trybie wnoszenia skarg, w razie gdyby pacjent był niezadowolony z opieki, czuł 
się źle zaserwisowany lub uważał, że coś powinno wyglądać inacze... Dyskutowaliśmy o tym z Biu-
rem Rzecznika Praw Pacjenta pod kątem potrzeb pacjentów. Pojawiły się też, jako osobne serwisy, 
wcześniej niebrane pod uwagę, szczepienia i  leczenie drobnych dolegliwości. Co do szczepień 
sprawa jest oczywista, jeśli chodzi natomiast o leczenie drobnych dolegliwości, to jest to rozwiąza-
nie skopiowane z Zachodu, gdzie funkcjonuje doradztwo w zakresie samoleczenia opartego na 
lekach dostępnych bez recepty lub na receptę farmaceutyczną.

Rozmawialiśmy więc o wszystkim, choć o tym, co najważniejsze – o pieniądzach – chyba najmniej 
konkretnie. Nie zakończyliśmy więc pracy, ale już zaczynamy pisać raport, bo przedmiot i zakres 
opieki został przez nas określony. Analizujemy potrzebę przeprowadzenia pilotażu opieki. Skłania-
my się ku opinii, że prostsze usługi można wprowadzać w życie bez niego, natomiast jeśli chodzi 
o przegląd lekowy, sytuacja jest już inna. W jego przypadku potrzebny jest pilotaż, by określić pły-
nące z jego wprowadzenia oszczędności dla systemu. Jest to najtrudniejszy z serwisów opieki far-
maceutycznej, bo wymagający od farmaceuty dużej dodatkowej wiedzy o pacjencie. O jego scho-
rzeniach, sposobie odżywiania się, aktywności � zycznej, nałogach. Choć nie ma wątpliwości, że 
oszczędności z wdrożenia tej usługi będą, do podjęcia decyzji w sprawie przeglądów lekowych 
resortowi potrzebne jednak będą szacunki. Na przykład – czy zainwestowanie w przeglądy lekowe 
miliona złotych przyniesie pięć czy sześć milionów? By zdobyć wiedzę na ten temat, trzeba wyko-
nać usługę i zbadać jej koszty, tu nie wystarczy wiedza teoretyczna. Stąd potrzeba pilotażu, bo 
wiedza, którą już mamy, że to się opłaca, jest niewystarczająca. Trzeba rzecz sprowadzić do konkret-
nego pacjenta, grupy pacjentów i wyliczyć, jaką oszczędność przyniosło zainwestowanie w usługi 
prowadzone dla niego kwoty X złotych. Znalezienie duplikacji leków wymaga natomiast określe-
nia wymiernego horyzontu czasowego. Nie można jego efektów oceniać z perspektywy miesiąca, 
ale też nie dziesięcioleci. Trzeba uwzględnić najważniejsze interakcje, te najpowszechniejsze, do 
których dochodzi w związku z zażywaniem różnych produktów w ramach samoleczenie. Trzeba 
więc znaleźć wytrych � nansowy, by oszacować, że inwestując tyle, zaoszczędzimy tyle. To oznacza 
stworzenie nowego rozdziału farmakoekonomiki, nowego spojrzenia na koszty systemu zdrowia, 
w którym interwencja farmaceutyczna będzie wartością dodaną. 

Pisząc nasz raport , wiemy więc, że teraz potrzebna jest już odważna, ale przemyślana decyzja 
polityczna – tak, zaczynamy wdrażać opiekę. Bez tej decyzji i bez odpowiednich dotacji znów 
nic się nie wydarzy. Przedsiębiorcom prowadzącym apteki i  farmaceutom musi się opłacać 
prowadzenie nowych usług. Jeśli pieniądze się nie znajdą, nie pójdziemy z opieką dalej. Bo 
opieka ma być fakultatywna, nie obowiązkowa. Otwarta pozostaje też kwestia ewentualnej 
odpłatności pacjenta za taką usługę. Pieniądze są więc problemem – jak zawsze.

Od kilkunastu lat czekamy na otwarcie tej drogi. Wciąż dyskutujemy jednak, że opieka to 
sprawa bardzo ważna, bardzo potrzebna. I na wypowiedzeniu tych pięknych słów do tej pory 
się kończyło. Powstanie raportu nie oznacza więc wdrożenia opieki i z  tego trzeba zdawać 
sobie sprawę. Nasz raport ma być gotowy do końca roku.
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O tym, że obowiązek 
pełnienia dyżurów to 
postkomunistyczny 

relikt, który zupełnie nie przystaje 
do dzisiejszych realiów, aptekarze 
mówią od lat. W PRL-u apteki 
były państwowe i państwo 
płaciło za dyżury nocne. Po 
tamtych czasach pozostał nakaz 
pełnienia dyżurów (zgodnie 
z art. 94 rozkład godzin pracy 
na danym terenie określa 
w drodze uchwały rada powiatu). 
O zapłacie za nie nie ma mowy. 
Rekompensatą za pełnienie 
dyżuru nocnego jest możliwość 
pobierania 3,20 zł od pacjenta 
(niezależnie od ilości wydanych 
produktów i realizowanych 
recept). To kwota ustalona 
w 2013 r. I co trzeba podkreślić, 
nie można jej pobierać 
w niedziele, święta i inne dni 
wolne od pracy. Praktyka zaś jest 
taka, że wiele aptek w ogóle nie 
pobiera tej opłaty, bo doliczanie 
jej do rachunku jest negatywnie 
odbierane przez pacjentów.

Nieżyciowość art. 94 dobitnie 
pokazała wiosną pandemia 
koronawirusa: kiedy miliony 
pacjentów przypuściły szturm 

na apteki, kiedy niektóre apteki 
zostały zamknięte z powodu 
kwarantanny czy zakażeń lub 
były skazane na pracę w dwóch 
osobnych zespołach, kiedy 
wielu pracowników aptek 
w trakcie lockdownu musiało 
zostać w domu, żeby zająć się 
dziećmi, kiedy wielu aptekarzy 
pracowało dzień w dzień po 
kilkanaście godzin. W obliczu 
pandemii wiele aptek z uwagi 
na ograniczone możliwości 
– głównie kadrowe czy też 
ekonomiczne – zdecydowało 
się zawiesić dyżury. Skąd więc 
te wszystkie emocje wokół 
dyżurów nocnych, a konkretnie 
– wokół niedyżurowania aptek?

K EDY E C E R  
R

Przede wszystkim z bezsilności. 
Bezsilności pacjentów, którzy 
całowali klamkę apteki lub 
jechali kilkanaście kilometrów, 
żeby zobaczyć na drzwiach 
kartkę z napisem „nieczynne”. 
Bezsilności samorządowców, 
którzy uchwalają rozkłady godzin 
pracy aptek i nie mają żadnych 
narzędzi do tego, żeby egze-
kwować prawo miejscowe od 
właścicieli aptek lub po prostu 
nie mają wiedzy o obowiązu-
jących przepisach. Bezsilności 
resortu zdrowia, który od kilku 
lat ma propozycje rozwiązania 
problemu (chociażby ze strony 
samorządu aptekarskiego czy 
Związku Powiatów Polskich) i do 
tej pory pracuje nad � nalnym 
rozwiązaniem. Bezsilności 
parlamentarzystów, którzy 
zgłaszają kolejne interpelacje 
(po myśli pacjentów, samo-
rządowców czy samorządu 
aptekarskiego) i otrzymują 
na nie kolejne odpowiedzi, 

z których niewiele wynika. 
I w końcu bezsilności aptekarzy, 
która sprowadza się nie tyle do 
ekonomicznego, co raczej do 
braku ekonomicznego wymiaru 
dyżurów. Te wszystkie emocje 
wokół dyżurów biorą się z tego.

„Apteki nie dyżurują. Starostwo 
zapowiada interwencję”, „Gdzie 
kupić leki w święta? Apteki nie 
przestrzegają harmonogramu 
dyżurów”, „Po godz. 22.00 apteki 
nie dyżurują” – to niektóre 
z nagłówków artykułów 
z prasy lokalnej, jakie ukazały 
się w ostatnich miesiącach. 
Ciągle wybuchają kolejne 
afery typu „jakim prawem 
apteka X nie dyżuruje”, skargi, 
oskarżenia, gorące wymiany 
zdań, komentarze, które często 
sprowadzane są do jednego 
mianownika: to wina aptekarzy.

Braki kadrowe i nieopłacalność 
nocnych dyżurów – takie 
powody niedyżurowania podali 
właściciele aptek z 20-tysięcz-
nego Andrychowa (powiat 
wadowicki). Sytuacja trwała 
kilka miesięcy. Pacjenci byli 
odsyłani do aptek dyżurujących 
w Wadowicach. W spraw ę 
włączyła się rada seniorów. Bez 
skutku. W końcu wicestarosta 
zaapelowała do aptekarzy, 
żeby w „trosce o mieszkańców, 
a w szczególności o ich zdrowie” 
otworzyli apteki w nocy, dni 
wolne i święta. We wrześniu 
andrychowscy farmaceuci 
wrócili do pełnienia dyżurów.

ZAWIADOMIENIE
DO PROKURATURY

Ale nie wszędzie udaje się 
rozwiązywać problemy w taki 
sposób. Spór wokół dyżurów 

Mnóstwo emocji, 
straszenie prokuraturą 
i kontrolami, uchwały 

bez uzasadnienia, 
liczne apele 

i interpelacje 
poselskie, petycja 

Związku Powiatów 
Polskich i w końcu 

koronawirus – wokół 
aptecznych dyżurów 
w tym roku działo się 

nadzwyczaj dużo. 
Nadal jednak brakuje 

kropki  nad i, czyli 
nowelizacji feralnego 

art. 94 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne. Kiedy 

w końcu nieżyciowe 
przepisy przejdą do 

lamusa?

Apteczne dyżury.  
Relikt, który ma się dobrze

OPATRUNK
U

Produkt EAN (szt.)
BLOZ 
(szt.)
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Apteczne dyżury.  
Relikt, który ma się dobrze

OPATRUNK
U

Produkt EAN (szt.)
BLOZ 
(szt.)

Exufiber Ag+ 
5x5cm 

7323190151165 90966887323190151165 9096688

Exufiber Ag+ 
10x10cm

7323190151172 90966877323190151172 9096687

Exufiber Ag+ 
15x15cm

7323190151189 90986347323190151189 9098634

Exufiber Ag+ 
2x45cm

7323190151158 90966897323190151158 9096689

Mepilex Border Ag 
10x10cm

7332551816407 90915457332551816407 90915457332551816407 90915457332551816407 90915457332551816407 90915457332551816407 90915457332551816407 9091545
10x10cm10x10cm10x10cm

Mepilex Border Ag Mepilex Border Ag Mepilex Border Ag Mepilex Border Ag Mepilex Border Ag Mepilex Border Ag 

7323190151158 90966897323190151158 90966897323190151158 90966897323190151158 9096689
2x45cm2x45cm

Exufiber Ag+ 

7323190151189 90986347323190151189 90986347323190151189 90986347323190151189 9098634
15x15cm15x15cm15x15cm15x15cm15x15cm

Exufiber Ag+ 

7323190151172 90966877323190151172 90966877323190151172 90966877323190151172 9096687
10x10cm10x10cm10x10cm

Exufiber Ag+ 

7323190151165 90966887323190151165 90966887323190151165 90966887323190151165 90966887323190151165 90966887323190151165 9096688
5x5cm 5x5cm 

Exufiber Ag+ Exufiber Ag+ 
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„Apteki nie dyżurują. 
Starostwo zapowiada 

interwencję”, „Gdzie kupić 
leki w święta? Apteki nie 

przestrzegają 
harmonogramu dyżurów”, 
„Po godz. 22.00 apteki nie 

dyżurują” – to niektóre 
z nagłówków artykułów 

z prasy lokalnej, jakie 
ukazały się w ostatnich 

miesiącach.

D Y Ż U R Y  W  A P T E K A C H

w powiecie kartuskim zaczął 
się od petycji, którą w imieniu 
mieszkańców złożył Tyberiusz 
Kriger, miejski radny. Pytał 
w niej, dlaczego nie można 
w Kartuzach nocą zrealizować 
recepty na leki. W dyskusję 
włączyli się aptekarze z Kartuz 
i mgr farm. Mariusz Politowicz 
z Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Co zrobił starosta kartuski 
Bogdan Łapa? W oświadczeniu 
stwierdził, że rada powiatu, 
ustalając godziny pracy aptek, 
wykonała swój obowiązek 
ustawowy wynikający z Prawa 
farmaceutycznego. „Podjęliśmy 
decyzję o zawiadomieniu 
prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez 
właścicieli aptek wyznaczonych 
do pełnienia dyżurów. Naszym 
jedynym celem jest zapewnienie 
dostępności do leków w porze 
nocnej mieszkańcom powiatu 
kartuskiego i dołożymy 
wszelkich starań, aby jak 
najszybciej tę dostępność 
przywrócić” – napisał we 
wrześniu starosta kartuski.

Jest jeszcze inna „strategia” – 
przyjmowanie rozkładu pracy 
aptek bez opinii rady aptekar-
skiej, co jest w sprzeczności 
z zapisami prawa farmaceu-
tycznego. Tak stało się we 
wrześniu w Łomży. Temat tra�ł 
na sesję rady miasta, dlatego 
że jedyna całodobowa apteka 
w tym mieście ograniczyła 
godziny swojej pracy. Władze 
Łomży opracowały tymczasowy 
harmonogram pracy aptek, 
ważny przez trzy miesiące, 
czyli do końca 2020 r. – Jako 
samorząd zgodnie z przepisami 
musimy zapewnić mieszkańcom 
całodobowy dostęp do leków 
– mówił na sesji rady miasta 
prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski. Czy tak podjęta 
uchwała jest ważna? – Jeśli 
wojewoda się nie dopatrzy tego 
rażącego naruszenia przepisów, 
uchwała będzie ważna – 
tłumaczy mgr farm. Mariusz 
Politowicz z NRA. – Potem 
zostaje wniosek do Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego, 
który ją anihiluje bez litości.

Unieważnienie uchwały 
przez WSA wstecznie ją 
usuwa z obrotu prawnego. 
Gdyby więc WIF wszczął 
postępowanie przeciw aptece 
za niedyżurowanie, będzie 
zmuszony je umorzyć. Podobnie 
brak uchwały nie daje podstaw 
do wszczęcia postępowania 
np. przez WIF i OROZ.

A Y TERE  
D C  A E APTEK

Kolejny przykład: powiat 
szczycieński. W tym przypadku 
uchwałą dotyczącą rozkładu 
godzin pracy aptek zajął się 
WSA w Olsztynie. Plan dyżurów 
uzyskał pozytywną opinię 
wójtów i burmistrzów z powiatu. 
Negatywną opinię zaś wydał 
prezes OIA w Olsztynie. Jedna 
ze spółek prowadząca apteki 
na tym terenie zdecydowała 
się wnieść skargę na uchwałę. 
Skarżący wskazał m.in. na 
negatywną opinię OIA, brak 
uzasadnienia uchwały i na to, że 
w nierównym stopniu obciążyła 
ona dyżurami apteki należące 
do spółki, nie uwzględniając 
wszystkich podmiotów 
działających na terenie powiatu 
szczycieńskiego (w powiecie 
działają 24 placówki, a dyżury 
miało pełnić tylko 12 z nich).

Starosta w odpowiedzi na 
skargę wniósł o jej oddalenie. 
Wskazał, że wojewoda „ocenił 
uchwałę jako prawidłową nie 
tylko pod względem formalnym 
(...)” i „realizującą założony przez 
ustawodawcę cel – zaspoko-
jenie potrzeb mieszkańców 
w dostępie do pomocy farma-
ceutycznej”. WSA w Olsztynie 
zdecydował się oddalić skargę.

„Argumentacja skarżącej 
sprowadza się do trudności 
kadrowych i �nansowych, jak 
również arbitralnej ingerencji 
Rady Powiatu w zasadę swobo- 
dy działalności gospodarczej. 

Tymczasem Rada Powiatu, 
podejmując uchwałę, nie mogła 
brać pod uwagę hipotetycznych 
trudności, jakie może mieć 
podmiot prowadzący aptekę 
w zrealizowaniu obciążającego 
go, a wynikającego wprost 
z ustawy obowiązku. Pełnienie 
dyżurów nocnych i podczas 
dni wolnych od pracy wchodzi 
w zakres ustawowych zadań 
aptek ogólnodostępnych. Nie 
zasługuje na uwzględnienie 
zarzut naruszenia prawa poprzez 
władcze i arbitralne działanie 
organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego, a to 
dlatego, że to delegacja zapisana 
w Prawie farmaceutycznym 
nakłada na radę każdego 
powiatu obowiązek podjęcia 
uchwały w przedmiocie 
ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych 
na danym terenie” – pisze 
WSA w uzasadnieniu.

A co z zarzucanym nieodniesie-
niem się do negatywnej opinii 
OIA? Sąd uznał, że argumenty 
wskazane w tej opinii „nie mogły 
rzutować na postanowienia 
uchwały”. – Art. 94 Prawa 
farmaceutycznego pozwala 
powiatom na ignorowanie 
oczywistych trudności uniemoż-
liwiających pełnienie dyżurów 
przez apteki – komentuje 
Politowicz. – Również zakres 
i procedura opiniowania 
projektu uchwały zawiera 
wewnętrzny mechanizm, który 
doprowadza do jedynych 
możliwych skutków, czyli 
powzięcia uchwały wbrew 
opinii aptek. Dlaczego wójtowie 
lub burmistrzowie mieliby być 
przeciwni dyżurom, które są 
na koszt i odpowiedzialność 
personelu aptek? Generuje 
to kaskadę kon�iktów na 
linii powiat–apteki–pacjenci. 
Pozwala również sądom na 
wydawanie wyroków o treści jak 
w komentowanym orzeczeniu 
z Olsztyna, ale na szczęście tylko 
w przypadku wspomnianej 
argumentacji. Gdy używana 
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„Środowisko farmaceutów 
podnosi, iż uchwalane 
przez rady powiatów 
harmonogramy godzin 
pracy stanowią 
ograniczenie ich swobody 
działalności gospodarczej. 
Właściciele i kierownicy 
aptek wskazują także, 
iż powodem uchylania się 
od dyżurów nocnych 
i świątecznych jest niska 
rentowność uzyskiwana 
przez apteki w tym 
czasie” – pisze poseł 
Marek Polak z PiS.

D Y Ż U R Y  W  A P T E K A C H

jest inna argumentacja, wyroki 
są korzystne dla aptek.

Politowicz w 2016 r. sam 
wygrał ze swoją radą powiatu, 
uzyskując prawomocny wyrok 
unieważniający jej uchwałę. 
Powody jego wygranej były 
dwa: po pierwsze – uchwale 
brakowało uzasadnienia i po 
drugie – cytat z orzeczenia: 
„szczególna rola apteki (...) nie 
może być jednak podstawą 
do nadmiernego obciążenia 
[jej] obowiązkiem pracy we 
wskazanych porach i nie może 
mieć charakteru dowolnego”.

NOC NIE W APTECE

Co jakiś czas pojawiają 
się inicjatywy zmierzające 
do zmiany art. 94 Prawa 
farmaceutycznego. Jedną z nich 
w maju br. zainicjował „Magazyn 
Aptekarski”. Poprzedziły ją 
konsultacje w środowisku apte-
karskim. Na podstawie opinii 
farmaceutów wypracowaliśmy 
rekomendacje zmian przepisów. 
Zgodnie z nimi dyżury nocne 
powinny być dobrowolne 
i płatne, muszą stać się usługą 
farmaceutyczną rozliczaną 
tak samo jak inne usługi 
medyczne. Ponadto rozkład 
godzin pracy aptek powinien 
być dostosowany do potrzeb 
ludności i możliwości aptek, czyli 
powinny one np. dyżurować 
w godzinach największej 
sprzedaży leków Rx (w godz. 
21.00-24.00 i w godz. 5.00-7.00). 
Wskazywaliśmy wówczas także, 
że za ustalanie rozkładu godzin 
pracy powinni odpowiadać 
wojewodowie po zasięgnięciu 
opinii izb aptekarskich, a za 
rozliczanie – oddziały NFZ.

W czerwcu otrzymaliśmy 
odpowiedź. – Wiele z zapre-
zentowanych postulatów jest 
rozważanych przez Ministerstwo 
Zdrowia i poddawane są 
analizom – napisał wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski.

„Obecnie w resorcie rozważa 
się możliwość zmiany obowią-
zujących przepisów prawa 
w zakresie dyżurów nocnych, 
świątecznych i w dni wolne od 
pracy pełnionych przez apteki 
ogólnodostępne. Dyskutowane 
były, i nadal są, różne 
warianty – włącznie z aspektem 
do�nansowywania działalności 
aptek w porach nocnych oraz 
dni wolne od pracy z poziomu 
samorządowego, jak również 
ustawowych mechanizmów 
pozwalających na skuteczne 
egzekwowanie prawa stanowio-
nego na ich terytorium. Materia 
ta, jako związana z organizacją 
i zadaniami jednostek samo-
rządu terytorialnego, wykracza 
poza wyłączne kompetencje 
Ministra Zdrowia, dlatego 
niezbędne są szerokie konsul-
tacje międzyresortowe, jak 
i społeczne” – informuje resort.

Do tej pory jednak nie 
odbyły się zapowiadane 
konsultacje. Jesienią zapytaliśmy 
ministerstwo o to, kiedy 
zostaną one ogłoszone. Ale 
konkretna data nie została 
wskazana. Nieco więcej o tym, 
jak może zostać rozwiązana 
kwestia �nansowania dyżurów, 
dowiedzieliśmy się niedawno 
ze stanowiska Ministerstwa 
Zdrowia, które tra�ło do 
senackiej Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji.

Resort wskazał w nim, że 
obecnie nie ma potrzeby 
wyznaczania do pełnienia 
dyżurów aptek w miastach 
liczących powyżej 25 tys. 
mieszkańców. – W takich 
miastach liczba potencjalnych 
klientów aptek jest większa, 
zatem nie ma potrzeby dopłaty 
do usługi, która może być 
realizowana w sposób umożli-
wiający osiągnięcie zysku przez 
podmiot prowadzący aptekę, jak 
również, że do osiągnięcia tego 
celu wystarczy �nansowanie 
dyżurów jednej apteki, a nie 
dwóch jednocześnie, jak 
proponują wnioskodawcy 

– pisze Miłkowski 
w piśmie do komisji.

ZAPŁAC  Z 
 A RZ DY

W ocenie resortu zdrowia część 
kosztów aptecznych dyżurów 
powinien ponosić samorząd. 
Ministerstwo w tej chwili stoi na 
stanowisku, że do godz. 23.00 
pełnienie dyżurów mogłoby 
być �nansowane przez NFZ, 
a „w sytuacji, gdy starosta uzna, 
że apteka powinna być czynna 
dłużej w porze nocnej, dyżur 
powinien być �nansowany 
z lokalnego budżetu”.

– Powyższe wynika nie tylko 
z analizy przeprowadzonej przez 
ministerstwo, która wykazała, 
że praktycznie pomiędzy godz. 
23.30 a 6.00 rano w zasadzie nie 
sprzedaje się leków refundo-
wanych czy na receptę, ale 
również z sygnalizowania przez 
podmioty prowadzące apteki, 
że klienci odwiedzają apteki 
dyżurne głównie do północy, 
zaś później ruchu na ogół już 
nie ma wcale – pisze Miłkowski.

Wiceminister wskazuje, że 
dyżury aptek powinny być 
dostosowane do realnego 
zapotrzebowania na te 
usługi, „bez nadmiernego 
obciążania pracujących w nich 
farmaceutów”. – Minister 
zdrowia popiera inicjatywę 
uregulowania powyższej 
problematyki i kończy pracę nad 
własną propozycją, która będzie 
dążyć do zaproponowania 
modelu dyżurów aptek, by 
godzić interesy wszystkich 
jego uczestników – czytamy.

A P Ł E P Z  
INTERPELACJE

W ciągu ostatnich miesięcy 
wielu posłów – zarówno tych 
z opozycji, jak i z partii rządzącej 
– składało interpelacje 
i zapytania dotyczące dyżurów. 
W listopadzie głos zabrał 
Marek Polak z PiS. – W ostatnim 



28r 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  |  G R U D Z I E Ń  2 0 2 0 / S T Y C Z E Ń  2 0 2 1

D Y Ż U R Y  W  A P T E K A C H

czasie pojawia się wiele 
informacji o nierealizowaniu 
wspomnianego obowiązku 
przez apteki i niemożności 
wyegzekwowania go przez 
samorządy powiatowe – 
czytamy w jego interpelacji. 
– Środowisko farmaceutów 
podnosi, iż uchwalane przez 
rady powiatów harmono-
gramy godzin pracy stanowią 
ograniczenie ich swobody 
działalności gospodarczej. 
Właściciele i kierownicy aptek 
wskazują także, iż powodem 
uchylania się od dyżurów 
nocnych i świątecznych jest 
niska rentowność uzyskiwana 
przez apteki w tym czasie.

Poseł PiS zauważa, że zarówno 
farmaceuci, jak i samorzą-
dowcy „jako remedium na 
opisany problem wskazują 
możliwość do� nansowywania 
działalności aptek w porach 
nocnych oraz dni wolne 
od pracy. W ślad za takim 
wsparciem zasadne wydaje się 
być uchwalenie ustawowych 
mechanizmów pozwalających 
na skuteczne egzekwowanie 
prawa stanowionego na 
terytorium każdego powiatu”.

