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Skuteczność  
terapeutyczna  

leków  
roślinnych

jest porównywalna ze skutecznością leku 
syntetycznego. Została potwierdzona wy-
nikami badań klinicznych. W XXI wieku hi-
storia badań nad lekiem zatoczyła koło. 
Jej początkiem były próby wyjaśnienia 
przyczyn obserwowanej przez tysiącle-
cia aktywności leczniczej surowców ro-
ślinnych. Pierwsze wyodrębnione z roślin 
związki chemiczne stanowiły struktury 
wyjściowe do produkcji pionierskich le-
ków syntetycznych. Synteza kwasu ace-
tylosalicylowego – znanego jako aspiryna 
leku o działaniu przeciwzapalnym i prze-
ciwbólowym – była możliwa dopiero po 
wyodrębnieniu z różnych roślin, w tym  
z kory wierzby, związków salicylowych. Do 
końca XVII wieku praktykujący medycy 

stosuje leki roślinne – zarówno w postaci nowocze-
snej (Europejczycy), jak również tradycyjnej (Amery-
kanie, Azjaci, Afrykanie). Rynki europejskie charak-
teryzuje wysoka jakość leku roślinnego. Dotyczy to 
także rynku polskiego. Na naszym rynku zielarskim 
firma LABOFARM jest od lat rozpoznawalnym produ-
centem leczniczych produktów roślinnych, zawiera-
jących surowce sproszkowane. Celem firmy jest za-
pewnienie pacjentom skutecznej i bezpiecznej terapii. 
W wytwarzaniu leczniczych produktów roślinnych  
LABOFARM przykłada szczególną wagę do standardów 
jakości: norm przyjętych na obszarze Unii Europejskiej.  
Ponadto prowadzi edukację w zakresie stosowania le-
ków pochodzenia roślinnego: poprzez kwartalnik  
PANACEA, którego jest twórcą i wydawcą; poprzez uni-
kalne w kraju Centrum Fitoterapii w Gdańsku. Mając 
stały kontakt ze środowiskiem uniwersyteckim, pro-
paguje wiedzę o znaczeniu leku roślinnego we współ-
czesnej terapii.

80%
ludności 

świata
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byli również botanikami, a wykształ-
cenie w tym zakresie było niezbędne 
dla prawidłowego ordynowania naj-
popularniejszego i powszechnie sto-
sowanego  wówczas leku z surowca 
roślinnego.
Narodziny leku syntetycznego jako 
pojedynczej substancji,  której właści-
wości, zarówno fizykochemiczne, jak  
i farmakologiczne, systematycznie po-
znawano wraz z rozwojem nauk  che-
micznych i medycznych – sprawiły, że 
lek roślinny stracił pozycję lidera i wie-
lu pochopnie uznało go za przeszłość.  
W konsekwencji fitoterapia znalazła 
się na marginesie wykorzystywanych 
systemów terapeutycznych. Brak było 
odpowiednich narzędzi badawczych, 
które pozwoliłyby poznawać naturę  
naukowo i definiować na różnych po-
ziomach specyfikę leków roślinnych. 
Dziś fitoterapia, zwłaszcza w Europie, 
przeżywa renesans.
Uwzględniając aktualny stan wiedzy 
o właściwościach leku  roślinnego  
– w obliczu wzrastającej antybiotyko-
terapii i wysokich kosztów leczenia 
szpitalnego oraz działań niepożąda-
nych powodowanych przez leki synte-
tyczne – widzimy, jakim błędem była 
zapoczątkowana w XVIII wieku zbyt ra-
dykalna wymiana leku roślinnego na 
lek syntetyczny. Oparte na wynikach  
badań fitochemicznych i farmakolo-
gicznych, odpowiednie dawkowanie 
leku roślinnego, skorelowane z zawar-
tością związków  o pożądanej aktyw-
ności, pokazuje, że fitoterapia powin-
na stanowić podstawę współczesnych 
procedur medycznych, szczególnie 
w lecznictwie otwartym! Lek synte-
tyczny jest ostatecznym narzędziem.
Jest kilka ważnych powodów, dla któ-
rych współczesny lek roślinny jest – na 

tle leku syntetycznego – bezpieczniejszy  
a jednocześnie klinicznie równie efektyw-
ny. Skuteczność terapeutyczna różnych 
grup związków chemicznych, obecnych 
w roślinach,  jest rozpoznana na pozio-
mie farmakologicznym, biochemicznym 
i molekularnym. W porównaniu z lekiem 
syntetycznym, jako pojedynczym związ-
kiem, lek roślinny jest mieszaniną wielu 
związków chemicznych o zróżnicowa-
nych kierunkach działania, ze względu 
na odmienne struktury chemiczne. Poza 
podstawowym efektem leczniczym, de-
terminowanym obecnością głównych 
związków czynnych, leki roślinne dzia-
łają też wielokierunkowo. Na przykład 
leki zawierające związki o działaniu anty-
oksydacyjnym, będą wykazywały także 
efekt przeciwzapalny lub profilaktyczny 
w chorobach cywilizacyjnych: układu  
krążenia, nowotworowych czy reuma-
toidalnych. Stosując kompozycje związ-
ków chemicznych, w jakich są one obecne  
w roślinach, wykorzystuje się zjawisko sy-
nergizmu, które  w przypadku leku syn-
tetycznego jest charakterystyczne tylko 
w terapii wielolekowej. Zjawisko polega 
na zwiększeniu efektu terapeutycznego 
związku czynnego. Decyduje o trwałości 
związków czynnych i niweluje działania 
niepożądane, wynikające z obecności  
w niektórych surowcach związków  
o działaniu  hepatotoksycznym (np. ko-
rzeń żywokostu). Wszystkie te elementy 
przemawiają na korzyść leku roślinnego i 
w świadomych tego społeczeństwach de-
cydują o wysokiej randze leku roślinnego.

Prof. dr hab. n. farm. 
Mirosława Krauze-Baranowska pełni funk-
cje kierownika Katedry i Zakładu Farmako-
gnozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego



Stres
Definicja i biologia stresu

mgr farm. Paulina Głuchowska
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W terminologii medycznej stres jest 
zaburzeniem homeostazy 

spowodowanym czynnikiem
psychologicznym, fizycznym,  

fizjologicznym lub 
anatomicznym. 

Napięcie  
nerwowe 

jest stanem natura-
lnym wobec trudnych

 sytuacji i powinno 
mobilizować do działania.

W wyniku stresu organizm aktywuje 
dwa mechanizmy – układ współczul-
ny oraz oś podwzgórze – przysadka – 
nadnercza (oś HPA ). Układ sympatycz-
ny odpowiada za reakcję tzw. walki lub 
ucieczki, wydzielana jest przez nadner-
cza noradrenalina i widoczne wszyst-
kie skutki związane z jej działaniem. Oś 
HPA aktywowana jest z kolei nieco póź-
niej, a jej efektem jest wzmożone wy-
dzielanie glikortykosteroidów, głównie 
kortyzolu. W reakcji stresowej bierze 
również udział układ serotoninergiczny  
i dopaminergiczny. Stres krótkotrwały 
jest zjawiskiem pozytywnym ponieważ 
zwiększa zdolności adaptacyjne. Nie-
bezpieczny jest stres przewlekły oraz 
zbyt silny. W Polsce w wyniku prze-
wlekłego napięcia nerwowego cierpi  
ok. 25% osób. 

UKŁAD NERWOWY



Surowce roślinne wpływające na OUN 
dzieli się na następujące grupy:

 uspakajające (sedativa): korzeń 
i kłącze kozłka lekarskiego (Valeria-
nae radix et rhizoma), szyszki chmie-
lu (Lupuli strobilus), liść melisy (Melis-
sae folium), ziele serdecznika (Leonuri 
cardiaca herba), 

 przeciwlękowe i przeciwdepresyj-
ne (anxiolytica et antidepressiva): zie-
le dziurawca (Hyperici herba)

 stosowane w fitoterapii zespołów 
otępiennych (antidementiva): liść 
miłorzębu (Ginkgo bilobae folium)

Leczenie 
Leczenie napięć nerwowych i stre-
su powinno rozpoczynać się od zasto-
sowania roślinnych leków uspokajają-
cych. W sprzedaży odręcznej leków do-
stępna jest szeroka gama leków o dzia-
łaniu uspokajającym oraz nasennym 
pochodzenia naturalnego. 
Przy dłuższym stosowaniu nie powo-
dują one lekozależności oraz otumanie-
nia. Ważną cechą leku roślinnego jest 
fakt jego wielokierunkowego działania 
uspokajającego. 
Efekt ten dotyczy często zarówno ukła-
du nerwowego jak i m.in. pokarmo-
wego, naczyniowego oraz funkcji we-
wnątrzwydzielniczych. 
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Przewlekłe sytuacje stresowe mogą do-
prowadzić do chorób sercowo-naczy-
niowych tj. zmiany miażdżycowe, cho-
roby niedokrwiennej serca, podwyższo-
nego ciśnienia tętniczego krwi. Zwiększa 
się ryzyko wystąpienia choroby wrzo-
dowej żołądka lub dwunastnicy, może 
dojść do zaburzeń snu i osobowości,  
a nawet depresji. Długotrwały stres 
przyczynia się do spadku odporno-
ści, otyłości lub nadmiernej utraty wagi, 
przedwczesnego starzenia się. Mogą 
wystąpić również objawy somatyczne 
takie jak napięcie mięśniowe, skurcze 
mięśni narządów wewnętrznych,  któ-
re czasami bywają trudno kojarzone  
z objawem napięcia nerwowego. 

Konsekwencje przewlekłego stresu
NAPIĘCIE NERWOWE, STRES
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Za działanie surowca odpowiada sze-
reg związków. Są to walepotriaty, ole-
jek eteryczny oraz kwasy walerenowe.  
W skład olejku eterycznego wchodzą 
głównie estry kwasu walerianowego 
i izowalerianowego – nielotne związki 
o charakterze seskwiterpenów. W su-
rowcu oznaczono około kilkadziesiąt 
związków, które synergistycznie wpły-
wają na aktywność farmakologiczną 
surowca. Przyjmuje się, że działanie ko-
złka związane jest z hamowaniem dzia-
łania enzymów rozkładających kwas 
γ-aminomasłowy (GABA). Składniki su-
rowca wykazują również powinowac-
two do receptorów benzodiazepino-
wych w mózgu. 
Walerianę stosuje się tradycyjnie jako 
lek uspokajający w stanach napięcia 
nerwowego, niepokoju, rozkojarzeniu, 
zmniejszonej koordynacji ruchowej, 
przy trudnościach w zasypianiu, jako 
lek przeciwskurczowy w nerwicach  
wegetatywnych. 

Liść melisy – powszechnie stosowany dzię-
ki składnikom występującym w olejku eterycz-
nym (cytronelal, cytral, linalol) działa uspokajają-
co oraz rozkurczająco na mięśnie gładkie przewo-
du pokarmowego. Sprawdzi się więc doskonale u 
pacjentów, którzy dodatkowo odczuwają proble-
my żołądkowe na tle nerwowym. Dodatkowym 
działaniem melisy jest łagodzenie objawów aler-
gii i astmy. 

Najbardziej popularny  
– korzeń i kłącze  

kozłka lekarskiego

UKŁAD NERWOWY
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Ziele serdecznika – wskazane jest do stoso-
wania w nerwicach sercowo-naczyniowych, pomoc-
niczo w stanach choroby nadciśnieniowej. Wykazu-
je również działanie rozkurczające na mięśnie gład-
kie przewodu pokarmowego, pomocniczo można 
stosować w zaburzeniach nerwowych na tle prze-
kwitania. Przypuszcza się, że za działanie ziela ser-
decznika, mogą być odpowiedzialne związki o bu-
dowie alkaloidów, irydoidów, a także związki podob-
ne w strukturze i działaniu do bufadienolidów.

Owocostany chmielu – stosowane są w nad-
pobudliwości nerwowej i w bezsenności. Działa- 
nie to wykazują składniki olejku, zwłaszcza  
2-metylobuten-2-ol, który również powstaje  w or-
ganizmie z kwasów goryczochmielowych zawartych 
w surowcu. 

 } określenie grupy docelowej (wiek, płeć, ciąża),
 } określenie dolegliwości towarzyszących na-

pięciu nerwowemu (np. bóle brzucha, zaburze-
nia pracy serca, brak apetytu),

 } określenie dotychczas stosowanych leków  
(w danym schorzeniu),

 } określenie czy pacjent cierpi na inne choroby,
 } określenie innych stosowanych leków (wyklu-

czenie interreakcji) 
 } wykluczenie objawów alarmujących, stanowią-

cych wskazanie do pilnej diagnostyki.

Informacje, które farmaceuta  
powinien uzyskać od pacjenta

NAPIĘCIE NERWOWE, STRES
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Skład tabletki:
Korzeń kozłka (Valerianae radix)       –   170 mg
Liść melisy (Melissae folium)         –    50 mg
Szyszka chmielu (Lupuli strobilus)     –    50 mg
Ziele serdecznika 
(Leonuri cardiacae herba)         –    50 mg 

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku, w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Spe-
cjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produkt nie powoduje lekozależności. Alkohol może 
nasilać działanie preparatów z korzeniem kozłka. Ze względu na obecność serdecznika istnieje możliwość wystąpie-
nia nadwrażliwości na promieniowanie UV oraz z uwagi na jego właściwości hamujące krzepliwość należy zaprze-
stać stosowania preparatu, na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jeśli objawy nie 
ustąpią po 2 – 4 tygodniach lub nasilą się w trakcie stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci: Sto-
sowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostało ustalone z powodu braku odpowiednich danych. Działania niepożą-
dane: Dotychczas nie stwierdzono. Ze względu na zawartość korzenia kozłka możliwe jest wystąpienie objawów żo-
łądkowo-jelitowych (mdłości, dolegliwości skurczowe). Zgłaszanie działań niepożądanych: Informacja o możliwości 
zgłaszania działań niepożądanych – strona 82.  Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm  
Sp. z o.o. Sp. k. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Dawkowanie i sposób podawania: Doustnie. 
Dorośli, młodzież powyżej 12 lat: 2 tabletki  
3 razy dziennie. W trudnościach w zasypianiu 
2 tabletki pół godziny do godziny przed snem 
lub, jeśli konieczne dodatkowo 2 tabletki wie-
czorem. Lek popić wystarczającą ilością płynu. 

Tabletki uspokajające Labofarm®
tabletka

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w przejściowych, łagodnych stanach 
napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach w zasypianiu.
 

OPTIMUM Tabletki uspokajające
Labofarm powlekane®
tabletka powlekana
Pozwolenie wydane przez URPLWMiPB nr: 19897

Pozwolenie wydane przez MZ nr: R/2168

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

UKŁAD NERWOWY
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– posiadają ugruntowaną pozycję na 
polskim rynku od ponad 25 lat. W mo-
mencie wprowadzenia do obrotu, były 
jedynym polskim roślinnym lekiem 
uspokajającym w formie tabletek. Lek 
w dalszym ciągu utrzymuje pozycję li-
dera w swojej grupie terapeutycz-
nej. Szczególnie satysfakcjonująca jest 
świadomość, że Labofarm przyczynił 
się w ten sposób do ograniczenia sto-
sowania uzależniających środków syn-
tetycznych. Jest bezpieczny, nawet przy 
dłuższym stosowaniu, nie powoduje le-
kozależności.
Tabletki uspokajające Labofarm® są do-
stępne w opakowaniach zawierających 
po: 20, 60, 90 i 150 tabletek.

Tabletki uspokajające Labofarm®

Jakość snu Przebudzenia nocne

Sedatywne działanie Tabletek uspokajających Labofarm® oceniano u 50 ochotników płci męskiej,  
z chorobą alkoholową (średni wiek 45,5 lat), u których występowały objawy abstynencji i związane  
z nią zaburzenia snu i niepokój.

Przeprowadzone dla Tabletek uspokajających Labofarm® bada nia kliniczne wykazały:
 znamienną poprawę jakości snu  znaczne zmniej szenie częstotliwości przebudzeń w nocy.

Badanie kliniczne – randomizowane, z podwójnie ślepą  
próbą i z grupą placebo, działania uspokajającego leku  
– Tabletki uspokajające Labofarm®

zaburzenia
snu

pogorszenie
snu

lekka
poprawa

snu
wyraźna 
poprawa

snu
doskonały 

sen

pogorszenie snu poprawa snu

Tabletki uspokajające Labofarm
pla-
cebo

przebudzenia 
w nocy - bez zmian

częstasze niż zazwyczaj 
przebudzenia w nocy

wyraźne zmniejszenie 
częstotliwości 

przebudzeń w nocy

zmniejszenie ilości przebudzeń nocnych

Tabletki uspokaja-
jące Labofarm

placebo

zaburzenia
snu

pogorszenie
snu

lekka
poprawa

snu
wyraźna 
poprawa

snu
doskonały 

sen

pogorszenie snu poprawa snu

Tabletki uspokajające Labofarm
pla-
cebo

przebudzenia 
w nocy - bez zmian

częstasze niż zazwyczaj 
przebudzenia w nocy

wyraźne zmniejszenie 
częstotliwości 

przebudzeń w nocy

zmniejszenie ilości przebudzeń nocnych

Tabletki uspokaja-
jące Labofarm

placebo

NAPIĘCIE NERWOWE, STRES
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Valdix® Valerianae radix 400 mg 
tabletka

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie 
w łagodnych objawach napięcia nerwo-
wego i trudnościach w zasypianiu.

