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Choroby układu krążenia
Określenie „choroba układu krążenia” 
w rzeczywistości nie oznacza jednej 
choroby, ale jest pojęciem stosowanym 
na wiele schorzeń, w tym nadciśnienie, 
miażdżycę, chorobę niedokrwienną 
serca i udar.
Choroba układu krążenia może być 
przyczyną zatrzymania prawidłowej 
funkcji serca. Istotnym czynnikiem 
przyczyniającym się do uszkodzenia 
serca i naczyń krwionośnych mogą 
być niektóre związki toksyczne i bak-
terie. Wzrost zachorowalności na cho-
roby układu krążenia nastąpił wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym. Stanowią 

one aż 52% zgonów w krajach wysoko-
rozwiniętych. Występują najczęściej 
u pacjentów po 40 roku życia, u któ-
rych obserwuje się czynniki ryzyka: 
palenie tytoniu, nadwagę, siedzący 
tryb życia, hiperlipidemię, cukrzycę, 
nadciśnienie tętnicze. Współwystę-
powanie u pacjenta otyłości cen-
tralnej (brzusznej), podwyższonego 
ciśnienia tętniczego, zaburzonej go-
spodarki węglowodanowej i lipidowej 
świadczy o zespole metabolicznym. 
Zespół ten sprzyja rozwojowi chorób 
sercowo-naczyniowych oraz cukrzy-
cy typu 2. Zespół metaboliczny ma 
obecnie olbrzymie znaczenie epide-
miologiczne ze względu na swoje roz-
powszechnienie i stale wzrastającą 
liczbę zachorowań. 
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Kryteria rozpoznawania 
zespołu metabolicznego

Celem zespołu metabolicznego (ZM) 
jest identyfikacja osób ze zwiększo-
nym ryzykiem chorób sercowo-naczy-
niowych oraz objęcie tych osób odpo-
wiednim działaniem prewencyjnym 
lub leczeniem. 

W ostatnich latach opracowano kilka 
definicji ZM. Kryteria diagnostyczne po-
dały takie organizacje, jak WHO, EGIR 
– Europejska Grupa Badań Insulino-
oporności, Amerykańskie Towarzystwo 
Endokrynologów Klinicznych. W  tym 
opracowaniu  posłużono się wytycznymi 
przedstawionymi przez WHO.
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cych czynników:

• otyłość centralna. WHR > 0,9 mężczyź-
ni, > 0,85 kobiety i lub BMI > 30

• dyslipidemia. Trójglicerydy ≥1,7mmol/l 
i/lub HDL < 9 mmol/l mężczyźni 
i < 1mmol/l kobiety

• ciśnienie tętnicze krwi ≥ 140/90 mmHg
• mikroalbuminuria (wydalanie albumin 

z moczem).

Warunek to rozpoznanie co najmniej 
jednego z następujących czynników:

• cukrzyca typu 2. Glukoza na czczo ≥ 
126 mg/dl (7mmol/l) lub glikemia dwie 
godziny po obciążeniu glukozą ≥ 200 
mg/dl (11,1mmol/l)

• upośledzona tolerancja glukozy. 
Stężenie glukozy na czczo <126mg/
dl (7mmol/l) lub glikemia dwie godzi-
ny po obciążeniu glukozą ≥140mg/dl 
(7,8mmol/l)i < 200 mg/dl

• nieprawidłowa glikemia na czczo. Stę-
żenie glukozy na czczo ≥ 110mg/dl (6,1 
mmol/l) i < 126 mg/dl (7 mmol/l ) lub 
glikemia dwie godziny po obciążeniu 
glukozą < 140 mg/dl(7,8mmol/l)

oraz co najmniej dwóch następują-
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Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z naj-
częstszych przyczyn chorób sercowo-
-naczyniowych. Częściej występuje 
u osób starszych i z niższym wykształ-
ceniem. Według niektórych badań 
u 60-80% kobiet i mężczyzn nadciśnie-
nie rozwinie się przed 80. rokiem życia. 
Utrzymujące się podwyższone wartości 
ciśnienia prowadzą do uszkodzenia na-
czyń krwionośnych w nerkach, sercu 
i mózgu oraz powodują wzrost częstości 
niewydolności nerek, choroby wieńco-
wej serca, niewydolności serca, udaru 
i otępienia. Konieczność stałej terapii 
rośnie proporcjonalnie do stopnia pod-
wyższenia ciśnienia. W grupie ryzyka są 
pacjenci palący papierosy, z zespołem 

metabolicznym i z nadwagą, dyslipide-
mią i cukrzycą.

