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Prezes Aflofarm Farmacja Polska
Jacek Furman

Szanowni Państwo,

Składamy na Państwa ręce trzecie wydanie kwartalnika Aflofarmu, 
stworzonego z myślą o farmaceutach oraz wsparciu ich codziennej 
pracy.

Aflofarm Farmacja Polska od ponad 30 lat udowadnia, że wszystkie 
działania przedsiębiorstwa oparte są na bezpieczeństwie oraz wysokiej 
jakości dostarczanych leków. Jednak stanie „po stronie zdrowia” to dla 
nas coś więcej niż tylko produkcja i zaopatrzenie lekowe Pacjentów – to 
również reali zacja projektów badawczo-rozwojowych, współpraca ze 
środowiskiem naukowym oraz studenckim, czy też działania z zakresu 
profilaktyki i zdrowego stylu życia, realizowane przez Fundację Aflo-
farm. Dbanie o zdrowie Polaków oraz szerzenie wśród nich wiedzy na 
temat przestrzegania zasad compliance jest więc naszym najważniej-
szym celem. O tym jak go realizujemy, będziemy sukcesywnie opowia-
dać na łamach niniejszego kwartalnika.

Kwartalnik rozpoczyna podsumowanie farmaceu tyczne pierw-
szego kwartału bieżącego roku. Zaraz po nim prezentujemy zesta-
wienie naszych nowości produktowych oraz temat przewodni wyda-
nia, którym jest przewlekła niewydolność żylna oraz stosowana  
w leczeniu tego schorzenia diosmina. 

Kolejna sekcja poświę cona została zagadnieniom szczególnie Pań-
stwu bliskim, m.in. reklamie aptek i prowadzonej przez nie działal
ności. Następne strony prezentują analizę porównawczą sprzedaży 
aptecznej za pierwszy kwartał bieżącego roku, a także komentarz 
ogólny podsumowujący ostatnie miesiące w branży farmaceu
tycznej. Sekcję zamykają nowości szkoleniowe dostępne na portalu  
„Po stronie farmaceuty”.

Żyj zdrowo to dział pełen porad z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 
żywienia czy też prowadzenia zbilansowanego, a przede wszystkim 
zdrowego trybu życia. Tematem głównym numeru jest przewlekła 
niewydolność żylna, dlatego znajdziecie w nim Państwo kompendium 
wiedzy na temat schorzenia, a także zagadnienia związane z jego profi-
laktyką oraz leczeniem. Przedstawione artykuły podpowiedzą Państwu, 
m.in. jaką dietę oraz formę aktywności fizycznej polecić Pacjentowi 
zmagającemu się z problemami żylnymi. Poradzimy też jak najlepiej 
przygotować się do nadchodzącego sezonu alergicznego.

W Aflofarmie stawiamy na jakość i innowację, dlatego kilka słów 
poświęcimy ISO 22000 – certyfikacji dla suplementów diety, która 
wykazuje ujednolicony standard w zakresie ich bezpieczeństwa oraz 
higieny. W tym numerze nasz firmowy aparat przeniesie Was do inno-
wacyjnego magazynu wysokiego składowania, który wyposażony  
w inertyzację zapewnia bezpieczeństwo przechowywanym tam pro-
duktom. 

Sekcja Odpowiedzialni społecznie przybliży Państwu ostatnie dzia-
łania pomocowe zrealizowane przez Aflofarm, m.in. akcję wspierającą 
szpitale. Opowiemy też o naszych inwestycjach potwierdzających, że 
można prowadzić biznes i jednocześnie być eko! Na koniec nasz eks-
pert podpowie jak nauczyć się systematyczności, która może okazać 
się pomocna nie tylko podczas codziennej pracy w aptece, ale też  
w sferze prywatnej oraz działaniach zmierzających do wprowadzenia  
w życie zdrowych nawyków oraz przyzwyczajeń. 

Gorąco zachęcam do lektury – wierzę, że niniejszy kwar talnik posłuży 
za źródło ważnej i praktycznej dla farmaceutów wiedzy, a także pozwoli 
lepiej poznać firmę oraz pracowników Aflofarmu.
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Podsumowanie
farmaceutyczne

1. Aplikacja Gemini naruszała zakaz 
reklamy aptek

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  
w Gdańsku uznał, że spółka, która w ubiegłym 
roku uruchomiła aplikację mobilną umożli-
wiającą pacjentom sprawdzanie dostępności 
leków z e-recepty oraz ich rezerwację w pod-
miotach jednej z sieci aptek, prowadziła nie-
dozwoloną reklamę aptek sieci franczyzowej  
i nałożył na nią 3000 zł grzywny. „W ocenie or-
ganów cały projekt od samego początku był 
ukierunkowany na promocję sieci (…). Ewi-
dentnie cały projekt był nakierowany na stwo-
rzenie narzędzia wewnątrzsieciowego, za po-
mocą którego można byłoby intensyfikować 
sprzedaż w ramach samej sieci. Wyjaśnienia 
strony, jakoby Aplikacja miała być kolejną na 
rynku aplikacją służącą pacjentom do spraw-
dzania dostępności produktów leczniczych  
w oparciu o e-receptę są niewiarygodne” – czy-
tamy w uzasadnieniu.

2. Nowi klienci w hurtowniach 
farmaceutycznych?

Minister zdrowia opublikował projekt rozpo-
rządzenia w sprawie podmiotów uprawnio-
nych do zakupu produktów leczniczych w hur-
towniach farmaceutycznych. Według projektu 
w hurtowniach będą mogły zaopatrywać się 
między innymi następujące podmioty (w za-
kresie leków, które są w nich wykorzystywane 
w celu zaspokajania potrzeb pacjentów w ra-
mach zakresu ich działalności): domy pomocy 
społecznej, izby wytrzeźwień, domy dziecka, 
schroniska dla bezdomnych, lekarze i lekarze 
dentyści wykonujący zawód w ramach praktyki 
zawodowej, pielęgniarki i położne wykonujące 
zawód w ramach praktyki zawodowej, felcze-
rzy, armatorzy, zakłady lecznicze dla zwierząt, 
lekarze weterynarii, uczelnie i instytuty badaw-
cze, jeżeli ich działalność wymaga posiadania 
lub wykorzystywania produktów leczniczych.

Apteki są przeznaczone do indywidualnego 
zaopatrywania pacjentów, wystawianie w sto-
sunku do nich zapotrzebowania na duże ilości 
leków jest sprzeczne z ideą obrotu detaliczne-
go.

3. Farmaceuci szkolą się z zasad 
wykonywania szczepień przeciw COVID19

Jak podaje Naczelna Izba Aptekarska, 50 tys. 
pracowników medycznych zostanie przeszko-
lonych z zasad wykonywania szczepień prze-
ciw COVID-19. Wśród nich są farmaceuci, fizjo-
terapeuci i diagności laboratoryjni. Szkolenia 
koordynuje Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego (CMKP). Kurs uprawniający 
do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 
składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. 
W części teoretycznej omawiane są kwestie 
medyczne (dotyczące m.in.: wskazania i prze-
ciwwskazania do szczepień, wstępny wywiad) 

oraz techniczne, związane z prawidłową doku-
mentacją usługi. Część teoretyczna prowadzo-
na jest w formie online na stronie internetowej 
CMKP. O zaliczeniu tego etapu zdecyduje pozy-
tywny wynik testu końcowego, który umożliwi 
udział w drugiej części kursu. Część praktyczna 
szkolenia odbędzie się w Centrach Symula-
cji odpowiednich jednostek szkolących, a jej 
celem będzie m.in.: rozwinięcie praktycznych 
umiejętności wykonywania szczepień oraz za-
poznanie się z procedurami pierwszej pomocy. 
Ta część również zostanie zakończona zalicze-
niem. Po pozytywnym zaliczeniu dwóch części 
kursu, każdy z uczestników otrzyma certyfikat 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakre-
sie wykonywania szczepień przeciw COVID-19. 
15 marca rozpoczął się pierwszy, dwudniowy 
kurs on-line ze szczepień przeciw COVID-19. 

Na swojej stronie Krajowa Izba Fizjoterapeu-
tów wskazuje, że nowe uprawnienia to także 
możliwość dodatkowego zarobkowania. Naro-
dowy Fundusz Zdrowia wycenia dzisiaj pakiet, 
czyli podanie szczepienia i konsultację lekar-
ską dopuszczającą do szczepienia w poniż-
szy sposób: szczepienie w punkcie szczepień:  
61,24 zł, indywidualne szczepienie poza punk-
tem szczepienia (z dojazdem, np. do domu 
pacjenta): 141 zł, zbiorowe (powyżej 5 pacjen-
tów) szczepienie poza punktem szczepienia  
(z dojazdem, np. DPS): 73,19 zł.

4. Testy SARSCoV2 nie w aptece

Od połowy marca test pozwalający wykryć 
przeciwdziała IgG i IgM przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 jest dostępny zarówno w sklepach 
sieci Biedronka, jak i Lidl. Test nie jest skompli-
kowany, a wynik pojawia się już po 10 minu-
tach. Producent zapewnia, że jest skuteczny  
w 98%, lecz na swojej stronie podkreśla, że 
testy na przeciwciała świadczące o kontakcie 
z koronawirusem „wskazują jedynie na obec-
ność przeciwciał na SARS-CoV-2 w próbce i nie 
powinny być wykorzystywane jako jedyne kry-
terium diagnozowania zakażenia SARS-CoV-2”. 
Co za tym idzie wynik negatywny nie daje 
100-procentowej gwarancji, że nie ma prze-
ciwciał, czyli, że nie było kontaktu z COVID-19, 
gdyż stężenie ich może być za niskie, aby zosta-
ły wykryte. Podobnie w przypadku pozytywne-
go wyniku - dodatni wynik w każdej konfigura-
cji (tylko IgM, tylko IgG lub oba wskaźniki) nie 
daje gwarancji, że mamy poziom przeciwciał 
na poziomie ochronnym. Producent testu zale-
ca, aby w przypadku pozytywnego wyniku na 
obecność przeciwciał IgG i/lub IgM niezwłocz-
nie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten 
wynik.

Co ciekawe testy do samokontroli na obecność 
przeciwciał po infekcji SARS-CoV-2 nadal nie są 
dostępne w aptekach dla pacjentów.
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Diohespan max

Kosmetyk w formie chłodzącej pianki 
zawierającej aż 20% panthenolu. Produkt 
skutecznie łagodzi, nawilża i wspiera 
regenerację skóry po oparzeniach 
termicznych, nadmiernym opalaniu czy 
depilacji. Dzięki zawartości składników 
nawilżających (sok z liści aloesu, olej  
z rokitnika) działa odżywczo, zapewniając 
skórze utrzymanie odpowiedniego poziomu 
nawilżenia oraz poprawiając jej elastyczność.

Panthen Plus

Lek OTC w postaci proszku 
doustnego, wskazany do stosowania 

w przypadku objawów przewlekłej 
niewydolności krążenia żylnego 
kończyn dolnych: bóli i nocnych 

kurczy nóg, uczucia ciężkości nóg, 
żylaków kończyn dolnych, obrzęków 

nóg (opuchlizna/puchnięcie 
nóg), a także poszerzenia bardzo 

drobnych naczyń żylnych, 
tzw. pajączków naczyniowych. 

Wskazany do objawowego leczenia 
żylaków odbytu (hemoroidów). 

Jedna saszetka zawiera 1000 
mg zmikronizowanej diosminy 

(Diosminum).
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Calominal duo
Wyrób medyczny wspomagający leczenie nadwagi. 

Ma podwójne działanie: zmniejsza ilość wchłanianych 
tłuszczów i węglowodanów, a w efekcie zmniejsza ilość 

dostarczanych do organizmu kalorii, co wspomaga 
skuteczną redukcję masy ciała. Przeznaczony do 

przygotowania napoju o smacznym, tropikalnym smaku.

Dzięki zawartym w produkcie składnikom 
aktywnym, płyn do płukania jamy ustnej 
wspomaga ochronę przeciwpróchniczą 

oraz utrzymuje dziąsła w dobrej kondycji. 
Zabezpiecza szkliwo, pomaga zmniejszyć 

odkładanie się płytki nazębnej oraz przyspiesza 
regenerację podrażnionych dziąseł. Zapewnia 

uczucie świeżości i czystości na długo. Produkt 
przeznaczony jest również dla osób noszących 

aparaty ortodontyczne, uzupełnienia protetyczne 
oraz implanty.

Składniki suplementu diety pomagają zachować 
zdrowie dróg oddechowych (wyciąg z koszyczków 
rumianku) oraz wspierają naturalną odporność 
organizmu (wyciąg z kwiatostanu lipy).

Elumaxin Classic

PelBez żel
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Pełna charakterystyka produktów leczniczych znajduje się na końcu kwartalnika.
Informacje o ostrzeżeniach specjalnych i zalecanych środkach ostrożności dotyczących wyrobów medycznych zostały zamieszczone na końcu kwartalnika.
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Skąd wzięła się diosmina?

Diosmina jest glikozydem należącym do grupy 
flawonoidów. Występuje w różnych gatunkach 
roślin. Po raz pierwszy została wyizolowana 
w 1925 roku z liści trędownika bulwiastego 
(Scrophularia nodosa), a w 1971 roku oficjalnie 
wprowadzono ją do lecznictwa. Wówczas był 
to pierwszy środek zawierający niezmikronizo-
waną diosminę (Daflon®, Laboratories Servier), 
który uzyskał rejestrację do stosowania w prze-
wlekłej chorobie żylnej i objawowej chorobie 
hemoroidalnej. Aktualnie leki i suplementy 
diety z diosminą dostępne są na całym świecie. 
Związek ten pozyskiwany jest na szeroką skalę 
z owoców cytrusowych, ale także drogą pół-
syntezy i syntezy. Polski rynek farmaceutyczny 
oferuje preparaty diosminy niezmikronizowa-
nej i bardziej nowoczesne środki diosminy zmi-
kronizowanej (MPFF, ang. micronized purified 
flavonoid fraction - zmikronizowana, oczysz-
czona frakcja flawonoidowa stanowiąca połą-
czenie diosminy z hesperydyną). 

Działanie i zastosowanie lecznicze

Działanie diosminy obejmuje przede wszyst-
kim naczynia krwionośne. Substancja popra-
wia napięcie żylne, usprawnia drenaż limfy, 
a ponadto działa przeciwzapalnie i znacząco 
ogranicza przepuszczalność drobnych naczyń 
włosowatych. Mechanizm działania diosminy 
ma charakter wielokierunkowy. Wpływa ona 
na:

1. Napięcie żylne – pośrednio, poprzez ha-
mowanie metabolizowania norepinefryny 
(noradrenaliny) przez COMT (katecholo-
-O-metylotransferazę) przedłuża działanie 
noradrenergiczne i zwiększa napięcie żyl-
ne. Stopień tego efektu zmienia się liniowo  
w zależności od podanej dawki.

2. Drenaż limfatyczny – zwiększa liczbę czyn-
nościowych naczyń limfatycznych; podnosi 
częstotliwość i intensywność skurczów lim-
fatycznych.

Diosmina  
w profilaktyce  

i leczeniu żylaków

Leki i suplementy diety zawierające diosminę są jednymi z częściej 
wybieranych przez pacjentów w ramach samoleczenia i profilaktyki 

żylaków kończyn dolnych oraz hemoroidów. To także środki 
nierzadko ordynowane przez lekarzy celem wspomagania konkretnej 

terapii. Czy diosmina jest rzeczywiście tak skuteczna i na co, jako 
farmaceuci, powinniśmy zwrócić uwagę zalecając ją pacjentom? 
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3. Mikrocyrkulację – poprzez hamowanie 
adhezji leukocytów, ograniczanie ich migra-
cji wewnątrztkankowej oraz zapobieganie 
uwalniania mediatorów stanu zapalnego 
(podobnie jak inne flawonoidy diosmina 
to silny inhibitor prostaglandyny E2 oraz 
tromboksanu A2) usprawnia mikrokrąże-
nie; wpływa także na ekspresję niektórych 
białek (m.in. selektyny L) inicjujących zdarze-
nia zapalne prowadzące do podwyższenia 
mikrokrążenia żylnego.

Przeprowadzone badania potwierdzają wyso-
ką skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 
leków z diosminą. Wiele spośród nich wyka-
zywało zauważalnie większą, w porównaniu 
z placebo, skuteczność w łagodzeniu dolegli-
wości związanych z żylakami kończyn dolnych 
i hemoroidami, przede wszystkim w zakresie 
zmniejszania obrzęku i zaczerwienienia. 

Główne wskazania do stosowania prepara-
tów z diosminą obejmują zatem żylaki odby-
tu, przewlekłą niewydolność żylną, kruchość 
drobnych naczyń krwionośnych (tzw. „pającz-
ki”), a także obrzęki limfatyczne, uczucie cięż-
kości nóg i nocne skurcze kończyn dolnych. 
Substancja ta zalecana jest ponadto pacjen-
tom chorującym na cukrzycę, z uwagi na wyso-
kie ryzyko powikłań wynikających z uszkodzeń 
naczyń krwionośnych. Badania wykazały po-
prawę funkcji reologicznych krwi u cukrzyków. 

Zmikronizowana czy nie? 

Na rynku aptecznym diosmina występuje  
w formie podstawowej, niezmienionej, a tak-
że w postaci zmikronizowanej w połączeniu 
z hesperydyną lub jako samodzielny prepa-
rat otrzymany drogą półsyntezy. W związku  
z tym powstaje pytanie czy występują po-
między nimi jakieś różnice w działaniu? Licz-
ne badania potwierdziły, że mikronizacja 
diosminy gwarantuje wysoką skuteczność 
jej działania. Wiąże się to z faktem, że na-
turalnie substancja ta występuje w formie 
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cząsteczek wielkości rzędu 20 mikronów, co przekłada się na stosun-
kowo słabe przyswajanie z przewodu pokarmowego. Z kolei rozdrob-
nienie, czyli innymi słowy mikronizacja, umożliwia uzyskanie diosminy  
w formie cząstek wielkości ok. 2 mikronów, dzięki czemu wchłanianie  
w jelitach jest znacznie ułatwione. Zdecydowanie więc warto zalecać pa-
cjentom właśnie tę formę diosminy.

Dawkowanie i środki ostrożności

Zalecana dzienna dawka wynosi 500 mg dwa razy dziennie. Jeśli do-
chodzi do zaostrzenia nasilenia objawów związanych z hemoroida-
mi rekomenduje się 1000 mg diosminy trzy razy dziennie przez 4 dni,  
a następnie 1000 mg dwa razy dziennie przez 3 dni. Standardowa dawka 
podtrzymująca efekt leczniczy to 500 mg diosminy dwa razy dziennie, 
podawana przez dwa miesiące. 

Choć substancja oficjalnie uznana jest za bezpieczną, warto pamiętać  
o kilku możliwych interakcjach. Po pierwsze diosmina może zmieniać 
profil farmakokinetyczny metronidazolu i diklofenaku, powodując 
wzrost stężenia wspomnianych związków w osoczu i wydłużając czas ich 

eliminacji z ustroju. Pewną ostrożność powinni zachować także pacjenci 
z podwyższonym ryzykiem krwotoków, po udarach mózgu lub na krótko 
po interwencjach chirurgicznych oraz chorzy przyjmujący leki działające 
przeciwzakrzepowo. Ewentualne działania niepożądane po zażywaniu 
preparatów diosminy występują niezwykle rzadko i są to przede wszyst-
kim objawy gastryczne, które całkowicie ustępują po zaprzestaniu jej 
stosowania. 

Cenne wskazówki

Pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń układu żylnego warto przy 
okazji zakupu diosminy poinstruować w temacie profilaktyki. O ile cho-
roba jest dobrze opanowana, a stan zapalny wyleczony, niezmiernie waż-
ny jest ruch i przynajmniej minimalna aktywność fizyczna, angażująca 
mięśnie nóg (np. jazda na rowerze, pływanie). Osobom z tendencją do 
żylaków lub pracującym w jednej pozycji przez wiele godzin (stojąc lub 
siedząc) zaleca się noszenie specjalistycznych uciskowych pończoch lub 
rajstop, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów żylnych. Wskazane 
jest ponadto profilaktyczne kładzenie nóg nieco wyżej aniżeli znajduje 
się głowa (np. na poduszki) na przynajmniej 15 minut dziennie, a także 
korzystanie z masaży usprawniających przepływ krwi i limfy.