Skład tabletki: Korzeń kozłka (Valerianae radix) 
– 400 mg. Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 
0,32 mg kwasów walerenowych.

Dawkowanie i sposób podawania: Młodzież 
powyżej 12 lat, dorośli, osoby w wieku po-
deszłym: w łagodnych objawach napię-
cia nerwowego od 1 do 2 tabletek do 3 razy 
dziennie. W trudnościach w zasypianiu od 1 
do 2 tabletek pół godziny do godziny przed 
snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo od 1 do  
2 tabletek wieczorem.
Droga podania: doustna. Przeciwwskazania: Nie nale-
ży stosować leku w przypadku nadwrażliwości na korzeń 
kozłka. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności do-
tyczące stosowania: Nie zaleca się stosowania leku  
u osób poniżej 12 roku życia. 

Działania niepożądane: Częstość nieznana. Możliwe 
jest wystąpienie łagodnych objawów żołądkowo-jeli-
towych (nudności, skurcze brzucha). Zgłaszanie dzia-
łań niepożądanych: Informacja o możliwości zgłasza-
nia działań niepożądanych – strona 82. 

Pozwolenie wydane przez URPLWMiPB nr: IL-6309/LN

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceu-
tyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: 60 i 90 tabletek

Bezpieczny, pełnowartościowy surowiec.
Zawarty w tabletkach Valdix® kozłek lekarski jest 
pozyskiwany z upraw własnych Labofarmu prowa-
dzonych zgodnie z wymaganiami GAP (Dobra Prak-
tyka Rolnicza). Ponadto produkcja surowca odbywa 
sie według metod ekologicznych zgodnych z wymo-
gami rozporzadzenia Uni Europejskiej.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

UKŁAD NERWOWY
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Wskazania do stosowania: Łagodzenie 
stanów umiarkowanego napięcia nerwo-
wego oraz zaburzeń snu.

Valdixextrakt 
Valerianae extractum  
hydroalcoholicum siccum 355 mg 
tabletka powlekana

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przy-
padku nadwrażliwości na przetwory z korzenia kozłka 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjal-
ne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stoso-
wania: Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej  
12 roku życia. 

Działania niepożądane: Możliwe jest wystąpienie ła-
godnych objawów żołądkowo-jelitowych (nudności, do-
legliwości skurczowych). Częstotliwość nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Informacja o moż-
liwości zgłaszania działań niepożądanych – strona 82.  
Pozwolenie wydane przez URPLWMiPB nr: 22757

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceu-
tyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowanie: 30 tabletek

Skład: Każda tabletka zawiera 355 mg wycią-
gu z korzenia kozłka (Valeriana officinalis L.,  
radix) (3-4:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: eta-
nol 60 % V/V. Jedna tabletka zawiera nie mniej 
niż 0,32 mg kwasów walerenowych.

Dawkowanie i sposób podawania: Doust-
nie. Młodzież od 12 lat, dorośli, osoby w wieku  
podeszłym:

 w stanach umiarkowanego napięcia ner-
wowego – 2 tabletki do 3 razy dziennie,

 w zaburzeniach snu – 2 tabletki pół godziny 
do godziny przed snem lub, jeśli konieczne, do-
datkowo 2 tabletki wieczorem.

Maksymalna dawka dobowa: 8 tabletek.

Zalecany okres stosowania: 2-4 tygodnie. Pa-
cjent został poinformowany o konieczności 
konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią 
lub pogorszą się po 2 tygodniach stosowania.

NAPIĘCIE NERWOWE, STRES
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Skład saszetki: 
Korzeń kozłka (Valerianae radix)  –  900 mg
Kwiatostan głogu 
(Crataegi folium cum flore)  –  600 mg
Liść melisy (Melissae folium)  –  450 mg
Szyszka chmielu (Lupuli flos)  –  450 mg
Liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium)  – 300 mg
Koszyczek rumianku 
(Matricariae flos) – 300 mg

Wskazania do stosowania: 
Tradycyjnie w przejściowych, łagod-
nych stanach napięcia nerwowego 
oraz w okresowych trudnościach  
w zasypianiu. Lek o działaniu uspoka-
jającym.

Zioła uspokajające
zioła do zaparzania w saszetkach

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Jedną saszetkę mieszanki zalać szklan-
ką wrzącej wody i zaparzać pod przykryciem 
10-15 minut. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: do-
ustnie, po szklance świeżo przygotowanego 
naparu 1-4 razy dziennie w stanach napięcia 
nerwowego. W trudnościach w zasypianiu  
1-2 szklanki naparu na godzinę przed snem.
Przeciwwskazania: Nie stosować u osób uczulo-
nych na rumianek lub inne rośliny z rodziny Compo-
sitae (Asteraceae), np. arnikę, bylicę piołun, jeżówkę. 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na który-
kolwiek składnik leku. Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania: Alkohol może na-
silać działanie preparatów z korzeniem kozłka. W przy-
padku kamicy żółciowej możliwość stosowania skon-
sultować z lekarzem. Ze względu na brak danych nie 
zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeżeli ob-
jawy nie ustąpią w czasie stosowania produktu, nale-
ży skonsultować się z lekarzem.Działania niepożądane: 
Dotychczas nie stwierdzono dla produktu. Ze względu 
na zawartość korzenia kozłka możliwe jest wystąpie-
nie objawów żołądkowo-jelitowych (mdłości, dolegli-
wości skurczowe). Zgłaszanie działań niepożądanych: 
Informacja o możliwości zgłaszania działań niepożąda-
nych – strona 82. Pozwolenie wydane przez URPLWMiPB 
nr: IL-5779/LN. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceu-
tyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 3,0 g

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Chmiel zwyczajny - Humulus lupulus

UKŁAD NERWOWY
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Skład saszetki: 
Liść melisy (Melissae folium) – 2 g

Dawkowanie, sposób stosowania i dro-
ga podania: Jedną saszetkę zalać 150 ml (ok.  
0,5 szklanki) wrzącej wody, zaparzać pod przy-
kryciem 5–15 minut. Młodzież powyżej 12 lat, 
dorośli, osoby w wieku podeszłym: doustnie,  
po 150 ml świeżo przygotowanego naparu,  
1-3 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czyn-
ną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą-
ce stosowania: Ze względu na brak wystarczających  

danych nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku 
życia. Stosowanie leku w tym przypadku należy skon-
sultować z lekarzem. Jeżeli objawy nie ustąpią w cza-
sie stosowania produktu należy skonsultować się z le-
karzem. Działania niepożądane: Nieznane. Zgłaszanie 
działań niepożądanych: Informacja o możliwości zgła-
szania działań niepożądanych – strona 82. Pozwolenie 
wydane przez URPLWMiPB nr: IL-6239/LN

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceu-
tyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,0 g

Wskazania do stosowania: 
Tradycyjnie w łagodnych objawach 
stresu psychicznego i trudnościach w 
zasypianiu oraz w objawowym lecze-
niu łagodnych dolegliwości układu po-
karmowego w tym wzdęć i oddawania 
wiatrów.

Liść melisy
zioła do zaparzania w saszetkach

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

NAPIĘCIE NERWOWE, STRES
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Depresja
Z powodu depresji cierpi ok 17% popu-
lacji. Najczęstszymi jej objawami są: ob-
niżony nastrój, utrata zainteresowania, 
osłabienie energii i szybsze męczenie 
się, zaburzenia snu, problemy z pamię-
cią i koncentracją uwagi, utrata wiary  
w siebie i pozytywnej samooceny, po-
czucie winy, spowolnienie psychoru-
chowe, zmiany łaknienia i masy ciała, 
często izolowanie się od społeczeństwa. 

Zioła w depresji
W leczeniu depresji stosuje się surow-
ce o działaniu nasilającym neurotrans-
misję w układzie noradrenergicznym  
i serotoninergicznym, hamujące selek-
tywnie wychwyt serotoniny, inhibitory 
oksydazy monoaminowej. 
Efektem ich działania jest poprawa na-
stroju, usunięcie nerwic wegetatyw-
nych oraz nadmiernego pobudzenia 
psychoruchowego.

Depresja może dotyczyć każdego, niezależnie od wieku. 
Oczywiście diagnozę powinien postawić lekarz psychiatra, 
który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Stany depresyjne

UKŁAD NERWOWY
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Ziele dziurawca 
nazywane również zielem św. Jana

Dziurawiec jest nazywany również zie-
lem świętojańskim, ze względu na 
przypisywane mu w dawnych czasach 
magiczne właściwości. Wierzono, iż 
odstrasza on złe czary i czarty. W Noc 
Świętojańską był jednym z ziół stoso-
wanych do plecenia wianków i pale-
nia w ogniu. W innych językach nazwa 
dziurawca jest także kojarzona ze św. 
Janem. W języku angielskim nosi on na-
zwę St. John’s Wort, w niemieckim Dur-
chlochertes Johanniskraut, natomiast 
we francuskim Herbe de Saint Jean. 
Hypericum perforatum i jego działanie 
przeciwdepresyjne jest przedmiotem 
wielu badań klinicznych, skupiających 
ponad 5400 pacjentów z epizodami ła-
godnej do umiarkowanej depresji. Po-
twierdzają one jednoznacznie skutecz-
ność i efektywność standaryzowanych 
preparatów roślinnych w terapii obja-
wów depresji. Ponad połowa przepro-
wadzonych badań wykazała taką samą 
efektywność oraz mniejszą ilość dzia-
łań niepożądanych wywołanych tera-
pią dziurawcem, w porównaniu z le-
kami z grupy SSRI (selektywnymi 
inhibitorami wychwytu serotoni-
ny), czyli jednymi z częściej stoso-
wanych leków w terapii depre-
sji. Ponadto wykazano zmniej-
szoną liczbę przypadków ko-
nieczności przerwania terapii ze 
względu na objawy niepożądane  
i znacznie lepszą tolerancję leczenia.
Leki zawierające dziurawiec zwyczajny 
powinny być stosowane jako lek pierw-
szego rzutu w monoterapii depresji  
o łagodnym do umiarkowanego stop-
nia nasilenia.

Zawiera związki diantranoidowe – hy-
perycynę i jej pochodne, hyperforynę,  
glikozydy flawonoidowe, procyjanidyny, 
garbniki katechinowe, kwasy fenolowe. 
Za działanie przeciwdepresyjne odpo-
wiedzialna jest hyperycyna oraz jej po-
chodne należące do antranoidów. Ła-
godzą stany obniżenia nastroju, zmniej-
szają niepokój, drażliwość i napięcie 
nerwowe. Przetwory ziela dziurawca 
zalicza się do leków przeciwdepresyj-
nych typu inhibitorów MAO. Ponadto 
oprócz działania uspokajającego ziele 
dziurawca wykazuje również działanie 
rozkurczające na mięśnie gładkie dróg 
żółciowych, jelit i dróg moczowych. Wy-
korzystywane jest również jego działa-
nie przeciwzapalne i ściągające do sto-
sowania zewnętrznegow przypadkach 
drobnych urazów skóry. 

STANY DEPRESYJNE
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Hyperherba®
Hyperici herba 330 mg 
tabletka

słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji skó-
ry, dlatego nie zaleca się bezpośredniej ekspozy-
cji na światło słoneczne w czasie stosowania pre-
paratu. Dzieci i młodzież: Ze względu na brak wy-
starczających danych nie zaleca się stosowania pre-
paratu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.  
Działania niepożądane: Mogą wystąpić zaburzenia żo-
łądkowo-jelitowe, skórne reakcje alergiczne, zmęcze-
nie i niepokój. Osoby o jasnej karnacji, po ekspozycji 
na intensywne światło słoneczne, mogą reagować na-
silonymi objawami imitującymi oparzenia słoneczne.  
Zgłaszanie działań niepożądanych: Informacja o moż-
liwości zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 
Pozwolenie wydane przez MZ nr: 4731
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: 20, 60 i 90 tabletek

Skład: Ziele dziurawca (Hyperici herba) – 330 mg
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,2 mg  
hiperycyn.

Dawkowanie i sposób podawania: Droga po-
dania: doustna. Dawkowanie: dorośli, 1 tablet-
ka 3 razy na dobę przez okres dwóch tygodni. 
Preparat popić wystarczającą ilością wody.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ziele dziuraw-
ca. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Przyjmowa-
nie preparatów z dziurawca może powodować uczu-
lenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o ja-
snej karnacji skóry, dlatego nie zaleca się bezpośred-
niej ekspozycji na światło słoneczne w czasie stoso-
wania preparatu. Jeżeli objawy utrzymują się po 2 ty-
godniach stosowania leku, należy skonsultować się  
z lekarzem. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty-
czące stosowania: Przyjmowanie preparatów z 
dziurawca może powodować uczulenie na światło  

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania: Lek tradycyjnie stosowa-
ny w celu łagodzenia występujących przejściowo ob-
jawów wyczerpania psychicznego. Hyperherba jest 
wskazana do stosowania u dorosłych.

UKŁAD NERWOWY
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Zwiększone bezpieczeństwo stosowania leku 
ze względu na skład

Badania naukowe wykazały, że lek Hyperherba® ze sproszkowanego ziela 
dziurawca, w przeciwieństwie do leków zawierających wyciągi, charakteryzu-
je się niską zawartością hyperforyny, która jest odpowiedzialna za liczne inte-
rakcje i działania niepożądane ziela dziurawca. 

 z inhibitorami zwrotnego wchłaniania se-
rotoniny może wywołać zespół serotoni-
nergiczny;  z doustnymi środkami prze-
ciwkrzepliwymi typu kumarynowego może 
osłabiać działanie przeciwzakrzepowe;  
 z benzodiazepinami może osłabić ich dzia-
łanie, jednoczesne przyjmowanie dziuraw-
ca oraz werapamilu zmniejsza biodostęp-
ność drugiego;  z doustnymi środkami an-
tykoncepcyjnymi może dochodzić do krwa-
wień oraz osłabienia działania antykoncep-
cyjnego, bardzo poważna, często śmiertel-

na interakcja z cyklosporyną;  z feksofena-
dyną zmniejsza jej stężenie we krwi, obniża 
stężenie leków antyretrowirusowych, dzia-
łanie fotosensybilizujące dotyczy hyperycy-
ny a więc wyciągów olejkowych lub alkoho-
lowych ziela dziurawca.

Główny mechanizm interakcji spowodowa-
nych przez preparaty dziurawca jest induk-
cja izoformy CYP3A4 cytochromu P-450, en-
zymu odpowiedzialnego za metabolizm po-
nad 50% leków.  

Cel: przetestowanie alternatywnej ku-
racji (z zastosowaniem leku ze sprosz-
kowanego ziela dziurawca) pozbawio-
nej efektów ubocznych charaktery-
stycznych dla trójpierścieniowych le-
ków przeciwdepresyjnych.

Wynik: potwierdza korzystne działanie 
leku na ośrodkowy układ nerwowy. Ba-
danie wykazało zniesienie odpowiedzi 

na stres zaburzający procesy pamięci 
oraz usprawnienie procesów pamięci.

Wniosek: kuracja z zastosowaniem 
Hyperherby® nie tylko poprawia na-
strój, ale także usprawnia procesy 
nauki oraz pamięć, które pogorszy-
ły się podczas depresji. Kuracja z za-
stosowaniem Hyperherby może oka-
zać się nowym podejściem terapeu-
tycznym w leczeniu depresji.

1  Trofimiuk E., Walesiuk A., Braszko J.J. Ziele dziurawca (Hyperici herba) przeciwdziała szkodliwemu działaniu przewle-
kłego stresu, wywołanego unieruchomieniem, na pamięć u szczurów. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2006; 66(2):129-38.
2  Trofimiuk E., Walesiuk A., Braszko J.J. Ziele dziurawca (Hyperici herba) zmniejsza upośledzenie procesów poznaw-
czych spowodowanych przewlekłym stresem, wywołanym unieruchomieniem, u szczurów. Pharmacol Res. 2005 Mar; 
51(3):239-46.
3  Widy-Tyszkiewicz E., Piechal A., Joniec I., Blecharz-Klin K. Długoterminowe podawanie Hypericum perforatum popra-
wia uczenie przestrzenne oraz pamięć przestrzenną w labiryncie wodnym. Biol Pharm Bull. 2002 Oct; 25(10):1289-94.