W odpowiedzi wiceministra 
Miłkowskiego na tę interpe-
lację nie znajdziemy jednak 
konkretów. – Minister Zdrowia 
od dłuższego czasu rozważał 
możliwość zmiany obowią-
zujących przepisów prawa 
w zakresie dyżurów nocnych, 
świątecznych i w dni wolne od 
pracy pełnionych przez apteki 
ogólnodostępne. Dyskuto-
wane były, i nadal są, różne 
warianty reorganizacji dyżurów 
– włącznie z aspektem 
do� nansowywania działalności 
aptek w porach nocnych oraz 
dni wolne od pracy – czytamy 
w odpowiedzi na interpelację.

Dalej zaś Miłkowski informuje, 
że w resorcie zdrowia „trwają 
prace � nalizujące zmiany 
prawa w przedmiotowym 
zakresie, zatem nie jest 
możliwe przedstawienie 
wszystkich szczegółowych 
rozwiązań dotyczących 
dyżurów aptecznych”. Wciąż 
więc nie wiadomo, kiedy 
ministerstwo przedstawi swoje 
rozwiązanie. Ma ono – jak 
zapowiada resort – „dążyć 
do zoptymalizowania 
problemu dyżurów aptek 
i pogodzenia interesów 
wszystkich jego uczestników”.

W czym więc problem? 
Dlaczego wciąż nie widać 
na horyzoncie nowelizacji 
art. 94? Inne światło na ten 
problem rzucił poseł Lewicy 
Robert Kwiatkowski. W swojej 
interpelacji przywołał wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego 
z listopada ub.r. i zwrócił 
uwagę na to, że organizacja 
i � nansowanie opieki 
zdrowotnej to zadanie władz 
centralnych, a nie samo-
rządów. Jego zdaniem więc 
dyżury apteczne powinny być 
� nansowane przez państwo 
np. za pośrednictwem NFZ.

– Ustawodawca powinien 
dać samorządom, za 
pośrednictwem NFZ, narzędzie 
� nansowe pokrywania 

aptekarzom dyżurów nocnych 
aptek – napisał Kwiatkowski 
w swojej wrześniowej inter-
pelacji. – Dopiero wówczas 
samorządy powinny uzyskać 
też wnioskowane przez nie 
możliwości sankcji karnych 
i � nansowych względem 
podmiotów niepodporząd-
kowujących się rygorom 
ustawy  w zakresie dyżurów 
nocnych aptek. Być może 
kwestie kontraktów z aptekami 
w przedmiocie zakontrakto-
wania usługi nocnych dyżurów 
powinien przejąć NFZ, 
a samorząd tylko uchwalałby 
plan dyżurów nocnych aptek.

STRATEGICZNY 
DOKUMENT RAMOWY

Co dalej? Jedyną perspektywę 
czasową w kontekście zmian 
dotyczących aptecznych 
dyżurów wskazuje „Strategia na 
rzecz rozwoju aptek” podpisana 
przez Ministerstwo Zdrowia 
i Naczelną Izbę Aptekarską na 
początku października br.
Strony zobowiązały się 
do „unormowania zasad 
i warunków pełnienia przez 
apteki ogólnodostępne 
dyżurów w porze nocnej, 
w niedziele, święta i inne dni 
wolne od pracy, w sposób, 
który zagwarantuje ustalenie 
i zaspokojenie rzeczywistych 
potrzeb ludności, przy 
równoczesnym stworzeniu 
warunków prawnych, 
organizacyjnych i � nansowych, 
które pozwolą aptekom na 
efektywne wykonywanie 
ich zadań bez ponoszenia 
strat” – czytamy w strategii.

To dość ogólne i niewiele 
mówiące zobowiązanie. Nie 
precyzuje konkretnie, w jaki 
sposób mają być � nansowane 
dyżury. Ważne jest jednak to, 
że strony ustaliły rozwiązanie 
tej kwestii w pierwszej połowie 
2021 r. Musimy więc na razie 
uzbroić się w cierpliwość.

Wojciech Giedrys

Ministerstwo Zdrowia 
i Naczelna Izba 

Aptekarska ustaliły,
że problem aptecznych 

dyżurów ma zostać 
rozwiązany w pierwszej 

połowie 2021 r.
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W najbliższych dniach 
katalog Suplindex tra�  do 
większości aptek w Polsce. To 
pierwsze tak kompleksowe 
opracowanie dotyczące 
suplementów diety w Polsce. 
Po co powstał Suplindex?
Suplindex powstał, żeby 
wspierać farmaceutów 
w codziennej pracy 
z suplementami diety. Chaos 
informacyjny panujący na 
rynku suplementów diety 
doprowadził do sytuacji, 
w której wielu ekspertów 
straciło zaufanie do tej kategorii 
produktowej. Chcemy, żeby 
katalog Suplindex stał się 
ważnym narzędziem porząd-
kującym rynek suplementów 
diety w Polsce. To inicjatywa 
promująca działania � rm 
prowadzące do poprawy 
jakości obecnych w obrocie 
suplementów diety. Do tej 
pory brakowało w Polsce 
jednego, pozbawionego 
narracji marketingowej źródła 
informacji, w którym zarówno 
ekspert, jak i konsument 
mógłby zwery� kować dane 
o produkcie oraz dokonać 
odpowiedzialnego wyboru. 
Suplindex wypełnia tę lukę. 

Do kogo kierowany jest 
Suplindex? Czy tylko 
do farmaceutów? Czy 
pożytek z niego będą 
mieć też pacjenci?
Katalog Suplindex w wersji 
papierowej jest przeznaczony 
dla aptek. Powstał we 
współpracy z farmaceutami, 
dzięki czemu ma być 
użyteczny w codziennej 
pracy z pacjentem. W swojej 
misji dążymy do poprawy 
bezpieczeństwa pacjentów 
poprzez podnoszenie 
poziomu wiedzy ekspertów 
na temat suplementów diety. 
Aby zrealizować swój cel, 
wprowadziliśmy do naszego 
programu ikony informacyjne 

(dla wegan, bez glutenu, bez 
laktozy, bez cukru, dla kobiet 
w ciąży), które odpowiadają 
niestandardowym potrzebom 
niektórych grup konsumentów 
suplementów diety. Oprócz 
wersji drukowanej w internecie 
funkcjonuje aktualizowana na 
bieżąco baza suplementów 
diety, gdzie każdy może spraw-
dzić informacje o produkcie.

Czym są oznaczenia jakości 
Suplindex? W jaki sposób są 
one przyznawane suple-
mentom diety? W czym są 
pomocne? Na co wskazują?
Oznaczenia Suplindex 
mają za zadanie wspierać 
odbiorcę w wery� kacji 
jakości suplementów diety. 
Chcemy promować działania 
zmierzające do poprawy 
jakości żywności prozdro-
wotnej, � rm funkcjonujących 
w obrocie aptecznym. 
Model naszych oznaczeń 
powstał we współpracy 
z uczestnikami rynku pod 
nadzorem ekspertów z branży. 
Warunkiem podstawowym, 
który musiał spełnić każdy 
produkt obecny w katalogu, 
było dokonanie noty� kacji 
produktu do Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 
Należy wyraźnie podkreślić, 
że oznaczenia Suplindex 
nie są w żaden sposób 
odniesieniem do statusu 
produktów w o� cjalnym 
rejestrze Głównego Inspektora 
Sanitarnego i nie stanowią 
spełnienia obligatoryjnych 
w świetle prawa wymagań. 
Obecność produktu w Suplin-
dexie wynika z dobrowolnej 
decyzji podmiotu o wzięciu 
udziału w Programie 
Suplindex. Aby otrzymać 
oznaczenia, podmiot odpo-
wiedzialny musi przedstawić 
dokumentację potwierdzającą 
wdrożenie wymaganych 
przez nas w regulaminie 

standardów jakości na etapie 
produkcji suplementów diety.

Jakie możliwości daje 
Suplindex w wersji 
elektronicznej?
Katalog w formie elektro-
nicznej jest dostępny pod 
adresem www.suplindex.com.
Jest to ogólnodostępna 
baza danych gromadząca 
informacje o suplementach 
diety. W serwisie funkcjonuje 
bardzo rozbudowana 
wyszukiwarka produktów, 
która pozwala  znaleźć 
suplement diety  po wpisaniu 
składnika lub przeznaczenia. 
Wprowadzamy także kolejne 
udogodnienia wspierające 
w doborze najlepszego 
produktu. Jednym z nowszych 
rozwiązań jest porównywarka 
suplementów diety. Zdajemy 
sobie sprawę, że sytuacja na 
rynku suplementów diety jest 
bardzo dynamiczna. Każdego 
dnia do obrotu wprowadza 
się mnóstwo nowych 
produktów, wiele pozycji jest 
także wycofywanych. Dążymy 
do aktualizacji na bieżąco 
naszego wykazu, tak aby był 
on jak najbardziej użyteczny. 

Jak w związku z tym będzie 
się rozwijać Suplindex? Czy 
w planach są kolejne edycje?
Wierzymy, że wydanie 
pierwszego  drukowanego
katalogu Suplindex przyczyni 
się do szerszej dyskusji na temat 
potrzeb dotyczących informacji 
o suplementach diety w Polsce. 
Dane, które zbierzemy od 
odbiorców, będą stanowić 
cenne źródło wiedzy, które 
wykorzystamy w powołaniu 
kolejnych inicjatyw istotnych 
w realizacji naszej misji. Druga 
edycja katalogu Suplindex 
zostanie wzbogacona o nowe 
rozwiązania odpowiadające 
potrzebom, o których wkrótce 
usłyszymy od farmaceutów.

K A T A L O G  S U P L E M E N T Ó W  D I E T Y

 – Chaos informacyjny 
panujący na rynku 

suplementów diety 
doprowadził do 

sytuacji, w której wielu 
ekspertów straciło 

zaufanie do tej 
kategorii produktowej 

– mówi Patryk 
Zielniewski, członek 

zespołu projektowego 
katalogu 

suplementów diety 
Suplindex, 

w rozmowie 
z Wojciechem 

Giedrysem.



33r e n t g e n  m i e s i ą c a



34 

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  |  G R U D Z I E Ń  2 0 2 0 / S T Y C Z E Ń  2 0 2 1

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 listopada 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. NA
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Odporność psychiczna 
jest niezwykle ważna, 
zwłaszcza w kontekście 
zarządzania zespołem 
aptecznym. Trudno 
wyobrazić sobie dobrze 
działający team, kiedy 
kierownik ciągle ulega 
emocjom, a po każdej 
porażce jest bliski 
załamania.

Jacek Olszewski
trener sprzedaży, 
trener aptekarski, 
coach

Witaminy aptekarskiej 
odporności psychicznej

Mam to szczęście, że 
urodziłem się wolny 

od alergii. To ogromna zaleta, 
zwłaszcza wiosną. Kto kiedyś 
kichał przy koszeniu trawy, ten 
wie. Z wiekiem nabawiłem się 
jednak jednego niezwykle 
silnego uczulenia. Przeszkadza mi 
ono i problem w tym, że ja sam 
mam umiarkowany wpływ na 
jego łagodzenie. Tym uczuleniem 
jest wysoka nadwrażliwość 
na marudzenie i narzekanie.

Jako że Polacy uważają się za 
naród narzekaczy (bardziej 
uważają, niż są), mam kilka 
okazji, żeby podrapać się po 
nosie. Jednak to, jak ja reaguję, 
nie ma dla was żadnego 
znaczenia. Znaczenie ma 
pytanie, czy niektórzy z was nie 
są przypadkiem alergenami.

Skąd taki wstęp? Farmaceuci 
w 99 proc. to nie są ludzie 
„z łapanki”. Wybór drogi 
aptekarskiej zwykle jest dość 
przemyślany, ponieważ ani szkoły 
nie są łatwe, ani praca lekka. Za 
to odpowiedzialność ogromna. 
Dodatkowo zmagacie się z coraz 
bardziej wolnym rynkiem, 
zmianami w otoczeniu bizne-

sowym i prawnym. Jakby tego 
było mało, kierownicy muszą 
odznaczać się kompetencjami 
związanymi z zarządzaniem 
personelem, budowaniem 
pozycji na rynku etc.

Cały ten wstęp jest właśnie po to, 
żeby podkreślić, jak ważne jest 
budowanie i rozwijanie w sobie 
odporności psychicznej. Oprócz 
kompetencji merytorycznych, 
umiejętności obsługi pacjenta 
oraz opanowania technik 
kierowniczych to kolejny �lar, 
dzięki któremu będziecie mogli 
działać również w pandemii. Tak, 
z tego wynika, że odporność 
psychiczną można nabyć, można 
ją zwiększać, a więc można ją 
też stracić. Uśmiałem się zdrowo, 
kiedy usłyszałem gdzieś, że ludzie 
rodzą się twardzi i odporni. Serio?

P TE C AŁ 
DP R C Y

Psychologia intensywnie 
zajmuje się rozwojem 
tzw. inteligencji emocjonalnej, 
której podstawą jest odporność 
psychiczna. Podobnie jak ze 
zdrowiem – każdy ma pewien 
potencjał odpornościowy. 

Pytanie – czy go wykorzysta 
i zwiększy, czy pozwoli, by 
ten osłabł i zaczął zanikać.

W toku badań nad odpornością 
psychiczną wyszczególniono 
pewien zestaw umiejętności, 
które ją tworzą i pomagają 
nam się pozbierać po różnych 
zawirowaniach życiowych. Kiedy 
więc uświadomicie sobie, jakie 
to umiejętności, zyskacie szansę 
na ich codzienne wzmacnianie 
i świadome sięganie dokładnie po 
te strategie, które je uruchamiają. 
Przejdźmy zatem do konkretów.

Wspomniane badania wyodręb-
niły zestaw cech, które rozwijane 
tworzą solidne fundamenty 
wewnętrznej siły. Czym jest zaś 
sama odporność psychiczna, 
dobrze pokazuje nieco zmieniony 
cytat Rocky’ego Balboa: „Ważne 
jest, jak wiele jesteś w stanie 
znieść i iść do przodu..., będąc 
zadowolonym z siebie”.

TA Y DP R C

Podstawowe cechy odporności 
psychicznej, które można i warto 
rozwijać, można porównać do 
zestawu witamin, które pozy-
tywnie wpływają na organizm. Są 
to: optymizm, zaakceptowanie 
siebie i otoczenia, pro- 
aktywność, rezygnacja z bycia 
o�arą, odpowiedzialność 
i nastawienie na przyszłość.

Gdybym powiedział, że waszym 
zdaniem optymista jest osobą 
często uśmiechniętą, która 
emanuje energią i zaraża nią 
pacjentów i kolegów z pracy, 
pewnie przyznalibyście mi rację. 
Oczywiście to tylko cześć obrazu, 
ponieważ optymiści są bardziej 
złożeni. Jedna z koncepcji 
psychologicznych mówi, że 
prawdziwymi optymistami są 



36m a r k e t i n g ,  p r a w o  i  r e g u l a c j e

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  G R U D Z I E Ń  2 0 2 0 / S T Y C Z E Ń  2 0 2 1

O D P O R N O Ś Ć  P S Y C H I C Z N A

Podstawowe cechy 
odporności 

psychicznej, które 
można i warto rozwijać, 

można porównać
do zestawu witamin, 

które pozytywnie 
wpływają na organizm. 

Są to: optymizm, 
zaakceptowanie siebie 

i otoczenia, 
proaktywność, 

rezygnacja z bycia 
o� arą, 

odpowiedzialność 
i nastawienie

na przyszłość.

osoby, które mają świadomość, 
że mogą mieć wpływ na 
swoje życie, że złe momenty 
kiedyś się kończą, i mają 
w sobie tyle siły, by się po 
nich podnieść i żyć. Oprócz 
tego są świadome, że mogą 
ich czekać porażki, ale wiedzą 
też, że  się z nich podniosą.

Bardzo ciekawą cechą ludzi, 
o których można powiedzieć, 
że są odporni psychicznie, jest 
podejście do zmian oparte 
o akceptację rzeczywistości. 
Akceptacja zmian to dostrze-
ganie w nich nowych możli-
wości. Nawet jeżeli z pozoru 
zmiany te mogą wydawać się 
trudne, warto wykorzystać ich 
potencjał. Żyjemy w  czasie 
pandemii. Możemy oczywiście 
zanegować jej obecność 
i skutki, ale wiadomo, że to 
niczego nie zmieni. I kiedy 
podczas szkoleń mówię, że 
koronawirus daje aptekarzom 
szansę na stworzenie niezwykle 
silnych relacji z pacjentem, na 
początku widzę niedowierzające 
uśmiechy. Ale z czasem 
dociera również i taki fakt, że 
kiedy, jeżeli nie w kryzysie, 
tworzą się najsilniejsze więzi? 
Przecież to do apteki  idziemy, 
kiedy czujemy się zdrowotnie 
zagrożeni. Koronawirus 
przyniósł zmianę, na którą nie 
macie wpływu. Z pewnością 
natomiast macie wpływ na 

własną reakcję. Może będzie 
to impuls, aby zmienić swoją 
obsługę pacjenta na bardziej 
relacyjną, a mniej technicznie 
rzeczową? Lojalność pacjenta 
zbudowana w pandemii 
będzie znacznie trwalsza niż ta 
tworzona w normalnych warun-
kach. Trzeba jednak przyjąć 
fakt zmienionego otoczenia 
i szukać aktywnie korzyści 
dla siebie i swojej placówki.

C  P Z K A A 
R Z ZA

I tutaj wchodzi proaktywność, 
czyli chęć poszukiwania 
rozwiązań. To doskonały lek 
na moją alergię. Zamiast 
zastanawiać się, jak bardzo 
źle może być, warto szukać 
opcji, w których może być 
lepiej. A jeżeli na początku 
nie będzie, wtedy szukać 
dalej. Alternatywą jest usiąść 
i płakać. Tylko po co to komu?

Kolejną cechą ludzi 
psychicznie odpornych jest 
odpowiedzialność za to, co 
robią. Częścią narzekania jest 
tzw. robienie z siebie o� ary. To 
bardzo wygodne, ponieważ 
pozwala przerzucić wszystko, 
co złe na innych. „Mendzenie”, 
że mityczni oni są winni, a ja to 
zrobiłbym tak i tak, ale w tych 
warunkach się nie da, to właśnie 
słowa o� ary. Jeżeli czasem 
brzmią w waszych głowach, 
uważajcie. Są bardzo kuszące.

Jakie zachowania powinien 
rozwijać w sobie aptekarz, 
który chce budować swoją 
odporność psychiczną, już 
wiecie. Tutaj wymienię kilka 
zachowań, które skuteczne 
obniżają ten rodzaj odporności. 
Warto więc jak najszybciej 
je eliminować. Są to:

• gdybanie i wyciąganie 
wniosków na podstawie 
fragmentów sytuacji 
lub cudzych opinii,

• uogólnienia, np.: „zawsze ja 
muszę rozpakowywać towar”,

• personalizacja, czyli branie 
wszystkiego, co się dzieje do 
siebie. Kolega złapał katar, 
a ty uważasz, że to przez 
ciebie, bo otworzyłeś okno.

Jak uniknąć wpadnięcia 
w powyższe pułapki? Wystarczy 
zadać sobie pytanie: skąd to 
wiem? Uczciwa odpowiedź 
pokaże, jak bardzo kruche 
są podstawy naszych 
domysłów i przeświadczeń.

Jeszcze jeden składnik odpor-
ności psychicznej jest wart 
wspomnienia. To kompetencja 
planowania przyszłości. Mam 
na myśli umiejętność przewi-
dywania tego, co może się stać 
w danej sytuacji i odpowiednio 
wczesne usuwanie sobie 
przeszkód spod nóg. Plano-
wanie w tym rozumieniu to 
przewidywanie i rozgrywanie 
w głowie pewnych scenariuszy, 
by czuć się pewnie w danej 
sytuacji. Jeśli zawczasu prze-
trenuje się sytuację w myślach, 
mózg będzie przygotowany 
na wiele wariantów 
i zwyczajnie nie będzie musiał 
improwizować na poczekaniu.

Odporność psychiczna jest 
niezwykle ważna zwłaszcza 
w kontekście zarządzania 
zespołem aptecznym. Trudno 
wyobrazić sobie dobrze 
działający team, kiedy kierownik 
ciągle ulega emocjom, a po 
każdej porażce jest bliski 
załamania. Koronawirus nadal 
wokół nas krąży i zespół 
chce mieć oparcie w swoim 
kierowniku. Nie znajdzie go, 
jeżeli ten będzie miał słabą 
odporność psychiczną. 
Powyższe wskazówki są jak 
zestaw witamin. Regularnie 
stosowane wzmocnią 
organizm. Zażyte tylko od 
czasu do czasu lub wcale nie 
przyniosą efektu. Jak zawsze 
pozostawiam do wyboru.

Właśnie on tak pomaga!

Szeroki zakres mocy i postaci dostosowanych 
do potrzeb pacjentów w różnym wieku 

– od niemowlęctwa do starości1-5
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Menedżer emocji
w aptece

Właśnie on tak pomaga!

Szeroki zakres mocy i postaci dostosowanych 
do potrzeb pacjentów w różnym wieku 

– od niemowlęctwa do starości1-5

Amoksiklav® – produkt firmy Sandoz, 
która dba o polskiego pacjenta inwestując 

w projekty typu

AMOK/019/09-2020
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Właśnie on tak pomaga!

Amoksiklav® Skład: Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (500 mg+125 mg), tabletki powlekane i  tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające 
rozpadowi w jamie ustnej: 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu; 
Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (875 mg+125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 
i granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 1 tabletka/1 saszetka zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego 
w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (400 mg+57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci 
amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane. 1 tabletka powlekana 
zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Wskazania: Leczenie zakażeń 
bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia
oskrzeli (właściwie rozpoznane), pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, 
zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, 
zwłaszcza zapalenie kości i szpiku. Amoksiklav 375 mg: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), 
zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym 
się zapaleniem tkanki łącznej. Dawkowanie i sposób podawania: Lek podaje się doustnie na początku posiłku. Amoksiklav 625 mg: Dorośli i dzieci ≥40 kg: 1 tabletka 
3 razy na dobę. Dzieci <40 kg: (20 mg+5 mg) do (60 mg+15 mg)/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych. U dzieci ≤6 lat preferuje się lek w postaci zawiesiny lub saszetek. 
Brak danych u dzieci <2 lat. Zaburzenia czynności nerek. Dorośli i dzieci ≥40 kg: Clkr 10-30 ml/min: 500 mg+125 mg 2 razy na dobę. Clkr <10 ml/min: 500 mg+125 mg 
raz na dobę. Hemodializa: 500 mg+125 mg co 24h + 500 mg+125 mg w czasie i na koniec dializy. Dzieci <40 kg: Clkr 10-30 ml/min: (15 mg+3,75 mg)/kg 2 razy na dobę 
(max 500 mg+125 mg 2 razy na dobę). Clkr <10 ml /min: (15 mg+3,75 mg)/kg raz na dobę (max 500 mg+125 mg). Hemodializa: (15 mg+3,75 mg)/kg raz na dobę + po 
1 dawce przed i po hemodializie. Amoksiklav 1000 mg/Amoksiklav (457 mg)/5 ml Dorośli i dzieci ≥40 kg: standardowa dawka: 875 mg+125 mg 2 razy na dobę; większa 
dawka: 875 mg+125 mg 3 razy na dobę. Dzieci <40 kg: (25 mg+3,6 mg) do (45 mg+6,4 mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych lub (w niektórych zakażeniach) do 
(70 mg+10 mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych. Brak danych u dzieci <2 lat. Nie stosować u pacjentów z Clkr <30 ml/min. Amoksiklav 375 mg: dorośli i dzieci 
≥40 kg: 1 tabletka 3x/dobę. Dzieci <40 kg: stosowanie niezalecane. Zaburzenia czynności nerek: Clkr >30 ml/min – zmiana dawkowania nie jest konieczna. Dorośli 
i dzieci ≥40 kg: CrCl 10-30 ml/min: 1 tabl. 2x/dobę. CrCl <10 ml/min: 1 tabl. 1x/dobę. Hemodializa: patrz ChPL. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, 
penicyliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wystąpienie w  przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-
laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). Wystąpienie w  przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez 
amoksycylinę lub kwas klawulanowy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed leczeniem należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących 
reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny, beta-laktamy. U pacjentów leczonych penicylinami notowano ciężkie, sporadycznie zakończone zgonem reakcje 
uczuleniowe (w tym reakcję anafilaktoidalną i ciężkie niepożądane reakcje skórne). Są one bardziej prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na penicyliny i z chorobami 
atopowymi w wywiadzie. W razie reakcji alergicznej Amoksiklav trzeba odstawić i rozpocząć inny sposób leczenia (jeśli zakażenie było wywołane przez drobnoustroje 
wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć samą amoksycylinę). Podawanie leku nie jest właściwe w razie dużego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość/oporność 
patogenu na beta-laktamy może nie być wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na kwas klawulanowy. Leku nie stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. 
pneumoniae opornych na penicylinę ani u pacjentów z podejrzeniem mononukleozy zakaźnej (ryzyko wysypki odropodobnej). U pacjentów z zaburzeniami czynności 
nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki. Stosowanie razem z allopurynolem może zwiększyć ryzyko skórnych reakcji alergicznych. Długotrwałe 
stosowanie może powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów. Występujący na początku leczenia uogólniony rumień z krostkami i gorączką może być 
objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W  takim przypadku trzeba odstawić lek i  nie stosować więcej amoksycyliny. Stosować ostrożnie u  pacjentów 
z  zaburzeniami czynności wątroby. Możliwość związanego z  antybiotykiem zapalenia okrężnicy (od lekkiego do zagrażającego życiu) należy brać pod uwagę 
u pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku. W takim wypadku natychmiast odstawić Amoksiklav i wdrożyć leczenie (bez 
leków hamujących perystaltykę jelit). Podczas długotrwałego leczenia okresowo oceniać czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Możliwe jest wydłużenie 
czasu protrombinowego i może być konieczna zmiana dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych. W razie zaburzeń czynności nerek dawkę dostosować do stopnia 
niewydolności. U pacjentów z oligurią bardzo rzadko notowano krystalurię, głównie podczas leczenia pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny 
zapewnić odpowiednią podaż płynów i wydalanie moczu, a u pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym kontrolować drożność cewnika. Podczas leczenia oznaczać 
glukozurię metodami enzymatycznymi. Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Stosowanie amoksycyliny z  kwasem 
klawulanowym powodowało dodatnie wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA bez zakażenia tymi grzybami. Stwierdzono reakcje krzyżowe 
z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od grzybów kropidlakowatych z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Dodatnie wyniki testu u tych 
pacjentów należy interpretować ostrożnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi. Amoksiklav GOS i Amoksiklav QT zawierają aspartam, który może być 
szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Amoksiklav QT zawiera olej rycynowy, który może powodować dolegliwości żołądkowe i biegunkę. Działania niepożądane: Bardzo 
często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności 
AspAT/AlAT, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w  tym neutropenia), małopłytkowość, rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: 
powierzchowne przebarwienia zębów u dzieci (po zastosowaniu zawiesiny doustnej). Częstość nieznana: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, 
wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby posurowiczej, 
alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna aktywność ruchowa, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jelita grubego, czarny 
język włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona 
osutka krostkowa (AGEP), polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria. Działania niepożądane należy 
zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: 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, A-6250 Kundl, 
Austria. Kategoria dostępności: lek wydawany na receptę. Numery pozwoleń Prezesa URPL: R/0771 (tabletki 375 mg), R/0819 (tabletki 625 mg), 4111 (tabletki 
1000 mg), 8948 (Amoksiklav 457 mg/5 ml), 14619 (QT 625 mg), 14681 (QT 1000 mg), 17708 (Amoksiklav GOS). Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz 
Polska Sp. z o.o., Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, faks + 48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące refundacji: Cenadetaliczna/
wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (pacjenta) wynoszą odpowiednio: Amoksiklav® proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml: (35 ml) – 
10,89 zł/7,65 zł, (70 ml) – 19,44 zł/12,95 zł, (140 ml) – 29,40 zł/16,42 zł; Amoksiklav® QT 625 mg 14 tabl. – 16,94 zł/8,83 zł; Amoksiklav® QT 1000 mg 14 tabl. – 
28,39 zł/14,20 zł; Amoksiklav® 625 mg 14 tabl. – 18,36 zł/10,84 zł; Amoksiklav® 1000 mg 14 tabl. – 29,86 zł/16,71 zł, 20 tabl. – 41,11 zł/22,32 zł. Cena detaliczna 
urzędowa i odpłatność dla świadczeniobiorcy (pacjenta) na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2020 r. 
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Piśmiennictwo:
1. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav 400 mg+57 mg – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
2. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav Quicktab 500 mg + 125 mg 
3. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav Quicktab 875 mg +125 mg
4. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav 875 mg +125 mg tabletki powlekane
5. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav 875 mg +125 mg – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

371 AMOK_019_09-2020 ATB Reklama Amoksiklav 200x280_v1.indd   2 19.11.2020   13:09



39m a r k e t i n g ,  p r a w o  i  r e g u l a c j e
Właśnie on tak pomaga!