Autorka:

dr n. farm. Paulina Znajdek-Awiżeń 

Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Sekcji Fitoterapii Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego. Prowadzi kursy, szkolenia oraz 
warsztaty z zakresu towaroznawstwa zielarskiego oraz wyko-
rzystania roślin w profilaktyce i leczeniu różnych dolegliwości. 

Bibliografia:

1. Kocić I., Diosmina — skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania. 
Forum Medycyny Rodzinnej 2014;8(2):56-63.

2. Basista-Sołtys K., Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania diosminy  
w chorobie hemoroidalnej. Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 184-186.

3. Chudek J., Ziaja D., Stosowanie preparatów zmikronizowanej diosminy  
w leczeniu przewlekłej choroby żylnej: raz czy dwa razy na dobę? Chirurgia 
Polska 2011, 13, 2, 132–135.

4. https://www.researchgate.net/publication/237058437

5. http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/9/3/308.pdf
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Ludzie Aflofarmu

W 2010 roku firma Aflofarm Farmacja Polska 
jako pierwsza wprowadziła lek, zawierający 
diosminę zmikronizowaną, w najwyższej na 
rynku dawce 1000 mg w jednej tabletce. To 
nowatorskie rozwiązanie uprościło schemat 
dawkowania, poprawiając efektywność far-
makoterapii.

Pani Hanno, czym jest diosmina?

Diosmina (Diosminum) zaliczana jest do grupy flawono-
idów. To substancja pochodzenia naturalnego, otrzymy-
wana w wyniku syntezy. Pozyskiwana jest z miąższu, pe-
stek i skórek owoców cytrusowych (np. pomarańczy) oraz 
roślin z rodziny rutowatych (np. trędownik bulwiasty). 
Diosmina wykazuje działanie ochronne na naczynia żylne  
i jest składnikiem leków flebotropowych i flebotonicz-
nych. 

Wywiad 
z Hanną Wahl

dyrektorem ds. rozwoju 
i członkiem Zarządu Aflofarm 

Farmacja Polska
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Jak długo diosmina obecna jest na rynku?

Substancja jest znana już od 1925 roku, kiedy to po raz pierw-
szy udało się ją wyizolować. Istniała wówczas jedynie w posta-
ci niezmikronizowanej. Taka forma preparatu trafiła do aptek  
w 1971 roku. Była stosowana w leczeniu przewlekłej niewydol-
ności żylnej i objawowej chorobie hemoroidalnej.

Dlaczego diosmina zmikronizowana?

Diosmina zmikronizowana to substancja o bardzo małych czą-
steczkach. Mikronizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ dio-
smina jest substancją o bardzo niskiej rozpuszczalności. 

Diosmina po podaniu doustnym jest hydrolizowana w jelitach 
przez florę bakteryjną do aglikonu – diosmetyny, która szybko 
wchłania się z przewodu pokarmowego.

Na czym polega lecznicze działanie diosminy?

Diosmina zwiększa elastyczność i napięcie naczyń żylnych (to-
nus żylny), ma właściwości przeciwobrzękowe, zmniejsza prze-
puszczalność i poprawia krążenie w naczyniach włosowatych. 
Stosuje się ją przede wszystkim w objawowym leczeniu prze-
wlekłej, czynnościowej i strukturalnej niewydolności krążenia 
żylnego, w obrębie kończyn dolnych. Zwiększa drenaż limfa-
tyczny i przepływ limfy, dzięki temu zmniejsza uczucie ciężkich 
nóg i obrzęki. Jest również pomocna w objawowym leczeniu 
żylaków odbytu (hemoroidów).

Liczne badania kliniczne potwierdziły skuteczność diosminy  
w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ). 

Diohespan max zawierający diosminę dostępny 
był do tej pory w formie tabletek. Dlaczego zde-
cydowaliście się na rozszerzenie portfolio właśnie 
o saszetki?

Diohespan max w postaci tabletek to lider sprzedaży ilościowej 
i wartościowej w roku 2020, wśród produktów zawierających 
diosminę (wg danych PEX PharmaSequence). Powodem jest 
nie tylko najwyższa dostępna na rynku dawka diosminy (1000 
mg) w jednej tabletce, lecz także bardzo korzystny dla pacjenta 
koszt terapii.

Diohespan max proszek doustny w saszetkach to pierwszy  
i jedyny w Polsce lek z diosminą 1000 mg w takiej postaci, do-
stępny bez recepty. Cechuje go bardzo prosty sposób dawko-
wania: należy wysypać proszek bezpośrednio do jamy ustnej  
i połknąć, w razie potrzeby popijając wodą lub zawiesić w małej 
ilości wody i wypić. Saszetki stanowią uzupełnienie linii produk-
towej Diohespan. Przeznaczone są szczególnie dla osób, które 
mają problemy z połykaniem tabletek. Proszek ma przyjemny 
cytrusowy smak.
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Nad jakimi lekami pracujecie obecnie?

Pracujemy nad produktami leczniczymi z różnych grup tera-
peutycznych, zarówno dostępnymi bez recepty (OTC), jak i wy-
dawanymi z przepisu lekarza (Rp). W prowadzonych projektach 
rozwojowych wykorzystujemy substancje czynne obecne już 
na polskim rynku oraz nowe substancje, innowacyjne połącze-
nia i postacie farmaceutyczne. Szczegółowe informacje o wpro-
wadzanych produktach będziemy przekazywać na bieżąco.
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Niewątpliwym jest, że w Polsce istnieje ry-
gorystyczne ograniczenie w zakresie reklamy 
aptek i punktów aptecznych. Zgodnie z art. 
94a ustawy Prawo farmaceutyczne („Usta-
wa”), zabroniona jest reklama aptek oraz ich 
działalności. Literalne brzmienie ww. przepisu 
prawa wskazuje, że wyłączone spod zakazu 
jest jedynie informowanie o lokalizacji i go-
dzinach otwarcia apteki. 

Ustawa nie definiuje przy tym, czym właści-
wie jest reklama aptek oraz ich działalności.  
Z orzecznictwa sądów administracyjnych wy-
nika, że każde działanie mające na celu zachę-
cenie potencjalnych klientów do skorzystania 
z usług apteki, a co za tym idzie zwiększenie 
sprzedaży w aptece, niezależnie od form, me-
tod oraz użytych środków, może zostać uzna-
ne za niedozwoloną reklamę. 

Tak restrykcyjne podejście do zakazu rekla-
my aptek powoduje trudności w prowadze-
niu działalności aptecznej, ponieważ wielu 
farmaceutów i przedsiębiorców aptecznych 
obawia się, że podejmowane przez nich  
w dobrej wierze działania mogą zostać uzna-
ne za niedozwolone i skutkować konieczno-
ścią zapłaty kary pieniężnej w wysokości na-
wet do 50 000 zł.

Praktyka działania Inspekcji 
Farmaceutycznej 

Prowadzenie nadzoru nad działalnością re-
klamową aptek leży w kompetencji Inspekcji 
Farmaceutycznej. W ciągu kilku lat obowiązy-
wania zakazu utarło się, że za reklamę Inspek-
cja uznaje m.in. programy lojalnościowe, kon-
kursy, plakaty zawierające slogany reklamowe 
dotyczące aptek oraz wszelkie informowanie 
o promocjach dostępnych w aptece.

Z decyzji wydawanych przez Inspekcję Far-
maceutyczną wynika, że także z pozoru neu-
tralne działania aptek, mogą naruszać zakaz 
prowadzenia reklamy. 

Przykładem jest decyzja wydana przez Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego, który w listopadzie 2020 r., 
nałożył karę pieniężną w wysokości 2000 zł na 
aptekę umożliwiającą pacjentom skorzysta-
nie z darmowego parkingu.

Reklama aptek i prowadzonej 
przez nie działalności – praktyka 
działania Inspekcji Farmaceutycznej  

vs. działania Komisji Europejskiej
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Powodem wszczęcia owego postepowa-
nia był fakt, iż apteka oferowała pacjentom 
darmowy parking i informowała o tym przy 
pomocy baneru, który zawierał nazwę i kolo-
rowe logo apteki. W ocenie Podkarpackiego 
WIF forma baneru – umieszczenie na nim ko-
lorowego logo – naruszyła zakaz reklamy ap-
tek, gdyż miała na celu przyciągnięcie uwagi 
potencjalnych pacjentów.

Innym przykładem ukazującym rygorystycz-
ne podejście Inspekcji Farmaceutycznej do 
zakazu reklamy aptek oraz tendencję do na-
kładania najwyższych kar jest decyzja z marca 
2018 r., wydana przez WIF w Poznaniu. 

WIF stwierdził w niej, że wielkoformatowe 
billboardy, zawierające informacje o nazwie  
i lokalizacji apteki, wystawianie stojaków 
wskazujących drogę do apteki oraz rozda-
wanie baloników z nazwą apteki stanowią 
niedozwoloną reklamę. Zdaniem WIF w szcze-
gólności billboardy, pomimo że zawierały 
jedynie dozwolone przez Ustawę informacje, 
naruszyły zakaz reklamy aptek, ponieważ nad 
ich funkcją informacyjną miał przeważać cha-
rakter reklamowy. Rozmiar i forma przedmio-
towych plakatów miały bowiem według WIF 
zachęcić potencjalnych pacjentów do skorzy-
stania z usług apteki. W związku z tym, WIF na-
łożył na przedsiębiorcę prowadzącego aptekę 
karę w maksymalnej wysokości - 50 000 zł.

Działania Komisji Europejskiej

W maju 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wydał precedensowy wyrok 
(C-339/15), w którym stwierdził, że całkowity 
i ogólny zakaz wszelkiej reklamy dotyczącej 
usług dentystycznych w Belgii jest niezgodny 
z prawem Unii Europejskiej, a w szczególności 
ze swobodą świadczenia usług.

Znaczące podobieństwo zakazu reklamy 
usług dentystycznych w Belgii do zakazu re-
klamy aptek w Polsce zauważył europoseł 
Marek Plura, który w styczniu 2018 r. w in-
terpelacji do Komisji Europejskiej („Komisja”) 
zadał pytanie, czy podejmie ona działania w 
celu zapewnienia zgodności prawa polskiego 
z prawem UE.

Prawo
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W interpelacji europoseł odniósł się do postępowania wszczętego ze 
skargi indywidulanej Konfederacji Lewiatan w przedmiocie całkowite-
go zakazu reklamy aptek w Polsce, złożonej w 2013 r. 

Konfederacja Lewiatan w złożonej skardze wskazywała bowiem, że 
przedmiotowy zakaz stanowi uchybienie zobowiązaniom państwa 
członkowskiego ze względu na niezgodność z zasadami prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz z podstawowymi swobodami rynku we-
wnętrznego UE.

Konfederacja Lewiatan stwierdziła, że obowiązujący zakaz reklamy 
aptek jest niezgodny z prawem UE m.in. ze względu na ograniczenie 
zasady swobody przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej „TFUE”), ograniczenie swobody przedsiębiorczości 
(art. 49 TFUE) oraz na niekompatybilność z postanowieniami Tytułu VIII 
Dyrektywy 2001/83/WE dotyczącymi reklamy produktów leczniczych, 
ponieważ polski zakaz reklamy aptek wykracza poza zakres regulacji 
unijnej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zakaz reklamy aptek oraz ich 
działalności w szczególności szkodzi pacjentom przez zawieszenie pro-
-pacjenckich programów i działań. 

W wyniku wszczętego postępowania w styczniu 2019 r. Komisja wy-
stosowała do polskiego rządu wezwanie do usunięcia uchybienia  
w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy. Rząd przesłał odpowiedź 
do Komisji, lecz nie zastosował się do wezwania i nie wprowadził ocze-
kiwanych zmian w przepisach.

W związku z uznaniem odpowiedzi polskiego rządu za niewystarcza-
jącą oraz z niepodjęciem działań w zakresie obowiązującego zakazu 
reklamy aptek, Komisja wystosowała formalne wezwanie (tzw. „uza-
sadnioną opinię”) do zapewnienia zgodności polskich unormowań  
z prawem UE i zobowiązała rząd do poinformowania jej o środkach 
podjętych w celu usunięcia uchybień. 

Czas oczekiwania przez Komisję na odpowiedź minął w październiku 
2020 r. W związku z brakiem odpowiedzi i niewprowadzeniem zmian  
w prawie, sprawa powinna zostać skierowana do Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Komisja Europejska uznała, że obowiązujące przepisy dotyczące dzia-
łalności reklamowej aptek w Polsce stanowią uchybienie prawa UE  
w zakresie swobody świadczenia usług. W wyniku działań Komisji, ure-
gulowanie zakazu reklamy aptek w Polsce może w najbliższych latach 
ulec zmianie.

Oczekiwane złagodzenie zakazu reklamy może dać szansę farmaceu-
tom i przedsiębiorcom aptecznym na podejmowanie legalnych działań 
informacyjnych bez obaw, iż uznane zostaną przez Inspekcję Farma-
ceutyczną za niedozwoloną reklamę aptek.

Autorzy:

Aleksandra Łukasiuk – Prawnik DZP

Ewelina Maluchnik – Prawnik DZP
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Podsumowanie rynku farmaceutycznego 
wg PEX PharmaSequence 

Analiza sprzedaży do pacjenta za pierwszy kwartał bieżącego roku (styczeń-marzec) charakteryzuje się dość dużym spadkiem sięgającym 
ponad -14%, porównując analogicznie do pierwszego kwartału roku 2020. Największy spadek (-41,24%) odnotowano w kategorii 
„Pozostałe”, w której skład wchodzą płyny dezynfekcyjne oraz artykuły higieniczne, co pokazuje, że wzrosty sprzedażowe z 2020 roku, 
związane z pojawieniem się pandemii koronawirusa, malały wraz z kolejnymi miesiącami. Jednak spadek sprzedaży nie dotyczy tylko 
wspomnianej kategorii, bowiem nawet te najbardziej popularne, tj. suplementy diety (-11,17%) oraz kosmetyki (-10,39%), odnaczyły się 
spadkami sprzedażowymi w całym minionym kwartale. 

Wartość sprzedaży produktów Rx (kategoria ATC4) za pierwszy kwartał 2021 roku notuje jeszcze większe spadki dochodzące do -21,29%, 
analogicznie do tego samego kwartału roku poprzedzającego. Na wyniki wpływ miała przede wszystkim zmiana dotychczasowego 
modelu wizyty lekarskiej, którą od momentu wprowadzenia pandemii, zastąpiła teleporada bądź e-wizyta, a także ogólna, ograniczona 
liczba wizyt lekarskich oraz zlecanych podczas nich preskrypcji. W poszczególnych kategoriach jedyny wzrost odnotowały „heparyna  
i jej pochodne” (z kategorii nadrzędnej „Leki przeciwzakrzepowe”), który sięgnął 9,41%. Wszystkie pozostałe kategorie charakteryzują się 
spadkiem sprzedażowym - największy z nich (-59,4%) dotknął leków z kategorii ,,Leki przeciwwirusowe”, na co wpływ mogła mieć wspo-
mniana już mniejsza liczba przepisywanych recept - zwłaszcza tych wydawanych na leki przeciwwirusowe, które w okresie wzmożonej 
pandemii przez wielu pacjentów uznawane były za sposób na ochronę przed koronawirusem. Wpływ na to mogły mieć również ograni-
czenia mobilności, a co za tym idzie, zmniejszenie kontaktów międzyludzkich, co prawdopodobnie przyczyniło się do redukcji transmisji 
zakażeń wirusowych i bakteryjnych.

Rynek farmaceutyczny
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W przypadku szczegółowych danych kwartalnych z kategorii non-Rx, badany okres również charakteryzuje się spadkiem w sprzedaży 
do pacjenta wynoszącym aż -27,13%, w stosunku do tego samego kwartału roku wcześniejszego. W przypadku tej grupy produktów, 
odnotowano kilka wzrostów sprzedażowych, na czele których uplasowały się preparaty z witaminą D (25,93%). Zaraz po nich znalazły 
się preparaty nasenne i uspakajające (8,60%) oraz preparaty na bóle mięśni i stawów (0,48%). Największy spadek sprzedażowy dotknął 
preparatów przeciwbólowych dla dzieci (-61,22%). Co ciekawe, na drugim miejscu spadkowym w grupie non-Rx znalazły się preparaty 
przeciwwirusowe (-59,92%), które równie złe wyniki sprzedażowe odnotowały także w grupie leków Rx. Tu również można przypuszczać, 
że ograniczenia mobilności wpłynęły na zmniejszenie kontaktów, co prawdopodobnie przyczyniło się do redukcji transmisji zakażeń 
wirusowych i bakteryjnych, zaś to skutkowało kolejnymi spadkami sprzedażowymi, m.in. w grupie ,,Przeziębienia ogólne” - spadek 
wyniósł aż -51,26%.

Komentarz główny:
Analizowany kwartał (styczeń-marzec) 2021 roku odznacza się, 
analogicznie do roku poprzedniego, dość dużym (-14,21%) 
spadkiem wartościowym sprzedaży aptecznej. Dane wyraź-
nie wskazują na to, że wzmożone zakupy apteczne z początku 
ubiegłego roku, spowodowane rozprzestrzenianiem się  
w kraju koronawirusa, malały wraz z kolejnymi miesiącami.  
W konsekwencji, kwartalne wartości sprzedażowe odnotowały 
spadki we wszystkich grupach produktowych. Największe z nich 
dotknęły kategorii „Pozostałe” (-41,24%), leków homeopatycz-
nych (-26,91%) oraz leków OTC (-23,47%). 

Spadek sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego 
roku może być spowodowany kilkoma czynnikami. 
Minął rok od ogłoszenia pandemii, zatem pacjenci, który 
w obawie o swoje zdrowie i zakażenie koronawirusem  
w 2020 roku robili wzmożone zakupy apteczne, poniekąd „oswo-
ili się” już z sytuacją pandemiczną, a co za tym idzie, ich zapo-
trzebowanie lekowe zostało zaspokojone, bądź też jest znacznie 
mniejsze, niż w okresie analogicznym ubiegłego roku. Po drugie, 
na spadki mógł wpłynąć również zmieniony model tradycyjnej 
wizyty lekarskiej i jego zastąpienie (w wielu przypadkach) e-wi-
zytami oraz teleporadami. Wielu pacjentów rezygnowało wów-
czas z konsultacji lekarskiej, co mogło wpłynąć na mniejszą ilość 
preskrypcji, zaś w sytuacji przeziębienia lub niegroźnych proble-
mów zdrowotnych, pacjenci poddawali się samoleczeniu bądź 
zupełnie rezygnowali z pomocy farmakologicznej. To z kolei 
skutkowało zmniejszoną liczbą wizyt aptecznych. 

Jeśli zaprezentowany trend spadkowy dla całości sprzedaży 
aptecznej będzie się utrzymywał przez kolejne miesiące, to war-
tość rynku farmaceutycznego w 2021 roku może nie wzrosnąć 

w porównaniu do roku ubiegłego. Należy jednak pamiętać, że 
za nami dopiero pierwszy kwartał roku, zatem na daną chwilę 
mamy za mało informacji, aby sporządzić rzetelną prognozę 
sprzedaży za cały rok. Przewidujemy jednak, że sprzedaż całego 
rynku aptecznego na koniec 2021 roku wyniesie 38,8 mld zł, czyli 
o 2,8% więcej niż za rok 2020. Natomiast estymowana wartość 
refundacji wyniesie wówczas 9,6 mld zł (+2,9% w stosunku do 
roku 2020).

Liczymy więc, że sytuacja na rynku aptecznym będzie się stabi-
lizować, a skutki trwającej pandemii będą coraz mniej dotkliwe, 
zarówno dla rynku aptecznego, farmaceutów, jak i samych 
pacjentów.