Naukowe badania farmakologiczne leku Hyperherba® 1, 2, 3

Pamiętaj o interakcjach ziela dziurawca:
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Objawy wymagające
pilnej diagnostyki

Niestrawność

(dyspepsja) – to zespół dole-
gliwości składający się z: 
 } Wczesnego uczucia sytości (uczu-

cie pełności po niewielkim posił-
ku, często niepozwalające dokoń-
czenia posiłku)

 } Uczucie zalegania pokarmu 
w żołądku

 } Wzdęcie brzucha

 } Nudności, odbijania

 } Bólu, dyskomfortu w nadbrzuszu 
występującego najczęściej po 
posiłku

 } Dolegliwości najczęściej mają cha-
rakter przerywany i nawrotowy.

Niestrawność dzielimy na czynno-
ściową oraz organiczną.

 } nagłe zmniejszenie masy 
ciała

 } silny ból, niepozwalają-
cy spać

 } zażółcenie powłok 
skórnych

 } długo utrzymujące się 
wymioty

 } wymioty krwiste  
tzw. fusowate

 } czarne stolce

UKŁAD POKARMOWY   dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
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Niestrawność

Styl życia
Na dolegliwości związane  zaburzeniami
trawienia wpływa niska aktywność fi-
zyczna, stres, nieregularne spożywanie 
posiłków, palenie papierosów, brak hi-
gieny, alkohol. Te czynniki negatywnie 
wpływają na prace układu pokarmo-
wego. Obniżają pasaż treści pokarmo-
wych, zaburzają proces wytwarzania 
i wydzielania enzymow trawiennych. 
Ponadto negatywnie wpływają na bło-
nę śluzową przewodu pokarmowego 
oraz zaburzają równowagę mikroflo-
ry jelita.
Często przyczyną niestrawności jest 
zła dieta, składająca się z obfitych, tłu-
stych posiłków przyjmowanych w du-
żych odstępach.
Spożywanie małej ilości płynów, błon-
nika, warzyw i owoców prowadzi do ob-
niżenia perystaltyki oraz zaleganie tre-
ści pokarmowych. Ponadto powinno 
unikać się picia kawy, alkoholu, herbaty 
oraz jedzenia grillowanych, czy ostrych 
potraw. Powinno się jeść często, a po-
siłki powinny być lekkie i niewielkie. 
Często w naszej diecie są zawarte sub-
stancje chemiczne i konserwanty draż-
niące ściany przewodu pokarmowego 
prowadząc do podrażenienia błony ślu-
zowej żołądka.
Ponadto w naszej diecie mogą występo-
wać składniki źle tolerowane przez nie-
których takie jak np. laktoza czy gluten.
Przewlekłe podrażnienie błony śluzo-
wej powoduje nadmierne pobudzenie 
układu odpornościowego organizmu 
co zwiększa stan zapalny i dolegliwości 
chorobowe. Taki stan może prowadzić 
do poważnych powikłań.

NIESTRAWNOŚĆ
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Zaburzenia trawienia mogą 
również wynikać z chorób pod-
stawowych, takich jak:
 } zapalenie błony śluzowej żołądka 

i jelita cienkiego (wynikające naj-
częściej z zakażenia H. Pylori)

 } chorobach metabolicznych (np. 
cukrzyca)

 } zapalenie miąższu wątroby i dróg 
żółciowych (alkohol, kamica żółcio-
wa, infekcje wirusowe)

 } stanów zapalnych trzustki (najczę-
ściej alkohol)

 } chorób autoimmunologicznych

 } nietolerancji i alergii pokarmowych

 } infekcji pasożytniczych

 } zaburzeń gospodarki hormonalnej

Objawy dyspeptyczne moga
wynikac również z przyczyn
jatrogennych:
 } leki wpływające na proces trawienia 

i perystaltykę

 } stan po cholecystektomii

 } przewlekłe stosowanie NLPZ

 } antybiotykoterapia

Wzdęcia, czyli nadmierna ilość 
gazów w przewodzie pokarmo-
wym, która może wynikać z: 
 } zaburzeń trawiennych żołądka i jelit 

(nadmierna fermentacja bakteryjna)

 } chronicznych stanów zapalnych jelit

 } miażdżycy naczyń trzewnych

 } niedostatecznego ukrwienia jelit 
podczas trawienia

 } nadmiernego trawienia na skutek 
upośledzonego wchłaniania i zale-
gania pokarmu

 } zaburzenia funkcji dróg żółciowych

 } alergii pokarmowej

 } postępującej rozedmy płuc

Nadkwaśność wynika m.in.
z nadmiernego wytwarzania kwasu 
solnego w żołądku i może przyczy-
niać się do rozwoju i nasilenia choro-
by wrzodowej żołądka i dwunastnicy:
uszkodzeniu ulega powierzchnia tra-
wienna żołądka i/lub dwunastnicy, 
wskutek zaburzenia równowagi pomię-
dzy wydzielaniem kwasu solnego i pep-
syny a odpornością błony śluzowej.

W fitoterapii zaburzeń tra-
wiennych możemy wyróżnić 
charakterystyczne grupy 
surowców roślinnych:

 } surowce goryczkowe, zawie-
rające substancje gorzkie, 
czyli gorycze (Amara)

 } surowce o działaniu 
wiatropędnym

 } surowce o działaniu żół-
ciotwórczym i żółciopędnym

 } surowce o wysokiej  
zawartości błonnika

 } surowce o działaniu 
przeciwzapalnym

UKŁAD POKARMOWY
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Surowce goryczkowe, zawierające sub-
stancje gorzkie, czyli gorycze (Amara) 
działają poprzez pobudzenie wydzielni-
czego odruchu warunkowego.
Po podaniu doustnym, sub-
stancje gorzkie pobudza-
ją receptory smakowe, co 
powoduje zwiększone wy-
dzielanie śliny i soków tra-
wiennych żołądka.

Działania niepożądane:
 } Duże dawki mogą powodować prze-

krwienie błony śluzowej żołądka,nud-
ności, a nawet wymioty

 } Alergiczne objawy skórne

 } Niekiedy zbyt długie stosowanie su-
rowców typu Amara może powodo-
wać stan wyczerpania i niechęć do 
jedzenia

Przeciwwskazania:
 } Nadwrażliwość na surowiec roślinny

 } Niedrożność dróg żółciowych, ropniak  
pęcherzyka żółciowego

 } Kamica żółciowa – tylko z zaleceń lekarza

 } Choroba wrzodowa żołądka 
i dwunastnicy

Surowce goryczkowe

 1  korzeń goryczki (Gentiana lutea - radix);  2  korzeń i ziele mniszka lekarskie-
go (Taraxacum officinale - radix, herba);  3  ziele tysiącznika (Centaurium erythraea  
- herba);  4  korzeń cykorii (Cichorium intybus - radix);  5  liść bobrka trójlistnego (Me-
nyanthes trifoliata - folium);  6  ziele drapacza lekarskiego (Cnicus benedictus - herba) 



Surowce aromatyczno-gorzkie, 
czyli obok goryczy zawierające 
olejki eteryczne wykazują wielo-
kierunkowe i szerokie działanie:

 } przeciwskurczowe,

 } żółciopędne i żółciotwórcze,

 } przeciwzapalne,

 } przeciwbakteryjne

 } i uspokajające

W fitoterapii surowce goryczowo- 
olejkowe stosujemy, ze względu na 
ich działanie żółciopędne i żółciotwór-
cze, w leczeniu przewlekłego nieżytu 
żołądka, niestrawności (objawiającej 
się wzdęciami, nudnościami, uczu-
ciem pełności w żołądku, odbijaniem 
się pokarmu).
Wiele z surowców aromatyczno-gorz-
kich stosujemy powszechnie również, 
jako przyprawy.

Działania niepożądane:
 } duże dawki surowców armatyczno-

-goryczowych mogą powodować 
bóle brzucha, nudności, a nawet 
wymioty

 } alergiczne objawy skórne

 } nadwrażliwość na światło (w przy-
padku surowców zawierających 
kumaryny – korzeń arcydzięgla)

Przeciwwskazania:
 } nadwrażliwość na surowiec roślinny

 } niedrożność dróg żółciowych, rop-
niak pęcherzyka żółciowego

 } choroba wrzodowa żołądka 
i dwunastnicy

 1  korzeń arcydzięgla (Angelica archangeli-
ca - radix);  2  niedojrzały owoc pomarań-
czy gorzkiej (Citrus ×aurantium - immaturus 
fructus);  3  owoc pomarańczy gorzkiej (Ci-
trus ×aurantium - pericarpium);  4  ziele by-
licy piołun (Artemisia absinthium - herba);  
 5  ziele krwawnika (Achillea millefolium - 
herba);   6  liść mięty pieprzowej (Mentha 
×piperita - folium)

Surowce aromatyczno–gorzkie
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Składniki olejku eterycznego stymulują 
miejscowo śluzówkę żołądka, aktywując 
nerw błędny, co prowadzi do wzrostu na-
pięcia żołądka i jego skurczów.
W efekcie nagromadzone gazy 
zostają usunięte z żołądka. 
Olejki zwiększają również wy-
dzielanie soku żołądkowego 
i przyspieszają pasaż pokar-
mu przez żołądek.

Działania niepożądane:
 } reakcje alergiczne

 } nadwrażliwość na światło (w przypad-
ku surowców zawierających kumaryny – 
owoc kolendry)

 } olejki eteryczne mogą powodować 
podrażnienie błon śluzowych żołąd-
ka i jelit

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na surowiec roślinny.

 } określenie grupy docelowej (wiek, płeć, ciąża),
 } określenie rodzaju i przyczyny zaburzeń trawiennych,
 } określenie dotychczas stosowanych leków (w danym schorzeniu),
 } określenie czy pacjent cierpi na inne choroby,
 } wykluczenie objawów alarmujących, stanowiących wskazanie do pilnej 

diagnostyki.

   INFORMACJE, KTÓRE FARMACEUTA POWINIEN UZYSKAĆ OD PACJENTA

 1  owoc anyżu (Pimpinella anisum - fructus);  2  owoc kminku (Carum carvi - 
fructus);  3  owoc opru włoskiego (Foeniculum vulgare - fructus);  
 4  owoc kolendry (Coriandrum sativum - fructus);  5  owoc anyżu gwiaździ-
stego (Illicium verum - fructus)

Surowce o działaniu wiatropędnym
NIESTRAWNOŚĆ
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Skład tabletki: 
Korzeń mniszka lekarskiego
(Taraxaci officinalis radix)  -  100 mg 
Owoc kminku (Carvi fructus)  -  50 mg 
Liść mięty pieprzowej
(Menthae piperitae folium)   -  60 mg 
Kora kruszyny (Frangulae cortex)  -  60 mg
Rafinowany i standaryzowany wyciąg suchy  
z ostropestu o zawartości 58%±10% sylimaryny
w przeliczeniu na sylibininę (ekstrahent: aceton
95%) (Silybi mariani extractum siccum
raffinatum et normatum)  -    7 mg

Dawkowanie i sposób podawania: Doustnie. 
Dorośli, osoby w wieku podeszłym i młodzież 
powyżej 12 lat: 2 tabletki do 3 razy dziennie. Ta-
bletki przyjmować po posiłku, popijając wodą.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę kruszyny 
lub związki antranoidowe, korzeń mniszka lub inne ro-
ślinny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej złożo-
nych - Compositae), a także nadwrażliwość na którykol-
wiek z pozostałych składników leku, niedrożność, zwę-
żenie lub atonia (zastój) jelit, zapalenie wyrostka ro-
baczkowego, schorzenia zapalne jelit (choroba Leśniow-
skiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle 
brzucha o nieustalonej etiologii, stan odwodnienia po-
łączony z utratą elektrolitów niedrożność lub zwęże-
nie dróg żółciowych, choroby wątroby, kamica żółciowa, 
czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, inne 
choroby dróg żółciowych. Nie należy stosować u dzieci 
poniżej 12 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożno-
ści dotyczące stosowania: Produkt nie jest przeznaczo-
ny do długotrwałego stosowania. Decyzję o stosowaniu 

przez okres dłuższy niż 7-14 dni może podjąć lekarz. Na-
leży unikać stosowania u pacjentów z niewydolnością 
nerek, cukrzycą, niewydolnością serca, ponieważ istnie-
je ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. Jeśli podczas sto-
sowania wystąpią takie objawy jak gorączka, dysuria 
(bolesne oddawanie moczu), skurcze lub krew w mo-
czu, należy skonsultować się z lekarzem. Działania nie-
pożądane: Mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-
-przełykowego oraz zgagi. Mogą wystąpić reakcje aler-
giczne i nadwrażliwości, skurcz i ból brzucha, nadkwa-
śność, płynny stolec (w szczególności u pacjentów z ze-
społem jelita drażliwego). Takie objawy mogą również 
wskazywać na przedawkowanie produktu. Przewlekłe 
nadużywanie leku może prowadzić do zaburzeń równo-
wagi wodno-elektrolitowej, białkomoczu, krwiomoczu 
oraz odkładania barwnika w błonie śluzowej jelita gru-
bego (pseudomelanosis coli), które zwykle ustępuje po 
zakończeniu przyjmowania leku. Podczas leczenia może 
wystąpić żółte lub czerwono-bordowe (zależne od pH) 
zabarwienie moczu, które nie ma znaczenia klinicznego. 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepo-
żądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie 
działań niepożądanych: Informacja o możliwości zgła-
szania działań niepożądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 
R/2169

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: 20, 60 i 90 tabletek

Tabletki przeciw  
niestrawności Labofarm®

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w dolegliwo-
ściach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, 
takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt 
małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

UKŁAD POKARMOWY
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Zioła poprawiające trawienie  
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Korzeń cykorii podróżnika 
(Cichorii radix)  – 0,690 g
Korzeń arcydzięgla 
(Archangelicae radix)                       – 0,621 g
Owoc kminku (Carvi fructus)  – 0,644 g
Ziele piołunu (Absinthii herba)  – 0,230 g
Korzeń goryczki (Gentianae radix)  – 0 ,1 15 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Jed-
ną saszetkę zalać szklanką wrzącej wody i po-
zostawić pod przykryciem przez 15 minut. Na-
par pić porcjami przed posiłkami jako środek 
aromatyczno-gorzki, pobudzający wydzielanie 
soku żołądkowego. Droga podania: doustna.
Przeciwwskazania: Choroba wrzodowa żołądka lub 
dwunastnicy. Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku. Ze względu na brak danych dotyczą-
cych bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzie-
ci do 12 lat.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: U osób 
ze skłonnością do nadkwaśności mogą występować 
dolegliwości żołądkowe związane z zawartością sub-
stancji gorzkich. W przypadku kamicy żółciowej stoso-
wać wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Interakcje: 
Dotychczas nie stwierdzono. Ciąża i karmienie piersią: 
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie 
zaleca się stosowania. Prowadzenie pojazdów i obsłu-
giwanie maszyn: Lek nie ma wpływu na zdolność pro-
wadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono.  
Zgłaszanie działań niepożądanych: Informacja o moż-
liwości zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-5997/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,3 g

Wskazania do stosowania: Stosuje się jako 
środek zwiększający wydzielanie soku żo-
łądkowego i żółci w braku łaknienia oraz 
pomocniczo w niestrawności.

Cykoria podróżnik - Cichorium intybus

NIESTRAWNOŚĆ
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Zioła wzmagające trawienie 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Ziele krwawnika (Millefolii herba)  – 700 mg
Liść bobrka (Menyanthidis folium)  – 500 mg
Liść mięty pieprzowej
(Menthae piperitae folium)  – 400 mg
Owoc kolendry  (Coriandri fructus)  – 340 mg
Korzeń rzewienia (Rhei radix)  – 60 mg

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Jed-
ną saszetkę ziół zalać szklanką wrzącej wody  
i zaparzać pod przykryciem 15 minut. Pić 3 razy 
dziennie po szklance świeżo przygotowanego 
naparu, na 15-20 minut przed posiłkami.

Przeciwwskazania: Choroba wrzodowa żołądka i dwu-
nastnicy, nadkwaśność, nadwrażliwość na którykol-
wiek składnik produktu, mentol lub na rośliny z rodziny 
Compositae (Asteraceae), niedrożność, zwężenie lub 
atonia (zastój) jelit, zapalenie wyrostka robaczkowe-
go, ostre choroby zapalne jelit, takie jak choroba Croh-
na, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, bóle brzucha nie-
wiadomego pochodzenia, stan odwodnienia połączony 
z utratą elektrolitów.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Pro-
dukt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat. Ze 
względu na zawartość korzenia rzewienia nie zaleca 
się przekraczania dziennej dawki preparatu oraz sto-
sowania dłużej niż 7-10 dni. Ze względu na zawartość 
liścia mięty pacjenci z refluksem żołądkowo-przeły-
kowym (zgagą) powinni unikać stosowania prepara-
tu, ponieważ może on nasilać zgagę. Pacjenci z kami-
cą żółciową i innymi zaburzeniami dróg żółciowych po-
winni ostrożnie stosować preparat. Jeśli objawy nasi-
lają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z le-
karzem. Działania niepożądane: U osób nadwrażliwych 
na składniki preparatu mogą wystąpić reakcje uczu-
leniowe. Mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-
-przełykowego (zgagi). Zgłaszanie działań niepożą-
danych: Informacja o możliwości zgłaszania działań  
niepożądanych na stronie 82.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-5998/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,0 g

Wskazania do stosowania: Stosuje się jako 
środek zwiększający wydzielanie soku żo-
łądkowego i żółci w braku łaknienia oraz 
pomocniczo w niestrawności.