Amoksiklav® Skład: Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (500 mg+125 mg), tabletki powlekane i  tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające 
rozpadowi w jamie ustnej: 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu; 
Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (875 mg+125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 
i granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 1 tabletka/1 saszetka zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego 
w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (400 mg+57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci 
amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane. 1 tabletka powlekana 
zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Wskazania: Leczenie zakażeń 
bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia
oskrzeli (właściwie rozpoznane), pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, 
zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, 
zwłaszcza zapalenie kości i szpiku. Amoksiklav 375 mg: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), 
zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym 
się zapaleniem tkanki łącznej. Dawkowanie i sposób podawania: Lek podaje się doustnie na początku posiłku. Amoksiklav 625 mg: Dorośli i dzieci ≥40 kg: 1 tabletka 
3 razy na dobę. Dzieci <40 kg: (20 mg+5 mg) do (60 mg+15 mg)/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych. U dzieci ≤6 lat preferuje się lek w postaci zawiesiny lub saszetek. 
Brak danych u dzieci <2 lat. Zaburzenia czynności nerek. Dorośli i dzieci ≥40 kg: Clkr 10-30 ml/min: 500 mg+125 mg 2 razy na dobę. Clkr <10 ml/min: 500 mg+125 mg 
raz na dobę. Hemodializa: 500 mg+125 mg co 24h + 500 mg+125 mg w czasie i na koniec dializy. Dzieci <40 kg: Clkr 10-30 ml/min: (15 mg+3,75 mg)/kg 2 razy na dobę 
(max 500 mg+125 mg 2 razy na dobę). Clkr <10 ml /min: (15 mg+3,75 mg)/kg raz na dobę (max 500 mg+125 mg). Hemodializa: (15 mg+3,75 mg)/kg raz na dobę + po 
1 dawce przed i po hemodializie. Amoksiklav 1000 mg/Amoksiklav (457 mg)/5 ml Dorośli i dzieci ≥40 kg: standardowa dawka: 875 mg+125 mg 2 razy na dobę; większa 
dawka: 875 mg+125 mg 3 razy na dobę. Dzieci <40 kg: (25 mg+3,6 mg) do (45 mg+6,4 mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych lub (w niektórych zakażeniach) do 
(70 mg+10 mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych. Brak danych u dzieci <2 lat. Nie stosować u pacjentów z Clkr <30 ml/min. Amoksiklav 375 mg: dorośli i dzieci 
≥40 kg: 1 tabletka 3x/dobę. Dzieci <40 kg: stosowanie niezalecane. Zaburzenia czynności nerek: Clkr >30 ml/min – zmiana dawkowania nie jest konieczna. Dorośli 
i dzieci ≥40 kg: CrCl 10-30 ml/min: 1 tabl. 2x/dobę. CrCl <10 ml/min: 1 tabl. 1x/dobę. Hemodializa: patrz ChPL. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, 
penicyliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wystąpienie w  przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-
laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). Wystąpienie w  przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez 
amoksycylinę lub kwas klawulanowy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed leczeniem należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących 
reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny, beta-laktamy. U pacjentów leczonych penicylinami notowano ciężkie, sporadycznie zakończone zgonem reakcje 
uczuleniowe (w tym reakcję anafilaktoidalną i ciężkie niepożądane reakcje skórne). Są one bardziej prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na penicyliny i z chorobami 
atopowymi w wywiadzie. W razie reakcji alergicznej Amoksiklav trzeba odstawić i rozpocząć inny sposób leczenia (jeśli zakażenie było wywołane przez drobnoustroje 
wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć samą amoksycylinę). Podawanie leku nie jest właściwe w razie dużego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość/oporność 
patogenu na beta-laktamy może nie być wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na kwas klawulanowy. Leku nie stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. 
pneumoniae opornych na penicylinę ani u pacjentów z podejrzeniem mononukleozy zakaźnej (ryzyko wysypki odropodobnej). U pacjentów z zaburzeniami czynności 
nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki. Stosowanie razem z allopurynolem może zwiększyć ryzyko skórnych reakcji alergicznych. Długotrwałe 
stosowanie może powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów. Występujący na początku leczenia uogólniony rumień z krostkami i gorączką może być 
objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W  takim przypadku trzeba odstawić lek i  nie stosować więcej amoksycyliny. Stosować ostrożnie u  pacjentów 
z  zaburzeniami czynności wątroby. Możliwość związanego z  antybiotykiem zapalenia okrężnicy (od lekkiego do zagrażającego życiu) należy brać pod uwagę 
u pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku. W takim wypadku natychmiast odstawić Amoksiklav i wdrożyć leczenie (bez 
leków hamujących perystaltykę jelit). Podczas długotrwałego leczenia okresowo oceniać czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Możliwe jest wydłużenie 
czasu protrombinowego i może być konieczna zmiana dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych. W razie zaburzeń czynności nerek dawkę dostosować do stopnia 
niewydolności. U pacjentów z oligurią bardzo rzadko notowano krystalurię, głównie podczas leczenia pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny 
zapewnić odpowiednią podaż płynów i wydalanie moczu, a u pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym kontrolować drożność cewnika. Podczas leczenia oznaczać 
glukozurię metodami enzymatycznymi. Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Stosowanie amoksycyliny z  kwasem 
klawulanowym powodowało dodatnie wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA bez zakażenia tymi grzybami. Stwierdzono reakcje krzyżowe 
z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od grzybów kropidlakowatych z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Dodatnie wyniki testu u tych 
pacjentów należy interpretować ostrożnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi. Amoksiklav GOS i Amoksiklav QT zawierają aspartam, który może być 
szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Amoksiklav QT zawiera olej rycynowy, który może powodować dolegliwości żołądkowe i biegunkę. Działania niepożądane: Bardzo 
często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności 
AspAT/AlAT, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w  tym neutropenia), małopłytkowość, rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: 
powierzchowne przebarwienia zębów u dzieci (po zastosowaniu zawiesiny doustnej). Częstość nieznana: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, 
wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby posurowiczej, 
alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna aktywność ruchowa, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jelita grubego, czarny 
język włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona 
osutka krostkowa (AGEP), polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria. Działania niepożądane należy 
zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: 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, A-6250 Kundl, 
Austria. Kategoria dostępności: lek wydawany na receptę. Numery pozwoleń Prezesa URPL: R/0771 (tabletki 375 mg), R/0819 (tabletki 625 mg), 4111 (tabletki 
1000 mg), 8948 (Amoksiklav 457 mg/5 ml), 14619 (QT 625 mg), 14681 (QT 1000 mg), 17708 (Amoksiklav GOS). Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz 
Polska Sp. z o.o., Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, faks + 48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące refundacji: Cenadetaliczna/
wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (pacjenta) wynoszą odpowiednio: Amoksiklav® proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml: (35 ml) – 
10,89 zł/7,65 zł, (70 ml) – 19,44 zł/12,95 zł, (140 ml) – 29,40 zł/16,42 zł; Amoksiklav® QT 625 mg 14 tabl. – 16,94 zł/8,83 zł; Amoksiklav® QT 1000 mg 14 tabl. – 
28,39 zł/14,20 zł; Amoksiklav® 625 mg 14 tabl. – 18,36 zł/10,84 zł; Amoksiklav® 1000 mg 14 tabl. – 29,86 zł/16,71 zł, 20 tabl. – 41,11 zł/22,32 zł. Cena detaliczna 
urzędowa i odpłatność dla świadczeniobiorcy (pacjenta) na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2020 r. 
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I N T E R A K C J E

Leki i alkohol

Okres świąteczno-
-sylwestrowy sprzyja 
spotkaniom rodzinnym 

i towarzyskim. Pandemia ogra-
nicza nas w tym względzie dość 
mocno, jednak nie ograniczy 
nas kulinarnie. Kulturowo 
zakorzenione w Polakach 
kultywowanie tradycji wiąże się 
ze spożywaniem w tym okresie 
świątecznych potraw i alkoholu. 
Można oczekiwać, że obecne 
ograniczenia spowodują chęć 
choć małego zrekompenso-
wania sobie tych niewygód.

W tym okresie nasilają się wizyty 
w aptekach, pacjenci chcą 
zaopatrzyć się w najpotrzebniej-
sze leki na zapas, ale także... 
mnożą się pytania o łączenie 
leków z alkoholem... „Czy mogę tę 
tabletkę popić JEDNYM piwem? 
– pyta mnie młody człowiek 
o spojrzeniu niewiniątka...

Według badań Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) od 
alkoholu uzależnionych jest co 
najmniej 240 mln ludzi na 
świecie. W ocenie GUS w naszym 
kraju osób pijących alkohol do 
czterech dni w tygodniu jest
ok. 4,7 mln (12 proc. populacji). 
Ponad 820 tys. Polaków (2 proc.) 
pije alkohol przez pięć dni 
w tygodniu lub częściej.

Spożycie alkoholu w Polsce 
zwiększyło się o 1 proc.

w 2018 r., chociaż te dane mogą 
nie być pełne, bo wzrost 
dochodu gmin ze sprzedaży 
alkoholu w tym samym czasie 
wynosił 5 proc. Te dane są 
istotne, gdyż w rozważaniach,
co ma odpowiedzieć aptekarz, 
ważne jest to, kto pyta.

Osoba spożywająca średnio
11 jednostek alkoholu tygodnio-
wo, czyli 11 kieliszków wódki 50 g 
lub 100 ml wina czy 500 ml piwa, 
ma zupełnie inny metabolizm 
alkoholu, niż ta, która spożywa 
alkohol okazjonalnie. Literatura 
naukowa opisuje głównie 
interakcje leków z alkoholem 
spożywanym przewlekle. Inne są 
przytaczane na podstawie 
opisów przypadków i mają 
skromną historię badań.

INTERAKCJE LEKÓW 
Z ALKOHOLEM

Potencjalne interakcje leków 
z alkoholem mogą prowadzić 
do zwiększenia lub obniżenia 
poziomu terapeutycznego leku, 
wpływać na etanolemię 
i ostatecznie prowadzić do 
powstania potencjalnie 
toksycznych metabolitów 
zażytego leku.
Ważne, by znając metabolizm 
alkoholu, móc określić powsta-
nie potencjalnej interakcji, 
porównując go ze szlakiem 
metabolizmu ocenianego leku. 

Wtedy nawet bez potwierdzenia 
w badaniach naukowych 
możemy przewidzieć, czy 
konkretny lek może być 
zażywany razem z alkoholem.

Alkohol po spożyciu ulega 
w około 10 proc. metabolizmowi 
w żołądku, jelitach i wątrobie 
podczas tzw. pierwszego 
przejścia. Enzymem, który 
przekształca etanol w aldehyd 
octowy , jest dehydrogenaza 
alkoholowa. Dalej ten toksyczny 
związek jest przekształcany do 
octanu przez dehydrogenazę 
aldehydową. Następnie alkohol 
tra� a do tkanek i tu wywiera 
docelowe działanie. Ostatecznie 
celem eliminacji etanol jest 
transportowany do wątroby, 
gdzie podlega dalszemu działa-
niu dehydrogenazy alkoholowej.

W jego metabolizmie bierze 
udział enzym CYP450, głównie 
CYP2E. Przewlekłe spożywanie 
alkoholu indukuje aktywność 
CYP2E1, a krótkotrwałe, 
intensywne spożycie hamuje 
aktywność tego enzymu. 
Alkohol może więc zmienić 
farmakokinetykę leków, 
w których przemianach biorą 
udział wymienione enzymy.

Musimy też pamiętać, że 
kobiety ze względu na niższą 
zawartość wody w ciele  są 
bardziej narażone na działanie 
etanolu, podobnie jak osoby 
starsze, u których metabolizm 
jest spowolniony. Ostatecznie 
warto też wspomnieć, że 
dehydrogenaza alkoholowa 
podlega polimor� zmowi 
genetycznemu. Istnieje kilka 
izoenzymów tej dehydrogena-
zy, co powoduje, że np. rasa 
azjatycka ma wolniejszy 
metabolizm alkoholu niż 
kaukaska.

I N T E R A K C J E

W okresie świąteczno-
 -sylwestrowym 

nasilają się wizyty 
w aptekach, pacjenci 

chcą zaopatrzyć się 
w najpotrzebniejsze 

leki na zapas, ale 
także... mnożą się 

pytania o łączenie 
leków z alkoholem. 

„Czy mogę tę tabletkę 
popić JEDNYM 
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o spojrzeniu 
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Oleje CBD.  
Bać się czy brać?

I N T E R A K C J E
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO DORETA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Doreta, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum), co odpowiada 32,94 mg tramadolu oraz 325 mg paracetamolu (Paracetamolum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki powlekane są żółto-brązowe, owalne oraz lekko obustronnie wypukłe. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1  Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Doreta 
wskazany jest w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli i młodzież (w 
wieku 12 lat i starsza) Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o umiarkowanym do dużego natężenia wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i od indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą 
skuteczną dawkę o działaniu przeciwbólowym. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doreta to dwie tabletki. W razie konieczności, można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając łącznej ilości 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu chlorowodorku i 2 600 mg paracetamolu) na dobę. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej 
sześć godzin. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeśli charakter lub stopień ciężkości choroby wymagają powtarzającego się lub długotrwałego podawania produktu leczniczego Doreta, stan pacjenta należy starannie i regularnie kontrolować (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), aby ocenić 
czy dalsze leczenie jest konieczne. Dzieci i młodzież Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego też nie zaleca się stosowania go w tej populacji pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku Zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak 
niewydolności wątroby lub nerek.  U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalenie tramadolu może być wydłużone. Zatem, jeśli to konieczne należy zwiększyć odstępy pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Niewydolność nerek/dializa U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu 
pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Zaburzenia czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta (patrz punkt 4.4). Ze względu na obecność paracetamolu, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności 
wątroby nie należy stosować produktu leczniczego Doreta (patrz punkt 4.3). Sposób podawania Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając dostateczną ilością płynu. Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać. 4.3  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w 
punkcie 6.1. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia (patrz punkt 4.5). Ciężkie zaburzenia czynności 
wątroby. Padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami (patrz punkt 4.4). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 8 tabletek. W celu uniknięcia nieumyślnego przedawkowania pacjenci nie powinni stosować 
dawki większej niż zalecana oraz stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol (w tym leki bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu, bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u 
pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanej niewydolności należy rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami oddechowymi. Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu mor�ny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych. Obserwowano przypadki wystąpienia drgawek podczas stosowania tramadolu u pacjentów ze skłonnością do drgawek lub 
stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub środki do znieczulenia miejscowego. Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub podatni na wystąpienie drgawek, powinni stosować 
produkt leczniczy Doreta jedynie w wyjątkowych okolicznościach. U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu maksymalnej zalecanej dawki. Nie jest zalecane równoczesne stosowanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbu�na, 
buprenor�na, pentazocyna) (patrz punkt 4.5). Środki ostrożności dotyczące stosowania Jednoczesne stosowanie produktu  leczniczego Doreta i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub leków podobnych, może powodować sedację, depresję oddechową, śpiączkę i śmierć. Z tego względu jednoczesne przepisywanie  leków uspokajających powinno być 
przeznaczone dla pacjentów, u których alternatywne opcje leczenia nie są możliwe. Jeśli zostanie podjęta decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Doreta jednocześnie z lekami uspokajającymi, należy zastosować najniższą skuteczną dawkę, a czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy. Pacjentów należy ściśle obserwować w celu wykrycia objawów przedmiotowych 
i podmiotowych depresji oddechowej i sedacji. W związku z tym zdecydowanie zaleca się poinformowanie pacjentów i ich opiekunów o tych objawach (patrz punkt 4.5). Nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych może dojść do rozwoju tolerancji, �zycznego i psychicznego uzależnienia, zwłaszcza po długotrwałym  stosowaniu . Należy regularnie kontrolować 
kliniczną potrzebę stosowania leków przeciwbólowych (patrz punkt 4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów lub, u których w przeszłości wystąpiło uzależnienie lekowe lub, którzy nadużywali leków, leczenie należy stosować tylko przez krótki okres i pod nadzorem medycznym. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Doreta u osób po 
urazach głowy, podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym. U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może 
spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby. Objawy z odstawienia podobne do obserwowanych w przypadku opiatów  mogą wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych i to przez krótki okres (patrz punkt 4.8). Kiedy u pacjenta nie jest już konieczne leczenie opioidami, może być wskazane stopniowe zmniejszanie dawki  w celu uniknięcia objawów 
odstawiennych. W jednym badaniu z zastosowaniem tramadolu podczas znieczulenia ogólnego z użyciem en�uranu i podtlenku azotu, tramadol zwiększał ryzyko wybudzenia w trakcie operacji. Dlatego do momentu uzyskania dalszych informacji, jego zastosowanie w przypadku  płytkiego znieczulenia ogólnego nie jest wskazane.  Metabolizm z udziałem CYP2D6  Tramadol 
jest metabolizowany z udziałem enzymu wątrobowego CYP2D6. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub całkowity brak tego enzymu, może nie być uzyskane odpowiednie działanie przeciwbólowe. Szacuje się, że niedobór ten może występować nawet u 7% populacji pochodzenia kaukaskiego. Jeżeli jednak pacjent ma wyjątkowo szybki metabolizm, występuje ryzyko 
rozwoju objawów niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet po zastosowaniu zwykle zalecanych dawek.  Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz doradzi, kiedy i jak przerwać stosowanie 
leku; może to być stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych).

Populacja 
Afrykańska (etiopska) 
Afroamerykańska 
Azjatycka 
Kaukaska 
Grecka 
Węgierska 
Północnoeuropejska 

Częstość występowania, % 
29% 
3,4% do 6,5% 
1,2% do 2% 
3,6% do 6,5% 
6,0% 
1,9% 
1% do 2% 

Stosowanie po zabiegach chirurgicznych u dzieci  W opublikowanej literaturze pojawiły się doniesienia, że tramadol podawany po zabiegach chirurgicznych u dzieci [po usunięciu migdałków gardłowych i (lub) migdałka podniebiennego w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego], wykazywał rzadkie, ale zagrażające życiu działania niepożądane. Należy zachować najwyższą 
ostrożność podczas podawania tramadolu dzieciom w celu uśmierzenia bólu po zabiegu chirurgicznym; należy jednocześnie uważne obserwować, czy nie występują objawy toksyczności opioidów, w tym depresja oddechowa. Dzieci z zaburzeniami oddychania  Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci, u których czynność oddechowa może być osłabiona, w tym u dzieci 
z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi chorobami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielokrotnymi urazami lub po rozległych zabiegach chirurgicznych. Czynniki te mogą powodować nasilenie objawów toksyczności opioidów. Sód Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy 
lek uznaje się za ”wolny od sodu”. 4.8 Działania niepożądane Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Doreta pogrupowano następująco według 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), 
nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi najczęściej podczas badań klinicznych nad skojarzeniem paracetamolu i tramadolu były: nudności, zawroty 
głowy oraz senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych według grup układowo-narządowych:

Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania hipoglikemia
Zaburzenia psychiczne stan splątania, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia), zaburzenia snu depresja, omamy, koszmary senne majaczenie, uzależnienie lekowe nadużywanie leku*
Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy, senność ból głowy, drżenie mimowolne skurcze mięśni, parestezje, amnezja ataksja, drgawki, omdlenia, zaburzenia mowy
Zaburzenia oka zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika szum w uszach
Zaburzenia serca palpitacje, tachykardia, arytmia
Zaburzenia naczyń nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca
Zaburzenia układu oddechowego i klatki piersiowej i śródpiersia duszność
Zaburzenia żołądka i jelit nudności wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia z oddawaniem 

wiatrów
dysfagia, smoliste stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej nadmierne pocenie się, świąd odczyny skórne (np. wysypka, pokrzywka)
Zaburzenia nerek i dróg moczowych albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zatrzymanie moczu)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania dreszcze, ból w klatce piersiowej
Badania diagnostyczne zwiększenie aktywności aminotransferaz 
* zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu Chociaż poniższych działań niepożądanych nie obserwowano podczas badań klinicznych nie można wykluczyć ich związku z podawaniem tramadolu lub paracetamolu: Tramadol Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol). Badania po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie przypadki zmian w 
działaniu warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego. Rzadko: reakcje alergiczne z objawami oddechowymi (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz ana�laksja. Rzadko: zmiana apetytu, osłabienie siły mięśniowej oraz depresja oddechowa. Zaburzenia psychiczne mogące wystąpić po podaniu tramadolu różnią się u 
poszczególnych pacjentów stopniem nasilenia i charakterem (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (zwykle podniecenie, czasem dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj ograniczenie, czasem zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. zaburzenia percepcji i podejmowania decyzji). Zgłaszano 
przypadki nasilenia objawów astmy, jednak nie ustalono związku przyczynowego ze stosowaniem tramadolu. Objawy odstawienia, podobne do objawów występujących podczas odstawiania opiatów, obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezę, drżenie oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Inne, działania niepożądane bardzo rzadko obserwowane 
po nagłym zaprzestaniu podawania chlorowodorku tramadolu to: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz nietypowe zaburzenia ze strony OUN. Paracetamol Działania niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu są rzadkie, mogą jednak wystąpić objawy nadwrażliwości, np. wysypka. Zgłaszano przypadki zaburzeń składu krwi, w 
tym małopłytkowość i agranulocytozę, jednak niekoniecznie mogły one być związane ze stosowaniem paracetamolu. Zgłaszano przypadki wskazujące, że paracetamol może powodować hipoprotrombinemię, jeśli stosuje się go z lekami podobnymi do warfaryny. Inne badania wykazują brak zmian czasu protrombinowego. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich 
reakcji skórnych. 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. 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 16038. POZWOLENIE NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU: Doreta 37,5/325 mg 
Pozwolenie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr 16038 z dnia 07.10.2009., z późniejszymi zmianami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu: 07.10.2009 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.01.2015 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 13.10.2019. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI, CENY Doreta - produkt kategorii “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 listopada 2020 r. Doreta 37,5 + 325 mg x 60 tabletek: cena detaliczna wynosi 15,09 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla 
pacjenta) wynosi: 4,93 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,58 we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 37,5 + 325 mg x 90 tabletek: cena detaliczna wynosi 21,77 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 6,53 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,00 zł we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 37,5/325mg w 
opakowaniach po 10, 20, 30 nie podlega refundacji, jest lekiem wydawanym na receptę ze 100% odpłatnością.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Doreta, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum), co odpowiada 65,88 mg tramadolu oraz 650 mg paracetamolu (Paracetamolum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Jasnopomarańczowe tabletki powlekane, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach; wymiary tabletki: 20 mm x 8 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.  
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1  Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Doreta wskazany jest w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu 
(patrz punkt 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza) Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o umiarkowanym do dużego natężenia wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od 
intensywności bólu i od indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę o działaniu przeciwbólowym. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doreta to jedna tabletka. W razie konieczności, można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając łącznej ilości 4 tabletek (co odpowiada 300 mg chlorowodorku 
tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej sześć godzin. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeśli charakter lub stopień ciężkości choroby wymagają powtarzającego się lub długotrwałego podawania produktu leczniczego Doreta, stan 
pacjenta należy starannie i regularnie kontrolować (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), aby ocenić, czy dalsze leczenie jest konieczne. Dzieci i młodzież Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego nie zaleca się stosowania go w tej populacji pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku Zazwyczaj 
nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności wątroby lub nerek.  U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalenie tramadolu może być wydłużone. Zatem, jeśli to konieczne należy zwiększyć odstępy pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Niewydolność nerek/dializa U pacjentów z niewydolnością nerek 
wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Zaburzenia czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta (patrz 
punkt 4.4). Ze względu na obecność paracetamolu, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować produktu leczniczego Doreta (patrz punkt 4.3). Sposób podawania Podanie doustne Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością płynu. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Jednakże tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać. 4.3  
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy 
oraz w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia (patrz punkt 4.5). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami (patrz punkt 4.4). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej 
większej niż 4 tabletki. W celu uniknięcia nieumyślnego przedawkowania pacjenci nie powinni stosować dawki większej niż zalecana oraz stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol (w tym leków bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu, bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min).Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanej niewydolności należy rozważyć wydłużenie odstępów 
pomiędzy dawkami. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddechowymi. Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu mor�ny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych. Obserwowano przypadki 
wystąpienia drgawek podczas stosowania tramadolu u pacjentów ze skłonnością do drgawek lub stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub środki do znieczulenia miejscowego. 
Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub podatni na wystąpienie drgawek, powinni stosować produkt leczniczy Doreta jedynie w wyjątkowych okolicznościach. U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu maksymalnej zalecanej dawki. Nie jest zalecane 
równoczesne stosowanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbu�na, buprenor�na, pentazocyna) (patrz punkt 4.5). Środki ostrożności dotyczące stosowania Jednoczesne stosowanie produktu  leczniczego Doreta i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub leków podobnych, może powodować sedację, depresję oddechową, śpiączkę i 
śmierć. Z tego względu jednoczesne przepisywanie  leków uspokajających powinno być przeznaczone dla pacjentów, u których alternatywne opcje leczenia nie są możliwe. Jeśli zostanie podjęta decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Doreta jednocześnie z lekami uspokajającymi, należy zastosować najniższą skuteczną dawkę, a czas trwania leczenia powinien być jak 
najkrótszy. Pacjentów należy ściśle obserwować w celu wykrycia objawów przedmiotowych i podmiotowych depresji oddechowej i sedacji. W związku z tym zdecydowanie zaleca się poinformowanie pacjentów i ich opiekunów o tych objawach (patrz punkt 4.5). Nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych może dojść do rozwoju tolerancji, �zycznego i psychicznego 
uzależnienia zwłaszcza po długotrwałym  stosowaniu. Należy regularnie kontrolować kliniczną potrzebę stosowania leków przeciwbólowych (patrz punkt 4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów lub, u których w przeszłości wystąpiło uzależnienie lekowe lub, którzy nadużywali leków, leczenie należy stosować tylko przez krótki okres i pod nadzorem medycznym. 
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Doreta u osób po urazach głowy, podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub z podwyższonym 
ciśnieniem śródczaszkowym. U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby. Objawy z odstawienia podobne do obserwowanych w przypadku opiatów  mogą wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych i to przez krótki okres (patrz punkt 4.8). Kiedy u pacjenta nie jest już konieczne leczenie 
opioidami, może być wskazane stopniowe zmniejszanie dawki  w celu uniknięcia objawów odstawiennych. W jednym badaniu z zastosowaniem tramadolu podczas znieczulenia ogólnego z użyciem en�uranu i podtlenku azotu, tramadol zwiększał ryzyko wybudzenia w trakcie operacji. Dlatego do momentu uzyskania dalszych informacji, jego zastosowanie w przypadku 
płytkiego znieczulenia ogólnego nie jest wskazane. Metabolizm z udziałem CYP2D6  Tramadol jest metabolizowany z udziałem enzymu wątrobowego CYP2D6. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub całkowity brak tego enzymu, może nie być uzyskane odpowiednie działanie przeciwbólowe. Szacuje się, że niedobór ten może występować nawet u 7% populacji pochodzenia 
kaukaskiego. Jeżeli jednak pacjent ma wyjątkowo szybki metabolizm, występuje ryzyko rozwoju objawów niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet po zastosowaniu zwykle zalecanych dawek. Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza 
jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz doradzi, kiedy i jak przerwać stosowanie leku; może to być stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych).

Populacja 
Afrykańska (etiopska) 
Afroamerykańska 
Azjatycka 
Kaukaska 
Grecka 
Węgierska 
Północnoeuropejska 

Częstość występowania, % 
29% 
3,4% do 6,5% 
1,2% do 2% 
3,6% do 6,5% 
6,0% 
1,9% 
1% do 2% 

Stosowanie po zabiegach chirurgicznych u dzieci  W opublikowanej literaturze pojawiły się doniesienia, że tramadol podawany po zabiegach chirurgicznych u dzieci [po usunięciu migdałków gardłowych i (lub) migdałka podniebiennego w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego], wykazywał rzadkie, ale zagrażające życiu działania niepożądane. Należy zachować najwyższą 
ostrożność podczas podawania tramadolu dzieciom w celu uśmierzenia bólu po zabiegu chirurgicznym; należy jednocześnie uważne obserwować, czy nie występują objawy toksyczności opioidów, w tym depresja oddechowa. Dzieci z zaburzeniami oddychania  Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci, u których czynność oddechowa może być osłabiona, w tym u dzieci 
z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi chorobami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielokrotnymi urazami lub po rozległych zabiegach chirurgicznych. Czynniki te mogą powodować nasilenie objawów toksyczności opioidów. Sód Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy 
lek uznaje się za ”wolny od sodu”. 4.8 Działania niepożądane Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Doreta pogrupowano następująco według 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), 
nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi najczęściej podczas badań klinicznych nad skojarzeniem paracetamolu i tramadolu były: nudności, zawroty 
głowy oraz senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych według grup układowo-narządowych:

Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania hipoglikemia
Zaburzenia psychiczne stan splątania, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia), zaburzenia snu depresja, omamy, koszmary senne majaczenie, uzależnienie lekowe nadużywanie leku*
Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy, senność ból głowy, drżenie mimowolne skurcze mięśni, parestezje, amnezja ataksja, drgawki, omdlenia, zaburzenia mowy
Zaburzenia oka zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika szum w uszach
Zaburzenia serca palpitacje, tachykardia, arytmia
Zaburzenia naczyń nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca
Zaburzenia układu oddechowego i klatki piersiowej i śródpiersia duszność 
Zaburzenia żołądka i jelit nudności wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia z oddawaniem wiatrów dysfagia, smoliste stolce
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej nadmierne pocenie się, świąd odczyny skórne (np. wysypka, pokrzywka)
Zaburzenia nerek i dróg moczowych albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zatrzymanie moczu)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania dreszcze, ból w klatce piersiowej
Badania diagnostyczne zwiększenie aktywności aminotransferaz 
* zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu Chociaż poniższych działań niepożądanych nie obserwowano podczas badań klinicznych, nie można wykluczyć ich związku z podawaniem tramadolu lub paracetamolu: Tramadol Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol). Badania po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie przypadki zmian 
w działaniu warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego. Rzadko: reakcje alergiczne z objawami oddechowymi (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz ana�laksja. Rzadko: zmiana apetytu, osłabienie siły mięśniowej oraz depresja oddechowa. Zaburzenia psychiczne mogące wystąpić po podaniu tramadolu różnią się 
u poszczególnych pacjentów stopniem nasilenia i charakterem (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (zwykle podniecenie, czasem dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj ograniczenie, czasem zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. zaburzenia percepcji i podejmowania decyzji). Zgłaszano 
przypadki nasilenia objawów astmy, jednak nie ustalono związku przyczynowego ze stosowaniem tramadolu. Objawy z odstawienia, podobne do objawów występujących podczas odstawiania opiatów, obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezę, drżenie oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Inne, działania niepożądane bardzo rzadko 
obserwowane po nagłym zaprzestaniu podawania chlorowodorku tramadolu to: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz nietypowe zaburzenia ze strony OUN. Paracetamol Działania niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu są rzadkie, mogą jednak wystąpić objawy nadwrażliwości, np. wysypka. Zgłaszano przypadki zaburzeń składu 
krwi, w tym małopłytkowość i agranulocytozę, jednak niekoniecznie mogły one być związane ze stosowaniem paracetamolu. Zgłaszano przypadki wskazujące, że paracetamol może powodować hipoprotrombinemię, jeśli stosuje się go z lekami podobnymi do warfaryny. Inne badania wykazują brak zmian czasu protrombinowego. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich 
reakcji skórnych. 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. 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 19609. POZWOLENIE NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU: Doreta 75/650 
mg: 19609, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.01.2012 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 
08.01.2015 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 13.10.2019. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI CENY Doreta - produkt kategorii “Rp” – leki wydawane na receptę. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI CENY Doreta - produkt kategorii “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 listopada 2020 r. Doreta 75 + 650 mg x 60 tabletek: cena detaliczna wynosi 28,56 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 
(cena dla pacjenta) wynosi: 8,57 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,00 zł we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 75 + 650 mg x 90 tabletek: cena detaliczna wynosi 41,36 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 12,41 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,00 zł we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 75mg 
/650mg w opakowaniach po 10, 20, 30 nie podlega refundacji, jest lekiem wydawanym na receptę ze 100% odpłatnością.
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W ocenie GUS w na-
szym kraju osób 
pijących alkohol 
do czterech dni 
w tygodniu jest 
ok. 4,7 mln 
(12 proc. populacji). 
Ponad 820 tys. Polaków 
(2 proc.) pije alkohol 
przez pięć dni w tygo-
dniu lub częściej.

REAKCJA DISULFIRAMOWA

Najbardziej niebezpieczną formą 
interakcji leku z alkoholem jest 
reakcja disul�ramowa. Występuje 
po nawet minimalnej ilości 
alkoholu i przy obecności 
disul�ramu (stąd nazwa) lub 
innych leków, takich jak:

• nitroimidazoli, np. przeciw-
bakteryjnego metronidazolu 
czy tinidazolu,

• hipoglikemizujących 
pochodnych sulfonylo- 
mocznika, np. tolbutamidu,

• antybiotyków cefalo- 
sporynowych posiadających 
fragment metylo-tetrazolo-
wy, podobny w budowie do 
disul�ramu,

• wielu leków przeciw- 
grzybiczych, tj. ketokonazolu 
czy gryzeofulwiny,

• pochodnych nitrofuranu 
– stosowanej w zakażeniach 
układu moczowego 
furazydyny czy furazolidonu, 
ale nie nifuroksazydu, który 
słabo wchłania się z przewo-
du pokarmowego,

• sulfametoksazolu i (lub) 
trimetoprimu, czyli przeciw-
bakteryjnego chemio- 
terapeutyku.

Reakcja ta polega na kumulacji 
w organizmie aldehydu 
octowego w wyniku hamowa-
nia dehydrogenazy aldehydo-
wej. Objawami, które są 
zauważalne przy reakcji 
disul�ramowej, są: zaczerwie-
nienie twarzy w wyniku 
rozszerzenia naczyń krwio- 
nośnych, spadek ciśnienia 
tętniczego, przyspieszone bicie 
serca, nadmierna potliwość, 
zaburzenia oddychania 
i duszność, nudności, wymioty 
i lęk. Jest to reakcja niebez-
pieczna dla zdrowia i życia.

REAKCJA 
PO LINEZOLIDZIE

Wyjątkowa reakcja występuje 
też po zastosowaniu linezolidu, 
antybiotyku stosowanego 

w Polsce głównie w warunkach 
szpitalnych, ale zarejestrowane-
go też w postaci doustnej 
w obrocie aptecznym, razem 
z alkoholem. Linezolid jest 
o tyle wyjątkowy, że tu reakcja 
przybiera różne formy 
w zależności od spożytego 
alkoholu. Nasilenie interakcji 
objawia się niebezpiecznym 
wzrostem ciśnienia krwi 
prowadzącym do udaru czy 
ataku serca i jest wynikiem 
zwiększonego spożycia 
tyraminy zawartej w pewnych 
rodzajach alkoholu.

Podobna reakcja występuje 
w trakcie stosowania inhibito-
rów monoaminooksydazy – 
leków przeciwdepresyjnych, 
przeciwpadaczkowych 
i izoniazydu razem z alkoholem. 
Izoniazyd podlega też 
szybszemu metabolizmowi 
u osób nadużywających 
alkoholu, co może obniżać 
skuteczność terapii przeciw-
gruźliczej. Takie połączenie 
zwiększa też niebezpieczeń-
stwo hepatotoksyczności 
izoniazydu i wystąpienia reakcji 
podobnej do disul�ramowej.

Do leków najczęściej wchodzą-
cych w interakcje z alkoholem 
należą: antybiotyki, „rozrzedzają-
ce krew”, przeciwbólowe 
opioidowe i niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, przeciwlękowe 
i nasenne, przeciwalergiczne, 
ośrodkowo działające leki 
przeciwkaszlowe, hipoglikemizu-
jące i obniżające ciśnienie krwi.

ANTYBIOTYKI

• B-laktamy – brak danych 
o ich istotnych interakcjach 
z alkoholem.

• Cefalosporyny – te z łańcu-
chem bocznym MTT lub 
pierścieniem MTDT mają 
zwiększone ryzyko reakcji 
podobnej do disul�ramu 
z alkoholem. W badaniu 
przeprowadzonym 
w Chinach odnotowano 
o�ary śmiertelne. Wiele 

źródeł wskazuje na brak 
bezpieczeństwa łączenia 
cefalosporyn z alkoholem.

• Makrolidy – alkohol może 
niekorzystnie wpływać na 
farmakokinetykę erytro- 
mycyny i może zwiększać 
stężenie alkoholu we krwi. 
W literaturze wymieniona 
bywa także azytromycyna, 
ale badania nie potwierdzają 
interakcji ograniczonych 
ilości alkoholu z tym lekiem.

TETRACYKLINY

• Tetracyklina – jest szybciej 
wchłaniana w obecności 
alkoholu.

• Doksycyklina – osoby 
nadużywające alkoholu mają 
skrócony okres półtrwania 
tego leku, co prowadzi do 
stężeń subterapeutycznych 
i znacząco obniża skuteczność 
leku, jeśli jest stosowany raz 
na dobę.

EK  A CE 
C E E

• Propranolol – zwiększony 
metabolizm przy nadużywa-
niu alkoholu i spadek 
skuteczności leku.

• Werapamil – opóźnione 
wydalanie alkoholu, co może 
prowadzić do wzrostu 
etanolemii i zatrucia.

• Azotany, nitrogliceryna – nie-
bezpieczeństwo niedociśnie-
nia ortostatycznego, ryzyko 
urazów.

I N T E R A K C J E
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO DORETA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Doreta, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum), co odpowiada 32,94 mg tramadolu oraz 325 mg paracetamolu (Paracetamolum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki powlekane są żółto-brązowe, owalne oraz lekko obustronnie wypukłe. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1  Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Doreta 
wskazany jest w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli i młodzież (w 
wieku 12 lat i starsza) Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o umiarkowanym do dużego natężenia wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i od indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą 
skuteczną dawkę o działaniu przeciwbólowym. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doreta to dwie tabletki. W razie konieczności, można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając łącznej ilości 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu chlorowodorku i 2 600 mg paracetamolu) na dobę. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej 
sześć godzin. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeśli charakter lub stopień ciężkości choroby wymagają powtarzającego się lub długotrwałego podawania produktu leczniczego Doreta, stan pacjenta należy starannie i regularnie kontrolować (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), aby ocenić 
czy dalsze leczenie jest konieczne. Dzieci i młodzież Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego też nie zaleca się stosowania go w tej populacji pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku Zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak 
niewydolności wątroby lub nerek.  U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalenie tramadolu może być wydłużone. Zatem, jeśli to konieczne należy zwiększyć odstępy pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Niewydolność nerek/dializa U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu 
pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Zaburzenia czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta (patrz punkt 4.4). Ze względu na obecność paracetamolu, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności 
wątroby nie należy stosować produktu leczniczego Doreta (patrz punkt 4.3). Sposób podawania Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając dostateczną ilością płynu. Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać. 4.3  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w 
punkcie 6.1. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia (patrz punkt 4.5). Ciężkie zaburzenia czynności 
wątroby. Padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami (patrz punkt 4.4). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 8 tabletek. W celu uniknięcia nieumyślnego przedawkowania pacjenci nie powinni stosować 
dawki większej niż zalecana oraz stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol (w tym leki bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu, bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u 
pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanej niewydolności należy rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami oddechowymi. Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu mor�ny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych. Obserwowano przypadki wystąpienia drgawek podczas stosowania tramadolu u pacjentów ze skłonnością do drgawek lub 
stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub środki do znieczulenia miejscowego. Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub podatni na wystąpienie drgawek, powinni stosować 
produkt leczniczy Doreta jedynie w wyjątkowych okolicznościach. U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu maksymalnej zalecanej dawki. Nie jest zalecane równoczesne stosowanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbu�na, 
buprenor�na, pentazocyna) (patrz punkt 4.5). Środki ostrożności dotyczące stosowania Jednoczesne stosowanie produktu  leczniczego Doreta i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub leków podobnych, może powodować sedację, depresję oddechową, śpiączkę i śmierć. Z tego względu jednoczesne przepisywanie  leków uspokajających powinno być 
przeznaczone dla pacjentów, u których alternatywne opcje leczenia nie są możliwe. Jeśli zostanie podjęta decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Doreta jednocześnie z lekami uspokajającymi, należy zastosować najniższą skuteczną dawkę, a czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy. Pacjentów należy ściśle obserwować w celu wykrycia objawów przedmiotowych 
i podmiotowych depresji oddechowej i sedacji. W związku z tym zdecydowanie zaleca się poinformowanie pacjentów i ich opiekunów o tych objawach (patrz punkt 4.5). Nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych może dojść do rozwoju tolerancji, �zycznego i psychicznego uzależnienia, zwłaszcza po długotrwałym  stosowaniu . Należy regularnie kontrolować 
kliniczną potrzebę stosowania leków przeciwbólowych (patrz punkt 4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów lub, u których w przeszłości wystąpiło uzależnienie lekowe lub, którzy nadużywali leków, leczenie należy stosować tylko przez krótki okres i pod nadzorem medycznym. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Doreta u osób po 
urazach głowy, podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym. U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może 
spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby. Objawy z odstawienia podobne do obserwowanych w przypadku opiatów  mogą wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych i to przez krótki okres (patrz punkt 4.8). Kiedy u pacjenta nie jest już konieczne leczenie opioidami, może być wskazane stopniowe zmniejszanie dawki  w celu uniknięcia objawów 
odstawiennych. W jednym badaniu z zastosowaniem tramadolu podczas znieczulenia ogólnego z użyciem en�uranu i podtlenku azotu, tramadol zwiększał ryzyko wybudzenia w trakcie operacji. Dlatego do momentu uzyskania dalszych informacji, jego zastosowanie w przypadku  płytkiego znieczulenia ogólnego nie jest wskazane.  Metabolizm z udziałem CYP2D6  Tramadol 
jest metabolizowany z udziałem enzymu wątrobowego CYP2D6. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub całkowity brak tego enzymu, może nie być uzyskane odpowiednie działanie przeciwbólowe. Szacuje się, że niedobór ten może występować nawet u 7% populacji pochodzenia kaukaskiego. Jeżeli jednak pacjent ma wyjątkowo szybki metabolizm, występuje ryzyko 
rozwoju objawów niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet po zastosowaniu zwykle zalecanych dawek.  Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz doradzi, kiedy i jak przerwać stosowanie 
leku; może to być stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych).

Populacja 
Afrykańska (etiopska) 
Afroamerykańska 
Azjatycka 
Kaukaska 
Grecka 
Węgierska 
Północnoeuropejska 

Częstość występowania, % 
29% 
3,4% do 6,5% 
1,2% do 2% 
3,6% do 6,5% 
6,0% 
1,9% 
1% do 2% 

Stosowanie po zabiegach chirurgicznych u dzieci  W opublikowanej literaturze pojawiły się doniesienia, że tramadol podawany po zabiegach chirurgicznych u dzieci [po usunięciu migdałków gardłowych i (lub) migdałka podniebiennego w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego], wykazywał rzadkie, ale zagrażające życiu działania niepożądane. Należy zachować najwyższą 
ostrożność podczas podawania tramadolu dzieciom w celu uśmierzenia bólu po zabiegu chirurgicznym; należy jednocześnie uważne obserwować, czy nie występują objawy toksyczności opioidów, w tym depresja oddechowa. Dzieci z zaburzeniami oddychania  Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci, u których czynność oddechowa może być osłabiona, w tym u dzieci 
z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi chorobami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielokrotnymi urazami lub po rozległych zabiegach chirurgicznych. Czynniki te mogą powodować nasilenie objawów toksyczności opioidów. Sód Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy 
lek uznaje się za ”wolny od sodu”. 4.8 Działania niepożądane Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Doreta pogrupowano następująco według 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), 
nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi najczęściej podczas badań klinicznych nad skojarzeniem paracetamolu i tramadolu były: nudności, zawroty 
głowy oraz senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych według grup układowo-narządowych:

Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania hipoglikemia
Zaburzenia psychiczne stan splątania, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia), zaburzenia snu depresja, omamy, koszmary senne majaczenie, uzależnienie lekowe nadużywanie leku*
Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy, senność ból głowy, drżenie mimowolne skurcze mięśni, parestezje, amnezja ataksja, drgawki, omdlenia, zaburzenia mowy
Zaburzenia oka zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika szum w uszach
Zaburzenia serca palpitacje, tachykardia, arytmia
Zaburzenia naczyń nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca
Zaburzenia układu oddechowego i klatki piersiowej i śródpiersia duszność
Zaburzenia żołądka i jelit nudności wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia z oddawaniem 

wiatrów
dysfagia, smoliste stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej nadmierne pocenie się, świąd odczyny skórne (np. wysypka, pokrzywka)
Zaburzenia nerek i dróg moczowych albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zatrzymanie moczu)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania dreszcze, ból w klatce piersiowej
Badania diagnostyczne zwiększenie aktywności aminotransferaz 
* zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu Chociaż poniższych działań niepożądanych nie obserwowano podczas badań klinicznych nie można wykluczyć ich związku z podawaniem tramadolu lub paracetamolu: Tramadol Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol). Badania po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie przypadki zmian w 
działaniu warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego. Rzadko: reakcje alergiczne z objawami oddechowymi (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz ana�laksja. Rzadko: zmiana apetytu, osłabienie siły mięśniowej oraz depresja oddechowa. Zaburzenia psychiczne mogące wystąpić po podaniu tramadolu różnią się u 
poszczególnych pacjentów stopniem nasilenia i charakterem (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (zwykle podniecenie, czasem dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj ograniczenie, czasem zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. zaburzenia percepcji i podejmowania decyzji). Zgłaszano 
przypadki nasilenia objawów astmy, jednak nie ustalono związku przyczynowego ze stosowaniem tramadolu. Objawy odstawienia, podobne do objawów występujących podczas odstawiania opiatów, obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezę, drżenie oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Inne, działania niepożądane bardzo rzadko obserwowane 
po nagłym zaprzestaniu podawania chlorowodorku tramadolu to: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz nietypowe zaburzenia ze strony OUN. Paracetamol Działania niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu są rzadkie, mogą jednak wystąpić objawy nadwrażliwości, np. wysypka. Zgłaszano przypadki zaburzeń składu krwi, w 
tym małopłytkowość i agranulocytozę, jednak niekoniecznie mogły one być związane ze stosowaniem paracetamolu. Zgłaszano przypadki wskazujące, że paracetamol może powodować hipoprotrombinemię, jeśli stosuje się go z lekami podobnymi do warfaryny. Inne badania wykazują brak zmian czasu protrombinowego. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich 
reakcji skórnych. 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. 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 16038. POZWOLENIE NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU: Doreta 37,5/325 mg 
Pozwolenie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr 16038 z dnia 07.10.2009., z późniejszymi zmianami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu: 07.10.2009 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.01.2015 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 13.10.2019. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI, CENY Doreta - produkt kategorii “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 listopada 2020 r. Doreta 37,5 + 325 mg x 60 tabletek: cena detaliczna wynosi 15,09 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla 
pacjenta) wynosi: 4,93 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,58 we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 37,5 + 325 mg x 90 tabletek: cena detaliczna wynosi 21,77 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 6,53 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,00 zł we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 37,5/325mg w 
opakowaniach po 10, 20, 30 nie podlega refundacji, jest lekiem wydawanym na receptę ze 100% odpłatnością.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Doreta, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum), co odpowiada 65,88 mg tramadolu oraz 650 mg paracetamolu (Paracetamolum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Jasnopomarańczowe tabletki powlekane, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach; wymiary tabletki: 20 mm x 8 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.  
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1  Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Doreta wskazany jest w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu 
(patrz punkt 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza) Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o umiarkowanym do dużego natężenia wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od 
intensywności bólu i od indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę o działaniu przeciwbólowym. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doreta to jedna tabletka. W razie konieczności, można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając łącznej ilości 4 tabletek (co odpowiada 300 mg chlorowodorku 
tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej sześć godzin. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeśli charakter lub stopień ciężkości choroby wymagają powtarzającego się lub długotrwałego podawania produktu leczniczego Doreta, stan 
pacjenta należy starannie i regularnie kontrolować (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), aby ocenić, czy dalsze leczenie jest konieczne. Dzieci i młodzież Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego nie zaleca się stosowania go w tej populacji pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku Zazwyczaj 
nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności wątroby lub nerek.  U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalenie tramadolu może być wydłużone. Zatem, jeśli to konieczne należy zwiększyć odstępy pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Niewydolność nerek/dializa U pacjentów z niewydolnością nerek 
wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta. Zaburzenia czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami zgodnie ze stanem pacjenta (patrz 
punkt 4.4). Ze względu na obecność paracetamolu, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować produktu leczniczego Doreta (patrz punkt 4.3). Sposób podawania Podanie doustne Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością płynu. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Jednakże tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać. 4.3  
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy 
oraz w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia (patrz punkt 4.5). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami (patrz punkt 4.4). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej 
większej niż 4 tabletki. W celu uniknięcia nieumyślnego przedawkowania pacjenci nie powinni stosować dawki większej niż zalecana oraz stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol (w tym leków bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu, bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min).Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanej niewydolności należy rozważyć wydłużenie odstępów 
pomiędzy dawkami. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddechowymi. Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu mor�ny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych. Obserwowano przypadki 
wystąpienia drgawek podczas stosowania tramadolu u pacjentów ze skłonnością do drgawek lub stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub środki do znieczulenia miejscowego. 
Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub podatni na wystąpienie drgawek, powinni stosować produkt leczniczy Doreta jedynie w wyjątkowych okolicznościach. U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu maksymalnej zalecanej dawki. Nie jest zalecane 
równoczesne stosowanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbu�na, buprenor�na, pentazocyna) (patrz punkt 4.5). Środki ostrożności dotyczące stosowania Jednoczesne stosowanie produktu  leczniczego Doreta i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub leków podobnych, może powodować sedację, depresję oddechową, śpiączkę i 
śmierć. Z tego względu jednoczesne przepisywanie  leków uspokajających powinno być przeznaczone dla pacjentów, u których alternatywne opcje leczenia nie są możliwe. Jeśli zostanie podjęta decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Doreta jednocześnie z lekami uspokajającymi, należy zastosować najniższą skuteczną dawkę, a czas trwania leczenia powinien być jak 
najkrótszy. Pacjentów należy ściśle obserwować w celu wykrycia objawów przedmiotowych i podmiotowych depresji oddechowej i sedacji. W związku z tym zdecydowanie zaleca się poinformowanie pacjentów i ich opiekunów o tych objawach (patrz punkt 4.5). Nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych może dojść do rozwoju tolerancji, �zycznego i psychicznego 
uzależnienia zwłaszcza po długotrwałym  stosowaniu. Należy regularnie kontrolować kliniczną potrzebę stosowania leków przeciwbólowych (patrz punkt 4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów lub, u których w przeszłości wystąpiło uzależnienie lekowe lub, którzy nadużywali leków, leczenie należy stosować tylko przez krótki okres i pod nadzorem medycznym. 
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Doreta u osób po urazach głowy, podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub z podwyższonym 
ciśnieniem śródczaszkowym. U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby. Objawy z odstawienia podobne do obserwowanych w przypadku opiatów  mogą wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych i to przez krótki okres (patrz punkt 4.8). Kiedy u pacjenta nie jest już konieczne leczenie 
opioidami, może być wskazane stopniowe zmniejszanie dawki  w celu uniknięcia objawów odstawiennych. W jednym badaniu z zastosowaniem tramadolu podczas znieczulenia ogólnego z użyciem en�uranu i podtlenku azotu, tramadol zwiększał ryzyko wybudzenia w trakcie operacji. Dlatego do momentu uzyskania dalszych informacji, jego zastosowanie w przypadku 
płytkiego znieczulenia ogólnego nie jest wskazane. Metabolizm z udziałem CYP2D6  Tramadol jest metabolizowany z udziałem enzymu wątrobowego CYP2D6. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub całkowity brak tego enzymu, może nie być uzyskane odpowiednie działanie przeciwbólowe. Szacuje się, że niedobór ten może występować nawet u 7% populacji pochodzenia 
kaukaskiego. Jeżeli jednak pacjent ma wyjątkowo szybki metabolizm, występuje ryzyko rozwoju objawów niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet po zastosowaniu zwykle zalecanych dawek. Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza 
jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz doradzi, kiedy i jak przerwać stosowanie leku; może to być stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych).

Populacja 
Afrykańska (etiopska) 
Afroamerykańska 
Azjatycka 
Kaukaska 
Grecka 
Węgierska 
Północnoeuropejska 

Częstość występowania, % 
29% 
3,4% do 6,5% 
1,2% do 2% 
3,6% do 6,5% 
6,0% 
1,9% 
1% do 2% 

Stosowanie po zabiegach chirurgicznych u dzieci  W opublikowanej literaturze pojawiły się doniesienia, że tramadol podawany po zabiegach chirurgicznych u dzieci [po usunięciu migdałków gardłowych i (lub) migdałka podniebiennego w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego], wykazywał rzadkie, ale zagrażające życiu działania niepożądane. Należy zachować najwyższą 
ostrożność podczas podawania tramadolu dzieciom w celu uśmierzenia bólu po zabiegu chirurgicznym; należy jednocześnie uważne obserwować, czy nie występują objawy toksyczności opioidów, w tym depresja oddechowa. Dzieci z zaburzeniami oddychania  Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci, u których czynność oddechowa może być osłabiona, w tym u dzieci 
z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi chorobami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielokrotnymi urazami lub po rozległych zabiegach chirurgicznych. Czynniki te mogą powodować nasilenie objawów toksyczności opioidów. Sód Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy 
lek uznaje się za ”wolny od sodu”. 4.8 Działania niepożądane Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Doreta pogrupowano następująco według 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), 
nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi najczęściej podczas badań klinicznych nad skojarzeniem paracetamolu i tramadolu były: nudności, zawroty 
głowy oraz senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych według grup układowo-narządowych:

Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania hipoglikemia
Zaburzenia psychiczne stan splątania, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia), zaburzenia snu depresja, omamy, koszmary senne majaczenie, uzależnienie lekowe nadużywanie leku*
Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy, senność ból głowy, drżenie mimowolne skurcze mięśni, parestezje, amnezja ataksja, drgawki, omdlenia, zaburzenia mowy
Zaburzenia oka zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika szum w uszach
Zaburzenia serca palpitacje, tachykardia, arytmia
Zaburzenia naczyń nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca
Zaburzenia układu oddechowego i klatki piersiowej i śródpiersia duszność 
Zaburzenia żołądka i jelit nudności wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia z oddawaniem wiatrów dysfagia, smoliste stolce
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej nadmierne pocenie się, świąd odczyny skórne (np. wysypka, pokrzywka)
Zaburzenia nerek i dróg moczowych albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zatrzymanie moczu)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania dreszcze, ból w klatce piersiowej
Badania diagnostyczne zwiększenie aktywności aminotransferaz 
* zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu Chociaż poniższych działań niepożądanych nie obserwowano podczas badań klinicznych, nie można wykluczyć ich związku z podawaniem tramadolu lub paracetamolu: Tramadol Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol). Badania po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie przypadki zmian 
w działaniu warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego. Rzadko: reakcje alergiczne z objawami oddechowymi (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz ana�laksja. Rzadko: zmiana apetytu, osłabienie siły mięśniowej oraz depresja oddechowa. Zaburzenia psychiczne mogące wystąpić po podaniu tramadolu różnią się 
u poszczególnych pacjentów stopniem nasilenia i charakterem (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (zwykle podniecenie, czasem dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj ograniczenie, czasem zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. zaburzenia percepcji i podejmowania decyzji). Zgłaszano 
przypadki nasilenia objawów astmy, jednak nie ustalono związku przyczynowego ze stosowaniem tramadolu. Objawy z odstawienia, podobne do objawów występujących podczas odstawiania opiatów, obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezę, drżenie oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Inne, działania niepożądane bardzo rzadko 
obserwowane po nagłym zaprzestaniu podawania chlorowodorku tramadolu to: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz nietypowe zaburzenia ze strony OUN. Paracetamol Działania niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu są rzadkie, mogą jednak wystąpić objawy nadwrażliwości, np. wysypka. Zgłaszano przypadki zaburzeń składu 
krwi, w tym małopłytkowość i agranulocytozę, jednak niekoniecznie mogły one być związane ze stosowaniem paracetamolu. Zgłaszano przypadki wskazujące, że paracetamol może powodować hipoprotrombinemię, jeśli stosuje się go z lekami podobnymi do warfaryny. Inne badania wykazują brak zmian czasu protrombinowego. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich 
reakcji skórnych. 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. 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 19609. POZWOLENIE NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU: Doreta 75/650 
mg: 19609, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.01.2012 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 
08.01.2015 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 13.10.2019. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI CENY Doreta - produkt kategorii “Rp” – leki wydawane na receptę. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI CENY Doreta - produkt kategorii “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 listopada 2020 r. Doreta 75 + 650 mg x 60 tabletek: cena detaliczna wynosi 28,56 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 
(cena dla pacjenta) wynosi: 8,57 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,00 zł we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 75 + 650 mg x 90 tabletek: cena detaliczna wynosi 41,36 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta) wynosi: 12,41 zł we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 0,00 zł we wskazaniu nowotwory złośliwe. Doreta 75mg 
/650mg w opakowaniach po 10, 20, 30 nie podlega refundacji, jest lekiem wydawanym na receptę ze 100% odpłatnością.
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Alkohol podnosi 
ciśnienie krwi i jego 

częste spożycie może 
nasilać nadciśnienie lub 

niewydolność serca, 
a nawet prowadzić 

do kardiomiopatii 
alkoholowej.
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Alkohol podnosi ciśnienie krwi 
i jego częste spożycie może 
nasilać nadciśnienie lub 
niewydolność serca, a nawet 
prowadzić do kardiomiopatii 
alkoholowej.

LEKI 
PRZECIWCUKRZYCOWE

Alkohol hamuje glukoneogene-
zę i zwiększa ryzyko hipoglikemii 
u pacjentów z cukrzycą. 
Nadużywanie alkoholu przez 
diabetyków zwiększa też ryzyko 
neuropatii i retinopatii cukrzyco-
wej. Pochodne sulfonylomoczni-
ka stosowane w leczeniu 
cukrzycy I i II generacji w obec-
ności alkoholu mogą notować 
wzrost stężenia leku i nasilać 
efekt hipoglikemizujący. 
Metformina i alkohol to ryzyko 
kwasicy mleczanowej. Chlorpro-
pamid może dawać z alkoholem 
reakcję disul�ramową.

LEKI 
PRZECIWZAKRZEPOWE

Warfaryna – w zależności od 
częstotliwości i ilości spożywa-
nego alkoholu interakcja może 
potęgować lub hamować 
działanie leku. Pijący często 
mają przyspieszony metabolizm 
tego leku obniżający efekt 
leczniczy. Występuje ryzyko 
tworzenia się skrzepów. 
Intensywne spożycie zmniejsza 
metabolizm leku i zwiększa 
ryzyko krwotoku. Skutki tej 
interakcji są ogólnie trudne do 
przewidzenia. W danych 
literaturowych są również 
ostrzeżenia dla leków NOAC – 
to nowoczesne antykoagulanty 
niebędące antagonistami 
witaminy K. Istnieje ryzyko 
nasilenia działania leków 
i zagrożenie krwotoczne 
(apiksaban czy dabigatran).

NIESTEROIDOWE LEKI 
PRZECIWZAPALNIE

NLPZ, włączając aspirynę, 
w większych dawkach mogą 
dawać ryzyko krwawienia 

z przewodu pokarmowego, 
a spożycie alkoholu grozi 
spotęgowaniem takiego 
działania. Oprócz tego takie 
połączenie działa drażniąco 
na błonę śluzową żołądka.

PARACETAMOL

Tu sytuacja wydawałaby się dość 
oczywista jednak badania nie do 
końca potwierdzają wzmocnie-
nie hepatotoksycznego działania 
paracetamolu w połączeniu 
z alkoholem. Najwięcej opisów 
dotyczy osób spożywających 
alkohol przewlekle i tu może 
wystąpić ciężkie uszkodzenie 
wątroby, nawet jeśli paracetamol 
jest zażywany w dawkach 
terapeutycznych. Interakcja 
spowodowana jest konkurencją 
w dostępie do enzymu CYP2E1, 
który bierze udział w metaboli-
zmie alkoholu i paracetamolu. 
Przewlekłe spożycie alkoholu 
indukuje aktywność CYP2E1 
i paracetamol jest w większym 
stopniu przetwarzany do 
toksycznej N-acetylo-para-ben-
zochinonoiminy (NAPQI). U osób 
nienadużywających alkoholu 
ten tryb metabolizmu dotyczy 
ok. 4-10 proc. przyjętego 
paracetamolu. NAPQI jest 
dezaktywowana przez glutation, 
jednak osoby pijące często mają 
obniżony poziom tego 
neutralizatora. Przyjmuje się, że 
okazjonalne spożycie alkoholu 
w ograniczonej ilości nie 
powinno stwarzać niebezpie-
czeństwa dla osób stosujących 
paracetamol.

NARKOTYCZNE LEKI 
PRZECIWBÓLOWE

Leki opioidowe – metadon czy 
pochodne mor�ny (w tym 
kodeina) – mają wpływ ma 
ośrodkowy układ nerwowy, 
działając uspokajająco i depresyj-
nie na ośrodek oddechowy. 
Potencjalna interakcja z alkoho-
lem może nasilać sedację i pro- 
wadzić do bezdechu. Interakcje 
tych leków z alkoholem mogą 
być potencjalnie śmiertelne.

Leki przeciwlękowe, przeciw- 
depresyjne i nasenne czy 
stosowane w epilepsji nie 
powinny być łączone z alkoho-
lem. Wiele z tych leków ma 
działanie depresyjne na ośrodek 
oddechowy, więc takie 
połączenie może prowadzić do 
bezdechu. Leki przeciwdepresyj-
ne tracą swoje podstawowe 
działanie, a nasila się efekt 
uspokojenia. Jest to szczególnie 
niebezpieczne w wypadku 
leków przeciwlękowych 
o przedłużonym uwalnianiu, 
gdzie pod wpływem alkoholu 
dochodzi do „dumpingu dawki”, 
czyli nagłego, drastycznego 
wzrostu stężenia leku we krwi, 
co może prowadzić do śmierci.

Z punktu widzenia aptekarza 
ważna też będzie interakcja 
leków przeciwalergicznych 
zarówno nowszych, jak 
i starszych w potęgowaniu 
efektu uspokojenia i senności po 
jednoczesnym zażyciu alkoholu. 
Podobnie istotny jest taki efekt 
w wypadku chlorfeniraminy i jej 
pochodnych wchodzących 
w skład popularnych leków na 
przeziębienie.

Jak widać, odpowiedź na 
pytanie, czy mogę pić alkohol 
razem z lekiem, który zażywam, 
nie jest dla farmaceuty tak 
oczywista, jak mogłoby się 
wydawać. Trzeba ocenić, jaką 
ilość alkoholu ma na myśli nasz 
pacjent, jaki lek zażywa, czy 
i jakie inne leki stosuje oprócz 
niego. Ważne jest również to, by 
pamiętać o czasie eliminacji 
substancji z organizmu. Zwykle 
zaleca się odstęp minimum 
36 godzin między spożyciem 
alkoholu a przyjęciem leku, który 
wywołuje reakcję disul�ramową 
lub wchodzi z nim w znaczący 
rodzaj interakcji.

Koktajl leku z alkoholem nie 
musi być problematyczny, ale 
ostatecznie wszystko zależy od 
tego, ile będzie mieć procent :)
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Korzystne 
działanie nagietka 
lekarskiego
Nagietek lekarski 

(Calendula o�  cinalis L.)
to gatunek rośliny 

jednorocznej, należącej do 
rodziny astrowatych. Wiele 
wskazuje na to, że pochodzi 
z obszaru śródziemno-
morskiego lub Iranu. Jest 
uprawiany w wielu krajach, 
w tym także w Polsce, gdzie 
jest traktowany często po 
prostu jako roślina ozdobna. 
U nas zakwita na przełomie 
maja i czerwca i kwitnie do 
końca września, a czasami 
nawet do listopada.

Pierwsze wzmianki o zasto-
sowaniu nagietka lekarskiego 
w medycynie pochodzą już 
z XII w. Od dawna tę roślinę 
stosuje się przy różnych 
dolegliwościach. Surowcem 
zielarskim w jego przypadku 
są wysuszone koszyczki albo 
wysuszone kwiaty języczkowe. 
Są one bogate  we � awonoidy, 
które chronią organizm  przed
wolnymi rodnikami i substan-
cjami toksycznymi. Roślina 
zawiera też inne substancje 
biologicznie czynne: 
saponiny trójterpenowe, 
karotenoidy, polisacharydy, 
kwasy fenolowe, kumaryny, 
� tosterole oraz śluzy.

Jakie właściwości ma nagietek 
lekarski? Przede wszystkim 
przeciwzapalne i przeciwgrzy-
bicze. Przyspiesza również 
gojenie się ran. Ponadto działa 
rozkurczowo i żółciopędnie. 
Napar z kwiatów może być 
wykorzystywany zewnętrznie, 
np. do płukania, irygacji, 
obmywań czy okładów. Ma 
więc zastosowanie przy 
stanach zapalnych skóry czy 

też błon śluzowych jamy 
ustnej i gardła. Pomaga też 
przy trudno gojących się 
ranach i owrzodzeniach żyla-
kowatych podudzi. Można go 
stosować także na zadrapania, 
stłuczenia, oparzenia skóry, 
żylaki odbytu, odmrożenia 
czy stany zapalne skóry.

Wewnętrznie zaś nagietek 
stosuje się przy owrzodzeniach 
żołądka i dwunastnicy, 
chorobach pęcherzyka 
żółciowego czy stanach 
zapalnych i skurczowych 
przewodu pokarmowego.

Nagietek lekarski jest wykorzy-
stywany na szeroką skalę przez 
przemysł farmaceutyczny, 
spożywczy i kosmetyczny. 
Maść z nagietka, przygo-
towywana z jego kwiatów, 
działa kojąco na skórę. Jest 
wykorzystywana nie tylko 
przy drobnych urazach 
(stłuczeniach, zadrapaniach, 
oparzeniach), ale też do łago-
dzenia ran pooperacyjnych. 
Nagietek jest też używany 
jako składnik leków i kropli 
do oczu – w takiej postaci 
zmniejsza pieczenie, świąd 
i odżywia zmęczone oczy.

Ponadto nagietek lekarski 
– w różnej postaci – znalazł 
szerokie zastosowanie 
w ginekologii (m.in. przy 
stanach zapalnych, suchości 
pochwy, nadżerce). Napary 
i nalewki z nagietka lekar-
skiego są polecane np. przy 
bolesnych miesiączkach. Maść 
pomaga w leczeniu popęka-
nych brodawek sutkowych 
u matek karmiących piersią.

Nalewkę macierzystą 
z nagietka (nalewka pierwotna, 
pranalewka) można znaleźć 
też w globulkach. Jest 
otrzymywana jako pierwszy, 
najbardziej stężony etanolowy 
ekstrakt, który zachowuje lecz-
nicze działanie rośliny. Zawiera 
wiele związków, m.in. triter-
peny, � awonoidy, karotenoidy, 
poliacetyleny, olejek eteryczny 
z mono- i seskwiterpenami, 
fenolokwasy i sterole. Dzięki 
nim nalewka ma właściwości 
lecznicze, czyli działanie 
przeciwzapalne, przeciwdrob-
noustrojowe, przyspieszające 
gojenie, przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybicze. Działa 
także antyoksydacyjnie, immu-
nomodulująco, a także łagodzi 
podrażnienia. A to sprzyja 
leczeniu stanów zapalnych 
dróg rodnych, które objawiają 
się upławami, świądem, 
pieczeniem i zaczerwienie-
niem okolicy warg sromowych, 
a także atro� cznego zapalenia 
pochwy w okresie menopauzy. 
Wspomaga gojenie się ran 
np. w nadżerkach szyjki 
macicy, obtarciach i drobnych 
uszkodzeniach błony 
śluzowej pochwy i sromu.

Warto jednak pamiętać, że 
są też przeciwwskazania do 
stosowania nagietka lekar-
skiego. Z maści lub herbatek 
nie powinny korzystać osoby 
uczulone na rośliny z rodziny 
astrowatych. Nagietek możne 
też wzmocnić działanie zioło-
wych leków uspokajających 
i preparatów na bezsenność 
i niepokój. Herbatki zaś mają 
działanie moczopędne.

Red.

Nagietek lekarski jest 
jedną z najpopular-

niejszych roślin
leczniczych.

Jest wykorzystywany 
od dawna jako roślina 

lecznicza. Przy jakich 
dolegliwościach 

i w jakiej formie się
go stosuje?

R E K L A M A
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C O  N A  P R Z E Z I Ę B I E N I E ?

Preparaty złożone 
to dobry wybór?

Dostępne w aptekach 
preparaty złożone 
na przeziębienie 

mają zbliżony skład. Pacjenci 
bardzo często wybierają 
jednak leki w saszetkach, 
myśląc, że działają nie tyle 
szybciej (proszek rozpuszczony 
w wodzie daje złudzenie 
szybszego działania), co 
skuteczniej. Te preparaty 
w tabletkach działają jednak tak 
samo. Duże zainteresowanie 
preparatami złożonymi na 
przeziębienie ma związek nie 
tylko z ich skutecznością, ale 
także wygodą. Przyjmujemy 
jeden lek na wiele objawów.

Preparaty złożone działają 
kompleksowo i umożliwiają 
leczenie wszystkich objawów 
choroby. Zazwyczaj zawierają 
jeden z dwóch środków 
przeciwbólowych (ibuprofen lub 
paracetamol) oraz substancje 
pomocnicze, m.in. fenylefrynę 
zmniejszającą przekrwienie 
błony śluzowej nosa, 
dekstrometorfan o działaniu 
przeciwkaszlowym, związki prze-
ciwhistaminowe czy witaminę C.

AK E KŁAD K

W preparatach złożonych na 
przeziębienie znajdziemy m.in.:

• paracetamol – to jeden 
z najpopularniejszych 
środków przeciwbólowych 
i przeciwgorączkowych, 
pomaga łagodzić wysoką 
temperaturę występującą np. 
w infekcjach. Paracetamol 
blokuje syntezę prosta-
glandyn w ośrodkowym 
układzie nerwowym (prosta-
glandyny to substancje, które 
są m.in. odpowiedzialne za 
powstawanie bólu i gorączki);

• ibuprofen – podobnie jak 
paracetamol jest zaliczany 
do grupy niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych, 
zmniejsza rozwój stanu 
zapalnego. Stosuje się go 
w słabych i umiarkowanych 
bólach (ból głowy, zębów, 
mięśni, kości i stawów), 
a także bólach związanych 
z różnego rodzaju urazami 
oraz nerwobólach;

• witaminę C – wzmacnia 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego (dzięki 
czemu choroba ma łagod-
niejszy przebieg, a jej objawy 
nie są tak dokuczliwe);

• lek przeciwhistaminowy
(np. maleinian feniraminy 
lub chlorowodorek fenyle-
fryny) – hamując działanie 
histaminy wywołującej 
objawy alergiczne, zmniejsza 
wytwarzanie wydzieliny 
i wyciek z nosa, obkurcza 
śluzówkę nosa, udrożnia 
nos, hamuje przekrwienie 
i obrzęk błon śluzowych, 
łagodzi objawy takie jak 
kichanie, łzawienie, obrzęk 
i świąd błon śluzowych.

ŁAT  
 PRZEDA K A E

Paracetamol przyjmowany 
w dawkach terapeutycznych 
jest bezpieczny. Warto jednak 
pamiętać, że można go 
łatwo przedawkować, jeżeli 
stosujemy jednocześnie 
wiele leków o podobnym 
działaniu: przeciwbólowych 
i przeciw grypie. Trzeba więc 
przypominać pacjentom, 
by przyjmowali tylko jeden 
preparat złożony lub dokładnie 
zapoznali się ze składem leków, 
które mają w apteczce.

Maksymalna zalecana dobowa 
dawka paracetamolu wynosi
4 g dziennie dla dorosłych i dzieci 
powyżej 12. roku życia i 1500 
mg na dobę dla dzieci poniżej 
12. roku życia. Przedawkowanie 
paracetamolu może mieć groźne 
skutki. Objawami przedawko-
wania są np. biegunka, brak 
łaknienia, nudności, wymioty, 
bóle brzucha, nadmierna 
potliwość, senność czy ogólne 
osłabienie. Mimo że te objawy 
często same ustępują, to 
w drugiej dobie może się 
rozwinąć uszkodzenie wątroby.