Warto zauważyć, że rozpoznanie nad-
ciśnienia zależy od wysokości zmierzo-
nego ciśnienia krwi, a nie od objawów 
zgłaszanych przez pacjenta. W rzeczy-
wistości nadciśnienie przebiega bezob-
jawowo aż do momentu uwidocznienia 
pojawiającego się lub już występujące-
go uszkodzenia narządowego.

Klasyfikacja nadciśnienia  
na podstawie ciśnienia krwi

<120/80
120-135/80-89

≥ 140/90
140-159/90-99

≥ 160/100

prawidłowe ciśnienie
stan przednadciśnieniowy
nadciśnienie
nadciśnienie stopień I
nadciśnienie stopień II
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Leczenie farmakologiczne nadciśnie-
nia tętniczego wymaga włączenia 
zwykle kilku leków o różnych me-
chanizmach działania ze względu na 
efekty kompensacyjne, jakie organizm 
człowieka uruchamia podczas zasto-
sowania tylko jednego leku. W przy-
padku nadciśnienia II i I stopnia tak 
rozbudowana farmakoterapia często 
jest niezbędna. Przy niższych warto-
ściach ciśnienia niezwykle ważne są 
zachowania profilaktyczne, czyli sze-
roko pojęty zdrowy tryb życia. 
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Profilaktyka
Pacjenci powinni przede wszystkim 
zrezygnować z palenia papierosów 
oraz picia alkoholu. Dieta ma także 
kluczowe znaczenie. Warto sięgać po 
tzw. żywność funkcjonalną o obniżonej 
zawartości cholesterolu, niskosodową, 
niskoenergetyczną,  wysokobłonniko-
wą, wzbogaconą w kwasy n-3, fitostero-
le, witaminy antyoksydacyjne, żywność 
o charakterze pre- i probiotyków. Ko-
rzystnie na układ sercowo-naczyniowy 
wpływają także naturalne przeciwutle-
niacze – flawonoidy, antocyjanidyny, 
w tym rozsławiony resweratrol, wy-
stępujący m.in. w czerwonym winie. 
Regularna aktywność fizyczna jest nie-
zwykle ważna, ponieważ wpływa bar-

dzo dobrze na pracę układu krążenia, 
zmniejsza ciśnienie tętnicze. Powinna 
być dostosowana do wieku i możliwości 
danej osoby. Pacjenci  w grupie ryzyka 
powinni ograniczać narażenia na sy-
tuacje stresowe, ponieważ mogą one 
prowadzić do niebezpiecznych sko-
ków ciśnienia. Idealnym rozwiązaniem 
byłoby, gdyby pacjenci samodzielnie 
przeprowadzali w warunkach domo-
wych podstawowe badania: pomiary 
ciśnienia krwi czy glukozy i zapisy-
wali je w specjalnych dzienniczkach. 
Umożliwiłoby to znacznie lepszą kon-
trolę nad chorobą. Dobrą profilaktyką 
i elementem leczenia jest stosowanie 
leków roślinnych, działających wielokie-
runkowo, które tonizują pracę układu 
krwionośnego. 
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Dobroczynny  
głóg 
Crataegus Jacq.
Surowcem wykorzystywanym w lecznic-
twie jest owoc i kwiatostan głogu (Cra-
taegi fructus et flos). Pacjentowi najlepiej 
zaproponować lek w postaci tabletek 
(postacie płynne - możliwość dodatku 
alkoholu czy cukru) gdyż są najwygod-
niejsze w użyciu. Dla osób lubiących za-
parzane zioła głóg jest też w tej postaci. 