Bobrek trójlistkowy - Menyanthes trifoliata 
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Zioła do zmniejszania nadwagi 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Kłącze perzu (Graminis rhizoma)  - 0,70 g
Ziele skrzypu (Equiseti herba)  - 0,66 g
Ziele mniszka (Taraxaci herba)  - 0,40 g
Korzeń mniszka (Taraxaci radix)  - 0,20 g
Kora kruszyny (Frangulae cortex)  - 0,04 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Dorośli. Jedną saszetkę zalać szklanką 
wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie goto-
wać. Pić 1-2 razy dziennie świeżo przygotowa-
ny odwar.  Droga podania: doustna.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek 
ze składników leku. Nie stosować u dzieci do 12 lat.  
U młodzieży powyżej 12 lat stosować tylko w porozu-
mieniu z lekarzem. Środki ostrożności związane ze 
stosowaniem: Ze względu na zawartość kory kruszy-
ny nie przyjmować dłużej niż kilka dni. Dłuższe stoso-
wanie wymaga porady lekarza. Interakcje: Dotychczas 
nie stwierdzono. Ciąża i karmienie piersią: Nie stoso-
wać w czasie ciąży i w okresie karmienia. Prowadzenie 
pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek nie ma wpływu 
na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania ma-
szyn. Przedawkowanie: Dotychczas nie stwierdzono. 
Pominięcie zastosowania: Nie należy stosować dawki 
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dzia-
łania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono. Zgła-
szanie działań niepożądanych: Informacja o możliwo-
ści zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-5778/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,0 g

Wskazania do stosowania: Pomocniczo 
jako łagodny lek żółciopędny i moczopędny.

Perz właściwy - Agropyron repens
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Wskazania do stosowania: 
Wewnętrznie: Wspomagająco w dolegliwo-
ściach trawiennych jako środek pobudza-
jący trawienie.
Zewnętrznie: Do okładów i przemywań  
w drobnych urazach skóry (zadrapania,  
otarcia naskórka).

Ziele dziurawca 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Ziele dziurawca (Hyperici herba)   – 2,0 g
Jedna saszetka zawiera 2,0 g ziela dziurawca  
o zawartości nie mniej niż 0,08% hiperycyn 
w przeliczeniu na hiperycynę.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Zalecana dawka dobowa: 2-4 g, doust-
nie lub miejscowo w postaci naparu.
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 
Wewnętrznie: Jedną saszetkę zalać szklanką 
wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 30 
min. Pić po 1/2 szklanki naparu 2 razy dzien-
nie, godzinę przed jedzeniem, jako środek 
wspomagający trawienie. Stosować zawsze 
świeży napar. 
Zewnętrznie: na skórę. Napar przygotowany 
w ten sam sposób można używać do okładów 
i przemywań, 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Uczulenie na dziurawiec lub inne 
rośliny z rodziny Dziurawcowatych (Guttiferae). Nad-
wrażliwość na promienie ultrafioletowe, wysoka go-
rączka, znaczne uszkodzenia wątroby. Nie stosować 
po przeszczepach narządów. Nie stosować u osób za-
każonych wirusem HIV otrzymujących inhibitory pro-
teazy-1 (np. indynavir). Nie zaleca się stosowania u 
dzieci do 12 roku życia, przed zastosowaniem u dzie-
ci starszych skonsultować się z lekarzem. Specjal-
ne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stoso-
wania: Przyjmowanie naparów lub odwarów z dziuraw-
ca może powodować uczulenie na światło słoneczne, 
zwłaszcza u osób o jasnej karnacji, dlatego nie zale-
ca się bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne 
i promieniowanie UV w czasie stosowania naparów lub 
odwarów z dziurawca. Działania niepożądane: Przyj-
mowanie naparów lub odwarów z dziurawca może po-
wodować uczulenie na światło słoneczne i promienio-
wanie UV, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji, objawa-
mi są wysypka, swędzenie i zaczerwienienie skóry. Ob-
jawy mogą pojwić się w ciagu 24 godzin od ekspozycji 
na światło. Przyjmowanie dawek powyżej 6 g może po-
wodować łagodne zaburzenia ze strony przewodu po-
karmowego, nudności, niepokój, bóle głowy lub reakcje 
uczuleniowe. Zgłaszanie działań niepożądanych: Infor-
macja o możliwości zgłaszania działań niepożądanych 
– strona 82. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 11333
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,0 g
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Koszyczek rumianku
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Koszyczek rumianku (Matricariae flos) – 1,2 g

Dawkowanie i sposób podawania: 
Doustnie: Dorośli 2 saszetki zalać szklan-
ką (około 200 ml) wrzącej wody, zaparzać  
5 minut, pić 3 razy dziennie. Dzieci powyżej  
3 roku życia: 1-2 saszetki zalać szklanką (około  
200 ml) wrzącej wody, zaparzać 5 minut, pić  
3 razy dziennie. 

Na skórę: Dorośli i dzieci: jedną saszetkę zalać 
szklanką wrzącej wody, zaparzać 5 minut, sto-
sować do okładów i płukanek.

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

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób uczulonych 
na rumianek. Ostrzeżenia specjalne: Ciąża i karmienie 
piersią: Brak przeciwwskazań. Wpływ na zdolność pro-
wadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Nieznany.
Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach może 
wystąpić alergia kontaktowa. Zgłaszanie działań nie-
pożądanych: Informacja o możliwości zgłaszania dzia-
łań niepożądanych – strona 82.  

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceu-
tyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 
IL-5833/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 1,2 g

Wskazania do stosowania: 
Doustnie: jako środek przeciwskurczowy, 
łagodnie przeciwzapalny. 
Na skórę: do okładów i płukanek, jako śro-
dek ułatwiający gojenie. 

NIESTRAWNOŚĆ
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Owoc kopru włoskiego 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Owoc kopru włoskiego  
(Foeniculi fructus )        –   2,0 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Jedną saszetkę zalać szklanką wrzącej 
wody i zaparzać pod przykryciem 15 minut. Do-
rośli i młodzież powyżej 12 lat: pić 1 szklankę 
świeżo przygotowanego naparu 3 razy dzien-
nie. Dzieci od 4 do 12 lat: podawać do picia 
1/2 szklanki świeżo przygotowanego naparu 
3 razy dziennie, tylko w łagodnych, przejścio-
wych objawach. Droga podania: doustna.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na owoc kopru 
włoskiego, inne rośliny (anyż, kminek, seler, kolendra 
i koper) z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbel-
liferae) lub na anetol.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Nie zaleca się stosowania u dzieci poni-
żej 4 lat, ze względu na brak danych. Interakcje: Do-
tychczas nie stwierdzono. Ciąża i karmienie piersią: 
Nie ma dostępnych danych na temat stosowania owo-
ców kopru włoskiego u pacjentek w ciąży. Nie wiadomo, 
czy składniki kopru włoskiego są wydzielane do mleka 
matki. Ze względu na brak wystarczających danych nie 
zaleca się stosowania podczas ciąży i karmienia. Pro-
wadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek nie 
ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i ob-
sługiwania maszyn. Przedawkowanie: Dotychczas nie 
stwierdzono. Pominięcie zastosowania: Nie należy sto-
sować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominię-
tej dawki. 
Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach  
(≥1/10 000 do <1/1000) może wystąpić reakcja alergicz-
na na koper włoski dotycząca skóry lub układu odde-
chowego. Zgłaszanie działań niepożądanych: Informa-
cja o możliwości zgłaszania działań niepożądanych – 
strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6305/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,0 g

Wskazania do stosowania: 
Produkt leczniczy stosowany w leczeniu ob-
jawowym łagodnych, kurczowych dolegli-
wości żołądkowo-jelitowych, w tym wzdęć 
i oddawania wiatrów.

UKŁAD POKARMOWY
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Liść mięty pieprzowej 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Liść mięty pieprzowej  
(Menthae piperitae folium) – 1,5 g

Dawkowanie i sposób podawania: 
Dorośli: 1-2 saszetki zalać szklanką wrzącej 
wody. Zaparzać pod przykryciem 10 minut. 
Świeżo przygotowany napar pić 3 razy dziennie. 
Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat: 1 sa-
szetkę zalać szklanką wrzącej wody. Zaparzać 
pod przykryciem 10 minut. Świeżo przygoto-
wany napar pić 3 razy dziennie.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na preparaty z li-
ścia mięty pieprzowej lub mentol. Specjalne ostrze-
żenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Pa-
cjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym (zgagą) 
powinni unikać stosowania preparatów z liścia mięty 
pieprzowej, ponieważ mogą one nasilać zgagę. Pacjen-
ci z kamicą żółciową i innymi zaburzeniami dróg żół-
ciowych powinni ostrożnie stosować preparaty z liścia 

mięty pieprzowej. Ze względu na brak wystarczających 
danych, nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci 
poniżej 4 roku życia. Jeżeli objawy utrzymują się po ty-
godniu stosowania leku, należy skonsultować się z le-
karzem. Działania niepożądane: Mogą nasilić się obja-
wy refluksu żołądkowo-przełykowego oraz zgagi. Zgła-
szanie działań niepożądanych: Informacja o możliwo-
ści zgłaszania działań niepożądanych – strona 82.  

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceu-
tyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-5781

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 1,5 g

Wskazania do stosowania: 
Tradycyjnie w łagodzeniu objawów zabu-
rzeń trawiennych (niestrawność, wzdęcia).

NIESTRAWNOŚĆ
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Ziele krwawnika  
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Ziele krwawnika (Millefolii herba)  –  1,5 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga poda-
nia: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 

Stosowanie doustne (rozkurczające, 
żółciopędne):
 Przy braku apetytu: 2 saszetki zalać szklan-
ką wrzącej wody, zaparzać 10 minut pod przy-
kryciem. Pić świeżo przygotowany napar  
3-4 razy dziennie na pół godziny przed posił-
kiem.

 Leczenie objawowe umiarkowanych dole-
gliwości układu pokarmowego: 2 saszetki za-
lać szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 mi-
nut pod przykryciem. Pić świeżo przygotowa-
ny napar 3-4 razy dziennie między posiłkami.

 Leczenie objawowe łagodnych, kurczowych 
dolegliwości związanych z okresem menstru-
acji: 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody, 
zaparzać 10 minut pod przykryciem. Pić świeżo 
przygotowany napar 2-3 razy dziennie.

Stosowanie na skórę (przeciwzapalne, prze-
ciwdrobnoustrojowe):
 Leczenie niewielkich powierzchniowych 
zranień skóry: 2 saszetki zalać szklanką wrzą-
cej wody, zaparzać 10 minut pod przykryciem. 
Opatrunek ze świeżo przygotowanego naparu 
stosować na skórę 2-3 razy dziennie. 

Droga podania: doustna, na skórę.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na krwawnik lub 
inne rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą-
ce stosowania: Nie zaleca się stosowania produktu  
u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na brak danych doty-
czących bezpieczeństwa stosowania. Należy skonsul-
tować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się w ciągu:  
 dwóch tygodni stosowania przy braku apetytu lub 
w leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegli-
wości układu pokarmowego,  jednego tygodnia sto-
sowania w leczeniu objawowym łagodnych, kurczo-
wych dolegliwości związanych z okresem menstru-
acji lub leczeniu niewielkich powierzchniowych zra-
nień skóry. Jeżeli wystąpią objawy zakażenia skóry, na-
leży skonsultować się z lekarzem. Interakcje: Nieznane.
Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak danych 
dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie stoso-
wać w okresie ciąży i laktacji. Prowadzenia pojazdów  
i obsługiwanie maszyn: Lek nie ma wpływu na zdolność 
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działa-
nia niepożądane: Skórne reakcje nadwrażliwości. Zgła-
szanie działań niepożądanych: Informacja o możliwo-
ści zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6148/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 1,5 g

Wskazania do stosowania: lek stosuje się w: 
 przejściowym braku apetytu;  leczeniu 
objawowym łagodnych, kurczowych dolegli-
wości układu pokarmowego, w tym wzdęć  
i oddawania wiatrów;  leczeniu objawowym 
łagodnych, kurczowych dolegliwości zwią-
zanych z okresem menstruacji;  leczeniu 
niewielkich powierzchniowych zranień skóry.

UKŁAD POKARMOWY
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Informacja o leku na stronie 44

Nasienie płesznika
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: Zaparcia. Sta-
ny, w których wskazane jest ułatwienie 
wypróżnienia. 

Nasienie płesznika - Psyllii semen

Krwawnik pospolity - Achillea millefolium

NIESTRAWNOŚĆ
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Co to jest zaparcie?
Zaparcie jest to przewlekłe zmniejsze-
nie się częstości wypróżnień, z wydłu-
żeniem czasu zalegania mas kałowych
w jelicie grubym oraz trudnościami 
w wydaleniu twardego kału.

Charakterystyczne 
objawy zaparć:
 � uczucie pełności w żołądku,

 � wzdęcia,

 � kurczowe bóle brzucha,

 � nudności,

 � czasem wymioty,

 � brak regularnego uczucia parcia 
na stolec,

 � uczucie niecałkowitego opróżnie-
nia jelit po defekacji.

Przyczyny zaparć
 � tryb życia (mała ilość ruchu, nad-

miar stresu, dieta uboga w błonnik),

 � zaparcia nawykowe,

 � nadwrażliwość jelita grubego,

 � długotrwałe stosowanie niektó-
rych leków (np. leków przeciwbó-
lowych (narkotycznych), związków 
o działaniu antycholinergicznym, 
środków przeciw nadkwaśności, 
leków stosowanych w nadciśnie-
niu, spazmolitycznych, psychotro-
powych, moczopędnych, antagoni-
stów wapnia, preparatów żelaza).

Podział zaparć:
ZAPARCIA CZYNNOŚCIOWE – charak-
teryzują się zwolnionym pasażem jeli-
towym (nieskuteczne przesuwanie mas 
kałowych, powodujące zaparcie), może 
towarzyszyć chorobom, m.in.:

 � chorobie Parkinsona,

 � depresji, nerwicom,

 � chorobom rdzenia kręgowego,

 � dolegliwościom endokrynologicz-
nym (np. niedoczynność tarczycy);

ZAPARCIA ORGANICZNE – towarzy-
szą chorobie ogólnoustrojowej (neuro-
logicznej, jelitowej, mięśniowej) np. no-
wotwory jelita grubego, zmiany zapalne 
zwieraczy, choroba hemoroidalna.

Zaparcia

UKŁAD POKARMOWY   dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
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 ˖ zmiana trybu życia i zwyczajów żywienio-
wych (zwiększenie ilości błonnika w diecie);

 ˖ zwiększenie dostarczania odpowiedniej 
ilości płynów (6 - 8 szklanek dziennie);

 ˖ zwiększenie aktywności fizycznej (co-
dzienne spacery, ćwiczenia mięśni brzu-
cha i ich masowanie);

 ˖ spożywanie świeżych lub suszonych owoców 
działających łagodnie przeczyszczająco (śliwki, 
morele, daktyle, figi, rodzynki i inne);

 ˖ spożywanie warzyw i jarzyn (ugotowany burak 
z sokiem jabłkowym – bogaty w pekty-
ny, gotowane lub duszone 
szparagi, karczochy i inne);

 ˖ zwiększenie ilości włó-
kien roślinnych w die-
cie (otręby pszenne, 
płatki owsiane i inne 
z pełnego ziarna, odpo-
wiedniego pieczywa, kasz 
różnego typu itp.) działa ła-
godnie przeczyszczająco, gdyż 
mają one zdolność wiązania wody.

Zaparcia

Niefarmakologiczne sposoby na zaparcia:

ZAPARCIA
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SUROWCE ŚLUZOWE 
– nasienie babki płesznik, nasienie 
lnu i inne.

Surowce te zawierają związki śluzowe,
które mają zdolność pęcznienia, zwięk-
szając wielokrotnie swoją objętość.
Nierozdrobnione nasiona zalewa się 
przygotowaną wodą i pozostawia do 
spęcznienia (tworzy się galaretowa-
ta papka).
Przyjmuje się spęczniałe nasiona 
z otoczonym śluzem.
Nasienie płesznika przechodzi prawie 
niezmienione do dolnych odcinków 
przewodu pokarmowego. W jelicie gru-
bym powodują zahamowanie resorpcji
zwrotnej wody (wchłaniania zwrotne-
go wody z jelit do organizmu), przez co 
zwiększa się objętość mas kałowych.