Warto po preparaty złożone 
sięgać np. w przypadku lecze-
nia dzieci. Wiele z nich bowiem 
niechętnie przyjmuje osobne 
preparaty na poszczególne 
objawy. Ponadto produkty dla 
dzieci mają skład dobrany do 
potrzeb dziecka. Natomiast gdy 
rodzice podają oddzielne leki 
na poszczególne objawy,
może dojść do przedawko-
wania. Preparaty złożone 
wykluczają to ryzyko.

Red.

Przeziębieniu czy 
grypie towarzyszy 

jednocześnie wiele 
objawów, np. lekka 

lub wysoka gorączka, 
katar, kaszel, ból 

mięśni, gardła czy 
osłabienie. Pacjenci 

coraz częściej wybie-
rają preparaty złożone, 

które uderzają we 
wszystkie symptomy.

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
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H I G I E N A  J A M Y  U S T N E J

Jak dbać 
o jamę ustną
Jama ustna jest naturalnym 

siedliskiem dla wielu 
bakterii i grzybów. 

Mikroorganizmy te zasiedlają 
ją w pierwszych chwilach po 
urodzeniu. Jeśli organizm jest 
zdrowy i przestrzega się zasad 
higieny, ich populacja utrzy-
mywana jest w równowadze. 
W przeciwnym przypadku może 
dojść np. do nadmiernego 
rozrostu płytki nazębnej, 
powstania złogów kamienia 
nazębnego i utworzenia się 
patologicznych kieszonek 
dziąsłowych, które zagrażają 
stabilności zęba. Brak równo-
wagi � ory bakteryjnej może 
także spowodować inne stany 
zapalne śluzówki jamy ustnej, 
w tym pojedyncze lub mnogie 
owrzodzenia bądź nadżerki, 
noszące miano aft nawracają-
cych. Ich powstawaniu sprzyjają 
również urazy mechaniczne.

Podstawowym krokiem 
w pro� laktyce próchnicy 
oraz chorób przyzębia jest 
regularne (przynajmniej dwa 
razy dziennie) szczotkowanie 
zębów, umożliwiające 
usunięcie miękkich złogów 
nazębnych. Najbardziej 
zalecane jest stosowanie 
szczoteczek o średniej twar-
dości – ich włosie skutecznie 
usuwa osad i nie powoduje 
ryzyka podrażnienia dziąseł.

PA TA   P  PŁY  
D  PŁ KA A

Dobór pasty do zębów powinien 
być uzależniony od stanu 
jamy ustnej. Bardzo ważnym 
składnikiem past jest � uor, który 
wzmacnia szkliwo. W przypadku 
skłonności do występowania 
chorób przyzębia warto skupić 
uwagę na składniki pasty, które 
łagodzą podrażnienia dziąseł 

i śluzówki, wspomagają regene-
rację i gojenie się, zapobiegają 
parodontozie i krwawieniom 
dziąseł i jednocześnie skutecznie 
chronią przed próchnicą 
i kamieniem nazębnym. Wśród 
składników o takim działaniu 
można wymienić np. mleczan 
glinu, chlorheksydynę, a także 
kwas hialuronowy i taurynę.

Istotnym elementem 
codziennej higieny jamy 
ustnej jest stosowanie nici 
dentystycznej. Umożliwia 
ona usunięcie z przestrzeni 
międzyzębowych resztek 
pokarmu i płytki poddziąsłowej. 
Polecanym uzupełnieniem 
codziennych zabiegów 
higienicznych jest stosowanie 
odpowiednio dobranego 
płynu do płukania jamy ustnej. 
Dzięki swojej płynnej formule 
preparat dociera w trudno 
dostępne miejsca, działa 
przeciwbakteryjnie i przeciw-
grzybiczo, zmniejsza ryzyko 
tworzenia się kwasów, kamienia 
nazębnego i próchnicy.

Osoby z wrażliwymi dziąsłami 
skłonnymi do krwawień, 
cierpiące na paradontozę, a także 
noszące aparaty ortodontyczne 
czy protezy powinny wybrać 
preparat, w którego składzie 
znajduje się chlorheksydyna 
– jedna z najskuteczniejszych 
substancji przeciwbakteryjnych 
i przeciwgrzybiczych, zabijająca 
drobnoustroje i hamująca 
powstawanie płytki nazębnej. 
Dodatek mleczanu glinu 
zapewnia działanie ściągające 
oraz przeciwzapalne, zmniej-
szające krwawienie dziąseł 
i przyspieszające gojenie błony 
śluzowej. Zabezpiecza także 
przed tworzeniem się kamienia 
nazębnego. Działaniem wspo-
magającym może być używanie 

specjalistycznych żeli. Stosuje 
się je na dziąsła i błonę śluzową 
jamy ustnej, aby wspomóc 
naturalny proces gojenia 
śluzówki i przyspieszyć regene-
rację uszkodzonych tkanek. Żele 
stomatologiczne mają również 
zastosowanie w leczeniu aft, 
owrzodzeń i urazów, także tych 
spowodowanych protezami czy 
aparatami ortodontycznymi.

C R Y PRZYZ A 
 C  PŁY  A ZDR E 

E

Choroby przyzębia mają ścisły 
związek ze zdrowiem ogólnym. 
Mogą wpływać na rozwój 
chorób sercowo-naczyniowych 
na tle miażdżycowym, mają też 
związek z cukrzycą. Stwierdzono 
m.in. wyraźną zależność 
przyczynowo-skutkową 
między przewlekłym procesem 
zapalnym w tkankach przyzębia 
a etiologią ostrych zespołów 
wieńcowych. Za bardzo 
prawdopodobny uznano udział 
bakterii obecnych w objętym 
procesem zapalnym przyzębiu 
w inicjowaniu i modelowaniu 
zmian patologicznych w orga-
nizmie. Eksperci podkreślili, że 
utrzymywanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej, kluczowe 
dla zapobiegania i leczenia 
chorób przyzębia, ma ogromne 
znaczenie dla zdrowia ogólnego, 
a nie wyłącznie zdrowia jamy 
ustnej. W przypadku, gdy 
pacjent potrzebuje bardziej 
zaawansowanego leczenia, 
niezbędna jest wizyta 
u periodontologa. W zależności 
od stanu chorego przeprowadza 
się profesjonalne oczyszczanie 
kieszonek zębowych, w bardziej 
zaawansowanych przypadkach 
– leczenie chirurgiczne.

Red .

Według ekspertów 
utrzymywanie 

prawidłowej higieny 
jamy ustnej, kluczowe 

dla zapobiegania 
i leczenia chorób 

przyzębia, ma ogromne 
znaczenie dla zdrowia 

ogólnego, a nie 
wyłącznie zdrowia jamy 

ustnej.
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C H O R O B Y  P R Z E W L E K Ł E

Łuszczyca 
skóry głowy

Pierwsze objawy łuszczycy mogą 
pojawić się w dowolnym wieku 
(choroba ma podłoże genetyczne, 

może się wiązać z zaburzeniami układu 
odpornościowego). Zwykle pojawiają się 
we wczesnym okresie dorosłego życia lub 
po 50. roku życia. Zmiany skórne są zazwyczaj 
zlokalizowane symetrycznie i obustronnie, 
m.in. na skórze łokci, kolan, pośladków czy 
pleców, a także na skórze owłosionej głowy.

Zmiany na skórze owłosionej głowy mają 
różny charakter. Pojawiają się na niej pojedyn-
cze, drobne, różowoczerwone grudki, które 
w łatwy sposób można ukryć, gdy mamy 
nieco dłuższe włosy. Zdarza się jednak, że 
zmiany są twarde, zlewają się, a suche 
i nawarstwione tarczki mocno przylegają 
srebrzystobiałą łuską i zajmują cały skalp. 
Mogą też przechodzić na okolice czoła, 
za uszami i kark.

Łuszczycy owłosionej skóry głowy często 
towarzyszy świąd, pieczenie, a nawet 
bolesność. Pacjenci pocierają intensywnie 
skórę głowy, żeby złagodzić te dolegliwości. 
Może to prowadzić do powstawania 
w miejscu urazu kolejnych zmian łuszczyco-
wych i wypadania włosów. Jak wygląda 
leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy? 
Nie jest ono łatwe.

Jedną z metod jest leczenie miejscowe. 
Pacjentom zaleca się stosowanie preparatów 
zawierających m.in. kwas salicylowy i mlekowy, 
mocznik, glikokortykosteroidy (np. hydrokorty-
zon), pochodne witaminy A i D, a także leki 

przeciwgrzybicze. Najpierw stosuje się leki 
złuszczające (np. wspomniany kwas salicylowy 
lub mocznik), które usuwają łuskę, a następnie 
leki hamujące proces zapalny i nadmierne 
wytwarzanie naskórka (dostępne w postaci 
szamponów, płynów, pianek czy żeli).

Jak wybrać kosmetyki do mycia włosów? 
Należy sięgać po preparaty dla osób z łuszczy-
cą, o pH odpowiednim dla skóry głowy, które 
zawierają substancje łagodzące świąd 
i redukujące pieczenie. Zmniejszają one 
uczucie pieczenia i zaczerwienienie, wspoma-
gają proces regeneracji skóry głowy i ciała, 
a także regulują proces złuszczania naskórka. 
Niektóre mają działanie przeciwzapalne 
i pomagają odbudować barierę lipidową 
skóry. Zawierają one m.in. dziegieć brzozowy, 
ichtiol, olej konopny czy siarkę.

Jeśli efekty leczenia nie są wystarczające, 
kolejnym krokiem może być naświetlanie 
skóry głowy promieniami ultra�oletowymi 
emitowanymi przez specjalistyczne lampy. 
Fototerapia jest przydatna w przypadku 
zajęcia dużych powierzchni skóry przez 
łuszczycę.

W ciężkich i opornych przypadkach może 
być konieczne zastosowanie leczenia 
ogólnego. Pacjent powinien przyjmować leki 
immunomodulujące, np. cyklosporynę, 
metotreksat czy doustne retinoidy. Można 
też włączyć tzw. leczenie biologiczne 
(przeciwciała monoklonalne). 

Red.

Łuszczycy skóry głowy nie 
można wyleczyć. Są jednak 

sposoby na zmniejszenie 
przykrych objawów tej 

choroby zapalnej. Wśród 
nich jest np. naświetlanie 

skóry głowy i używanie 
specjalnych szamponów.
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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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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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Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podawane 
w wystarczających ilościach zmieniają mikrobiotę 
i zapewniają gospodarzowi ściśle określone korzyści 
zdrowotne1, 2.
Probiotyki mogą pomóc w zmniejszeniu stanu 
zapalnego w NZJ poprzez korzystną zmianę mikrobioty, 
hamowanie namnażania się patogennych bakterii 
jelitowych, poprawę i przywrócenie funkcji bariery 
nabłonkowej i śluzówkowej oraz promowanie środowis-
ka przeciwzapalnego3, 4.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że znajdujące się na rynku 
preparaty probiotyczne różnią się znacznie pod względem 
składu, dawkowania i interakcji z żywicielem i należy to 
wziąć pod uwagę przed zaleceniem ich stosowania. 
Ponadto, aby wywierać najlepszy efekt, probiotyki muszą 
przetrwać niełatwą podróż przez górny odcinek przewodu 
pokarmowego, zachowując swoją żywotność po kontakcie 
z kwasem żołądkowym, żółcią i enzymami trawiennymi.
Wiele z oferowanych i reklamowanych probiotyków nie 
jest w kierunku tej właściwości testowanych, co może 
powodować, że do dalszych części jelita docierają bakterie 
nieżywe i niestety do niczego nieprzydatne. Wiele 
probiotyków dostępnych na rynku także nie zostało 
poddanych ocenie klinicznej pod kątem ich skuteczności 
w NZJ i choć są dobrze tolerowane, ogólnie bezpieczne, 
istnieją teoretyczne obawy dotyczące ich stosowania 
u pacjentów z obniżoną odpornością i zmienioną barierą 
śluzówkową.
Szczepy probiotyczne zwykle nie kolonizują okrężnicy, 
w związku z tym do uzyskania trwałego efektu 
wymagane jest wielokrotne i długotrwałe ich podawanie 
z długoterminową kontrolą efektów takiej terapii3.
W tabeli poniżej zebrano „wszystkie” badania z randomiza-
cją dotyczące zastosowania różnych probiotyków w NZJ. 
Poniżej przedstawiam nieco szersze niż tylko to tabelarycz-
ne podsumowanie badań z probiotykami w NZJ.

Choroba Leśnowskiego-Crohna (ChLC)

Indukcja remisji
Mało jest prac dotyczących tego zagadnienia, a istniejące 
badania otwarte obejmowały niezwykle małe grupy 
chorych, podobnie zresztą jak jedyne dostępne badanie 
z randomizacją. Wszystkie one nie dały, wbrew 
oczekiwaniom, obiecujących wyników5, 6, 7.

Podtrzymywanie remisji
Lactobacillus rhamnosus GG zastosowany u dzieci nie dał 
żadnych efektów. Nie dał także pozytywnych efektów 
Saccharomyces boulardii, a także Lactobacillus johnsonii
i Escherichia coli Nissle 19179, 10, 11.

Zapobieganie nawrotom po leczeniu operacyjnym 
W dużym badaniu z zastosowaniem 8-szczepowego 
probiotyku (Vivomixx®) zawierającego Streptococcus 
thermophilus DSM24731, Bi� dobacterium longum
DSM24736, Bi� dobacterium breve DSM24732, 
Bi� dobacterium infantis DSM24737, Lactobacillus 
acidophilus DSM24735, Lactobacillus plantarum
DSM24730, Lactobacillus paracasei DSM24733, 
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734 nie 
wykazano redukcji nawrotów w 90. dniu badania, jednak 
dłuższe stosowanie (ok. roku) wykazało pewne korzyści 
w postaci mniejszej liczby nawrotów i spadku stężenia 
śluzówkowych cytokin prozapalnych12.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Indukcja remisji
Przegląd systematyczny piśmiennictwa obejmujący
244 chorych z WZJG, u których do konwencjonalnej 
terapii dodano 8-szczepowy probiotyk (Streptococcus 
thermophilus DSM24731, Bi� dobacterium longum
DSM24736, Bi� dobacterium breve DSM24732, 
Bi� dobacterium infantis DSM24737, Lactobacillus 
acidophilus DSM24735, Lactobacillus plantarum
DSM24730, Lactobacillus paracasei DSM24733, 
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734) oraz 
S. boulardii, nie wykazał co prawda poprawy, jeśli chodzi 
o częstość pojawiania się remisji, ale wpłynął na spadek 
aktywności choroby13.
Inne badanie nie wykazało różnicy między powyżej 
opisanym probiotykiem i placebo w ocenie endoskopo-
wej i lekarskiej, jednak inne badania wykazały, że dodanie 
go do terapii standardowej aminosalicylanami lub 
tiopurynami wykazało wzrost częstości remisji klinicznej 
i remisji śluzówkowej w 12. tygodniu terapii14.
Badanie z randomizacją przeprowadzone u 29 dzieci ze 
świeżo rozpoznanym WZJG, u których poza steroido-
terapią i kwasem aminosalicylowym stosowano 
wspomniany 8-szczepowy probiotyk, wykazało aż 
93-proc. remisję w porównaniu z 36-proc. w przypadku 
zastosowania jedynie glikokortykoidów i azatiopryny 
z placebo  15.
Nie wykazano także wyższości E. coli Nissle 1917 
podawanego doodbytniczo nad placebo16. Z kolei 
u dzieci, stosując połączenie Lactobacillus reuteri ATCC 
55730 z mesalazyną we wlewkach, uzyskano prawie 
100-proc. odpowiedź (po samej mesalazynie 53-proc. 
i 0-proc. w grupie otrzymującej wyłącznie placebo)17. 

Podtrzymywanie remisji
Badania z randomizacją analizujące wpływ na utrzymanie 
remisji E. coli Nissle 1917, S. boulardii, Bi� dobacterium 

Probiotyki w nieswoistych 
chorobach zapalnych jelit –
czy, jak i które stosować

Pacjentów 
z nieswoistym 

zapaleniem jelit (NZJ) 
pociągają i przyciągają 
probiotyki jako łatwo 
dostępna „naturalna” 

opcja leczenia. 
Zadaniem lekarzy 

zajmujących się tymi 
chorymi jest 

przedstawienie im 
zarówno zalet, jak 
i wad takiej terapii 

w oparciu o dostępne 
dowody naukowe, 
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w skrócie przedstawić.
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to silnie skoncentrowana mieszanina probiotyczna. 
Zawiera Oryginalną Formułę profesora De Simone – De Simone Formulation.
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De Simone Formulation jako nieliczny z probiotyków znajduje się w wytycznych 
stosowania m.in.: WGO – Światowa Organizacja Gastroenterologii, ECCO – Europejska 
Organizacja Choroby Crohna i Zapalenia Jelita Grubego, ESPEN – Europejskie Stowarzyszenie 
Żywienia Klinicznego i Metabolizmu, ESPGHAN – Europejskie Stowarzyszenie 
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, PTG – Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
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(De Simone Formulation)

Pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (NZJ)
przyciągają probiotyki jako łatwo dostępna „naturalna”
opcja leczenia. Zadaniem lekarzy zajmujących się tymi
chorymi jest przedstawienie im zalet i wad takiej terapii 
w oparciu o dostępne dowody naukowe...

Prof. dr hab. n med. Piotr Albrecht

Zapraszamy do lektury artykułu:
„Probiotyki w nieswoistych chorobach 
zapalnych jelit – czy warto je stosować?”
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breve i B. bi� dum wykazały w łagodnym i umiarkowanym 
WZJG taką samą skuteczność i bezpieczeństwo
wymienionych p   robiotyków jak podawanie samej 
mesalazyny 18. U dzieci niewielkie liczbowo badania wykazały 
efektywność 8-szczepowego probiotyku (Vivomixx®) 
w podtrzymywaniu remisji. Dodanie go do standardowej 
terapii zmniejszyło częstość nowych rzutów choroby 

w porównaniu z placebo, i to znacznie (23,4 proc.
vs 73,3 proc.)15.

Zapalenie woreczka kałowego (Pouchitis)
Zapalenie to może wystąpić aż u 60 proc. chorych na 
WZJG, u których wytworzono taki zbiornik. Niewielkie 
badanie z Lactobacillus rhamnosus GG nie wykazało 
istotnej poprawy w stosunku do placebo 19. Natomiast 
badanie z randomizacją prowadzone u 40 chorych, 
u których zaraz po wytworzeniu woreczka kałowego 
włączono 8-szczepowy probiotyk (Vivomixx®) lub placebo 
i terapię stosowano przez 12 miesięcy, wykazało, że 
stosowanie tego probiotyku znacznie zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zapalenia (10 proc. vs 40 proc. w grupie 
placebo), co wskazuje na skuteczne działanie prewencyjne 
tego preparatu probiotycznego. Podobne badania z innymi 
probiotykami nie dały, niestety, tak korzystnego wyniku20.
8-szczepowy probiotyk (Vivomixx®) pozwala także na 
podtrzymanie remisji zapalenia po skutecznej antybiotyko-
terapii (remisja w 85 proc. po probiotyku w stosunku do 
0-6 proc. w grupie otrzymującej placebo)20, 21.
Niezwykle ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że 
wyników dla jednego probiotyku nie można przenosić na 
inny bez przeprowadzenia odrębnego badania.
Podsumowując, na tę chwilę, choć zastosowanie 
probiotyków w NZJ wydaje się obiecujące, podobnie jak 
transplantacji mikrobioty jelitowej, to dowody naukowe na 
korzystne efekty mamy tylko dla 8-szczepowego 
probiotyku (Vivomixx®) oraz E. coli Nissle 1917, i to 
jedynie w podtrzymywaniu remisji we WZJG oraz leczeniu 
i prewencji zapalenia woreczka kałowego we WZJG.

prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Wskazanie Zastosowanie Probiotyk

ChLC Indukcja remisji i jej 
podtrzymanie

Żaden

WZJG Indukcja remisji
Vivomixx® (u dzieci)15, 24, 25

Bi� dobacterium i Lactobacillus acidophilus
Wlewki doodbytnicze z Lactobacillus reuteri

u dzieci

Podtrzymywanie remisji

Bi� dobacterium breve15, 26, 27, 28

Bi� doacterium bi� dum
Saccharomyces boulardii

E. coli Nissle 1917
Vivomixx® (u dzieci)

Zapalenie 
woreczka 
kałowego 
(pouchitis)

Ostre Vivomixx®20

Utrzymanie remisji Vivomixx®21, 22

Tabela. Efektywność probiotyków w ChLC, WZJG oraz w pouchitis wykazana w badaniach klinicznych wg Abraham B., Quigley 
EMM, Antibiotics and probiotics in in� ammatory bowel disease: when to use them?, Frontline Gastroenterology 2020, 11:62-6923.
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Zingiber o�  cinale jest jednym z najczęściej stosowanych 
gatunków imbiru, uprawianym od tysięcy lat. Był znany 
w Chinach już 400 lat p.n.e. Używali go Grecy i Rzymia-
nie, a w średniowieczu stanowił ważny przedmiot 
handlu między Europą i krajami Wschodu.

Intensywny smak i aromat tej przyprawy nie jest jedyną 
cechą, która przysporzyła jej zwolenników. W starożyt-
nych systemach medycznych szybko przekonano się,
że imbir wykazuje liczne właściwości zdrowotne: 
przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, obniżające poziom 
cholesterolu i ciśnienie krwi, przeciwbakteryjne 
i przeciwwirusowe, przeciwutleniające, przeciwnowo-
tworowe i hipoglikemiczne. W efekcie spożywanie go ma 
korzystny wpływ na choroby serca, raka, nadciśnienie, 
otyłość, cukrzycę, chorobę zwyrodnieniową stawów oraz 
infekcje bakteryjne i wirusowe. Łagodzi też nudności, 
przeziębienia i dolegliwości trawienne.

Pogromca bólu
Przede wszystkim jednak imbir znany jest ze swoich 
właściwości przeciwzapalnych, przeciwbólowych 
i rozgrzewających. Jak się okazuje, korzeń tej rośliny jest 
w stanie zahamować syntezę prostaglandyn oraz 
zakłócić sygnalizację cytokin. Działa zatem podobnie jak 
niesteroidowe leki przeciwzapalne, obniżając mediatory 
stanu zapalnego ze skutecznością porównywalną do 
aspiryny i ibuprofenu.

Przykładowo w badaniach z udziałem studentek
wykazano, że kapsułki z imbirem (500 mg) spożywane 
w ciągu pierwszych 3 dni menstruacji działały znieczula-
jąco na ból miesiączkowy. W innym eksperymencie 
naukowcy sprawdzili, jak dodatek aromatycznego olejku 
imbirowego do tradycyjnego masażu szwedzkiego 
wpłynie na stan 70 starszych pacjentów z przewlekłym 
bólem krzyża. Po 5 tygodniach okazało się, że taka 
metoda spowodowała większą krótko- i długoterminową 
poprawę w zakresie natężenia bólu i ogólnej niepełno-
sprawności niż sam masaż. Imbir był również wykorzy-
stywany przez tysiące lat w ajurwedzie, czyli w tradycyj-
nej medycynie indyjskiej, do leczenia chorób 
reumatycznych, zmniejszając ból i obrzęk. Poprawia też 
krążenie, dzięki czemu rozgrzewa organizm.

Niezawodny okład
Choć można po prostu dodawać imbir do potraw, warto 
wiedzieć, że w przypadku bólu mięśni i stawów 
szczególne korzyści przynosi jego miejscowe stosowanie. 
Dawniej w ajurwedzie przygotowywano specjalne okłady 
z korzenia. Świeży imbir należało drobno pokroić 
i roztłuc w moździerzu, a później wymieszać z wodą, by 
uzyskać konsystencję pasty. Następnie całość była 

podgrzewana i nakładana na skórę posmarowaną 
tłuszczem, np. oliwą z oliwek. Taki opatrunek trzeba 
było jeszcze obwiązać bandażem lub opaską i pozostawić 
na kilka godzin. Dzisiaj na szczęście istnieją prostsze, ale 
równie skuteczne metody. W literaturze fachowej można 
odnaleźć doniesienia o miejscowym stosowaniu imbiru 
w formie okładów lub kompresów ze zmielonego 
korzenia. W 2014 r. przeprowadzono badanie na
20 ochotnikach ze stwierdzoną chorobą zwyrodnieniową 
stawów, które polegało na wykonywaniu takiego zabiegu 
na odcinek lędźwiowy kręgosłupa codziennie przez
7 dni. Wyniki wykazały poprawę każdego ocenianego 
parametru: ból zmniejszył się o 48 proc., zmęczenie
o 49 proc., funkcjonalność poprawiła się o 31 proc.

Imbirowy plaster
W świetle tego typu doniesień nie powinien dziwić fakt, 
że powstają wyroby medyczne, które bazują na 
miejscowej skuteczności imbiru, takie jak plastry 
rozgrzewające Ginger Forte marki Perfect Plast. Ich 
stosowanie w miejscu występowania dolegliwości 
bólowych może przyczynić się do wyraźnego zmniejsze-
nia objawów oraz do poprawy podstawowych funkcji 
ruchowych, które dotąd ograniczały przewlekłe 
dysfunkcje, np. zwyrodnienie stawów. Plastry na bazie 
imbiru stanowią również doskonałą alternatywę dla 
produktów z kapsaicyną (swego czasu bardzo popular-
nych na rynku), które obecnie mogą funkcjonować tylko 
jako leki. Niestety w tej chwili w tej formie nie są one 
dostępne na polskim rynku. Plastry Perfect Plast Ginger 
Forte są dostępne w aptekach bez recepty.

