
TWÓJ  
ISSN 2450-3916NUMER 28  MARZEC/KWIECIEŃ 2020 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

FARMACEUTA 

KAWA
w kosmetykach

MGR FARMACJI

AGNIESZKA
KRASOŃ

E-RECEPTA
- 5 rzeczy, które  
musisz wiedzieć

L-ARGININA
 na problemy z erekcją

Czego nie łączyć
z lekami?

SZKARLATYNA 
inaczej płonica

„NAJWAŻNIEJSZY DLA MNIE JEST KONTAKT Z PACJENTEM”

KOLONOSKOPIA





mgr farmacji Beata Plewka
Redaktor działu Historia farmacji
Redaktor działu Opieka farmaceutyczna
Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Specjalista z zakresu farmacji aptecznej. Obecnie pełni funkcję kierownika 
apteki. Zawodowo zaangażowana jest w propagowanie idei opieki farma-
ceutycznej. W zaciszu domowym najchętniej ogląda dobre filmy albo  
zatapia się w ciekawej lekturze. Wolny czas spędza na świeżym powietrzu 
nad ulubionym jeziorem lub podróżując do wyjątkowych miejsc.

kosmetolog Magdalena Wylężek
Redaktor działu Uroda
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Absolwentka studiów wyższych na kierunku kosmetologia.  
Autorka wielu artykułów o tematyce urodowo-zdrowotnej opublikowanych 
w prasie kobiecej. Zainteresowania skupia na chemii i recepturze  
kosmetycznej. Prywatnie miłośniczka zwierząt, szczególnie psów i kotów.
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Medycznego. Pracuje jako kierownik apteki. Interesuje się naturalnymi 
sposobami leczenia. Lubi domowe przetwory. W wolnym czasie 
słucha muzyki poważnej lub jeździ na rowerze.
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Przedruki z czasopisma „Twój Farmaceuta” dozwolone są tylko za uprzednią 
pisemną zgodą Wydawcy. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia 
ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową 
bądź charakterem pisma (art. 36 pkt 4 Prawa prasowego)

mgr farmacji Agnieszka Dębowska
Redaktor działu Zdrowie 
Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Zawodowo – kierownik apteki, prywatnie mama Rysia i Julka i dzięki nim  
swe zainteresowania skierowała ku tematyce zdrowego żywienia.  
Lubi rozpieszczać swoją rodzinę gotowaniem i tworzeniem różnych 
smakołyków. Uwielbia taniec, szczególnie rytmy kubańskie,  
i wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną. 

REDAKCJA

mgr farmacji Agnieszka Krasoń
Redaktor działu Herbarium
Z medycyną jest związana od dziecka. Tata jest lekarzem a mama 
mikrobiologiem, dlatego farmacja była dla niej wyborem oczywistym. 
Magistrem farmacji jest od 25 lat. Posiada specjalizację z farmacji 
aptecznej i studia podyplomowe z kosmetologii i suplementów diety.  
W wolnym czasie lubi czytać książki, podróżować - szczególnie zimą  
na narty, a latem na windsurfing.

Monika Korecka
Redaktor naczelna
Absolwentka zarządzania Politechniki Białostockiej. Od kilkunastu 
lat zawodowo związana z sieciami aptek. Prywatnie mama dwójki 
nastoletnich dzieci i opiekunka dwóch kotów. Wielbicielka wycieczek 
rowerowych i sportów wodnych.

mgr farmacji Justyna Frątczak
Redaktor działu W świecie alergika
Absolwentka Wydziału Farmacji na Uniwersytecie Medycznym  
w Białymstoku. Pracuje jako magister farmacji w aptece. Ceni kontakt  
z pacjentem, wierzy w rozwój opieki farmaceutycznej w Polsce.  
W wolnym czasie często chodzi do kina i czyta książki, głównie kryminały. 
W sezonie letnim zapalona rowerzystka i podróżniczka.

mgr farmacji Magdalena Krzemińska
Redaktor działu Zdrowie
Absolwentka Wydziału Farmacji na Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi. Pracuje jako magister farmacji w aptece. Wierzy w sens  
istnienia prawdziwej opieki farmaceutycznej w Polsce.  
Prywatnie zajmuje się rękodziełem. Pasjonuje się filmem i literaturą.

mgr farmacji Aleksandra Prichacz 
Redaktor działu Zdrowie
Absolwentka wydziału farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Pracuje w aptece i zawodowo interesuje się tematyką ze wszystkich dziedzin 
zdrowia, jednak szczególnie zaangażowana jest w pomoc osobom  
borykającym się z niepłodnością. Prywatnie mama dwóch cudownych 
córek, z którymi chętnie tworzy i tańczy. Lubi czytać książki, chodzić  
po górach, słuchać muzyki, fotografować, próbować nowych smaków, 
oraz spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

technik farmaceutyczny Barbara Żmijewska 
Redaktor działu Zdrowie
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, 
a także Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania na kierunkach: zdrowie 
publiczne i ochrona środowiska. Prywatnie  domatorka oraz miłośniczka 
książek. Wierzy w prawdziwą miłość i szczery uśmiech. 

P
Drodzy Państwo,

rzesilenie wiosenne to czas, kiedy 
wielu z nas dopadają słabsze mo-
menty. Po kilku miesiącach krótkich, 
często zachmurzonych dni, czujemy 
się gorzej zarówno fizycznie, jak  
i psychicznie. Takie chwile pozwa-
lają nam lepiej zrozumieć, co czują 
przewlekle chorzy, musząc zmagać 
się z dolegliwościami każdego dnia, 
często będąc nierozumianymi na-
wet przez najbliższych. 

Jedną z takich chorób, w której uważność i zrozumienie 
najbliższego otoczenia są kluczowe, jest mania – część 
choroby afektywnej dwubiegunowej, występująca rów-
nież jako oddzielne schorzenie. W artykule „Epizod ma-
niakalny” przeczytacie Państwo o tym, jak ważne jest 
wszechstronne podejście do leczenia oraz wsparcie ro-
dziny i przyjaciół. To właśnie oni jako pierwsi mogą za-
uważyć symptomy choroby i stanowią niezbędne opar-
cie w codziennej egzystencji chorego. 

Ból w kamicy nerkowej, trudności z oddychaniem przy 
katarze i chorych zatokach, ginekomastia – wszystkie 
dolegliwości są łatwiejsze do zniesienia, kiedy otacza-
ją nas bliscy.

W „Twoim Farmaceucie” przybliżamy tematykę zdro-
wotną w taki sposób, aby wiedza przynosiła zrozu-
mienie chorym o tym, co się z nimi dzieje, a zdrowym  
– wyobrażenie na temat tego, z czym mierzą się ota-
czający ich chorzy.

W zawód farmaceuty, jak we wszystkie zawody me-
dyczne, wpisana jest empatia i troska. Przekazujemy ją 
Państwu najlepiej, jak potrafimy, na stronach każdego 
kolejnego numeru naszej gazety.

Monika Korecka
Redaktor naczelna
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MUST HAVE

A-DERMA EXOMEGA CONTROL ŻEL 
EMOLIENT DO MYCIA 200 ML, 500 ML

 Wiele produktów, które tworzone są z myślą o najmłodszych, 
idealnie sprawdza się również u dorosłych. Ja pokochałam 
ten produkt już kilka lat temu, jednak jego nowa formuła 
nie odstaje od poprzedniej. To jest produkt „do wszystkiego”. 
Szczególnie sprawdza się podczas wyjazdów, gdzie  miejsce  
w walizce jest na wagę złota. Dlaczego? Bo można się nim umyć 
od stóp do głów. Włosy po umyciu są delikatne i nawilżone. Trudno  
w to uwierzyć, ale produkt idealnie zmywa makijaż, a ponieważ 
stworzony jest dla dzieci, nie szczypie w oczy. W przypadku hi-
gieny intymnej, jego delikatna formuła gwarantuje, że te okolice 
naszego ciała nie ulegną podrażnieniu. Kojące działanie składni-
ków przeznaczonych do skóry atopowej powoduje, że skóra jest 
miękka i nawilżona. Nie zawiera mydła, posiada fizjologiczne 
pH, a jego formuła jest biodegradowalna! Producent zadbał  
o to, aby produkt przeszedł testy okulistyczne, dermatologiczne 
i pediatryczne. Dostępny jest w dwóch pojemnościach, ja zawsze 
mam obie - 200 ml na wyjazd i 500 ml do stosowania w domu.

NUXE PUDER ÉCLAT PRODIGIEUX® 25 G

 Laboratoria Nuxe dobrze znane są ze skutecznych roślinnych 
produktów do pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Ja jednak myśląc 
o Nuxe, nie mogę zapomnieć o wyjątkowym pudrze brązują-
cym, który na stałe zagościł w mojej kosmetyczce. Produktu 
używam przez cały rok, a jego duże eleganckie złote opakowa-
nie idealnie oddaje ekskluzywność tego produktu. Nadaje się  
do stosowania na całą twarz, aby stworzyć wrażenie skóry 
muśniętej słońcem. Sprawdza się również jako produkt do kon-
turowania. Dodatkowo podkreśla istniejącą już opaleniznę 
oraz nadaje skórze delikatny blask. Jest bardzo trwały, więc 
poranny makijaż wytrzymuje do wieczora, a delikatny zapach 
uprzyjemnia stosowanie. Producent poleca go do wszystkich 
rodzajów skóry i karnacji. Naturalny odcień brązu dopasowuje 
się nawet do jasnej cery, a jego intensywność można w łatwy 
sposób stopniować. Początek wiosny to idealny moment na 
rozpoczęcie długotrwałej przygody z tym produktem! Muśnij 
skórę Éclat Prodigieux, a lato szybciej zagości na twojej twarzy. 

PHARMACERIS T COMEDO ACNE 40 ML

 Zima, nawet ta łagodna, nie jest łaskawa dla osób z tendencją 
do zmian trądzikowych. Niezależnie od powodów, zatykanie 
porów skóry, nadprodukcja sebum (łojotok), zmiany hormonal-
ne, trądzik zaskórnikowy to dolegliwości objawiające się na 
skórze w mało estetyczny sposób. Jednym z moich ostatnich 
„odkryć” na takie problemy jest krem oparty na niacynamidzie, 
kwasie szikimowym i soli kwasu azelainowego. Skoncentrowa-
na formuła redukuje liczbę i rozmiar zaskórników, jednocześnie 
zwężając pory i redukując widoczność blizn potrądzikowych. 
Krem o lekkiej konsystencji i bardzo przyjemnym zapachu 
przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Pre-
parat normalizuje ilość wydzielanego sebum, dzięki czemu 
skutecznie zapobiega błyszczeniu się skóry. Dzięki wyjątkowe-
mu składowi, nie wysusza, a nawilża wrażliwą skórę! Pierwsze 
efekty można zauważyć już po jednym zastosowaniu, chociaż 
producent deklaruje je po 6 dniach stosowania. Pharmaceris T 
Comedo Acne to „must have” dla każdego. 

PHYTO PROGENIUM ULTRADELIKATNE 
MLECZKO UŁATWIAJĄCE  
ROZCZESYWANIE, 150 ML

 Ach te włosy…chciałoby się mieć je, piękne, błyszczące i idealnie 
układające się bez większego zaangażowania w ich pielęgnację. 
Włosy, szczególnie w „pewnym wieku”, kiedy bezlitośnie postana-
wiają zmienić barwę i przeistaczać swoich właścicieli w Wiedź-
minów, stają się suche, szorstkie i porowate. Większość osób  
z tym walczy, nakłada farby, prostuje, kręci..., nierzadko używa-
jąc do tego wysokich temperatur, a to niestety powoduje, że ich 
stan jeszcze bardziej się pogarsza. Na ratunek powstało mleczko 
w sprayu Phytoprogenium, które stosuje się na osuszone ręcz-
nikiem włosy. Zaraz po użyciu zaczyna się magia działania na-
turalnych składników. Włosy stają się miękkie i pozwalają się 
rozczesać bez wyrywania. Preparatu nie spłukujemy, dlatego 
przy pierwszym zastosowaniu możemy mieć obawę, że włosy 
będą obciążone. Nic podobnego, są nawilżone i idealnie przy-
gotowane do dalszej stylizacji. Producent przeznacza mleczko 
do wszystkich rodzajów włosów. 
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Z

POTENCJAŁ 
L-ARGININY

MGR FARMACJI ALEKSANDRA PRICHACZ

Zaburzenia funkcji seksualnych są znacznym problemem zdrowotnym, a pro-
blemy z erekcją stanowią dużą ich część. Jedną z przyczyn zaburzeń wzwodu 
może być źle skomponowana dieta, prowadząca do niedoborów pokarmowych. 
Przykładowo niedobór L-argininy może doprowadzić do zmniejszenia syntezy 
tlenku azotu (NO), który jest głównym mediatorem erekcji. W wielu przypadkach 
odpowiednie odżywianie może temu zaradzić.

WŁAŚCIWOŚCI L-ARGININY

L-arginina jest zaliczana do aminokwasów endogennych (wytwarzanych 
przez organizm ludzki), a jednocześnie do warunkowo niezbędnych (ko-
nieczne okazuje się również jej dostarczanie do organizmu z pożywieniem). 
W okresie wzrostu i po urazach dostarczanie tego aminokwasu z pokarmem 
jest wręcz niezbędne.

DZIAŁANIE L-ARGININY

Wykazuje ona wielokierunkowe działanie w organizmie człowieka:
• w wątrobie bierze udział w przekształcaniu amoniaku w mocznik w cyklu Krebsa,

• pobudza wydzielanie insuliny, gluka-
gonu, hormonu wzrostu i prolaktyny,

• zmniejsza agregację płytek krwi, za-
pobiegając powstawaniu skrzepów 
w świetle naczyń krwionośnych,

• przyspiesza regenerację tkanek przez 
poprawę syntezy kolagenu i kreatyny,

• pełni ważną rolę w metabolizmie azotu, 
zapewniając sprawne funkcjonowanie 
mięśni,

• jest potrzebna w procesie spermato-
genezy (produkcji nasienia) – wpływa 
na liczbę i ruchliwość plemników,

• bierze udział w tworzeniu poliamin 
(putrescyny, spermidyny i sperminy), 
które chronią DNA plemników przed 
kwaśnym środowiskiem pochwy,

• stanowi źródło tlenku azotu, który 
odpowiada za mechanizm erekcji.

Niedobór L-argininy może prowadzić 
do problemów z erekcją.
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ZDROWIE

L-ARGININA NA POTENCJĘ

Głównym mediatorem erekcji jest tlenek azotu 
(NO), który powstaje w zakończeniach nerwowych 
z L-argininy przy udziale syntazy tlenku azotu (NOS). 
Niedobór L-argininy może prowadzić do zmniejszenia 
syntezy tlenku azotu i problemów z erekcją.

SPERMATOGENEZA 

Pełen cykl spermatogenezy (tworzenia nasienia) u czło-
wieka trwa 72–74 dni. Przez kolejne kilka dni plemniki 
uwolnione z jądra nabywają zdolności ruchu w najądrzu, 
skąd przesuwane są do nasieniowodu podczas wytry-
sku. W procesie tym bierze udział również tlenek azotu, 
a suplementacja L-argininy poprawia ilość i ruchliwość 
plemników i pośrednio chroni DNA plemników przed 
denaturacją w kwaśnym środowisku pochwy.

L-ARGININA A POPĘD SEKSUALNY 
U KOBIET

U kobiet tlenek azotu wytwarzany z L-argininy również 
podnosi libido, poprawia ukrwienie narządów rodnych 
i reguluje jakość śluzu w szyjce macicy, przez co uła-
twia plemnikom dotarcie do komórki jajowej, a tym 
samym sprzyja zapłodnieniu. Poprawia również odpo-
wiedź jajników na stymulację jajeczkowania u kobiet 
słabo reagujących na działanie gonadotropin. Jednakże 
wpływ suplementacji L-argininy na płodność kobiet nie 
został jeszcze w pełni poznany.

ASPEKTY NAUKOWE

Istnieją sprzeczne wyniki badań na temat wpływu su-
plementacji L-argininy na jakość zarodka i wskaźnik 
ciąż, dlatego L-arginina nie jest rutynowo stosowana 
w terapii niepłodności u kobiet.

ŹRÓDŁA L-ARGININY

Najwięcej L-argininy zawierają nasiona i orzechy  
(2–2,5 g/100 g produktu). Do najbogatszych źródeł tego 
aminokwasu zaliczamy:
• sezam, 
• orzechy włoskie,
• nasiona słonecznika,
• soczewicę,
• migdały,
• orzechy laskowe,
• orzechy ziemne,
• kaszę gryczaną,
• mięso,
• ryby,
• jaja.

DAWKOWANIE L-ARGININY

Suplementy diety z L-argininą zawierają bardzo 
zróżnicowane ilości tego aminokwasu. W przypadku 
profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego 
stosuje się zwykle 2–4 g na dobę, suplementacja po-
prawiająca jakość nasienia trwa zwykle 3–6 miesięcy 
i opiera się na dawkach dużo mniejszych 50–300 mg 
dziennie, natomiast w zaburzeniach erekcji skuteczne 
dawki wahają się w granicach 3–6 g przyjmowanych 
do 6 tygodni, a do poprawy libido u kobiet wystarczy 
100–200 mg dziennie.

Po podaniu doustnym L-arginina jest prawie całko-
wicie wchłaniana przez błonę śluzową jelit. W ciągu  
20–30 minut osiąga maksymalne stężenie we krwi, a jej 
okres półtrwania wynosi 1,5–2 godzin.

BEZPIECZNA DAWKA L-ARGININY

L-arginina jest dobrze tolerowana w dawkach poniżej  
9 g na dobę. Mimo to może powodować pewne dzia-
łania niepożądane:
• obniżenie ciśnienia krwi,
• zwiększenie ryzyka krwawień,
• zaburzenie równowagi potasu w organizmie,
• zmiany poziomu cukru we krwi,
• nudności i wymioty (u 3% pacjentów),
• skurcze brzucha i wzdęcia  

(u pacjentów z mukowiscydozą),
• wzrost stężenia mocznika we krwi  

(u pacjentów z niewydolnością nerek).

ZASTOSOWANIE L-ARGININY

Jak dotąd L-arginina znalazła zastosowanie w:
• niewydolności wątroby i zatruciach amoniakiem,
• niewydolności nerek,
• patologiach ciąży: hipotrofii płodu i nadciśnieniu 

ciążowym,
• profilaktyce zawałów serca i udarów niedokrwien-

nych mózgu,
• miażdżycy,
• cukrzycy,
• jaskrze,
• pomocniczo w leczeniu oparzeń i owrzodzeń,
• sporcie (zwłaszcza w ćwiczeniach siłowych),
• niepłodności i impotencji.

Należy pamiętać, że tlenek azotu wytwarzany z L-argininy 
sam w sobie ma działanie wolnorodnikowe i mimo, że jest 
niezbędny w wielu szlakach sygnałowych organizmu, jego 
nadmiar może być równie szkodliwy co niedobór. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL
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MGR FARMACJI MAGDALENA KRZEMIŃSKA

EPIZOD  
MANIAKALNY

MANIĘ KOJARZYMY JAKO 
NIEROZERWALNĄ CZĘŚĆ CHOROBY 
AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ.  
SPORADYCZNIE ZDARZA SIĘ JEDNAK,  
ŻE WYSTĘPUJE TAKŻE JAKO ODDZIELNE 
SCHORZENIE. JAK JE ROZPOZNAĆ?  
I CO WAŻNIEJSZE – JAK SOBIE  
Z TĄ CHOROBĄ RADZIĆ?
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MMania, epizod maniakalny, zaburzenia maniakalne – są 
różne określenia na tę chorobę. Wszystkie oznaczają 
zaburzenie psychiczne, a dokładniej zaburzenia afek-
tywne – czyli takie, w których dochodzi okresowo do 
zmian emocji, nastroju i aktywności. Mania charaktery-
zuje się stanem podwyższonego nastroju i drażliwości, 
czasem mogą pojawiać się objawy psychotyczne. 

Diagnoza epizodu maniakalnego, szczególnie wystę-
pującego jako samodzielne zjawisko, nie jest łatwa, 
gdyż chory nie odczuwa go jako coś złego. Przy manii 
o łagodnym przebiegu (hipomanii) osoba chora ma 
lepszy nastrój, jest bardziej aktywna niż na co dzień, 
gadatliwa, ma większą energię, odczuwa mniejszą po-
trzebę snu. Jednocześnie, ta zwiększona aktywność nie 
wpływa na jej relacje społeczne ani na wykonywaną 
pracę. Mania bez objawów psychotycznych charakte-
ryzuje się utrzymywaniem zaburzeń przez co najmniej 
tydzień. W tym czasie chory odczuwa nienaturalne pod-
niecenie, gonitwę myśli, jest nadreaktywny. Jest to stan 
znacznie łatwiejszy do zaobserwowania, gdyż w tym 
czasie osoba chora często przestaje spać, pojawia się 
brak zahamowań, szczególnie w kontaktach społecz-
nych oraz duża skłonność do ryzykownych zachowań 
i znacznie zawyżona samoocena. Takiej osobie wydaje 
się, że może wszystko. Epizod maniakalny ma znaczny 
wpływ na kontakty z drugą osobą oraz uniemożliwia 
codzienną pracę. Mania z objawami psychotycznymi 
często mylona jest ze schizofrenią. Pojawiają się tu-
taj zachowania agresywne, gonitwa myśli, chora oso-
ba zaczyna mieć natrętne myśli, tak zwane „głosy”, 

ZDROWIE

Podobnie jak przy 
innych zaburzeniach 

psychicznych, bardzo 
istotnym elementem 

terapii, wspomagającym 
farmakoterapię,  

jest psychoterapia.
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namawiające do różnych niepożądanych zachowań. 
Epizod psychotyczny często objawia się urojeniami  
– wśród nich mogą być urojenia prześladowcze lub re-
ligijne. Mania w takiej postaci może być niebezpieczna 
zarówno dla pacjenta, jak i dla jego otoczenia.

ILE TRWA EPIZOD MANIAKALNY? 

Według oficjalnych wytycznych, aby uznać zaburze-
nie za manię, epizod musi trwać co najmniej tydzień, 
jednak czas ten jest trudny do określenia, gdyż jest to 
cecha indywidualna każdego pacjenta.  

JAKIE SĄ PRZYCZYNY MANII?

Przyczyny nie są dokładnie poznane. Obecnie przy-
puszcza się, że za zaburzenia maniakalne odpowiada 
zjawisko przeciwstawne do depresji, czyli wzrost stę-
żenia hormonu szczęścia – serotoniny oraz noradrena-
liny. Taki stan może pojawić się w przebiegu różnych 
chorób, takich jak nadczynność tarczycy, niewydolność 
nerek, stwardnienie rozsiane, pląsawica Huntingtona, 
czy zespół Cushinga. 

Inną przyczyną występowania epizodu maniakalnego 
jest przyjmowanie leków i/lub substancji psychoak-
tywnych. Wśród nich są między innymi amfetamina, 
kokaina, lewodopa (stosowana w leczeniu choroby 
Parkinsona), kortykosteroidy (hormony kory nadner-
czy, między innymi należy do nich hydrokortyzon) czy 
Captopril (lek na nadciśnienie). 

Powstawaniu manii może sprzyjać spożywanie alko-
holu, substancji odurzających lub silnie stresogenne 
sytuacje.

JAK LECZYĆ MANIĘ?

Przede wszystkim, przed wprowadzeniem jakiegokol-
wiek leczenia, pacjent musi zostać poddany dokład-
nej diagnozie różnicowej. Lekarz musi stwierdzić, czy 
dany epizod maniakalny był odrębnym, izolowanym 
zaburzeniem, czy pacjent cierpi np. na chorobę dwu-
biegunową. Niezwykle trudna jest także prawidłowa 
diagnoza pomiędzy schizofrenią a manią z objawami 
psychotycznymi. Dokładna diagnoza jest ważna, aby 
móc wdrożyć najlepsze, spersonalizowane leczenie. 

Epizod maniakalny leczy się przede wszystkim za po-
mocą leków. W leczeniu hipomanii stosuje się zazwy-
czaj tylko leki stabilizujące nastrój (lit, lamotrygina, 
karbamazepina). Przy manii lub manii z objawami 
psychotycznymi zostają wprowadzone również leki 
przeciwpsychotyczne (olanzapina, kwetapina, risperi-
don).  Lekarz może w tym przypadku zadecydować, czy 
zasadne będzie stosowanie połączenia obu leków, czy 
tylko środków przeciwpsychotycznych. Jeśli pacjent ma 

duże problemy ze snem (pamiętajmy, że przy większym 
nasileniu zaburzeń zdarza się, że nie śpi on w ogóle), le-
karz przepisuje środki nasenne. Niestety, w przypadku 
objawów psychotycznych bardzo często dochodzi do 
hospitalizacji pacjenta, gdyż może być on zagrożeniem 
dla siebie i dla innych. 

Podobnie jak przy innych zaburzeniach psychicznych, 
bardzo istotnym elementem terapii, wspomagającym 
farmakoterapię, jest psychoterapia. Stosuje się ją naj-
częściej w okresie remisji choroby, a dużą jej częścią 
jest psychoedukacja. Podczas takich spotkań pacjent 
ma szansę poznać siebie i swoje zachowania, dowiaduje 
się, jakie są charakterystyczne objawy choroby, tak, aby 
uchwycić jej ponowne pojawienie się jak najwcześniej. 

Kolejnym ważnym elementem jest rola rodziny i innych 
bliskich osób w leczeniu pacjenta. Oni również powinni 
przejść dokładną psychoedukację. Zazwyczaj to bliscy 
pacjenta są pierwszymi osobami, które zauważają na-
wrót choroby.  

Dzięki wsparciu rodziny, pacjent może łatwiej wrócić 
do życia sprzed remisji choroby. Należy pamiętać, że 
jedną z charakterystycznych cech tej choroby są ryzy-
kowne zachowania. Zdarza się, że osoba w manii rzuca 
pracę lub nagle traci wszystkie pieniądze w wyniku 
ryzykownych inwestycji. W takich sytuacjach wsparcie 
bliskich jest niezbędne, aby chora osoba na nowo od-
nalazła grunt pod nogami. 

Niezwykle ważne jest, aby chora osoba nie zaprzesta-
wała leczenia nawet w okresie remisji – o ile lekarz nie 
da na to wyraźnego przyzwolenia. 

JAK UNIKAĆ NAWROTÓW 
CHOROBY?

Przestrzeganie zasad higieny zdrowia psychicznego 
jest fundamentalnym elementem zapobiegania na-
wrotom choroby. Zaliczamy tu unikanie stresu, ogra-
niczone do minimum spożywanie alkoholu, substancji 
psychoaktywnych oraz kawy, regularny, unormowany 
tryb życia, wysypianie się, regularne przyjmowanie 
leków, zdrowa dieta. Dobrze, gdy w takie codzienne 
funkcjonowanie włącza się cała rodzina. 

Epizody maniakalne są zaburzeniami bardzo uciążliwy-
mi dla pacjenta, mogącymi nie w mniejszym stopniu niż 
depresja utrudnić lub wręcz uniemożliwić mu normalne 
życie. Jednak dzisiejsza psychiatria stoi na tak wysokim 
poziomie, że wczesne i trafne zdiagnozowanie choroby, 
a także odpowiednie leczenie mogą doprowadzić do 
całkowitej remisji i przywrócić pacjentowi prawidłowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL
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CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO
119 ZŁ

RECENZJE REDAKTORA
mgr farmacji Agnieszka Dębowska

SOLGAR WEGETARIAŃSKI 
PREPARAT WIELOSKŁADNIKOWY

Obecnie zdrowy tryb życia często łączy się z dietą opartą 
głównie na produktach pochodzenia naturalnego. Coraz 
więcej osób rezygnuje z mięsa i przetworów odzwierzęcych. 
Wegetarianie czy weganie często mają problem ze znale-
zieniem suplementów przeznaczonych dla nich. Naprzeciw 
ich potrzebom wychodzi SOLGAR ze swoimi produktami, 
ze specjalnie wyselekcjonowanym składem. Solgar Wege-
tariański Preparat Wieloskładnikowy to produkt komplek-
sowy, dostosowany do potrzeb osób znajdujących się na 
takich dietach – to bogactwo witamin, minerałów i przeci-
wutleniaczy zamkniętych w jednej kapsułce.

MOLLER’S OMEGA-3 RYBKI 
MALINOWY SMAK

Möller’s Omega-3 Rybki to przepyszne kolorowe żelki, które 
zawierają naturalne kwasy omega-3 i witaminę D3. Z nimi za-
pewnisz swojemu dziecku moc zdrowia w atrakcyjnej postaci. 
Kwasy omega-3 wpływają na pracę i wydolność mózgu, kon-
centrację, sprawność ruchową i wzrok, zapobiegają alergiom 
i zwiększają naturalną odporność organizmu. Witamina D3 
wspomaga przyswajanie wapnia i fosforu oraz prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego. Zaawansowana 
technologia produkcji gwarantuje najczystszą postać tych 
składników. Preparat, pozbawiony sztucznych barwników  
i substancji słodzących, ma wspaniały malinowy smak.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
32,99 ZŁ

MOLLER’S ALGI 

Kwasy Omega 3 należą do grupy NNKT (niezbędnych nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych), w rozwinięciu skrótu 
znajdziemy słowo „niezbędne”, czyli powinno się dostarczać 
je w diecie. Większość produktów dostępnych na rynku jest 
pochodzenia rybnego, nie są więc przeznaczone dla wegan, 
tu alternatywą jest suplement, który wyprodukowano na 
bazie surowców roślinnych – MOLLER’S ALGI. Suplementy 
z alg są uważane za wolne od zanieczyszczeń – dlatego też 
mogą być stosowane przez  kobiety w ciąży. MOLLER’S ALGI 
to produkt dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie. 