Pobudza to perystaltykę jelita grubego 
i odruch defekacji.

Europejska Agencja Leków określiła 
monografie wspólnotowe dla:
  Nasienia lnu

  Nasienia płesznika

  Nasienia babki jajowatej

  Łupiny nasiennej babki jajowatej

Surowce śluzowe stosuje się w postaci
maceratu: 30 ml wody na 1 g surowca.

Surowce śluzowe można stosować  
u dzieci od 6 roku życia (z wyjątkiem na-
sienia lnu – od 12 roku życia).

Stosuje się 2-3 razy dziennie, uzyskując
efekt przeczyszczający po 12–24 godz.

Surowiec roślinny Ilość dziennych
dawek

Dzienna dawka dla 
dzieci 6- 12 lat [g]

Dzienna dawka dla
dorosłych [g]

Nasienie lnu 2 – 3 – 10 – 15

Nasienie płesznika 3 12 – 25 25 – 40

Nasienie babki
jajowatej

2 – 3 4 – 25 8 – 40

Łupina nasienna
babki jajowatej

1 – 3 3 – 8 7 – 11

Surowce roślinne stosowane w leczeniu zaparćSurowce roślinne stosowane w leczeniu zaparć

Europejska Agencja Leków określiła dawkowanie surowców śluzowych:
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Surowiec roślinny
Pochodne

hydroksyantracenu
w przeliczeniu na

Zalecana
dawka [mg]

Dawka
maksymalna [mg]

Liść i owoc senesu sennozyd B 15 – 30 30

Kora kruszyny glukofrangulinę A 10 – 30 30

Korzeń rzewienia reinę 20 – 30 30

Alona barbolinę 10 – 30 30

Kora szakłaka 
amerykańskiego

kaskarozyd 10 – 30 30

Związki antranoidowe zawierają czą-
steczkę cukru i są dużymi cząsteczkami, 
które nie wykazują działania farmakolo-
gicznego i nie są wchłaniane w górnych 
odcinkach przewodu pokarmowego.
Dopiero w jelicie grubym w obecności 
bakteryjnych hydrolaz i glikozydaz  (en-
zymów) odłączają cząstki cukru i po-
wstają wolne antranoidy – odpowie-
dzialne za działanie farmakologiczne.

Europejska Agencja Leków określiła 
monografie wspólnotowe dla:
  Liścia senesu

  Owocu senesu

  Kory kruszyny

  Korzenia rzewienia

  Alony

  Kory szakłaka amerykańskiego

Surowce antranoidowe dawkuje się 
w przeliczeniu na zawartość antrano-
idów w danej postaci leku. Stosuje się 
w dawce jednorazowej na noc, prze-
czyszczenie następuje po 8–12 godz. 
(rano). Dawkę należy dostosować indy-
widualnie dla każdego pacjenta.

SUROWCE ANTRANOIDOWE 
– liść i owoc senesu, kora kruszyny, 
korzeń rzewienia i inne.

Surowce te zawierają związki śluzowe, 
które mają zdolność pęcznienia, zwięk-
szając wielokrotnie swoją objętość.
Wykazują odmienny mechanizm dzia-
łania od związków pęczniejących  
(śluzowych).
Wywierają one wpływ na receptory 
znajdujące się w błonie śluzowej jelit – 
pobudzając perystaltykę jelit, przez co 
skraca czas pasażu treści jelitowej.
Hamują, zależnie od dawki, resorpcję 
wody i elektrolitów (blokując ATP-a-
zową pompę sodowo-potasową w na-
błonku jelitowym). Jednocześnie zwięk-
szają zawartość cAMP w enterocytach 
i stymulują wydzielanie chlorków do 
światła jelita grubego.
W świetle jelita następuje zwiększo-
ne gromadzenie się wody, w wyni-
ku zmniejszonej resorpcji i zwiększo-
nej sekrecji.
Przyspiesza to przesuwanie się mas ka-
łowych o zwiększonej objętości i wy-
wołuje niefizjologiczną defekację.

Europejska Agencja Leków określiła dawkowanie surowców w przeliczeniu  
na zawartość związków antranoidowych (pochodnych hydroksyantracenu):
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Skład tabletki: 
Lisc i owoc senesu 
(Sennae folium cum fructu)     –  300 mg
Każda tabletka zawiera 7,5 mg pochodnych hy-
droksyantracenu w przeliczeniu na sennozyd B.

Dawkowanie i sposób podawania: Maksy-
malna dawka dobowa: 4 tabletki. Maksymal-
na dawka dobowa glikozydów hydroksyantra-
cenowych wynosi 30 mg, co jest równoważ-
ne 4 tabletkom. Właściwą dawką indywidual-
ną jest najniższa dawka niezbędna do uzyska-
nia miękkiego stolca. Młodzież w wieku powy-
żej 12 lat, dorośli: 2-4 tabletki przed snem. Lek 
należy popić dużą ilością wody. Ze względu na 
zróżnicowaną wrażliwość osobniczą dawko-
wanie należy rozpocząć od najmniejszej daw-
ki (1 tabletki), którą należy w razie potrze-
by zwiększyć do ustalenia dawki skutecznej. 
Efekt przeczyszczający występuje po okresie 
od 8 do 12 godzin, w przypadku jego braku na-
stępną dawkę preparatu przyjąć po upływie  
12 godzin. Sposób podawania: Podanie doust-
ne. Czas stosowania: Przyjmowanie leku do 
2-3 razy w tygodniu jest zwykle wystarczające 
do uzyskania efektu terapeutycznego. Decyzję 
o stosowaniu przez okres dłuższy niż 1-2 ty-
godnie może podjąć lekarz. Jeśli objawy utrzy-
mują się w trakcie stosowania produktu lecz-
niczego, należy skonsultować się z lekarzem 
lub farmaceutą.

Przeciwwskazania: Znana nadwrażliwość na substan-
cję czynną. Niedrożność i zwężenie jelit, atonia, zapa-

lenie wyrostka robaczkowego, zapalne schorzenia jelit 
(np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita gru-
bego), bóle brzucha niewiadomego pochodzenia, stan 
odwodnienia połączony z utratą elektrolitów. Nie na-
leży stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Specjal-
ne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stoso-
wania: Produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego 
stosowania. Pacjent powinien zostać poinformowany, że 
decyzję o stosowaniu przez okres dłuższy niż 1-2 tygo-
dnie może podjąć lekarz. Przyjmowanie środków prze-
czyszczających w okresie dłuższym niż zalecany, może 
zaburzyć funkcjonowanie jelit oraz powodować uzależ-
nienie. Preparaty zawierające glikozydy hydroksyantra-
cenowe powinny być zalecane tylko wtedy, jeśli prawi-
dłowego wypróżnienia nie można osiągnąć przez zmia-
nę diety. Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki 
przeciwarytmiczne, produkty lecznicze powodujące wy-
dłużenie odstępu QT, diuretyki, kortykosteroidy lub ko-
rzeń lukrecji powinni zasięgnąć opinii lekarza przed roz-
poczęciem stosowania preparatów zawierających gliko-
zydy hydroksyantracenowe. Podobnie jak w przypadku 
innych środków przeczyszczających, preparaty zawie-
rające glikozydy hydroksyantracenowe nie powinny być 
stosowane przez pacjentów z zaklinowaniem kału oraz  
z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, 
takimi jak: ból brzucha, nudności i wymioty, chyba że le-
karz zdecyduje inaczej. Objawy takie mogą wskazywać 
na możliwość wystąpienia niedrożności jelit (ileus).
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek istnieje ry-
zyko zaburzenia równowagi elektrolitowej. 
Stosowanie preparatów zawierających glikozydy hy-
droksyantracenowe przez pacjentów z nietrzymaniem 
kału wymaga częstszego zmieniania pieluchy celem 
uniknięcia przedłużonego kontaktu kału ze skórą. 

Senefol®

Sennae folium cum fructu 300 mg 
tabletka

Wskazania do stosowania: Lek roślinny do stosowania 
w doraźnym leczeniu zaparć.
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ZALETY:
 } możliwość dostosowania indy-

widualnej dawki dla pacjenta

 } tabletki nie są powlekane: brak 
substancji chemicznych, brak 
barwników

 } dostępność różnych wielkości 
opakowań 20, 60 i 90 tabletek

Działania niepożądane: U osób nadwrażliwych na skład-
niki preparatu mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, 
m.in. świąd, pokrzywka, wysypka. Mogą wystąpić dole-
gliwości skurczowe i bólowe brzucha. Należy wówczas 
zmniejszyć stosowane dawki. Długotrwałe przyjmowa-
nie leku może spowodować ciemne zabarwienie śluzów-
ki okrężnicy (pseudomelanosis coli), które zwykle ustę-
puje po zakończeniu przyjmowania preparatu. Możli-
wość zmiany zabarwienia moczu metabolitami (na ko-
lor różowy lub czerwono-różowy, zależnie od pH), nie ma 
znaczenia klinicznego. Zgłaszanie działań niepożąda-
nych: Informacja o możliwości zgłaszania działań niepo-
żądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 4732

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: 20, 60 i 90 tabletek

Dawka pojedyncza/dobowa Dawka maksymalna

Zawartość związków
antranoidowych

Optymalna 15 –30 mg 30 mg

Senefol 2–4 tabletki (15 mg–30 mg) 4 tabletki (30 mg)

Senefol Ilość 
sennozydów

1 tabletka 7,5 mg

2 tabletki 15 mg

3 tabletki 22,5 mg

4 tabletki 30 mg

Monografie wspólnotowe EMA liścia i owocu senesu określają dawkowanie 
w przeliczeniu na ilość związków antranoidowych (niezależenie czy jest to 
surowiec, czy wyciąg).

Senes wąskolistny - Cassia angustifolia
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Nasienie płesznika
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Nasienie płesznika (Psyllii semen) – 5,0 g
Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Dorośli i młodzież w wieku powyżej  
12 lat: Zawartość saszetki wysypać do szklanki 
i zalać przegotowaną wodą. Odstawić do pęcz-
nienia. Przyjmować dwa razy dziennie, po po-
siłku, z dużą ilością płynu. Dzieci w wieku od  
6 do 12 lat: Połowa dawki dorosłych. Droga po-
dania: doustna
Przeciwwskazania: Nagłe zmiany zwyczajów dotyczących 
wypróżniania się, trwające dłużej niż 2 tygodnie, niezdia-
gnozowane krwawienia z odbytu oraz brak wypróżnień 
po stosowaniu środka przeczyszczającego. Nieprawidło-
we zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego, choroby 
przełyku i wpustu żołądka, potencjalna lub istniejąca nie-
drożność jelit lub ich atonia, niezdiagnozowane bóle brzu-
cha, nudności i wymioty, okrężnica olbrzymia (megaco-
lon), problemy z przełykaniem lub z gardłem, znana nad-
wrażliwość na nasiona płesznika. Specjalne ostrzeżenia  
i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ze względu na 
niewystarczającą ilość danych nie zaleca się stosowania 
u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować bezpośred-
nio przed snem. Jeżeli zaparcie nie ustąpi po 3 dniach sto-
sowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farma-
ceuty. Produkt powinien być stosowany w zaparciach, któ-
re nie ustąpiły po zmianie nawyków żywieniowych. Jeśli le-
karz nie zaleci inaczej, nasienie płesznika nie powinno być 
stosowane przez pacjentów z zaklinowaniem stolca i obja-
wami, takimi jak ból w jamie brzusznej, nudności i wymioty, 
ponieważ objawy te mogą wskazywać na potencjalną lub 
istniejącą niedrożność jelit. W przypadku wystąpienia bólu 
w jamie brzusznej lub jakichkolwiek zaburzeń w oddawa-
niu stolca, należy zaprzestać przyjmowania produktu i za-
sięgnąć porady medycznej. Konieczne jest przyjmowanie 
leku z odpowiednią ilością płynu (co najmniej 30 ml na 1 g 
leku). Przyjęcie produktu ze zbyt małą ilością płynu, może 
spowodować niedrożność jelit oraz niedrożność gardła lub 
przełyku, co może skutkować zadławieniem. W przypadku, 
gdy po przyjęciu produktu, wystąpią bóle w klatce piersio-
wej, wymioty, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, na-
leży niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Leczenie 
osób w wieku podeszłym i/lub osłabionych powinno prze-
biegać pod nadzorem lekarza. Stosowanie nasienia płesz-
nika z lekami hamującymi perystaltykę jelit (np. opioidy) 

wymaga nadzoru lekarza w celu zmniejszenia ryzyka nie-
drożności jelit. Interakcje: Stosowanie nasienia płeszni-
ka może obniżyć wchłanianie innych jednocześnie przyj-
mowanych leków, takich jak związki mineralne, witaminy 
(B12), glikozydy nasercowe, pochodne kumaryny, karbama-
zepina i lit. W związku z tym produkt nie powinien być sto-
sowany na 1/2 - 1 godz. przed lub po zastosowaniu innych 
leków. Stosowanie nasienia płesznika przez osoby z cu-
krzycą wymaga nadzoru lekarza, ponieważ terapia prze-
ciwcukrzycowa może wymagać dostosowania. Przyjmo-
wanie nasienia płesznika równocześnie z hormonami tar-
czycy wymaga nadzoru lekarza, ponieważ dawka tych hor-
monów może wymagać dostosowania. Ciąża i karmienie 
piersią: Można rozważyć stosowanie w okresie ciąży i kar-
mienia, jeśli jest to konieczne i zmiana nawyków żywienio-
wych jest nieskuteczna. W takim przypadku leczenie na-
leży rozpocząć od leków przeczyszczających zwiększają-
cych objętość mas kałowych.Prowadzenia pojazdów i ob-
sługiwanie maszyn: Lek nie ma wpływu na zdolność pro-
wadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania nie-
pożądane: Możliwe jest wystąpienie wzdęć, które zwykle 
ustępują w trakcie leczenia. Może wystąpić rozdęcie brzu-
cha i ryzyko niedrożności jelit lub przełyku oraz zaklinowa-
nie stolca, zwłaszcza przy przyjmowaniu leku ze zbyt małą 
ilością płynów. Częstość występowania nie jest znana.  
W trakcie stosowania doustnego, w kontakcie ze skórą czy 
przy inhalacji sproszkowanego leku, mogą wystąpić reak-
cje nadwrażliwości, takie jak nieżyt nosa, zapalenie spojó-
wek, skurcz oskrzeli i w niektórych przypadkach anafilak-
sja, jak i również skórne objawy, takie jak wysypka i/lub 
świąd. Szczególnie powinny uważać osoby mające ciągły 
kontakt ze sproszkowanym nasieniem płesznika. Częstość 
występowania nie jest znana. Zgłaszanie działań niepożą-
danych: Informacja o możliwości zgłaszania działań niepo-
żądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6249/LN
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 5,0 g 

Wskazania do stosowania: Zaparcia. 
Stany, w których wskazane jest uła-
twienie wypróżnienia.
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Zioła przeczyszczające  
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Kora kruszyny (Frangulae cortex)  – 0,50 g
Kłącze perzu (Graminis rhizoma)  – 0,25 g
Owoc kminku (Carvi fructus)  – 0,15 g
Nasienie lnu (Lini semen)  – 0,10 g
Zioła do zaparzania w saszetkach, 30 mg 
związków antranoidowych w przeliczeniu  
na glukofrangulinę A/saszetkę