Głóg jest surowcem zawierającym 
głównie flawonoidy. Ma on działanie  
inotropowo dodatnie na mięsień ser-
cowy. Rozszerzają naczynia wieńcowe, 
poprawiają krążenie wieńcowe, dzia-
łają antyarytmicznie, kardioprotekcyj-
nie, przeciwmiażdżycowo. Uszczelniają 
i wzmacniają naczynia krwionośne, 
działają hipotensyjnie, obniżają po-
ziom lipidów i cholesterolu we krwi. 
Tonizują i zwalniają czynność serca, 
regulują pracę nerek, działają uspo-
kajająco, moczopędnie i rozkurczowo. 
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Wszechstronny  
serdecznik 
Leonurus L.
Surowcem wykorzystywanym w lecznic-
twie jest ziele serdecznika (Leonuri herba). 
Zawiera ono charakterystyczne alkaloidy: 
stachydrynę, betonicynę oraz leonurynę. 
Oprócz alkaloidów w surowcu występują 
również terpeny, flawonoidy, kwasy feno-
lowe, garbniki. Ziele serdecznika standa-
ryzuje się na hiperozyd. Dawniej roślina 
ta wykorzystywana była w schorzeniach 
układu pokarmowego. Dopiero później 
odkryto jej dobroczynny wpływ na układ 
krążenia. Serdecznik działa antyarytmicz-
nie poprzez prawdopodobne blokowanie 
kanałów wapniowych i potasowych oraz  

hipotensyjnie. Dość silne działanie anty-
wolnorodnikowe wpływa na efekt kardio- 
i neuroprotekcyjny. Dodatkowo surowiec 
wykazuje efekt rozkurczający na mię-
śniówkę gładką oraz działanie sedatywne 
i uspokajające porównywalne do korzenia 
kozłka. Z tego też powodu ta roślina ma 
wiele zastosowań; tradycyjnie w choro-
bach serca, w szczególności przebiegają-
ce na tle nerwowym, w nadciśnieniu, jako 
lek o działaniu uspokajającym u pacjen-
tek cierpiących z powodu klimakterium, 
w objawach związanych z nadczynnością 
tarczycy. Również duże znaczenie ma za-
stosowanie jako środek rozkurczający na 
bóle związane z trawieniem, wzdęciami 
oraz menstruacją. Działanie serdecznika 
jest bardzo szerokie i z tego powodu jest 
on stosowany jako składnik w lekach zło-
żonych.
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(Nie)zapomniany  
nostrzyk żółty
Melilotus L.
W obecnych czasach trochę zapo-
mniany, natomiast bardzo skuteczny 
w leczeniu chorób układu krążenia. Su-
rowcem jest ziele nostrzyka, a za efekt 
terapeutyczny odpowiadają głównie 
kumaryny, których siła działania zale-
ży od sposobu zebrania oraz przygo-
towania. W świeżym zielu znajduje się 
m.in. kumaryna, która w trakcie susze-
nia i obecności odpowiednich bakterii 
jest przekształcana w dikumarol, któ-
ry również odpowiada za aktywność 
biologiczną.  Dikumarol, inaczej meli-
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toksyna, obecnie wytwarzany jest me-
todami biotechnologicznymi.  Jest on 
antagonistą witaminy K, hamuje syn-
tezę protrombiny w wątrobie. Oprócz 
kumaryn nostrzyk zawiera kwasy i gli-
kozydy fenolowe, flawonoidy, saponiny 
trójterpenowe. Leki z ziela nostrzyka 
mają zastosowanie w leczeniu zapalenia 
żył, zastojów żylnych i limfatycznych, 
w profilaktyce zakrzepicy, w łamliwości 
naczyń krwionośnych, w leczeniu ży-
laków kończyn dolnych i hemoroidów. 
Dzięki temu ziele nostrzyka jest skład-
nikiem leków usprawniających funkcjo-
nowanie układu krążenia jako element 

poprawiający stan żył. Nostrzyk działa 
uspokajająco i rozkurczowo na mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego, ukła-
du wydalniczego i oddechowego. Działa 
żółciopędnie.   