Autor:
Jakub Dalach, 
Dyrektor Działu Sprzedaży firmy PEX PharmaSequence 
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„Po stronie farmaceuty” 
- co nowego na platformie?

Na platformie dostępne są dwa rodzaje szkoleń. Pierwszym z nich 
są certyfikowane szkolenia ciągłe, przygotowane przez Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi. Uczestnictwo w nich pozwala farmaceutom na 
uzyskanie dodatkowych punktów wymaganych w procesie kształcenia 
ustawicznego. Technicy farmaceutyczni, którzy ukończą to szkolenie 
otrzymują certyfikat uczestnictwa wystawiony przez Aflofarm.

Drugim rodzajem szkoleń są szkolenia produktowe opracowane przez 
specjalistów z Aflofarmu, punktowane w programie Aflofarm Plus. 
Wśród nich dostępne są zarówno szkolenia edukacyjne z produktów 
leczniczych, jak i pozaleczniczych. 

Szkolenia online – kolejne nowości!

Wśród szkoleń opublikowanych na platformie, dostępne są już nowe 
materiały edukacyjne z produktów pozaleczniczych. Jednym z nich 
jest „Odporność dziecka”, szkolenie, które wprowadzi Państwa w temat 
nabywania oraz wzmacniania układu odpornościowego najmłodszych. 
Co istotne, materiał wskazuje sposoby na wsparcie odporności 
przede wszystkim w oparciu o ogólnodostępne, naturalne składniki 
immunostymulujące. 

Kolejną nowością szkoleniową jest materiał „Problem chrapania jako 
choroba cywilizacyjna”, który wyjaśnia czym jest dolegliwość, ale też 
wskazuje, jakie mogą być jej konsekwencje dla ogólnego samopoczucia 
i kondycji zdrowotnej człowieka. W ramach szkolenia zostanie również 
przedstawiony wyrób medyczny pomocny w jej łagodzeniu.

Najnowszym szkoleniem dostępnym na platformie jest „Nadwaga  
i leczenie nadwagi”. Materiał prezentuje statystki dotyczące problemów 
ze zbyt dużą wagą, według których – ponad połowa dorosłych Polaków 
zmaga się z nadmierną masą ciała. Szkolenie wskazuje przyczyny 
nadwagi: nieprawidłową dietę, czynniki psychiczne, fizyczne, jak 
również predyspozycje genetyczne oraz najczęstsze problemy 
zdrowotne wynikające z otyłości, m.in. choroby układu krążenia czy 
żylaki kończyn dolnych. Co jednak najważniejsze, prezentuje również 
sposoby na jej leczenie.

Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej, zachęcamy do uczestnictwa 
w szkoleniach, dostępnych na platformie „Po stronie farmaceuty”. 
Za przystąpienie do wybranego kursu oraz prawidłowe rozwiązanie 
testu sprawdzającego wiedzę, otrzymacie Państwo 20 punktów  
w programie Aflofarm Plus.

Co jeszcze czeka na platformie?

 + artykuły problemowe i aktualności ze świata farmaceutycznego

 + rozszerzenie programu Aflofarm Plus - możliwość zamawiania 
nagród bezpośrednio na portalu

 + katalog nagród edukacyjnych za szkolenia z produktów leczniczych

 + baza produktów Aflofarmu uzupełniona o informacje istotne dla 
farmaceutów (kody EAN, nr BLOZ, terminy ważności, ChPL, skrócone 
opisy produktów, informacje o punktacji)

 + komunikaty Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

 + baza przedstawicieli dostosowana do apteki - na platformie 
zobaczycie Państwo dane kontaktowe wyłącznie tych przedstawicieli, 
którzy faktycznie obsługują Waszą placówkę

Farmaceuto! Wejdź na www.postroniefarmaceuty.pl, załóż konto i już 
dziś korzystaj z funkcjonalności, jakie oferuje platforma. 
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Autorski portal Aflofarmu dostępny jest dla wszystkich pracowników aptek korzystających 
z oprogramowania Kamsoft. „Po stronie farmaceuty” to bezpłatny dostęp do certyfikowanych 
szkoleń edukacyjnych oraz produktowych, za których rozwiązanie farmaceuci otrzymują punkty 

w programie partnerskim Aflofarm Plus (A+). 

Po stronie zdrowia
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Przewlekła 
niewydolność żylna

Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) możemy zdefiniować 
jako utrwalone zaburzenie odpływu krwi żyłami powierzchownymi 

i głębokimi kończyn dolnych. Objawia się ona między innymi 
uczuciem ciężkości nóg, bólem zlokalizowanym wzdłuż przebiegu 
żyły, parastezjami, zespołem niespokojnych nóg, kurczami nocnymi 
i świądem. Może prowadzić do powstawania samoistnych wylewów 

podskórnych, obrzęków, żylaków, zmian troficznych skóry, zakrzepicy 
żylnej oraz owrzodzeń (1, 2).

 PNŻ wywołuje istotne skutki nie tylko bez-
pośrednio dla chorego, ale ma także niebaga-
telny wpływ ekonomiczny dla ochrony zdro-
wia – ocenia się, że pochłania ona około 1-3 
procent wszystkich wydatków zdrowotnych. 
Leczenie samych tylko owrzodzeń żylnych  
w Wielkiej Brytanii to koszt rzędu 400-600 
mln funtów w skali roku, a w USA ponad 1mld 
dolarów rocznie(3). PNŻ to choroba występują-
ca powszechnie, szczególnie w krajach uprze-
mysłowionych i rozwijających się, w których 
dotyczy ona około 30-40% osób dorosłych(4). 
Do krajów tych zaliczana jest także Polska. 
Tutaj szacuje się, że schorzenie to dotyczy 
około 47% kobiet i około 38% mężczyzn(5). 
Na podstawie badania epidemiologicznego, 
przeprowadzonego przez Jawienia i wsp.(6, 7), 
które swoim zasięgiem objęło 40 095 kolej-
nych pacjentów zgłaszających się do lekarzy 
na skutek różnych dolegliwości, stwierdzono, 
że łącznie we wszystkich stadiach PNŻ, choro-
ba ta dotyczy prawie połowy dorosłych Pola-
ków, w tym 51% kobiet i 38% mężczyzn(7).

 Jednak precyzyjne określenie częstości 
występowania tej choroby nastręcza wiele 
problemów z uwagi na fakt, iż większość 
dostępnych danych w literaturze obejmuje 
wybrane postaci PNŻ, np. żylaki, owrzodzenia, 
zmiany troficzne, a ponadto dużym utrudnie-
niem są także rozbieżności w nazewnictwie 
i definiowaniu różnych stadiów PNŻ(3). Istot-
nym postępem i udogodnieniem, mającym 
na celu ujednolicenie opisu patologii żył 
było opracowanie przez Commitee of Ame-
rican Venous Forum w 1994 roku klasyfikacji 
CEAP. Nazwa pochodzi od pierwszych liter 
angielskich wyrazów: clinical signs – objawy 
przedmiotowe; etiologic classification – kla-
syfikacja etiologiczna; anatomic distribution 
– anatomiczna lokalizacja; pathophysiological 
dysfunction – zaburzenie patofizjologiczne.  
W praktyce najczęściej stosuje się klinicz-
ną klasyfikację CEAP, która określa stopień 
zaawansowania choroby na podstawie sze-
ściopunktowej skali:

 + C0 – brak widocznych lub odczuwal-
nych palpacyjnie zmian świadczących  
o chorobie żył;

 + C1 – teleangiaktezje lub żyły siatko-
wate;

 + C2 – żylaki;

 + C3 – obrzęki;

 + C4 – zmiany skórne przypisywane 
chorobie żył, np. przebarwienia skóry, 
wyprysk żylny, lipodermatosclerosis;

 + C5 – zmiany skórne jak wyżej z zagojo-
nym owrzodzeniem;

 + C6 – zmiany skórne jak wyżej z owrzo-
dzeniem.

 Objawom przedmiotowym przypisuje się 
odpowiednią cyfrę, a dodatkowo dodaje się 
literę „S” (symptomatic) – dla chorych z obja-
wami podmiotowymi lub literę „A” (asympto-
matic) dla chorych bez objawów podmioto-
wych(3, 8).

 Za patofizjologię PNŻ odpowiadają najczę-
ściej pierwotne wady budowy ściany żył  
i zastawek żylnych, wtedy mamy do czynienia 
z tzw. pierwotną przewlekłą niewydolnością 
żylną(7, 9). Rozwija się ona wówczas, gdy na 
genetycznie uwarunkowaną słabszą struktu-
rę ściany żył nakładają się w różnym czasie 
czynniki wpływające na dalsze osłabienie 
jej napięcia i struktury. Do czynników tych 
możemy zaliczyć między innymi ciążę, sto-
sowanie leków hormonalnych czy przebyte 
urazy(7). Innymi istotnymi czynnikami rozwo-
ju PNŻ są zmiany wtórne po przebytej zakrze-
picy żylnej, obejmujące przepływ wsteczny, 
niedrożność lub oba zjawiska jednocześnie(7, 

10, 11, 12). Rzadziej natomiast do zmian tych 
mogą należeć żylaki niezwiązane z przebytą 
zakrzepicą, a ich przyczyną mogą być zmia-
ny wrodzone lub nabyte. Do tych pierwszych 
możemy zaliczyć niewykształcenie lub niedo-
rozwój zastawek żylnych lub złożone zespo-
ły dysplazji naczyniowej, natomiast do tych Ż
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drugich – nowotwory żył i tkanek je otaczających, ucisk zewnętrzny czy 
przetoki tętniczo – żylne(7). Mimo, iż w literaturze nie jest dostępnych 
zbyt wiele doniesień na temat dziedziczności PNŻ, to czynnik gene-
tyczny uznawany jest jako istotne podłoże rozwoju tej choroby. Udo-
wodniono, że elastyczność ścian żył w nogach jest istotnie obniżona  
u dzieci, w których rodzinach występowały żylaki. Sugeruje się, że 
mogą być dziedziczone geny odpowiedzialne za prawidłową struktu-
rę i właściwości składników ścian naczyń krwionośnych(13, 14). Badanie 
przeprowadzone przez Comu-Thenard i współpracowników(7, 15) wyka-
zało, że ryzyko rozwoju żylaków u dzieci wynosi 90%, jeżeli obydwo-
je rodzice byli chorzy na PNŻ, natomiast jeżeli jedno z rodziców było 
chore, to ryzyko choroby wynosiło 62% u dziewczynki i 25% u chłopca.

 Do najczęściej występujących objawów klinicznych PNŻ należą żylaki 
kończyn dolnych, które jak się powszechnie uważa, powstają w wyni-
ku nadmiernej elastyczności ściany żył. Opisuje się je jako rozszerzo-
ne, wydłużone żyły o krętym przebiegu, często żyły powierzchowne 
dotknięte tym schorzeniem widoczne są jako pofałdowane struktury 
na powierzchni skóry kończyn dolnych(7, 13). Stosunkowo często obja-
wami towarzyszącymi występowaniu żylaków są obrzęki kończyn dol-

nych, swędzenie, pieczenie, mrowienie, uczucie ciężkości nóg, nocne 
kurcze mięśni, zespół niespokojnych nóg. Nierzadko dodatkowo mogą 
pojawiać się także zmiany troficzne skóry takie jak przebarwienia, tłusz-
czowe stwardnienia i owrzodzenia(13, 14, 16).

 Na przestrzeni ostatnich lat poszukiwano skutecznych metod terapii 
przewlekłej niewydolności żylnej, aby pomóc chorym w zwalczeniu, 
często nawracających objawów. Poszukiwano nowych metod leczenia, 
zarówno mechanicznych, jak i farmakologicznych. Obecnie stosowana 
jest między innymi fizykoterapia, na którą składają się masaż ręczny, 
ręczny drenaż limfatyczny, przerywany ucisk pneumatyczny, stymula-
cja biochemiczna. Szeroko stosowaną metodą jest leczenie uciskowe, 
wykorzystywane zarówno w profilaktyce, jak i zwalczaniu objawów 
PNŻ, a także jako niezbędny element zwalczania przewlekłych żylnych 
owrzodzeń podudzi oraz jako niezbędny element po leczeniu inwa-
zyjnym. W tym celu wykorzystywane są opaski (bandaże) elastyczne  
o małej i dużej rozciągliwości, pończochy elastyczne, opatrunki adhe-
zyjne. Stosowanie wymienionych metod poprzez ucisk wywierany na 
żyły, tętnice, naczynia limfatyczne w efekcie prowadzi do zmniejsze-
nia średnicy naczynia żylnego, przywrócenia funkcji zastawek żylnych 
poprzez zbliżenie płatków, obniżenia ciśnienia żylnego, zwiększenia 
szybkości przepływu krwi żylnej i w efekcie do zmniejszenia objętości 
krążącej krwi żylnej w układzie żylnym kończyn dolnych(17). Ponadto 
stosowane są też bardziej radykalne metody leczenia, takie jak obli-
teracja (skleroterapia), polegająca na wstrzykiwaniu do żył substancji 
(np. tetradecylosiarczan sodu), które mają na celu zamknięcie światła 
naczynia i przez to ich ominięcie przez krążącą krew, leczenie chirur-
giczne (flebektomia), polegające na usunięciu niewydolnej żyły odpisz-
czelowej oraz leczenie wewnątrznaczyniowe, polegające na wprowa-
dzeniu do światła naczynia specjalnego cewnika, który wydzielając cie-
pło, powoduje zniszczenie struktury żyły i w konsekwencji zamknięcie 
jej światła(13).

 Postępowaniem wspomagającym leczenie inwazyjne, ale także dzia-
łającym profilaktycznie i zachowawczo jest farmakoterapia i to zarów-
no ta ogólnoustrojowa, jak i stosowana zewnętrznie w postaci maści 
czy kremów. Substancje czynne występujące powszechnie w dostęp-
nych preparatach możemy podzielić na substancje syntetyczne i na 
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substancje pochodzenia naturalnego, głównie izolowane z roślin. Do 
tych pierwszych możemy zaliczyć na przykład trybenozyd działający 
antagonistycznie do histaminy, acetylocholiny, serotoniny i bradykini-
ny, wywołujący efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny oraz zmniejsza-
jący przepuszczalność naczyń włosowatych. Ma on również korzystny 
efekt na napięcie naczyń krwionośnych(13, 18). Pentoksyfilina wpływa 
korzystnie na przepływ krwi w naczyniach włosowatych (poprawia 
mikrokrążenie poprzez zmianę sztywności błon krwinek czerwonych). 
Kolejną substancją syntetyczną jest dobesylan wapnia, który działając 
bezpośrednio na śródbłonek powoduje zmniejszenie przepuszczal-
ności naczyń włosowatych, przez co przyczynia się do usprawnienia 
mikrokrążenia i zapobiega występowaniu wysięków i zakrzepów(13). 
Innymi preparatami syntetycznymi stosowanymi w PNŻ mogą być 
także heparyny drobnocząsteczkowe czy sulodeksyd.

 Z kolei do substancji otrzymywanych z naturalnych surowców zaliczyć 
możemy saponiny, takie jak ruscyna czy escyna izolowana z kaszta-
nowca, które przez zmniejszenie przepuszczalności włośniczek, przy-
czyniają się do zmniejszenia obrzęków oraz zwiększają elastyczność 
naczyń krwionośnych(8). Jednak najczęściej stosowaną grupą substan-
cji roślinnych są flawonoidy takie jak diosmina i jej pochodne, hespe-
rydyna oraz rutyna i jej pochodne. Diosmina jest naturalnie występu-
jącym glikozydem, który może być otrzymywany z owoców cytruso-
wych i roślin z rodziny Rutaceae. Po raz pierwszy została wyizolowana  
w 1925 roku z trędownika bulwiastego (Scrophularia nadosa) i wpro-
wadzona do leczenia w roku 1969. Diosmina jest przekształcana przez 
florę jelitową w diosmetynę, a ta następnie wchłaniana jest szybko  
z przewodu pokarmowego. Działanie diosminy polega na zmniejsza-
niu przepuszczalności, powoduje ona wzrost napięcia ściany naczynio-
wej, a poprzez hamowanie adhezji leukocytów do ściany naczyniowej 
i zmniejszanie wydzielania mediatorów zapalenia wykazuje działanie 
przeciwzapalne(19).

 Diosmina najczęściej stosowana jest w dawce 450-900mg dziennie  
i skuteczna jest w zmniejszaniu objawów takich jak uczucie ciężkości 
nóg, obrzęki i kurcze łydek(19, 20). W wieloośrodkowych, randomizowa-
nych badaniach klinicznych wykazano, że diosmina w dobowej dawce 
900 mg w połączeniu ze 100mg hesperydyny, poza standardowym 
postępowaniem obejmującym oczyszczenie owrzodzenia i leczenie 
uciskowe, zwiększa szansę zagojenia się owrzodzenia o średnicy mniej-
szej niż 10 cm z 28 do 47%(20, 21). Z kolei badanie przeprowadzone przez 
Chudek i współpracowników na grupie ponad 36 tysięcy pacjentów 
wykazało poprawę i redukcję objawów związanych z PNŻ u prawie 
97% pacjentów, przy czym całkowite ustąpienie dolegliwości wystąpi-
ło u 27% pacjentów. Warto dodać, iż skuteczność zmniejszała się wraz 
ze stopniem zaawansowania PNŻ. W powyższym badaniu analizowano 
również tolerancję diosminy. Działania niepożądane zgłoszono u nieco 
ponad 2% pacjentów biorących udział w badaniu(20). Duże międzyna-
rodowe badanie RELIEF, przeprowadzone w 23 krajach europejskich, 
w którym wzięło udział ponad 5000 pacjentów leczonych preparatem 
diosminy i hesperydyny, wykazało znaczącą poprawę i redukcję obrzę-
ków nóg oraz wzrost jakości życia(22). Batchvarov z zespołem w badaniu 
trwającym 12 miesięcy, przeprowadzonym na grupie 256 chorych na 
PNŻ leczonych preparatem diosminy w dawce 600 mg dziennie, zaob-
serwował skuteczność preparatu w redukcji takich objawów jak ból 
nóg i uczucie swędzenia(23).

 Najważniejszymi zatem wskazaniami do stosowania leków flebotropo-
wych są profilaktyka obrzęków w okresie długoterminowego, wymu-
szonego unieruchomienia i subiektywne dolegliwości pacjentów 
związane z PNŻ (uczucie ciężkości nóg, parestezje, kurcze nóg, obrzęki, 
przewlekłe żylne owrzodzenia podudzi, choroby związane z kruchością 
naczyń). Farmakoterapia stosowana w PNŻ powinna być postrzegana 
jako jeden z elementów składających się na całościowe podejście do 
pacjenta. Stosowanie wielu zróżnicowanych metod, często uzupeł-
niających się, zarówno w profilaktyce jak i leczeniu zachowawczym, 
powinno przyczynić się do złagodzenia dolegliwości pacjenta oraz 
opóźnienia postępu jego choroby(5).
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- Wzrost zachorowań na alergie wiąże się z rozwojem cywilizacyjnym. Ma 
na to wpływ zanieczyszczenie powietrza. Cząsteczki w zanieczyszczonym 
powietrzu przedostają się do organizmu, łączą się z alergenami, a te stają 
się bardziej toksyczne – tłumaczy prof. Bolesław Samoliński Kierownik 
Zakładu Alergologii i Immunologii szpitala klinicznego przy ul. Banacha 
w Warszawie oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych  
i Alergii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak zauważył profesor, alergia nie jest niegroźną chorobą ogranicza-
jącą się do kataru czy swędzenia. Jest dolegliwością, która towarzyszy 
człowiekowi przez całe życie i niesie za sobą bardzo poważne konse-
kwencje. Odpowiada np. za zawały, a w przypadku astmy – szczególnie 
po 50. roku życia – stwarza ryzyko zachorowań na przewlekłą obtu-
racyjną chorobę płuc, która jest czwartą przyczyną zgonów w Polsce. 
Eksperci ostrzegają, że za 15 lat co drugi Europejczyk będzie dotknięty 
alergią.

Czym jest alergia?

Alergia jest nadmierną i nieprawidłową reakcją układu odpornościo-
wego człowieka na alergeny występujące w środowisku, a które u osób 
zdrowych nie wywołują żadnych objawów ani uczuleń.