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
41,99 ZŁ
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CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO69,99 ZŁ

RECENZJE REDAKTORA
mgr farmacji Agnieszka Dębowska

FEMIBION 2 CIĄŻA

Marka Femibion jest marką mającą duże grono zwolen-
ników. Polecana przez wielu lekarzy, obecnie wchodzi na 
rynek w nowej odsłonie – aby wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom i dostosować się do nowych zaleceń, został zmienio-
ny skład produktów. Obecnie FEMIBION 2 CIĄŻA zawiera 
rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Ginekolo-
giczne dawkę żelaza, zwiększona została także zawartość 
witaminy D3 i dodano luteinę, aby wspomóc prawidłowy 
rozwój oka i procesów widzenia. FEMIBION 2 CIĄŻA jest 
znany i lubiany, a nowy skład jest potwierdzeniem dyna-
miczności marki oraz jej rozwoju. 

MAX MEDICUM CALCIUM 300  
+ KWERCETYNA 60

Witaminy w formie rozpuszczalnej mają wielu wielbicieli. 
Z pewnością zainteresuje ich, że w postaci tabletek musu-
jących występują również niektóre minerały, na przykład 
wapń. Jeśli potrzebujesz tego właśnie składnika, a prze-
mawia do Ciebie tylko płynna postać preparatu, sięgnij po 
Calcium Max Medicum. Zawiera on 300 mg wapnia, niezbęd-
nego do prawidłowego funkcjonowania układu kostnego, 
oraz 60 mg kwercetyny, wykazującej właściwości przeciwa-
lergiczne. Skład ten sprawdzi się doskonale także w łago-
dzeniu pierwszych objawów infekcji. Calcium Max Medicum 
to dobroczynne działanie i przyjemny pomarańczowy smak.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO26,99 ZŁ

STERIMAR

Sterimar to czysty, naturalny i delikatny produkt do codziennej 
higieny nosa przeznaczony dla całej rodziny, nie wyłączając 
dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących. Zawiera bogatą  
w mikroelementy wodę morską, pobieraną z głębin oddalo-
nych o ponad trzydzieści kilometrów od brzegu, dzięki czemu 
jest wolny od zanieczyszczeń, a więc bezpieczny. Właściwości 
preparatu okazują się niezastąpione w profilaktyce i leczeniu 
stanów zapalnych błony śluzowej nosa i zatok. Można go uży-
wać tak często, jak to potrzebne, bez ograniczeń.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO
5,99 ZŁ

NOWY
SKŁAD
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ZDROWIE

MGR FARMACJI ANNA KRZYMIŃSKA

STOSOWANIE 
ZNIECZULENIA   
W LECZENIU  
ZĘBÓW  
U DZIECI

ZDROWIE

ZZdrowe zęby mleczne to skarb. Ich przedwczesna utrata związana z zaniechaniem 
leczenia ciągnie za sobą lawinę konsekwencji. Zaczynając od utraty estetyki, poprzez 
zaburzenia w odżywianiu, a na sytuacjach bólowych kończąc. Bez wizyty u stomatologa 
nie cofniemy choroby, a co gorsza, chore zęby mleczne będą zarażać pojawiające się 
zęby stałe. Te drugie powinny służyć do końca życia, dlatego nie można dopuścić, aby 
powstały w nich ubytki. Lecząc zęby mleczne i zapobiegając w ten sposób bolesnym 
powikłaniom spowodowanym próchnicą, zwiększamy te szanse.
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PIERWSZA WIZYTA 
U STOMATOLOGA

Wielu rodziców odkłada pierwszą wizytę swojego 
dziecka u dentysty ze względu na własne nieprzyjemne 
doświadczenia. Wiadomo, że dziecko odczuwa emocje 
inaczej, często silniej. Nie zawsze jesteśmy w stanie 
przewidzieć jego reakcję. Kilkuletnie dziecko odwie-
dzające gabinet po raz pierwszy, znajduje się w nowym, 
nieznanym otoczeniu, w mało komfortowej pozycji, 
w obecności nieznanego specjalisty. Zabiegi są wyko-
nywane narzędziami, których dziecko nigdy wcześniej 
nie widziało. Dlatego tak istotne jest wcześniejsze przy-
gotowanie dziecka do planowanego leczenia zębów. 
Takie postępowanie to premedykacja. Polega ono na 
rozmowie informującej o przebiegu wizyty. Rozmowa 
ma na celu usunięcie niepokoju, jaki towarzyszy dziec-
ku, zapoznanie z postępowaniem w trakcie wizyty 
u dentysty i przygotowanie do leczenia.

W leczeniu stomatologicznym niestety nie zawsze uda-
je się uniknąć bólu. Wszelkie procesy zapalne dziejące 
się w zębie i jego otoczeniu powodują duży dyskomfort, 
który nie ustąpi bez interwencji stomatologa. Aby zła-
godzić ten ból, stosuje się leczenie zębów pod narkozą. 
Stosowanie znieczulenia ma również inny aspekt – usu-
wa strach dziecka przed stomatologiem i zabiegiem 
oraz skraca czas trwania wizyty.

W obecnym czasie znieczulenie można podawać na-
wet najmniejszym dzieciom, oczywiście w odpowiednio 
dobranej dawce. Można je podawać dziecku podczas 
leczenia zębów zarówno mlecznych, jak i stałych.

JAKIE ZNIECZULENIE  
MOŻNA PODAĆ DZIECKU?

Dziecko może otrzymać znieczulenie takie samo jak 
dorosły – oczywiście w odpowiednio dobranej dawce.

Rodzaje znieczuleń:

1Miejscowe – jest to najczęściej stosowane znieczu-
lenie, podawane podczas wielu prostych zabiegów 
stomatologicznych, czasem także podczas badań 

kontrolnych. Powoduje chwilowy brak odczuwania 
bólu, temperatury i dotyku na określonym, niewielkim 
obszarze w jamie ustnej. Podawane jest w okolicy zęba, 
który ma być leczony. Zaczyna działać kilka minut po 
podaniu. Nie powoduje utraty świadomości.

Bardzo istotne jest 
wcześniejsze przygotowanie 
dziecka do planowanego 
leczenia zębów.
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Znieczulenia miejscowe dzielimy na:

powierzchniowe – przed podaniem znieczulenia stoma-
tolog smaruje miejsce, w którym zamierza wkłuć igłę, 
maścią, żelem lub stosuje aerozol, aby zapobiec niemi-
łym odczuciom związanym z podawaniem znieczule-
nia. Czasami podaje się je przy drobnych zabiegach (np. 
wyrwaniu chwiejącego się zęba mlecznego) lub czyn-
nościach stomatologicznych (np. zakładaniu formówki),

nasiękowe – ten rodzaj znieczulenia wprowadza się 
do tkanki. Stosuje się je do wyrywania zębów i podczas 
leczenia zębów górnych i siekaczy dolnych,

przewodowe – to znieczulenie podaje się w pobliżu 
pnia nerwu. Zapewnia ono znieczulenie na dużym ob-
szarze przy podaniu małej ilości środków. Stosowane 
jest głównie podczas leczenia zębów dolnych,

śródwięzadłowe – znieczulenie wstrzykuje się do szpa-
ry ozębnej za pomocą specjalnych strzykawek ciśnie-
niowych. Powoduje ono brak czucia i bólu w obrębie 
jednego zęba.

2Ogólne – znieczulenie to musi być podawane 
przez anestezjologa. Stosuje się je podczas 
złożonych zabiegów, zabiegów chirurgicznych, 

a także w  trudnych przypadkach, np. u dzieci nadwraż-
liwych, nadpobudliwych czy niepełnosprawnych. Może 
być podawane dwoma sposobami: wziewnie lub dożyl-
nie – czasami łączy się te metody. Dziecko nie pamięta 
zabiegu. Po zabiegu pozostaje na obserwacji, aż do peł-
nego powrotu świadomości. Do domu powinno wrócić 
pod opieką osoby dorosłej.

3Złożone – jest to  znieczulenie  miejscowe 
uzupełnione środkami uspokajającymi, czyli 
sedacją. 

 
Sedację możemy uzyskać za pomocą:
• gazu rozweselającego, czyli mieszaniny dwutlen-

ku azotu i tlenu, który powoduje u dziecka miłe 
uczucie odprężenia, czasem stan półsnu. Wycisza, 
usuwa lęk, a także ból. Podawany jest za pomocą 
maseczki zakładanej na nos,

• leku, o podaniu którego decyduje lekarz.

W sedacji dziecko zachowuje kontakt z lekarzem.  
Jest to najczęstsza metoda stosowana przez stoma-
tologów dziecięcych. Najczęściej przed leczeniem, 
dziecko dostaje maseczkę (o aromacie truskawkowym 
lub pomarańczowym), którą zabiera do domu i pod 
kontrolą rodziców ćwiczy zakładanie i oddychanie. 

Dzięki temu jest prawidłowo przygotowane do wizyty 
u dentysty.

Do bardziej wyrafinowanych sposobów znieczulenia na-
leżą urządzenia do znieczuleń komputerowych. Tutaj 
narkoza podawana jest za pomocą przyrządu w kształ-
cie bardzo cienkiego długopisu lub, jak kto woli, różdż-
ki. Ten kształt zapewnia całkowitą swobodę i precyzję 
ruchu w trakcie pracy oraz eliminuje strach przed strzy-
kawką i igłą. Lekarz ma do dyspozycji kilka prędkości 
podawania znieczulenia. Dzięki temu płyn wolniej roz-
chodzi się w tkankach. Daje to dwie korzyści. Po pierw-
sze fizjologiczne tempo podawania i rozchodzenia się 
płynu powoduje, że nie wywołuje on odczuć bólowych. 
Po drugie, zazwyczaj już po podaniu kilku pierwszych 
kropli płynu następuje znieczulenie, dzięki czemu pod-
czas reszty procesu pacjent ma odczucie podobne do 
nacisku palcem na dziąsło. Niestety nie u każdego pa-
cjenta można zastosować ten rodzaj znieczulenia.

Objawy niepożądane i skutki uboczne znieczulenia:

powikłania ogólne:

• omdlenie – krótkotrwała utrata przytomności z za-
chowaniem krążenia i akcji serca. Przyczyną może 
być silny strach lub bodziec bólowy, 

• odczyn toksyczny – następuje po podaniu środka 
znieczulającego w zbyt wysokim stężeniu, za dużej 
dawce lub na skutek indywidualnej reakcji aler-
gicznej. Występuje pobudzenie, drętwienie języka, 
zaburzenia widzenia, drgawki i skurcze mięśni. 
W skrajnych przypadkach może wystąpić śpiączka.  
Ostre odczyny toksyczne mogą doprowadzić do 
niewydolności oddechowej, a nawet do zgonu. 

Powikłania miejscowe – przeważnie spowodowane złą 
techniką podania znieczulenia:
• uszkodzenie nerwu czuciowego,
• krwiak tkanek,
• miejscowe niedokrwienie tkanek,
• porażenie nerwów ruchowych,
• zainfekowanie organizmu podczas iniekcji 

znieczulenia,
• ból po zabiegu,
• uszkodzenie wargi,
• złamanie igły przez gwałtowny ruch pacjenta,
• niedostateczne znieczulenie.

Zadaniem rodziców jest znalezienie specjalisty, który 
zadba o dobrą atmosferę podczas leczenia. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL
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RABAT OD

15%

RECENZJE REDAKTORA
mgr farmacji Anna Krzymińska

SZCZOTECZKI I NICI 
DENTYSTYCZNE ELGYDIUM

Produkty Elgydium to szeroka gama artykułów do higieny 
jamy ustnej. Produkowane są od 45 lat we Francji z zasto-
sowaniem najnowszych specjalistycznych rozwiązań. Od-
powiadają na potrzeby każdego pacjenta. Od codziennej 
pielęgnacji z uwzględnieniem przeciwdziałania próchnicy, 
po problemy z dziąsłami czy nadwrażliwością. Znajdzie-
my tu również produkty do bezpiecznego i skutecznego 
wybielania zębów. Asortyment Elgydium to zarówno od-
powiednie szczoteczki do zębów, pasty optymalnie do-
pasowane do potrzeb naszych zębów oraz zróżnicowane 
produkty dodatkowe, takie jak nici dentystyczne czy czy-
ściki do przestrzeni międzyzębowych. Oczywiście firma 
śledzi światowe trendy i jak zwykle jako jedna z pierw-
szych wdraża je w swoich produktach. Hitem jest obecnie 
czarna nić dentystyczna. Zapraszamy, pomożemy wybrać 
odpowiedni zestaw – do domu, pracy oraz na wyjazd. Te-
raz szczoteczki i nici dentystyczne w promocji z rabatem.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO
395 ZŁ

GUM ORTHO

Z produktami GUM dbanie o zęby w trakcie noszenia aparatu or-
todontycznego jest proste. Żelowa pasta dociera w miejsca trud-
no dostępne. Nie uszkodzi aparatu ortodontycznego oraz jest 
bezpieczna dla delikatnych dziąseł, ponieważ nie zawiera wła-
ściwości ściernych. Odpowiednio wyprofilowana szczoteczka 
składa się z  miękkich włókien, ułożonych w kształcie litery „V“. 
Dociera do każdego zakamarka zarówno zębów jak i aparatu 
ortodontycznego. Płyn doskonałe uzupełnia całość. Polecany 
jest do stosowania w ciągu dnia, pomiędzy myciem zębów.  
W ofercie znajdziesz też nici, różnego typu czyściki czy wosk.

RABAT

15%

10% rabatu przy zakupie 1 szt. szczoteczek lub nici
15% rabatu przy zakupie 2 szt. szczoteczek lub nici
20% rabatu przy zakupie 3 szt. szczoteczek lub nici
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CURAPROX HYDROSONIC EASY 
SZCZOTECZKA SONICZNA

Curaprox przygotowała nowy model szczoteczki do zębów. To szczotecz-
ka hydrosoniczna. Jej miękkie włosie powoduje, że szczotkowanie jest 
nie tylko łatwe, ale i bezpieczne. Polecamy tę szczoteczkę każdemu po-
wyżej 4. roku życia. Dzieciom, ponieważ zapewni ich zębom prawidłowy 
stan i pomoże wyrobić dobre nawyki. Natomiast dorosłym, a szczególnie 
osobom, które mają wrażliwe dziąsła lub noszą aparat ortodontyczny, 
stosowanie jej zwiększy komfort funkcjonowania. Dla szczoteczki hydroso-
nicznej Curaprox Easy nie ma miejsc trudnych do dotarcia i wyczyszczenia. 
Dzięki technologii hydrosonicznej czyści zęby i ciężko dostępne obszary: 
linię dziąseł, kieszenie dziąsłowe, ukryte kieszenie, stałe protezy, implanty 
i aparaty ortodontyczne. Posiada trzy tryby czyszczenia: start, clean oraz 
smile, a także trzy częstotliwości 22 000, 32 000 i 42 000 drgań na minutę. 
Zawiera w komplecie dwie główki: sensitive i power. Główka sensitive jest 
idealna dla początkujących użytkowników – w wyjątkowo łagodny i de-
likatny sposób zapewnia zębom wysoki poziom czystości. Główka power 
zapewnia najwyższą wydajność czyszczenia wśród szczoteczek sonicz-
nych – dla pacjentów, którzy potrzebują bardziej zdecydowanego czysz-
czenia, ale nadal pragną  bezpieczeństwa dla swoich dziąseł. Istotne jest, 
że szczoteczka bardzo dobrze sprawdza się u osób ze słabszą koordynacją 
motoryczną, m.in. u osób starszych lub z zaburzoną zdolnością ruchową.



MGR FARMACJI JAKUB ZUBLEWICZ

GINEKOMASTIA   
– POWIĘKSZENIE PIERSI U MĘŻCZYZN

GINEKOMASTIA TO POWIĘKSZENIE JEDNEJ  
LUB OBU PIERSI U PŁCI MĘSKIEJ, SPOWODOWANE 
NADMIERNYM ROZROSTEM TKANKI GRUCZOŁOWEJ,  
NIEKIEDY TAKŻE TŁUSZCZOWEJ. GINEKOMASTIA  
JEST ZWYKLE ZWIĄZANA ZE WZGLĘDNĄ PRZEWAGĄ  
DZIAŁANIA ŻEŃSKICH HORMONÓW PŁCIOWYCH  
(ESTROGENÓW) NAD MĘSKIMI HORMONAMI  
(ANDROGENAMI) NA KOMÓRKI GRUCZOŁU SUTKOWEGO. 
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DDZIAŁANIE HORMONÓW
W korze nadnerczy każdy z nas syntetyzuje hormony obu 
płci – mężczyźni obok androgenów, także estrogeny, ko-
biety zaś poza estrogenami, również androgeny. Z reguły 
po okresie dojrzewania jest to niedostrzegalne, bowiem na 
pierwszy plan wysuwa się działanie hormonów właściwych 
dla danej płci, które pochodzą w dużych stężeniach z jąder 
lub jajników. Ginekomastia może być całkowicie natural-
nym procesem w kilku przypadkach: u noworodków, gdy 
działają hormony płciowe matki, u 50% chłopców w okresie 
pokwitania oraz w starszym wieku, gdy wygasa czynność 
jąder. Nawet do 30% dorosłych mężczyzn może borykać się 
z ginekomastią bez zwiększonej ilości estrogenów w ustroju, 
która spowodowana jest po prostu nadmierną wrażliwością 
gruczołu sutkowego na żeńskie hormony. Przyczyną tego 
mogą być predyspozycje genetyczne. 

GINEKOMASTIA CZY NADWAGA?

W pierwszej kolejności warto ustalić, czy jest to ginekomastia 
czy nadwaga. Oprócz ogólnej oceny masy ciała, często już 
badanie przedmiotowe u lekarza pierwszego kontaktu po-
zwala stwierdzić, czy w okolicy brodawki sutkowej rozwinęła 
się tkanka gruczołowa, czy tkanka tłuszczowa. Ginekomastia 
może mieć bolesny przebieg. Jeżeli pacjent zgłasza mro-
wienie w okolicy brodawki sutkowej, dodatkowo jest ona 
otoczona twardą tkanką, sugeruje to podłoże gruczołowe 
problemu. Nadwrażliwość na dotyk występuje zwykle w po-
czątkowym okresie powiększania się piersi i dotyczy około 
40% pacjentów. Natomiast w przypadku otyłości – tkanka nie 
różni się niczym w badaniu od zwykłej tkanki tłuszczowej, 
jest miękka i niebolesna oraz zazwyczaj nie towarzyszą jej 
objawy świądu czy mrowienia brodawek sutkowych. Otyłość 
również może prowadzić do ginekomastii, ponieważ w tkan-
ce tłuszczowej zwiększa się aktywność enzymu, który prze-
kształca męskie hormony płciowe w żeńskie. 

DIAGNOSTYKA I PRZYCZYNY 
GINEKOMASTII

W celu kompleksowej diagnostyki ginekomastii lekarz zle-
ca szczegółowe badania: laboratoryjne (morfologia krwi, 
wskaźniki czynności wątroby i nerek, hormony) oraz obra-
zowe (USG sutków, jąder, nadnerczy, przysadki). Badania hor-
monalne wykonywane są przede wszystkim w przypadkach 
ginekomastii po okresie pokwitania, u szczupłych mężczyzn, 
jeśli obserwujemy duże nasilenie i narastanie zmian, tkliwość 
piersi, stwierdza się zaburzenia erekcji, obniżenie potencji 
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lub zmiany wielkości i konsystencji jąder. Jeżeli wy-
kazują one nieprawidłowości, konieczna jest dalsza 
konsultacja ginekomastii u endokrynologa. 

Wśród przyczyn patologicznej ginekomastii wieku  
dorosłego wyróżniamy: 
• stosowanie niektórych leków – sterydów ana-

bolicznych, glikozydów naparstnicy, leków mo-
czopędnych, przeciwgrzybicznych, hamujących 
wydzielanie kwasu solnego w żołądku, przeciw-
nadciśnieniowych, przeciwdepresyjnych, przeciw- 
drgawkowych,

• otyłość,
• nadczynność tarczycy,
• nowotwory jąder, hormonalnie czynne guzy 

nadnerczy,
• skłonności dziedziczne,
• schorzenia podwzgórza i przysadki mózgowej,
• choroby wątroby i nerek,
• zakażenie wirusem HIV,
• choroby idiopatyczne (bez określonej przyczyny).

przysadki mózgowej bądź stosowania niektórych ste-
rydów anaboliczno-androgennych, po usunięciu pier-
wotnej przyczyny, stosuje się leki obniżające poziom 
prolaktyny. W przypadku nadmiernego przekształcania 
androgenów do estrogenów, stosuje się blokery enzy-
mu odpowiedzialnego za tę reakcję, zmniejszając tym 
samym bezwzględną ilość estrogenów w organizmie. 
W terapii równie często wykorzystuje się leki przeciw- 
estrogenowe, czyli blokery receptora estrogenowego 
mające za zadanie uniewrażliwić tkankę gruczołową 
na nadmierną ilość estradiolu. Do każdego przypadku 
należy podejść indywidualnie i pamiętać, że leczenie 
farmakologiczne daje najlepsze efekty w przypad-
ku pojawienia się pierwszych objawów ginekomastii 
(swędzenie, ból, guzek za brodawką sutkową). Czasem 
w przypadku dłużej trwających objawów samo leczenie 
zachowawcze nie wystarczy i należy przejść do metod 
bardziej inwazyjnych. 

CZY ZABIEG CHIRURGICZNY  
JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM? 

Ostatnim krokiem jest leczenie chirurgiczne, czyli wy-
cięcie tkanki gruczołowej spod brodawki sutkowej. 
Zabiegi należy wykonywać wyłącznie u doświadczo-
nych chirurgów. Leczenie operacyjne może nieść ze 
sobą działania niepożądane, takie jak: krwawienia 
i krwiaki, infekcję rany, zaburzenia czucia brodawki 
sutkowej, zaburzenia ukrwienia brodawki sutkowej 
mogące prowadzić do jej obumarcia i usunięcia, po-
wikłania zatorowo-zakrzepowe, asymetrię w obrębie 
operowanej okolicy. Należy pamiętać, że w przypadku 
nieustania pierwotnej przyczyny ginekomastii może 
ona powrócić i konieczne będzie ponowne leczenie.

GINEKOMASTIA TO NIE TYLKO  
DEFEKT ESTETYCZNY 

Jak widać problem powiększenia okolicy sutków 
u mężczyzn jest dość złożony, a odpowiedź na pyta-
nie, do jakiego lekarza udać się z ginekomastią, nie 
jest jednoznaczna. Leczeniem tej przypadłości powinni 
zajmować się różni specjaliści z odpowiednim doświad-
czeniem w tej dziedzinie. 

Wbrew pozorom nie jest to jedynie estetyczny defekt, 
ale istotny problem kliniczny. Niekiedy ginekomastia 
jest groźna. Należy zawsze pamiętać o możliwości 
istnienia poważnych chorób, które objawiają się gine-
komastią, a które powinny być szybko zdiagnozowane 
i leczone. Dodatkowo powiększenie i tkliwość gruczo-
łów piersiowych u mężczyzny może istotnie wpływać 
na pogorszenie jakości życia i stanowić poważny pro-
blem psychologiczny. 

WIĘCEJ O ZDROWIU MĘŻCZYZNY ZNAJDZIESZ NA 

ETWOJFARMACEUTA.PL

Otyłość może prowadzić  
do ginekomastii, ponieważ w tkance 
tłuszczowej zwiększa się aktywność 
enzymu, który przekształca męskie 
hormony płciowe w żeńskie. 

ALKOHOL JEST 
PRZECIWWSKAZANY

Wielu panów może zadawać sobie również pytanie, czy 
jest związek między spożyciem alkoholu a ginekoma-
stią. Wysokoprocentowe napoje oraz używki mogą nie-
stety zachwiać równowagą hormonalną w organizmie 
poprzez zmniejszenie syntezy testosteronu i osłabienie 
czynności wątroby. W diecie osób zmagających się z tą 
przypadłością, alkohol nie jest wskazany. 

JAK LECZYĆ GINEKOMASTIĘ? 

Dotychczas brak jest w pełni skutecznych i bezpiecz-
nych sposobów leczenia tego zaburzenia. W miarę 
możliwości należy zacząć od znalezienia przyczyn 
choroby. Jeśli badania nie ujawniają przyczyny gine-
komastii, to początkowo pacjentów poddaje się obser-
wacji. Nawet w 85% przypadków można spodziewać 
się samoistnego cofnięcia zmian. Leczenie farmakolo-
giczne jest najbardziej skuteczne w aktywnej fazie cho-
roby, czyli w ciągu pierwszego roku i często przynosi 
tylko częściową poprawę. Żaden lek nie jest obecnie 
oficjalnie zarejestrowany do leczenia ginekomastii. 
W przypadku ginekomastii powstałej w wyniku guza 
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CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO
195 ZŁ

SESDERMA FACTOR G KREM 50 ML 
+ FACTOR G SERUM 30 ML

Marka Sesderma jest znana z wykorzystywania nanotech-
nologii, m.in. zamykania substancji czynnych w liposomach.  
Zapewnia to długotrwały komfort oraz działanie w głęb-
szych warstwach naskórka. Linia Factor G Renew posiada 
silne działanie przeciwstarzeniowe oraz ujędrniające dzięki 
zawartym w produktach czynnikach wzrostu pochodzenia 
naturalnego, takich jak tripeptydy, komórki macierzyste  
jabłoni domowej, witamina E oraz wąkrotka azjatycka.  
W zestawie Factor G Renew znajdziemy odżywczy krem 50 ml  
oraz serum 30 ml. Oba produkty są zalecane do stosowania 
rano i wieczorem. Badania kliniczne potwierdziły ich wyso-
ki wpływ na syntezę kolagenu oraz elastyny. Produkty te są 
zalecane do każdego rodzaju skóry.

WYBRANE PRODUKTY MARKI 
URIAGE

Uriage to marka bazująca na bogatej w minerały oraz pier-
wiastki śladowe wodzie termalnej, która ma właściwości na-
wilżające oraz kojące, wzmacniając również barierę skórną. 
Uriage ma wiele interesujących produktów, wśród których 
możemy wyróżnić te nawilżające, jak Uriage Eau Thermale 
Water Jelly oraz bazę rozświetlająco-upiększającą URIAGE 
Eau Thermale. Oba kosmetyki mają lekką konsystencję, de-
dykowane są zarówno osobom ze skórą tłustą, jak i miesza-
ną. Świetnie sprawdzają się również jako baza pod makijaż. 
Linia Hyseac to linia dla osób ze skórą tłustą i trądzikową, 
wśród wielu produktów warto zwrócić uwagę na bestsellero-
wy krem Hyseac 3-Regul oraz żel oczyszczający. Marka Uria-
ge nie zapomina również o pielęgnacji włosów, jej szampon 
Uriage Ds Hair ma działanie kojące i jest polecany dla osób 
z wrażliwą skórą głowy.

SESDERMA HIDRADERM HYAL 
SERUM 30 ML+ AZELAC RU 
EMULSJA SPF50 50 ML 

Problem z przebarwieniami pojawia się w różnych okolicz-
nościach, np. po ekspozycji na słońcu czy w okresie ciąży.  
Z niektórymi przebarwieniami rodzimy się i są to na przykład 
piegi. Przebarwienia to zazwyczaj dokuczliwy problem, który 
ciężko zwalczyć i niestety często nawraca. Marka Sesderma 
wypuściła w edycji limitowanej zestaw, w którym znajdziemy 
emulsję Azelac Ru z spf 50 oraz serum Hyal Hidraderm. Oba 
produkty są polecane przy dużej ekspozycji na słońcu. Emul-
sja ma działanie depigmentacyjne, rozświetlające oraz po-
siada wysoki filtr chemiczno-fizyczny, który chroni nas przed 
promieniami UV. Aby dopełnić efekt, pod krem można nało-
żyć serum z kwasem hialuronowym oraz ceramidami, które 
świetnie nawilżą odwodnioną skórę po kontakcie ze słońcem.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO
169 ZŁ

RABAT15%

SVR ESSENCE HYDRA B 150ML, 
SVR MASQUE C ANTI-OX  50ML, 
SVR MASQUE 

SVR znowu zaskakuje nas nowościami. Gama produktów zosta-
ła poszerzona o maskę na biocelulozowej płachcie oraz esen-
cję z zawartością witaminy B3, która ma właściwości kojące  
i przeciwzapalne. Dodatkowym składnikiem jest niskocząstecz-
kowy kwas hialuronowy, wnikający w głębsze warstwy naskór-
ka, wygładzając zmarszczki powstałe w wyniku odwodnienia 
skóry. Produkty są przeznaczone dla osób o wrażliwej skórze, 
skłonnej do zaczerwienień oraz po zabiegach kosmetycznych. 
Ponadto w nowej odsłonie zobaczymy mikropilingującą maskę 
ANTI-OX na bazie 25-procentowej witaminy C o działaniu anty-
oksydacyjnym oraz ujednolicającym kolor skóry. Jest to idealna 
maska do stosowania przed wyjściem. Wystarczy 15 minut, aby 
Twoja skóra nabrała zdrowego blasku.

RABAT15%



TECHNIK FARMACEUTYCZNY BARBARA ŻMIJEWSKA 

CZYM JEST 
PÓŁPASIEC?
PÓŁPASIEC TO CHOROBA ZAKAŹNA  
WYWOŁYWANA PRZEZ WIRUSY  
Z RODZINY HERPES.  
CZYNNIKIEM CHOROBOTWÓRCZYM  
JEST VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV). 
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ZDROWIE

Pierwszy kontakt z VZV związany jest z zachoro-
waniem na ospę wietrzną. Najczęściej przecho-
dzimy ją w wieku przedszkolnym lub szkolnym, 
nabywamy wówczas odporność na chorobę, 
lecz wirus zostaje w organizmie już na zawsze. 
Umiejscawia się w nerwach czuciowych i tam 
ulega uśpieniu. 

Aktywacja wirusa następuje w sytuacji:
• obniżenia odporności,
• przyjmowania leków immunosupresyjnych 

(przeciw odrzuceniu przeszczepów),
• kontaktu z wydzielinami z pęcherza osoby 

chorej (materiał zakaźny).