Zmiany powodujące choroby układu 
krążenia przebiegają wielotorowo więc 
szczególnie ważne jest stosowanie le-
ków, których efekt terapeutyczny jest 
wielokierunkowy. Dzięki czemu otrzy-
mamy szybciej efekt terapeutyczny. 
Przykładem takiego leku wykorzystu-
jącego synergiczne działanie głogu, 
nostrzyka czy serdecznika są Tabletki 
Tonizujące Labofarm.
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Tabletki
tonizujace Labofarm®

Skład tabletki:  
Kwiatostan głogu (Crataegi folium cum flore) - 150 mg 
Owoc głogu (Crataegi fructus) - 30 mg 
Ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba) - 100 mg 
Ziele nostrzyka (Meliloti herba) - 40 mg

Wskazania:  
Tradycyjnie jako lek wspomagajacy 
pracę serca i układu krążenia (w przy-
padku braku obrzęków, zwłaszcza 
w okolicy kończyn dolnych, oraz kie-
dy stosowanie innych leków nie jest 
konieczne).
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Dawkowanie: Dorośli: Doustnie 2 tabletki od 2 do 3 razy dzien-
nie, przed jedzeniem. Nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, 
co odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę. Nie stosować 
przez dłuzszy okres czasu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składni-
ków leku. Nie stosować z lekami obniżającymi krzepliwość krwi 
oraz u pacjentów z chorobami wątroby. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Produkt nie jest przeznaczo-
ny do stosowania u dzieci i młodzieży. Możliwość przyjmowania 
z innymi lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia oraz 
w przypadku tachykardii (częstoskurczu) należy skonsultować 
z lekarzem. W przypadku pojawienia się bólu w okolicy serca 
promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej części jamy 
brzusznej lub w okolicy szyi, obrzęków (zwłaszcza w obrębie koń-
czyn dolnych), duszności, zapalenia skóry, zapalenia zakrzepo-
wego żył, podskórnych stwardnień, wrzodów skórnych, ostrego 
bólu związanego z dolegliwościami skórnymi, niewydolności 
serca lub nerek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilą się w trakcie sto-
sowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak danych nie zaleca 
się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia.

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży lub karmienia piersią 
należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 
maszyn: Brak wpływu.

Przedawkowanie: Mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle 
głowy. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy 
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: Nie należy 
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy po-
radzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: Możliwe jest wystąpienie dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych i reakcji alergicznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiekolwiek 
objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewy-
mienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farma-
ceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać 
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 
22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowie-
dzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie 
zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Tradycyjny produkt leczniczy roslinny do stosowania w wymienionych wskazaniach,  
wynikajacych wyłacznie z jego długotrwałego stosowania.
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Kwiatostan głogu
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki:  
Kwiatostan głogu  
(Crataegi folium cum flore) – 1,5 g

Wskazania do stosowania:   
Lek tonizujący pracę serca stosowa-
ny w łagodnej niewydolności wień-
cowej (przejawiającej się stanami 
łatwego męczenia się), niewymaga-
jącej stosowania silniejszych leków 
oraz w niewielkim osłabieniu mię-
śnia sercowego.
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Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Dawkowanie: Jedną saszetkę zalać 1 szklankąwody (około 
200 ml) i ogrzewać do wrzenia, nie gotować. Następnie 
pozostawić na 10–15 minut pod przykryciem. Pić jeszcze 
ciepły odwar 3–4 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Dotychczas nie stwierdzono.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: W przy-
padku wystąpienia bólu w okolicy serca, promieniującego 
w kierunku ramion, bólu w nadbrzuszu, około szyi lub 
dusznicy, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Jeśli 
objawy nasilają się lub nie ustępują w trakcie stosowania 
odwaru z kwiatostanu głogu, należy skonsultować się z 
lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne 
rodzaje interakcji: Dotychczas nie stwierdzono.

Ostrzeżenia specjalne: 

Dzieci: Nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią: Z uwagi na brak danych moż-
liwość stosowania w okresie ciąży należy skonsultować 
z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi-
wania maszyn: Dotychczas nie stwierdzono.

Przedawkowanie: Dotychczas nie stwierdzono.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia 
pominiętej dawki.

Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy 
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania 
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych (ul. Ząbkowska 41, 03-
736 Warszawa, tel. (22) 492 11 00, fax (22) 492 11 09, e-mail 
adr@urpl.gov.pl). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych 
można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bez-
pieczeństwa stosowania leku.
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Niesamowity  
kasztanowiec  
zwyczajny 
Aesculus L.
Z kasztanowca zwyczajnego (Aesculus L.) 
do celów leczniczych pozyskuje się korę, 
nasiona, kwiaty, liście, pączki, gałązki. 
Jako lek wpływający na układ krążenia 
wykorzystuje się nasiona kasztanowca. 
Ich głównym składnikiem są kumaryny 
(eskulina, fraksyna, eskuletyna), flawo-
noidy (rutyna, kwercetyna, kemferol) 
oraz saponiny (escyna), natomiast 
standaryzowane są na escynę. Hamuje 
ona działanie enzymów lizosomalnych, 
w tym hialuronidazy, przez co zmniejsza 
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przepuszczalność ścian naczyń krwio-
nośnych, przywraca im elastyczność 
i wzmacnia. Leki uzyskiwane z nasion 
służą do leczenia obrzęków poopera-
cyjnych, zaburzeń krążenia żylnego 
kończyn, w postępowaniu leczniczym 
żylaków odbytu. Podawane są w sta-
nach zapalnych żył, przy zakrzepach, 
zawałach, w profilaktyce zakrzepicy.  

Poprzez zmniejszenie  przepuszczalno-
ści ścian naczyń, przywracają elastycz-
ność naczyniom krwionośnym, popra-
wiają krążenie obwodowe, mózgowe 
i wieńcowe. Usprawniają krążenie krwi 
w skórze. Przyśpieszają resorpcję pły-
nów surowiczych w miejscu obrzęku. 
Hamują stan zapalny oraz odczyn aler-
giczny.
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Hiposem®

Skład tabletki: 
Nasienie kasztanowca  
(Hippocastani semen) – 340 mg

Wskazania:  
Tradycyjnie w objawach przewlekłej 
niewydolności żylnej oraz żylakowa-
tości.
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Dawkowanie: Dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Niewydolność nerek lub wątroby. Pre-
paratu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Jeżeli objawy nie ustąpią 
po 3-4 tygodniach, ulegną nasileniu, lub wystąpi zapalenie 
skóry, zakrzepowe zapalenie żył lub stwardnienie podskór-
ne, silny ból, owrzodzenie, nagły obrzęk jednej lub obu 
kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek należy 
skonsultować się z lekarzem. Lek nie jest przeznaczony 
do stosowania u dzieci i młodzieży.

Interakcje: Brak danych.

Ostrzeżenia specjalne: 

Ciąża i karmienie piersią: Nie należy stosować w okresie 
ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak 
danych.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania leku 
należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia 
pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy 
poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: W pojedynczych przypadkach 
nasienie kasztanowca może powodować podrażnienia 
błony śluzowej żołądka i jelit oraz reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią ja-
kiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy 
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o 
tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania 
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departa-
mentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jero-
zolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 
22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmio-
towi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepo-
żądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na 
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
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Niezwykły  
czosnek 
Allium L.
Pochodzący z Azji, znany już w staro-
żytnej egipskiej medycynie jako środek 
zwiększający energię i siłę. Najważniej-
szymi składnikami czosnku warunku-
jącymi jego działanie są organiczne 
związki siarki – allina znajdująca się 
w nieuszkodzonych cebulach. Allina 
ulega przekształceniu do aktywnej for-
my allicyny o charakterystycznym za-
pachu czosnku. Należy zwrócić uwagę 
na jakość surowca z jakiego wykonany 
jest preparat i czy do wytworzenia leku 
zastosowano olejek czy sproszkowany 
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surowiec, gdyż tabletki ze sproszkowa-
nym surowcem mają szerszy zakres 
wskazań. Oprócz znanego działania 
przeciwbakteryjnego oraz poprawia-
jącego odporność czosnek równie do-
brze wpływa na profil lipidowy, obniża 
poziom cholesterolu oraz frakcję LDL 
cholesterolu, nie obniżając przy tym 
frakcji HDL. Obniża ryzyko powsta-
wania blaszek miażdżycowych, działa 

fibrynolitycznie, przez co chroni przed 
zawałem. Stosowanie czosnku wpły-
wa hamująco na agregację płytek krwi 
oraz wymiata wolne rodniki, hamuje 
peroksydację lipidów, zmniejsza stres 
oksydacyjny. Kolejnym bardzo istot-
nym działaniem jest efekt hipotensyj-
ny, którego mechanizm związany jest 
prawdopodobnie z modulowaniem wy-
twarzania tlenku azotu i endoteliny I. 
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Tabletki
z czosnku Labofarm®