Zetknięcie organizmu z alergenem sprawia, że zaczyna on wytwarzać 
przeciwciała IgE i staje się gotowy do wyprodukowania dużej ilości 
immunoglobin odpornościowych. Przeciwciała mają zdolność rozpo-
znawania cząsteczek, które znajdują się w naszym organizmie. Odbie-
rają je jako cząsteczki obce, zagrażające organizmowi i z tego powodu 
rozpoczynają proces ich niszczenia. Organizm broniąc się przed 
inwazją negatywnych cząsteczek ulega stanowi zapalnemu. Zdarza się 
jednak, że komórki te rozpoznają nieszkodliwe substancje (alergeny), 
jako groźne i zapoczątkowują odpowiedź układu immunologicznego, 
która prowadzi do uczulenia organizmu na dany alergen. 

Co wywołuje alergię?

W Polsce obserwuje się, że alergię najczęściej wywołują alergeny 
zawarte w:

 + pyłkach roślin (np. traw, drzew, zarodniki pleśni);

 + pokarmach (np. cytrusach, mleku krowim, jajach, rybach, pszenicy, 
owocach morza, kakao, orzechach, selerze);

 + organizmach zwierząt (np. sierści kota czy psa, jadzie pszczół, rozto-
czach kurzu domowego).

Można zaobserwować również:

 + alergię na leki (w polekowej reakcji alergicznej dolegliwości zazwy-
czaj ustępują wraz z zaprzestaniem stosowania leku, jednak niektóre 
objawy mogą się utrzymywać wiele dni po zakończeniu kuracji);

 + alergię kontaktową (do najczęstszych alergenów kontaktowych  
w Polsce należą nikiel, chrom, aminy aromatyczne, nieutwardzone 
żywice epoksydowe, lateks).

Ze względu na rodzaj alergenu, który jest w stanie wywołać reakcję 
uczuleniową, alergie dzielimy na:

 + pokarmowe,

 + wziewne,

 + kontaktowe,

 + iniekcyjne.

Najczęstsze objawy alergii

Objawy alergii to reakcje organizmu, które występują po kontakcie  
z alergenem. Najczęściej pojawiają się bezpośrednio po kontakcie, lecz 
zdarza się, że występują kilka godzin, tygodni lub nawet miesięcy po 
kontakcie z substancją uczulającą. 

Alergia pokarmowa

Zgodnie z Raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyży-
wienia i Rolnictwa oraz Codex Alimentarius Commission z 1999 roku, 
tylko 8 produktów (nazywanych „wielką ósemką”) powoduje łącznie 
90% wszystkich alergii pokarmowych. Zalicza się do nich: mleko krowie, 
jaja, pszenicę, soję, ryby, skorupiaki, orzechy i orzechy arachidowe. Już 
śladowa ilość uczulającego produktu może u alergików spowodować 
biegunkę, obrzęki, wzdęcia, pokrzywkę lub nawet zagrażający życiu 
wstrząs anafilaktyczny, który uznaje się za najcięższą postać reakcji 
alergicznej. Wstrząs anafilaktyczny zazwyczaj objawia się gwałtownym 
uczuciem niepokoju, kołataniem w klatce piersiowej, bólem głowy,  
a także uczuciem ogólnego osłabienia i wymiotami oraz pokrzywką 
skórną. W ciężkiej postaci może doprowadzić do utraty przytomności, 
jest to stan będący bezpośrednim zagrożeniem życia.

Należy pamiętać, że alergia pokarmowa to nie to samo, co nietoleran-
cja, która nie wiąże się z reakcją odpornościową.

Alergia atakuje
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Przez ostatnie sto lat odsetek osób cierpiących z powodu różnych alergii wzrósł z 1% do  
ponad 40% populacji. Takiej dynamiki wzrostu wśród chorób cywilizacyjnych nie było w historii 
ludzkości – to wyniki badania, które zrealizował Instytut Ochrony Zdrowia na zlecenie Ministra 

Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
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Alergia wziewna

Katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa to reakcja organizmu na 
alergen wziewny. Objawy często przypominają zwykłe przeziębienie. 
Występuje głównie sezonowo wiosną lub latem, a powodują go pyłki 
niektórych roślin oraz grzyby i ich zarodniki. Najczęstsze objawy to: 
swędzenie nosa, oczu oraz gardła; napady intensywnego kichania; 
wyciek z nosa, łzawienie oczu. Alergiczny nieżyt nosa może przybie-
rać również formę niesezonową. Jego objawy są podobne do kataru 
siennego, jednak występują przez cały rok. Najczęściej powodują je: 
roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt domowych oraz zarodniki 
pleśni. 

Alergia kontaktowa 

Alergia kontaktowa określana jest w medycynie jako reakcja immu-
nologiczna typu IV, komórkowa, o charakterze opóźnionym. Za 
reakcję tę odpowiadają antygeny - hapteny, związki drobnocząstecz-
kowe. Stopień zaawansowania i przebieg reakcji alergicznej przebiega 
w zależności od:

 + stężenia alergenu,

 + czasu ekspozycji skóry na kontakt z alergenem,

 + właściwości substancji wywołującej uczulenie,

 + kondycji skóry mającej styczność z alergenem.

Jeśli alergen ma silne właściwości drażniące, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że reakcja wystąpi szybko i intensywnie, lecz 

reakcja alergiczna może wystąpić nawet 48 godzin od kontaktu skóry  
z alergenem. Wyprysk kontaktowy to reakcja organizmu na alergen 
kontaktowy. Objawami są zaczerwieniona, silnie swędząca lub łusz-
cząca się skóra, na powierzchni której tworzą się grudki i pęcherzyki. 
W przypadku wystąpienia wyprysku kontaktowego należy najszybciej 
jak to możliwe przerwać kontakt z substancją, którą podejrzewa się  
o wywołanie zmian.

Czy alergię da się wyleczyć?

Alergia w dużym stopniu pogarsza komfort życia pacjenta, dlatego 
ważne jest szybkie rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia, 
dzięki któremu jakość życia pacjenta może znacznie się polepszyć. 
Przez ostatnie lata medycyna poczyniła duże postępy w walce z alergią, 
zarówno na etapie diagnostyki, po najnowsze sposoby leczenia,  
w tym odczulanie, czyli podawanie pacjentowi alergenu (w odpowied-
nich dawkach), który go uczula, w celu wytworzenia przez organizm 
odporności na daną substancję. W większości przypadków alergia trwa 
do końca życia, lecz jej objawy mogą ulec wygaszeniu. Przy nasilo-
nych objawach wprowadzane jest leczenie farmakologiczne, osobom 
chorym zaleca się unikanie kontaktu z alergenami. Jednak pierwszym 
krokiem powinna być wizyta u alergologa i wykonanie testów, by 
dokładnie określić rodzaj alergenu.

Autor:
Redakcja „Po stronie zdrowia”
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Żylaki kończyn dolnych – czynniki ryzyka

Do najistotniejszych czynników ryzyka rozwoju przewlekłej niewydol-
ności żylnej (PNŻ) i żylaków (nieprawidłowo poszerzonych i poskręca-
nych żył powierzchownych) kończyn dolnych należy tzw. nadciśnienie 
żylne, które jest wynikiem braku, niedorozwoju czy też niewydolności 
specjalnych zastawek znajdujących się w żyłach powierzchownych 
kończyn dolnych. Innym mechanizmem mogącym prowadzić do 
rozwoju PNŻ jest zakrzepica żył kończyn dolnych, bądź mechaniczny 
ucisk na naczynia.

Szacuje się, że ta jednostka chorobowa dotyka obecnie około 20% 
społeczeństwa i występuje około trzy razy częściej u kobiet niż męż-
czyzn. Do zasadniczych czynników ryzyka powstania żylaków kończyn 
dolnych należą również:

 + wiek (im starszy wiek, tym więcej przypadków PNŻ),

 + płeć żeńska,

 + uwarunkowania genetyczne,

 + ciąża,

 + praca w pozycji stojącej bądź siedzącej,

 + nadwaga oraz otyłość.

Rozpoznanie i leczenie żylaków kończyn dolnych

Rozpoznanie PNŻ i żylaków kończyn dolnych jest opierane na badaniu 
podmiotowym, czyli wywiadzie lekarskim oraz dokładnym badaniu 
fizykalnym. Istotne znaczenie podczas zbierania wywiadu lekarskie-

go mają informacje od pacjenta dotyczące uczucia „ciężkości” nóg, 
połączonego z subiektywnym wrażeniem ich „pełności”, które zwykle 
nasilają się wieczorem i ustępują po odpoczynku z nogami uniesionymi 
ponad poziom ciała.

W bardziej zaawansowanych postaciach przewlekłej niewydolności 
żylnej może występować tępy ból, nasilający się przy staniu czy siedze-
niu, jednakże rzadko występuje ból podczas chodzenia (jest to cecha 
charakterystyczna dla niedrożności żył głębokich).

W badaniu lekarskim stwierdza się poszerzone żyłki śródskórne, czyli 
teleangiektazje oraz obraz poskręcanych żylaków żył powierzchow-
nych. Z czasem może dojść do rozwoju przebarwień skórnych i obrzę-
ków kończyn dolnych. 

Z badań dodatkowych podstawowe znaczenie ma ultrasonografia 
dopplerowska żył kończyn dolnych.

W leczeniu żylaków kończyn dolnych zastosowanie mają cztery aspekty:

 + leczenie ogólne: czyli odpowiednia profilaktyka oraz ruch;

 + leczenie uciskowe, oparte głównie na indywidualnie dobranych 
pończochach i rajstopach uciskowych;

 + leczenie farmakologiczne, które ma jednak znaczenie tylko pomoc-
nicze, a nie podstawowe;

 + leczenie operacyjne, stosowane w zaawansowanych przypadkach 
choroby oraz jej powikłaniach.

Żylaki kończyn dolnych a sport

Żylaki kończyn dolnych to schorzenie, które wchodzi w skład szerszej jednostki chorobowej, 
nazywanej przewlekłą niewydolnością żylną. Podstawowym objawem niewydolności żylnej 
w obrębie nóg jest uczucie „ciężkości” nóg, które zwykle nasila się wieczorem. W leczeniu 
żylaków kończyn dolnych zasadnicze znaczenie ma odpowiednia profilaktyka, obejmująca 

odpowiednio dobrany ruch oraz leczenie kompresyjne.
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Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej

Najbardziej istotny w zapobieganiu żylakom kończyn dolnych jest 
odpowiednio dobrany codzienny i systematyczny ruch. Pierwszą linią 
obrony przed PNŻ jest odpowiednia ergonomika pracy poprzez dobra-
nie odpowiedniego i wygodnego stanowiska pracy w postaci siedziska 
z pochylanym oparciem oraz podnóżka pod stopy. W trakcie odpo-
czynku nogi powinny być ułożone wysoko i podparte na całej długości 
podudzi.

Najlepszym i najprostszym narzędziem, które może wspomóc walkę 
z rozwojem żylaków kończyn dolnych są spacery oraz odpowiednie 
ćwiczenia czynne (np. podnoszenie nóg na palcach w czasie siedzenia 
bądź stania, wykonywane regularnie co 15-30 minut po 20 powtórzeń).

Sporty zalecane dla osób z żylakami kończyn dolnych

Do sportów, które są zalecane u osób cierpiących na żylaki kończyn 
dolnych i PNŻ, należą:

 + pływanie oraz sporty wodne – sporty najbardziej polecane dla osób 
z żylakami kończyn dolnych. W czasie pływania bądź zanurzenia 
kończyn dolnych woda działa na kończynę dolną jak opatrunek 
uciskowy. Wachlarz aktywności fizycznych, wykonywanych w śro-
dowisku wodnym, dostępnych na rynku usługowym jest szeroki, 
obejmuje m.in. aquaaerobik, aquajogging i inne zajęcia. Pływalnie 
są otwarte przez cały rok, dzięki czemu nie trzeba się martwić sezo-
nowym charakterem sportu. Warto nadmienić też, że im większa 
głębokość wody, w której wykonuje się ćwiczenia, tym jest większy 
opór wody na kończyny dolne i efekt uciskowy jest bardziej istotny. 
Jedynym rodzajem aktywności w wodzie, który nie jest zalecany 
jest jacuzzi, ze względu na zbyt wysokie temperatury i możliwość 
podrażnienia żył, czego wynikiem mogą być dodatkowe komplika-
cje, np. zapalenie żył;

 + jazda na rowerze – sport ten w naturalny sposób aktywuje bardzo 
silną pracę mięśni łydek, co jest korzystne dla funkcji tzw. „pompy” 
mięśniowej, która to z kolei zapobiega wstecznemu przepływo-
wi krwi w obrębie kończyn dolnych. Niewskazane jest natomiast 
wyczynowe uprawianie tego sportu, z uwagi na zbyt duże obciąże-
nia dla układu żylnego;

 + stepper i ćwiczenia czynne nóg – są one zalecane, ponieważ urucha-
miają pracę wszystkich mięśni kończyn dolnych, przez co wspoma-
gają przepływ krwi zarówno w układzie powierzchownym żył, jak  
i głębokim. Wykonywać je można zarówno w domu, pracy, jak 
również na siłowni. W czasie pracy w pozycji siedzącej można wyko-
nywać podnoszenie nóg na palcach oraz piętach, naprzemiennie 
oraz podobne ćwiczenie wykonywane w ruchu okrężnym. Ćwicze-
nia te są niezwykle proste i zawsze możliwe do wykonania, nawet 
dla ludzi bardzo zapracowanych i nie mogących znaleźć czasu dla 
zorganizowanej formy aktywności fizycznej;

 + aerobik oraz fitness – w czasie wykonywania tego rodzaju aktyw-
ności fizycznej poprawia się nie tylko praca mięśni nóg, ale także 
sprawność całego organizmu. Zajęcia te także mogą być uprawiane 
o każdej porze roku, również w połączeniu z inną aktywnością np.  
z zajęciami tanecznymi.

Sporty niezalecane u osób z żylakami kończyn dolnych

Do sportów, które są niezalecane bądź ich uprawianie przez osoby  
z przewlekłą niewydolnością żylną jest kontrowersyjne, należą:

 + sporty siłowe – w tym podnoszenie ciężarów: u osób z przewlekłą 
niewydolnością żylną aktywności tego rodzaju mogą bardzo nega-
tywnie wpływać na układ żylny, nadmiernie go obciążając i wręcz 
wywołując efekt odwrotny do zamierzonego. Najczęstszą formą 
takiego sportu są ćwiczenia siłowe nastawione na budowanie masy 
mięśniowej, wykonywane na siłowniach i innych tego typu obiek-
tach. Po rozpoznaniu choroby żylnej natężenie i częstości treningów 
tego typu powinny zostać zmniejszone lub w zaawansowanych 
przypadkach niewydolności żylnej wręcz konieczne jest zaprzesta-
nie ćwiczeń siłowych;

 + inne sporty, które powinny być wymienione w tej kategorii to: boks, 
surfing, czy też sporty alpejskie (jazda na nartach, snowboard, 
saneczkarstwo), jak również piłka nożna i inne sporty kontaktowe, 
ponieważ mogą one powodować poważne kontuzje, które prowa-
dzą do długotrwałego unieruchomienia, które sprzyja dalszemu 
rozwojowi choroby.

Należy pamiętać o tym, że każdy rodzaj wykonywanych ćwiczeń 
musi być dobrany do indywidualnych możliwości i aktualnego stanu 
zdrowia, w tym chorób współistniejących. Zbyt forsowny wysiłek może  
w każdym przypadku prowadzić do skutku odwrotnego niż pierwotnie 
zamierzony. Po wykonywanych ćwiczeniach należy unikać sauny oraz 
nadmiernego rozgrzewania kończyn dolnych, gdyż może to wpływać 
negatywnie na układ żylny.

Autor:

Sylwia Sławek, 
specjalista chorób wewnętrznych
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Co jeść, by obniżyć 
ryzyko zapalenia żył?
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Redukcja nadmiernej masy ciała oraz przestrzeganie zaleceń pra
widłowo zbilansowanej diety

Sięgaj po produkty bogate w błonnik

Znaczącym wsparciem dla osób, które chcą obniżyć ciśnienie  
w naczyniach krwionośnych są produkty bogate w błonnik. Pęczniejąc  
w żołądku szybciej wywołuje poczucie sytości, poprawia perystaltykę 
jelit, która ułatwia naturalne wypróżnienia i zwiększa ich ilość. Przewle-
kle występujące zaparcia mogą bowiem przyczyniać się do osłabienia 
ścian naczyń żylnych, co prowadzi do powstawania niechcianych 
pajączków oraz żylaków.

Które produkty są bogate w błonnik?

Bardzo dobrym źródłem błonnika w codziennej diecie są kasze. Te 
szczególnie polecane to gryczana oraz jęczmienna, pieczywo żytnie, 
razowe, graham. Dodatkowym wsparciem mogą być też otręby, goto-
wane na wodzie płatki owsiane, siemię lniane oraz babka płesznik. 
Warto też pamiętać o warzywach i owocach! To nie tylko cenne źródło 
błonnika, ale również wody strukturalnej i niezbędnych witamin oraz 
minerałów.

Witamina C, P, K, rutyna i hesperydyna

Działanie wzmacniające, poprawiające elastyczność i szczelność 
naczyń krwionośnych, wykazuje kwas L-askorbinowy znany jako wita-
mina C. Jej bogaty udział w diecie pomaga przeciwdziałać pękaniu 
ścianek naczyń włosowatych. Dzięki witaminie C, procesy krzepnięcia 
przebiegają w sposób prawidłowy, ale też syntetyzowany jest kolagen, 
który odpowiada za kontrolę ciśnienia krwi, a także rozluźnia ścianki 
naczyń krwionośnych.

Które produkty są bogate w witaminę C?

By poziom kwasu L-askorbinowego utrzymywał się na wysokim pozio-
mie, warto spożywać czerwoną paprykę, która uważana jest za suro-
wiec o najwyższej zawartości tej cennej witaminy. Mniej oczywiste, 
lecz łatwo dostępne źródła to: kapusta włoska, jarmuż, szpinak, dzika 
róża, żurawina, ziemniaki, chrzan, brukselka, kalafior, brokuły, jabłka, 
truskawki, a także owoce cytrusowe. W przypadku niedoborów kwasu  
L-askorbinowego w codziennej diecie, wskazana jest jego suplementa-
cja. Nie ma tu obaw o przedawkowanie, ponieważ witamina C wydala-
na jest z naszego organizmu wraz z moczem i potem.

Wspomniane wyżej produkty warto spożywać razem ze skórką i drob-
nymi pestkami, bo to w nich zawarty jest drugi cenny składnik, witami-
na P. Właśnie ona połączona z witaminą C działa najsilniej, zapewnia-
jąc naczyniom krwionośnym lepszą wytrzymałość, a w konsekwencji 
zapobiegając krwawieniom oraz wybroczynom.

Witamina K także wzmacnia delikatne naczynia krwionośne, uszczelnia 

Przewlekle utrzymujący się proces zapalny żył 
jest problemem nie tylko bolesnym, lecz również 
nieestetycznym. Nieleczony, prowadzić może 
do zakrzepicy oraz owrzodzeń nóg. Za pomocą 
odpowiednio dobranej diety prewencyjnej, łatwo 
zahamujesz rozwój lub obniżysz ryzyko wystąpienia 
pajączków i żylaków.
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ich ścianki i zapobiega pękaniu. Przeciwdziała krwotokom i zmniej-
sza obrzęk nóg. Dostępna jest w brokułach, jarmużu, szparagach, 
każdej odmianie sałaty (lodowa, rzymska, masłowa, roszponka, rukola  
i innych), szpinaku, brukselce, kapuście włoskiej oraz w natce pietruszki.

Inny ważny składnik, powszechnie zestawiany z witaminą C, to 
rutyna, która poprawia przepływ krwi przez naczynia włoso-
wate. Jeżeli chodzi o suplementację, łączona jest z witaminą C  
w popularnych preparatach dostępnych w aptekach. Dostarczana  
z dietą będzie jednak lepiej przyswajalna. Znajdziemy ją w owocach 
cytrusowych, jabłkach, wiśniach, marchwi, morelach, brzoskwiniach, 
jagodach, brokułach, gryce i ziołach, takich jak dziurawiec czy mięta.