Pierwsze objawy choroby są niespecyficzne i w du-
żej mierze przypominają przeziębienie. Występuje 
wówczas ogólne osłabienie, wysoka temperatura 
i ból gardła. Po około 2–3 dniach występują bar-
dziej charakterystyczne objawy, takie jak:
• zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie i mro-

wienie skóry, 
• wysypka, 
• ostry, przeszywający lub kłujący ból,
• przeczulica skóry chorobowo zmienionej. 

Cechą charakterystyczną półpaśca jest występo-
wanie objawów tylko po jednej stronie ciała, nie 
przekraczając linii środkowej. Z medycznego punk-
tu widzenia oznacza to, że wirus atakuje nerwy 
międzyżebrowe, a wysypka występuje w okolicy 
piersiowej lub lędźwiowej. 

PÓŁPASIEC OCZNY I USZNY 

Oprócz klasycznej (połowicznie występującej wy-
sypki), wyróżniamy formy niespecyficzne:
• półpasiec oczny,
• półpasiec uszny, 
• półpasiec rozsiany.

Półpasiec oczny i uszny atakuje nerw trójdzielny 
twarzy. W ocznym wysypka występuje na twarzy, 
czole, głowie, a nawet na powiece czy gałce ocznej. 
Jest najbardziej groźną postacią choroby, gdyż może 
doprowadzić do całkowitego porażenia nerwu twa-
rzowego, opadania powieki i kącika ust, a także do 
uszkodzenia i utraty wzroku. 

W przypadku półpaśca usznego wysypka zlokalizo-
wana jest w pobliżu lub we wnętrzu ucha. Oprócz 
porażenia nerwu twarzowego może wystąpić utra-
ta smaku, jak również jednostronne uszkodzenie 
słuchu.

O półpaścu rozsianym, zwanym uogólnionym, 
mówimy, gdy zmiany występują na całym tułowiu 
chorego. 

JAK DŁUGO TRWA PÓŁPASIEC?
Długość choroby uzależniona jest od ilości wykwi-
tów i obszaru ich występowania, a także reakcji cho-
rego na pierwsze objawy. Ważne jest jak najszybsze 
zdiagnozowanie i przyjmowanie leków o działa-
niu przeciwwirusowym i środków wysuszających. 
Pęcherze mogą namnażać się przez około 4 dni. 
Powstałe wykwity najpierw występują pojedynczo 
i dopiero później łączą się w skupiska. Czas trwania 
choroby to około 1–2 tygodnie. W tym czasie do-
chodzi do zaleczenia wykwitów, z których powstają 
strupki. Objawy takie jak ból czy przeczulica mogą 
występować jeszcze przez miesiąc. W przypadku 
długotrwale utrzymującego się bólu, konieczna jest 
ponowna wizyta u specjalisty w celu wykluczenia 
lub potwierdzenia powikłań półpaśca, np. neuralgii. 
Do powikłań zaliczamy także porażenie nerwu trój-
dzielnego twarzy, przebarwienia skórne lub blizny.

CZY PÓŁPASIEC JEST 
ZARAŹLIWY?

Możliwość zarażenia półpaścem jest bardzo mała 
i wynosi około 10%; dla porównania z ospą wietrzną, 
gdzie możliwość zarażenia to około 90%. Chorego 
należy odizolować szczególnie od kobiet ciężarnych, 
małych dzieci, osób z obniżoną odporności lub po 
przeszczepie. Półpaścem zarazić się może tylko oso-
ba, która przebyła ospę i miała kontakt z materiałem 
zakaźnym. Osoba, która nie chorowała jeszcze na 
ospę wietrzną, w kontakcie z materiałem zakaźnym 
może zachorować, ale tylko na ospę.

W profilaktyce zakażenia, ważne jest zachowanie 
podstawowych zasad higieny osobistej. Ryzyko za-
rażenia, podczas kontaktu czy pielęgnacji osoby 
chorej, zmniejszamy poprzez częste mycie rąk czy 
stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczek). 

Najczęściej choroba występuje u osób dorosłych, 
bardzo rzadko u kobiet ciężarnych i małych dzieci. 
Według badań statystycznych najwięcej zachoro-
wań odnotowuje się około 50. roku życia. 

Występowanie półpaśca u dzieci jest niezwykle 
rzadkie. Najczęściej dotyczy dzieci, u których ospa 
wietrzna wystąpiła bardzo wcześnie (między 1.  
a 2. rokiem życia).

Kobiety ciężarne nie powinny mieć kontaktu z osobą 
chorą, szczególnie w sytuacji, gdy same nie chorowały 
na ospę. Pierwszy kontakt ciężarnej z VZV stanowi 
ryzyko wad wrodzonych u dziecka. Półpasiec u cię-
żarnej, również nie jest pożądany, lecz nie stanowi 
on zagrożenia dla dziecka i może być leczony według 
ogólnego schematu. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL
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MGR FARMACJI JOANNA JAKÓBCZYK 

FITOKANNABINOIDY   
– ZWIĄZKI CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA GATUNKU CANNABIS

1 LISTOPADA 2017 ROKU WESZŁA W ŻYCIE USTAWA, 
DOPUSZCZAJĄCA STOSOWANIE W POLSCE MARIHUANY 
MEDYCZNEJ W CELACH TERAPEUTYCZNYCH.  
KONOPIE MEDYCZNE W NASZYM KRAJU ZAREJESTROWANE 
SĄ JAKO SUROWIEC FARMACEUTYCZNY. 
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KKażdy lekarz z czynnym prawem wykonywania zawodu (poza 
lekarzem weterynarii) ma możliwość stosowania w swojej 
praktyce konopi medycznych. Specjalista zapoznaje się z do-
kumentacją medyczną pacjenta, aktualnymi wynikami badań 
(jak np. morfologia, rezonans magnetyczny etc.), przeprowa-
dza wnikliwy wywiad, obejmujący doskwierające symptomy, 
dotychczasową farmakoterapię w zdiagnozowanej jednostce 
chorobowej. Ponadto ocenia możliwe korzyści terapeutyczne 
oraz ewentualne interakcje z przyjmowanymi lekami i ryzyko 
działań niepożądanych. Na tej podstawie, zgodnie ze swoją 
najlepszą wiedzą i praktyką, podejmuje decyzję odnośnie 
kwalifikacji pacjenta do terapii konopnej. 

W Polsce przepisy nie stanowią formalnych ograniczeń, co do 
wskazań chorobowych, dawkowania, wieku oraz płci pacjen-
ta, trybu podejmowania decyzji (np. wymogu wyczerpania 
innych metod). W praktyce oznacza to, że jeśli lekarz widzi 
szansę poprawy stanu zdrowia pacjenta poprzez włączenie 
go w terapię konopną, może podjąć leczenie konopiami me-
dycznymi. Pełni ono najczęściej rolę pomocniczą, uzupełnia-
jącą dotychczasowe leczenie farmakologiczne. Schorzenia, 
w których konopie medyczne mogą przynieść efekty tera-
peutyczne, potwierdzone badaniami naukowców na całym 
świecie (m.in. w Izraelu, Kanadzie, USA), przybliżyłam w po-
przednim numerze naszego pisma.

WŁAŚCIWOŚCI THC

THC wykazuje działanie przeciwbólowe, zmniejszające 
nudności i wymioty wywołane chemioterapią, stymulu-
jące apetyt i obniżające motorykę jelit, miorelaksacyjne 
(rozkurczające mięśnie), przeciwzapalne, przeciwświądo-
we, rozkurczające oskrzela, neuroprotekcyjne (ochronne 
na komórki nerwowe), antyspastyczne (zwiotczające mię-
śnie), przeciwutleniające i wiele innych, wykorzystywanych 
współcześnie w terapii pacjentów. 

Jest to jednocześnie związek, który poprzez wpływ na re-
ceptory kannabinoidowe w określonych strukturach mózgu, 
wywołuje działanie psychoaktywne (początkowo odczuwana 
jest euforia, słowotok, zmiana wrażeń słuchowych, wzroko-
wych, węchowych, następnie relaksacja, wyciszenie, zabu-
rzenie percepcji czasu, senność, apatia). Jest to efekt ści-
śle zależny od dawki – dlatego tak ważne jest prawidłowe 
dobranie terapeutycznej dozy surowca – najmniejszej sku-
tecznej. Przyjęcie zbyt wysokich dawek THC może wywołać 
lęk, dezorientację i odurzenie. Bardzo istotnym w terapii 
konopnej fitokannabinoidem jest kannabidiol. Poza ogrom-
nym spektrum możliwych działań farmakologicznych, takich 
jak efekt przeciwzapalny, antyoksydacyjny (przeciwutlenia-
jacy), przeciwbólowy, przeciwwymiotny, antyepileptyczny 
(przeciwpadaczkowy), uspokajający, przeciwlękowy, popra-
wiający nastrój, neuroprotekcyjny, przeciwdrobnoustrojo-
wy, co bardzo istotne kannabidiol zmniejsza także wpływ 
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neurobehawioralny THC. Zatem w terapii odmianami 
suszu o wysokich stężeniach THC bardzo istotna dla 
pacjenta może okazać się zawartość przeciwpsycho-
tycznego CBD. Kannabidiol poprzez pośredni wpływ na 
receptory kannabinoidowe (modulacja allosteryczna) 
zmniejsza działanie psychoaktywne tetrahydrokanna-
binolu na organizm człowieka. Dzięki temu pacjenci le-
piej tolerują kurację delta-9-tetrahydrokannabinolem 
– np. chorzy, potrzebujący silnego uśmierzenia bólu 
nowotworowego, migrenowego, neuropatycznego, czy 
też pacjenci z SM (stwardnienie rozsiane), cierpiący na 
nadmierne napięcie mięśniowe.

Na dzień dzisiejszy w Polsce dostępny mamy jeden suro-
wiec farmaceutyczny, kanadyjskiego producenta, o za-
wartości THC 19% (+/– 10%) i znikomym stężeniu CBD, 
poniżej jednego procenta (susz pod nazwą: Cannabis 
sativa flos, odmiana lemon skunk, Red No 2). Najpewniej 
wiosną 2020 roku pojawi się na naszym rynku kolejny 
preparat tegoż wytwórcy – będzie to odmiana hybrydo-
wa, która zapewni pacjentom zawartość zarówno THC, 
jak i CBD, w przybliżonym stosunku: 1 do 1.  

INNE WŁAŚCIWOŚCI 
KANNABINOIDÓW 

Badacze odkrywają wciąż właściwości bioaktywne 
kolejnych kannabinoidów. Wykazano już działanie 
przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, antydepresyjne, 
a także przeciwbólowe CBG. Naukowo potwierdzono 
także efekt przeciwdrgawkowy, uśmierzający ból oraz 
przeciwzapalny w przypadku THCV. 

Za charakterystyczny zapach medycznej marihuany od-
powiada jednak inna grupa związków niż kannabino-
idy, mianowicie terpenoidy. Czy tylko za woń kwiatów? 
Otóż okazuje się, że i te związki, podobnie jak fitokan-
nabinoidy, są lipofilne, a co za tym idzie zdolne prze-
kroczyć barierę krew-mózg i odegrać znaczącą rolę 
w działaniu konopi medycznych. Związki terpenowe 
samodzielnie wywołują rozliczne efekty terapeutyczne, 
ponadto mogą działać synergistycznie z kannabino-
idami, a nawet modulować właściwości całego surow-
ca, przez to także poprawiać tolerancję całej terapii 
konopnej. Jest to tzw. efekt entourage, wyjaśniający 
ścisłą zależność działania surowca od jego składu ja-
kościowego i ilościowego. Ogromny potencjał synergii 
można wykorzystać jedynie stosując kwiaty konopi, 
ewentualnie pełne ekstrakty, zapewniające całą pa-
letę istotnych terapeutycznie związków (w odróżnieniu 
od monoizolatu danego kannabinoidu). Efektowi oto-
czenia i znaczeniu środowiska terpenowego w kuracji 
konopnej, zostanie poświęcony kolejny artykuł z cyklu: 
Medyczne konopie.

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL

Rodzaje konopi 

Znanych jest kilka podziałów systematycz-
nych konopi. Pierwszy, uwzgledniający wy-
gląd i pochodzenie rośliny, zakłada istnienie 
trzech podstawowych gatunków konopi 
(Cannabis sativa – konopia siewna, Cannabis 
indica – konopia indyjska, Cannabis ruderalis 
– konopia polna). Inna systematyka optuje za 
tezą wywodzenia się wszystkich gatunków 
konopi z jednego, podstawowego: Cannabis 
sativa i rozróżnia jedynie jego podgatunki,  
odmiany – powstałe jako efekt przystoso-
wania do warunków otoczenia. Dlaczego 
temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, 
skład podłoża, czyli warunki środowiskowe 
wzrostu konopi są tak istotne? Ponieważ ści-
śle determinują chemizm rośliny, od którego 
zależy działanie na ludzki organizm. Konopie 
zawierają około 500 związków, z 18 grup sys-
tematycznych – nie tylko najpopularniejszy, 
delta-9-tetrahydrokannabinol, posiada wła-
ściwości biologicznie czynne.

Trzy podstawowe grupy związków aktyw-
nych, zawartych w konopiach to: 
• kannabinoidy,
• terpenoidy,
• flawonoidy.

Znanych jest ponad sto terpenofenoli, cha-
rakterystycznych dla gatunku Cannabis (fito- 
kannabinoidy). Związki te wytwarzane są 
w dużym stężeniu w trichomach, czyli wło-
skach gruczołowych wydzielających żywicę, 
znajdujących się na powierzchni kwiatów 
żeńskiej odmiany konopi (stąd surowcem 
stosowanym w lecznictwie są suszone 
kwiaty żeńskie Cannabis sativa). Do najlepiej 
poznanych i przebadanych związków z tej 
grupy należą: delta-9-tetrahydrokannabinol 
(THC) oraz kannabidiol (CBD). Istnieją liczne 
badania kliniczne, raporty towarzystw nau- 
kowych oraz WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia), potwierdzające właściwości bio-
logicznie czynne tychże kannabinoidów. 
Również istotne i wciąż obserwowane pod 
kątem możliwych bioaktywności są: kan-
nabichromen (CBC), kannabigerol (CBG), 
kannabitriol (CBT), tetrahydrokannabivarin 
(THCV), kwas kannabidiolowy (CBDA), kwas 
tetrahydrokannabinolowy (THCA).

CIEKAWOSTKA
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RECENZJE REDAKTORA
mgr farmacji Agnieszka Dębowska

OLIMP GOLD-VIT C 1000 PUREWAY-C  
O SMAKU POMARAŃCZOWYM  
I CYTRYNOWYM 

Witamina C… Okazuje się, że w większości przypadków nie zapewniamy 
jej sobie w dostatecznych ilościach. Jest to niekorzystne szczególnie, 
gdy pogoda jest zmienna, ale również wtedy, kiedy okres największych 
zachorowań mamy już za sobą. Jako rozwiązanie problemu z dawko-
waniem witaminy C, warto polecić Gold-Vit C 1000, suplement diety 
zawierający maksymalną dawkę tej witaminy w postaci charakteryzu-
jącej się bardzo wysoką przyswajalnością. Rozpuszczalna forma prepa-
ratu jest idealna dla osób, które nie lubią zażywać kapsułek lub mają 
problem z ich połykaniem. Do wyboru mamy dwa orzeźwiające smaki: 
pomarańczowy i cytrynowy. 

OLIMP STRESS CONTROL

W dzisiejszych czasach stres wpisał się na stałe w życie 
społeczeństwa, najczęściej to praca jest niestety czyn-
nikiem stresogennym. Człowiek czuje się zmęczony, 
niespokojny, często towarzyszą mu trudności w zasypia-
niu. Nie każdy niestety potrafi sobie radzić ze stresem, 
dlatego pomocną dłoń wyciąga firma Olimp ze swoim 
suplementem Stress Control. Jedna kapsułka zawiera 
kompleks ekstraktów roślinnych z różeńca górskiego, 
traganka górskiego, ashwagandhy, korzenia maca, 
żeń-szenia syberyjskiego, które wspomogą organizm 
w trudnych, stresujących sytuacjach dnia codziennego.

OLIMP CHELA-MAG B6

Preparatów magnezu w aptece jest tyle, ile liter w al-
fabecie. Jak wybrać ten najlepszy? Taki, który pomoże 
uzupełnić niedobór pierwiastka. Najważniejsze to się-
gnąć po produkt cechujący się dobrą przyswajalnością, 
na przykład Chela-Mag B6 firmy Olimp. Preparat ten za-
wiera magnez pod postacią wysoce przyswajalnego che-
latu aminokwasowego Albion, gwarantującego wysoką 
biodostępność. Dodatkowo jest hipoalergiczny, co czyni 
go bezpiecznym. Laboratoria Olimp od lat dostarczają 
nam suplementy porządnej jakości w przystępnej cenie. 
Nie inaczej jest i tym razem. Chela-Mag B6 to jakość za 
rozsądną cenę.
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KOSMETOLOG MAGDALENA WYLĘŻEK 

ZASTOSOWANIE  
ZIAREN KAWOWCA 
W KOSMETYCE 

WIELE OSÓB NIE WYOBRAŻA SOBIE PORANKA BEZ TEGO 
AROMATYCZNEGO NAPOJU. KAWA W KOSMETYKACH STAJE SIĘ 
RÓWNIE POPULARNA, CO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. PRODUKTY 
KOSMETYCZNE Z JEJ ZAWARTOŚCIĄ SPRAWIAJĄ, ŻE SKÓRA 
WYGLĄDA MŁODZIEJ, JEST BARDZIEJ JĘDRNA, A TY CZUJESZ SIĘ 
JAK PO FILIŻANCE DOBREJ KAWY. WARTO POZNAĆ BLIŻEJ  
JEJ DOBROCZYNNE WŁAŚCIWOŚCI.

27
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KKrzew kawowy to wiecznie zielona roślina wystę-
pująca na terenach międzyzwrotnikowych. Ziarna 
kawy wydobywa się z zebranych owoców, a na-
stępnie łuska i selekcjonuje. Znane wszystkim wa-
lory smakowe kawy ziarnistej uzyskuje się dopiero 
w procesie palenia, kiedy to cukier w niej zawarty 
ulega karmelizacji. Kawa kojarzy się z chwilami nie-
zmąconej przyjemności. Surowiec ten jest ceniony 
od wieków. Początkowo doceniano jedynie jej smak, 
jednak później odkryto cenne właściwości pielę-
gnacyjne. Współczesny trend na kosmetyki z kawą 
powrócił dziś w świadomej ekologicznej postaci.  

NATURALNY CUDOTWÓRCA 

Kawa to popularny surowiec roślinny stosowany 
w przemyśle kosmetycznym. Zawiera w swoim 
składzie kilkaset związków chemicznych, a naj-
bardziej znanym z nich jest kofeina. Poza nią wy-
stępuje: teobromina, trygonelina, kwas kawowy, 
garbniki, węglowodany, białka i lipidy, a także 
witaminy z grupy B i 5-hydroksytryptamina po-
pularnie znana pod nazwą serotonina. Na pobu-
dzające działanie kawy mają wpływ wspomniane 

alkaloidy – kofeina i trygonelina. Zwiększają one 
dopływ krwi do mózgu, rozszerzając naczynia 

mózgowe, a także działają pobudzająco na 
układ nerwowy. Dzięki temu polepszają 

koncentrację i niwelują zmęczenie. 

MAŁA CZARNA  
DLA SKÓRY

Kawę wykorzystuje się głównie ze 
względu na zawartą w niej kofeinę 

oraz przyjemny i charakterystyczny za-
pach. Zastosowanie kawy w kosmetyce 

jest niezwykle szerokie, gdyż ma ona działa-
nie usprawniające przepływ krwi w naczyniach 

włosowatych. Ma także wpływ na adipocyty, czyli 
komórki tłuszczowe. Pomaga w usuwaniu toksycz-
nych substancji z organizmu, a także powoduje 
przyspieszony odpływ limfy z tkanki tłuszczowej. 

URODA

Tym samym jest skuteczna w kuracjach przeciw 
cellulitowi. Ściągające i poprawiające mikrokrąże-
nie działanie kawy jest wykorzystywane w kosme-
tykach pod oczy. Niwelują opuchnięcia i zaciemnie-
nia. W preparatach do pielęgnacji włosów pobudza 
mikrokrążenie, wzmacniając cebulki, zapobiegając 
ich wypadaniu i pobudzając wzrost nowych. Kofeina 
jest antyoksydantem, a więc kosmetyki z jej zawarto-
ścią chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem. 
Neutralizują też działanie wolnych rodników, zapo-
biegając stresowi oksydacyjnemu. Struktura mielonej 
kawy czyni ją doskonałym surowcem wykorzystywa-
nym do produkcji peelingu kawowego ciała i twarzy. 
Mechanicznie złuszcza zrogowaciałe komórki war-
stwy rogowej naskórka, poprawia jej koloryt oraz 
przygotowuje do aplikacji kremu.

NIE TYLKO W FILIŻANCE

Najczęściej kawę stosuje się w preparatach przezna-
czonych do pielęgnacji ciała. Ma też zastosowanie 
w produktach pod oczy, peelingach i szamponach. 
Poza bogactwem substancji  kawa wnosi do kosme-
tyku swój przyjemny zapach, co dodatkowo czyni 
kosmetyk atrakcyjniejszym. Badania konsumenckie 
dowodzą, że nawet osoby niepijące na co dzień kawy, 
z przyjemnością aplikują kosmetyki nią pachnące. 
W domowych warunkach z ziaren kawowca można 
przygotować nie tylko pyszną kawę, ale także natu-
ralne kosmetyki. Po dodaniu do mielonej zaparzo-
nej kawy, oliwy z oliwek oraz odrobiny cynamonu 
otrzymamy wygładzający, domowy peeling kawowy. 
Efekty peelingu kawowego są zauważalne niemal na-
tychmiast. Aby samodzielnie przyrządzić krem niwe-
lujący zaciemnienia pod oczami, należy wymieszać 
mieloną kawę z białkiem jaja kurzego. Maseczka 
kawowa o ujędrniającym działaniu powstanie nato-
miast po połączeniu mielonej kawy z gęstą śmietaną 
i kakao. Nie jest jednak wskazana dla skóry naczy-
niowej i wrażliwej. Łącząc mieloną kawę z żółtkiem 
jaja oraz oliwą z oliwek, otrzymamy maskę wzmac-
niającą do ciemnych włosów i skóry głowy. 

Aktualnie rośnie zainteresowanie kosmetykami na-
turalnymi oraz surowcami kosmetycznymi pozyski-
wanymi z roślin. Kawa charakteryzuje się obecno-
ścią swoistych związków biologicznie aktywnych, 
które mają udokumentowany, pozytywny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie skóry. Nie bez powodu 
ten aromatyczny napój zyskał popularność w pro-
duktach kosmetycznych, a wpływ kawy na cerę jest 
coraz lepiej poznany.   

WIĘCEJ O PIELĘGNACJI SKÓRY ZNAJDZIESZ NA 

ETWOJFARMACEUTA.PL
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LIERAC              

Lierac to francuska marka dermokosmetyków, która powstała 
w 1975 roku. W szybkim tempie stała się pionierską marką  
w walce z pierwszymi oznakami starzenia się. Wysokiej jako-
ści dobór składników pochodzenia naturalnego, uzupełniony 
o wyjątkowe zapachy sytuuje Lierac wśród marek premium. 
W portfolio znajdziemy krem dla każdego rodzaju skóry. Na 
pierwsze oznaki starzenia stworzona została linia Hydrage-
nist oparta na bazie kwasu hialuronowego oraz masła more-
lowego, które wykazują właściwości nawilżające oraz kojące. 
Kolejną linią wartą uwagi jest Supra Radiance – stworzona 
na bazie szanty białej, wygładza zmarszczki oraz ma silne 
działanie antyoksydacyjnie. Wśród produktów znajdziemy też 
krem Lift Integral o działaniu liftingującym i przywracającym 
gęstość skóry poprzez wzrost syntezy kolagenu.

HOLIKA HOLIKA EGG SOAP            

Zestaw dwóch kolorowych mydeł w kształcie jajek, zapa-
kowany w zabawną wytłaczankę to bestseller marki Holika 
Holika. Produkty te nie tylko myją skórę, ale też ją pielęgnu-
ją. W zależności od koloru, którym oznaczono skład, mamy 
możliwość osiągnięcia różnych efektów. Mydełka z zieloną 
herbatą (Green Tea) działają odkażająco, przeciwzapalnie 
i kojąco. Czarne jajeczka (Charcoal) zawierają aktywny wę-
giel, który dogłębnie oczyszcza, odświeża, wspomaga go-
jenie i wygładza. Produkty na bazie czerwonej glinki (Red 
Clay) regulują wydzielanie sebum, matują, zmniejszają 
stany zapalne i łagodzą podrażnienia. Każdy rodzaj moż-
na wykorzystywać na dwa sposoby: jako środek do higieny  
i jako maseczkę.

HOLIKA HOLIKA BIOTIN – LINIA
PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI
I STYLIZACJI WŁOSÓW

Wszyscy, którzy znają koreańską markę Holika Holika, wiedzą 
o skuteczności w pielęgnacji ciała i twarzy, jaką zapewnia ta 
marka. Teraz przyszedł czas na specjalistyczną pielęgnację 
włosów. Keratyna i kolagen to podstawowe białka budulcowe 
naszych włosów i to silne wiązanie pomiędzy nimi powoduje, 
że włos jest sprężysty, nawilżony, błyszczący i gładki! Biotyna, 
czyli witamina B7, bądź witamina H są istotnym składnikiem 
linii Holika Holika Biotin Damage Care. Żelowa konsystencja 
szamponu zachwyca wydajnością i wystarczy naprawdę nie-
wielka porcja, aby umyć skórę głowy i włosy. Pielęgnująca ma-
ska, olejkowe serum lub mgiełka nie obciążą twoich włosów,  
a sprawią, że będą świeże, pełne blasku i niewiarygodnie mięk-
kie i wygładzone.  To nie jest tylko kolejna linia produktów do 
włosów, tego trzeba spróbować, żeby odkryć nowy wymiar 
pielęgnacji włosów! Teraz produkty z tej linii możesz kupić  
w wyjątkowej ofercie rabatowej.

RABAT20%
RABAT25%

BIODERMA CICABIO RESTOR, 
BIODERMA ATODERM XEREANE, 
BIODERMA ATODERM INTENSIVE EYE

Jeśli Twoja skóra jest skłonna do zaczerwienień, podrażniona 
lub uszkodzona na skutek terapii, a stosowane produkty nie 
spełniają Twoich oczekiwań, wypróbuj NOWOŚCI Biodermy! 
BIODERMA ATODERM INTENSIVE EYE to innowacyjny produkt 
3w1: łagodzi, regeneruje skórę, a na dodatek oczyszcza. Stosuj 
go bez wody i popraw wygląd oraz elastyczność skóry wokół 
oczu. Dzięki badaniom klinicznym powstał CICABIO RESTOR 
– krem ochronno-regeneracyjny, który można stosować przy 
chemioterapii, dializach czy cukrzycy. D-pantenol – nawilży, 
analgina – zregeneruje, a mannitol – przywróci komfort skórze. 
Działanie antybakteryjne produktów zawdzięczamy lipoglicy-
nie. Natomiast z balsamem ATODERM XEREANE bariera skórna 
ulegnie restrukturyzacji i odżywieniu. Kosmetyki Biodermy to 
świetny wybór dla skóry wymagającej szczególnej troski.

RABAT20%



 URODAREKLAMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ACARD

Skład i postać: Jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania do 
stosowania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek 
krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna 
choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, 
angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu 
u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic ob-
wodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy 
żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie 
innych sposobów profilaktyki. Przeciwwskazania: Produktu Acard® nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na sub-
stancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik produktu; u pacjentów ze skazą krwotoczną; 
u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów 
z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (Acard® 150mg); u pacjentów z napadami tzw. 
astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie nieste-
roidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim 
trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a 
– rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie 
Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma 
Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02, www.polpharma.pl.

POLPRAZOL MAX

Polprazol Max. Skład i postać: 1 kapsułka dojelitowa, twarda zawiera  
20 mg omeprazolu. Wskazania: Polprazol Max jest wskazany do stoso-
wania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi  
i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciw-
wskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazo-
le lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Omeprazolu, 
podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, 
nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem. Podmiot odpowie-
dzialny: Medana Pharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela:  
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, 
tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 
2015.02.19.

STREPSILS Z MIODEM  
I CYTRYNĄ

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 
mg, 24 pastylki twarde. Claimy główne: Działa już po 1 minucie*. 
Claimy wspierające: Już po 1 minucie zwalcza przyczynę 95% przy-
padków bólu gardła*, Szybka ulga w bólu gardła, Działanie prze-
ciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne. Wskazówki 
do stosowania: Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej  
i gardła. Strepsils z miodem i cytryną, Alcohol 2,4- dichlorobenzyli-
cus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wska-
zania do stosowania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy 
ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek 
składnik preparatu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowie-
dzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
*Dotyczy działania przeciwwirusowego. Na podstawie Worral G.J., Acute sore throat,  
CanadianFamily Physician 2007, vol. 53 (1) i ChPl Strepsils z miodem i cytryną. 

HEVIRAN COMFORT

Skład i postać: Każda tabletka zawiera 200 mg acyklowiru. Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie 
wypukłe. Wskazania: Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki 
pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów,  
u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Przeciwwskazania:  
Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku 
udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; 
faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2018.05.10.



REKLAMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ALERIC DESLO ACTIVE

Aleric Deslo Active. Produkt leczniczy –10 tabletek. Skład: Desloratadi-
num 5 mg., tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do 
stosowania: łagodzenie objawów związanych z: alergicznym zapaleniem 
błony śluzowej nosa – pokrzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na 
loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o.