Rozgrzewające plastry
do zadań specjalnych

Okłady z imbiru są 
niezawodnym środkiem 
leczniczym stosowanym 
od wieków w medycynie 

ajurwedyjskiej 
i chińskiej do usuwania 
bólów mięśni, stawów, 

kości i kręgosłupa.
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Bożonarodzeniowa 
ochrona wątroby 
przy wsparciu sylimaryny

W codziennej pracy 
bardzo często spotyka-
my się z pacjentami 
proszącymi o preparaty 
wspomagające funk-
cjonowanie wątroby.  
To niezaprzeczalnie 
bardzo potrzebny 
i ważny narząd w na-
szym organizmie. 
Zbliżające się Boże 
Narodzenie i wspólne 
biesiadowanie na 
pewno spowoduje 
jeszcze większy wzrost 
sprzedaży tego typu 
leków i suplementów 
diety. Czego zatem 
powinien dowiedzieć 
się pacjent potrzebują-
cy porady farmaceuty?

mgr farmacji
Artur Rakowski  
farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia 

Wątroba to bez 
wątpienia jeden 
z najważniejszych 

narządów w ciele człowieka. 
Jest wielofunkcyjnym 
gruczołem, którego masa 
dochodzi nawet do 1,5 kg 
u mężczyzn. Jej rola w orga-
nizmie jest tak ogromna, że 
można podzielić jej funkcje 
na odpowiednie grupy. 

ISTOTNE ZNACZENIE 
PRA DŁ  

KC CE  
TR Y

Po pierwsze, możemy 
wyróżnić procesy syntezy, 
które zachodzą w wątrobie. 
Odpowiada ona za produkcję 
m.in. czynników krzepnięcia 
krwi, białek osocza lub 
enzymów metabolicznych. 

Takich przykładów można 
wymieniać bez liku. Jeśli 
chodzi o procesy trawiennie, 
to wątroba syntetyzuje, a także 
gromadzi żółć, która jest 
niezbędna do emulgowania 
spożytych tłuszczów. Ma to 
niebagatelne znaczenie ze 
względu na naszą dietę i ewen-
tualne problemy gastryczne.

Gdyby nie praca wątroby, 
niemożliwy byłby proces 
metabolizmu. Bierze ona 
czynny udział w trawieniu 
węglowodanów, przemianie 
glukozy oraz rozkłada na 
prostsze składniki zużyte 
erytrocyty. Poza tym jest 
ogromnym rezerwuarem 
zapasów organizmu, między 
innymi witamin A i D oraz 
żelaza. Bierze również udział 
w procesie termoregulacji.

Należy także wspomnieć 
o niezwykle istotnej funkcji 
wątroby, jaką jest zdolność 
do detoksykacji. Oprócz tego 
w jej wnętrzu stale zachodzi 
proces intensywnej fago-
cytozy, która ma za zadanie 
wyeliminować np. produkty 
procesów zapalnych lub 
wszelkie inne drobnoustroje.

Wątroba to jeden z narządów 
w naszym ciele, który ma 
niezwykle duże zdolności 
regeneracyjne. Bardzo często 
hepatolodzy są świadkami, że 
cały płat narządu potra� się 
zregenerować. Niestety, nie 
jest to proces, który zajdzie 
zawsze. Jeśli hepatocyty, 
czyli komórki, z których 
w dużej mierze składa się 
wątroba, ulegną poważnemu 
uszkodzeniu, to tkanka traci 

59p a t e n t  n a  z d r o w i e
W S P O M A G A N I E  W Ą T R O B Y



takie zdolności i może dojść 
nawet do niewydolności 
wątroby, czyli jej marskości.

EPRA DŁ A PRACA 
TR Y

Ze względu na swoją rolę 
detoksykującą wątroba ma 
nieustannie kontakt z czynni-
kami potencjalnie szkodliwymi. 
Pierwszy przykład, jaki od razu 
przychodzi na myśl, to alkohol. 
Nadmierne spożycie wyso-
koprocentowych napojów 
oraz leków może poważnie 
uszkodzić hepatocyty.

Jako farmaceuci musimy 
pamiętać, że wątroba odpo-
wiada za efekt pierwszego 
przejścia w metabolizmie 
większości leków. To tylko 
dowód na to, jak ogromne 
właściwości odtruwające 
ma ten narząd. Co za tym 
idzie – niewłaściwe stosowanie 
leków może prowadzić 
nawet do marskości wątroby. 
Należy przypominać naszym 
pacjentom, że nie tylko leki na 
receptę mogą być przyczyną 
uszkodzenia wątroby.

Bardzo często sprawcą jest 
także „niewinny” paracetamol. 
Nadużywany jest bardzo 
szkodliwy i skutecznie niszczy 
delikatne komórki, które 
budują wątrobę. Sytuacji nie 
polepsza fakt, że ta substancja 

jest dostępna na każdym 
kroku, niestety nie tylko 
w aptece, dlatego bardzo 
łatwo o przedawkowanie 
lub nieumyślne zdublowanie 
leków o takim samym składzie, 
a różnej nazwie handlowej.

Jednak trzeba pamiętać, 
że nie tylko używki mogą 
osłabiać pracę tego narządu. 
W codziennym życiu to 
niewłaściwa dieta przysparza 
największych problemów. 
Jednostka chorobowa zwana 
niealkoholową stłuszczeniową 
chorobą wątroby (NAFLD) 
jest, niestety, coraz bardziej 
powszechnym schorzeniem 
na naszym kontynencie. 
Jego przyczyną może być 
np. zespół metaboliczny, 
na który „pracujemy” latami. 
Siedzący tryb życia, brak 
sportu oraz niewłaściwa 
dieta to tylko wierzchołek 
góry lodowej, a problemy 
zdrowotne w przyszłości 
mogą być bardzo poważne.

Jak wspomniano wyżej, 
wątroba odgrywa kluczową 
rolę w prawidłowym 
procesie trawienia. To właśnie 
wewnątrz niej dochodzi do 
przemian metabolicznych 
glukozy, a także emulgowania 
spożytych tłuszczów przy 
pomocy żółci, która również 
jest syntetyzowana w wątrobie. 
Ogromne znaczenie ma tutaj 
pęcherzyk żółciowy, który ją 
gromadzi i wydziela w razie 
potrzeby. Kiedy odżywiamy 
się w sposób racjonalny, jemy 
pełnowartościowe posiłki, 
dbając o ich odpowiednią 
wartość kaloryczną, nasz układ 
pokarmowy, w tym wątroba, 
działa bez zarzutu. Jeśli jednak 
zaczynamy coraz częściej 
spożywać pokarmy, które 
są przepełnione tłuszczami 
typu trans, np. fast foody 
lub słodycze, nasz organizm 
może zacząć się buntować...

Co roku w okresie świątecznym 
farmaceuci obserwują stałą 
tendencję do wybierania 
przez pacjentów określonych 
rodzajów produktów. Więk-
szość z nich prosi o preparaty, 
które wspomagają działanie 
wątroby, usprawniają proces 
trawienia oraz niwelują 
nieprzyjemne dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego. 
Polska tradycja świąteczna 
jest bardzo bogata i piękna, 
jednak zazwyczaj jest to 
ciężki czas dla naszej wątroby. 
Potrawy, które goszczą na 
świątecznym stole, są bardzo 
często ciężkostrawne, wysoko-
kaloryczne, a co za tym idzie 
niezbyt odżywcze. Niestety 
pacjenci nierzadko kupują tego 
typu preparaty „na zaś”, aby 
móc zjeść w trakcie świąt dużo 
więcej. To bardzo nierozsądne 
postępowanie, które może 
nie ochronić naszych 
pacjentów przed późniejszym 
złym samopoczuciem.

Zazwyczaj w trakcie 
wspólnego biesiadowania 
zjadamy nie tylko więcej, ale 
także pijemy alkohol oraz 
siedzimy większość czasu przy 
stole. Brak ruchu, używki oraz 
nieprawidłowa dieta skutkują 
objawami dyspeptycznymi. 
Pacjenci skarżą się nam na 
uczucie pełności, odbijanie 
i gazy. Wszystkie te objawy 
są skutkiem przeciążenia 
całego układu pokarmowego, 
w tym wątroby.

Niestety bardzo często dotyczy 
to pacjentów, którzy jedno-
cześnie przyjmują przewlekle 
wiele innych leków i cierpią 
na choroby metaboliczne, np. 
cukrzycę. Ponadto wiele z tych 
osób nie zdaje sobie sprawy, 
że są obarczone zespołem 
metabolicznym i problemami 
związanymi z dyslipidemią. 
Jeśli znamy tych pacjentów, 
powinniśmy im przypomnieć, 
że wątroba ma swój „próg 
użyteczności” i narażanie jej 

Wątroba to bez wątpie-
nia jeden z najważniej-

szych narządów w ciele 
człowieka. Jest wielo-

funkcyjnym gruczołem, 
którego masa dochodzi 

nawet do 1,5 kg 
u mężczyzn.
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Łagodne dolegliwości 
dróg rodnych
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na duże dawki leków, alkoholu 
i nieodpowiedniego poży-
wienia, może spowodować jej 
nieodwracalną niewydolność.

SYLIMARYNA I JEJ 
ROLA W REGENERACJI 

TR Y

Dbanie o nasze zdrowie 
to przede wszystkim 
odpowiednia pro�laktyka 
i regularność. Nie inaczej 
jest w przypadku regeneracji 
wątroby. Na aptecznych 
półkach mamy do wyboru 
wiele preparatów, które mają 
w swoim składzie sylimarynę. 
To ziołowa substancja, 
która jest znana badaczom 
od lat. Pozyskujemy ją 
z łupin nasiennych i owocni 
ostropestu plamistego. Pod 
względem chemicznym jest 
to kompleks �awonolignanów 

składający się np. z sylibiny, 
taksyfoliny lub sylikrystyny. 
Takich związków aktywnie 
czynnych jest bardzo wiele, 
jednak sylibina wykazuje 
najwyższą skuteczność 
i aktywność biologiczną. Co 
sprawia, że sylimaryna tak 
pozytywnie wpływa na pracę 
wątroby? Warto czasem przy-
pomnieć sobie takie kwestie, 
ponieważ to pomoże nam 
być na bieżąco z najnowszymi 
doniesieniami naukowymi, 
a to przełoży się na lepszą 
współpracę i komunikację 
z naszymi pacjentami.

Przede wszystkim sylimaryna 
wpływa na znaczne uszczel-
nienie błon komórkowych 
hepatocytów. Skutkuje to 
poprawą ich funkcjonalności, 
czyli zwiększa ochronę 
przed toksynami, które 
mogą występować nie tylko 
w przetworzonej żywności, ale 
także w trujących grzybach 
lub przypadkowo zjedzonej 
pleśni. Lepsza praca komórek 
wątroby automatycznie 
przekłada się na jej szybszą 
regenerację. Działa żółcio-
twórczo i żółciopędnie, co 
usprawnia proces trawienia, 
chociażby właśnie podczas 
świątecznego biesiadowania. 
Jeśli chodzi o właściwy 
metabolizm lipidów oraz 
glukozy, to sylimaryna również 
tutaj zadziała pozytywnie. 
Przeciwdziała bowiem 
tworzeniu się blaszek miaż-
dżycowych, obniża stężenie 
cholesterolu we krwi oraz 
może przyczynić się  

do zmniejszenia się 
insulinooporności.

Badania pokazują, że 
sylimaryna wspomaga także 
pracę nerek, co jest niezwykle 
istotne w prawidłowym 
procesie detoksykacji niektó-
rych leków, np. paracetamolu.

Jest to substancja pocho-
dzenia naturalnego, więc 
pacjenci bardzo chętnie po 
nią sięgają. Warto wtedy 
wspomnieć im o dwóch 
kwestiach. Wiele badań 
potwierdziło, że jest ona 
doskonale tolerowana, nie 
wykazuje znacznych działań 
niepożądanych nawet 
w dużych dawkach, co na 
pewno przyczynia się do jej 
popularności. Żeby jednak 
sylimaryna była skuteczna, 
pacjenci muszą stosować 
ją regularnie i przez dłuższy 
czas, minimum miesiąc, 
a nawet do pół roku. Dawka 
terapeutyczna sylimaryny 
wynosi 150-200 mg.

Podsumowując: sylimaryna 
stosowana przez dłuższy czas, 
w rozsądny sposób, może 
bardzo skutecznie usprawnić 
proces regeneracji wątroby. 
Jednak nic nie zastąpi nam 
prowadzenia odpowiedniego 
stylu życia oraz stosowania 
zbilansowanej diety. To 
dwie bardzo istotne kwestie, 
o których powinniśmy 
przypominać naszym 
pacjentom, szczególnie 
w okresie zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia.

Sylimaryna stosowana 
przez dłuższy czas, 

w rozsądny sposób, 
może bardzo skutecz-
nie usprawnić proces 
regeneracji wątroby. 

Jednak nic nie zastąpi 
nam prowadzenia 

odpowiedniego stylu 
życia oraz stosowania 

zbilansowanej diety.
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Nawet jedna czwarta 
społeczeństwa ma problemy 
z zaparciami
Zaparcia to jedna z częściej występujących dolegliwości, 
której sprzyja współczesny tryb życia. Dzisiaj dotyka 
między 2 a 28 proc. społeczeństwa [1].

W Polsce ten problemem dotyczy nieco ponad 
13 proc. pacjentów, a wśród osób po 65. roku życia liczba 
ta wzrasta do nawet 50 proc. [2, 3]

Czym są zaparcia? 
O zaparciach mówimy, kiedy wypróżnienia, oddawane 
z wysiłkiem, pojawiają się dwa razy w tygodniu lub 
rzadziej. Często z towarzyszącym uczuciem niepełnego 
wypróżnienia [1, 2].

Co wpływa na występowanie zaparć?
Częściej diagnozuje się zaparcia:
• w starszym wieku,
• w ciąży,
• przy wielolekowości [1].

Jak leczyć zaparcia?
Leczenie zaparć opiera się w pierwszej kolejności na 
metodach naturalnych. Jeśli one nie pomagają, włącza 
się do terapii leki [2, 3, 4].

Sposoby na zaparcia [1, 2, 4]
METODY
NATURALNE:
• większe spożycie 

błonnika 
pokarmowego

• wzrost spożycia 
płynów

• zwiększenie  
aktywności 
�zycznej

METODY 
FARMAKOLOGICZNE:
• leki osmotyczne 

(wlewki doodbytnicze)
• leki poślizgowe 

(czopki)
• leki drażniące 

(bisakodyl, sennozydy)
• leki pęczniejące 

(babka lancetowata)

Dlaczego metody naturalne mogą nie wystarczyć?
Stosowanie metod naturalnych wymaga 
od pacjentów dużego zaangażowania, wiąże się 
z koniecznością zwiększenia aktywności �zycznej 
i spożywania większej ilości płynów w przypadku 
zażywania błonnika pokarmowego. Z tego powodu, ale 
również z braku czasu na wprowadzenie w harmonogra-
mie dnia prawidłowego rytmu wypróżnień takie sposoby 
leczenia często kończą się niepowodzeniem i należy 
wprowadzić terapię farmakologiczną [4].
Część leków stosowanych w leczeniu zaparć stosuje się 
doustnie, a część doodbytniczo. Podanie doodbytnicze 
(miejscowe) jest szczególnie odpowiednim rozwiąza-
niem:
• dla osób starszych, które mają często problemy 

z połykaniem, równolegle przyjmują wiele leków 
i wypijają małą ilość płynów;

• dla osób przed zabiegami endoskopowymi w celu 
oczyszczenia;

• dla kobiet w ciąży – przed porodem i po nim 
(nie wszystkie grupy preparatów można jednak 
stosować w tym okresie);

• dla osób oczekujących skutecznego efektu przeczysz-
czającego w ściśle określonym, zwykle krótkim czasie;

• jako alternatywa dla środków doustnych przy ich 
nieskuteczności [5, 7, 9, 10].

Częste objawy towarzyszące zaparciom (np. brak 
apetytu, ból brzucha, wzdęcia czy też uczucie niepełnego 
wypróżnienia) nie muszą skłaniać do skorzystania 
z konsultacji lekarskiej, wystarczy, żeby pacjent 
skorzystał z pomocy w aptece. Natomiast w tabeli 
poniżej przedstawione zostały symptomy, które powinny 
skłonić do wizyty u specjalisty.

OBJAWY PREDYSPONUJĄCE DO KONSULTACJI 
LEKARSKIEJ [12]

Utrata masy ciała i ogólne osłabienie

Gorączka

Objawy świadczące o utracie krwi (niedokrwistość, 
krwawienia z odbytu)

Objawy świadczące o zaburzeniach neurologicznych 
i endokrynologicznych

Występowanie w rodzinie raka jelita grubego

Powtarzające się cyklicznie zaparcia (zwłaszcza w starszym 
wieku)

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZAPARĆ [2, 4]

NIEORGANICZNE ORGANICZNE

Nieodpowiednia dieta, uboga w błonnik, 
spożywanie wysoko przetworzonej żywności

Zaburzenia metaboliczne (cukrzyca, 
niedoczynność tarczycy)

Siedzący tryb życia i (lub) niski poziom 
aktywności �zycznej

Schorzenia nerwowo-mięśniowe 
(choroba Parkinsona, SM)

Zaburzenia psychiczne (depresja, stres)

Niektóre leki (np. antydepresyjne, przeciwbólowe)
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Zaczyna działać już po 5 minutach2

Działa już po 1 dawce3

Najmniejsza ilość płynu do podania4

Łatwa i dyskretna aplikacja5

Unikalny lek na zaparcia1

1. Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
2. Czas działania leku to od 5 do 20 minut po zastosowaniu jednej dawki 5 ml
3. Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
4. Najmniejsza jednorazowa objętość (5 ml) wśród roztworów doodbytniczych wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
5. Możliwość samodzielnego podania

MICROLAX 5 ml roztworu doodbytniczego zawiera 4,465 g sorbitolu ciekłego (krystalizującego), 0,45 g sodu cytrynianu, 0,0645 g sodu laurylosulfooctanu 70% oraz substancje pomocnicze m.in. 5 mg kwasu sorbinowego. Wskazania  
Objawowe leczenie okresowych zaparć u osób dorosłych. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit lub ból brzucha o nieznanej etiologii. Jednoczesne leczenie żywicą 
kationowymienną na bazie sulfonianu polistyrenu wapnia lub sodu. Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doodbytniczego. Złamać końcówkę. Wprowadzić całą końcówkę aplikatora do odbytnicy i nacisnąć tubkę, opróżniając 
całą jej zawartość. Wysunąć aplikator, ciągle naciskając tubkę. Dawkowanie: 1 tubka dziennie. Jedną dawkę należy zastosować 5 do 20 minut przed pożądanym działaniem. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. 
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w przypadku występowania stanu zapalnego żylaków odbytu, szczeliny odbytu lub zapalenia odbytnicy i okrężnicy powiązanego z krwawieniem. Należy zachować szczególną ostrożność 
w przypadku stosowania u pacjentów ze stanem zapalnym lub owrzodzeniem jelita grubego lub cierpiących na ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W przypadku pogorszenia bądź utrzymywania się objawów przez więcej niż kilka dni należy 
skonsultować się z lekarzem. Unikać stosowania produktu leczniczego przez długi czas. Leczenie zaparć z zastosowaniem produktów leczniczych stanowi jedynie dodatkowy środek względem zdrowego trybu życia: zalecane spożywanie 
dużych ilości płynów i błonnika pokarmowego oraz aktywność fizyczna i ćwiczenia na pobudzenie pracy jelit. Lek zawiera kwas sorbinowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne(np. kontaktowe zapalenie skóry). Działania  
niepożądane Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka), ból w jamie brzusznej (w tym dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha i ból w nadbrzuszu), dyskomfort okołodbytniczy, luźne stolce. Produkt leczniczy wydawany 
bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Pozwolenie nr 24583, wydane przez Prezesa URPL, WM i PB.ChPL: kwiecień 2020 MAT7366/02/2020
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Jako metodę walki z okresowymi zaparciami można 
stosować lek Microlax® w postaci mikrowlewki doodbyt-
niczej. Najważniejsze zalety produktu to:
• najmniejsza objętość płynu do jednorazowego podania 

– tylko 5 ml*,
• przewidywalny, szybki czas działania (5-20 minut),
• wystarczy już 1 dawka [14],
• zapewnia łatwą i dyskretną aplikację.

Zawarte w leku związki (sorbitol, cytrynian sodu, 
laurylosulfooctan sodu) zmiękczają stolec i wywołują 
szybki efekt defekacji. Taki mechanizm działania może 

być skutecznie wykorzystywany w ramach przeczyszcze-
nia w przypadku okresowych, sporadycznych zaparć, 
przed zabiegami, a także w trakcie ciąży**.

* Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objęto-
ści (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych
dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 5.06.2019 r. 
i ChPL roztworów doodbytniczych
** Brak badań u kobiet w ciąży; ze względu na ograniczone 
wchłanianie produktu nie przewiduje się niekorzystnego 
wpływu w razie stosowania w czasie ciąży

LITERATURA:
1. Jacek Hermann, Tomasz Kościński, Michał Drews, Praktyczne zasady postępowania w zaparciach u dorosłych, Ginekol Pol. 2012, 83, 849-853
2. Jarosław Daniluk, Przewlekłe zaparcia – niedoceniany problem kliniczny, Varia Medica 2018, tom 2, nr 4, str. 286-296
3. Tomasz Sikorski, Zaparcie w wieku podeszłym – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne, Postępy Nauk Medycznych, t. XXIV, nr 5, 2011
4. Żaneta Malczyk, Anna Jarzumbek, Jarosław Kwiecień, Katarzyna Ziora, Praktyczne aspekty leczenia zaparć stolca u dzieci, Pediatr Med. ROdz 2014, 10(1), p. 55-60
5. https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/jelitogrube/74266,zaparcia-czynnosciowe
6. Constipation, Australian Medicines Handbook, 2016
7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Enema
8. Monika Muśko, Małgorzata Sznitowska, Postacie leków pediatrycznych. Część I. Wymagania i podstawowe problemy – dawkowanie, połykanie, smak, Farm Pol, 2010, 66(3): 215-220
9. Alison Bardsley, Assessment and treatment options for patients with constipation, British Journal of Nursing, 2017, Vol 26, No 6
10.   Treatment of constipation, Bowel Care, Clinical Practice Guideline, King Edward Memorial Hospital
11.  Mia Noergaard, Jon Traerup Andersen, Espen Jimenez-Solem, Mikkel Bring Christensen, Long term treatment with stimulant laxatives – clinical evidence for e� ectiveness and safety, 

Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2018
12.  h ttps://www.mp.pl/pacjent/objawy/50664,zaparcia
13.  Agata Mulak, Adam Smereka, Leszek Paradowski, Nowości i mody� kacje w Kryteriach Rzymskich IV, Gastroenterologia Kliniczna, 2016, tom 8, nr 2, 52-61
14.  Charakterystyka Produktu Leczniczego Microlax

PL-MX-2000024

65p a t e n t  n a  z d r o w i e

Zaczyna działać już po 5 minutach2

Działa już po 1 dawce3

Najmniejsza ilość płynu do podania4

Łatwa i dyskretna aplikacja5

Unikalny lek na zaparcia1

1. Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
2. Czas działania leku to od 5 do 20 minut po zastosowaniu jednej dawki 5 ml
3. Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
4. Najmniejsza jednorazowa objętość (5 ml) wśród roztworów doodbytniczych wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
5. Możliwość samodzielnego podania

MICROLAX 5 ml roztworu doodbytniczego zawiera 4,465 g sorbitolu ciekłego (krystalizującego), 0,45 g sodu cytrynianu, 0,0645 g sodu laurylosulfooctanu 70% oraz substancje pomocnicze m.in. 5 mg kwasu sorbinowego. Wskazania 
Objawowe leczenie okresowych zaparć u osób dorosłych. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit lub ból brzucha o nieznanej etiologii. Jednoczesne leczenie żywicą 
kationowymienną na bazie sulfonianu polistyrenu wapnia lub sodu. Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doodbytniczego. Złamać końcówkę. Wprowadzić całą końcówkę aplikatora do odbytnicy i nacisnąć tubkę, opróżniając 
całą jej zawartość. Wysunąć aplikator, ciągle naciskając tubkę. Dawkowanie: 1 tubka dziennie. Jedną dawkę należy zastosować 5 do 20 minut przed pożądanym działaniem. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. 
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w przypadku występowania stanu zapalnego żylaków odbytu, szczeliny odbytu lub zapalenia odbytnicy i okrężnicy powiązanego z krwawieniem. Należy zachować szczególną ostrożność 
w przypadku stosowania u pacjentów ze stanem zapalnym lub owrzodzeniem jelita grubego lub cierpiących na ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W przypadku pogorszenia bądź utrzymywania się objawów przez więcej niż kilka dni należy 
skonsultować się z lekarzem. Unikać stosowania produktu leczniczego przez długi czas. Leczenie zaparć z zastosowaniem produktów leczniczych stanowi jedynie dodatkowy środek względem zdrowego trybu życia: zalecane spożywanie 
dużych ilości płynów i błonnika pokarmowego oraz aktywność fizyczna i ćwiczenia na pobudzenie pracy jelit. Lek zawiera kwas sorbinowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne(np. kontaktowe zapalenie skóry). Działania 
niepożądane Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka), ból w jamie brzusznej (w tym dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha i ból w nadbrzuszu), dyskomfort okołodbytniczy, luźne stolce. Produkt leczniczy wydawany 
bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Pozwolenie nr 24583, wydane przez Prezesa URPL, WM i PB.ChPL: kwiecień 2020 MAT7366/02/2020
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Cynk a odporność

Cynk naturalnie 
występuje w: owocach 
morza, mięsie 

(szczególnie wołowym), fasoli, 
płatkach zbożowych, kaszy 
gryczanej, serach żółtych, 
pestkach dyni. Dzienne zapo-
trzebowanie na cynk, według 
wytycznych FDA, wynosi 
11 mg dla osób dorosłych 
i dzieci po 4. roku życia.