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Jed-
ną saszetkę mieszanki zalać szklanką wrzącej 
wody, zaparzać 15 minut pod przykryciem. Wy-
pić na noc 1/2–1 szklanki naparu. Przeczysz-
czenie następuje rano, po 8 godzinach. Nie 
zaleca się stosowania częściej niż 2-3 razy w 
tygodniu i przez okres dłuższy niż 1-2 tygo-
dnie. W przypadku wątpliwości należy pora-
dzić się lekarza. Nie należy przyjmować więk-
szej dawki niż szklanka naparu przygotowa-
na z 1 saszetki. U niektórych pacjentów ko-
rzystne może być zastosowanie niższej daw-
ki, np. pół szklanki naparu. Zaleca się stoso-
wanie jak najniższej dawki, która u pacjenta 
powoduje uzyskanie efektu miękkiego stolca.  
Droga podania: doustna.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku lub związki antranoidowe. Niedrożność, 
zwężenie lub atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowe-
go, ostre choroby zapalne jelit, takie jak choroba Crohna, 
wrzodziejące zapalenie okrężnicy, bóle brzucha niewiado-
mego pochodzenia, stan odwodnienia połączony z utratą 
elektrolitów. Nie stosować u dzieci do 12 lat. Środki ostroż-
ności związane ze stosowaniem: Nie stosować dłużej niż 
1-2 tygodnie. Przyjmowanie środków przeczyszczających 
zawierających korę kruszyny w okresie dłuższym niż za-
lecany, może prowadzić do przyzwyczajenia, konieczności 
zwiększenia dawki, atonii jelit i nasilenia zaparć. Produk-
ty te powinno się stosować dopiero, gdy zmiana pożywie-

nia lub produkty ze środkami pęczniejącymi nie dają efek-
tu terapeutycznego. Nie stosować w przypadku wystąpie-
nia takich objawów jak: silne bóle brzucha, wymioty i wzdę-
cia, ponieważ mogą one świadczyć o niedrożności jelit. In-
terakcje: Przewlekłe stosowanie (nadużywanie) leku może 
prowadzić do hipokaliemii (zbyt niskiego stężenia potasu 
we krwi), wówczas możliwe jest nasilenie działania rów-
nocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych, le-
ków antyarytmicznych, leków wydłużających odcinek QT 
oraz leków przywracających rytm zatokowy. Równoczesne 
przyjmowanie produktu z lekami wywołującymi hipokalie-
mię (np. lekami moczopędnymi, sterydami kory nadner-
czy, korzeniem lukrecji) może pogłębić niedobór elektro-
litów. Ciąża i karmienie piersią: Nie stosować w czasie cią-
ży i w okresie karmienia. Prowadzenie pojazdów i obsługi-
wanie maszyn: Lek nie ma wpływu na zdolność prowadze-
nia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożąda-
ne: U osób nadwrażliwych na składniki leku mogą wystą-
pić reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić bóle skurczowe  
w obrębie jamy brzusznej oraz biegunka. Objawy te świad-
czą o zastosowaniu za wysokiej dawki. Przy stosowaniu 
przewlekłym lub nadużywaniu mogą wystąpić zaburzenia 
równowagi wodno-elektrolitowej, szczególnie utrata po-
tasu, które powodują zaburzenia czynności serca i osła-
bienie mięśni zwłaszcza przy jednoczesnym przyjmowaniu 
glikozydów sercowych, środków moczopędnych i stero-
idów kory nadnerczy. Ponadto przy przewlekłym stosowa-
niu może wystąpić białkomocz, krwiomocz oraz odkłada-
nie barwnika w błonie śluzowej jelita grubego (pseudome-
lanosis coli), które zwykle ustępuje po zakończeniu przyj-
mowania preparatu. Możliwość zmiany zabarwienia mo-
czu metabolitami (na kolor różowy lub czerwono-różowy, 
zależnie od pH), nie ma znaczenia klinicznego. Zgłaszanie 
działań niepożądanych: Informacja o możliwości zgłasza-
nia działań niepożądanych – strona 82. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne 
Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-5653/LN
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 1,0 g

Wskazania do stosowania: Zaparcia.
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1 Określenie grupy docelowej (wiek, płeć, cią-
ża): Dla kogo ma być ten lek?

Dla dziecka, w jakim wieku?
powyżej 6 lat: Nasienie płesznika,
powyżej 12 lat: Senefol, Nasienie płesznika, Zio-
ła przeczyszczające

Dla dorosłej osoby?
Senefol, Nasienie płesznika, Zioła 
przeczyszczające 

Dla kobiety w ciąży?  
Nasienie płesznika
Dla osoby starszej?  
Senefol, Nasienie płesznika, Zioła 
przeczyszczające.

2 Określenie rodzaju zaparć i przyczyny zaparć

Jak długo trwają te zaparcia?
Sporadycznie, związane np. z podróżą 
– Senefol
Długotrwałe, związane z wiekiem, siedzącym 
trybem pracy/życia  
– Senefol, Nasienie płesznika, Zioła przeczysz-
czające, zmiana diety, trybu życia
Zaparcia u kobiet w ciąży 
– Nasienie płesznika
Zaparcia u dzieci 
– Nasienie płesznika, zmiana diety, wyelimino-
wanie produktów powodujących zaparcia.

3 Określenie dotychczas stosowanych leków 
przeczyszczających oraz innych leków, które 

mogą powodować zaparcia.

Czy wcześniej były stosowane środki prze-
czyszczające? Jakie?
Roślinne czy syntetyczne?

Pytania, które farmaceuta  
powinien zadać pacjentowi
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przeczyszczających, leczenie za-
parć należy zacząć od łagodniejszych 
środków (pęczniejących), a następnie 
lekami zawierającymi antranoidy.

6 Leczenie zaparć należy zacząć 
od najmniejszej dawki do ustale-

nia właściwej dawki dla pacjenta.

7 W przypadku pacjentów, u któ-
ry jest konieczność stosowania 

środków przeczyszczających i już sto-
sują takie leki, powinno się zalecić 
stosowanie zamiennie leków o róż-
nym mechanizmie działania. Nale-
ży również polecić zmianę diety oraz 
zwiększenie aktywności fizycznej.

Wśród roślinnych: pęczniejące, 
czy antranoidowe?
Można polecić inne roślinne leki 
przeczyszczające oraz zalecić ich za-
mienne stosowanie, zmiana diety, 
trybu życia.
Jakie inne leki są stosowane?  
– mogą one być przyczyną zaparć

4 Określenie czy pacjent cierpi na 
inne choroby, które mogą stano-

wić przeciwwskazanie do stosowania, 
czy też ograniczenia dawki ze wzglę-
du na stosowane inne leki.

5 W przypadku niestoso-
wania dotychczas leków 

Schemat postępowania w przypadku zaparć
  Zwiększenie ilości błonnika 

i włókien roślinnych
  Zwiększenie Ilości płynów
  Wyeliminowanie 

składników diety  
powodujących  
zaparcia

  Indywidualna dawka

  Działanie przeczy-
szyszczające po 8 –12 h

  Stosować doraźnie,  
lub 2-3 razy w tygodniu

  Stosujemy w pierw- 
 szej kolejności 

  Działanie przeczyszysz-      
       czające po 12 –24 h

  Stosować z dużą ilością 
płynów

  Codzienne spacery 
lub inne formy aktywności  
na świeżym powietrzu

  Proste ćwiczenia 
    fizycznedie

ta
zwiększenie

aktywności

śluzowe

z wiązki
antranoidowe

związki

Przeczytaj opublikowane w Panacei artykuły lek. med. Tadeusza Liczko 
- dostępne na centrumfitoterapii.pl/kategorie-poradnikow/publikacje/
 Czy ziołami można wyleczyć nie gojącą się od 27 lat przetokę okołoodbytniczą?  
– Panacea nr 48/VII 2014 – panacea.pl
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Biegunka
Biegunka nie jest jednostką choro-

bową, tylko objawem toczącego 
się procesu chorobowego. Samą 

zaś biegunkę stwierdza się, gdy pacjent 
oddaje stolce płynne lub półpłynne  
z większą częstotliwością i/lub w zwięk-
szonej ilości.
Pacjent z biegunką może dodatkowo 
skarżyć się na gorączkę, wymioty, bóle  
w obrębie jamy brzusznej, zaburzenia łak-
nienia, czy też obecność krwi w kale.
Objawy te ułatwiają późniejszą diagno-
stykę różnicową. Jednak nie każde zwięk-
szenie częstotliwości oddawania stolców 
oznacza biegunkę np. u dzieci karmio-
nych piersią, nieotrzymujących pokar-
mów stałych, zwiększona ilość luźnych 
stolców jest stanem fizjologicznym.

Mechanizm  
powstawania biegunki
W jelicie cienkim i grubym w ciągu doby 
zostaje wchłoniętych ok 9-10 litrów 
wody. Nawet niewielkie obniżenie 
tej ilości (nawet o 1%) prowadzi do 
wystąpienia biegunki.

ZWIĘKSZONA ILOŚĆ WODY MOŻE 
NASTĄPIĆ W WYNIKU:
1. Upośledzonego wchłaniania w je-
licie cienkim lub jelicie grubym spo-
wodowanego:
 } zmniejszeniem powierzchni absorp-

cyjnej (stany po zabiegach chirur-
gicznych i w chorobach zapalnych 
jelit) 

 } obecnością w jelicie substancji 
osmotycznie czynnych, które nie 
zostały wchłonięte (spożywanie 
dużej ilości cukrów, które w ma-
łym stopniu są metabolizowane np. 
sorbitolu)

Jeżeli biegunka trwa dłużej lub jest nasilo-
na i dotknęła pacjenta należącego do grupy  
o zwiększonym ryzyku ciężkiego przebiegu 
(niemowlęta, osoby starsze, czy też obciążo-
ne dodatkowo innymi chorobami) może do-
prowadzić nawet do stanu zagrożenia życia.

UKŁAD POKARMOWY mgr farm. Krzysztof Wódkowski
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Biegunka

czynnych – makrogole, laktuloza, 
spożywanie dużych ilości produk-
tów spożywczych zawierających 
sorbitol, mannitol lub ksylitol, nie-
dobór laktazy)

 } biegunka tłuszczowa (zaburzenia 
trawienia w przebiegu niewydolno-
ści trzustki, zaburzenia wchłaniania 
– celiaklia) biegunka zapalna (nie-
swoiste zapalenia jelit - choroba Le-
śniowskiego-Crohna, wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego, nadwrażli-
wość pokarmowa, leki – NLPZ, cyto-
statyki, IPP)

 } przyśpieszony pasaż (zespół jeli-
ta drażliwego, leki prokinetyczne – 
metoklopramid, cisaprid)

Molekularny model rotawirusa, wywołu-
jącego biegunkę u dzieci.

 } przyspieszoną motoryką jelit (np. 
w wyniku stosowania środków 
przeczyszczających, leków  
neutralizujących)

2. Zwiększonego wydzielania wody  
i elektrolitów do światła jelita spo-
wodowanych aktywacją mechani-
zmów transportowych przez:
 } enterotoksyny

 } enterohormony

 } mediatory reakcji zapalnej

Podział i najczęstsze 
przyczyny biegunek
1. Biegunka ostra (czas trwania do  
14 dni, najczęściej 3-4 dni)
 } zakażenia przewodu pokarmowego 

i zatrucia pokarmowe (ponad 90% 
przypadków)

 } działanie niepożądane leków (anty-
biotyki o szerokim spektrum dzia-
łania, NLPZ, metformina, SSRI)

 } toksyny – zatrucia grzybami, środ-
kiami owadobójczymi, alkoholem 
etylowym 

 } nadwrażliwość pokarmowa 

2. Biegunka przewlekła (powyżej  
4 tyg.) przyczyną są najczęściej nie-
swoiste zapalenia jelit, rak okrężni-
cy lub zespół jelita drażliwego
 } biegunka sekrecyjna (najczęstszą 

przyczyną są leki przeczyszczające 
z grupy pobudzających motorykę 
jelit, również przyczyną mogą być 
kwasy żółciowe w zaburzeniach ich 
wchłaniania, nowotwory hormonal-
nie czynne)

 } biegunka osomotyczna (leki prze-
czyszczające z grupy osmotycznie 

BIEGUNKA
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Fitoterapia biegunek
Podstawowymi ziołami stosowanymi 
w leczeniu biegunek są surowce zawie-
rające garbniki. Garbniki mają zdolność 
wiązania się ze związkami białkowy-
mi błon śluzowych i wytworzeniu pre-
cypitatu (nierozpuszczalnego związ-
ku). Stanowi on pewnego rodzaju war-
stwę ochronną na błonie śluzowej jelit, 
utrudniając wchłanianie toksyn bakte-
ryjnych oraz zmniejszając sekrecję (wy-
dzielanie) wody i elektrolitów do świa-
tła jelita. W wyniku tego następuje za-
gęszczenie mas kałowych oraz złago-
dzenie podrażnienia jelit i osłabienie  
ich motoryki. 
Większość garbników wykazuje również 
działanie bakteriostatyczne i bakterio-
bójcze, dzięki tworzeniu precypitatów  
z białkami bakterii. 
Ze względu na to, że niewielka ich ilość 
jest resorbowana, większość w stanie 
niezmienionym przechodzi do jelita 
grubego i zostaje wydalona.

Surowce garbnikowe:
 } kora dębu
 } kłącze pięciornika
 } owoc i liść borówki czernicy
 } liść poziomki

 } liść orzecha włoskiego

Stosuje się również napary z ziół  
pojedynczych jako podstawa do  
sporządzenia DPN i są to:
 } koszyczek rumianku
 } liść mięty
 } liść szałwii

Leczenie
Biegunka, jako objaw jest procesem sa-
moograniczającym się w czasie, jednak 
zawsze wymaga uzupełnienia utraconych
płynów i elektrolitów, a podane leki przy-
spieszą proces wyleczenia.

Należy również spróbować ocenić sto-
pień odwodnienia pacjenta, najdokład-
niejsze jest porównanie aktualnej masy 
ciała z tą przed choroby, jednak w wa-
runkach pracy w aptece łatwiejsze będzie 
ustalenie wielkości tego odwodnienia na 
podstawie objawów klinicznych:

 } wzmożone łaknienie i podsychające 
błony śluzowe wskazują na łagod-
ne odwodnienie (uwaga na osoby 
w wieku podeszłym z upośledzo-
nym odczuwaniem pragnienia)

 } wyraźnie wzmożone łaknienie, su-
cha błona śluzowa jamy ustnej, 
podkrążone oczy, wskazują już na 
umiarkowane odwodnienie

 } jeżeli pacjent ma objawy umiar-
kowanego odwodnienia i obja-
wy wstrząsu hipowolemicznego 
stwierdza się ciężkie odwodnienie

Podstawowym elementem leczenia bie-
gunki jest uzupełnienie płynów prze-

ciwdziałające odwodnieniu. Poda-
je się glukozo-elektrolitowe doust-

ne płyny nawadniające (DPN). 
W początkowej fazie (pierw-
sze 3-4 godziny) chory powi-
nien przyjmować tylko DPN,  
a następnie może rozpocząć 

przyjmowanie bardzo lekkich 
posiłków (np. opartych 

na gotowanej skrobi – 
ryż), niezapominając 
o dalszym uzupeł-
nianiu płynów.

UKŁAD POKARMOWY

Garbniki posiadają właściwości przeciwza-
palne, antyseptyczne i ściągające, charak-
teryzują się bezpieczeństwem stosowania. 
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Objawy alarmujące będące wskaza-
niem do konsultacji lekarskiej:

 } gorączka
 } przewlekła biegunka
 } utrata masy ciała
 } umiarkowane odwodnienie

Objawy alarmujące będące wskaza-
niem do hospitalizacji:

 } ciężkie odwodnienie
 } objawy odwodnienia u osób star-

szych i małych dzieci (pacjen-
ci ci przyjmują często zbyt małą 
ilość płynów)

 } stan uniemożliwiający nawadnianie  
doustne, np. uporczywe wymioty

 } nasilenie objawów odwodnienia 
mimo przyjmowania płynów.

Rozpoczynając leczenie zawsze  
powinniśmy uzyskać informacje  
od pacjenta:
 } wiek 
 } czas trwania biegunki (jak długo 

trwa i czy się powtarza) 
 } objawy towarzyszące (gorączka,  

wymioty, bóle brzucha) 
 } określić ewentualne czynniki  

związane z początkiem biegunki 
(niedawne podróże, spożywa-
ne pokarmy)

 } stosowane leki.

BIEGUNKA

Przeczytaj opublikowane w Panacei artykuły lek. med. Tadeusza Liczko 
- dostępne na centrumfitoterapii.pl/kategorie-poradnikow/publikacje/
 Fitoterapia w biegunce podróżnych – Panacea nr 44/VII 2013  – panacea.pl

We wspomaganiu leczenia biegunek 
znalazło też zastosowanie nasienie 
płesznika. Jest to surowiec bogaty 
w związki śluzowe, które w świetle je-
lita wiążą nadmiar wody ułatwiając 
formowanie prawidłowego stolca. Na-
sienie płesznika można podawać dzie-
ciom już od 6. roku życia oraz kobietom  
w ciąży. 

Leki z surowców garbnikowych stosu-
jemy również w profilaktyce biegun-
ki podróżnych. Tabletki z kory dębu 
w połączeniu z ziołami przeciwbie-
gunkowymi zmniejszą prawdopodo-
bieństwo jej wystąpienia i są bezpiecz-
niejszym rozwiązaniem niż podawanie  
antybiotyków.