GAVISCON

GAVISCON o smaku mięty TAB. Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas 
+ Calcii carbonas, 250 mg + 133,5 mg + 80mg, 24 i 48 szt., tabletki do roz-
gryzania i żucia. Wskazówki do stosowania: Leczenie objawów refluksu 
żołądkowo-przełykowego, takich jak: odbijanie, zgaga i niestrawność 
(związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży lub u 
pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku. 
Gaviscon o smaku mięty TAB, 250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do 
rozgryzania i żucia Wskazania do stosowania: Leczenie objawów refluk-
su żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność 
(związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży lub u 
pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.  
Przeciwwskazania: Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na substancje 
czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzial-
ny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

FEBRISAN

Proszek musujący. Skład: 1 saszetka podłużna (5 g proszku musują-
cego) zawiera substancje czynne: Paracetamol (Paracetamolum) 750 
mg, Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg, Fenylefryny chlo-
rowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg. Wskazania: Krótko-
trwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, 
dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle zatok. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik prepa-
ratu, nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby 
serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, 
wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, 
leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawie-
niu, ß-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyj-
nymi, jaskra z wąskim kątem przesączania, ciąża i okres karmienia 
piersią, fenyloketonuria, choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 
12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

NUROFEN DLA DZIECI FORTE 
TRUSKAWKOWY  
Nurofen dla dzieci Forte, Ibuprofenum, 200 mg/5 ml, zawiesina doust-
na. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu 
o nasileniu małym do umiarkowanego. Objawowe, krótkotrwałe leczenie 
gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne nie-
steroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, 
sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glice-
rol, guma ksantan, aromat truskawkowy (zawierający glikol propylenowy, 
kwas askorbowy (E 300), naturalne i identyczne z naturalnym substancje 
aromatyczne), woda oczyszczona. Pacjenci, u których wcześniej wystą-
pił skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka 
powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych nie-
sterodidowych leków przeciwzalapnych. Pacjenci, uu których wcześniej 
wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane 
z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ. Pacjenci z czynną lub nawra-
cającą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub  
z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków 
owrzodzenia lub krwawienia). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne 
krwawienie. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydol-
nością nerek lub ciężką niewydolnością serca. Zaburzenia krzepnięcia 
(ibuprofen może wydłużać czas krwawienia). Zaburzenia wytwarzania 
krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Ostatni 
trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 
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ZDROWIE

MGR FARMACJI  AGNIESZKA DĘBOWSKA

SZKARLATYNA,   
CZYLI CHOROBA 
PŁONĄCEGO GARDŁA 
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TTrafne rozpoznanie oraz włączenie odpowiedniego anty-
biotyku gwarantuje powrót do zdrowia i zmniejsza ryzyko 
powikłań, jakie choroba ze sobą niesie. Wydawać by się 
mogło, że szkarlatyna jest infekcją zeszłego wieku, jednak 
dane statystyczne pokazują nadal stosukowo wysoką za-
chorowalność. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 15 tys.  
zachorowań (w 2017 roku ok. 13,7 tys. chorych). Jak do-
tąd, nie istnieje na rynku farmaceutycznym szczepionka 
chroniąca przed infekcją, a zachorowanie nie gwarantuje 
odporności, ponieważ bakterie wytwarzają trzy różne toksy-
ny. Dlatego też człowiek może zachorować na szkarlatynę 
kilka razy w życiu.

JAKIE SĄ OBJAWY SZKARLATYNY?

Płonica najczęściej spotykana jest u dzieci w przedziale 
wiekowym 3–8 lat, u niemowląt do 1. roku życia praktycznie 
się nie zdarza, stosunkowo rzadko chorują osoby dorosłe. 
Czas inkubacji choroby jest szybki – ok. 1–5 dni. Szkarlatyna 
objawia się wysoką gorączką, nawet do 40OC – zwykle to 
pierwszy znak choroby oraz wysypką na twarzy (rumie-
niem) – dość charakterystyczną, drobnoplamistą, koloru 
czerwonego. Wysypka pojawia się zazwyczaj w drugiej 
dobie na policzkach. Skóra wokół ust i nosa (tzw. trójkąt 
Fiłatowa) pozostaje blada. Wysypka obejmuje także tułów 
i kończyny, a najbardziej widoczna jest na klatce piersiowej, 
plecach, pośladkach i w pachwinach. Przypomina ślad po 
uderzeniu szczotką w skórę czy lekkie oparzenie słonecz-
ne, blednie przy ucisku (spowodowana jest uszkodzeniem 
naczyń krwionośnych przez toksyny bakteryjne), jest swę-
dząca i szorstka. Po ok. 7 dniach skóra zaczyna się łuszczyć 
w miejscach objętych wysypką. Gardło zaczyna boleć, na-
biera czerwonego, szkarłatnego koloru, określa się ten stan 

SZKARLATYNA (ŁAC. SCARLATINA),  
INACZEJ PŁONICA, JEST CHOROBĄ BAKTERYJNĄ, 
WYSOCE ZAKAŹNĄ, WYWOŁANĄ PRZEZ 
PACIORKOWCE β-HEMOLIZUJĄCE GRUPY A  
(STREPTOCOCCUS PYOGENES). TE SAME  
BAKTERIE WYWOŁUJĄ ANGINĘ.  
PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ SZKARLATYNA  
BYŁA CHOROBĄ O WYSOKIEJ ŚMIERTELNOŚCI, 
OBECNIE DZIĘKI SKUTECZNOŚCI 
ANTYBIOTYKOTERAPII, ZAGROŻENIE ZGONEM 
JEST BARDZO NISKIE.

„płonącym gardłem”. Widoczny jest biały nalot 
na języku, który po kilku dniach – podobnie jak 
gardło – przybiera intensywnie malinowy ko-
lor. Obserwuje się powiększone węzły chłonne 
oraz migdały. Częstym objawem są także bóle 
brzucha oraz wymioty.

SZKARLATYNA TO CHOROBA 
ZAKAŹNA

Choroba szerzy się drogą kropelkową, poprzez 
przedmioty, z którymi miał kontakt chory. Do 
zakażeń dochodzi często w dużych skupiskach, 
takich jak przedszkola czy szkoły. Infekcja prze-
noszona jest przez osoby chore na szkarlatynę, 
anginę, ozdrowieńców oraz bezobjawowych 
nosicieli bakterii Streptococcus pyogenes. 
Zdarzają się przypadki zarażenia przez kon-
takt ze skórnymi zmianami chorobowymi.

PRAWIDŁOWA DIAGNOZA 
I LECZENIE SZKARLATYNY 
KLUCZEM DO ZDROWIA

Pierwsze objawy choroby – gorączka, ból 
gardła, ból brzucha, wymioty nie są mocno 
charakterystyczne, dlatego mogą być mylone  
z innymi infekcjami, szczególnie u dorosłych. 
Wysypka jest dość charakterystyczna – czasem 
może obejmować bardzo małe obszary i ła-
two ją pominąć, dlatego ważne jest, aby przy 
każdej infekcji dokładnie badać wygląd i stan 
skóry. Obecnie w diagnostyce bardzo pomocne 
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ZDROWIE

są szybkie testy wykrywające obecność paciorkow-
ców – po kilku minutach wynik odczytuje się na 
pasku, co zwykle potwierdza diagnozę lekarza po 
badaniu i należy wtedy jak najszybciej włączyć an-
tybiotyk, aby ulżyć w bólu choremu oraz zapobiec 
powikłaniom. Test można zrobić w zaciszu własne-
go domu, jest szybki i łatwy w wykonaniu. 

LECZENIE SZKARLATYNY

Leczenie szkarlatyny opiera się na włączeniu 
antybiotyku – zwykle penicyliny przez 10 dni, 
a w przypadku uczulenia na penicylinę lekiem al-
ternatywnym jest antybiotyk z grupy makrolidów. 
Jak zawsze skuteczność terapii zależy od prawidło-
wego dawkowania – leki należy przyjmować o sta-
łych porach i w określonych odstępach czasu. Nie 
można przerywać terapii w momencie, gdy chory 
poczuje się lepiej, trzeba ściśle przestrzegać za-
leceń lekarskich. Po włączeniu antybiotykoterapii 
chory przestaje zarażać po ok. 24 godz. Ważna jest 
odpowiednia podaż płynów, a z powodu dużego 
bólu gardła wskazane są pokarmy płynne.

POWIKŁANIA PO SZKARLATYNIE

Najczęstsze powikłania po szkarlatynie to: za-
palenie ucha środkowego, węzłów chłonnych, 
stawów, nerek, gorączka reumatoidalna. Rzadsze 
powikłania to: zapalenie płuc, wsierdzia, wą-
troby i opon mózgowych. Opisano w literaturze 
przypadki ostrego kłębuszkowego zapalenia 
nerek, dlatego warto wykonać ogólne badanie 
moczu po ok. 3 tygodniach po przechorowaniu 
szkarlatyny. Bardzo rzadkie, ale niestety poważ-
ne są powikłania neurologiczne, czyli pląsawica 
Sydenhama i zespół PANDAS. Zespół PANDAS 
(ang. Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric  
Disorders Associated with Streptococcal infections), 
czyli Dziecięce Autoimmunologiczne Neuro- 
pyschiatryczne Zaburzenia Związane z infekcją 
Streptokokami, jest mało znanym i często baga-
telizowanym powikłaniem po zapaleniu pacior-
kowcowym. Objawy przychodzą nagle, a są to 
epizodyczne, nietypowe tiki, niespodziewane ru-
chy, problemy z koordynacją ruchową, problemy 
z koncentracją i skupieniem uwagi. Dzieci zwykle 
są wielokrotnie diagnozowane. Mimo wdrożenia 
długiego leczenia, nie obserwuje się poprawy. 
Ważnym kryterium w prawidłowym rozpoznaniu 
zespołu PANDAS jest przebycie infekcji paciorkow-
cowej (szkarlatyny czy anginy). 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA 

ETWOJFARMACEUTA.PL

Choroba szerzy się drogą 
kropelkową oraz poprzez 

przedmioty, z którymi  
kontakt miał chory
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HYAL-DROP MULTI

Śmiało można stwierdzić, że zespół suchego oka dotyczy 
każdego. Ekrany komputerów, klimatyzacja, słońce… przy-
czyny suchości oczu można wymieniać i wymieniać, lepiej 
jednak wybrać się do apteki po preparat, który od razu 
przyniesie ulgę. Krople Hyal-Drop multi posiadają dosko-
nały skład, przypominający film łzowy. Nie zawierają kon-
serwantów, dlatego mogą być bez obaw stosowane na 
soczewki kontaktowe. Wystarczy jedna kropla Hyal-Drop 
multi, by szybko nawilżyć i odświeżyć oko. Płyn zamknięty 
jest w buteleczce, która gwarantuje czystość i jałowość aż 
do 6 miesięcy od pierwszego użycia preparatu.

SOLGAR FORMUŁA WŁOSY,  
SKÓRA, PAZNOKCIE 

Podobno nie można mieć wszystkiego. Formuła Włosy, Skó-
ra, Paznokcie firmy Solgar udowadnia, że jednak można!  
W środku znajdziesz dokładnie wszystkie składniki, których 
organizm używa do budowy włosów oraz paznokci. Dzięki ich 
łatwo wchłanianej postaci bardzo szybko odczujesz różnicę. 
Cynk i siarka w postaci MSM doskonale redukują aktywność 
gruczołów łojowych, zmniejszając nadmierne przetłuszczanie 
się włosów.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO
195 ZŁ

SOLGAR KWAS HIALURONOWY

Preparatów na stawy jest wiele, jednak ich skuteczność czę-
sto bywa znikoma, dlatego trzeba postawić na coś sprawdzo-
nego. Doskonała propozycja na wzmocnienie i odżywienie 
chrząstki stawowej to Kwas Hialuronowy firmy Solgar, zaufa-
nego producenta suplementów diety, który działanie swoich 
produktów popiera badaniami klinicznymi. Bogata wiedza, 
staranność i standaryzacja stanowią klucz do sukcesu pre-
paratów tej marki. To dzięki nim powstał wyjątkowy Kwas 
Hialuronowy, posiadający w składzie całą gamę substancji 
wspomagających i chroniących stawy, w unikatowej formie 
BioCell Collagen II, która uzyskała aż trzy patenty w USA. Pre-
parat ten dedykowany jest szerokiej grupie pacjentów pra-
gnących poprawy funkcjonowania układu kostno-stawowego.

MULTILAC                          

O pozytywnym wpływie mikrobioty na zdrowie człowieka już 
nie trzeba przekonywać. Wiele przesłanek naukowych po-
twierdza słuszność ich stosowania. Nasuwa się pytanie, któ-
ry preparat wybrać. Niestety na rynku aptecznym jest wiele 
produktów, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. 
Suplementem, na który warto zwrócić uwagę, jest Multilac,  
o bogatym składzie – 9 szczepów z prebiotykiem, czyli z po-
żywką dla bakterii. Dzięki innowacyjnej technologii MURE, 
probiotyk chroniony jest przed kwaśnym środowiskiem żo-
łądka, aby trafić do jelit. Nie wymaga przechowywania w lo-
dówce, co jest jego dodatkowym atutem.
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AMOLOWE NA GARDŁO 
Z MIODEM I WITAMINĄ C 

Wreszcie koniec z chrypką i podrażnieniami! Pastylki 
Amolowe to skuteczne rozwiązanie, gdy gardło cierpi  
z powodu przesuszenia, klimatyzacji czy ogrzewania. 
Są po prostu niezastąpione przez cały rok dla osób 
pracujących głosem. Naturalne wyciągi z tymianku  
i prawoślazu przynoszą szybką ulgę, łagodząc wszelkie 
podrażnienia i nawilżając śluzówkę. Zapewniają prawi-
dłową emisję głosu i ułatwiają przełykanie. Okazują się 
niezwykle pomocne w dbaniu o dobrą kondycję gardła 
na co dzień. Zioła w połączeniu miodem i witaminą C  
nie tylko kurują, ale też dobrze smakują. Producent:  
Takeda Pharma Sp. z o.o.

MEDEL FAMILY PLUS ELEFANTE

Inhalator stał się podstawowym wyposażeniem domo-
wej apteczki, szczególnie jeśli w rodzinie pojawia się 
małe dziecko. Medel Family Plus Elefante jest nebuli-
zatorem o bardzo dobrych parametrach – para posiada 
cząsteczki o bardzo małych rozmiarach, docierające 
do dolnych partii układu oddechowego, pozwalając na 
skuteczną terapię w przypadku schorzeń płuc. Sprzęt 
przeznaczony jest dla całej rodziny – dwie maseczki  
w zestawie, wyposażony w ultra cichy kompresor z no-
woczesnym systemem wyciszania dźwięku, a przyjemny 
słonik na obudowie czyni go przyjaznym dla dzieci. 5 lat 
gwarancji jest potwierdzeniem wysokiej jakości sprzętu.
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CIŚNIENIOMIERZ SMART 
CARDIO MODEL AP 1316

Po ciśnieniomierz sięgają coraz to młodsze osoby, 
dlatego też rynek sprzętu medycznego dynamicznie 
się rozwija. Obecnie ciśnieniomierz musi być szybkim, 
sprawnym oraz dokładnym urządzeniem. Ciśnienio-
mierz Smart Cardio model AP 1316 jest produktem  
bardzo ciekawym i wyjątkowym – Sanity zintegro-
wała ciśnieniomierz z mankietem, a technologia FDS  
(Fast & Delicate System) zapewnia dokładność pomiaru 
oraz zmniejsza dyskomfort. Sprzęt przeznaczony jest 
dla każdej grupy wiekowej, dla młodszych i starszych, 
osób aktywnych i dbających o zdrowie.

BODYMAX ACTIVE

Bodymax to kompleks witamin doskonale znany wie-
lu osobom prowadzącym aktywny tryb życia. Zawiera  
w swym składzie kompleks niezbędnych witamin i mi-
nerałów oraz standaryzowany wyciąg z żeńszenia GGE  
w zwiększonej dawce w porównaniu ze znanym wszyst-
kim Bodymax plus oraz wyciąg z białej herbaty. Korzeń 
życia, ponieważ takie miano otrzymał żeń-szeń, zmniej-
sza zmęczenie, przywraca energię i siły witalne orga-
nizmu. Wystarczy jedna kapsułka dziennie zażywana 
rano po posiłku, by przywrócić sprawność umysłową  
i fizyczną.



CUKIER 
NIE KRZEPI!

MGR FARMACJI ELŻBIETA MICHALSKA

CUKIER JEST NAJCZĘŚCIEJ SPOŻYWANĄ SUBSTANCJĄ.  
WEDŁUG GUS, PRZECIĘTNY POLAK W 2018 ROKU ZJADŁ 51,1 KG  
TZW. WOLNEGO CUKRU, CZYLI 28 ŁYŻECZEK OD HERBATY DZIENNIE. 
JEST TO O 18 KG WIĘCEJ NIŻ 10 LAT TEMU. TYMCZASEM WEDŁUG 
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA, IDEALNA DAWKA DZIENNA  
TO 5 ŁYŻECZEK CUKRU.

 

Od smaku cukru uzależniamy 
się już jako małe dzieci,  
dostając od osoby dorosłej  
jako nagrodę lub pocieszenie 
ładnie zapakowanego 
słodkiego lizaka. 
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ODKRYCIA MEDYCZNE

C 9. Redukcja częstości występowania 
migren,

10. Polepszenie procesów uczenia się 
i pamięci. Poprawa komunikacji mię-
dzy komórkami mózgu,

11. Poprawa funkcji seksualnych. Nad- 
mierne ilości cukru mogą wyłączyć 
gen, który kontroluje poziomy estro-
genu i testosteronu w organizmie,

12. Prawidłowa flora bakteryjna, reduk-
cja zaburzeń gastrycznych.

 
OD IDEI DO CZYNÓW

Aby pomóc społeczeństwu powrócić do zdro-
wych nawyków żywieniowych, organizacje 
takie jak brytyjskie Action on Sugar ściśle 
współpracują z międzynarodowym przemy-
słem spożywczym, opracowując strategie 
redukcji cukru w produktach spożywczych. 
Prezentowane powyżej liczne argumenty 
poparte dowodami naukowymi przekonały 
decydentów kilku najbardziej znanych sieci 
sklepowych. Zmianom ulegają receptury pro-
duktów własnych, co jest szeroko promowa-
ne w mediach. Partnerem akcji w Polsce jest 
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Na innym polu trwa walka o wykreślenie 
„szklanki soku” z dziennych zaleceń spoży-
cia warzyw i owoców w ciągu dnia. Dużo ko-
rzystniej jest zjeść kolejny bogaty w błonnik 
owoc. Naturalne cukry znajdujące się w ca-
łych owocach, warzywach i produktach na 
bazie mleka nie są uważane za szkodliwe 
dla zdrowia, chociaż nadal zawierają kalorie.

Dopingiem dla osób niemogących wyobra-
zić sobie życia bez cukru może być to, że 
wystarczą 2 tygodnie rezygnacji ze słodkie-
go smaku, aby przestać odczuwać pociąg 
do słodkości. Warto obejrzeć też wypro-
dukowany w 2014 roku film dokumental-
ny „Cały ten cukier”, który jest cukrowym 
eksperymentem medycznym.  

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA 

ETWOJFARMACEUTA.PL

Co jest powodem takiego wysokiego spożycia cukru wśród spo-
łeczeństwa? W raporcie „Cukier, otyłość – konsekwencje” przygo-
towanym w 2019 roku przez NFZ, dowiadujemy się, że: „To wynik 
wzmożonej konsumpcji cukru, który jest składnikiem innych pro-
duktów spożywczych”.

NIEŚWIADOME SPOŻYCIE

Cukier jest dobry w smaku i tak powszechny w otaczających nas 
produktach, że stał się normą. Od smaku cukru uzależniamy się 
już jako małe dzieci, dostając od osoby dorosłej jako nagrodę lub 
pocieszenie ładnie zapakowanego słodkiego lizaka. 

Wydaje się, że Polacy ograniczają cukry, ponieważ zjadają mniej „czy-
stego” cukru oraz słodyczy. Tymczasem nieświadomie jemy go w pro-
duktach przetworzonych, takich jak: sosy, dania gotowe, produkty die-
tetyczne beztłuszczowe, bezbłonnikowe wyciskane soki. Najbardziej 
wzrosło spożycie słodzonych napojów, głównie energetycznych.

POZYTYWNA LISTA 

Wielokierunkowa szkodliwość cukru jest już niepodważalnie udo-
wodniona licznymi badaniami naukowymi, jednak ciężko jest się tej 
wiedzy przebić. Słodki smak kojarzy się zbyt pozytywnie. Jedną ze 
strategii edukacyjnych ma być, utworzona pod koniec 2019 roku, 
lista punktująca rzeczy, które ulegną poprawie, jeśli ilość cukru 
zredukujemy do wartości zalecanych. Każdy znajdzie w niej coś 
dla siebie. Oto niektóre podpunkty:

1. Poprawa stanu skóry. Cukier deformuje białka, które po-
magają skórze wyglądać młodziej. Wykluczenie wolnych 
cukrów z diety równa się mniejszej ilości zmarszczek  
i stanów zapalnych powiązanych ze starzeniem się,

2. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2,
3. 3-krotne zmniejszenie ryzyka zgonu na tle sercowym,
4. Spokojniejszy sen. Podwyższony cukier prowadzi do wzro-

stu poziomu kortyzolu we krwi, co może zakłócać sen,
5. Zrównoważony poziom energii w ciągu dnia,
6. Zapobiegnie brzydkiemu zapachowi z ust oraz redukcja 

ubytków zębowych,
7. Bardziej intensywne wyczuwanie naturalnych cukrów za-

wartych w owocach i warzywach oraz różnych nut sma-
kowych, które wcześniej maskował cukier pochodzący 
z dosładzania,

8. Zmniejszenie ogólnego spożycia kalorii, wzrost spalania 
tłuszczu, zamiast stale dostarczanych węglowodanów. Tym 
samym zmniejszenie wagi ciała i tłuszczu trzewnego, lepsza 
praca narządów wewnętrznych,
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WYWIAD Z MGR FARMACJI

AGNIESZKĄ 
KRASOŃ   
MM: Dlaczego wybrałaś zawód farmaceuty?

AK: Od dziecka, za sprawą rodziców, związana byłam z medy-
cyną i biologią. Tata jest lekarzem, a mama mikrobiologiem. 
Początkowo zdawałam na wydział lekarski, ale po egzami-
nach okazało się, że punktów wystarczy mi na wydział farma-
ceutyczny. Poszłam na studia i zostałam w zawodzie. Zaraz 
po studiach trafiłam na staż do wspaniałej pani kierownik, 
która tylko upewniła mnie, jak ważny i pomocny ludziom 
zawód wybrałam.

MM: Czego nauczyła Cię praca farmaceuty?

AK: Praca za pierwszym stołem z pacjentem nauczyła mnie 
cierpliwości, pokory i empatii w stosunku do drugiego czło-
wieka. Z największą starannością trzeba poświęcić uwagę pro-
blemom, z jakimi przychodzą do nas pacjenci. Najważniejszy 
dla mnie jest bezpośredni kontakt z pacjentem.

MM: Co myślisz o opiece farmaceutycznej Polsce? Co byś 
zmieniła? Co można poprawić? Co jest dobre?

AK: Opieka farmaceutyczna to bardzo istotny problem w glo-
balnej opiece nad pacjentem. Niestety w tej chwili praktycz-
nie nie funkcjonuje w naszym kraju.

Brak jest rozwiązań systemowych i niewiele szkoleń w tej 
dziedzinie, a program studiów zupełnie do tego nie przygo-
towuje. W wielu krajach to dodatkowo płatne zajęcie, u nas 
w dalszym ciągu robimy to tylko z poczucia odpowiedzial-
ności. Aby można było poświęcić się opiece farmaceutycznej 
z należytą starannością, powinniśmy mieć dostęp do całej 
farmakoterapii pacjenta. Edukacja farmaceutów powinna 
się rozpoczynać już na etapie studiów, a zmiany ustawowe 
mogą dać w przyszłości zamierzone korzyści w opiece far-
maceutycznej nad pacjentem.

MM: Które z medycznych osiągnięć uważasz za przełomowe?

AK: W dziedzinie farmacji to niewątpliwie odkrycie antybio-
tyków było tym epokowym odkryciem, które zrewolucjoni-
zowało całą medycynę. Bardziej aktualnymi są osiągnięcia 
dokonywane przez polskich lekarzy oraz pionierskie opera-
cje przeszczepów różnych narządów. Wiele z tych operacji 
wykonywanych jest po raz pierwszy na świecie i ratuje życie 
potrzebującym pacjentom.

MM: Czy można odnaleźć work-life balance, pracując jako 
farmaceuta w tak dużym mieście jak Warszawa?

AK: Nie jest łatwo zachować równowagę pomiędzy życiem 
a pracą, biorąc pod uwagę to, że nie mamy elastycznych 
godzin pracy, tylko pracujemy na zmiany. Myślę, że duże 
miasto daje mimo wszystko więcej możliwości relaksu 
i rozrywki po wyczerpującym dniu pracy. Są obiekty spor-
towe, kina, kawiarnie i różne benefity, które oferują nam 
pracodawcy, dlatego każdy może znaleźć coś odpowied-
niego dla siebie.

MM: Czy masz sprawdzone sposoby na pozbycie się stresu? 
Co sprawia Ci szczególną radość w wolnym czasie?

AK: Stres to nieodłączny element życia – pośpiech, obawa 
czy podołamy obowiązkom w pracy i domu, zaprzątają 
codziennie nasze myśli. Aby zminimalizować skutki stresu, 
staram się być dobrze zorganizowana, nie spóźniam się, 
a nadmiar napięcia rozładowuję przy dobrej książce lub 
na basenie. W wolnym czasie bardzo lubię przebywać nad 
wodą – na żaglach lub windsurfingu. Zimą zawsze znajduję 
czas na narty w naszych Tatrach lub włoskich Alpach.

MM: Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała redaktor prowadząca, 
Marta Machnacka

TWÓJ FARMACEUTA 

4040

NUMER 28



41

SZAMPONY KLORANE 

Wiosna to czas regeneracji włosów po zimie. Ich słaba kondycja może wskazy-
wać na niedobory składników pokarmowych, choroby, przemęczenie i przeżywany 
stres, czego konsekwencją może być nawet wypadanie włosów. Produkty Klorane 
to swoisty koktajl witaminowy wzbogacony o chininę i keratynę, otulający włos od 
zewnątrz. Dodatek roślinnych ekstraktów wzmacnia i odżywia. Dzięki komplekso-
wemu działaniu znowu będą zachwycały zdrowym wyglądem i blaskiem. Zadbaj 
o swoje włosy z Klorane!

RECENZJE REDAKTORA
kosmetolog Paulina Boruta

category manager Katarzyna Rinas
technik farmaceutyczny Barbara Żmijewska

MUSTELA NA ROZSTĘPY                 

Rozstępy to częsty problem pojawiający się w okresie dojrzewania, podczas szybkiego wzrostu masy mięśnio-
wej oraz w ciąży. Są ciężkie do zwalczenia, dlatego istotne jest zapobieganie temu problemowi w możliwie 
jak najwcześniejszym stadium. Marka Mustela przedstawia nam w nowej odsłonie linię Maternite, w której 
substancje aktywne są w 97% pochodzenia naturalnego. W nowej linii znajdziemy produkty w postaci kre-
mu lub olejku zapobiegające powstawaniu rozstępów oraz serum – poprawiające wygląd skóry. Substancją 
aktywną jest olejek z awokado, który jest odpowiedzialny za wzmocnienie płaszcza hydrolipidowego oraz 
nawilżenie skóry. Ponadto, zawartość oczaru wirginijskiego oraz koncentratu z marakui zapobiega powsta-
waniu rozstępów i uelastycznia skórę, aby poprawić jej wygląd.

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  
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29,95 ZŁ

LIERAC LINIA SUPRA RADIANCE              

Od początku wiosny zachwycaj zdrową i promienną cerą! Dzięki potwierdzonemu klinicznie dzia-
łaniu składników aktywnych, takich jak szanta biała i kompleks Hyalu 3, skóra będzie rozświetlona, 
nawilżona i gładka jak nigdy dotąd. Cienie i obrzęki pod oczami zniweluje ruskogenina, a delikatny 
peeling uzyskasz za sprawą kwasów AHA i mikrokryształków. Natomiast perełkowiec japoński to 
składnik, który zadziała antyoksydacyjnie, dzięki czemu na długo zachowasz młody wygląd skóry. 
Przywitaj wiosnę z linią Supra Radiance! 

ELANCYL LINIA SLIM 

Drogie Panie, już czas, aby zadbać o swoje ciało, aby latem móc pochwalić się zgrabną sylwet-
ką i gładką skórą. Preparaty marki Elancyl to kosmetyki do ciała, wykorzystujące technologie 
oparte na składnikach aktywnych (kofeina, wyciąg z bluszczu), które umożliwią osiągnięcie 
wspaniałych rezultatów. Wychodząc na przeciw konsumentom, stworzono dodatkowe wsparcie 
w postaci aplikacji, która, niczym osobisty trener, będzie czuwać nad właściwym treningiem 
naszego ciała. Najwyższa jakość i zniewalający zapach to luksus, na który zasługuje każda z nas.

SZAMPONY DERCOS                   

Najczęściej problemy z włosami zaczynają się od złej kondycji skóry głowy – łupieżu. Jego przyczyną jest drożdżak 
z rodziny Malassezia, który powoduje swędzenie i przetłuszczanie się skóry głowy. Długotrwale występujący łupież 
jest przyczyną przerzedzenia się włosów, dlatego nie należy go bagatelizować. Ważne jest właściwe rozpoznanie 
i zastosowanie odpowiedniego produktu. Składniki aktywne w szamponach Dercos takie jak selen czy kwas sa-
licylowy, poprzez działanie przeciwgrzybiczne i mikrozłuszczające przywrócą skórze równowagę, chroniąc nas 
przed utratą włosów. Kiedy jednak zaobserwujemy, że włosów mamy coraz mniej, warto dodatkowo zastosować 
produkt zawierający Stemoxidynę – opatentowaną cząsteczkę biomimetyczną stymulującą porost włosów. 