Ostatni element, wspomagający działanie witaminy C to hespery-
dyna. Należy do grupy przeciwutleniaczy i sprawia, że przepływ krwi 
utrzymuje się na umiarkowanym, stabilnym poziomie. Znajdziesz ją  
w owocach cytrusowych.

Krzem  uszczelnij naczynia krwionośne!

Dieta uboga w ten składnik prowadzi do kruchości i pękania naczyń 
krwionośnych. Krzem odpowiedzialny jest za ich elastyczność. Cennym 
jego źródłem są winogrona, szczypior, czosnek, skórki owoców oraz 
produkty pełnoziarniste. 

Witamina E i dobre źródła polifenoli

Kolejna, silna broń przeciwko żylakom to polifenole, przeciwutleniacze, 
zwane inaczej antyoksydantami. Te łatwo przyswajalne i silnie dzia-
łające naturalne substancje przyczyniają się nie tylko do zachowania 
młodego wyglądu, lecz również chronią serce oraz układ krążenia. 
Zapobiegają stanom zapalnym i chorobom degeneracyjnym, hamują 
rozwój miażdżycy. Źródłem antyoksydantów są wszystkie warzywa 
i owoce, ale z pewnością warto dodać do nich też zieloną herbatę  
i kakao.

W grupie przeciwutleniaczy znajduje się też witamina młodo-
ści – witamina E. Cennym jej źródłem są zimnotłoczone oleje oraz 
pestki. Szczególnie warto sięgać po te z dyni czy słonecznika,  
a także orzechy.

Niacyna, czyli witamina B3

Niacyna jest kolejną składową diety, bardzo cenną w profilaktyce 
przeciwmiażdżycowej. Wspomaga produkcję czerwonych ciałek krwi, 
zapobiega gromadzeniu cholesterolu, a także rozszerza ścianki naczyń 
krwionośnych. Bogate w witaminę B3 są ziarna zbóż, czerwone mięso 
i orzechy.

Zioła z apteki  miłorząb, oczar, arnika

Do zbilansowanej, zdrowej diety warto dodać regularne picie naparów 
ziołowych. Wyciąg z miłorzębu japońskiego pomoże w poprawie 
mikrokrążenia oraz zmniejszy napięcie ścian naczyń krwionośnych. Po 
herbatkę z miłorzębu japońskiego warto sięgać zawsze, gdy pojawi się 
obrzęk lub pierwsze objawy świadczące o problemach z żyłami – bóle, 
skurcze łydek, które wynikają z ich niedokrwienia. Oczar to zioło działa-

jące przeciwkrwotocznie, reguluje też krążenie podskórne i zmniejsza 
kruchość naczyń krwionośnych. Ostatnie z ziół, arnika, wykazuje silne, 
przeciwzakrzepowe działanie. Czynne związki zawarte w kwiatach 
arniki, przyśpieszają proces wchłaniania, resorpcji krwiaków i wybro-
czyn. Pomagają wzmocnić ścianki naczyń włosowatych i łagodzą bóle. 
W aptekach i sklepach zielarskich dostępne są w formie maści i naparu 
do picia.

Czego unikać w codziennej diecie przeciwżylakowej?

Warto dodać kilka słów o tym, co wyeliminować z jadłospisu, a co 
zdecydowanie ograniczyć w przypadku ryzyka wystąpienia żylaków  
i przy pierwszych ich objawach. To przede wszystkim sól i tłuszcze 
trans. Wysoka ilość soli prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego. 
Sprzyja gromadzeniu wody w organizmie i zmniejsza tempo przepływu 
krwi. Tłuszcze trans prowadzą do rozwoju miażdżycy, otyłości, chorób 
sercowo-naczyniowych oraz wzrostu poziomu złego cholesterolu LDL. 
Bogatym źródłem tłuszczy trans są chipsy, frytki, fast foody, margaryny, 
paluszki, krakersy, słodycze przemysłowe (batoniki, ciastka, niektóre 
czekolady), zupki w proszku i produkty instant, gotowe sosy, a także 
kostki rosołowe.

Pamiętajmy, że oparta o naturalne składniki dieta jest dzisiaj furtką 
do zdrowia, pojmowanego jako stan homeostazy, czyli naturalnej 
równowagi organizmu. Zaburzając tę równowagę stajemy się podatni 
na wszelkiego typu choroby, nie tylko te związane z dolegliwościami 
żylnymi. Warto więc zadbać o to, by każdego dnia włączać do jadłospi-
su niezbędne składniki odżywcze, witaminy oraz produkty naturalnego 
pochodzenia.

Autorka: 
Justyna Dębska  
Dietetyk, redaktor czasopisma „Współczesna dietetyka”. Autorka licz-
nych publikacji o tematyce prozdrowotnej dostępnych w serwisach 
internetowych i magazynach, m.in. „Wylecz to”. 
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2. https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,dieta-na-zy-
laki,galeria,1721620.html
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Zapobieganie kruchości naczyń 
krwionośnych poprzez poprawę ich 
szczelności i elastyczności eliminuje 
ryzyko powstawania pajączków oraz 

żylaków. 
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Przegląd 
apteczki (żylaki)
Wśród przyczyn występowania przewlekłej niewydolności 
żylnej (żylaków) wymienia się m.in. coraz powszechniejszy 
siedzący i stojący tryb życia, nadwagę, płaskostopie  
i czynniki genetyczne. Nie można lekceważyć pierwszych 
objawów choroby, ponieważ nieleczone żylaki czy też 
hemoroidy mogą prowadzić do groźnych dla zdrowia 
następstw. Jakie więc leki polecić Pacjentom zmagającym 
się z tą chorobą?
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Diohespan max
Wskazania: Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn 
dolnych (żylaki): uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze. Leczenie 
objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami 
odbytu (hemoroidy).

Skład: Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy 
(Diosminum). 

Rostil
Wskazania: Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia 
żylnego kończyn dolnych (żylaki): ból, kurcze, mrowienie, obrzęk, 
zmiany skórne na tle zastoju krwi. 

Skład: Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu jednowod-
nego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o zna-
nym działaniu: jedna tabletka zawiera 135,5 mg laktozy jednowodnej.
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Sulovas
Wskazania: Leczenie objawowe pierwotnej i wtórnej przewlekłej nie-
wydolności żylnej. Przedłużona wtórna profilaktyka żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe 
leczenie przeciwzakrzepowe z powodu zakrzepicy żył głębokich lub za-
torowości płucnej. Leczenie twardych wysięków u pacjentów z niepro-
liferacyjną łagodną do umiarkowanej retinopatią cukrzycową. Leczenie 
owrzodzeń żylnych podudzi, jako uzupełnienie terapii miejscowej 
– kontynuacja początkowej terapii parenteralnej. Leczenie objawowe 
przewlekłej obturacyjnej choroby tętnic kończyn dolnych o umiarko-
wanym nasileniu (II stopnia klasyfikacji Fontaine’a) – kontynuacja po-
czątkowej terapii parenteralnej. 

Skład: Każda kapsułka miękka zawiera 250 LSU sulodeksydu  
(Sulodexidum).

Proctohemolan
Wskazania: Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. 

Skład: 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 20 mg chlo-
rowodorku lidokainy jednowodnej (Lidocaini hydrochloridum monohydri-
cum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, me-
tylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. 

Proctohemolan control
Wskazania: Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości 
związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Skład: Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy (Diosminum).

 Pełna charakterystyka produktów leczniczych znajduje się na końcu kwartalnika. Ż
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Przegląd 
apteczki (alergie)

Okres wiosenny to trudny czas dla osób  
cierpiących na różnego rodzaju alergie. Właśnie 

wtedy ich układ odpornościowy nadmiernie 
reaguje na alergeny pojawiające się w otoczeniu, 
wzmagając działania mechanizmów obronnych 

organizmu. Warto w takich sytuacjach wyposażyć 
domową apteczkę w produkty, które pomogą 

złagodzić pojawiające się objawy alergii.

Ż
yj

 z
d

ro
w

o

Duozinal
Wskazania: U dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej: łagodze-
nie objawów dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym  
i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak 
kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwie-
nienie i swędzenie oczu, łzawienie); łagodzenie objawów przewlekłej 
idiopatycznej pokrzywki (takich jak świąd, pokrzywka, zaczerwienienie 
skóry).

Skład: 5 ml syropu zawiera: 2,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku 
(Cetirizini dihydrochloridum) i 58 mg jonów wapnia w postaci wapnia 
chlorku dwuwodnego (Calcii chloridum dihydricum). Substancje po-
mocnicze o znanym działaniu: 5 ml syropu zawiera 2,852 g sacharozy  
i 11,31 mg glikolu propylenowego.

Purinasin – wyrób medyczny

Wskazania: Izotoniczny roztwór, który oczyszcza jamy nosowe poprzez wypłukiwanie zanie-
czyszczeń, bakterii, wirusów i alergenów oraz rozpuszczanie zalegającej wydzieliny. Oprócz 
wody morskiej wyrób zawiera glicerynę o działaniu nawilżającym, która dodatkowo przyczy-
nia się do utrzymania prawidłowego stanu błony śluzowej nosa. Dzięki swoim właściwościom 
Puri-nasin ułatwia oddychanie w niedrożności nosa spowodowanej stanami kataralnymi  
i alergicznymi, takimi jak: przeziębienie, nieżyt nosa czy zapalenie zatok. Wyrób sprawdza się 
doskonale także w codziennej higienie nosa, zarówno u niemowląt i dzieci, jak i osób dorosłych. 

Skład: Woda, gliceryna, sól morska, dwuwodorofosforan sodu jednowodny, fosforan dwusodu 
dwunastowodny, chlorek benzalkoniowy. 
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Pełna charakterystyka produktów leczniczych znajduje się na końcu kwartalnika.
Informacje o ostrzeżeniach specjalnych i zalecanych środkach ostrożności dotyczących wyrobów medycznych zostały zamieszczone na końcu kwartalnika.
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Maxicortan 

Wskazania: Produkt leczniczy Maxicortan stosuje się miejscowo  
w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim  
o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na 
glikokortykosteroidy. Produkt leczniczy stosuje się miejscowo  
w następujących wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; wyprysk 
kontaktowy alergiczny, pokrzywka; reakcje występujące po użądleniu 
lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

Skład: 1g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortiso-
ni acetas). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylo-
wy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu parahydroksyben-
zoesan, propylu parahydroksybenzoesan. 

Envil katar 
Wskazania: Nieżyt nosa (katar), także alergiczny, zapalenie zatok.

Skład: 1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu 
(Mepyramini maleas) i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku (Phenylephrini 
hydrochloridum). Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,15 mg mepira-
miny maleininanu oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku. Substancje 
pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i pro-
pylu parahydroksybenzoesan.

Irigasin – wyrób medyczny

Wskazania: Wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do 
płukania nosa i zatok. Irigasin umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izo-
tonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta. Wyrób 
oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów,  
a także pielęgnuje nos i zatoki w przypadku: ostrego lub przewlekłego zapale-
nia zatok przynosowych, nieżytu nosa w przebiegu infekcji lub alergii, przed i po 
zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu 
w powietrzu, profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok. 

Skład: Chlorek sodu.

Sinumedin 

Wskazania: Nieżyt nosa (katar), także alergiczny, zapalenie zatok. 

Skład: 1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu 
(Mepyramini maleas) i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku (Phenylephrini 
hydrochloridum). Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,15 mg mepiraminy 
maleinianu oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku. Substancje 
pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu 
parahydroksybenzoesan.
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Wraz z początkiem 2021 roku staliśmy się beneficjentem certyfikacji 
na normę ISO 22000 dla „Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności - wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha 

żywnościowego”. W przypadku Aflofarmu certyfikacja dotyczy 
głównie suplementów diety i wykazuje ujednolicony standard  

w zakresie ich bezpieczeństwa oraz higieny.
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Standard powstał w wyniku połączenia 
zasad systemu HACCP z zasadami GHP, GMP 
i elementami systemu zarządzania jakością. 
ISO 22000 stanowi międzynarodową normę 
określającą wszystkie najistotniejsze zasady  
i wymagania dotyczące bezpieczeństwa żyw-
ności, począwszy od jej produkcji, wdrażania, 
jak również późniejszej dystrybucji do klienta. 
Jej najważniejszym celem jest więc kontrolo-
wanie przez przedsiębiorstwo funkcjonujące  
w łańcuchu żywnościowym potencjalnych 
zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żyw-
ności. Pozwala również na usystematyzowanie 
norm wcześniej wdrożonych, a także zbadanie 
ich efektywności w stosunku do wdrażanych 
produktów. 

Dla kogo ISO 22000?

Uniwersalny charakter normy pozwala na jej 
zastosowanie w różnorodnych organizacjach, 
bez względu na ich wielkość oraz obszar 
działalności. Jednak przede wszystkim na cer-
tyfikacji zyskują te przedsiębiorstwa, których 
działalność ukierunkowana jest na produkcję 
środków spożywczych bądź ich pochodnych. 
Zalicza się do nich suplementy diety, które  
w świetle prawa traktowane są jako żywność, 
bowiem tak jak ona zawierają określone sub-
stancje odżywcze, jednak w bardziej skon-
centrowanej formie. Co więcej, zaleca się, aby 
do normy stosowali się również hurtownicy, 
firmy cateringowe, reprezentanci branży hote-
lowo-restauracyjnej, producenci wyposażenia 
maszyn, producenci opakowań, dodatków 
spożywczych, a także osoby odpowiedzialne 
za transport, czyli wszystkie te jednostki, które 
mogą mieć kontakt z produktami z kategorii 
spożywczej. 

Aflofarm z certyfikacją dla 
suplementów diety

Wysokie bezpieczeństwo produktów

Wdrożona Certyfikacja na zgodność z normą 
ISO 22000 niesie za sobą szereg korzyści 
zarówno dla firmy, jej klientów, jak i bezpo-
średnich odbiorców produktów. Najważniejszą 
z nich jest stały nadzór organizacji nad zagro-
żeniami w całym procesie produkcyjnym, co  
z kolei przekłada się na wzrost jakości wyrobów. 
Jest to niezwykle ważne, ponieważ odnosi 
się do bezpieczeństwa żywności, czy też jak  
w przypadku produktów Aflofarmu - do suple-
mentów diety. Postępowanie zgodne z przy-
jętymi zasadami normy pozwala na sprawne 
wdrażanie i opracowywanie środków kontroli w 
celu zapobieżenia wystąpienia zagrożenia, jego 
wyeliminowania lub minimalizacji do akcep-
towalnego poziomu. Rozwiązanie pomaga 
także w sprawnej optymalizacji wykorzysta-
nia zasobów wewnętrznych, ale i tych w skali 
całego łańcucha dostaw. 

Co warte podkreślenia to fakt, że wszelkie 
wymagane normy konieczne do wdrożenia  
w celu otrzymania certyfikacji, zostały w Aflofar-
mie spełnione zanim jeszcze zaczęliśmy się o nią 
ubiegać. Produkowane przez nas suplementy 
diety były i są bezpieczne, a także wytwarzane  
w najwyższych standardach higienicznych  
i jakościowych, czego otrzymany certyfikat jest 
dodatkowym, formalnym potwierdzeniem.

Nadrzędnym celem firmy jest troska  
o najwyższą jakość oferowanych produk-
tów. Otrzymany Certyfikat na zgodność  

z normą ISO 22000 najlepiej to potwierdza 
- jakość oraz bezpieczeństwo produkowa-

nych przez nas suplementów diety

– tłumaczy Monika Smolarek, Pełnomocnik 
Zarządu ds. Systemów Zarządzania  

w Aflofarm Farmacja Polska.
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Jak rozpoczęła się Pani przygoda  
z Aflofarmem?

Pracę rozpoczęłam w 1995 roku jako pracow-
nik produkcji. Od początku cieszyła mnie ta 
perspektywa, bo o Aflopie już wtedy dużo się 
mówiło. Bardzo szybko, bo zaledwie po kilku 
tygodniach, zmieniłam stanowisko i rozpo-
częłam pracę w laboratorium kontroli jako-
ści. W 2001 r. wraz ze zdobywaniem wiedzy  
i doświadczenia przełożeni postanowili dać mi 
szansę sprawdzenia się na stanowisku Kierow-
nika Kontroli Jakości. Dla 25-letniej dziewczyny, 
zaraz po studiach, nie było to łatwe zadanie. 
Musiałam przełamywać bariery i uczyć się 
zarządzać zespołem. Miałam przy tym dużo 
szczęścia, bo zawsze mogłam liczyć na wspar-
cie ludzi, z którymi pracowałam. W między-
czasie byłam jeszcze wsparciem dla głównego 
laboratorium w Pabianicach, gdzie wytwarzane 
są formy płynne oraz półpłynne postaci leków 
takie jak maści, kremy oraz żele. I tak, w 2016 
roku awansowałam na dyrektora ds. zapewnie-
nia jakości. Dziś mam przyjemność zarządzać 
zespołem złożonym z ponad 100 specjalistów. 

Jakie obowiązki wiążą się z rolą dyrektora 
pionu jakości? 

Jednym z moich głównych zadań jest koordy-
nacja pracy zespołu, na który składają się: labo-
ratoria kontroli jakości, laboratorium mikrobio-
logiczne, dział walidacji, monitorowania jakości 
i dość nietypowo, ochrona środowiska. Stałym 
elementem mojej pracy jest optymalizacja 
zadań tych zespołów oraz podnoszenie ich 
efektywności. Jestem też odpowiedzialna za 
utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości 
przed organami zewnętrznymi - przykładam 
więc ogromną wagę do tego, aby wszystkie 
inspekcje i audyty kończyły się zerową lub 
minimalną ilością uwag. Aby to osiągnąć, 
wraz z zespołem stale poprawiamy procesy 

Wywiad  
z Gabrielą 
Kozłowską 
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jakościowe i wdrażamy działania korygująco-
zapobiegawcze. Choć tak naprawdę za jakość 
w Aflofarmie odpowiedzialny jest każdy, kto 
przyczynia się do powstania produktu, nie tylko 
zespół zapewnienia jakości. My tylko, albo aż, 
tworzymy procedury, których przestrzeganie 
zapewnia, że wszystkie nasze produkty są bez-
pieczne i naprawdę wysokiej jakości. 

Czy standardy jakości ulegają zmianom? 

Zdecydowanie tak, są coraz wyższe. Zaczyna-
jąc pracę byłam pod wrażeniem norm i zasad, 
których należy przestrzegać. Nie tylko wprowa-
dzały porządek, ale przede wszystkim standary-
zowały pracę. Z czasem zmieniające się wyma-
gania prawne były coraz bardziej restrykcyjne. 
Ciągle udoskonalamy ten system nadążając, 
a często wyprzedzając, wymagania formalne. 
Cenne jest to, że od początku mogłam uczyć 
się standardów jakościowych, obserwować 
ich zmiany, a także w nich uczestniczyć. Nasz 
obecny, wypracowany przez lata system jako-
ściowy jest na bardzo wysokim poziomie  
i naprawdę możemy się nim chwalić. 

Aflofarm uzyskał niedawno certyfikację 
na normę ISO 22000. Jak wpłynie ona na 
dotychczasowe funkcjonowanie przedsię
biorstwa?

Norma ISO 22000 jest międzynarodowym 
standardem określającym wymagania wobec 
systemów zarządzania bezpieczeństwem żyw-
ności, który obejmuje nadzór nad całym łań-
cuchem żywnościowym eliminując możliwe 
do wystąpienia zagrożenia. Na przykładzie 
Aflofarmu, certyfikacja odnosi się do produkcji 
suplementów diety. Otrzymanie Certyfikatu 
ISO 22000 było dla nas formalnością, ponieważ 
wymagania tej normy już od dawna były ujęte 
w naszym Zintegrowanym Systemie Zarządza-
nia.

Jakimi innymi certyfikatami możemy się 
jeszcze pochwalić?