PŁY  CY K  
A KŁAD 

DP R C Y

Główny wpływ cynku na 
układ odpornościowy polega 
na tworzeniu i przyspieszaniu 
dojrzewania limfocytów T, 
czyli jednych z najważniej-
szych komórek odpowie-
dzialnych za odporność. 
Obniżony poziom tego 
mikroelementu powoduje 
obniżenie sprawności układu 
odpornościowego. Niedobór 
cynku skutkuje zmniejsze-
niem funkcji makrofagów, 
neutrofili i komórek NK (tzw. 
naturalnych zabójców).

Niski poziom cynku w organi-
zmie wiązany jest z częstszym 
zapadaniem na zapalenie 
płuc i infekcje górnych dróg 
oddechowych u dzieci i osób 
starszych. Przypuszcza się, że 
pierwiastek ten może złagodzić 
przebieg i skrócić czas trwania 
zakażenia rinowirusami, 
odpowiedzialnymi za infekcje 
górnych dróg oddechowych, 
poprzez bezpośrednie 
ograniczenie przyłączania się 
wirusów do błony śluzowej 
nosa i stanu zapalnego. 
Przeprowadzone badania 
kliniczne sugerują, że zażywanie 
cynku w okresie przeziębienia 
może skracać czas infekcji.

R A CY K  
 R A Z E

Cynk uczestniczy w metabo-
lizmie komórkowym – mikro-
element ten jest niezbędny do 
działania ponad 300 enzymów. 
Ponadto bierze udział w prawi-
dłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego, 
syntezie białek, gojeniu się 
ran, syntezie DNA i podziałach 

komórkowych. Cynk ma też 
duże znaczenie dla kobiet 
w ciąży, ponieważ jest 
niezbędny do prawidłowego 
rozwoju płodu, a następnie do 
rozwoju i dojrzewania dziecka. 
Jego niedobór u dzieci może 
doprowadzić do zahamowania 
wzrostu oraz dojrzewania 
płciowego. U osób dorosłych 
zbyt niskie stężenie cynku może 
objawiać się wypadaniem 
włosów, łamliwością paznokci 
oraz powolnym gojeniem 
się ran. Pierwiastek ten jest 
kluczowy także dla funkcjono-
wania zmysłu smaku i węchu.

Badania wykazały, że u osób 
chorujących na cukrzycę stężenie 
cynku jest niższe niż u osób 
zdrowych. Niedobór cynku 
wiązany jest z zaburzeniami 
wydzielania insuliny przez 
komórki β trzustki, zmniejszoną 
wrażliwością tkanek obwodo-
wych na insulinę oraz zwięk-
szonym poziomem markerów 
stanu zapalnego w organizmie.

mgr farm. Wojciech Bykowski, 
Apteline.pl

Przeciwwskazania dotyczące stosowania cynku

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w konkretnym leku zawierającym cynk. Jest także ostrzeżenie, aby przy dłuższym sto-
sowaniu wysokich dawek cynku wykonywać badania laboratoryjne wery�kujące stężenie miedzi. Co ciekawe, stosowanie dużych dawek cynku, by zmniejszyć zbyt wysoki poziom miedzi w organizmie, 
wykorzystane zostało w leczeniu rzadkiej choroby, jaką jest Choroba Wilsona. Zgodnie z europejskimi wytycznymi dobowe zapotrzebowanie na cynk wynosi u mężczyzn 9-16 mg na dzień, u kobiet 
7, 5-12 mg na dzień, maksymalnie 25mg na dzień (European Food Safety Authority EFSA).
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Cynk to mikroelement 
niezbędny do prawidłowe-
go funkcjonowania organi-
zmu. Wykazuje duży wpływ 

na metabolizm komórki 
oraz na kondycję układu 

odpornościowego. Ma też 
właściwości przeciwzapal-

ne i przeciwutleniające 
– chroni komórki przed 
stresem oksydacyjnym, 

który przyspiesza ich 
proces starzenia się 

i degeneracji.
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Jak żywienie 
oddziałuje na nastrój?
Lekarze rozróżniają wiele 

odmian i rodzajów depresji 
o odmiennej etiologii 

i niejednakowo nasilonych 
objawach. Te najpoważniejsze, 
nierzadko zagrażające życiu 
pacjenta, to depresja jedno- 
biegunowa (endogenna) i dwu- 
biegunowa (ChAD), choroby 
niezależne od czynników zew- 
nętrznych, wynikające z zaburzeń 
funkcjonowania systemu 
hormonalnego bądź nerwo-
wego, m.in. niedoboru amin 
biogenicznych, spadku poziomu 
norepinefryny oraz serotoniny.

WIELE IMION DEPRESJI

Depresja nerwicowa, zwana 
też dystymią, charakteryzuje się 
łagodniejszym przebiegiem, a jej 
przyczyny to czynniki środowis- 
kowe, takie jak np. przemoc i inne 
traumy, ale naukowcy również 
tutaj doszukują się czynników 
biologicznych, a nawet 
genetycznych. Podłoże wyłącznie 
w czynnikach zewnętrznych, 
takich jak utrata pracy czy śmierć 
bliskiej osoby, ma depresja 
egzogenna, zwana też reaktywną. 
To zaburzenie może rozwijać 
się również pod wpływem 
przyjmowania i oddziaływania 
substancji psychoaktywnych, 
narażeni są więc także alkoholicy, 
narkomani czy lekomani.

Szczególny rodzaj depresji dotyka 
też niewielki odsetek młodych 
matek – to depresja poporodowa, 
bardzo często lekceważona 
przez bliskich chorej, mylona 
z niegroźnym baby bluesem. 
Lekarze znają również pojęcia 
depresji urojeniowej, lękowej, 
depresji z cechami melancholicz-
nymi, osłupienia depresyjnego 
czy depresji hipochondrycznej.

Wielu z nas dotyczy natomiast 
depresja sezonowa, a właściwie 

depresja w przebiegu sezono-
wych zmian nastroju, w skrócie 
SAD (ang. seasonal a�ective 
disorder) – zaburzenie występu-
jące wśród mieszkańców naszej 
strefy czasowej w okresie między 
październikiem a marcem, 
objawiające się nadmierną 
sennością, nadmiernym 
apetytem, spadkiem energii, 
opóźnieniem reakcji, problemami 
z pamięcią i koncentracją, 
drażliwością, osłabieniem 
libido, smutkiem i lękami, 
a w niektórych przypadkach 
nawet myślami samobójczymi. 
Specjaliści uważają, że u podłoża 
SAD leży niedobór światła 
słonecznego, niezbędnego 
do prawidłowej aktywności 
neuroprzekaźników i właściwego 
wydzielania hormonów.

Z TALERZA DO MÓZGU

Każdy pacjent podejrzewający 
u siebie zaburzenia depresyjne 
powinien skonsultować się 
z lekarzem. Większość pacjentów 
z depresjami różnego typu 
leczona jest przy pomocy 
psychoterapii oraz środków 
farmakologicznych, najczęściej 
przepisywanych na receptę. 
Istnieje wiele powodów, dla 
których chorzy do lekarza się 
jednak nie zgłaszają. To wstyd, 
niechęć i obawa przed rozpoczę-
ciem leczenia psychiatrycznego, 
ale też strach przed kosztami 
ewentualnej terapii, trudność 
w zorganizowaniu wolnego czasu 
na wizytę, brak motywacji do 
naprawy własnego życia i wiele 
innych przyczyn. Takie osoby nie 
szukają pomocy lub szukają jej 
na własną rękę, np. w internecie.

Jeśli zaburzenia depresyjne 
mają łagodny, niezagrażający 
życiu przebieg, pomóc może 
intensywna, regularna aktywność 
�zyczna, urlop w słonecznym 

kraju, adopcja psa czy nowy 
związek, przede wszystkim 
jednak dieta. Na zachodzie 
intensywnie rozwija się cała gałąź 
medycyny nazywana medycyną 
żywieniową badająca wpływ 
składników pokarmowych na 
nastrój człowieka. Udowodniono, 
że aż cztery spośród neuroprze-
kaźników istotnych w etiologii 
depresji powstają ze składników 
diety, a są to serotonina, 
dopamina, noradrenalina 
i acetylocholina. Prekursorami 
większości neuroprzekaźników 
są zaś aminokwasy: tryptofan 
i tyrozyna. Synteza serotoniny 
zależna jest od L-tryptofanu 
w obecności witamin B6 i B12 
oraz kwasu foliowego, które 
można uzupełnić dietą lub 
suplementacją, niedobory 
witaminy B3 bywają uważane za 
jedną z przyczyn lęków i psychoz. 
Ważne są proporcje wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych 
n-6 do n-3, a także m.in. poziom 
selenu czy kwasu foliowego.

W Polsce niestety niewielu 
lekarzy naprawdę interesuje 
się dietą pacjentów leczonych 
na depresję, a ci często jedzą 
niewłaściwie, za mało lub bardzo 
niezdrowo. Można się domyślać, 
jak – często pozbawieni wiedzy 
i kontroli – wpadają w sidła 
bluesa cukrowego (nasilając 
wahania nastroju skokami cukru 
wskutek spożywania słodyczy) 
lub w alkoholizm. Prawie wszyscy 
jemy też za mało ryb, orzechów 
i warzyw. Ratunkiem może 
być mądra, dostosowana do 
problemów suplementacja, 
która jest w stanie wyrównać 
niedobory ważnych w zabu- 
rzeniach depresyjnych 
składników odżywczych.

Kamila Śnieżek

Naukowcy są zgodni: 
dieta ma istotne 

znaczenie w leczeniu 
zaburzeń depresyjnych. 

I nie chodzi tu o chwi-
lowe poprawianie 

sobie nastroju piwem 
i chipsami, ale o wpływ 
niektórych składników 

pokarmowych na pracę 
mózgu. Jednym z naj-

ważniejszych związ-
ków, których trzeba 

szukać na talerzu lub 
w suplementach, jest 

tryptofan – aminokwas, 
który odgrywa kluczo-

wą rolę w syntezie 
serotoniny.
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Recepturowe leki 
przeciwdrobnoustrojowe 
stosowane w ginekologii

Dolegliwości związane 
z infekcjami 
intymnymi to jeden 

z najczęstszych powodów 
wizyt pacjentek u ginekologa. 
Kobiety uskarżają się na 
świąd, pieczenie, upławy 
i wiele innych nieprzyjemnych 
objawów. W zależności od 
źródła zakażenia objawy 
są nieco inne, dlatego tak 
ważne jest, aby skierować 
pacjentkę do ginekologa, 
jeśli przychodząc do apteki, 
opisuje nam różne symptomy 
infekcji intymnej.

R DZA E ZAKA E  
C  R DŁA  A Y 

I  LECZENIE

Nieprawidłowe stosowanie 
leków, również tych bez 
recepty, a także leczenie się 
„parafarmaceutykami” może 
pacjentkę sporo kosztować. 
Nieprawidłowo leczone lub 
zupełnie nieleczone infekcje 
intymne mogą prowadzić 
do szerzenia się zakażenia 
w głąb organizmu. W takiej 
sytuacji poważnie rośnie ryzyko 

ciężkiej infekcji dróg rodnych 
lub nawet niepłodności.

Co bardzo istotne, w przypadku 
starszych pacjentek częste 
infekcje intymne nie powinny 
się pojawiać ze względu na 
zupełnie inną gospodarkę 
hormonalną po przejściu 
menopauzy. Niestety, bardzo 
często może być to objaw 
zmian nowotworowych. 
W takim wypadku to doskonała 
okazja, aby w sposób delikatny 
porozmawiać z pacjentką 
za pierwszym stołem 
i tym bardziej zachęcić do 
wizyty u ginekologa oraz 
regularnego wykonywania 
cytologii. Nasza sugestia może 
uratować zdrowie, a nawet 
życie niejednej pacjentki.

Źródłem zakażeń intymnych 
u kobiet mogą być wirusy, 
bakterie, grzyby oraz pierwot-
niaki. Bez względu na rodzaj 
infekcji podczas zakażenia 
dochodzi do zaburzenia składu 
naturalnej �ory bakteryjnej, 
która występuje w pochwie. 
Przewaga pałeczek bakterii 

z gatunku Lactobacillus 
spp. odpowiada za kwaśne 
środowisko w pochwie 
(prawidłowe pH powinno 
wynosić około 4,5) oraz rozkład 
fragmentów martwego 
nabłonka z glikogenu do kwasu 
mlekowego, który również 
zakwasza delikatne wnętrze 
kobiecych dróg rodnych. Jeśli 
bakterie kwasu mlekowego 
przestają dominować i pojawia 
się np. więcej grzybów wywo-
łujących infekcję, pH rośnie, 
co powoduje rozwój stanu 
zapalnego, który manifestuje 
się najróżniejszymi objawami.

Przyczyną takiego zachwiania 
w równowadze bakteryjnej 
pochwy może być np. niepra-
widłowa higiena, choroba 
metaboliczna lub stosowanie 
określonych grup leków. 
Bardzo często zdarza się, że 
przewlekłe zakażenia intymne 
to objaw utajonej cukrzycy, 
również stosując niektóre 
leki, np. immunosupresanty, 
jesteśmy bardziej podatni 
na tego typu dolegliwości.

Są pewne objawy, które 
różnicują rodzaj infekcji, 
dlatego warto, aby farmaceuci 
je znali, ponieważ ogólny obraz 
sytuacji pozwala nam doradzić 
pacjentce, aby nie leczyła się na 
własną rękę lekami dostępnymi 
bez recepty, tylko jak najszyb-
ciej udała się do specjalisty. 
W przebiegu infekcji o podłożu 
grzybiczym zazwyczaj mamy 
do czynienia z upławami koloru 
białego lub żółtego, które 
przypominają w konsystencji 
twaróg. Z kolei w trakcie 

Infekcje intymne to 
bardzo częsta oraz 

uporczywa dolegliwość 
kobiet. W farmako- 

terapii tych schorzeń ma 
swoje, w pełni zasłużo-

ne, miejsce receptura 
apteczna. Pomaga 
leczyć specy�czne 
zakażenia różnego 

pochodzenia, dzięki 
indywidualnemu 

dopasowaniu składu dla 
konkretnej pacjentki. 

W tym artykule skupimy 
się na recepturowych 

postaciach leków 
stosowanych 

w ginekologii.

mgr farm.
Artur Rakowski  

farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia
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Recepturowe leki 
przeciwdrobnoustrojowe 
stosowane w ginekologii

infekcji bakteryjnej występują 
ob�te, szarobiałe upławy 
o nieprzyjemnym zapachu. 
Niecharakterystyczne objawy 
infekcji można zauważyć 
w przebiegu infekcji np. 
o podłożu pierwotniakowym.

W zależności od rodzaju infekcji 
ginekolog decyduje o zastoso-
waniu określonych substancji 
leczniczych. Pacjentki mogą 
kupić bez recepty preparaty 
w postaci kremów lub 
globulek, które zawierają np. 
klotrimazol lub fentikonazol. 
Z leków na receptę bardzo 
często ordynowana jest 
natamycyna lub nifuratel. Jak 
łatwo możemy zauważyć, 
jeśli kobieta ma infekcję 
o podłożu bakteryjnym, to 
leczeniem na własną rękę tylko 
pogorszy sprawę, ponieważ 
leki o kategorii OTC zawierają 
wyłącznie substancje czynne 
o działaniu przeciwgrzybiczym.

C  E ZA ER A  
CZE A RECEPT RA 
EK CZ A

Jeśli infekcja intymna nie 
zostaje wyleczona za pomocą 
gotowych leków dostępnych 
na receptę, warto, aby lekarz 
ginekolog rozważył zastoso-
wanie leku recepturowego. 
Tego rodzaju preparaty są 
sporządzane pod konkretną 
pacjentkę, dlatego lekarz może 
maksymalnie spersonalizować 
farmakoterapię np. w oparciu 
o wynik wymazu z pochwy 
z antybiogramem. Bardzo 
często oprócz gotowych 
surowców recepturowych 
farmaceuci do wykonania leku 
ginekologicznego wykorzystują 
gotowe preparaty, które 
pierwotnie nie nadają się do 
podania dopochwowego.

Najpopularniejszą postacią 
tego typu leków recepturo-
wych są globulki. Pierwszym 
skojarzeniem z globulkami 
lub czopkami wykonywanymi 
w recepturze jest masło 

kakaowe jako podłoże. Obecnie 
nie musimy się ograniczać 
jedynie do tego surowca, 
który niestety ma kilka wad. Po 
pierwsze, leki na bazie masła 
kakaowego należy przecho-
wywać w lodówce, co podczas 
ciepłej pory roku może być 
dla pacjentek kłopotliwe. Po 
drugie, trudno jest je czasem 
wyciągnąć z opakowania. 
Nowocześniejszą alternatywą 
dla masła kakaowego 
jest Witepsol H15. Jest to 
farmakopealne, półsyntetyczne 
podłoże recepturowe, które 
zyskuje coraz bardziej na 
popularności, ponieważ nie 
ulega deformacji, może być 
przechowywane w tempe-
raturze pokojowej i globulki 
wykonane na bazie Witepsolu 
H15 mają estetyczny wygląd.

Dużym ułatwieniem w przy-
gotowaniu recepturowych 
leków ginekologicznych (i nie 
tylko) jest wykorzystanie 
miksera aptecznego. Dzięki 
niemu globulki są homogenne, 
jednorodne oraz prostsze 
w wykonaniu. Mamy mniejszą 
stratę masy leku, a dodatkowo 
zyskujemy na czasie. Kolejną 
innowacją są plastikowe 
formy do globulek i czopków. 
Mają otwierane wieczko, 
co sprawia, że są prostsze 
w użyciu niż tradycyjne formy, 
które należało rozerwać, aby 
dostać się do globulki.

Warto zwrócić uwagę także 
na to, że receptura apteczna 
oferuje nam możliwość 
wykonania kapsułek dopo-
chwowych. Ta forma leku jest 
najwygodniejsza dla pacjentki, 
przy tym może być tak samo 
wartościowa jak globulka dzięki 
np. dodatkowi laktozy. Warto 
czasem rozważyć wykonanie 
takiej formy leku, jeśli apteka, 
w której pracujemy, jest 
wyposażona w kapsułkarkę.

Bardzo często składnikiem 
globulek są antybiotyki. 
W związku z tym należy 
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pamiętać, aby tego typu leki 
zawsze wykonywać w warun-
kach jałowych. Jeśli skład leku 
recepturowego wymusza na 
nas zastosowanie preparatu 
gotowego, w pierwszej 
kolejności trzeba użyć leku, który 
występuje w formie np. �olki. 
Są to postaci leku przeznaczone 
do podania parenteralnego, 
więc są jałowe oraz zawierają 
bardzo małą ilość substancji 
pomocniczych. Ważnym 
aspektem jest także odpłatność 
leku. Opłata ryczałtowa jest dla 
pacjentki stosunkowo niska 
w porównaniu z ceną leków 
gotowych. To dodatkowy 
atut receptury z perspektywy 
pacjentów, ponieważ bardzo 
często wizyty lekarskie oraz 
długotrwałe leczenie tego 
typu dolegliwości są bardzo 
kosztowne. W związku z tym, 
jeśli na recepcie refundowanej 
w składzie receptury występuje 
lek gotowy, należy pamiętać 
o przepisie mówiącym o tym, że 
dawka tego preparatu w jednej 
globulce i (lub) kapsułce dopo-
chwowej musi być mniejsza 
niż najmniejsza dawka tego 
leku dostępna w formie stałej 
stosowanej doustnie. W każdym 
innym przypadku należy 
wycenić lek jako pełnopłatny.

Zarówno przy wydawaniu leków 
recepturowych, jak i gotowych, 
które są przeznaczone do 
leczenia infekcji intymnych, 
należy zawsze poinformować 
pacjentkę o warunkach prze-
chowywania tych preparatów. 
To również farmaceuta powinien 
uczulić pacjentkę na to, aby 
stosowała kurację regularnie, 
do końca i pod nadzorem 
ginekologa. Dobrym zabiegiem 

kończącym tego typu terapię 
jest zastosowanie probiotyku 
dopochwowego, który podtrzy-
muje efekty leczenia i wspomaga 
odbudowę naturalnej �ory 
bakteryjnej pochwy. 

PRZYKŁADY RECEPT 

Rp.
Augmentini 0,375
Clotrimazoli 0,15
Glicerini gtt. 6
Vehiculi q.s.
M.f. glob. vag.
D.t.d. no 12 

Po pierwsze, zwróćmy uwagę 
na obecność preparatu 
gotowego. Augmentin 
występuje w trzech dawkach 
375 mg, 625 mg oraz 1000 mg. 
Z powyższego zapisu jasno 
wynika, że do wykonania 
globulek należy zużyć 
12 tabletek Augmentinu 
w dawce 375 mg. Nie zaleca 
się korzystać z mniejszej ilości 
tabletek w dawce większej, 
ponieważ nie uzyskamy 
pożądanej ilości amoksycyliny 
i kwasu klawulanowego w poje-
dynczej globulce. Dzieje się 
tak, ponieważ każda dostępna 
na rynku dawka Augmentinu 
ma identyczną zawartość 
kwasu klawulanowego, 
a różną ilość amoksycyliny.

Po uprzednim rozdrobnieniu 
tabletek za pomocą moździerza 
należy umieścić uzyskany 
proszek w unguatorze 
razem z homogenną masą 
podłoża. Masę jednej tabletki 
należy uwzględnić i ustalić 
doświadczalnie. Jak najbardziej 
możemy tutaj wykorzystać 
nowoczesny rodzaj podłoża 

recepturowego, jakim jest 
Witepsol H15. Podobny skład 
możemy uzyskać w postaci 
kapsułki dopochwowej, która 
będzie pozbawiona podłoża 
i glicerolu, ale wzbogacona 
dodatkiem laktozy.

Ze względu na obecność 
antybiotyku lek powinien być 
wykonywany w warunkach 
jałowych. Nawiązując także 
do tematu odpłatności, taka 
recepta lege artis jest pełno-
płatna. Wykorzystanie Augmen-
tinu jako składnika globulek 
dopochwowych jest z powo-
dzeniem stosowane w leczeniu 
infekcji intymnych wywołanych 
Trichomonas vaginalis.

Rp.
Clotrimazoli pulvis 0,7
Benzocaini 1,5
Lekobazae Lux ad 100,0
M.f. krem dopochwowy

Mamy tutaj przykład innej 
postaci leku ginekologicznego 
niż globulki bądź kapsułki. 
Dodatek benzokainy jako 
środka znieczulającego 
przyniesie ulgę pacjentce, 
jeśli dolegliwości intymne 
są szczególnie uporczywe. 
Stosowanie kremu będzie 
bardzo komfortowe ze 
względu na konsystencję leku 
dzięki zawartości Lekobazy 
Lux. Krem nie będzie tłusty, 
ani nie będzie podrażnia  
szczególnie wrażliwych 
w przebiegu infekcji okolic 
intymnych. Warto także zwrócić 
uwagę, że powyższa receptura 
pozwala na uzyskanie 
innego stężenia klotrimazolu 
w kremie niż w kremie 
dostępnym bez recepty.

Źródłem zakażeń 
intymnych u kobiet 

mogą być wirusy, 
bakterie, grzyby oraz 

pierwotniaki. Bez 
względu na rodzaj 

infekcji podczas zaka-
żenia dochodzi do 

zaburzenia składu natu-
ralnej �ory bakteryjnej, 

która występuje 
w pochwie.
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Eprus®H2000
MIKSER RECEPTUROWY

Firma Eprus ma przyjemność zaprezentować Państwu nowy mikser recepturowy H2000 dedykowany do 
żeli, emulsji i syropów. Urządzenie można wykorzystywać w procesie zimnym lub gorącym. Ponadto pozwala 
również na rozdrabnianie i kruszenie niektórych zbrylonych substancji i proszków.

Dowiedz się więcej i obejrzyj filmy na: 
www.eprus.pl/h2000

Eprus, ul. Leszczyńska 32, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 497-73-70, 33 497-73-71;
Dział Sprzedaży: wew. 11, Serwis: wew. 12; 
e-mail: ck@eprus.pl; www.eprus.pl 

LAT

od 30 lat dostrczamy 
dla aptek jakość
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Marka, która 
jest Ci bliska. 
Bo z Polski!

PODSTAWĘ NASZEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ STANOWIĄ: 
INNOWACYJNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE.

Znajdziesz u nas bogaty wybór produktów 

do opatrywania ran, które spełniają 

oczekiwania wszystkich pacjentów. Nasze 

produkty tworzymy z myślą o różnorodnych 

potrzebach pacjentów z uwzględnieniem ich 

stylu życia, wieku czy stanu zdrowia.

Co sprawia, że Matopat to najlepszy wybór?

• Jesteśmy polską fi rmą innowacyjną

• Produkujemy w Polsce

• Działamy na rzecz poprawy jakości usług medycznych

• Inwestujemy w przyszłość

• Stoi za nami silny lider - TZMO

Wybierz produkt, który spełni Twoje oczekiwania w 100%!

Poznaj produkty Matopat!