RABAT30%

RABAT25%

RABAT20%
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URGO OPARZENIA I RANY 

Uwaga! Nareszcie jest produkt, który nie raz wyratuje nas z palącego problemu. Oto nowość, 
która powinna znaleźć się w każdej domowej apteczce – plastry URGO Oparzenia i rany 
powierzchniowe. Innowacyjne połączenie hydrokoloidu i wazeliny umożliwia szybkie i kom-
fortowe leczenie oparzeń I i II stopnia. Zastosowana technologia działa przeciwbólowo, 
znacznie przyspiesza procesy gojenia, bez niepożądanego efektu przywierania opatrunku do 
skóry. Opakowanie zawiera 4 jałowe plastry, które stanowią pełną kurację uszkodzonej skóry.  

URGO OPRYSZCZKA

Filmogel Opryszczka marki Urgo to nowoczesny, wygodny w stosowaniu produkt, który mo-
żemy używać zamiast klasycznego kremu na opryszczkę. Urgo zachowuje się jak druga skóra. 
Tworzy leczniczy, izolujący, dyskretny i wygodny film, który zmniejsza ryzyko infekcji, ułatwia 
proces gojenia, a przy tym łagodzi mrowienie, swędzenie oraz pieczenie. Ogranicza wykwit, 
formowanie się pęcherzyków i strupów. Działa od pierwszych oznak opryszczki i na każdym jej 
etapie. Filmogel to innowacyjne rozwiązanie, które pomaga zniwelować dyskomfort związany 
z jakże dokuczliwym problemem opryszczki.

CENA  W DROGERII
MEDICOVER  OD29,95 ZŁ

LA ROCHE POSAY LIPIKAR  
(SYNDET, BALSAM, OLEJEK)

Tej linii nie trzeba specjalnie przedstawiać. Dermokosmetyki Lipikar stworzone są z myślą o osobach 
ze skórą suchą, bardzo suchą, wrażliwą i skłonną do atopii. Kiedy nasz największy organ, jakim jest 
skóra, nie radzi sobie z czynnikami zewnętrznymi, zaczyna się swędzenie, pieczenie i nadmierne jej 
wysuszenie. Warto wtedy sięgnąć po sprawdzoną pielęgnację, którą można stosować już od pierw-
szych dni życia. Zaawansowane formuły łagodzą zaostrzone stany skrajnej suchości, zapewniając na-
tychmiastowe działanie, przynosząc ukojenie podrażnionej skórze. Wysoka skuteczność to zasługa 
innowacyjnej formuły opartej o Aqua Posae Filiformis. Produkty zawierają niacynamid i masło karite 
(20%) dla wzmocnienia efektów działania. Kompleksowa uzupełniająca poziom lipidów pielęgnacja 
w postaci kremu myjącego (syndetu) lub olejku oraz szybko wchłaniającego balsamu to wybrane  
z szerszej linii produkty, które można teraz zakupić w ofercie promocyjnej.

AVENE CLEANANCE 

Problem z trądzikiem dotyka już nie tylko młodzieży w okresie dojrzewa-
nia, lecz także dorosłych. Przyczyny bywają różne, np. problemy hormo-
nalne, zaburzenia związane z tarczycą, cukrzyca oraz zła dieta. Leczenie 
w tych przypadkach jest konieczne, warto też zadbać o dobrą pielęgnację 
skóry. Linia Cleanance marki Avene oferuje nam szeroką gamę kosme-
tyków przeciwtrądzikowych. W linii znajdziemy produkty, które możemy 
dobrać w zależności od stanu skóry. Warty uwagi jest też innowacyjny kon-
centrat Avene Cleanance Comedomed, który przeciwdziała powstawaniu 
zaskórników oraz redukuje już powstały trądzik. 

MASKI ALGOWE L’BIOTICA 

Maski algowe to częsty element zabiegu w gabinecie kosmetycznym. Alginana morska jest 
bogata w aminokwasy, polisachardy, alginiany oraz inne mikorelementy potrzebne naszej 
skórze. Marka L’biotica próbuje sprostać oczekiwaniom wielu kobiet, których 
tempo życia jest szybkie. W odpowiedzi na ten aspekt stworzyła rewelacyjne 
maski algowe peel off, które najpierw rozrabiamy z niewielką ilością wody, po 
czym nakładamy na twarz i pozostawiamy na 20 minut. Dla wzmocnienia dzia-
łania można użyć swojego ulubionego serum pod maskę. W szerokim portfolio 
firmy znajdziemy maski do każdego rodzaju skóry oraz na każdą okazję, bo-
gate w starannie dobrane składniki czynne pochodzenia naturalnego. L`biotica 
– aby cieszyć się na co dzień zdrowo wyglądającą skórą.

RABAT20%
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URODA

KOSMETOLOG  MAGDALENA WYLĘŻEK

DIRT BEAUTY –  
TREND INSPIROWANY 
NATURĄ
SUROWCE NIEZACHĘCAJĄCE WYGLĄDEM – MIMO BRAKU 
AKSAMITNEJ KONSYSTENCJI, CZY PIĘKNEGO ZAPACHU,  
POSIADAJĄ MOC DOBROCZYNNYCH WŁAŚCIWOŚCI. STAŁY SIĘ 
BARDZO POPULARNE W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM.  
WARTO POZNAĆ JE BLIŻEJ. 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie naturalnymi składnikami kosme-
tycznymi. Na fali tego powstał trend nazwany dirt beauty. Jest to kierunek opie-
rający składy produktów kosmetycznych na darach ziemi, takich jak węgiel, 
borowina, glinki czy algi. Nurt ma swoje początki w Azji i USA. Nazwa pochodzi 
od angielskiego słowa dirt, czyli po prostu brud. Efekty dirt beauty dają szanse 
na odkrycie na nowo surowców cenionych od wieków. 

BOROWINA

To surowiec powstały w wyniku prze-
mian bakteryjnych i enzymatycz-
nych obumarłej roślinności bagien-
nej, takiej jak paprocie czy mchy. 
Jest bogata w krzemionkę, minerały 
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i biopierwiastki. Wykazuje działanie rozpulchniające, 
antybakteryjne i oczyszczające za sprawą występujących 
w niej saponin i kwasów humusowych. Skutecznie prze-
ciwdziała starzeniu się skóry z uwagi na obecność flawo-
noidów i aminocukrów. Działa także regenerująco i po-
budzająco. Substancje zawarte w borowinie z łatwością 
przenikają do głębszych warstw skóry, gdzie wzmacniają 
jej włókna odpowiedzialne za jędrność i elastyczność. 
Dzięki zastosowaniu najlepszych kosmetyków natu-
ralnych z zawartością borowiny przyspieszone zosta-
je krążenie krwi i limfy, dlatego surowiec ten chętnie 
wykorzystywany jest w preparatach antycellulitowych 
i redukujących tkankę tłuszczową. Stosuje się ją także 
w postaci okładów na ciało oraz jako dodatek do kąpieli. 

ALGI

To najprostsze rośliny wodne. Zalicza się do nich sinice, 
eugleniny, okrzemki, zielenice, brunatnice i krasnorosty. 
W swoich komórkach zawierają barwnik nadający im barwę 
zieloną, brunatną lub czerwoną. Skład alg jest zależny od 
tego, w jakiej wodzie występują. Zawierają bardzo dużo 
mikroelementów, takich jak wapń, jod, żelazo, mangan 
czy miedź, witaminy, aminokwasy i polifenole. Jest to też 
bogactwo wysokonienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Działają nawilżająco na skórę, zapobiegają namnażaniu 
się bakterii, opóźniają procesy starzenia i wychwytują wolne 
rodniki. Jednocześnie regulują pracę gruczołów łojowych 
i wspomagają mikrokrążenie. W kosmetyce wykorzystywa-
ne są w produkcji masek do twarzy, kremów i balsamów, 
peelingów oraz preparatów antycellulitowych. Dostępne są 
również w postaci okładów ujędrniających ciało. 

WĘGIEL AKTYWNY

Węgiel stosowany w produktach kosmetycznych pozyski-
wany jest zarówno z węgla kamiennego, jak i brunatnego 
oraz torfu. Ma silne właściwości absorbujące, dzięki cze-
mu ma zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń z po-
wierzchni skóry. Działa przeciwzapalnie, kojąco, zwalcza 
zaskórniki, a także odświeża cerę. Jednocześnie nie po-
zbawia skóry jej naturalnej bariery ochronnej. Odgrywa 
znaczącą rolę w pielęgnacji skóry mieszanej, trądzikowej 
i tłustej. Stosowany jest w preparatach kosmetycznych, 
takich jak maski, mydła, peelingi, żele myjące, a także 
szampony do włosów. Jest to też naturalny sposób na 
skuteczne wybielanie zębów bez uszkadzania szkliwa, 
dlatego czarne pasty do zębów cieszą się ogromną popu-
larnością, a kosmetyki naturalne coraz częściej zawierają 
to „czarne złoto”.

GLINKI

Już w starożytności wykorzystywano glinki do pielęgna-
cji urody. Zawierają bogactwo minerałów, takich jak: 
krzem, glin, magnez, wapń, sód, żelazo, mangan, kobalt, 
selen czy potas. Wyróżniamy kilka podstawowych rodza-
jów: glinkę białą, żółtą, różową i zieloną. Glinka biała 
przeznaczona jest do cery suchej, żółta i zielona do cery 
tłustej i trądzikowej, a różowa do cery wrażliwej. Jest 
to uwarunkowane różną zawartością minerałów oraz 
zróżnicowanymi potrzebami każdego typu cery. Glinki 
posiadają właściwości remineralizujące, przeciwbakte-
ryjne, zabliźniające, oczyszczające z toksyn oraz kojące. 
W preparatach kosmetycznych glinki wykorzystywane są 
jako maski do twarzy, mleczka, toniki, okłady czy kremy. 
Mają też zastosowanie w pastach do zębów, naturalnych 
kosmetykach do włosów, mydłach czy produktach do 
mycia. Są zawarte w składzie niektórych naturalnych 
kosmetyków do makijażu jak pudry mineralne. 

 WIĘCEJ O URODZIE ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL

 
Glinka biała przeznaczona  
jest do cery suchej, żółta  
i zielona do cery tłustej  
i trądzikowej, a różowa  
do cery wrażliwej. 

 

DERMATOLOGÓW 
I PEDIATRÓW

polecany przez

0197

TWÓJ FARMACEUTA 
NUMER 28

REKLAMA



45

REKLAMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

OROFAR MAX

Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 1 mg chlorowodorek lidokainy. Pastyl-
ki twarde. Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie antyseptyczne 
stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwo-
ści bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania  
u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: nadwrażli-
wość na substancje czynne, inne środki miejscowo znieczulające z grupy 
amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  Podmiot odpowie-
dzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

VOLTAREN MAX

Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g. żel. Wskazania do stosowania: 
Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży  
w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapal-
nie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli  
i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, 
więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skróceń, nadwerę-
żeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tka-
nek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie 
torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) 
ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, 
pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez 
kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot od-
powiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CHLORCHINALDIN VP

Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku 
czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssa-
nia zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg 
sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach 
bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w  pleśniawkach, w zakażeniach 
grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Przeciw-
wskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss  
Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7. Data przy-
gotowania: 08.2017.

APAP

Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stoso-
wania: Bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), 
menstruacyjne, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle 
oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania: Nad-
wrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomoc-
niczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobi-
nowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.
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REKLAMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

RUTINOSCORBIN 

25 mg + 100 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka zawiera 25 mg ruto- 
zydu (Rutosidum) – w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum 
ascorbicum (kwasu askorbowego). 
Wskazania do stosowania: w stanach niedoboru kwasu askorbowegom, 
w stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbowy (prze-
ziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej 
przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do sto-
sowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowey 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa 
i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, 
hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne stany 
predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie.  
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  

HERPEX

Wskazania: Miejscowe leczenie zakażeń skóry (opryszczki warg i narzą-
dów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej H.simplex 
typu 1 i 2. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir, 
glikol propylenowy lub na substancje pomocnicze leku. SKŁAD: 1 g kre-
mu zawiera 50 mg acyklowiru. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, 
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Informacja o leku: Sandoz 
Polska Sp. z o.o., Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa. 
Sygnatura: HERP/001/01-2020

ACC® OPTIMA TABLETKI 
MUSUJĄCE
Raz dziennie. By zwalczać kaszel raz-dwa 
Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwia-
jący jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym  
z przeziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek 
ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatycz-
ny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Skład: 1 tabletka 
musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Podmiot odpowiedzialny: 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Informacja  
o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa.
Sygnatura: ACC OTC/007/01-2020
* dawkowanie na podstawie ChPL

DEXAK

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak, tabletki powlekane 25 mg. 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: każda tabletka zawiera 25 mg deks-
ketoprofenu (Dexketoprofenum) w postaci deksketoprofenu z trometa-
molem. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: białe, okrągłe, powlekane tabletki 
z linią dzielącą. Tabletki można dzielić na równe dawki. WSKAZANIA DO 
STOSOWANIA: objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarko-
wanego np. bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego 
miesiączkowania, bólu zębów. PRZECIWWSKAZANIA: nie wolno stoso-
wać produktu leczniczego w następujących przypadkach: u pacjentów  
z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomoc-
niczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie dzia-
łania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, 
skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie 
polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów 
z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania 
ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie; u pacjentów, u których w wywia-
dzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, 
związane podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu 
pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, u pacjentów z przewlekłą nie-
strawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie 
lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego;  
u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną 
lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min); u pacjen-
tów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali 
Child’a – Pugh’a); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami 
krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, 
biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trze-
cim trymestrze ciąży i w okresie laktacji. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY PO-
SIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Berlin-Chemie 
AG (Menarini Group)Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy, aktualizacja 
03.2018 INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA  
Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.
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ZDROWIE

MGR FARMACJI  ELŻBIETA MICHALSKA 

LECZENIE 
ZAPALENIA  
ZATOK I KATARU 
LEKAMI ROŚLINNYMI
NIEŻYT BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA I ZATOK TO PROBLEM, Z JAKIM 
NAJCZĘŚCIEJ PACJENCI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO LARYNGOLOGA. 
WIĘKSZOŚĆ PRZYPADKÓW MA PODŁOŻE WIRUSOWE, CO 
TŁUMACZY POWSZECHNE WYSTĘPOWANIE SCHORZENIA  
W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM. DUŻYM PROBLEMEM 
W TERAPII ZAPALENIA ZATOK JEST NADUŻYWANIE 
ANTYBIOTYKÓW ORAZ TO, ŻE WIELE LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH 
OBJAWOWO MOŻNA STOSOWAĆ TYLKO KRÓTKOTRWALE. 

Skuteczną alternatywą dla stosowanych konwencjonalnie 
środków jest racjonalna fitoterapia. Zastosowane odpo-
wiednio wcześnie leki pochodzenia roślinnego, pozwalają 
na przywrócenie stanu równowagi fizjologicznej w obrębie 
chorych zatok, zanim dojdzie do nadkażenia bakteryjnego 
i konieczności wdrożenia antybiotykoterapii.

ZROZUMIEĆ KATAR

W stanie fizjologicznym zatoki sprawnie samooczyszcza- 
ją się z zanieczyszczeń i drobnoustrojów wdychanych wraz 
z powietrzem.

Wytwarzany przez komórki nabłonkowe żel wychwytu-
je zanieczyszczenia, a specjalne rzęski, falistymi ruchami 
przemieszczają go do ujścia zatoki i dalej aż do gardła. 
Drenaż ten umożliwia specjalna sieć kanałów, tzw. kompleks 
ujściowo-przewodowy.

Po wniknięciu drobnoustrojów drogami oddechowymi, 
produkcja śluzu wzrasta i pojawia się katar. Ma to na celu 
mechaniczne usunięcia patogenu. Równocześnie następuje 
przekrwienie i obrzęk śluzówki, dzięki czemu czynniki odpo-
wiedzi immunologicznej mogą dotrzeć do miejsca inwazji. 
Niestety katar i obrzęk upośledzają ruchomość rzęsek oraz 



TWÓJ FARMACEUTA 

4948

NUMER 28

drożność kanałów odpływowych. Wydzielina zaczyna się gro-
madzić. W następnym stadium katar przybiera lepką postać, 
której coraz trudniej się pozbyć.  

PODSTAWA TO OCZYSZCZANIE

Zbyt długie zaleganie śluzu może spowodować, że stanie się on 
wymarzoną pożywką dla bakterii. Na wczesnym etapie nieżytu 
nosa najważniejsze jest zatem jego systematyczne oczyszcza-
nie. Tradycyjne krople i aerozole obkurczające obrzękniętą 
śluzówkę są pomocne, lecz niestety często nadużywane. 
Nadmierne przedłużanie terapii prowadzi do wtórnego obrzę-
ku zwanego polekowym nieżytem nosa. Doustne leki przeci-
wobrzękowe i przeciwzapalne mają natomiast liczne działania 
niepożądane i nie każdy może je stosować. Oczyszczanie zatok 
skutecznie wspomagają metody naturalne jak płukanie nosa, 
inhalacje oraz roślinne, doustne leki sekretolityczne. Metody 
te w prosty i bezpieczny sposób powodują upłynnienie gę-
stego śluzu i łatwiejsze oczyszczenie nosa. Bogaty, naturalny 
skład, wielokierunkowe działanie oraz skuteczność potwier-
dzona badaniami klinicznymi powoduje, że ostatnia z wy-
mienionych grup zasługuje na szczególne zainteresowanie.

LEKI ROŚLINNE W LECZENIU ZATOK

Fitofarmaceutyk to lek zawierający w składzie rośliny lub 
substancje z nich pozyskane. Każda roślina zawiera kom-
binację wielu substancji czynnych. Rośliny sklasyfikowane 
jako lecznicze, cechuje wysoka zawartość substancji wpły-
wających korzystnie na zdrowie. Receptury leków roślinnych 
wynikają przede wszystkim z wielopokoleniowego ich sto-
sowania w tradycyjnej medycynie ludowej. Komponując 
mieszanki z różnych roślin leczniczych, można uzyskać lek 
roślinny o szerokim spektrum działania. W fitoterapii zatok 
wykorzystuje się właściwości sekretolityczne (rozrzedzające), 
przeciwzapalne, immunostymulujące, przeciwobrzękowe 
i przeciwdrobnoustrojowe roślin. W skład doustnych eks-
traktów roślinnych zarejestrowanych w leczeniu zapalenia 
zatok wchodzą surowce farmaceutyczne, takie jak: kwiat bzu 
czarnego, korzeń goryczki, kwiat pierwiosnka lekarskiego, 
ziele szczawiu czy ziele werbeny. 

GORYCZKA ŻÓŁTA (GENTIANA LUTEA)

Surowcem farmaceutycznym pozyskiwanym z goryczki jest 
korzeń roślin 3-, 4-letnich. Zawiera substancje goryczkowe, 
tzw. sekoirydoidy, pochodne ksantonu, węglowodany oraz 

alkaloidy. W leczeniu zatok wykorzystuje się głównie dzia-
łanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i sekretolityczne 
goryczki. Stymuluje ona również układ odpornościowy oraz 
działa grzybobójczo. 

BEZ CZARNY (SAMBUCUS NIGRA)

W lecznictwie wykorzystuje się kwiatostany oraz dojrzałe 
owoce bzu czarnego. Najważniejszym składnikiem kwiatosta-
nu są flawonoidy (rutozyd, pochodne kemferolu i kwercetyny) 
i kwasy fenolowe. Ponadto bez zawiera olejek, garbniki, śluz 
i sole mineralne. Stosowany jest w przeziębieniach jako środek 
napotny, moczopędny i immunomodulujący. Kwiaty bzu czar-
nego zwiększają elastyczność oraz obniżają przepuszczal-
ność ścian naczyń włosowatych, biorąc udział w zmniejsze- 
niu wysięku z nosa w nieżytach wirusowych jak i alergicznych.

W dojrzałych owocach jest sporo glikozydów antocyjano-
wych, garbników, rzadkich kwasów organicznych, rutyny, 
a także witaminy C, witamin z grupy B, prowitaminy A. Sok 
z czarnego bzu ma właściwości uszczelniające naczynia 
i działanie przeciwwirusowe.

PIERWIOSNEK LEKARSKI  
(PRIMULA OFFICINALIS) 

Cenne są kwiaty oraz korzenie pierwiosnka. Zawierają one 
saponiny triterpenowe, flawonoidy i karotenoidy, glikozydy 
fenolowe oraz olejek lotny. Saponiny działają rozrzedzająco 
na śluz oraz wykrztuśnie. Salicylan metylu zawarty w olejku 
działa przeciwzapalnie. Działają także przeciwwirusowo, 
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Pierwiosnek zalecany 
jest w nieżytach nosa, gardła i w kaszlu.

SZCZAW (RUMEX PATIENTIA L.) 

Szczaw to roślina obejmująca około 200 gatunków. Działa- 
nie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, ściągające 
oraz przyspieszające gojenie szczawiu ma związek z obec-
nością garbników. Fenolokwasy i flawonoidy odpowiadają za  
właściwości przeciwwolnorodnikowe i immunostymulujące. 

 

W omawianej grupie leków roślinnych, 
głównym mechanizmem działania 
oczyszczającego zatoki jest sekretoliza, 
czyli rozrzedzenie zalegającego śluzu.
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Sinupret® eXtract
  Znika blokada nosa1

  Ustępuje zatokowy ból głowy2

  Można swobodnie oddychać1

Sinupret® extract, tabletki drażowane. 1 tabletka drażowana zawiera: 160,00 mg natywnego suchego wyciągu (3–6:1) złożonego z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela 
szczawiu (Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Postać farmaceutyczna: Tabletka drażowana. 
Wskazania do stosowania: Sinupret® extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba wrzodowa. Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, 
Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, tel.: 22 886 46 06. ChPL: 2014-12-19. 

1.  Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50(4): 417–426. 2. Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, place-
bo-controlled parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNO-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck 
Surgery, Nürnberg 2013. 

Zatkany nos?
Zatokowy ból głowy?
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ZDROWIE

WERBENA POSPOLITA  
(VERBENA OFFICINALIS) 

W lecznictwie stosuje się wysuszone, zbierane podczas kwit- 
nienia liście i górne pędy rośliny. Z uwagi na obecność gliko-
zydów irydoidowych (m.in. werbenalina), związków polife-
nolowych (werbaskozyd), werbena działa przeciwzapalnie, 
bakteriobójczo i ściągająco. Zalecana jest w zapaleniu błony 
śluzowej nosa i zatok przynosowych, przeziębieniu czy nie-
życie oskrzeli. Ma również działanie wykrztuśne i sekretoli-
tyczne, antywirusowe oraz immunomodulujące.

Każdy z wymienionych surowców posiada sam w sobie cen-
ne i unikatowe substancje czynne. Połączenie wszystkich 
w postać skoncentrowanego ekstraktu, znacznie potęguje 
ich skuteczność w zapaleniu zatok. W badaniach klinicznych 
udokumentowano, że mieszanina taka intensywnie rozrze-
dza katar, działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo, a jej 
skuteczność uzależniona jest od stężenia ekstraktu.

FLAWONOIDY – ZŁOTY SKŁADNIK

W omawianej grupie leków roślinnych, głównym mechani-
zmem działania oczyszczającego zatoki jest sekretoliza, czyli 
rozrzedzenie zalegającego śluzu. Wiodącą rolę odgrywają 
tu substancje zwane flawonoidami. Znanych jest ponad 500 

różnych flawonoidów. Są to związki, które najczęściej nadają 
kolor lub zapach roślinie. Nazwa grupy pochodzi od łacińskie-
go słowa flavus (żółty), ponieważ większość ma żółtą barwę. 

Dowiedziono, że aktywują one czynność kanałów chlor-
kowych na powierzchni komórek błony śluzowej. Jony 
chlorkowe zaczynają intensywnie migrować do warstwy 
gęstego śluzu kataralnego, pociągając za sobą cząsteczki 
wody. Uwodnienie śluzu powoduje, że traci on swoją lepkość 
i rzęski mogą na nowo aktywnie pracować. 

Śluz zaczyna być prawidłowo odprowadzany do gardła, 
zmniejsza się koncentracja czynników prozapalnych, znika 
obrzęk i przekrwienie. Śluzówka wraca do stanu równowagi 
fizjologicznej. 

Roślinne leki sekretolityczne można zastosować w mono 
jak i skojarzonej terapii ostrego oraz przewlekłym zapale-
nia śluzówki nosa i zatok o podłożu wirusowym oraz bak-
teryjnym. Zastosowane odpowiednio wcześnie, pozwala-
ją w naturalny sposób przywrócić zaburzoną równowagę 
błony śluzowej. W przypadku zapalenia zatok na tle aler-
gicznym, nieprawidłowej anatomii nosa lub zaostrzeniu się 
objawów należy zastosować leczenie specjalistyczne. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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TERRANOVA MULTIASKORBINIAN  
WITAMINA C 250 MG OWOCE KOMPLEKS                                

Jeśli lubisz niestandardowe rozwiązania i poszukujesz niecodziennych produk-
tów, marka Terranova ma dla Ciebie suplementy, które sprostają oczekiwaniom 
osób bardzo wymagających. Multiaskorbinian jest niezwykłą formą witaminy C, 
która w jednej kapsułce mieści acerolę, acai i dziką różę. To nie wszystko, klu-
czem wyjątkowości jest unikalny kompleks MagniFood, który poprawia biodo-
stępność i stabilność innych składników, zwiększając ich aktywność oraz chroniąc 
przed utlenianiem. Produkt jest kwintesencją natury, wszystkie składniki są po-
chodzenia roślinnego.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
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RECENZJE REDAKTORA
mgr farmacji Agnieszka Dębowska 
mgr farmacji Joanna Horosz

TERRANOVA WITAMINA B12 KOMPLEKS 
(METYLOKOBALAMINA)

Metylokobalamina jest formą witaminy B12, która jest metabolicznie aktywną for-
mą, nie ma potrzeby transformacji związku – tak jak w przypadku cyjanokoba-
laminy, która jest składnikiem znakomitej większości suplementów dostępnych 
na rynku. Produkt wyróżnia się spośród innych zawartością kompleksu magni-
food, który jest unikalnym połączeniem składników pochodzenia roślinnego  
i fitonutrientów, poprawiającym biodostępność, stabilność i działanie składników. 
Ideą Terranovy jest osiągnięcie maksymalnej aktywności składników przy małych 
dawkach. Suplement jest w 100% naturalnym produktem, idealnym dla wegan oraz 
osób aktywnych fizycznie.
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TERRANOVA VIBRANT KOMPLEKS SYNERGICZNY

Czujesz spadek energii, wracasz z pracy i najchętniej wskoczyłbyś do łóżka pod ciepły 
kocyk? Idzie wiosna, wszystko budzi się do życia, Ty też musisz. Potrzebujesz Terranowa 
Vibrant Kompleks synergiczny, który dzięki swym składnikom aż tryska energią. W składzie 
znajdziesz żeń-szeń, rhodiolę, ashwagandhę, grzybnie kordycepsu i reishi – grzybów od 
stuleci stosowanych na Dalekim Wschodzie. Nie znajdziesz drugiego takiego produktu. 
Jedna kapsułka to energetyczne wzmocnienie, dzięki czemu każdy nowy dzień będzie 
aktywny. Warto spróbować.

HYABAK 0,15%  (WYRÓB MEDYCZNY)

Słońce, wiatr, suche powietrze, klimatyzacja – wniosek jest prosty: nawilża-
jące krople do oczu powinien stosować każdy. Na rynku istnieje tak wiele 
preparatów przeznaczonych do tego celu, zwanych sztucznymi łzami, że 
łatwo się pogubić. Dobra rada: decydujmy się na te bez konserwantów,  
o składzie zbliżonym do filmu łzowego. Krople Hyabak to najlepszy możli-
wy wybór. Preparat zawiera hialuronian sodu, dzięki czemu doskonale na-
wilżają oczy, przynosząc szybką ulgę. Wyróżnia je zawartość aktinokinolu, 
specjalistycznego filtra okulistycznego pochłaniającego promienie UV-B. 
* Preparat nie zastępuje noszenia okularów przeciwsłonecznych.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
39,99 ZŁ

NAWILŻAJĄCE 
KROPLE DO OCZU BEZ 

KONSERWANTÓW
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REKLAMA

MAGVIT B₆, 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ: Jedna tabletka 
zawiera: 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwod-
nego (Magnesii lactas) i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini 
hydrochloridum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: tabletki dojelitowe. 
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Wskazaniem do podawania preparatu 
Magvit B6 jest profilaktyka powikłań związanych z niedoborem ma-
gnezu i/lub witaminy B6 oraz uzupełnienie stwierdzonych niedoborów 
tych związków w organizmie.  PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość 
na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek, hiper- 
magnezemia, hiperwitaminoza B6, blok przedsionkowo-komorowy, 
myasthenia gravis, parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhi-
bitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy, znaczne niedociśnienie 
tętnicze, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.  
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul Podleś- 
na 83; 05-552  Łazy.  Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – 
OTC-552  Łazy. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

IBEROGAST
Płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: leczenie zaburzeń czynno-
ściowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak 
podrażnienia żołądka czy zespół jelita drażliwego (włączając w to dole-
gliwości skurczowe jamy brzusznej i jelit). Przeciwwskazania: Nadwrażli-
wość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. 
Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V3/03.2015/
LR IBR.K.04.2015.