Środki ostrożności dotyczące stoso-
wania garbników:
 } nie stosować długotrwałe ze wzglę-

du na możliwą obecność garbników 
hydrolizujących o potencjalnym 
działaniu hepatotoksycznym

 } nie stosować w przypadku nadwraż-
liwości na surowiec

 } przyjmować przynajmniej 1 godz. 
przed lub po zastosowaniu innych 
leków, ponieważ garbniki mogą 
osłabiać ich wchłanianie.
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Skład tabletki: kora dębu  - 370 mg

Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowa-
nie: Dorośli: 2 tabletki 3 razy na dobę. Dzieci 
i młodzież: Nie zaleca się stosowania u dzie-
ci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób 
podawania: Podanie doustne. Czas stosowa-
nia: Nie stosować dłużej niż 3 dni. Jeśli objawy 
utrzymują się podczas stosowania leku, pa-
cjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności do-
tyczące stosowania: Jeżeli biegunka na-

wraca lub pojawia się krew  
w stolcu, należy skonsulto-

wać się z lekarzem. Dzie-
ci i młodzież: Ze względu 

na brak wystarczają-
cych danych nie zale-

ca się stosowania  
u dzieci i młodzieży 
w wieku poniżej 18 lat. 

Działania niepożąda-
ne: Mogą wystąpić 

reakcje alergiczne. 
Częstość wystę-
powania nieznana. 

Zgłaszanie dzia-
łań niepożąda-
nych: Informacja 

o możliwości zgła-
szania działań nie-

pożądanych – strona 82. 

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

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 10376

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: 30 tabletek

Preparaty z kory dębu zawierają garbniki ka-
techinowe wykazujące zdolność wiązania się 
z grupami aminowymi białek i tworzenia na po-
wierzchni błony śluzowej jelita warstwy o cha-
rakterze ochronnym, utrudniającej przenikanie 
wody do światła jelita. W następstwie zmniej-
szania wydzielania płynów do jelit i utrudnia-
nia przenikania substancji drażniących błonę 
śluzową jelita następuje osłabienie wzmożo-
nych ruchów robaczkowych i niedopuszczenie 
do nadmiernego rozwodnienia mas kałowych.
Garbniki wiążą się również z białkiem komórek 
drobnoustrojów, dzięki czemu mogą hamować 
rozwój niektórych 
mikroorganizmów.

Quecor®

Quercus cortex 370 mg 
tabletka

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosuje się  
w objawowym leczeniu łagodnych biegunek. 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

UKŁAD POKARMOWY
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Zioła przeciwbiegunkowe
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Kłącze pięciornika 
(Tormentillae rhizoma)  - 0,750 g
Liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium)  - 0,625 g
Nasienie płesznika (Psyllii semen)  - 0,375 g
Liść jeżyny fałdowanej 
(Rubi fruticosi folium)  - 0,375 g
Liść szałwii (Salviae folium)  - 0,375 g

Dawkowanie i sposób podawania: 2 saszet-
ki ziół zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 
pod przykryciem 15-20 minut. 
Dorośli, osoby w wieku podeszłym: pić napar 
przeciętnie 2-4 razy dziennie, w zależności od 
nasilenia biegunki. 
Młodzież i dzieci powyżej 6 lat: Stosować po-
łowę dawki jednorazowej dla dorosłych. Lek 
nie powinien być przyjmowany dłużej niż 3 dni.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mentol, rośliny 
z rodziny Lamiacae lub na którykolwiek składnik leku. 
Nie podawać dzieciom poniżej 6 roku życia.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Pa-
cjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym, zgagą, 
kamicą żółciową i innymi schorzeniami dróg żółcio-
wych powinni być ostrożni w stosowaniu preparatów 
z liściem mięty. W przypadku, gdy biegunka przedłu-
ża się powyżej 3 dni lub przy nawracających biegun-
kach i pojawianiu się krwi w stolcu, należy skonsulto-
wać się z lekarzem.

Działania niepożądane: Możliwe jest wystąpienie re-
akcji alergicznych, dolegliwości żołądkowo-jelitowych 
(wzdęcia, nudności, wymioty), nasilenie objawów re-
fluksu żołądkowo-przełykowego oraz zgagi. Zgłasza-
nie działań niepożądanych: Informacja o możliwości 
zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceu-
tyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 
IL-5831/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,5 g

Wskazania do stosowania: 
Pić napar w lekkich biegunkach.

Pięciornik kurze ziele - Potentilla erecta

BIEGUNKA
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Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

UKŁAD POKARMOWY
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Liść szałwii  Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki:  
Liść szałwii (Salviae folium) - 1,5 g

Dawkowanie i sposób podawania: 
Napar do stosowania doustnego: W zaburze-
niach trawiennych: Dorośli: 1 saszetkę leku za-
lać 1 szklanką (ok. 200 ml) wrzącej wody i  za-
parzać pod przykryciem przez ok. 15 minut. Pić  
3 razy dziennie świeżo przygotowany napar. 
W nadmiernym poceniu: Dorośli: 1 saszet-
kę leku zalać 1/2 szklanki (ok. 100 ml) wrzącej 
wody i zaparzać pod przykryciem przez ok. 15 
minut. Pić 1 raz dziennie świeżo przygotowa-
ny napar. Nie przekraczać zalecanych dawek. 
Produkty zawierające liść szałwii nie powin-
ny być stosowane dłużej niż przez 2 tygodnie.

Napar do stosowania miejscowego: Doro-
śli: 2 saszetki leku zalać 1/2 szklanki (ok. 100 
ml) wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem 
przez ok. 15 minut.
Do płukania jamy ustnej i gardła: stosować 
przygotowany napar kilka razy dziennie. Pro-
dukty zawierające liść szałwii nie powinny być 
stosowane dłużej niż przez tydzień.
Do okładów: stosować jałowe gaziki nasączo-
ne przygotowanym naparem, przykładając na 
skórę 2-4 razy dziennie. Średni czas stosowa-
nia wynosi 2 tygodnie.
Sposób podawania: Podanie doustne. Poda-
nie na śluzówkę jamy ustnej. Podanie na skórę.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czyn-
ną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą-
ce stosowania: Jeżeli objawy nie ustąpią w czasie sto-
sowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Dzie-
ci i młodzież: Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 
poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak wy-
starczających danych. Stosowanie leku w tym przypad-
ku należy skonsultować z lekarzem. Działania niepożą-
dane: Nieznane. Zgłaszanie działań niepożądanych: In-
formacja o możliwości zgłaszania działań niepożąda-
nych – strona 82. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne 
Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6150/LN
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 1,5 g 

Tradycyjnie do stosowania doustnego:
 w objawowym leczeniu łagodnych do-
legliwości trawiennych, takich jak zgaga 
i wzdęcia,  w łagodzeniu nadmierne-
go pocenia.
Tradycyjnie do stosowania miejscowego:
 w objawowym leczeniu stanów zapal-
nych błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
 w łagodzeniu stanów zapalnych skóry 
o niewielkim nasileniu.
 



Informacja o leku na stronie 44

Informacja o leku na stronie 33

Informacja o leku na stronie 35

Nasienie płesznika
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: Zaparcia. Sta-
ny, w których wskazane jest ułatwienie 
wypróżnienia. 

Koszyczek rumianku
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: 
Doustnie: jako środek przeciwskurczowy, 
łagodnie przeciwzapalny. 
Na skórę: do okładów i płukanek, jako śro-
dek ułatwiający gojenie. 

Liść mięty pieprzowej
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w 
łagodzeniu objawów zaburzeń trawiennych 
(niestrawność, wzdęcia).

BIEGUNKA
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Wątroba będąca największym gru-
czołem pełni różnorodne funkcje, od-
bywa się w niej m.in.:

 ˖ gospodarka węglowodanami, 
tłuszczami i białkami

 ˖ magazynowanie witamin A, D i B12 
oraz żelaza

 ˖ wytwarzanie żółci

 ˖ przemiana hemu oraz synteza wie-
lu substancji

Wątroba pełni również funkcje im-
munologiczne i odpowiada za usuwa-
nie ksenobiotyków.

Możliwości regeneracyjne wątroby są
ogromne, jednak wieloletnie naraża-
nie na czynniki szkodliwe takie jak:

 ˖ alkohol
 ˖ długotrwałe zażywanie leków 
 ˖ zakażanie wirusowe
 ˖ niewłaściwa dieta powiązana 

z otyłością i nadwagą

może doprowadzić do jej uszkodze-
nia i wystąpienia chorób, takich jak:

 ˖ zapalenia alkoholowego
 ˖ WZW
 ˖ stłuszczenia wątroby
 ˖ marskości wątroby.  

mgr farm. Krzysztof Wódkowski
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Objawy, które wskazują na ko-
nieczność konsultacji lekarskiej:
 } utrata masy ciała,
 } długo utrzymujące się lub czę-

sto nawracające objawy,
 } krwawe wymioty lub wydalanie 

czarnych stolców,
 } gorączka o niewyjaśnionej 

etiologii,
 } ciemne zabarwienie moczu,
 } świąd skóry,
 } zażółcenie skóry lub twardówki,
 } skłonność do tworzenia się 

siniaków lub nadmiernych 
krwawień.

Doradzając pacjentowi lek powinniśmy uzyskać 
następujące informacje:
 ˖ wiek, płeć pacjenta
 ˖ objawy i charakter schorzenia (np.czy objawy 

występują od niedawna czy dłużej)
 ˖ o przyjmowanych dotychczas lekach (np. 

warto uzmysłowić pacjentom, iż tak chętnie 
przyjmowana przez nich ornityna wspomaga 
usuwanie tylko mocznika)

 ˖ czy występują inne schorzenia
 ˖ o preferencjach pacjenta, co do postaci przyj-

mowanego leku (tabletki łatwiej przyjąć, ale 
są też pacjenci chętniej przyjmujący zioła 
w postaci saszetek do zaparzania).

Fitoterapia 
Zioła ze względu na swoje wielokierun-
kowe działanie stosowane są we wspo-
maganiu i normalizacji pracy wątroby 
od bardzo dawna.
Można wyróżnić dwie grupy le-
ków roślinnych różniących się 
czasem stosowania i wskazaniami 
do stosowania:

1 Leki roślinne, które stosuje się 
przez dłuższy czas (nawet kilka 

lat) w celu regeneracji wątroby i nor-
malizacji jej pracy. 
Stosuje się: liść karczocha, owoce 
ostropestu plamistego, korzeń czarnej 
rzepy, korzeń i ziele mniszka, korzeń 
cykorii, ziele dziurawca

2 Leki działające krótko w celu 
złagodzenia objawów np. dyski-

nezy dróg żółciowych, wspomagają-
ce działanie leków roślinnych w de-
toksykacji wątroby polega na:

 ˖ regeneracji hepatocytów

 ˖ działaniu żółciopędnym i żół-
ciotwórczym - wraz z żółcią usu-
wane są np. ksenobiotyki, ale też 
zwiększona produkcja kwasów 
żółciowych powoduje zmniejsze-
nie ilości cholesterolu w naszym 
organizmie

 ˖ działaniu spazmolitycznym co 
usprawnia pracę dróg żółciowych 
i zwiększa usuwanie ksenobiotyków.

Przeczytaj opublikowane w Panacei artykuły lek. med. Tadeusza Liczko 
- dostępne na centrumfitoterapii.pl/kategorie-poradnikow/publikacje/
 Zioła i zdrowa dieta warunkami dobrostanu psychofizycznego - Panacea nr 47/VI 2014  
 Zioła w cukrzycy typu 2 - Panacea nr 49/XI 2014  Zioła i dieta w cukrzycy - Panacea nr 50/ 
I 2015  Udana fitoterapia stopy cukrzycowej - Panacea nr 51/IV 2015  Pierwsza miesiącz-
ka u 32 letniej kobiety dzięki zastosowaniu spersonalizowanej diety i leków ziołowych - Pa-
nacea nr 60/VII 2017  Dieta i zioła a dobrostan skóry - Panacea nr 63/V 2018  – panacea.pl
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 1  MNISZEK POSPOLITY – surowcem lecz-
niczym jest korzeń, stosuje się również li-
ście i kwiaty. Mniszek działa żółciopędnie 
i żółciotwórczo, zwiększa wydzielanie soków 
i żółci, wspomagając procesy trawienia. Jest 
tradycyjnym surowcem odtruwającym. Przy-
spiesza oczyszczanie wątroby z toksyn 
i wzmacnia organizm.

 2  OSTROPEST PLAMISTY – wspomaga re-
generację wątroby, ma działanie antyhepa-

totoksyczne i ochronne dla wątroby. Sy-
limaryna może zapobiegać dysfunkcjom 

wątroby i łagodzić skutki uboczne farmako-
terapii. Szczególnie istotny jest brak interakcji 
pomiędzy sylimaryną a lekami syntetycznymi.

 3  MIĘTA PIEPRZOWA – napar z niej lub świe-
że ziele, jako przyprawa wzmagają wydziela-
nie soku żołądkowego i rozkurczają mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego, łagodzą nie-
strawność i wzdęcia, hamują rozwój patolo-
gicznej flory w jelitach.

 4  RUMIANEK POSPOLITY – wykazuje działa-
nie przeciwzapalne i rozkurczowe, może być 
stosowany przez osoby nie tolerujące mięty. 
W nawracających stanach skurczowych dróg 
żółciowych zaleca się zamianę codziennej her-
baty na napar rumiankowy.

 5  KARCZOCH ZWYCZAJNY – silnie pobu-
dza wydzielanie żółci i obniża stężenie frakcji 
tłuszczowych we krwi, zwłaszcza trójglicery-
dów i cholesterolu. Przyspiesza eliminację tok-
syn z organizmu.

 6  KRWAWNIK POSPOLITY – stosowany w sta-
nach skurczowych przewodu pokarmowego, 
niestrawności i wzdęciach. Zwiększa wydziela-
nie żółci, pobudza apetyt, kiedyś był popular-
ny jako świeża przyprawa.

 7  KMINEK ZWYCZAJNY – jego owoc działa 
wiatropędnie, łagodzi stany skurczowe i uczu-
cie pełności. Tradycyjnie stosowany jako przy-
prawa do wszelkich posiłków wzdymających.

 8  KRUSZYNA POSPOLITA – zwiększa wydzie-
lanie żółci, nasila perystaltykę i funkcję wydal-
niczą, ułatwia opróżnianie jelita grubego, co 
zmniejsza przenikanie toksycznego dla wątro-
by amoniaku z jelit. 

Rośliny w leczeniu wątroby

1

2

3

4

6

7

8

5
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Zioła żółciopędne
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Korzeń mniszka (Taraxaci radix)  – 0,616 g
Liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium)  – 0,660 g
Kwiatostan kocanek 
(Helichrysi inflorescentia)  – 0,440 g
Ziele krwawnika (Millefolii herba)  – 0,440 g
Kora kruszyny (Frangulae cortex)  – 0,044 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 sa-
szetkę mieszanki zalać szklanką wrzącej 
wody, zaparzać 15 minut. Pić 1 szklankę świeżo 
przygotowanego naparu w przypadkach do-
legliwości trawiennych. Stosować doraźnie. 
Droga podania: doustna
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku, niedrożność dróg żółciowych, kamica 
pęcherzyka żółciowego, ropniak pęcherzyka żółciowe-
go, niedrożność jelit, bóle brzucha o nieustalonej przy-
czynie. Nie stosować u dzieci do 12 lat.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Nie za-
leca się stosowania mieszanki dłużej niż 7-10 dni bez 
wskazań lekarskich. U osób ze skłonnością do nad-
kwaśności mogą występować dolegliwości żołądko-
we związane z zawartością substancji gorzkich. Inte-
rakcje: Dotychczas nie stwierdzono. Ciąża i karmie-
nie piersią: Nie stosować w okresie ciąży i karmienia. 
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek nie 
ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i ob-
sługiwania maszyn. Przedawkowanie: Dotychczas nie 
stwierdzono. Postępowanie w przypadku pominię-
cia dawki leku: Nie należy stosować dawki podwójnej  
w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Działania nie-
pożądane: Dotychczas nie stwierdzono. Zgłaszanie  

działań niepożądanych: Informacja o możliwości zgła-
szania działań niepożądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-5782/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,3 g

Wskazania do stosowania: Dolegliwości tra-
wienne (np. wzdęcia i odbijanie) spowodowa-
ne zaburzeniami wydzielania żółci.

Mniszek pospolity - Taraxacum officinale
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Zioła wzmagające trawienie 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: Stosu-
je się jako środek zwiększający wy-
dzielanie soku żołądkowego i żółci  
w braku łaknienia oraz pomocniczo  
w niestrawności.

Informacja o leku na stronie 30

Tabletki przeciw  
niestrawności Labofarm®

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w dolegliwo-
ściach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, 
takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt 
małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Informacja o leku na stronie 28

Informacja o leku na stronie 29

Zioła poprawiające trawienie  
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: Stosu-
je się jako środek zwiększający wy-
dzielanie soku żołądkowego i żółci  
w braku łaknienia oraz pomocniczo  
w niestrawności.
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Ziele dziurawca 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: 
Wewnętrznie: Wspomagająco w dole-
gliwościach trawiennych jako środek 
pobudzający trawienie.
Zewnętrznie: Do okładów i przemywań  
w drobnych urazach skóry (zadrapania, 
otarcia naskórka).