Przede wszystkim tym, że nasze wytwórnie 
posiadają Certyfikaty GMP wydawane przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 
Mamy też certyfikowany system ISO 13485 
dotyczący wyrobów medycznych i ISO 22716  
w zakresie produktów kosmetycznych. Potwier-
dzają one, że wdrożony system zapewnienia 
jakości utrzymywany jest na wysokim pozio-
mie dla wszystkich wytwarzanych produktów. 
Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania 
jakością z tą samą uwagą traktujemy wszystkie 
kategorie produktów, nawet jeżeli jeszcze nie 
posiadały certyfikatu, ponieważ bezpieczeń-
stwo stosowania i jakość jest dla nas prioryte-
tem – wartością nadrzędną.

dyrektorem pionu  
zapewnienia jakości  

w Aflofarm  
Farmacja Polska
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Wraz z początkiem roku przekazaliśmy do szpitali prawie 
2 tysiące opakowań leków. Wśród nich znalazły się 
między innymi maść na rany powierzchniowe, tabletki 
zabezpieczające przed zawałem serca czy też lek 
moczopędny pomocny również w leczeniu nadciśnienia 
pierwotnego. To nie pierwszy raz kiedy wyposażyliśmy 
placówki medyczne w niezbędne leki. Tylko w 2020 roku, 
Aflofarm zrealizował darowizny dla 40 szpitali oraz placówek 
medycznych z całej Polski, przekazując prawie 40 tysięcy 
opakowań leków.

W 2021 roku zakończymy budowę trzech 
nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Wysoce 
zautomatyzowane instalacje modułowe o wy-
dajności 50 m3/dobę umożliwią kilka etapów 
oczyszczania z wykorzystaniem metod kombi-
nowanych - fizycznych, chemicznych oraz bio-
logicznych. To jedne z najnowocześniejszych 
instalacji w Polsce, które poprzez wysoką jakość 
czyszczenia wód oraz ścieków przemysłowych, 
jeszcze bardziej przyczyniają się do ochrony śro-
dowiska. 

Wsparcie 
dla szpitali

Kolejna eko 
inwestycja
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Aflofarm Farmacja Polska co roku angażuje się we wsparcie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, do wyjątkowych przedmiotów, 
które można było zlicytować na rzecz WOŚP trafił kosmiczny kombinezon, 
który Jurek Owsiak miał na sobie podczas 15. Finału WOŚP 14 lat temu. 
Jak do tego doszło? W 2007 roku na evencie podsumowującym zbiórkę, 
Owsiak nosił kombinezon astronauty, który został wówczas wylicytowany 
przez… właścicieli Aflofarmu. Ci, po 14 latach, postanowili ponownie 
przekazać kombinezon na licytację, aby mógł dalej nieść dobro! I tak 
też się stało, bowiem nowy nabywca wylicytował go za sumę niemal  
2 tysięcy złotych, które w całości zasiliły konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Kosmiczny 
kombinezon 
dla WOŚP
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Magazyn 
wysokiego składowania

To najwyższy budynek w mieście o łącznej 
wysokości ponad 38 metrów i dostępnością  
20 tysięcy miejsc paletowych. 
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Atmosfera panująca w magazynie 
odpowiada więc warunkom panującym 
w górach na poziomie ok. 2.500 metrów 
nad poziomem morza. 

Budynek wyposażony jest  
w innowacyjny, nadal rzadko spotykany 
w Polsce system zabezpieczenia 
pożarowego.

Inertyzacja, bo o tym mowa, 
zmniejsza ilość tlenu  

w atmosferze do 13%, dzięki 
czemu niweluje ryzyko 

powstania pożaru.
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Systematyczności 
można się nauczyć 

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Większość z nas zgadza się z takim 
podejściem i poleca je też innym. Tym samym proaktywna postawa 
w dbałości o zdrowie jest na ustach wielu, jednak z jej wdrożeniem 

bywa już trudniej. Powodem jest to, że zapobieganie wymaga 
od nas regularności i systematyczności i to w sytuacji, gdy nie 

występują jeszcze żadne symptomy choroby.

Jak więc zmobilizować się i wprowadzić do 
harmonogramu dnia działania wspomagają-
ce walkę z rozwojem żylaków kończyn dol-
nych, czyli codzienny ruch oraz regularność  
w wykonywaniu ćwiczeń?

Jako odpowiedź mam dwie wiadomości: 
dobrą i lepszą. Dobra jest taka, że systema-
tyczności można się nauczyć, a jeszcze lepszą 
wiadomością jest to, że efekty systematycznej 
pracy zależą wyłącznie od nas samych.

Spojrzenie w przyszłość

Zanim przystąpisz do wdrażania narzędzi 
wspomagających systematyczność, wybie-
gnij myślami w przyszłość. Zadaj sobie pyta-
nie o swoje marzenia. Niezależnie od miejsca, 
w którym spełniasz swoje marzenia, to naj-
prawdopodobniej widzisz się jako osobę, któ-
ra jest mobilna, porusza się swobodnie i bez 
bólu. Obraz siebie w przyszłości i odpowiedź 
na pytanie: „Czego pragnę?” są silnymi moty-
watorami w wytrwaniu w codziennych działa-
niach prozdrowotnych. Wizja swojej przyszło-
ści jest jak koło ratunkowe, gdy traci się zapał 
do systematyczności. Ono sprawia, że łatwiej 
jest robić codziennie to, co jest do zrobienia.

W tym kontekście możemy też mówić o sile 
woli, którą Kelly McGonigal, psycholog zdro-
wia i wykładowca na Uniwersytecie Stanfor-
da, określa jako siłę, by robić to, co liczy się 
naprawdę.
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Sprawdź to sam – zadaj sobie pytanie, jakie 
są Twoje marzenia? Zauważ, że jak o nich opo-
wiadasz, nawet gdy robisz to ogólnie i bez 
osobistych szczegółów, opowiadasz o swoim 
pragnieniu. I właśnie ono staje się motywato-
rem, by pomóc sobie utrzymać systematycz-
ność. 

Motywacja

Pacjent czuje się zmotywowany do rozpo-
częcia profilaktycznych działań, gdy ma ku 
temu swój osobisty powód. Twoje, największe 
nawet starania, aby go zainspirować do ruchu  
i ćwiczeń zapobiegających rozwojowi żyla-
ków odbiją się jak groch od ściany, jeśli Pa-
cjent nie dostrzeże w tych działaniach osobi-
stej korzyści.

Specyfika profilaktyki to podejmowanie 
przez Pacjenta działań prozdrowotnych  
w okresie, gdy jeszcze nie występują ani symp-
tomy ani dolegliwości. To oznacza, że jeśli wy-
mienisz argumenty, wyliczysz korzyści podję-
cia profilaktyki, to może okazać się, że to nie 
zaskutkuje aktywnością ruchową Pacjenta. Re-
akcja może być wręcz przeciwna i uruchomisz  
u Pacjenta mechanizmy obronne lub tylko 
przytaknie Ci, ale nic nie zrobi. Dlatego moty-
wuj Pacjenta poprzez pytania, dzięki którym 
sam dotrze do swojej potrzeby, np.

 + Dlaczego mogłaby Pani/mógłby Pan za-
cząć regularnie spacerować/ ruszać się?
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 + Dlaczego dobrze zrobiłaby Pani/Panu co-
dzienna aktywność?

 + Dlaczego mogłaby Pani/mógłby Pan  
w ogóle pomyśleć o tym, aby regularnie 
ćwiczyć?

Stosując taką formę pytań (mogłaby/mógł-
by) lub innych hipotetycznych wyrażeń (np. 
można spróbować, może) zwiększasz szanse, 
że Pacjent nazwie TEN powód, dla którego 
warto zacząć systematyczną pracę nad profi-
laktyką zdrowia.

Triada systematyczności

Podstawą do rozwijania systematyczności 
jest dobry plan, nieodkładanie działań na 
później i realistyczny optymizm. Przyda się 
również refleksja, że sukces nie wydarza się 
sam, tylko tworzy się go poprzez podejmowa-
nie decyzji, którym działaniom mówi się TAK, 
a którym NIE. 

Struktura planu i jego atrybuty

To, co pomoże Twojemu Pacjentowi zacząć 
regularnie spacerować lub aktywnie ćwiczyć 
to działanie według planu, który dotyczy 
konkretnych i wymiernych celów oraz okre-
śla czas na ich realizację. Podstawą dobrego 
planu jest precyzja i policzalność, dlatego 
szansę na powodzenie będę mieli ci Pacjenci, 
którzy zamiast deklaracji brzmiącej „będę wię-
cej spacerować” sformułują, np. „w pierwszym 
tygodniu pójdę na jeden półgodzinny spacer, 
a w każdym kolejnym tygodniu spacer będzie 
trwał dłużej, aż osiągnie godzinę na koniec 
miesiąca”. Skuteczność takiego konkretnego  
i policzalnego podejścia do celu i planowania 
wyraża popularna myśl Ziga Ziglara, że nie 
trafia się na Mont Everest krążąc po okolicy.

Opowiedzieć innym o swoim planie

Psychologia dostarcza nam dowodów, że 
ludzie częściej dotrzymują obietnic, które 
są znane również innym osobom. Świetnym 
sposobem będzie więc wciągnięcie innych 
osób (chociażby jednej) w to samo wyzwanie, 
ponieważ wtedy łatwiej jest z utrzymaniem 
systematyczności. Dodatkowo można liczyć 
na pozytywny efekt wydzielania się endorfin 
podczas ruchu i oksytocyny w wyniku wspól-
nej aktywności z bliską osobą. Możesz więc 
zadać pytanie swojemu Pacjentowi, komu 
opowie o swoim planie lub z kim ze swojego 
otoczenia mógłby spacerować. Wykorzysta-
nie swojej sieci społecznej to dodatkowy im-
puls do dotrzymania danej sobie obietnicy,  
a równocześnie utrudnienie, by zrezygnować 
w trakcie.

Zrobić listę korzyści z realizacji planu

Myślenie o korzyściach skłania do optymi-
stycznego patrzenia w przyszłość. Zachęć 
więc swojego Pacjenta, aby w domowym za-
ciszu wziął kartkę i długopis i zrobił listę korzy-
ści z realizacji planu.

Docenić działania i postępy

Budowanie nowych nawyków, jak np. co-
dzienny spacer czy przerwa na łatwe ćwicze-
nia podczas pracy powinno być przyjemne  
i proste, dlatego warto zaczynać od drobnych 
działań i opierać się na małych sukcesach. Za-

pytaj więc swojego Pacjenta, jakie działania 
lub postępy będą dla niego wyzwaniem i jaką 
małą przyjemność szykuje dla siebie za ich 
realizację. 

Nieodkładanie na później

Pacjenci, którzy z racji charakteru pracy są bar-
dziej narażani na powstawanie żylaków koń-
czyn dolnych mają bardzo podobne powody 
jak wszyscy ci, którzy odwlekają rozpoczęcie 
jakiegoś zadania. Do najczęstszych powodów 
należą: brak czasu, lęk przed porażką, wyobra-
żanie sobie, że zadanie jest duże i przytłacza-
jące, perfekcjonizm i wynikająca z niego nie-
chęć podjęcia działania. Rozmowa z Pacjen-
tem na temat tego, co go blokuje przed tym 
aby zacząć, nie zawsze może być efektywna  
z racji czasu, który należałoby poświęcić temu 
tematowi. Jednak z powodzeniem można 
podsunąć Pacjentowi takie sprawdzone me-
tody jak:

 + zacząć od krótkiej aktywności, np. od pół-
godzinnego spaceru. Można też rozpo-
cząć realizację swojego planu nawet od 
krótszych jednostek czasu, np. marszu do 
sklepu z odległego miejsca parkingowego, 
zamiast szukać miejsca najbliższego drzwi;

 + zaplanować mikroprzerwę na ćwiczenia 
podczas pracy przy biurku. Świadomie 
włączyć ją w plan pracy zamiast siadać  
z intencją „zrobię sobie przerwę, jak się 
zmęczę”. Pacjent, który wplata mikro ak-
tywności, co 60-90 minut siedzącej pracy 
robi coś dobrego nie tylko dla nóg, ale 
dodatkowo wpływa na utrzymanie swojej 
wydajności. 

Realistyczny optymizm

Nastawienie umysłu jest ważnym elemen-
tem dla osiągnięcia powodzenia podejmowa-
nej profilaktyki. Najkorzystniejszym stanem 
umysłu jest optymizm dotyczący sukcesu 
oraz realizm dotyczący możliwych trudności 
po drodze. Warto więc mieć w myślach i jed-
no i drugie. Optymizm pomoże skierować 
uwagę na pozytywny wynik podejmowanych 
działań. Podniesie też prawdopodobieństwo 
oczekiwanego sukcesu. Natomiast realizm 
pomoże dostrzec fakty, przewidzieć poten-
cjalne potknięcia, a tym samym skłoni do wy-
siłku. Dzięki temu ewentualne niepowodze-
nie nie wytrąci z równowagi, lecz przeciwnie 
wspomoże wytrwałość.

Zainspiruj więc swojego Pacjenta pytając go 
zarówno o to, z czym łatwo sobie poradzi, jak 
również o to, gdzie spodziewa się trudności, 
bo dzięki temu uwzględni ten element w swo-
im optymistycznym planie.

Usprawnić krążenie w nogach

Siedząc lub stojąc w jednej pozycji mięśnie 
się kurczą. To czego im trzeba to rozciągnięcie  
i poprawa ukrwienia, co zapobiega powsta-
waniu żylaków kończyn dolnych. Dzieląc się 
z Pacjentem opisem ćwiczenia należy zwrócić 
uwagę, aby instrukcja była prosta, a jednocze-
śnie łatwo zapadała w pamięć dzięki użyciu 
porównań bądź żartu.

Na siedząco:

 + Bądź jak baletnica: usiądź głęboko na krze-

śle, połóż stopy na podłodze i na przemian 
stawaj na palcach i na piętach; powtórz 
ruch: palce-pięta 10 razy.

 + Podnieś prawą nogę i pracuj w stawie sko-
kowym podnosząc i opuszczając stopę; 
następnie zrób to samo ćwiczenie z lewą 
stopą. 

Na stojąco:

 + Stań na palcach i przejdź kilka kroków jak 
baletnica, następnie stań na piętach i też 
zrób kilka kroków.

 + Powoli wspinaj się na czubki palców  
i podnieś ramiona ponad głowę, poczuj jak 
rozciąga się ciało, policz do 10-ciu; powoli 
zacznij opuszczać ręce i zakreśl nimi wielkie 
koła, tak jakbyś rysowała/rysował wyspę 
wokół siebie; w miarę opadania rąk pozwól 
również odprężać się stopom.

W pozycji leżącej: 

 + Ruszaj nogami jak nożycami.

 + Ruszaj nogami jakbyś jechał/jechała na ro-
werze.

 + Rysuj nogami kółka w powietrzu.

Systematyka małych działań

Bądź sobie sterem, żeglarzem i okrętem – 
zrób plan, realizuj go i nawiguj ku zdrowiu.  
W początkowym okresie wykonywania ćwi-
czeń, spacerowania, wybierania schodów 
zamiast windy wymagana jest uwaga, ra-
dzenie sobie z chęcią odpuszczenia. Wspar-
ciem jest w takich momentach obraz siebie 
z przyszłości, lista korzyści i przyjazna osoba, 
która pracuje nad tym samym wyzwaniem. 
Niezbędnym narzędziem jest plan z konkret-
nymi i policzalnymi działaniami określonymi 
w czasie. Sprytnym zabiegiem jest rozpoczy-
nanie od drobnych zadań. Do tego docenie-
nie siebie i pozytywne podejście osadzone  
w rzeczywistości. Tak wyposażeni wytrwamy 
w systematycznych działaniach przekształca-
jąc je z czasem w nawyki służące zdrowiu.

Autorka:

Elżbieta Przywara 

Trener biznesu, coach menadżerek. Od 2007 
roku szkoli ludzi dzieląc się swoją wiedzą, 
doświadczeniem i energią. Twórczyni bloga:  
Z Energią i Pasją.
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POZIOMO

2. Rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu

7. Popularny kwas o działaniu przeciwbólowym, 
przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz, przy długotrwałym 

stosowaniu, przeciwzakrzepowym.

8. Białko stanowiące główny składnik substancji 
międzykomórkowej organizmów zwierzęcych, nadające tkankom 

odporność na rozciąganie 

9. Leczenie hormonami produkowanymi przez korę nadnerczy

11. Inaczej rozszerzone naczynka

12. Nauka zajmująca się badaniem żywności, jej składu 
chemicznego, zawartością składników odżywczych, itp.

PIONOWO

1. Organiczny związek chemiczny stosowany jako lek 
przeciwdepresyjny

3. Doustne lub donosowe leki na alergie

4. Metoda modulacji układu odpornościowego, wykorzystywana  
w celach profilaktyki i leczenia chorób

5. Przeciwieństwo anabolizmu 

6. Inaczej żylaki odbytu

9. Przewlekle odczuwana suchość w jamie ustnej 
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Rozwiąż krzyżówkę, wyślij poprawne hasło  
i odbierz nagrodę w postaci zestawu Bioliq! 

Co zrobić, żeby wygrać?  
Wystarczy, jeśli prześlesz nam poprawne rozwiązanie 
krzyżówki wraz z danymi osobowymi na adres 
e-mail: postroniefarmaceuty@aflofarm.pl. 

Pierwsze 5 osób, które zgłoszą poprawne hasło, 
otrzymają od nas zestaw kosmetyków Bioliq. 

Więcej o zasadach konkursu w regulaminie 
dostępnym na końcu kwartalnika. 

Farmaceuto!

HASŁO
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Fit kuchnia!

Fit gofry potrójnie czekoladowe

Składniki 
6 sztuk

Masa na gofry:
- 2 jajka

- 150 g mąki jaglanej
- 75 g chudego twarogu

- 200 ml mleka kokosowego/krowiego
- 15 g kakao

- 25 g syropu z agawy/miodu
- 35 g kremowego masła orzechowego

- łyżeczka proszku do pieczenia
- pół łyżeczki ekstraktu wanilii

Polewa:
- 60 g gorzkiej czekolady 80-90%

- 30 g mleka kokosowego/krowiego

Dekoracja:
- poszatkowana kostka gorzkiej 

czekolady

Wartości odżywcze
w 1 porcji:

Przygotowanie:

Białko: 11,8 g   Tłuszcze: 11,6 g
Węglowodany: 25,1 g  Kalorie: 256 kcal

1. W jednym naczyniu miksujemy składniki mokre: jajka, twaróg, mleko, 
syrop z agawy, masło orzechowe, ekstrakt wanilii. W drugim naczyniu 
mieszamy składniki suche: mąkę, kakao, proszek do pieczenia. Łączymy 
zawartość obu misek i dokładnie miksujemy. Polecam odstawić masę na  
15 minut, żeby się przegryzła i zgęstniała. 

2. Nakładamy masę do rozgrzanej gofrownicy i pieczemy przez około  
1,5 minuty. Ja ustawiam gofrownicę na moc 3/5. Gofry gotowe!

3. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę z dodatkiem mleka i 
odstawiamy do ostygnięcia i lekkiego zgęstnienia. Czekoladę przelewamy 
na duży, płaski talerz i maczamy przygotowane gofry. Dekorujemy 
poszatkowaną gorzką czekoladą i gotowe! 

Autor:
MrFit_Trener, Łukasz Gąsiński

Dyplomowany Trener Personalny, Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia, promotor fit kuchni.  
Więcej przepisów na Instagramie: MrFit_Trener

Smacznego!
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Fit kuchnia!