ESPUMISAN

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople do-
ustne, emulsja SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml zawiera 100 mg 
symetykonu (Simeticonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu 
Sorbitol (E420), 139 mg/ml POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Krople doustne, 
emulsja. Mlecznobiała emulsja, lekko lepka. WSKAZANIA DO STOSOWA-
NIA: Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-
-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich 
jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokar-
mowym. Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądko-
wo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich 
jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokar-
mowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagno-
stycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami  
w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopo-
we; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml 
wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. 
PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którą-
kolwiek substancję pomocniczą. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Dotychczas 
nie zanotowano działań niepożądanych związanych z zastosowaniem pro-
duktu Espumisan 100 mg/ml. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG (ME-
NARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy Data ostatniej 
aktualizacji: 11.2016 r. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/ MENARINI 
POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

ENTEROL
Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych droż-
dżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: 
laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać farmaceutyczna: kap-
sułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie 
ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze 
stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana za-
każeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną 
lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem 
dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, 
pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie 
krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze wzglę-
du na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue 
Gallieni, 94250 Gentilly, Francja. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



TWÓJ FARMACEUTA 

5352

NUMER 28

REKLAMA

NASIVIN KIDS
Skład i postać farmaceutyczna: aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztwo-
ru zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu  
o objętości 45 µl zawiera 11,25 µg oksymetazoliny chlorowodorku. 
Wskazania do stosowania: obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym 
zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony ślu-
zowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok 
przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. 
Przeciwwskazania: Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W poniższych 
przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim do-
kładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitora-
mi monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą 
zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie 
w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania; ciężkie choroby 
serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadci-
śnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; zaburzenia metabolicz-
ne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca). Podmiot odpowiedzialny: Merck 
Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. 
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu leka-
rza – OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie 
podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 
Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, 
SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 20.01.2017 r. (POL-NAS-1707-0137).

ALLERTEC WZF
10 mg, tabletki powlekane ((CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM). Allertec 
WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się  
u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:
• w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezono-
wym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich 
jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, 
częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu);
• w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długo-
trwale utrzymujące się silnie swędzące bąble na skórze).
ALLERTEC® WZF. Skład i postać: Jedna tabletka powlekana zawiera  
0 mg cetyryzyny. Wskazania: Łagodzenie objawów dotyczących nosa 
i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapale-
niem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej 
idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na cety-
ryzynę lub inny składnik leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazy-
ny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem 
kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z dziedziczną nietole-
rancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Do-
datkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. 
z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. 
+48 22 364 61 02. www.polpharma.pl.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

TANTUM VERDE
1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. 
Wskazania: Leczenie objawow (bol, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem 
zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu 
błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii  
i stomatologii a także po intubacji.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czyn-
ną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Aziende Chimiche 
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.



53

W

ZDROWIE

LICENCJONOWANY DIETETYK I TECHNIK FARMACEUTYCZNY  IZABELA HORTYŃSKA 

INTERAKCJE  
LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ
ZACHOWANIE DOBREGO ZDROWIA W DUŻYM STOPNIU 
UZALEŻNIONE JEST OD PRAWIDŁOWEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA SIĘ. 
TRUIZMEM BĘDZIE STWIERDZENIE, ŻE NA PRAWIDŁOWĄ DIETĘ 
ZAPEWNIAJĄCĄ CZŁOWIEKOWI ZDROWIE I DŁUGOWIECZNOŚĆ, 
SKŁADA SIĘ REGULARNY POBÓR SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, 
WITAMIN, MIKRO- I MAKROELEMENTÓW, AMINOKWASÓW  
ORAZ WYSOKI POZIOM NAWODNIENIA. 

Właściwie spersonalizowany jadłospis, poza oczywistym, 
pozytywnym wpływem na pracę organów wewnętrznych 
i umocnieniem systemu immunologicznego, ma również 
ogromne znaczenie dla farmakoterapii. Leki oraz suple-
menty diety są związkami obcymi dla organizmu, któ-
re przyczyniać się mają do naprawy lub poprawy stanu 
zdrowia. Pomiędzy tymi substancjami a składnikami po-
karmowymi zachodzą różne interakcje, które mogą wy-
woływać nieoczekiwane skutki zdrowotne – pozytywne 
lub negatywne. Warto wiedzieć, że pojęcie „interakcji” 
oznacza wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub 
więcej substancji, w wyniku czego ulegają zmianie ich 
pierwotne właściwości. 

Obecnie około 75% leków przyjmowanych jest doustnie, 
a zatem ta właśnie grupa medykamentów ma bezpośredni 
kontakt z przyjmowanym pożywieniem. W tym kontekście 
należy pamiętać o wpływie pokarmu na wchłanianie, jak 
i transport, metabolizm i wydalanie przyjmowanych leków.

Na zmniejszenie lub opóźnienie wchłaniania, a co za tym 
idzie działanie leku, mają wpływ bardzo różne czynniki. 
Opóźnione opróżnianie żołądka utrudnia przejście ta-
bletki do jelita cienkiego, co zdarza się przy spożywaniu 
znacznej ilości pokarmów o wysokiej zawartości tłusz-
czów, a znikomej ilości białka. Tak prowadzona dieta 
z pewnością wydłuży czas reakcji organizmu na niektóre 
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antybiotyki, m.in. tetracyklinę czy penicylinę oraz często 
stosowany w celu walki z bólem i gorączką kwas acety-
losalicylowy (np. aspiryna, polopiryna). 

Leki drażniące śluzówkę jelita zaleca się spożywać ra-
zem z posiłkami. Do tej grupy należą między innymi:  
paracetamol (np. Apap, Panadol), ibuprofen (np. Nurofen, 
Ibuprom, Mig, Ibum), diclofenac (np. Voltaren, Olfen, Diclac), 
butapirazol, deksametazon (np. Pabi-dexamethason), na-
proxen (np. Nalgesin, Aleve), fluoksetynę (np. Seronil).

Po posiłku warto zażyć na przykład ryboflawinę (witami- 
na B2), dzięki temu zwiększamy jej wchłanianie.

ANTYBIOTYKI A ŻYWNOŚĆ

Lekami, które należy przyjmować przed posiłkiem lub na- 
wet na czczo, są m.in.: ciprofloksacyna, tetracyklina, am-
picylina, amoksycylina. W ich przypadku bardzo istotnym 
zagrożeniem jest również interakcja z produktami wap-
niowymi, takimi jak sery, mleko, kefiry. Istnieje ryzyko, że 
antybiotyki w połączeniu z tymi pokarmami nie wchłoną 
się do organizmu wcale lub wchłoną w ograniczonej ilości.

CZYTAJMY ULOTKI, PYTAJMY 
FARMACEUTÓW

Ze względu na wzrost zażywania leków w krajach roz-
winiętych, w tym również w Polsce, problem interakcji 
leków z żywnością przybiera coraz bardziej widoczny 
problem. Według danych WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia) ponad 50% pacjentów stosujących leki, nie za-
żywa ich zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na ulotce. 
Ogromną rolę w przekazywaniu najważniejszych infor-
macji dotyczących  stosowania leku, pełni farmaceuta. 
W trakcie sprzedaży leków i suplementów diety, przepro-
wadza wywiad z pacjentem. W ten sposób upewnia się, 
że lek zostanie właściwie użyty.  Dodatkowo przekazuje 
najważniejsze informacje dotyczące przeciwwskazań, 
działań niepożądanych oraz interakcji z żywnością oraz 
innymi lekami.

Podczas każdej wizyty w aptece warto skorzystać z wiedzy 
oraz doświadczenia farmaceutów i upewnić się, w jaki 
sposób bezpiecznie stosować leki. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL

W tabeli poniżej zaprezentowano substancje chemiczne i przykłady leków oraz możliwe ich interakcje z wybranymi 
składnikami pokarmowymi.

Składnik pokarmowy Interakcja Substancja lecznicza + przykłady leków

szpinak, jarmuż, zielona herbata, 
brukselka, awokado, pistacje hamowanie działania leku   acenokumarol

  warfaryna (Warfin)

cebula, czosnek, miłorząb japoński hamowanie agregacji płytek krwi; 
zwiększone ryzyko krwawień

  aspiryna (np. Acard, Polocard, 
Acesan, Polopiryna)

  clopidogrel (np. Plavix, Areplex,  
Zyllt)

lukrecja obrzęki, retencja wody, wzrost ciśnie-
nia tętniczego, zaburzenia rytmu serca   leki hipotensyjne np. Furosemid

grejpfrut/ sok grejfprutowy

rabdomioliza (rozpad mięśni)  

  atorwastatyna (np. Atrox, Atoris, 
Atorvasterol, Apo-Amlo, Sortis, Tulip)

  simwastatyna (np. Simvasterol, 
Simvacard, Simvagen, Apo-Simva, 
Zocor, Vasilip)

  lowastatyna (np. Liprox)
  amiodaron (np. Cordarone)

częstoskurcz   nitrendypina
  felodypina (np. Plendil)

nadciśnienie, obrzęki obwodowe   sildenafil (np. Viagra, Inventum, 
Maxigra Go, Maxon)

niedociśnienie   kolchicyna (np. Colchicum Dispert)

zaburzenia rytmu serca, blok 
przedsionkowo- komorowy, częstoskurcz

  eplerenon (np. Espiro)
  werapamil (np. Staveran, Isoptin)

zwiększone ryzyko wystąpienia  
raka piersi

  hormony płciowe-estradiol  
(np. Systen 50, Klimonorm, 
Climara, Oesclim)

zaburzenia psychiczne; zwiększone 
ryzyko prób samobójczych

  sertralina (np. Setaloft, Zoloft, 
Asertin, Asentra, Stimuloton)

natka pietruszki, mak, biała fasola,  
orzechy laskowe, jarmuż, soja obniżone wchłanianie leku   propranolol 

  atenolol

kofeina pobudzenie psychoruchowe, 
zaburzenia rytmu serca   teofilina (np. Theovent, Theospirex)
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DICOFLOR 60 

Infekcje żołądkowo-jelitowe dają bardzo uciążliwe obja-
wy. W ich leczeniu sprawdza się korzystne działanie pro-
biotyków, które wpływają na utrzymanie naturalnej flory 
jelitowej w równowadze. Warto je suplementować zarów-
no profilaktycznie, jak i podczas infekcji. Dobry probiotyk 
chroni układ trawienny i daje wsparcie w rekonwalescencji 
po chorobie. Dokładnie tak działa Dicoflor 60, który zawie-
ra szczep Lactobacillus rhamnosus GG, wchodzący w skład 
fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego 
człowieka. Optymalna ilość żywych, liofilizowanych kultur 
bakterii probiotycznych gwarantuje efektywne działanie 
preparatu i szybki powrót do pełni zdrowia.

ABOCA NEOBIANACID

NeoBianacid to innowacyjny produkt do walki z nadkwaśnością, 
refluksem i trudnościami w trawieniu. Dzięki Poliprotect, natural-
nemu molekularnemu kompleksowi na bazie roślin i minerałów, 
tworzy warstwę barierową, która chroni błonę śluzową żołądka 
i przełyku, łagodząc przy tym przykre uczucie pieczenia i bólu. 
Może być stosowany profilaktycznie, na przykład przed spożyciem 
pokarmów czy płynów drażniących żołądek. Nie ma przeciwwska-
zań, aby łączyć go z innymi lekami zmniejszającymi nadkwaśność. 
Preparat zalecany jest również kobietom w ciąży, co świadczy 
o jego bezpieczeństwie. Stanowi doskonałe rozwiązanie w leczeniu 
refluksu i nadkwaśności.

ORSALIT DLA DOROSŁYCH

Infekcje żołądkowe to nic przyjemnego. Towarzyszące im 
biegunki i wymioty potrafią być naprawdę bardzo męczące. 
Skutkują utratą cennych elektrolitów, a to pierwszy krok do 
odwodnienia. Czysta woda nie nawadnia, bo nie zawiera po-
trzebnych do tego elementów, takich jak sód, potas, chlorki czy 
glukoza. Preparat Orsalit to właściwy wybór. Dostarcza wszyst-
kiego, co niezbędne. Ma idealny skład, zgodny z zaleceniami 
WHO, a do tego przyjemny malinowo-cytrynowy smak. Wystar-
czy rozpuścić zawartość saszetki w odpowiedniej ilości wody  
i wypić, by poczuć moc prawdziwych elektrolitów.

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  

OD

36,99 ZŁ

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
18,99 ZŁ
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Z

MGR FARMACJI  BEATA PLEWKA 

INHALATORY –  
CO WARTO O NICH 
WIEDZIEĆ? (CZ. 1)
CORAZ POWSZECHNIEJ STOSOWANYMI POSTACIAMI LEKU 
SĄ INHALACJE. ZAPEWNE SĄ ONE BARDZO DOBRZE ZNANE 
OSOBOM CHORUJĄCYM NA ASTMĘ, ALE CORAZ CZĘŚCIEJ 
TEGO TYPU LEKI SĄ PRZEPISYWANE PRZEZ LEKARZY  
W RÓŻNEGO RODZAJU INFEKCJACH DRÓG ODDECHOWYCH 
LUB W PRZEBIEGU ALERGII. 

Zastosowanie inhalatora pozwala na 
szybkie i precyzyjne zaaplikowanie sub-
stancji leczniczej do miejsca, gdzie ma 
wykazać swoje działanie. Zazwyczaj 
w ten sposób przyjmuje się leki roz-
szerzające drogi oddechowe oraz ste- 

rydy, które mają silne działanie przeciwzapalne. Warto zaznaczyć, że leki ste-
rydowe podawane w formie inhalacji są zdecydowanie bardziej bezpieczne 
niż ich odpowiedniki w postaci tabletek. Po pierwsze, w inhalacjach stosuje 
się mniejsze dawki sterydu, a po drugie, działają one miejscowo i są w dużej 
mierze pozbawione działań niepożądanych charakterystycznych dla ich do-
ustnych odpowiedników.
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OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Grupy leków Substancje lecznicze Działanie

glikokortykosteroidy 
wziewne

(skrót ICS)

budezonid, 

flutykazon, beklometazon, 
mometazon,

cyklezonid

  działają przeciwzapalnie, zapobiegając obrzękom 
i skurczom oskrzeli, przeciwdziałają napadom astmy,

  nie łagodzą napadów astmy,

  ich działanie rozpoczyna się po jednym do siedmiu dni 
regularnego stosowania, a maksymalny efekt zostaje 
osiągnięty po dwóch tygodniach leczenia,

  brak napadów duszności i kaszlu nie jest wskazaniem 
do zaprzestania stosowania ICS; lek należy przyjmować 
regularnie w celu utrzymania kontroli astmy,

  po każdym użyciu glikortykosteroidu wziewnego 
pacjent powinien przepłukać usta wodą; zapobiega to 
występowaniu głównego działania niepożądanego tych 
leków, jakim jest kandydoza jamy ustnej (tzw. pleśniawki 
lub afty)

krótko działające 
leki pobudzające 
receptory β2

(skrót SABA)

salbutamol, 

fenoterol

  rozszerzają oskrzela, zmniejszając nasilenie objawów 
astmy; początek działania następuje po kilku minutach 
i utrzymuje się około 4–8 godz.,

  nie leczą procesu zapalnego w oskrzelach,

  mogą być stosowane zapobiegawczo przed większym 
wysiłkiem fizycznym,

  należy stale nosić lek przy sobie,

  zwiększone zapotrzebowanie na te leki, np. konieczność 
częstszego stosowania lub szybsze zużywanie się 
opakowania leku, wskazuje na pogorszenie kontroli 
astmy; w takiej sytuacji należy skonsultować się 
z lekarzem

długo działające 
leki pobudzające 
receptory β2

(skrót LABA)

formoterol,

salmeterol, 

wilanterol, 

olodaterol, 

indakaterol

  rozszerzają oskrzela, ale w odróżnieniu od SABA ich 
działanie utrzymuje się do 12 godz.,

  przyjmuje się je zazwyczaj dwa razy dziennie, najlepiej 
o zbliżonych porach,

  nie hamują procesu zapalnego w oskrzelach, 
dlatego muszą być stosowane w połączeniu 
z glikokortykosteroidami wziewnymi; takie połączenie 
zwiększa skuteczność terapii, a także jej bezpieczeństwo,

  mogą powodować zmniejszenie stężenia potasu we 
krwi, dlatego warto w trakcie leczenia kontrolować jego 
stężenie i w razie potrzeby włączyć suplementację 

krótko działające leki 
hamujące receptor 
muskarynowy

(skrót SAMA)

ipratropium   powoduje rozkurcz oskrzeli i zmniejszenie wydzielania 
śluzu w oskrzelach,

  ma krótki czas działania (6–8 godz.) i może być 
stosowany doraźnie,

  często występuje w połączeniu z fenoterolem o długim 
czasie działania ze względu na to, że efekt działania obu 
substancji sumuje się, zapewniając lepsze zapobieganie 
napadom astmy

długo działające leki 
hamujące receptor 
muskarynowy

(skrót LAMA)

umeklidynium, aklidynium, 
glikopironium, tiotropium

  powodują rozkurcz oskrzeli, a ich działanie utrzymuje się 
nawet ponad 24 godz.,

  stosowane są głównie w leczeniu przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc
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PRAWIDŁOWE  
UŻYTKOWANIE 
INHALATORÓW

Kluczem do uzyskania pełnej skutecz-
ności inhalatora jest jego prawidłowe 
zastosowanie. Błędy w technice użyt-
kowania tego typu leków są główną 
przyczyną niepowodzeń leczenia. 
Bardzo ważne jest zachowanie suro-
wej dyscypliny w trakcie kuracji. Jest to 
tym trudniejsze, im dłużej trwa lecze-
nie. W przypadku astmatyków, kuracja 
jest konieczna praktycznie przez całe 
życie. Okazuje się, że nie tylko zna-
jomość technik inhalacji jest ważna, 
ale również wiedza, dlaczego dany lek 
jest zalecony przez lekarza i jakie jest 
jego działanie.

LEKI PODAWANE 
W FORMIE  
INHALACJI

Jak już wspomniano wcześniej, w posta-
ci inhalacji stosuje się leki rozszerzają-
ce oskrzela oraz glikokortykosteroidy. 
Pierwszą grupę dzielimy na podgrupy ze 
względu na mechanizm działania i czas 
działania, co z kolei wpływa na zakres 
wskazań, w jakich stosuje się daną sub-
stancję (poniższa tabela). Długo działa-
jące leki stosujemy w celu kontroli cho-
roby, natomiast wersje krótko działające 
są lekami „awaryjnymi”, stosowanymi 
w napadach duszności. Jeśli chorujemy 
przewlekle, np. na astmę, to sytuacja, 
w której zbyt często stosujemy lek roz-
szerzający oskrzela doraźnie, powinna 
nas zaalarmować. Należy wtedy udać 
się do specjalisty, który zdiagnozuje 
przyczynę takiego stanu rzeczy i ewen-
tualnie zmodyfikuje plan leczenia. Dużą 
zaletą współcześnie stosowanych pre-
paratów leczniczych jest możliwość 
połączenia w jednej dawce dwóch le-
ków, zazwyczaj sterydu i leku rozsze-
rzającego oskrzela. Nie trzeba wtedy 
wykonywać dwóch osobnych inhalacji 
i łatwiej jest przestrzegać zaleconego 
przez lekarza schematu dawkowania. 

TYPY  
INHALATORÓW

Oprócz tego, że lek zawiera jedną, dwie 
lub nawet trzy substancje spośród wyżej 
opisanych, to jest on zamknięty w spe- 

cjalnym urządzeniu umożliwiającym jego inhalację. Na rynku aptecznym dostępnych 
jest bardzo wiele inhalatorów, które fachowo dzielimy na cztery podstawowe grupy:
 typ pMDI – inhalatory ciśnieniowe dozujące (pressurized medical metered dose 

inhaler),
 typ baMDI – inhalatory ciśnieniowe aktywowane wdechem (breath-actuated 

metered-dose inhaler),
 typ MDLI – inhalatory cieczowe dozujące (metered dose liquid inhaler),
 typ DPI – inhalatory proszkowe (dry powder inhaler).

Rodzaj inhalatora powinien być dobrany indywidualnie. Inny będzie odpowiedni 
dla dziecka, inny dla osoby dorosłej, a jeszcze inny dla osoby w podeszłym wieku. 
Wynika to z faktu, że do użycia każdego z nich potrzeba innej siły i długości wde-
chu. Ponadto niektóre urządzenia wymagają dość dużej sprawności manualnej 
lub koordynacji wdechu z uwolnieniem dawki leku, co wyklucza ich zastosowa-
nie u najmłodszych i najstarszych pacjentów. Dobór inhalatora należy do lekarza, 
natomiast warto zgłaszać mu wszelkie problemy dotyczące przepisanego typu 
inhalatora. Dzięki temu będzie mógł wybrać ten najbardziej optymalny. Warto 
też skorzystać z wiedzy i pomocy farmaceuty, który wskaże, na co zwrócić uwagę 
podczas stosowania danego leku i rozwieje ewentualne wątpliwości, które mogą 
pojawić się w trakcie kuracji.

JAK WYKONYWAĆ INHALACJE?

Bez względu na typ inhalatora, istnieje kilka uniwersalnych zasad dotyczących wy-
konywania inhalacji:
 przed wykonaniem inhalacji należy zrobić kilka spokojnych wdechów i wydechów,
 ustnik należy umieścić szczelnie w ustach, nie zagryzać,
 po wykonaniu inhalacji należy wstrzymać oddech na 5–10 sekund,
 jeśli zostały przepisane dwie dawki leku, to należy zachować między nimi odstęp 

około 30–60 sekund,
 po inhalacji leku zawierającego steryd należy przepłukać usta wodą.

Zdecydowana większość inhalatorów należy do jednej z dwóch grup: pMDI oraz 
DPI. Pierwsza obejmuje inhalatory ciśnieniowe, które przypominają znany wszyst-
kim klasyczny aerozol. Pojemnik z lekiem pod ciśnieniem jest umieszczony w spe-
cjalnej obudowie z ustnikiem. Po jego naciśnięciu dochodzi do uwolnienia mgiełki 
z rozproszonym lekiem. Podczas inhalacji wdech powinien być powolny oraz 
równomierny i należy skoordynować jego rozpoczęcie z momentem uwolnienia 
dawki. Druga to bardziej zróżnicowana grupa, w której znajdują się inhalatory 
proszkowe. DPI są zaprojektowane w taki sposób, że siła wdychania powoduje 
turbulencje w urządzeniu, które rozkładają proszek na drobne cząstki, które sta-
ją się wystarczająco małe, aby osadzić się w płucach. W tym przypadku wdech 
powinien być szybki i głęboki. 

W kolejnym numerze Twojego Farmaceuty w sposób bardziej szczegółowy zostaną 
opisane zasady użytkowania inhalatorów ciśnieniowych i proszkowych. 

WIĘCEJ O OPIECE FARMACEUTYCZNEJ ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL

 
 Zastosowanie inhalatora pozwala  

na szybkie i precyzyjne zaaplikowanie 
substancji leczniczej do miejsca,  
gdzie ma wykazać swoje działanie. 
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PRAWA PACJENTA

E-RECEPTA (ELEKTRONICZNA RECEPTA) STAŁA SIĘ OBOWIĄZKOWA  
OD 8 STYCZNIA 2020 ROKU. JEST ONA ELEKTRONICZNYM DOKUMENTEM 
STOSOWANYM ZAMIAST TRADYCYJNEJ RECEPTY W POSTACI PAPIEROWEJ. 
NOWA FORMA REALIZACJI RECEPT MA OGRANICZYĆ BŁĘDY, ZAOSZCZĘDZIĆ 
CZAS ORAZ WYELIMINOWAĆ RECEPTY NIECZYTELNE, CZY FAŁSZYWE. 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE  
KWESTIE ZWIĄZANE Z E-RECEPTĄ 

E-recepta jest jedną z kluczowych e-usług, stanowiącą 
element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia 
w Polsce. To część e-zdrowia – wielkiego projektu finan-
sowanego ze środków unijnych. Zmiana ta pozwala na 
zwiększenie efektywności zarządzania systemem ochro-
ny zdrowia oraz, w swoim założeniu, ma przyczynić się 
do oszczędności czasu lekarzy, pacjentów i farmaceutów. 
Najważniejsze akty prawne regulujące kwestie związane 
z e-receptą to ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 697), rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 745), ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze 
e-zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1590) oraz rozporządzenie 
Ministra Zdrowia dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie recept (Dz.U. z 2019 r. poz. 2395). 
Dwa pierwsze z wymienionych aktów prawnych miały 
zasadnicze znaczenie dla odejścia od papierowej formy 
wystawiania recept, jednak w samej treści recepty nie 
wprowadziły zasadniczych zmian. Dopiero ustawą z dnia 
19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku 

z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, wprowa-
dzone zostały najistotniejsze regulacje w zakresie wysta-
wiania i realizowania e-recept. 

PAPIEROWA RECEPTA  
W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH

Co do zasady – recepty elektroniczne zastąpiły papierowe 
od dnia 8 stycznia 2019 roku, kiedy to stały się obowiąz-
kowym dokumentem uprawniającym do otrzymania leku. 
W kilku sytuacjach nadal będzie jednak możliwe wystawie-
nie pacjentowi recepty papierowej. Wyjątkami tymi są m.in.: 
 recepta transgraniczna, 
 recepta na leki z importu docelowego, 
 recepta pro familiae/pro autore oraz 
 recepta wystawiona w sytuacji, w której lekarz nie ma 

dostępu do systemu informatycznego (np. wizyta domo-
wa) lub awaria systemu informatycznego.

JAK OTRZYMUJEMY E-RECEPTĘ?

Przepisy o e-recepcie stanowią, że pacjent może otrzymać 
ją w jeden z następujących sposobów:
 w formie sms-a z 4-cyfrowym kodem dostępu,
 poprzez e-maila z informacją o wystawionej e-recepcie,

E-RECEPTA  
5 RZECZY, KTÓRE MUSISZ O NIEJ WIEDZIEĆ

ADWOKAT ADAM ZABORSKI   

1

2

3
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 w postaci pliku PDF, 
 w formie wydruku informacyjnego o wystawionej 

e-recepcie.

W przypadku sms-a pacjent podaje w aptece kod oraz nu-
mer PESEL. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, udostępnia 
farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu albo klucz 
dostępu. Wydruk natomiast należy podać farmaceucie, 
który odda nam go po sprawdzeniu. 

LEKÓW WYSTARCZA 
NAWET NA 360 DNI

Najważniejszą regulacją wdrożoną ustawą z 2019 roku jest 
możliwość przepisywania przez lekarza na jednej e-re-
cepcie leków na okres 360 dni stosowania. W przypadku 
recepty papierowej, która w przypadkach opisanych po-
wyżej nadal pozostaje w obrocie, istnieje jednak ograni-
czenie – ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie 
może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego sto-
sowania. Istotne natomiast jest to, że pielęgniarka lub po-
łożna będzie mogła wystawić e-receptę na okres 180 dni. 
W przypadku środków antykoncepcyjnych pielęgniarka 
lub położna mogą przepisać je wyłącznie w ramach kon-
tynuacji zlecenia lekarskiego.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 roku, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza za-
sadnicze zmiany w zakresie terminu jej realizacji. Zgodnie 

z jego zapisami, od tego dnia wszystkie recepty zarówno 
papierowe jak i elektroniczne ważne są przez okres 30 dni. 
Również i w tym przypadku istnieją wyjątki:
 recepty na antybiotyki do stosowania wewnętrznego 

lub parenteralnego ważne są 7 dni od daty wystawie-
nia. Co ważne, recepta ta również może opiewać na 
okres kuracji 360 dni. Zaordynowana ilość leku powin-
na zostać wydana w terminie 7 dni ważności recepty, 
z uwzględnieniem jednorazowego wydania na 180 dni,

 recepta na produkty immunologiczne, ale jedynie wy-
twarzane indywidualnie dla pacjenta, ważna jest przez 
okres 120 dni, 

 kolejny bardzo istotny wyjątek to okres 365 dni waż-
ności recepty od daty jej wystawiania lub naniesionej 
,,daty realizacji od dnia”, dla recept elektronicznych, 
na których osoba uprawniona do jej wystawienia 

oznaczyła, że recepta taka ważna jest 365 dni. Okres 
terapeutyczny, na jaki lekarz może zaordynować lek 
na takiej recepcie, również wynosi 360 dni. Realizacja 
recepty następuje z uwzględnieniem możliwości jed-
norazowego wydania leku na okres 180 dni. W tym 
przypadku znajduje zastosowanie przepis art. 96a ust. 
7a ustawy – Prawo farmaceutyczne, mówiące o tym, że 
przy realizacji recepty po upływie 30 dni od daty wy-
stawienia lub ,,daty realizacji od dnia” należy odliczyć 
ilość leku, jaka zostałaby użyta w okresie, który upłynął, 
uwzględniając podane dawkowanie. Biorąc pod uwagę 
komunikat Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2019 
roku, odliczenia dokonujemy tylko przy pierwszej reali-
zacji, gdy nastąpiła ona po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej.

INNE ZALETY E-RECEPTY

Niewątpliwą zaletą e-recepty jest to, że jeżeli lekarz prze-
pisał więcej leków, pacjent nie musi prosić o odpis i każdy 
lek może kupić w dowolnej aptece osobno. Każda bowiem 
pozycja w e-recepcie jest osobną receptą. Ważne natomiast 
jest to, że mając na niej więcej niż jedno opakowanie leku, 
wszystkie te opakowania muszą zostać zrealizowane w jed-
nej aptece. Pacjent może jedynie rozłożyć w czasie zakup 
wszystkich opakowań, jednak musi to nastąpić w dacie 
ważności takiej recepty. 

Dodatkowo, pacjent może w każdej chwili sprawdzić, jak 
przyjmować lek, gdyż na e-recepcie znajdzie stosowne in-

formacje o przepisanym dawkowaniu. 
Dokument ten zatrzymuje dla siebie. 
Może także otrzymać kolejną e-recep-
tę bez wizyty w gabinecie, zamawiając 
ją na portalu pacjenta, jednak tylko po 
ustaleniu z lekarzem. Korzyścią jest tak-
że to, że e-recepta jest zawsze czytelna, 
a zatem nie ma ryzyka, że farmaceuta 
będzie miał trudności w odczytaniu 
właściwej nazwy leku.

Jak by nie patrzeć na proces cyfryzacji sektora służby 
zdrowia, sytuacja nadal rozwija się bardzo dynamicznie. 
E-recepta jest tego najlepszym przykładem, chociażby 
z uwagi na fakt, że regulacje prawne odnoszące się do za- 
sad jej realizacji zmieniły się w przeciągu ostatniego pół-
rocza kilkukrotnie. Możemy podejrzewać, że nadal będą 
powstawały nowe akty prawne uszczelniające obieg in-
formacji i mające na celu zwiększenie informatyzacji tego 
sektora, a tym samym zmniejszenie trudności w uzyskaniu 
dostępu do leków. E-recepta jest krokiem milowym w za-
kresie cyfryzacji służby zdrowia. Pozostaje jedynie mieć na-
dzieję, że spełni ona założone cele i oczekiwania zarówno 
lekarzy jak i farmaceutów, natomiast pacjentom przyniesie 
wymierne korzyści.  