Skład tabletki: 
Cebule czosnku  
(Allii sativi bulbus) – 300 mg

Wskazania:  
Tradycyjnie w profilaktyce miażdżycy, 
w łagodnych postaciach hiperlipidemii 
i hipercholesterolemii, w zapobiega-
niu starczym zmianom naczyń krwio-
nośnych oraz w początkowym okresie 
infekcji górnych dróg oddechowych.
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Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Dawkowanie: 1-2 tabletki 2-3 razy dziennie. W infekcjach 
górnych dróg oddechowych: 2 tabletki 3-4 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na czosnek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Należy zachować ostroż-
ność w stosowaniu leku po zabiegach operacyjnych. Nie 
należy stosować leku 14 dni przed planowanymi zabiegami 
operacyjnymi, ze względu na działanie przeciwagregacyjne 
(zmniejszające krzepliwość krwi).

Jeżeli objawy nie ustąpią w czasie stosowania produktu, należy 
skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Równoczesne stosowanie preparatu z lekami 
obniżającymi krzepliwość krwi (np. salicylany, warfaryna) może 
spowodować nasilenie ich działania.

Preparat może zmieniać metabolizm leków transportowanych 
przez glikoproteinę P oraz leków metabolizowanych przez 
izoenzymy cytochromu P-450.

Równoczesne stosowanie czosnku z lekami przeciwwiruso-
wymi z grupy inhibitorów proteazy (np. indinavir, sakwinavir) 
może obniżać ich stężenie we krwi.

Ostrzeżenia specjalne:

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak danych doty-
czących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży lub laktacji 
nie zaleca się stosowania produktu w tym czasie. Obecne 
w preparacie związki siarkowe przechodzą do mleka matki.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 
maszyn: Brak wpływu.

Przedawkowanie: Brak doniesień na temat toksycznego 
działania. W przypadku znacznego przekroczenia dawek za-
lecanych należy skontaktować się z lekarzem.

 Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: Nie należy 
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy 
poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: Po zastosowaniu produktu może 
dojść do zmiany zapachu skóry lub wydychanego powietrza. 
W rzadkich przypadkach lek może powodować podrażnienie 
przewodu pokarmowego lub reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiekolwiek 
objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewy-
mienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farma-
ceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać 
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 
22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi 
odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych 
można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpie-
czeństwa stosowania leku.
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Alliomint®

Skład tabletki: 
Cebule czosnku  
(Allii sativi bulbus) – 300 mg

Substancja pomocnicza: Liść mięty 
pieprzowej (Menthae piperitae folium)

Wskazania:  
Lek stosuje się tradycyjnie w łagod-
nych postaciach hiperlipidemii, w pro-
filaktyce miażdżycy oraz w profilaktyce 
infekcji górnych dróg oddechowych.
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Dawkowanie: W profilaktyce przeciwmiażdżycowej: 2-3 
tabletki 3 razy dziennie. W profilaktyce infekcji górnych 
dróg oddechowych: 2-3 tabletki 3-4 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku lub na mentol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Zachować szczególną 
ostrożność w stosowaniu leku po zabiegach operacyjnych i 
informować lekarza o jego stosowaniu przed planowaniem 
zabiegów. Przyjęcie jednorazowej dawki 4 g czosnku może 
nasilić rozszerzenie naczyń krwionośnych. Jeżeli objawy 
nie ustąpią w czasie stosowania produktu, należy skon-
sultować się z lekarzem.

Interakcje: Równoczesne stosowanie preparatu z lekami 
obniżającymi krzepliwość krwi, np. salicylanami może 
spowodować nasilenie ich działania antyagregacyjnego. 
Czosnek może powodować obniżenie stężenia we krwi 
równocześnie stosowanych środków przeciwwirusowych 
z grupy inhibitorów proteaz (np. indinavir).

Ostrzeżenia specjalne: 

Ciąża i karmienie piersią: Brak przeciwwskazań do 
stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji. Obecne w 
preparacie związki siarkowe przechodzą do mleka matki

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak 
wpływu.

Przedawkowanie: Brak doniesień na temat toksycznego 
działania. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia 
pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy 
poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: Lek w rzadkich przypadkach 
(≥1/10 000 do <1/1000) może powodować podrażnienie 
przewodu pokarmowego lub reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią ja-
kiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy 
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o 
tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania 
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departa-
mentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jero-
zolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 
22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmio-
towi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepo-
żądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na 
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
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