Witaminowy pucharek

Składniki 
2 porcje

- 1 świeży ogórek
- 0,450 g zielonego groszku

- 1 pęczek rzodkiewki
- 1 marchew (średniej wielkości)

- kiełki groszku (do przybrania)

Wartości odżywcze
w 1 porcji:

Przygotowanie:

Białko: 15,1 g   Tłuszcze: 1,2 g
Węglowodany: 29,3 g Kalorie: 225 kcal

1. Umyty ogórek potnij na plastry.

2. Marchew obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

3. Rzodkiewki pokrój na ćwiartki. 

4. Oczyść groszek i umyj go pod bieżącą wodą.

5. Część ogórków i groszek zblenduj, po czym rozlej powstałą pulpę do 
pucharków.

6. Następnie ułóż w naczyniach resztę ogórków, rzodkiewki, groszek, 
marchew oraz kiełki.

Autor:
Wiesław Bober

Jako szef kuchni zapewnia ucztę podniebieniom od prawie 25 lat. Należy do grona najlepszych i najbardziej doświadczonych polskich kucharzy.  
Szkoli młodych adeptów sztuki kulinarnej, współpracuje ze szkołami gastronomiczno-hotelarskimi, a także udziela się w programach telewizyjnych oraz 

czasopismach branżowych. Aktualnie, szef kuchni Restauracji Wzorcownia by Wiesław Bober w hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach. C
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Diohespan max, 1000 mg, proszek doustny. Skład: jedna saszetka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy 
(Diosminum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 saszetka zawiera: 445,69 mg sacharozy; 657,60 
mg glukozy; 0,407 mg fruktozy; 0,157 mg alkoholu benzylowego. Postać farmaceutyczna: proszek doustny. 
Wskazania do stosowania: objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych: bóle i nocne 
kurcze nóg; uczucie ciężkości nóg; żylaki kończyn dolnych; obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg); poszerzenia 
bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe. Objawowe leczenie żylaków odbytu (hemoroidów). 
Dawkowanie i sposób podawania: Zazwyczaj stosowana dawka produktu leczniczego to 1 saszetka raz na dobę. 
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 saszetki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 saszetki 
na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków. Sposób podawania: Podanie doustne. Należy wysypać proszek 
bezpośrednio na język i połknąć. W razie potrzeby można popić go wodą lub zawiesić w małej ilości wody i wypić. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z 
żylakami odbytu, należy pamiętać, że jest to tylko leczenie objawowe i powinno być krótkotrwałe. Jeżeli dolegliwości 
nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i wybrać odpowiednią metodę leczenia. Specjalne ostrzeżenia 
dotyczące substancji pomocniczych. Glukoza, sacharoza: Produkt leczniczy zawiera glukozę i sacharozę i dlatego 
pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania 
glukozy - galaktozy lub niedoborem sacharozy - izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. 
Fruktoza: Produkt leczniczy zawiera 0,407 mg fruktozy w każdej saszetce. Fruktoza zawarta w produkcie leczniczym 
może wpływać szkodliwie na zęby. Alkohol benzylowy: Produkt leczniczy zawiera 0,157 mg alkoholu benzylowego 
w każdej saszetce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Działania 
niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z 
klasyfikacją układów i narządów oraz częstością 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). Zaburzenia 
żołądka i jelit Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty. Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: zawroty 
głowy, ból głowy, złe samopoczucie. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd, pokrzywka. 
Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia produktu leczniczego. Podmiot 
odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151.. Pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu nr 25785 wydane przez Prezesa URPL. Lek OTC

Calominal Duo  Wyrób medyczny
Nie stosować u dzieci i młodzieży. Nie stosować w przypadku uczulenia na produkty ze skorupiaków, ryb lub 
mięczaków lub na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować u osób: ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) 
niższym niż 18,5, z dysfagią, z chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy, 
zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków), z objawami niedrożności jelit, z porażeniem żołądka, 
z polipami jelita, z ciężką niestrawnością, z zaparciami, po operacji obejścia lub zmniejszenia żołądka. Osoby, 
u których występują zaburzenia trawienia lub przemiany materii oraz osoby przyjmujące leki ograniczające 
perystaltykę jelit powinny skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wyrobu Calominal duo. Osoby w wieku 
powyżej 80 lat nie powinny odchudzać się bez zgody lekarza. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. 
Wyrób jest barwiony betakarotenem, który jest źródłem witaminy A. Betakaroten zawarty w 4 dawkach wyrobu 
pokrywa ok. 116% dziennego zapotrzebowania na witaminę A. W trakcie stosowania Calominalu duo nie należy 
przyjmować preparatów witaminy A. Nie stosować wyrobu Calominal duo jednocześnie z lekami lipofilowymi 
(np. doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, witaminami D, E i K, niektórymi antybiotykami). Należy zachować 
odstęp co najmniej 4 godzin między przyjęciem leków a przyjęciem wyrobu Calominal duo. Osoby przyjmujące 
leki hipolipemizujące (np. statyny, fibraty) lub leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe) mogą zastosować 
Calominal duo tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Calominal duo nie jest zamiennikiem tych leków. Jeśli 
jakiekolwiek leki są przyjmowane długotrwale przed zastosowaniem wyrobu Calominal duo należy skonsultować 
się z lekarzem. Wyrób nie ma zdolności wiązania takich składników pożywienia jak białko czy alkohol. Możliwe 
działania niepożądane: W rzadkich przypadkach, spowodowanych przyjmowaniem zbyt małej ilości płynów, mogą 
wystąpić zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności, zgaga, bóle brzucha). Jeśli wystąpią uporczywe 
zaparcia należy zaprzestać stosowania wyrobu Calominal duo i zasięgnąć porady lekarza. W bardzo rzadkich 
przypadkach może wystąpić reakcja alergiczna (w poszczególnych przypadkach objawiająca się: biegunką, 
nudnościami, wymiotami, wysypką skórną, świądem, obrzmieniem, potami, mrowieniem, dreszczami, zawrotami 
lub bólami głowy). Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania wyrobu Calominal duo 
i zasięgnąć porady lekarza.

Diohespan max, 1000 mg, tabletki. Skład: Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy 
(Diosminum). Postać farmaceutyczna: Tabletka. Tabletka z linią podziału. Linia podziału na tabletce ułatwia 
tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Wskazania do stosowania: 
Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki): uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze. 
Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy). Dawkowanie 
i sposób podawania: Zazwyczaj stosowana dawka produktu leczniczego to 1 tabletka raz na dobę, podczas 
posiłku. Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 
tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków. Sposób podawania: Podanie doustne. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i 
środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami 
odbytu, należy pamiętać, że jest to tylko leczenie objawowe i powinno być krótkotrwałe. Jeżeli dolegliwości nie 
ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i wybrać odpowiednią metodę leczenia. Specjalne ostrzeżenia 
dotyczące substancji pomocniczych: Sód. Produkt leczniczy zawiera 0,807 mg sodu w każdej tabletce. Produkt 
leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. 
Działania niepożądane: Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, 
wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością 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). Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty. Zaburzenia 
układu nerwowego Rzadko: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Wysypka, świąd, pokrzywka. Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia 
produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. 
Partyzancka 133/151. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 17891 wydane przez Prezesa URPL. Lek OTC.
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Rostil, 250 mg, tabletki. Skład: Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas 
monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 135,5 mg laktozy jednowodnej. 
Postać farmaceutyczna: tabletka. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów przewlekłej niewydolności 
krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki): ból, kurcze, mrowienie, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi. 
Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli od 500 mg (2 tabletki) do 1000 mg (4 tabletki) na dobę, tj. 2 tabletki 
1 – 2 razy na dobę. Sposób podawania: Produkt leczniczy stosuje się doustnie. Produkt leczniczy należy stosować 
podczas posiłku. Czas trwania leczenia: Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania: U osób z ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę produktu 
leczniczego. Bardzo rzadko po podaniu produktu leczniczego może wystąpić agranulocytoza, której objawami 
mogą być gorączka, ból gardła, zakażenie w obrębie jamy ustnej lub inne objawy występującego zakażenia. Należy 
poinformować pacjenta, że w razie wystąpienia wymienionych objawów trzeba się zgłosić do lekarza. U pacjentów 
z przewlekłym nawracającym nieżytowym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz w chorobie wrzodowej żołądka 
i (lub) dwunastnicy produkt leczniczy należy stosować ostrożnie. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji 
pomocniczych Laktoza jednowodna: Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko 
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy. Sód: Produkt leczniczy zawiera 0,319 mg sodu w każdej tabletce. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 
mmol (23 mg) sodu na 1 tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Działania 
niepożądane uszeregowano zgodnie z częstością występowania, określaną następująco: 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). Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: 
zawroty głowy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: gorączka polekowa. Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego Bardzo rzadko: agranulocytoza. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko: swędząca wysypka 
z rumieniem. Powyższe dolegliwości ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu produktu leczniczego. 
Wystąpienie któregokolwiek z objawów opisanych w tym punkcie jest podstawą do odstawienia produktu 
leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 
Pabianice. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 9440. Wydany przez: Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Lek OTC.

Proctohemolan, (50 mg+20 mg)/g, krem doodbytniczy. Skład: 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu 
(Tribenosidum) i 20 mg chlorowodorku lidokainy jednowodnej (Lidocaini hydrochloridum monohydricum). Postać 
farmaceutyczna: Krem doodbytniczy. Wskazania do stosowania: Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. 
Dawkowanie i sposób podawania: Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać produkt leczniczy (pasmo 
długości około 1 cm) na miejsce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem. Po ustąpieniu ostrych 
objawów produkt leczniczy można stosować jeden raz na dobę. Sposób podawania: Podanie doodbytnicze. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, a w 
szczególności stwierdzona nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające o budowie amidowej np. prilokaina, 
bupiwakaina. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy poinformować 
pacjenta, że brak poprawy po 7 dniach stosowania produktu leczniczego lub zaostrzenie objawów chorobowych 
jest wskazaniem do porozumienia się z lekarzem. Podczas leczenia produktem leczniczym należy utrzymywać 
higienę osobistą w miejscu stosowania (odbyt) i zapobiegać zaburzeniom wypróżniania. Specjalne ostrzeżenia 
dotyczące substancji pomocniczych Alkohol cetylowy Produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje 
skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan 
Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Działania niepożądane: 
Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione 
poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i częstością występowania. Rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1 000), bardzo 
rzadko (<1/10 000). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: uczucie lekkiego pieczenia, bólu. Zaburzenia 
żołądka i jelit Rzadko: nasilona perystaltyka jelit. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: reakcje 
anafilaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo naczyniowe. 
Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Numer 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11671. Wydany przez: Prezesa URPL. Lek OTC.

Sulovas, 250 LSU, kapsułki miękkie. Skład: Każda kapsułka miękka zawiera 250 LSU sulodeksydu (Sulodexidum). 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka miękka zawiera: olej sojowy rafinowany, etylu 
parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan. Postać farmaceutyczna: Kapsułka miękka. 
Czerwone do czerwonobrązowych, owalne, żelatynowe kapsułki miękkie. Wskazania do stosowania: Leczenie 
objawowe pierwotnej i wtórnej przewlekłej niewydolności żylnej. Przedłużona wtórna profilaktyka żylnej 
choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie przeciwzakrzepowe 
z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Leczenie twardych wysięków u pacjentów z 
nieproliferacyjną łagodną do umiarkowanej retinopatią cukrzycową. Leczenie owrzodzeń żylnych podudzi, 
jako uzupełnienie terapii miejscowej – kontynuacja początkowej terapii parenteralnej. Leczenie objawowe 
przewlekłej obturacyjnej choroby tętnic kończyn dolnych o umiarkowanym nasileniu (II stopnia klasyfikacji 
Fontaine’a) – kontynuacja początkowej terapii parenteralnej. Dawkowanie: Leczenie objawowe pierwotnej i 
wtórnej przewlekłej niewydolności żylnej: - 2 kapsułki (500 LSU) 2 razy na dobę między posiłkami. Przedłużona 
wtórna profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie 
przeciwzakrzepowe z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej: - 2 kapsułki (500 LSU) 2 razy na 
dobę między posiłkami. Leczenie twardych wysięków u pacjentów z nieproliferacyjną łagodną do umiarkowanej 
retinopatią cukrzycową: - 1 kapsułka (250 LSU) 2 razy na dobę między posiłkami. Leczenie owrzodzeń żylnych 
podudzi, jako uzupełnienie terapii miejscowej: - 600 LSU sulodeksydu raz na dobę domięśniowo przez 20 dni, 
następnie - 2 kapsułki (500 LSU) 2 razy na dobę między posiłkami przez 30-70 dni. Uwaga: produkt leczniczy 
Sulovas dostępny jest wyłącznie w postaci doustnej. W pierwszej, parenteralnej fazie leczenia należy zastosować 
inny produkt zawierający sulodeksyd w postaci do podawania parenteralnego. Leczenie objawowe przewlekłej 
obturacyjnej choroby tętnic kończyn dolnych o umiarkowanym nasileniu (II stopnia klasyfikacji Fontaine’a): - 600 
LSU sulodeksydu raz na dobę domięśniowo przez 20 dni, następnie - 2 kapsułki (500 LSU) 2 razy na dobę między 
posiłkami przez 6 miesięcy, po zakończeniu 20 dniowej terapii parenteralnej. Uwaga: produkt leczniczy Sulovas 
dostępny jest wyłącznie w postaci doustnej. W pierwszej, parenteralnej fazie leczenia należy zastosować inny 
produkt zawierający sulodeksyd w postaci do podawania parenteralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, heparynę lub leki heparynopodobne. Skaza 
krwotoczna i choroby przebiegające z krwawieniami. Jednoczesne stosowanie heparyny lub innych leków 
przeciwzakrzepowych (w tym doustnych leków przeciwzakrzepowych). Produkt leczniczy zawiera olej sojowy. 
Oczyszczony olej sojowy może zawierać białko orzeszków ziemnych. W Farmakopei Europejskiej nie podano 
testu wykrywającego białko resztkowe. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W 

związku z niewielką toksycznością produktu leczniczego nie zaleca się szczególnych środków ostrożności w czasie jego stosowania. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych. 
Produkt leczniczy zawiera etylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan. Może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Działania niepożądane: 
Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: 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 nie może być określona na podstawie dostępnych danych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane 
są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie badań klinicznych sulodeksydu (uczestniczyło w nich w sumie 3258 pacjentów). 
Zaburzenia ucha i błędnika: często: zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: często: ból w nadbrzuszu, biegunka, ból żołądka, nudności; niezbyt często: uczucie dyskomfortu w obrębie jamy 
brzusznej, dyspepsja, wzdęcia, wymioty; bardzo rzadko: krwawienie w obrębie żołądka, obrzęki obwodowe. Zaburzenia układu nerwowego: niezbyt często: ból głowy; bardzo rzadko: utrata 
przytomności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często: wysypka; niezbyt często: wyprysk, rumień, pokrzywka. Działania niepożądane, które obserwowano po wprowadzeniu sulodeksydu 
do obrotu. Po wprowadzeniu sulodeksydu do obrotu, poza przedstawionymi powyżej, obserwowano również następujące działania niepożądane: bardzo rzadko: niedokrwistość, ból brzucha, 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, smołowate stolce, zaburzenia metabolizmu białek osocza krwi, obrzęk i rumień w obrębie genitaliów, zbyt częste miesiączkowanie, obrzęk naczynioruchowy, 
wybroczyny. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego 
personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 
Pabianice. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa URPL: 24968. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza  Rp.
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ProctoHemolan control, 1000 mg, tabletki. Skład: Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy (Diosminum). 
Postać farmaceutyczna: Tabletka z kreską dzielącą. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w 
celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe w 
przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy). Dawkowanie i sposób podawania: 
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę 
przez kolejne 3 dni, podczas posiłków. Sposób podawania: Podanie doustne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania: W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że 
jest to tylko leczenie objawowe i powinno być krótkotrwałe. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy wykonać badanie 
proktologiczne i wybrać odpowiednią metodę leczenia. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych 
Sód Produkt leczniczy zawiera 0,807 mg sodu w każdej tabletce. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) 
sodu w 1 tabletce to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Działania niepożądane, które 
mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów 
i narządów oraz częstością 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). Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: 
biegunka, niestrawność, nudności, wymioty. Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: zawroty głowy, ból głowy, 
złe samopoczucie. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka, świąd, pokrzywka. Zaobserwowane działania 
niepożądane nie powodują konieczności odstawienia produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm 
Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Numer pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu: 16966. Wydany przez: Prezesa URPL. Lek OTC.

Sinumedin, (1,5 mg + 2,5 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór. Skład: 1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy 
maleinianu (Mepyramini maleas) i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku (Phenylephrini hydrochloridum). Pojedyncza dawka 
rozpylona zawiera 0,15 mg mepiraminy maleinianu oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku. Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Postać farmaceutyczna: 
Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania do stosowania: Nieżyt nosa (katar), także alergiczny, zapalenie zatok. 
Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: Podanie donosowe. 2 dawki rozpylone do każdego 
przewodu nosowego co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować produktu częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 
dni. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu 
nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat i u osób chorych na astmę lub nieżyt nosa wysychający. Produktu nie należy 
stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Długotrwałe stosowanie produktu może powodować objawy przekrwienia błony śluzowej nosa. Ze względu na 
możliwość wystąpienia działań niepożąda nych produkt należy stosować ostrożnie u dzieci i pacjentów w podeszłym 
wieku. Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności u pacjentów z chorobami 
serca, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, guzem chromochłonnym, nadczynnością tarczycy, przerostem gruczołu 
krokowego, jaskrą z wąskim kątem przesączania. Produktu nie należy stosować równo cześnie z trójpierścieniowymi 
lekami przeciwdepresyjnymi. U pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory monoaminooksydazy, produkt Sinumedin 
można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci 
inaczej. Produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. W związku z tym 
może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy może powodować niewielkie 
podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych. Działania niepożądane: Poniżej podano działania niepożądane, które 
mogą wystąpić podczas długotrwałego stosowa nia produktu. Nie określono ich częstości występowania: Zaburzenia 
serca: - tachykardia, kołatanie serca, arytmia; Zaburzenia układu nerwowego: - ból głowy, zawroty głowy, senność, 
uspokojenie, bezsenność, osłabienie; Zaburzenia żołądka i jelit: - biegunka, nudności, zaparcia, wymioty; Zaburzenia 
naczyniowe: - nadciśnienie; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: - podrażnienie i przekrwie nie błony śluzowej 
nosa, suchość błon śluzowych. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. 
Partyzancka 133/151. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2715 wydane przez Prezesa URPL. Lek OTC.