KANCELARIA.ZABORSKI@OP.PL

 
 Niewątpliwą zaletą e-recepty jest to, 

że jeżeli lekarz przepisał więcej leków, 
pacjent nie musi prosić o odpis i każdy lek 
może kupić w dowolnej aptece osobno.

4
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KAMICA 
NERKOWA – 
CZY MOŻEMY JEJ UNIKNĄĆ?
KAMICA NERKOWA TO JEDNA Z NAJCZĘSTSZYCH CHORÓB 
CYWILIZACYJNYCH, A JEJ GŁÓWNY OBJAW TO KOLKA NERKOWA, 
POWODUJĄCA SILNY BÓL, PORÓWNYWALNY DO PORODOWEGO.  
SKĄD BIERZE SIĘ TO SCHORZENIE? CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY GO UNIKNĄĆ?

Jeszcze ze szkoły podstawowej możemy pamiętać doświadczenie z przyrody, w któ-
rym pewną ilość soli kuchennej rozpuszcza się w szklance wody. Pod wpływem 
parowania, sól wytrąca się w postaci malowniczych kryształów. Wniosek jest prosty – 
jeśli rozpuszczalnika jest za mało, lub substancji rozpuszczonej za dużo, z roztworu 
wytrąca się osad.

NADMIAR SZKODZI

Przyczyną kamicy nerkowej jest to samo zjawisko. Kiedy w moczu znajduje się nadmier-
na ilość pewnych substancji chemicznych (najczęściej szczawianu wapnia, fosforanu 
wapnia, rzadziej kwasu moczowego, fosforanów amonowo-potasowych, cystyny), to 
wytrącają się kryształki. Początkowo są one drobniutkie, niewyczuwalne, zazwyczaj 
wydalane wraz z moczem (tzw. „piasek w nerkach”). Na tym etapie kamica nerkowa 
przebiega bezobjawowo. Jeśli jednak nadmierne stężenie szczawianów lub fosfora-
nów w moczu utrzymuje się ze względu na zbyt małą podaż płynów lub zbyt duże 
ilości pewnych produktów w diecie, kryształki rosną, przybierając większe rozmiary, 
Mogą nawet wypełnić całą miedniczkę oraz kielichy nerki. Na tym etapie występuje 
zazwyczaj tępy ból pleców na wysokości nerek, często mylony z chorobami kręgosłupa. 

Najczęstsze przyczyny kamicy nerkowej:
 niewystarczające nawodnienie organizmu (podaż płynów w ilości mniejszej niż 

2 litry na dobę),
 nadmierna konsumpcja mięsa i ryb (zawierają substancje zakwaszające mocz, co 

zmniejsza rozpuszczalność składników budujących złogi nerkowe),

 zbyt dużo soli w diecie (więcej niż 6 g/ 
/dobę),

 częste lub przewlekłe infekcje dróg 
moczowych (bakterie zawieszone  
w moczu tworzą zalążki krystalizacji), 

 mechaniczne zaburzenia przepływu 
moczu, np. przerost prostaty, zrosty 
pooperacyjne,

 przyjmowanie zbyt dużych dawek 
witaminy C, D lub wapnia,

 niektóre choroby i zaburzenia meta-
boliczne (np. nadczynność przytarczyc, 
choroba Leśniowskiego-Crohna i inne).

KOLKA NERKOWA,  
CZYLI PIERWSZY  
WYRAŹNY OBJAW  
KAMICY NERKOWEJ

Kiedy podrośnięty kamień nerkowy za-
czyna przemieszczać się wraz z moczem 
do moczowodu, powoduje dotkliwe po-
drażnienie moczowodu i częściowe lub 
całkowite zatkanie. Towarzyszy temu 
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nagły, ostry, niezwykle silny ból, porów-
nywany często do bólu podczas porodu. 
Umiejscowienie bólu zależy od tego, 
w którym odcinku przewodu moczo-
wego zaklinował się kamień. Może być 
on  odczuwalny od połowy pleców aż 
do dołu brzucha, a także promieniować  
do pachwiny.

Inne objawy kolki nerkowej to:
 czerwony kolor moczu ze wzglę-

du na krwawienie podrażnionego 
moczowodu,

 częste parcie na mocz,
 pieczenie podczas oddawania moczu,
 uczucie niepełnego opróżnienia pę-

cherza (uwaga! powyższe objawy 
bywają często mylnie uznawane za 
zapalenie pęcherza i nieprawidłowo 
leczone),

 czasami nudności, wymioty, gorączka.

JAK LECZYĆ  
KOLKĘ NERKOWĄ?

Jeśli objawy pojawiają się po raz pierw-
szy, należy niezwłocznie odwiedzić 
lekarza, który potwierdzi lub obali na-
sze przypuszczenia. Przebieg leczenia 
zależy od wielkości kamienia i od nasi-
lenia dolegliwości. Niewielkie kamienie 
nerkowe (< 5 mm średnicy) przemiesz-
czają się przez moczowód dość szybko 
i ból trwa krótko. Stosuje się wtedy leki 

rozkurczowe i przeciwbólowe oraz 
bardzo duże ilości płynów (3–4 litry 
na dobę). Duże nasilenie bólu leczy 
się silniejszymi lekami wydawanymi 
z przepisu lekarza, z opioidami włącz-
nie. Warto zachować wydalony kamień, 
gdyż analiza chemiczna jego składu da 
nam informację, czego unikać w diecie 
na przyszłość. 

Większe kamienie nerkowe mogą na 
dłużej zaklinować się w moczowo-
dzie i całkowicie zablokować prze-
pływ moczu. Konieczna może być 
wówczas interwencja chirurgiczna 
bądź inne, nieinwazyjne metody 
rozdrobnienia i usunięcia kamie-
ni. Najczęściej stosowana metoda 
to litotrypsja pozaustrojowa, czyli 
rozbijanie kamienia moczowego 
wewnątrz organizmu pacjenta przy 
użyciu tzw. fali wstrząsowej. Złogi 
rozbijane są do wielkości ziarenek 

piasku i wydalane wraz z moczem. Zabieg jest bezpieczny, bezbolesny, zacho-
wuje ciągłość tkanek i pozwala wrócić do zwykłej aktywności w ciągu kilku 
dni. Może być konieczne przeprowadzenie kilku takich zabiegów. Inna metoda 
to nefrolitotrypsja przezskórna, wykonywana zwykle, gdy kamień moczowy 
w nerce jest większy (> 2,5 cm średnicy) lub położony w takim miejscu, że nie 
może być rozbity przy użyciu litotrypsji. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu. 
Polega on na nacięciu skóry w okolicy nerki i wprowadzeniu do jej wnętrza 
narzędzi, przez które urolog może obejrzeć kamień moczowy, dokładnie okre-
ślić jego położenie, rozdrobnić go na mniejsze części i usunąć. Zazwyczaj 
pacjent pozostaje w szpitalu przez kilka dni, a do zwykłej aktywności wraca 
po około 2 tygodniach.

U około połowy pacjentów kamica nerkowa występuje tylko raz w życiu i nie ma 
potrzeby stosowania terapii innych niż zbilansowana dieta. U pozostałych, w cią-
gu 5–10 lat dochodzi do nawrotu choroby. U  tych osób zawsze należy wykonać 
badania, aby wykryć przyczynę, a następnie wdrożyć profilaktykę (odpowiednia 
dieta oraz stosowanie leków).

CZY KAMICY NERKOWEJ MOŻNA UNIKNĄĆ? 

Styl życia i dieta ma bardzo duży wpływ na rozwój tej choroby, więc wprowadza-
jąc kilka modyfikacji, możemy zadbać o zdrowie nerek. Kluczowe jest odpowied-
nie nawodnienie – minimum 2 litry płynów na dobę. Początkowo może wydawać 
się, że to dużo, wystarczy jednak wypijać pół szklanki płynów na godzinę (przy 
założeniu 8-godzinnej przerwy nocnej). Podczas upałów, intensywnego wysił-
ku fizycznego czy korzystania z sauny ilość płynów powinna być odpowiednio 
większa. Bardzo ważne jest też wypijanie szklanki wody tuż przed snem, aby za-
pewnić odpowiedni przepływ moczu przez nerki także w nocy. Warto zmniejszyć 
spożycie mięsa, zwłaszcza przetworzonego i o dużej zawartości soli (wędliny, 
konserwy, dania gotowe). Korzystne jest tez zmniejszenie ilości soli w diecie  
(< 6 g dziennie). Ponadto warto unikać infekcji dróg moczowych, gdyż zwłaszcza 
ich forma przewlekła zwiększa ryzyko powstawania złogów. 

DRUGĄ CZĘŚĆ ARTYKUŁU PRZECZYTASZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL

 
 Większe kamienie nerkowe mogą na 

dłużej zaklinować się w moczowodzie 
i całkowicie zablokować przepływ 
moczu. Konieczna może być wówczas 
interwencja chirurgiczna bądź inne, 
nieinwazyjne metody rozdrobnienia 
i usunięcia kamieni. Najczęściej 
stosowana metoda to litotrypsja 
pozaustrojowa, czyli rozbijanie 
kamienia moczowego wewnątrz 
organizmu pacjenta przy użyciu  
tzw. fali wstrząsowej.
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MELISA TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH  
I NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH ROŚLIN  
LECZNICZYCH. JEST ROŚLINĄ WIELOLETNIĄ  
Z RODZINY JASNOTOWATYCH. ZNANA BYŁA  
JUŻ W STAROŻYTNOŚCI. W GRECKIEJ MEDYCYNIE – 
STOSOWANO JĄ JUŻ 2000 LAT TEMU. ZOSTAŁA 
PRZYWIEZIONA PRZEZ ARABÓW DO HISZPANII,  
SKĄD ZA POŚREDNICTWEM ZAKONNIKÓW, 
ROZPOWSZECHNIŁA SIĘ W CAŁEJ EUROPIE. 

MELISA 
LEKARSKA    
(MELISSA OFFICINALIS)

MGR FARMACJI AGNIESZKA KRASOŃ

ZASTOSOWANIE MELISY 
LEKARSKIEJ

Znaną w medycynie od ponad 2000 lat melisę, Paracelsus 
określał jako „najlepsze ziele dla serca”. Zawarte w meli-
sie składniki olejku eterycznego wykazują działanie uspo-
kajające poprzez obniżenie progu wrażliwości ośrodka 
układu nerwowego, ułatwiają zasypianie i spokojny sen.

Podawanie ekstraktu z melisy przez ok. 16 tygodni pa-
cjentom z łagodną chorobą Alzheimera spowolniło obja-
wy otępienia i polepszyło aktywność chorych. Głównymi 
składnikami działającymi olejku melisowego są polifenole 
i flawonoidy. 

Właściwości olejku melisowego:
 przeciwnowotworowe – poprzez hamowanie powsta-

wania wolnych rodników,
 przeciwmiażdżycowe – obniża ciśnienie krwi oraz po-

ziom cholesterolu,
 przeciwdrobnoustrojowe – kwercetyna działa prze-

ciwwirusowo na wirusa opryszczki,

 HERBARIUM

 
 Powszechnie stosuje się 

melisę przy problemach ze 
snem albo na uspokojenie.

Melisa rośnie w całej Europie, w strefach umiar-
kowanych Azji i Ameryce Północnej. W Polsce 
rośliny pochodzą głównie z upraw. Jest rośli-
ną miododajną, świeżym zielem pszczelarze 

nacierają nowy ul, co ma ułatwić zagnieżdżenie się w nim 
młodego roju i stąd ludowe nazwy melisy – „rojownik” 
i „pszczelnik”.

Roślina ta dorasta do 100 cm wysokości. Kwitnie od czerw-
ca do września. Surowcem leczniczym są liście i ulistnione 
szczyty pędów. Głównym składnikiem surowca jest olejek 
eteryczny zawierający aldehydy nadające mu cytrynowy 
zapach. Ponadto liście melisy bogate są w fenolokwasy, 
flawonoidy, związki triterpenowe, garbniki oraz śluzy. 
Powszechnie stosuje się melisę przy problemach ze snem 
albo na uspokojenie. Jednak to nie jedyne lecznicze dzia-
łanie melisy. 

Zdrowotne działanie wyciągu z melisy:
 uspokajające,
 rozkurczowe,
 wzmacnianie pamięci,
 przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne,
 przeciwzapalne, leczące rany,
 łagodzące bóle menstruacyjne, migrenowe,
 żółciopędne,
 pobudzające wydzielanie soków trawiennych,
 zatrzymujące namnażanie komórek nowotworowych,
 regulujące wydzielanie łoju,
 działające odświeżająco, tonizująco i łagodząco.

NA OPRYSZCZKĘ
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Melisa jest najczęściej spotykana w postaci:
 herbat,
 nalewek,
 ziół tabletkowanych,
 kropli, 
 preparatów złożonych.

Najczęściej stosowany jest napar (1 łyżeczka suszu melisy 
na szklankę wody), melisę parzymy 15–20 minut i pijemy 
2–3 razy dziennie. Działanie uspokajające uzyskujemy już 
po 20–30 minutach od spożycia. 

PRZECIWSKAZANIA  
DO STOSOWANIA

Melisy nie należy łączyć z lekami uspokajającymi na re-
ceptę, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Może 
wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w trakcie za-
biegów chirurgicznych i po nich, dlatego nie wolno stoso-
wać jej przez co najmniej dwa tygodnie przed zabiegiem.

Mimo wymienionych tu ograniczeń, melisa to zioło o bar-
dzo niewielkiej ilości przeciwskazań i powinna znaleźć się 
w każdej domowej apteczce. 

 na problemy trawienne – ponieważ pobudza wydzie-
lanie żółci i soku żołądkowego, a przez to przyspiesza 
trawienie nawet bardzo ciężkich potraw,

 zapobiega demencji starczej, zaćmie, stabilizuje wita-
minę C, 

 łagodzi dokuczliwe mdłości w pierwszym trymestrze cią-
ży, ale pod koniec ciąży może opóźnić akcję porodową,

 lekko uspokajające i nasenne u dzieci,
 lekko moczopędne,
 hamuje rozwój bakterii w jamie ustnej, które powodują 

stany zapalne dziąseł,
 hamuje rozwój bakterii Helicobacter pylori, odpowie-

dzialnej za chorobę wrzodową żołądka,
 jest polecana osobom z zespołem jelita drażliwego,
 w kosmetyce – ekstrakt z melisy stosowany jest w róż-

nych formach kosmetycznych, przeznaczonych do pielę-
gnacji przetłuszczającej się cery i włosów, tonizujących 
kąpieli, kremów, maseczek, olejków i past do zębów,

 łagodzi skutki ukąszenia przez komary czy inne owady, 
wystarczy 4–5 kropli olejku na zimny kompres, który 
przykładamy w miejscu ukąszenia,

 w przemyśle spożywczym – suche wyciągi stosowa-
ne są w herbatach, przyprawach smakowych, winach 
i likierach.

REKLAMA

71
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KKolonoskopia jest badaniem zalecanym 
ludziom po 50. roku życia, szczególnie, 
gdy występują dodatkowe czynniki 
zwiększające ryzyko wystąpienia raka 
jelita grubego. Do takich czynników 
zalicza się występowanie nowotworu 
w najbliższej rodzinie (rodzice, dziad-
kowie), choroba Leśniowskiego-Crohna 
lub wrzodziejące zapalenie jelit. 

KIEDY IŚĆ  
NA KOLONOSKOPIĘ?

W przypadku występowania zwiększo-
nego ryzyka zachorowania, powinni 
przebadać się także ludzie młodsi – pa-
miętajmy, jak ważny jest czas w przy-
padku diagnozy nowotworu! Badanie 
wykonuje się również, gdy występują 

naprzemienne biegunki i zaparcia, nie-
dokrwistość z powodu niedoboru żelaza, 
krwawienia z dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, silne biegunki o niezna-
nej przyczynie oraz nagła i nieuzasadnio-
na, znaczna utrata masy ciała.

Czasami kolonoskopia może służyć do 
celów terapeutycznych. Za jej pomocą 

MGR FARMACJI MAGDALENA KRZEMIŃSKA

KOLONOSKOPIA –

KOLONOSKOPIA WIELU LUDZIOM KOJARZY SIĘ Z CZYMŚ 
WSTYDLIWYM. BADANIE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU 
POKARMOWEGO – TAKIE TEMATY SĄ W NASZYM 
SPOŁECZEŃSTWIE TRAKTOWANE JAKO TABU. BŁĘDNIE! 
DLACZEGO? KOLONOSKOPIA JEST BOWIEM PODSTAWOWYM 
BADANIEM W PROFILAKTYCE WYKRYWANIA RAKA JELITA 
GRUBEGO. WCZESNE WYKRYCIE TEGO NOWOTWORU DAJE 
PRAWIE 100% SZANSE NA WYLECZENIE.

CO WARTO WIEDZIEĆ 
PRZED BADANIEM?
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można pobrać wycinek jelita, zahamo-
wać krwawienia lub usunąć polipy. 

JAK PRZYGOTOWAĆ  
SIĘ DO KOLONOSKOPII?

Najważniejsza jest specjalna dieta 
przed kolonoskopią. Na dwa dni przed 
badaniem pacjent powinien przejść 
na dietę płynną. Należy także unikać 
kawy, alkoholu oraz napojów gazo-
wanych – drażnią one ściany jelita. 
Co więcej, na tydzień przed wykona-
niem badania pacjent powinien wy-
eliminować z diety jedzenie zawiera-
jące nasiona lub pestki oraz produkty 
pełnoziarniste. Trzy dni przed bada-
niem, do grupy wyeliminowanych 
produktów należy dołączyć buraki 
oraz inne pokarmy, które mogą bar-
wić ścianę jelita na czerwono (także 
soki i przetwory). 

Lekarz, zlecając badanie, powinien 
jasno poinformować pacjenta o ko-
nieczności przyjmowania leków prze-
czyszczających. W aptekach istnieją 
preparaty, które stosuje się przed tego 
typu badaniami; wiele z nich jest na 
receptę. Jeśli lekarz nie przepisze żad-
nego konkretnego leku, warto dopytać 
farmaceutę, który preparat dostępny 
bez recepty będzie w tym przypadku 
najskuteczniejszy. Przy stosowaniu 
środków przeczyszczających zaleca się 
zwiększenie spożywania płynów do  
3 litrów dziennie.

Badanie wykonuje się na czczo, a więc 
na 12 godzin przed planowaną kolo-
noskopią można przyjmować jedynie 
niegazowaną, czystą wodę – a bez-
pośrednio dwie godziny przed należy 
wypić dwa litry. 

Bardzo ważne jest, aby stosować się do 
zaleceń lekarza i dobrze przygotować się 
do badania poprzez dokładne oczysz-
czenie jelit. Nieprzestrzeganie diety lub 
zignorowanie zaleceń zażycia środków 
przeczyszczających może skutkować 
poważnymi powikłaniami po badaniu.

JAK WYGLĄDA 
KOLONOSKOPIA?

Do wykonania badania stosuje się kolo-
noskop, czyli giętką rurkę zakończoną 
kamerą. Rurkę tę lekarz wprowadza do 
dolnego odcinka jelita poprzez odbyt. 

Umożliwia mu to dokładną obserwację 
ścian jelita. Przed wprowadzeniem kolo-
noskopu, lekarz prosi pacjenta o położe-
nie się na lewym boku, a następnie bada 
odbyt i jego okolice za pomocą palca 
w celu ustalenia, czy nie ma tam ran lub 
ropni i czy można przeprowadzić badanie. 

Sama kolonoskopia nie jest bardzo bo-
lesna, jednak dochodzi do podrażnie-
nia ścian jelita, więc wielu pacjentów 
określa badanie jako bardzo nieprzy-
jemne. Odczuwanie bólu jest też cechą 
bardzo indywidualną i zależy od progu 
odczuwania bólu przez pacjenta. Z tego 

 Bardzo ważne jest,  
aby stosować się do zaleceń 
lekarza i dobrze przygotować się 
do badania poprzez dokładne 
oczyszczenie jelit.
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powodu lekarz może zaproponować 
przeprowadzenie zabiegu kolonoskopii 
w znieczuleniu miejscowym lub ogól-
nym. Znieczulenie miejscowe polega 
na posmarowaniu okolic odbytu żelem 
znieczulającym.

Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym 
oznacza, że pacjent będzie badany pod 
narkozą – o ile nie występują ku temu 
żadne przeciwskazania. Przed planowa-
nym badaniem lekarz powinien zebrać 
od pacjenta dokładny wywiad i określić, 
który rodzaj znieczulenia będzie bar-
dziej odpowiedni.

CO ZROBIĆ  
PO BADANIU?

Bezpośrednio po badaniu należy udać 
się do łazienki w celu oddania gazów, 
które w nadmiarze zebrały się w jeli-
cie. Jest to stan najzupełniej normalny, 
którego nie należy się wstydzić. 

Najważniejsze jest, aby przynajmniej 
przez dwie godziny po badaniu odpo-
czywać. Szczególnie, jeśli kolonosko-
pia była wykonana w znieczuleniu 
ogólnym. W tym przypadku dobrze 
byłoby poprosić bliską osobę o to, by 

towarzyszyła pacjentowi przy wyjściu 
ze szpitala lub gabinetu. Niektóre 
placówki wręcz wymagają obecności 
drugiej osoby, więc warto upewnić się 
o tym wcześniej.

Obowiązuje również bezwzględny 
zakaz prowadzenia samochodu do 
dwunastu godzin po znieczuleniu 
ogólnym. Nawet, jeśli kolonoskopia 
była przeprowadzona w znieczuleniu 
miejscowym, prowadzenie pojazdów 
nie jest zalecane.

CO JEŚĆ I PIĆ  
PO KOLONOSKOPII? 

Po narkozie – przez dwie godziny – nie 
można spożywać pokarmów ani pić. 
Pierwszy posiłek powinien być płynny, 
następnie powinno się stosować dietę 
lekkostrawną przez kilka dni po bada-
niu. W diecie pacjenta powinien znaleźć 
się biały chleb, chude mięso, zupy kremy 
i nabiał. W dniu badania zakazane jest 
spożywanie alkoholu.

Należy pamiętać, że kolonoskopia jest 
badaniem bardzo inwazyjnym, po któ- 
rym mogą pojawić się niepokojące 
skutki uboczne. Bóle brzucha, wzdę-
cia i delikatna biegunka bezpośrednio 
po zabiegu nie powinny wzbudzać za-
niepokojenia. Jednak jeśli bóle będą 
bardzo duże, biegunka obfita i nieusta-
jąca lub dojdzie do krwawienia z dol-
nego odcinka przewodu pokarmowe-
go, trzeba natychmiast skontaktować 
się z lekarzem.

ILE KOSZTUJE 
KOLONOSKOPIA?

Koszt kolonoskopii będzie się różnił 
w zależności od miasta, placówki, le-
karza wykonującego badanie. Według 
wyszukiwarek internetowych będzie 
on wynosił od 400 do nawet 2000 zł. 
Dużą różnicą w kosztach będzie spo-
sób znieczulenia – przy znieczuleniu 
ogólnym musi być obecny dodatkowo 
lekarz anestezjolog. Należy się upewnić 
przed badaniem, czy koszt znieczulenia 
był wpisany w koszt zabiegu. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ 

 NA ETWOJFARMACEUTA.PL
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MGR FARMACJI JAKUB ZUBLEWICZ

ANDROPAUZA, 
CZYLI MĘSKIE 
PRZEKWITANIE
PANUJE PRZEKONANIE, ŻE ANDROPAUZA TO PO PROSTU 
MENOPAUZA W MĘSKIM WYDANIU. NIE JEST TO PRAWDA, 
BOWIEM OBA TE PROCESY PRZEBIEGAJĄ W ZUPEŁNIE INNY 
SPOSÓB. NIE ZMIENIA TO FAKTU, ŻE TO NAPRAWDĘ TRUDNY 
MOMENT W ŻYCIU KAŻDEGO MĘŻCZYZNY.
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ANDROPAUZA  
JEST POWOLNYM PROCESEM

Andropauza u mężczyzn, w terminologii medycznej, czę-
sto nazywana jest zmniejszeniem wydzielania androge-
nów wraz z wiekiem (ang. Partial Androgen Deficiency in 
the Aging Male – PADAM). Bardzo dobrze oddaje to istotę 
tego zjawiska polegającego na stopniowo następujących 

zmianach hormonalnych, związanych głównie ze spad-
kiem poziomu testosteronu. 

Andropauza to dość powolny proces, poziom stężenia 
testosteronu w surowicy krwi spada średnio o ok. 1% rocz-
nie. Przyjmuje się, że andropauza zaczyna się najczęściej 
w okolicach 50. roku życia. Jest to jednak kwestia bar-
dzo indywidualna, na którą składają się różne czynniki. 
Niezdrowy tryb życia, palenie papierosów, nadużywanie 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, choroby 
przewlekłe (np. cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie) oraz 
niewłaściwe odżywianie mogą znacznie przyspieszyć an-
dropauzę. Istotne są też czynniki genetyczne. Inne hor-
mony, których zmniejszone wydzielanie ma wpływ na 
objawy andropauzy to DHEA (prekursor testosteronu), 
ludzki hormon wzrostu oraz melatonina. 

Zmiany następujące w przebiegu andropauzy zachodzą 
w przeciwieństwie do menopauzy płynnie i czasami są 
trudne do uchwycenia. Często nie można jednoznacz-
nie rozpoznać andropauzy badaniem laboratoryjnym. 
Badanie poziomów wymienionych wcześniej hormonów 
jest jedynym sposobem na potwierdzenie zachodzących 
w organizmie mężczyzny zmian. 

PIERWSZE OBJAWY  
ANDROPAUZY

Dolegliwości w andropauzie obejmują wiele obszarów 
życia. Często pierwsze zauważalne są te związane ze 
sprawnością seksualną, takie jak: 
 spadek libido, 
 przejściowa lub trwała impotencja, 
 coraz mniejsza satysfakcja z życia seksualnego. 

Andropauza nie oznacza jednak końca płodności. 
Pomimo spadku poziomu testosteronu i wielu niekorzyst-
nych symptomów w sferze życia seksualnego – funkcje 
jąder mężczyzny nie zostają wygaszone i wciąż mają 
możliwość produkowania plemników. 

Często obserwowany jest wzrost masy ciała związany 
ze spadkiem metabolizmu i współwystępującą insulino-
opornością. Następuje utrata masy mięśniowej i kostnej, 
wzrasta zagrożenie rozwoju osteoporozy. Skóra męż-
czyzn w okresie andropauzy staje się cieńsza i rzadziej 
owłosiona. 

Niekorzystny wpływ spadku hormonów na organizm ob-
serwowany może być również pod postacią zwiększone-
go ciśnienia krwi, uderzeń gorąca, nadmiernej potliwości. 
Zaczyna również dochodzić do przerostu prostaty i mogą 
pojawić się problemy z oddawaniem moczu. Spadek stę-
żenia naturalnej melatoniny powoduje zaburzenia snu. 
Andropauza może również oznaczać brak apetytu, różne-
go rodzaju dolegliwości bólowe (np. kręgosłupa), kłopoty 
z koncentracją, zmęczenie i ogólne osłabienie organizmu.
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Wszystkie te objawy wpływają na ogólne samopoczucie 
mężczyzny, dlatego bardzo często mogą powodować 
obniżony nastrój, a nawet depresję. 

CZY LECZENIE FARMAKOLOGICZNE 
MOŻE POMÓC?

Jeśli z powodu objawów andropauzy znacznie pogarsza 
się jakość życia, można rozważyć leczenie farmakolo-
giczne. Bardzo szybkie efekty daje terapia hormonalna. 
Zarówno testosteron jak i DHEA w tabletkach świetnie 
regulują huśtawki nastrojów, poprawiają libido i po-
magają zwiększyć siłę mięśni. Terapia musi być jednak 
prowadzona pod ścisłą kontrolą lekarza, ze względu 
na ryzyko efektów ubocznych. Dodatkowo u pacjentów 
w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko wystąpienia 
przerostu lub raka gruczołu krokowego. Przed i w czasie 
leczenia należy oceniać gruczoł krokowy i monitorować 
stężenie PSA (swoisty antygen sterczowy). Jak najbardziej 
zasadne jest też leczenie objawowe poprawiające kom-
fort życia pacjenta. W zależności od dolegliwości mogą 
być to leki stabilizujące nastrój, nasercowe, łagodzące 
przerost prostaty czy środki na potencję. Jeśli pojawia się 
problem z zasypianiem, idealnym rozwiązaniem jest su-
plementacja melatoniny. 

WAŻNA JEST PRAWIDŁOWA DIETA 
I UNIKANIE STRESU

Dieta odgrywa bardzo dużą rolę u mężczyzn wchodzących 
w okres andropauzy. Wielu z panów w obawie przed spad-
kiem metabolizmu, ogranicza ilość spożywanych kalorii. 
Warto jednak wiedzieć, że zbyt gwałtowne ograniczenie 

poboru kalorii może przynieść odwrotny skutek. Mężczyznom 
w tym wieku zaleca się zmianę spożywanych produktów na 
pełnowartościowe, o dużej zawartości białka. 

Jeśli rozpoczyna się andropauza, a dieta jest uboga w biał-
ko, bardzo szybko następuje spadek masy mięśniowej na 
rzecz tkanki tłuszczowej. Do codziennego jadłospisu na-
leży wprowadzić dużo ryb, chudego mleka, przetworów 
mlecznych oraz mięsa. Istotne jest, aby oprócz białka, dieta 
zawierała dużo cynku i selenu.

Cynk uczestniczy praktycznie we wszystkich procesach 
płciowych, począwszy od metabolizmu hormonów, przez 
formowanie nasienia, a skończywszy na regulacji żywotno-
ści plemników. Niedobory cynku powodują zmniejszenie 
stężenia testosteronu i ilości spermy. Zbyt niski jego po-
ziom może powodować niewydolność układu rozrodczego, 
zaburzenia potencji, zmniejszoną żywotność plemników, 
a nawet bezpłodność. Według większości towarzystw na-
ukowych dobowe zapotrzebowanie na cynk wynosi 15 mg, 
a jego wysoki poziom w organizmie zapewnia spożywanie 
pestek dyni i roślin strączkowych. 

Selen jest bardzo silnym antyoksydantem, korzystnie wpły-
wającym na funkcjonowanie męskiego układu rozrodcze-
go. Jego najbogatszym i najlepiej przyswajalnym źródłem 
w diecie są orzechy brazylijskie. 

Niebagatelną rolę odgrywa również wykorzystanie tech-
nik radzenia sobie ze stresem, na który mężczyźni w póź-
niejszym okresie życia są mniej odporni. Stres zmniejsza 
poziom testosteronu, jednocześnie podnosząc ilość kor-
tyzolu. Najbardziej zauważalne skutki to: zmniejszanie 
masy mięśniowej i odkładanie tkanki tłuszczowej.

POTRZEBA AKTYWNOŚCI  
FIZYCZNEJ

Aby przeciwdziałać związanemu z wiekiem spadkowi 
poziomu testosteronu, konieczny jest regularny wysiłek. 
Oczywiście nie ułatwia tego spadek masy mięśniowej, 
ale udowodniono że już podczas wykonywania krótkich, 
ale bardziej intensywnych ćwiczeń, wyraźnie wzrasta po-
ziom testosteronu we krwi. Dlatego też dla mężczyzn 
najkorzystniejszy jest trening siłowy z obciążeniem, po-
zwalający na utrzymanie wysokiego stężenia hormonu 
na długo po jego zakończeniu.

Z andropauzą związana jest też świadomość upływu 
czasu i przemian w organizmie, mogących powodować 
niemałe problemy natury psychicznej. Między innymi 
z tego powodu andropauza wciąż pozostaje tematem 
tabu w naszym społeczeństwie. Tym bardziej istotne jest 
uzmysłowienie sobie, jak ważna jest diagnoza i leczenie 
tej przypadłości. 

WIĘCEJ O ZDROWIU ZNAJDZIESZ NA ETWOJFARMACEUTA.PL 

 
Przyjmuje się, że andropauza 
zaczyna się najczęściej  
w okolicach 50. roku życia. 
Niezdrowy tryb życia, palenie 
papierosów, nadużywanie 
alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, choroby 
przewlekłe (np. cukrzyca, 
miażdżyca, nadciśnienie) 
oraz niewłaściwe odżywianie 
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NIEDOSZŁY LEKARZ

Wynalazcą Pepsi-Coli był Caleb Bradham, który prawdo-
podobnie nie dokonałby swojego odkrycia, gdyby, zgodnie 
ze swoim zamiarem, został lekarzem. Urodzony 27 maja 
1867 roku w Północnej Karolinie w mieście Chinquapin, 
Caleb, w wieku około 20 lat rozpoczął studia w szko-
le medycznej w Maryland, ucząc się zawodu medyka. 
W trakcie studiów pracował dorywczo w aptece, poznając 
również tajniki profesji farmaceuty. Jednak około 1890 
roku jego ojciec popadł w poważne tarapaty finansowe, 
co zmusiło Bradhama do przerwania szkoły i powrotu do 
rodzinnego miasteczka. 

NOWA ŚCIEŻKA KARIERY

Przez krótki okres niedoszły lekarz pracował w Chinquapin 
jako nauczyciel. Szybko jednak postanowił wykorzystać do-
świadczenie zdobyte w trakcie praktyk farmaceutycznych 
i otworzył własną aptekę. Znajdowała się ona w centrum 
New Bern w Północnej Karolinie, a właściciel nazwał ją 
„Bradham Drug Company”. W tamtych czasach powszechna 
była obecność dystrybutorów wody sodowej w aptekach 
i ten drobny szczegół stał się dla Caleba ogromną inspira-
cją, która zaowocowała powstaniem Pepsi. 

NIEZWYKŁA RECEPTURA

W 1895 roku młody aptekarz wpadł na pomysł receptury 
syropu opartej na mieszance cukru, karmelu, oleju cytry-
nowego, gałki muszkatołowej i wanilii. Powstały z mie-
szanki syropu i wody gazowanej napój nazwał „Brad’s 
Drink” i zaczął go sprzedawać w swojej aptece. „Brad’s 
Drink” okazał się strzałem w dziesiątkę i bardzo szybko 
zdobył ogromną popularność. 

NARODZINY PEPSI

W sierpniu 1898 roku, Caleb Bradham, zmienił nazwę swo-
jego syropu na znaną nam do dziś Pepsi. Tak naprawdę 
zmiana ta miała podkreślić lecznicze właściwości napoju, 
kojarząc się ze słowem pepsyna, czyli enzymem, który pełni 
ważną rolę w procesie trawienia. Pepsyna nigdy nie była 
składnikiem Pepsi, ale Bradham twierdził, że jego specyfik 
wspomaga trawienie podobnie jak ona. Bez względu na to, 
czy powodem wielkiego sukcesu Pepsi były jej właściwości 
lecznicze czy raczej wyjątkowy smak, Caleb szybko przekuł 
go w intratny biznes. W 1902 roku skład syropu i nazwa zo-
stały opatentowane. Powstała firma „Pepsi-Cola Company”, 
której prezesem był oczywiście Bradham, a produkcja z ap-
teki przeniosła się do wielkopowierzchniowych magazynów. 

FARMACEUTÓW KOJARZYMY PRZEDE WSZYSTKIM Z LEKAMI, 
BIAŁYM FARTUCHEM I ZWIĄZANĄ Z TYM POWAGĄ. DLATEGO 
WIELU PEWNIE ZASKOCZY, ŻE TO WŁAŚNIE PRZEDSTAWICIELOM 
TEGO ZAWODU ZAWDZIĘCZAMY DWA ZNANE NA CAŁYM 
ŚWIECIE PRODUKTY, KTÓRYCH OBECNIE Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ NIE 
UŚWIADCZYMY W APTECE. SĄ TO BARDZO POPULARNE NAPOJE: 
COCA-COLA I PEPSI. TWÓRCAMI OBYDWU SĄ APTEKARZE  
I POCZĄTKOWO NAPOJE TE SPEŁNIAŁY ROLĘ SUPLEMENTÓW 
DIETY O PROZDROWOTNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.

MGR FARMACJI BEATA PLEWKA

CALEB BRADHAM –  
HISTORIA WYNALAZCY  
PEPSI-COLI

 HISTORIA FARMACJI
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„RADOSNA, ORZEŹWIAJĄCA,  
POMAGA W TRAWIENIU”

Dźwignią handlu jest reklama, zatem aby dotrzeć do 
jak największego grona odbiorców, Pepsi była promo-
wana w gazetach. Pierwsze hasło reklamowe brzmiało 
„Exhilarating, Invigorating, Aids Digestion”, co oznacza 
„radosna, orzeźwiająca, pomaga w trawieniu”. Podobnie 
jak dziś, sprzedawano syrop, który wykorzystywano w dys-
trybutorach z wodą gazowaną, wytwarzając w ten sposób 
smaczny napój. Dystrybucja odbywała się w aptekach 
i szybko okazało się, że taki rynek zbytu jest zdecydowa-
nie niewystarczający. Bradham zdecydował, że rozpocznie 
produkcję Pepsi w butelkach, aby można ją było sprzeda-
wać również w sklepach spożywczych. To spowodowało, 
że interes zaczął się dynamicznie rozwijać, a produkcja 
z roku na rok rosła. W 1906 roku Pepsi była już dostępna nie 
tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Kanadzie, a w 1907 
roku trafiła do Meksyku. Rok później „Pepsi-Cola Company” 

stała się jedną z pierwszych firm, która zmodernizowała 
swój system dostaw, zastępując wozy konne pojazdami 
silnikowymi.

NIESPODZIEWANY KRYZYS  
I SPRZEDAŻ FIRMY

Kryzys nastąpił w 1923 roku i był pokłosiem I wojny świa-
towej ze względu na spowodowaną konfliktem zbrojnym 
wysoką cenę napoju wynikającą z racjonowania jedne-
go z podstawowych składników Pepsi, jakim jest cukier. 
Bradham próbował zastąpić cukier innym surowcem, ale 
każda taka zmiana wpływała na pogorszenie walorów 
smakowych napoju. Wobec niezadowalającego efektu mo-
dyfikacji składu, zdecydował się na zakup dużej ilości cu-
kru, pomimo rekordowo wysokiej ceny. Bardzo szybko oka-
zało się, że był to chybiony ruch, ponieważ w następnych 
miesiącach ceny cukru spadły aż kilkukrotnie. Producent 
Pepsi miał zatem pełne magazyny bardzo drogiego surow-
ca, co wymusiło poważną podwyżkę ceny samego napoju. 
Ostatecznie sprzedaż spadła, a firma zbankrutowała i zo-
stała sprzedana za jedyne…. 30 000 dolarów. 

Bankructwo i sprzedaż korporacji za niewspółmierną do 
wartości cenę były ogromnym ciosem dla twórcy Pepsi. 
Ostatecznie napój odzyskał swoją popularność i pozy-
cję na rynku, ale stało się to już po śmierci Bradhama. 
Historia życia Caleba Bradhama również zatoczyła koło 
i po sprzedaży firmy wrócił do swojej apteki w New Bern. 
Po kilku latach pracy jako aptekarz poważnie zachoro-
wał i po długich zmaganiach z chorobą zmarł 19 lutego 
1934 roku.  

 

W 1895 roku młody 
aptekarz wpadł na pomysł 
receptury syropu opartej na 
mieszance cukru, karmelu, 
oleju cytrynowego, gałki 
muszkatołowej i wanilii. 
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KOSMETOLOG MAGDALENA WYLĘŻEK 

SINGAPUR –  
MIASTO OGRODÓW
PIERWSZE SKOJARZENIA Z SINGAPUREM WIĄŻĄ SIĘ 
MOCNO Z WYSOKO ROZWINIĘTYM PAŃSTWEM, CENTRAMI 
FINANSOWYMI, WIEŻOWCAMI ORAZ ULICAMI PEŁNYMI 
LUDZI. TYMCZASEM JEST TU MNÓSTWO ZIELENI, PARKÓW 
I OGRODÓW Z EGZOTYCZNĄ ROŚLINNOŚCIĄ. NA KAŻDYM 
KROKU ARCHITEKTURA WSPÓŁGRA Z EKOLOGICZNYMI 
ROZWIĄZANIAMI. JEST TO IDEALNE POŁĄCZENIE 
WIELKIEGO MIASTA I NATURY. NIE ZNAM NIKOGO, NA KIM 
TO MIASTO NIE ZROBIŁOBY OGROMNEGO WRAŻENIA. 

PODRÓŻE
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SSingapur to państwo-miasto wyjątkowe pod wieloma 
względami. Stanowi mieszankę kulturową, a jednocze-
śnie prowadzi restrykcyjną politykę wobec mieszkań-
ców. Słynie z licznych zakazów, które mogą zadziwiać, 
a nawet śmieszyć. Tym, którzy złamią prawo, nie jest 
zapewne do śmiechu, gdyż praktykuje się tu biczowanie, 
a za poważne przewinienia grozi kara śmierci. Zakazane 
jest między innymi żucie gumy, co więcej nie można 
nawet wwieźć jej do kraju. Za palenie w miejscu pu-
blicznym, śmiecenie, plucie czy też zrywanie kwiatów 
grożą ogromne kary finansowe. To samo tyczy się… nie-
spuszczania wody w toalecie. 

Patrząc na te zakazy, nie dziwi fakt, że Singapur jest jednym 
z najbezpieczniejszych i najczystszych miejsc na świecie. 
Jednocześnie jest najgęściej zaludnionym krajem na Ziemi. 
Warto wspomnieć, że państwo to zostało podzielone na 
części, w których mogły osiedlać się różne grupy etniczne. 
Stąd też liczne dzielnice, w których można poczuć się jak 
w innej części świata. Tereny te są zamieszkiwane głównie 
przez Chińczyków, a także Malezyjczyków i Hindusów. 

GARDENS BY THE BAY

Miejsce to jest prawdziwą dżunglą w środku miasta. 
Różnorodna roślinność zachwyca na każdym kroku. Całe  
tereny pokrywają orchidee czy egzotyczne pnącza. Znaj- 
dują się tu ogromne instalacje przypominające gigantyczne 
drzewa rodem z filmów science-fiction o nazwie Supertree 
Grove. Wspomniane konstrukcje, oprócz cieszenia wzroku 
turystów stanowią istotną rolę w pozyskiwaniu energii 
oraz nawadnianiu całego ogrodu. Magazynują desz-
czówkę, filtrują powietrze oraz przetwarzają energię 
słoneczną między innymi na codzienne spektakle świetl-
ne. Wieczorem miejsce to zmienia się w pokaz świateł 
i muzyki i jest oblegane zarówno przez turystów, jak 
i mieszkańców miasta. Przedstawienia te z pewnością, są 
najwspanialszym wspomnieniem, jakie można przywieźć 
z podróży do Singapuru. 

Zaledwie kilka kroków od wspomnianych Supertrees, przy 
zatoce Marina mieści się najbardziej charakterystyczny 
budynek Singapuru – luksusowy hotel Marina Bay Sands. 
Na jego dachu znajduje się basen oraz taras widokowy. 
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PODRÓŻE

Na brzegu zatoki zlokalizowany jest Merlion Park, czyli 
miejsce, gdzie umieszczono fontannę w kształcie słynnego 
Merliona, będącego symbolem Singapuru. Jest to stworze-
nie o głowie lwa i tułowiu ryby. 

CHINATOWN

Chińska dzielnica znajduje się pośrodku drapaczy chmur. 
Ulice ozdobione są lampionami zawieszonymi ponad nimi, 
co tworzy wyjątkowy klimat. Będąc w tym miejscu, obo-
wiązkowym punktem do zwiedzania jest świątynia i mu-
zeum buddyjskie, w którym znajduje się prawdziwy ząb 
Buddy. Wkoło roznosi się zapach kadzidełek, a do świątyni 
należy wejść bez butów i w specjalnej szacie zakrywającej 
ciało. Na parterze znajduje się sala stu Budd, której ściany 
ozdobione są małymi posążkami, a wszystko to wygląda 
wprost magicznie.

Warto również odwiedzić najtańszą restaurację na świe-
cie. O restauracji Hawker Chan w 2016 roku usłyszał cały 
świat. Wtedy prestiżowy przewodnik Michelin wyróżnił to 
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miejsce gwiazdką. Do restauracji ustawiają się tłumy. Aby 
spróbować flagowego dania – kurczaka w sosie sojowym 
z ryżem – należy ustawić się w kilometrowej kolejce. W sin-
gapurskim jedzeniu z pewnością zakochają się amatorzy 
azjatyckich smaków. 

LITTLE INDIA

Obok dzielnicy hinduskiej nie można przejść obojętnie. Czuje 
się tu klimat prawdziwych Indii. Ulice pełne są kolorów, 
owoców, świeżych kwiatów, restauracje pachną przypra-
wami, kobiety chodzą w sari, a wszystko wygląda jak rodem 
z Bollywood. Największe wrażenie zrobiła na mnie świątynia 
hinduska Sri Veeramakaliamman. Na szczególną uwagę za-
sługuje jej dach, który jest pełny figurek ustawianych na sobie. 

W czasie mojej wizyty wewnątrz trwały akurat przygotowania 
do obrzędów. Panował tam niesamowity gwar. Ludzie przy-
nosili kwiaty i kadzidła, otrzymując w zamian owoce. 

SENTOSA

Sentosa to wyspa rozrywkowo-wypoczynkowa. Znajduje się 
tu szereg atrakcji, takich jak park rozrywki Universal Studio 
czy oceanarium. Jedną z atrakcyjniejszych form dostania 
się na wyspę jest kolejka linowa, z której można podziwiać 
widoki na całe miasto. Znajdują się tu rajskie plaże, na któ-
re można przybyć wiszącymi mostami. To idealne miejsce 
na odpoczynek od zgiełku miasta. 

LOTNISKO CHANGI

Singapurskie lotnisko okrzyknięte zostało najpiękniejszym na 
świecie. Już po przylocie można zorientować się, że samo w so-
bie jest ogromną atrakcją turystyczną i zasługuje na to miano. 
Wszechobecna jest tu roślinność, a cały port lotniczy jest wręcz 
jednym wielkim ogrodem z kwiatami, drzewami, a nawet wiel-
kim wodospadem. Znajduje się tu również motylarnia. 

Singapur warto zobaczyć, choćby dla wizji przyszłości, z jaką 
to miasto się kojarzy. Jest to miejsce, do którego chętnie się 
wraca. Nawet jeśli ktoś nie jest fanem zwiedzania dużych 
miast, z pewnością warto umieścić to miasto-państwo na li-
ście podróżniczych marzeń. Singapur to nie tylko raj do życia, 
ale i doskonały punkt startowy podczas podróży po Azji. 
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MGR FARMACJI AGNIESZKA DĘBOWSKA

ZERO  
WASTE –
CZY MOŻLIWE  
JEST ŻYCIE  
BEZ ŚMIECI?

W OSTATNICH LATACH MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
ZASYPUJĄ NAS INFORMACJAMI NA TEMAT SEGREGACJI 
ODPADÓW. W MEDIACH POJAWIAJĄ SIĘ PRZERAŻAJĄCE 
INFORMACJE O WYSPIE ŚMIECI PŁYWAJĄCEJ PO 
PACYFIKU I POWIĘKSZAJĄCEJ SIĘ W ZASTRASZAJĄCYM 
TEMPIE. DLA ZOBRAZOWANIA TEMATU, JEJ WIELKOŚĆ 
PRZEKRACZA KILKUKROTNIE POWIERZCHNIĘ POLSKI. 

LIFESTYLE

Inc. Założył on również Instytut Zero Waste, promujący 
życie bez odpadów. Instytut ma pomagać w szukaniu  
rozwiązań, jak tworzyć produkty, aby mogły być wtórnie  
wykorzystane i nie produkowały zbędnych odpadów. Ruch 
zaczął zyskiwać powoli na popularności. W Internecie za-
częły się pojawiać blogi promujące styl życia zero waste. 
Wielki medialny szum zrobiła blogerka, francuskiego po-
chodzenia, Bea Jonhson, mieszkająca w USA, tworząc blog 
Zero Waste Home, a później wydając książkę o tym sa-
mym tytule. Zredukowała ilość rocznych śmieci wytwarza- 
nych przez swoją czteroosobową rodzinę do jednego ma- 
łego słoika. 

Głośno jest również na temat słomek i plastikowych toreb – 
zabójców zwierząt morskich. Przeciętny Polak wytwarza 
ok. 300 kg śmieci rocznie, statystyczny Duńczyk dostarcza 
ich nawet ponad 700 kg! Co z tym zrobić? Ideologia zero 
waste jest odpowiedzią.

CZYM JEST ZERO WASTE?

Zero waste (ang.) to umiejętne i przemyślane funkcjo-
nowanie bez generowania odpadów. Pionierem idei jest 
Paul Palmer, amerykański przedsiębiorca i założyciel 
firmy zajmującej się recyklingiem Zero Waste Systems 
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5R – 5 przykazań zero waste, czyli jak być 
„zerowastowcem”:
 refuse – odmawiaj,
 reduce – ograniczaj,
 reuse – użyj ponownie,
 recycle – przetwarzaj,
 rot – kompostuj.

 
Początkowo poczynania Bei szokowały, z czasem zaczęły 
wzbudziać zachwyt i zaczęto za nią podążać. Oczywiście  
do dziś znajdą się sceptycy, którzy ją krytykują. Bea Johnson, 
walczy o coś najcenniejszego – naszą czystą planetę. Jej po-
zycja stała się na tyle wysoka, że Bea została konsultantem 
znanych korporacji jak IKEA i General Electric.

Gdy pierwszy raz usłyszałam o jednym słoiku śmieci, po-
myślałam, że jest to niemożliwe, jednak poczynania Bei i jej 
rodziny skłoniły mnie do refleksji i rozpoczęcia porządków 
w swoim domu. Jej samej zajęło to kilka lat, więc warto zrobić 
śmieciowy rachunek sumienia i zacząć od małych kroków. 
Wielu ludziom wydaje się, że skoro segregują śmieci, nic 
więcej nie muszą już robić. Nic bardziej błędnego, bo sam 
plastik, jeśli już zostanie poddany obróbce, traci swoje wła-
ściwości, więc nie można go przetwarzać w nieskończoność.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Pierwszym krokiem powinno być unikanie wszelkiego 
rodzaju woreczków i reklamówek. Warzywa i owoce mo-
żemy pakować do bawełnianych woreczków, dostępnych 
w wielu sklepach. Pozostałe zakupy możemy spakować 
w torby płócienne, które są bardzo wytrzymałe i można 
z nich korzystać przez wiele lat. Wodę i napoje można ku-
pować w szklanych butelkach, a kupując mięso i nabiał 
można poprosić o zapakowanie ich we własne opakowania. 
Oczywiście wymaga to przygotowania. Wielu sceptyków – 
łącznie z moim mężem i sąsiadem – roześmieje się, ale 
wierzę, że każdy może zmienić swoje myślenie, a świado-
mość ludzi powoli się zmieni. 

Czy wiesz, że do kawiarni możesz pójść z własnym kubkiem? 
Wiele lokali promuje takie rozwiązanie. Jeśli musimy użyć 
jednorazowych naczyń i sztućców, poszukajmy produktów 
biodegradowalnych. 

Czytając bloga Bei można być zaskoczonym. Często podaje 
przykłady, na które ja sama jeszcze nie jestem gotowa, jed-
nak codziennie staram się zrobić więcej. Będąc rodzicem, 
trudno jest zrezygnować z dziecięcych zabawek, tych pla-
stikowych, na baterie, praktycznie jednorazowych, którymi 
dziecko się pobawi, ale za chwilę o nich zapomni. W zamian 

można zaproponować dzieciom prze-
cież wspólne spędzenie czasu, a takie 
rodzinne chwile są bezcenne. Jako 
urodzinowy prezent Bea proponuje na 
przykład skok ze spadochronem. Myślę, 
że voucher czy bilet na mecz również 
będą świetną alternatywą. To samo do-
tyczy świąt – to pogoń za prezentami. 
Pomyślmy o tym, w jaki sposób może-
my zrobić przyjemność naszym bliskim, 
bez kupowania kolejnych zbędnych 
rzeczy. 

 
Wyprzedaże garażowe, wymiana odzieży 
i second hand - są fantastycznym 
pomysłem na pozbycie się tych ubrań, 
których już nie nosimy. Te małe kroki to 
również wybieranie kosmetyków, leków  
i suplementów w szklanych opakowaniach.
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Wyprzedaże garażowe, wymiana odzieży i se-
cond hand – są fantastycznym pomysłem na 
pozbycie się tych ubrań, których już nie nosi-
my. Te małe kroki to również wybieranie ko-
smetyków, leków i suplementów w szklanych 
opakowaniach. Mam nadzieję, że dożyjemy 
czasów, w których leki będą wydawane ze 
zbiorczych opakowań w konkretnej ilości, ja-
kiej pacjent potrzebuje na daną kurację, a far-
maceuta odpowiednio je zapakuje i opisze.

SKLEPY ZERO WASTE

Kolejnym krokiem jest szukanie sklepów zero waste, gdzie 
wszystkie produkty kupuje się na wagę lub w opakowaniach 
biodegradowalnych. Łatwo można się przekonać do takich 
zakupów, widząc wysoką jakość oraz duży wybór produk-
tów. Oprócz żywności można w nich znaleźć bambusowe 

szczoteczki do zębów, płatki kosmetyczne wielorazowego 
użytku, patyczki kosmetyczne z bambusa, kosmetyki ekolo-
giczne, chemię gospodarczą. Oczywiście możemy pobawić 
się w chemika i produkty do sprzątania wykonywać samemu. 
Wystarczy pomieszać sodę, wodę, ocet oraz olejek eterycz-
ny, aby zniwelować nieprzyjemny zapach w domu. 

ŻYCIE ZERO WASTE

Jest wiele blogów, które pomogą nam wprowadzić w życie 
ideę zero waste, poprzez m.in. ograniczenie ilości wytwarza-
nych odpadów, rezygnację ze zbędnych produktów czy se-
gregację śmieci. Częstsze używanie roweru niż samochodu, 
podróże pociągami i komunikacją miejską również pozwolą 
zaoszczędzić pieniądze, które można wydać np. na waka-
cje. Przemyślana lista pomoże ograniczyć zakup zbędnych 
produktów. Broszury reklamowe, katalogi czy ulotki zwykle 
od razu lądują w śmieciach, dlatego warto nauczyć się od-
mawiać ich przyjmowania. Jest duża szansa na to, że firmy 
przynajmniej zredukują ich wytwarzanie. 

Poprzez zmianę świadomości społeczeństwa, powoli za-
cznie się kształtować świadomość wielkich koncernów. 
W ostatnim czasie świat obiegł film z Tamil Nadu – po-
łudniowego stanu Indii, na którym widać samochody peł-

ne śmieci, wyrzucane przez lokalną ludność do rzeki czy 
innego akwenu wodnego. Najwyższy czas na refleksję 
i wprowadzenie zmian. Pamiętaj, że wszystkie znaczące 
zmiany w społeczeństwie zaczynają się od zmiany decyzji 
pojedynczych osób. Bądź ze sobą szczery i zastanów się, 
w jakim stanie chcesz zostawisz planetę swoim dzieciom. 
W myśl zasady, że nie dziedziczymy planety od naszych 
rodziców, ale wypożyczamy ją od naszych dzieci. 

LIFESTYLE



TWÓJ FARMACEUTA 

8080

NUMER 28

WARTO 
OBEJRZEĆ

Film francuskiej reżyserki opowiada o przygoto-
waniach do lotu w kosmos, jednak paradoksalnie 
spektakularnych ujęć kosmosu tu nie zobaczymy. 

I dobrze, bo mogłyby przyćmić to, co w tej opowieści 
najważniejsze, czyli wewnętrzny mikrokosmos ludzkich 
emocji. Sarah (w tej roli Eva Green) od dzieciństwa ma-
rzyła o locie w przestrzeń pozaziemską. Kiedy wreszcie 
marzenie ma szansę się ziścić, cieniem kładzie się na nim 
konieczność rozstania na ponad rok z kilkuletnią cór-
ką Stellą. Mordercze treningi, testy wytrzymałościowe 
i szkolenia z zachowań w sytuacjach awaryjnych trudno 
pogodzić z towarzyszeniem małej dziewczynce w jej 
misji poznawania świata. Matkę martwi zarówno ewen-
tualność, że jej mała córeczka nie poradzi sobie bez niej, 
jak i świadomość, że pod jej nieobecność puste miejsce 
w sercu Stelli wypełni ktoś inny. Sytuacji nie ułatwia trud-
na atmosfera w miejscu pracy . Obecność kobiet na stacji 
kosmicznej nikogo już nie dziwi. Standardem stał się 
dopasowany do kobiecych kształtów skafander i fotel, 
a miesiączka podczas misji przestała być tematem tabu. 
Niestety słychać sugestie, że nie da się być jednocześnie 
zaangażowanym pracownikiem i zaangażowaną matką. 
Z drugiej strony bohaterka mocno wierzy, że ma prawo 
realizować marzenia, bez narażenia relacji z ukochaną 
córką. Przecież mężczyzn nikt nie pyta o to, w jaki spo-
sób godzą misje kosmiczne z rolą ojca. 

Ciekawie nakreślony jest w „Proximie” wątek femini-
styczny. To już wprawdzie nie te czasy, gdy na drodze 
do realizacji marzeń stała kobietom obyczajowość. 
Gwiezdne miasteczko gościło już przed Sarah wiele ko-
biet. Astronautki nie muszą już nikomu niczego udowad-
niać, ich obecność na stacji kosmicznej jest naturalna. 
Nie są również traktowane inaczej niż koledzy z pracy. 
Można powiedzieć, że motyw girl power zatriumfował 
w pełni. Poruszyła mnie scena, w której główna boha-
terka przygląda się z córką gotowemu do lotu statkowi 
kosmicznemu. Pięknie łamie ona stare schematy, które 

w takiej scenie ukazywały raczej ojca z synem. W dzi-
siejszych czasach kobiety mogą wszystko! Jednak czy na 
pewno? Czy kobieca emocjonalność przystaje do świata 
misji kosmicznych, czy jest on wciąż męską przestrzenią?

Obie odtwórczynie głównych ról, Eva Green (Sarah) 
i Zélie Boulant (Stella), sprawnie oddają kłębiące się 
w matce i córce emocje. Boulant z dużą jak na swój 
wiek lekkością i finezją pokazała dojrzewanie córki do 
rozłąki z matką, cały ten niełatwy proces buntowania się 
i godzenia z rzeczywistością. Green jest przekonująca 
zarówno wtedy, gdy pokazuje siłę i determinację swojej 
bohaterki, jak i wtedy, gdy jest ona w totalnej rozsypce. 
Efekt wzmacniają nieco surowe, nieidealne kadry – to 
nie jest błyszczący hollywoodzki film o superbohaterach 
dążących do gwiazd. To bardziej francuskie rozegranie, 
nieoczywistość, artyzm życia codziennego z jego cie-
niami i blaskami. Jeśli szukacie kina, które opowiada 
dobrą historię, a jednocześnie jest mocno skupione na 
człowieku i jego wnętrzu, „Proxima” zapisze się w Waszej 
pamięci na długo. 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY KATARZYNA PRZEPIÓRKA 

PROXIMA 
REŻ. ALICE WINOCOUR

Czy można być jednocześnie 
astronautką i mamą? Jaki  
jest koszt realizacji marzeń  
i czy przypadkiem nie zależy  
on od płci? Czy miłość wyklucza 
samorealizację? Te i inne 
pytania stawia sobie Alice 
Winocour w filmie „Proxima”. 
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