Maxicortan, 10 mg/g, krem. Skład: 1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas). 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu 
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Postać farmaceutyczna: krem. Wskazania do 
stosowania: Produkt leczniczy Maxicortan stosuje się miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, 
przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Produkt 
leczniczy stosuje się miejscowo w następujących wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; wyprysk kontaktowy 
alergiczny, pokrzywka; reakcje występujące po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie). 
Dawkowanie i sposób podawania: Nakładać niewielką ilość kremu na miejsce zmienione chorobowo 1 lub 2 razy 
na dobę. Nie należy stosować produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry bez zalecenia lekarza. Nie stosować 
dłużej niż 7 dni bez zalecenia lekarza. Dzieci: Produkt leczniczy Maxicortan nie jest przeznaczony do stosowania u 
dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podawania: Podanie miejscowe na skórę. Produkt leczniczy należy stosować 
zgodnie z miarą jednostki FTU (Jednostki opuszki palca). 1 FTU określa ilość kremu wyciśniętą z tuby w linii od czubka 
do fałdu pierwszego stawu palca wskazującego osoby dorosłej (~ 2,5 cm) co odpowiada 0,5 g kremu. Mniejsze obszary 
będą wymagały odpowiednio mniejszych ilości kremu. Jedna jednostka FTU leku przeznaczona jest do pokrycia 
powierzchni całych dwóch dłoni osoby dorosłej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na hydrokortyzonu octan lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Trądzik zwykły. Trądzik różowaty. 
Atrofia (zanik) skóry. Nowotwory i stany przednowotworowe skóry. Dermatitis perioralis. Zmiany gruźlicze skóry. 
Otwarte rany i uszkodzona skóra. Współistniejąca grzybica układowa. Skóra twarzy. Dzieci w wieku poniżej 12 lat bez 
zalecenia lekarza. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Jeśli nie ma poprawy po 7 
dniach stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Nie stosować na zdrową skórę. 
Nie stosować na rozległą powierzchnię skóry bez uprzedniego porozumienia z lekarzem. Kortykosteroidy wchłaniają 
się przez skórę, dlatego podczas stosowania produktu leczniczego istnieje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych 
objawów niepożądanych octanu hydrokortyzonu, charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie 
czynności kory nadnerczy. Z tego względu należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię 
skóry, stosowania w dużych dawkach, a także długotrwałego leczenia. Nie stosować długotrwale u chorych z cukrzycą. 
W przypadku zakażenia skóry w leczonym miejscu, należy zastosować dodatkowe leczenie przeciwbakteryjne lub 
przeciwgrzybicze. Jeżeli objawy zakażenia nie ustąpią, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego do czasu 
wyleczenia zakażenia. - Unikać stosowania produktu leczniczego na powieki lub na skórę w okolicy powiek, ze 
względu na ryzyko jaskry lub zaćmy. U osób z jaskrą lub zaćmą może wystąpić nasilenie objawów choroby. - Unikać 

kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. - Na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu 
przez delikatną skórę i związane z tym zwiększone ryzyko teleangiektazji, dermatitis perioralis, zaników skóry, nawet po krótkim stosowaniu. - Unikać stosowania produktu leczniczego pod 
opatrunkiem okluzyjnym (ceratką, pieluchą), ponieważ opatrunek nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe 
stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej 
łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry. -Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego stosowania u dzieci. U dzieci, ze względu na większy niż 
u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów niepożądanych 
charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Produkt leczniczy zawiera alkohol cetylowy, alkohol 
stearylowy, i może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Produkt leczniczy zawiera 30 mg glikolu propylenowego w każdym g kremu. Glikol propylenowy 
może powodować podrażnienie skóry. Produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje 
typu późnego). Działania niepożądane: W razie długotrwałego stosowania produktu leczniczego (przez okres dłuższy niż 14 dni), mogą wystąpić działania niepożądane. Poniżej wymieniono 
możliwe działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zanikowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, alergia kontaktowa, 
zapalenie okołooczne (dermatitis periorbicularis), nadmierne owłosienie, opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń, wybroczyny, rozstępy, plamica posteroidowa (przebarwienia i odbarwienia skóry), 
trądzik posteroidowy, dermatitis perioralis, pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe, wtórne zakażenia. 
Zaburzenia naczyniowe: powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych, wybroczyny. Zaburzenia oka: jaskra lub zaćma. Możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych 
octanu hydrokortyzonu charakterystycznych dla glikokortykosteroidów. Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego, stosowania go na dużą 
powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w przypadku stosowania u dzieci. Ogólnoustrojowe objawy niepożądane octanu hydrokortyzonu charakterystyczne dla kortykosteroidów, 
to m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci, hiperglikemia, cukromocz. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm 
Farmacja Polska Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151.. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 24551 wydane przez Prezesa URPL. Lek OTC
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Duozinal, (2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml, syrop. Skład: 5 ml syropu zawiera: 2,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku 
(Cetirizini dihydrochloridum) I 58 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego (Calcii chloridum 
dihydricum). Postać farmaceutyczna: syrop. Wskazania do stosowania: U dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i 
powyżej: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, 
zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie); łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (takich 
jak świąd, pokrzywka, zaczerwienienie skóry). Dawkowanie i sposób podawania: Dzieci w wieku od 2 lat 
do 6 lat: 5 ml syropu dwa razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 10 ml syropu dwa razy na dobę. 
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20 ml syropu raz na dobę. Sposób podawania: Podanie doustne. 
Produkt przyjmować godzinę przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu. Nie zaleca się popijania napojami 
mlecznymi. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na cetyryzynę, chlorek wapnia lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Nadwrażliwość na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Zwiększone stężenie wapnia we krwi 
(hiperkalcemia, np. u pacjentów z hiperwitaminozą D, nadczynnością przytarczyc, sarkoidozą, chorobami 
nowotworowymi dającymi przerzuty do kości, np. plasmocytoma). Hiperkalciuria. Galaktozemia. Kamica 
nerkowa. Umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek. Blok przedsionkowo-komorowy. Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między 
alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże zaleca 
się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. Należy zachować 
ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost 
gruczołu krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Zaleca się ostrożność 
podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz ryzykiem wystąpienia drgawek. Zaleca się ostrożność u 
pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sole wapnia przyjmowane doustnie mogą wykazywać miejscowe 
działanie drażniące na żołądek. Przy podaniu doustnym rozcieńczenie zmniejsza ryzyko działania drażniącego 
na żołądek, dlatego też produkt należy przyjmować popijając dużą ilością wody. Nie zaleca się stosowania tego 
produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych 
Sacharoza Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem 
złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu 
leczniczego. Produkt leczniczy zawiera 2,852 g sacharozy w 5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u 
pacjentów z cukrzycą. Glikol propylenowy Produkt leczniczy zawiera 11,31 mg glikolu propylenowego na każde 

5 ml syropu, co odpowiada 11,31 mg/kg mc. Działania niepożądane: Działania niepożądane wynikające z obecności cetyryzyny w produkcie leczniczym W badaniach klinicznych wykazano, 
że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy. 
W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Mimo, iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1 i jest 
praktycznie pozbawiona aktywności cholinolitycznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej. Zgłaszano 
przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu 
przyjmowania cetyryzyny dichlorowodorku. Badania kliniczne Dostępne są dane z klinicznych lub farmakoklinicznych badań prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównujących 
cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach (10 mg na dobę cetyryzyny). W badaniach uczestniczyło ponad 3200 pacjentów leczonych 
cetyryzyną. W badaniach kontrolowanych placebo, z zastosowaniem cetyryzyny w dawce 10 mg obserwowano następujące działania niepożądane, występujące z częstością 1% lub większą: 

Mimo, iż senność występowała statystycznie częściej u pacjentów stosujących cetyryzynę niż w grupie otrzymującej placebo, w większości przypadków miała ona nasilenie łagodne do 
umiarkowanego. Inne, obiektywne badania nie wykazały wpływu cetyryzyny w zalecanych dawkach dobowych na aktywność młodych, zdrowych ochotników. Działania niepożądane występujące 
z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, pochodzące z badań klinicznych lub farmakoklinicznych kontrolowanych placebo to:

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu cetyryzyny dichlorowodorku do obrotu Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych występujących podczas badań klinicznych, zgłaszano 
pojedyncze przypadki następujących działań niepożądanych po wprowadzeniu cetyryzyny dichlorowodorku do obrotu. Dla rzadziej zgłaszanych działań niepożądanych, częstość występowania 
określono na podstawie obserwacji z okresu po wprowadzeniu cetyryzyny dichlorowodorku do obrotu: 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). Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko: trombocytopenia. Zaburzenia układu 
immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Częstość nieznana: zwiększenie apetytu. Zaburzenia psychiczne 
Niezbyt często: pobudzenie. Rzadko: zachowania agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność. Bardzo rzadko: tiki. Częstość nieznana: myśli samobójcze. Zaburzenia układu nerwowego 
Niezbyt często: parestezja. Rzadko: drgawki. Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza. Częstość nieznana: amnezja, osłabienie pamięci. Zaburzenia oka Bardzo 
rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych. Zaburzenia ucha i błędnika Częstość nieznana: zawroty głowy. Zaburzenia serca Rzadko: tachykardia. Zaburzenia żołądka 
i jelit Niezbyt często: biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGTP i zwiększone 
stężenie bilirubiny). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: świąd, wysypka. Rzadko: pokrzywka. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa. Zaburzenia nerek i 
dróg moczowych Bardzo rzadko: bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: zatrzymanie moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: obrzęki. Badania diagnostyczne Rzadko: zwiększenie masy ciała. Działania niepożądane wynikające z obecności chlorku wapnia w produkcie 
leczniczym. Po zażyciu większych dawek mogą wystąpić zaparcia, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, u dzieci kwasica. Długotrwałe podawanie dużych dawek związków wapnia może 
prowadzić do hiperkalcemii. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 22263 wydane 
przez Prezesa URPL. Lek OTC.

Dzia ania niepo dane  Cetyryzyna (n=1656) Placebo (n=1294) 
Zaburzenia o dka i jelit  
Biegunka 

 
1,0% 

 
0,6% 

Zaburzenia psychiczne  
Senno  

 
1,8% 

 
1,4% 

Zaburzenia uk adu oddechowego  
Zapalenie b ony luzowej nosa 

 
1,4% 

 
1,1% 

Zaburzenia ogólne  
Zm czenie 

 
1,0% 

 
0,3% 

Dzia ania niepo dane  Cetyryzyna 10 mg (n=3260) P  
Zaburzenia ogólne 
Zm czenie 

 
1,63% 

 
0,95% 

Zaburzenia o rodkowego i obwodowego uk adu nerwowego  
Zawroty g owy  
Ból g owy 

 
 

1,10% 
7,42% 

 
 

0,98% 
8,07% 

Zaburzenia o dka i jelit  
Ból brzucha  
Sucho  b ony luzowej jamy ustnej  
Nudno ci 

 
0,98% 
2,09% 
1,07% 

 
1,08%  
0,82%  
1,14% 

Zaburzenia psychiczne  
Senno  

 
9,63% 

 
5,00% 

Zaburzenia uk adu oddechowego  
Zapalenie gard a 

 
1,29% 

 
1,34% 

Placebo (n=3061)
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Purinasin  Wyrób medyczny
W celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu do wyrobu dodano konserwant – chlorek benzalkonium (Benzalkonium Chloride). 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować na uszkodzoną błonę śluzową. 
Stosować zgodnie ze „Sposobem postępowania z wyrobem” zamieszczonym na opakowaniu.

Irigasin  Wyrób medyczny
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. Jeżeli objawy towarzyszące nieżytowi nosa lub zapaleniu zatok się 
nasilają, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie 
się roztworu. Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha. W przypadku przebytej operacji ucha przed 
zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Po zakończeniu irygacji może pojawić się nieznaczny wyciek pozostałości 
roztworu z nosa przy pochylaniu. Nie stosować później niż na godzinę przed snem. Bezpośrednio po irygacji, przez godzinę nie 
należy się kłaść, żeby pozostałości roztworu nie dostały się do ucha. Dzieci mogą stosować wyrób samodzielnie jedynie pod 
kontrolą osoby dorosłej. Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Envil katar, (1,5 mg + 2,5 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór. Skład: 1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu 
(Mepyramini maleas) i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku (Phenylephrini hydrochloridum). Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 
0,15 mg mepiraminy maleininanu oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu 
parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Postać farmaceutyczna: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania 
do stosowania: Nieżyt nosa (katar), także alergiczny, zapalenie zatok. Dawkowanie: Podanie donosowe. Dorośli i dzieci 
powyżej 6 lat: 2 dawki rozpylone do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować produktu częściej 
niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 6 
lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu nie należy 
stosować u dzieci poniżej 6 lat i u osób chorych na astmę lub nieżyt nosa wysychający. Produktu nie należy stosować w ciąży 
i w okresie karmienia piersią. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Długotrwałe stosowanie 
produktu leczniczego może powodować objawy przekrwienia błony śluzowej nosa oraz występowanie polekowego nieżytu 
nosa. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u dzieci 
i pacjentów w podeszłym wieku. Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności u 
pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, guzem chromochłonnym, nadczynnością tarczycy, przerostem 
gruczołu krokowego, jaskrą z wąskim kątem przesączania. Produktu nie należy stosować równocześnie z trójpierścieniowymi 
lekami przeciwdepresyjnymi. U pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory monoaminooksydazy, produkt Envil katar można 
zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Produkt 
leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. W związku z tym może powodować reakcje 
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy Envil katar może powodować niewielkie podrażnienie skory, oczu 
i błon śluzowych. Działania niepożądane: Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas długotrwałego 
stosowania produktu leczniczego Envil katar. Nie określono ich częstości występowania. Zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie 
serca, arytmia. Zaburzenia układu nerwowego: bol głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie. 
Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, nudności, zaparcia, wymioty. Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie. Zaburzenia ogólne 
i stany w miejscu podania: podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych, polekowy nieżyt nosa. 
Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Numer pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu: 24361. Wydany przez: Prezesa URPL. Lek OTC.
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I. Postanowienia ogólne 
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki zdobywania nagród w krzyżówkach kwartalnika „Po stronie zdrowia” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”. Przedmiotem 
Konkursu jest nagrodzenie pierwszych pięciu zgłaszających, którzy odeślą prawidłowe hasło z krzyżówki z aktualnego wydania kwartalnika Aflofarmu.
§ 2.
Organizatorem Konkursu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115, zwana dalej Organizatorem.
§ 3.
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Informacje na temat Konkursu będą podane w drukowanych wydaniach kwartalnika Aflofarmu „Po stronie zdrowia”.
§ 4.
1. Konkurs rozpoczyna się wraz z wydaniem aktualnego numeru kwartalnika, a kończy się w momencie otrzymania pierwszych pięciu, poprawnych zgłoszeń.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w momencie otrzymania pierwszych pięciu, poprawnych zgłoszeń przesłanych na adres mailowy: postroniezdrowia@aflofarm.pl. Na wskazany adres należy 
przesłać: poprawne hasło, imię, nazwisko, nazwę i adres apteki, w której pracuje osoba zgłaszająca. 
II. Uczestnicy Konkursu
§ 5.
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna pracująca w aptece bądź punkcie aptecznym, będąca magistrem lub technikiem farmacji, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników Konkursu powyższych warunków uczestnictwa.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo  
w Konkursie.
§ 6.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo 
przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 
§ 7.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu. 
3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Uczestnicy mogą żądać dostępu do i/lub złożyć wniosek  
o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, pisząc na wskazany w Regulaminie adres pocztowy Organizatora lub adres 
e-mail: magdalena.swiac@aflofarm.pl.
4. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu, w tym związanej z przeniesieniem praw autorskich 
oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, 
b) Art. 6 ust. 1 lic. C) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. w zakresie udokumentowania konkursu dla celów podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskania zgody od rodzica lub przedstawiciela ustawowego w wypadku Uczestników małoletnich, 
c) art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na rozstrzygnięciu konkursu oraz 
prowadzeniu marketingu. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą: 
a) osoby odpowiedzialne za przygotowanie treści kwartalnika, 
b) osoby do których kierowane będą działania marketingowe organizatora,
c) podmioty powiązane z Organizatorem.
7. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez administratora: 
a) bez podania przyczyny - w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych, 
b) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych w innych celach. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
9. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji. 
10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu i będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji, a następnie do czasu upływu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów. 
11. Organizator podejmuje środki techniczne, by przetwarzanie danych w związku ze zgłoszeniem za pomocą korespondencji e-mail było zgodne z prawem, w szczególności by uzyskana została 
zgoda na przetwarzanie danych w ten sposób. Przesłanie zgłoszenia przez Uczestnika stanowi wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
Uczestnika w celach i zakresie związanym z realizacją Konkursu. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie drogą listowną na adres siedziby Organizatora lub mailową pod adresem: 
daneosobowe@aflofarm.pl.
12. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem daneosobowe@aflofarm.pl.
§ 8.
1. Jedna osoba może przekazać jedno zgłoszenie tj. przesłać 1 hasło z krzyżówki.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo przyjąć i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Zasad Polityki Prywatności Organizatora, z którymi można zapoznać się 
na stronie głównej Organizatora. 
§ 9.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które zawiera błędne hasło, materiały obraźliwe, szkodliwe, obsceniczne, wykraczające poza granice dobrego smaku, mściwe, 
nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, szydercze, oszczercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami 
dobrych obyczajów, smaku i przyzwoitości lub które Organizator, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne. 
2. Zgłoszenia nie mogą być niezgodne z prawem ani naruszać dóbr osób trzecich. Nie mogą zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitości, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, 
rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy. 
3. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących Organizatorowi. 
4. Uczestnicy Konkursu nie mogą wysyłać w wiadomościach e-mail lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innych kodów 
komputerowych, plików albo programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania możliwości korzystania z oprogramowania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w konkursie i usunięcia zgłoszenia konkursowego ze skrzynki e-mail, jeśli jest ono niezgodne z Zasadami ogólnymi lub 
w inny sposób narusza Regulamin. 
III. Zasady i przebieg Konkursu 
§ 10.
1. Zwycięzcy wyłonieni zostaną na podstawie szybkości napływających zgłoszeń, według zasady pierwszeństwa, tj. nagrodzonych zostanie 5 osób, które jako pierwsze prześlą poprawne hasło do 
krzyżówki aktualnego wydania kwartalnika.
2. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem. 
§ 11.
1. Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana danej osobie i nie może zostać na nikogo scedowana przez Zwycięzcę. 
2. Nagrody, które nie zostały odebrane z jakiegokolwiek powodu, pozostają własnością Organizatora. W przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora. 
3. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się lub nie potwierdzi przyjęcia nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wygranej lub z jakichkolwiek powodów nie może z niej skorzystać, 
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru innego Zwycięzcy, a pierwotny Zwycięzca utraci nagrodę. 
§ 12.
1. Nagrodą w Konkursie jest 5 zestawów kosmetyków Bioliq o wartości 40,00 zł brutto każdy oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości 
nagrody w Konkursie. 
2. Informacja o nagrodzie jest dostępna w każdym wydaniu kwartalnika „Po stronie zdrowia”. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, uniemożliwiających przekazanie przez Organizatora nagrody. 
§ 13.
1. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od Zwycięzców podatek od nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody i prześle go do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzcy 
oświadczają, że wyrażają zgodę, aby kwota podatku od nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu 
wygranej w Konkursie. 
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§ 14.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników w związku z Konkursem lub odnoszące się do uczestnictwa w niej. Koszty związane z korzystaniem z Internetu leżą 
także po stronie Uczestników. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za: (i) sieci (kablową, Internet lub inne), sprzęt komputerowy lub zakłócenia oprogramowania niezależnie od 
ich charakteru, które mogą prowadzić do ograniczenia, opóźnienia lub utracenia zgłoszenia, (ii) inne problemy lub katastrofy, niezależnie od ich charakteru, które są związane z funkcjonowaniem 
sieci (kablowej, internetowej lub innego rodzaju) oraz skrzynki e-mail, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz (iii) błędy podczas wprowadzania lub przetwarzania danych osobowych, za 
wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Organizatora. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności między technologiami w najszerszym tego słowa znaczeniu, stosowanymi przez Uczestników w ramach Konkursu oraz 
konfiguracji sprzętu i oprogramowania przez nich używanego. 
§15.
1. Przez cały czas trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników za przesyłanie niewłaściwych zgłoszeń konkursowych jak również nieprawidłowych lub 
nieprawdziwych danych osobowych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania dowolnej osoby za ingerowanie w działania Konkursu lub za działania uznane przez Organizatora za  
w jakikolwiek sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub za działania w jakikolwiek sposób uznane przez Organizatora za szkodliwe. 
3. Organizator ma prawo w każdym czasie i na podstawie rozsądnych przesłanek do wykluczenia lub dyskwalifikacji Uczestników. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku (podejrzenia) nieczystej gry, oszustwa lub złamania jakichkolwiek postanowień Regulaminu. Zorganizowane lub 
zbiorowe uczestnictwo w Konkursie będzie traktowane jako złamanie Regulaminu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku nadesłania więcej niż 1 zgłoszenia konkursowego, tj. przesłania więcej niż jednego hasła krzyżówkowego na adres: 
postroniezdrowia@aflofarm.pl. 
6. Konkurs oraz jego wynik nie mogą stanowić podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw innych niż określone w Regulaminie. 
§ 16.
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu poprzez skorzystanie z opcji napisania e-maila na adres: 
postroniezdrowia@aflofarm.pl. 
2. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości, adresowanej na adres mailowy z którego nadszedł mail 
z reklamacją. 
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. W przypadku braku akceptacji decyzji Organizatora Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem 
powszechnym. 
§ 17.
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację zasad Konkursu określonych w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych  
w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. 
2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową (loterią, zakładem wzajemnym itp.) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U.2018.165 t.j.). 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika. 
5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora. 
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia każdego Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
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