Informacja o leku na stronie 31

Informacja o leku na stronie 32

Zioła do zmniejszania nadwagi 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Wskazania do stosowania: Pomoc-
niczo jako łagodny lek żółciopędny i 
moczopędny.
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Układ moczowy
Zakażenia układu  
moczowego (ZUM)
należą do najczęstszych chorób infek-
cyjnych i stanowią ok. 20% wszystkich 
zakażeń pozaszpitalnych oraz 40-50% 
zakażeń wewnątrzszpitalnych.
ZUM występują również u dzieci – do 
ok. 2 roku życia częściej chorują chłop-
cy, a wśród starszych dzieci głównie 
dziewczynki.  
Zakażenia układu moczowego są najczę-
ściej wynikiem kolonizacji  bakterii dro-
gą wstępującą, rzadziej krwiopochod-
ną lub limfatyczną. Czynnikami etio-
logicznymi są głównie bakterie Gram- 
ujemne z przewodu pokarmowego, ob-
szaru podnapletkowego lub przedsion-
ka pochwy. Najczęściej ZUM wywołują  
E. coli (80-90% czynnik etiologiczny), Pro-
teus spp. (30% ZUM u chłopców do 6 mie-
siąca życia), Enterococcus, Pseudomo-
nas spp., Staphyloccocus aureus, Staphy-
lococcus epidermidis. ZUM klasyfikujemy 
w kilku grupach i w celu prawidłowego 

leczenia niezbędne jest ustalenie z jakimi 
zakażeniami mamy do czynienia. 

Klasyfikacja ZUM
 Bezobjawowy bakteriomocz - stwier-
dza się obecność bakterii uropatogen-
nych w moczu, nie ma innych objawów ze 
strony układu moczowego. 

 Ostre, niepowikłane zakażenia dol-
nych dróg moczowych – najczęściej wy-
stępują. Wśród objawów wyróżnia się na-
glące parcie, częstomocz, ból w okolicy 
nadłonowej, palący ból w okolicach cewki 
moczowej podczas oddawania moczu.

 Ostre niepowikłane odmiedniczko-
we zapalenie nerek - charakteryzuje się 
takimi objawami jak gorączka, dreszcze, 
ból w okolicy lędźwiowej, dodatni objaw 
Goldflama, wymioty.

 Nawracające ZUM – występuje tyl-
ko u kobiet, określane w przypadku, gdy 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły 
przynajmniej dwa epizody niepowikłane-
go zakażenia, potwierdzone posiewami.

mgr farm. Krzysztof Wódkowski
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Objawy
Zakażenia dolnych dróg moczowych 
występują najczęściej i charakteryzują 
się objawami dysurycznymi: zaburze-
nie oddawania moczu tj. częstomocz, 
naglące parcia, ból lub pieczenie, może 
również występować krwiomocz oraz 
nadwrażliwość w okolicy nadłonowej. 

Natomiast zakażeniom górnych dróg 
moczowych towarzyszą zwykle go-
rączka, dreszcze, ból w okolicy lędź-
wiowej, dodatni objaw Goldflama (ból 
w okolicy lędźwiowej pojawiający się 
podczas wstrząsania w badaniu fizy-
kalnym).  

Ogólne i bakteriologiczne badanie 
moczu pełni podstawową rolę w dia-
gnostyce laboratoryjnej ZUM. 

W przypadku obecności 105 żywych 
bakterii w 1 ml badanego moczu mówi-
my o bakteriomoczu znamiennym, na-
tomiast jeżeli w badaniu mikroskopo-
wym (moczu nieodwirowanego) w polu 
widzenia obecna jest ilość przynaj-
mniej 5 leukocytów, mamy do czynie-
nia z leukocyturią. Warto podkreślić, 
że przebieg ZUM u dzieci często prze-
biega w sposób ukryty. Dlatego nale-
ży zwrócić uwagę na wystąpienie ta-
kich objawów jak: gorączka, objawy ze 
strony przewodu pokarmowego, obni-
żony nastrój. W każdym wypadku po-
dejrzenia ZUM u dziecka zaleca się wy-
konanie badań laboratoryjnych (krwi  
oraz moczu).

Ze względów anatomicznych zakażenia  
układu moczowego występują 4 razy  
częściej u kobiet niż u mężczyzn.  

Czynniki  ryzyka:
 } Budowa anatomiczna kobiet. ZUM 

często towarzyszy zapaleniu po-
chwy wywołanego Candida albicans 
czy Trichomonas vaginalis. Zwykle 
jedna infekcja jest przyczyną dru-
giej, dlatego tak istotne jest lecze-
nie kompleksowe. 

 } Zaburzenia czynnościowe utrud-
niające swobodny spływ moczu 
(np. nieregularne opróżnianie pę-
cherza moczowego, przetrzymy-
wanie moczu w pęcherzu, czynni-
ki neurogenne).

 } Stany zapalne żołędzi i gruczołu 
krokowego u mężczyzn.

 } Zaparcia nawykowe.

 } Pasożyty przewodu pokarmowego.

 } Brak odpowiedniej higieny.

 } Zakażenia po cewnikowaniu.

 } Kamica układu moczowego.

 } Cukrzyca, dna moczanowa.

 } Schorzenia przebiegające ze spad-
kiem odporności, przyjmowanie le-
ków immunosupresyjnych.

 } Zaburzenia flory bakteryjnej 
po antybiotykoterapii.

 } Ciąża, połóg.

 } Duża aktywność seksualna.

 } Antykoncepcja hormonalna.
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Profilaktyka
Ważną sprawą jest odpowiednia higiena oko-
lic intymnych. Należy używać przeznaczonych 
do tego celu kosmetyków - dla kobiet często 
z dodatkiem kwasu mlekowego. Nie powinno 
się używać agresywnych, perfumowanych 
kosmetyków, drażniących mydeł, czy dezo-
dorantów. Odpowiednia bielizna - najlepiej 
wykonana z naturalnych materiałów, prze-
wiewna np. z bawełny. 

Kobiety, które cierpią na nawracają-
ce ZUM powinny korzystać z prysznica 
zamiast wanny, co pozwoli zmniejszyć 
ryzyko zakażenia. Istotna jest również 
zwiększona podaż płynów do ok. 2,5 l 
dziennie np. naparów przygotowanych 
z ziół moczopędnych. Ogromne zna-
czenie ma również stan śluzówki jamy 
ustnej oraz końcowego odcinka jeli-
ta grubego, dlatego zaleca się również 
stosowanie odpowiedniej diety. Wska-
zane jest łączenie produktów działają-
cych prebiotycznie, czyli wpływających 
pozytywnie na stan flory bakteryjnej 
jelita. Wśród zalecanych ziół można wy-
mienić kłącze perzu, czy korzeń mnisz-
ka, które zawierają do 40% inuliny - na-
turalnego prebiotyku. Jako profilaktykę, 

szczególnie u pacjentek z nawracają-
cym ZUM, można zastosować dodat-
kowo nasiadówki z surowców roślin-
nych zawierających garbniki np. kora 
dębu, czy z surowców olejkowych np. 
koszyczka rumianku czy zawierającego 
również garbniki liścia szałwii. 

Leczenie ziołami
stanowi nieocenioną pomoc w leczeniu 
ZUM. Dzięki wielokierunkowemu dzia-
łaniu surowców roślinnych zastosowa-
na terapia skraca czas leczenia. Jednym 
z mechanizmów jest działanie moczo-
pędne, polegające głównie na zwiększe-
niu przesączania kłębuszkowego oraz 
zwiększeniu diurezy. Surowce roślinne 
zawierają także związki działające bak-
teriostatycznie m.in. garbniki i olejki 
eteryczne. Zwiększona diureza wywoła-
na naparami czy odwarami z ziół sprzyja 
usuwaniu drobnoustrojów i toksyn z or-
ganizmu – tzw. „terapia płucząca”. Nie-
które zioła wykazują również działanie 
spazmolityczne oraz pobudzające układ 
odpornościowy. Warto podkreślić, że 
stosowanie ziół jest również skutecz-
ne w leczeniu kamicy nerkowej. Tera-
pia opiera się na wypłukiwaniu złogów 
szczawianów, fosforanów i kwasu mo-
czowego. Podczas stosowania ziół mo-
czopędnych należy uprzedzić pacjen-
ta o konieczności zwiększenia podaży 
płynów. Wśród takich ziół wymienia się 
głównie: ziele skrzypu, liść brzozy, liść 
i korzeń pokrzywy, liść mącznicy, ziele 
nawłoci, ziele lubczyka, ziele skrzypu, 
owocnia fasoli, korzeń i ziele mniszka.

Przeczytaj opublikowane w Panacei artykuły lek. med. Tadeusza Liczko 
- dostępne na centrumfitoterapii.pl/kategorie-poradnikow/publikacje/
 Fitoterapia w zakażeniach układu moczowego – Panacea nr 45/IX 2013  Zioła i dieta w za-
pobieganiu i leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH) – Panacea nr 53/IX 2015 
 Fitoterapia w bakteryjnym zapaleniu pochwy (BV) – Panacea nr 55/IV 2016 – panacea.pl
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Liść i korzeń pokrzywy Urticae folium et radix 
Liść pokrzywy wykazuje działanie przeciwzapalne, dlatego 
stosuje się go wspomagająco w terapii choroby zwyrod-
nieniowej stawów. Dodatkowo nie można pominąć efektu 
zwiększającego diurezę, zdolność do poprawy funkcjonowa-
nia układu odpornościowego. Liść pokrzywy stanowi także 
cenny surowiec wpływający na poziom glukozy oraz lipi-
dów. Korzeń pokrzywy wpływa na równowagę hormonalną 
(wpływ na 5α-reduktazę), wykazuje aktywność immunomo-
dulującą, antyproliferacyjną oraz moczopędną.

Liść brzozy Betulae Folium
Jest surowcem stosowanym w leczeniu zakażeń układu mo-
czowego jako środek zwiększający diurezę. Sięga się po nie-
go także w przypadku kamicy moczowej, chorobach reuma-
tycznych oraz dnie moczanowej. Działającymi związkami są 
głównie flawonoidy. Znajdziemy w nim również dobroczyn-
ne garbniki, kwasy organiczne i sole mineralne.

Ziele skrzypu Equiseti herba 
Działa moczopędnie. Bogate jest głównie we flawonoidy i feno-
lokwasy. Wykazuje dodatkowo słabe działanie przeciwbakte-
ryjne oraz przeciwzapalne. Stosuje się go w schorzeniach dróg 
moczowych, kamicy nerkowej, usuwania złogów z dróg moczo-
wych. Pomocniczo można stosować również w chorobach reu-
matycznych, jako środek moczopędny i oczyszczający. Skrzyp 
znany jest również jako znany środek remineralizujący, przede 
wszystkim dostarczający krzem do organizmu, przez co zapo-
biega powstawaniu złogów kamicowych i demineralizacji kości. 
Ziele skrzypu działa łagodnie przeciwkrwotocznie. 

Liść mącznicy Uvae ursi folium
Skuteczny w leczeniu zakażeń układu moczowego. Działa 
antyseptycznie, ściągająco i moczopędnie. Zawiera glikozy-
dy fenolowe rozpadające się w kwaśnym środowisku żołąd-
ka z uwolnieniem arbutyny. Następnie w zasadowym środo-
wisku moczu hydrolizuje z uwolnieniem hydrochinonu, który 
wykazuje działanie bakteriobójcze. Garbniki zawarte w surow-
cu działają ściągająco, uszczelniająco na śluzówkę jelit. Z mącz-
nicy przygotowuje się odwar, a nie napar. Nie powinno się sto-
sować ze środkami zakwaszającymi mocz czyli np. witaminą C. 
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Dawkowanie: Dorośli: 4 tabletki 3 do 4 razy na 
dobę, po posiłku, popijając dużą ilością płynu. 
Pacjenci w podeszłym wieku: mogą wymagać 
zmniejszenia dawki. Dzieci i młodzież: Produk-
tu leczniczego nie stosować u dzieci i młodzie-
ży w wieku poniżej 18 lat. Czas stosowania:  
W czasie przyjmowania leku wskazane są kon-
sultacje z lekarzem urologiem.
Droga podania: doustna.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korzeń pokrzy-
wy lub na substancje pomocnicze. Specjalne ostrze-
żenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Trudności w oddawaniu moczu wymagają konsultacji 
z lekarzem oraz regularnej kontroli medycznej. Jeśli  
w trakcie stosowania produktu dolegliwości nasilają 
się lub wystąpi gorączka, skurcze lub pojawi się krew  
w moczu, ból przy oddawaniu moczu lub zatrzymanie 
moczu, należy skonsultować się z lekarzem. Działa-
nia niepożądane: MZ danych literaturowych wynika, że 
mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelito-
we (takie jak nudności, zgaga, uczucie pełności, wzdę-
cia biegunka) oraz skórne reakcje uczuleniowe (takie 
jak świąd, wysypka, pokrzywka). Częstość nieznana.  
Zgłaszanie działań niepożądanych: Informacja o moż-
liwości zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 9126

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: 60 tabletek

Skład tabletki: korzeń pokrzywy  
(Urticae radix) – 330 mg

Urtix® 

Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy roślinny 
tradycyjnie stosowany w zaburzeniach czynnościowych 
dróg moczowych z utrudnionym oddawaniem moczu  
u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowe-
go, po wykluczeniu przez lekarza poważnych zmian.
Korzeń pokrzywy jest stosowany w celu zwiększenia 
objętości oddawanego moczu, zwiększenia intensyw-
ności oddawania moczu, zmniejszenia ilości zalegające-
go moczu.

    Urticae radix 330 mg 
tabletka

UKŁAD MOCZOWY
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Zioła moczopędne
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: 
Ziele nawłoci 
(Solidaginis virgaureae herba)         - 0,750 g
Liść brzozy (Betulae folium)  - 0,375 g
Korzeń lubczyka (Levistici radix)  - 0,375 g
Ziele skrzypu (Equiseti herba)  - 0,250 g
Owocnia fasoli (Phaseoli pericarpium) - 0,250 g
Korzeń mniszka (Taraxaci radix)  - 0,250 g
Ziele mniszka (Taraxaci herba)  - 0,250 g
Jedna saszetka zawiera 2,5 g ziół o zawartości 
nie mniej niż 0,3% flawonoidów w przeliczeniu 
na kwercetynę.

Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 
2 saszetki ziół zalać 1,5 szklanki wody i ogrze-
wać powoli do wrzenia, nie gotować. Następ-
nie pozostawić na 10-15 minut pod przykry-
ciem. Pić 2-3 razy dziennie po szklance odwa-
ru. Stosować zawsze świeży odwar. 
Droga podania: doustna. Przeciwwskazania: Nadwraż-
liwość na którykolwiek ze składników leku. Nie zaleca 
się stosowania leku w przypadku obrzęków spowodo-
wanych chorobą serca lub nerek. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Ze względu na brak 
danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się 
stosowania u dzieci poniżej 12 lat.
Interakcje: Dotychczas nie stwierdzono. Ciąża i kar-
mienie piersią: Ze względu na brak danych doty-
czących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania 
w okresie ciąży i karmienia. Prowadzenie pojazdów  
i obsługiwanie maszyn: Lek nie ma wpływu na zdol-
ność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono. 
Zgłaszanie działań niepożądanych: Informacja o moż-
liwości zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 
Przedawkowanie: Dotychczas nie stwierdzono. Pomi-
nięcie zastosowania: Nie należy stosować dawki po-
dwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 
IL-5780/LN

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,5 g

Wskazania do stosowania: 
Produkt leczniczy zwiększający ilość 
wydalanego moczu i poprawiający 
przepływ w drogach moczowych.
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Liść pokrzywy
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład saszetki: Liść pokrzywy  
(Urticae folium) - 2,0 g
Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: 1-2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody  
(200 ml) i zaparzać pod przykryciem 10 minut. Do-
rośli, osoby starsze i młodzież powyżej 12 roku ży-
cia: 1 szklankę ciepłego, świeżo przygotowanego 
naparu pić 3-6 razy dziennie. Przyjmować maksy-
malnie 6 saszetek dziennie. W leczeniu dolegliwo-
ści stawowych nie stosować dłużej niż 4 tygodnie, 
w leczeniu łagodnych dolegliwości układu moczo-
wego nie stosować dłużej niż 2-4 tygodnie. W celu 
uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku nale-
ży poradzić się lekarza lub farmaceuty. 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na liść pokrzy-
wy; schorzenia, w których wskazana jest zmniejszo-
na podaż płynów (np. ciężka niewydolność serca lub  

choroba nerek). Specjalne ostrzeżenia i środki ostroż-
ności dotyczące stosowania: Trudności w oddawaniu 
moczu wymagają konsultacji z lekarzem oraz regularnej 
kontroli medycznej. Jeśli w trakcie stosowania produk-
tu dolegliwości nasilają się lub wystąpi gorączka, skur-
cze lub pojawi się krew w moczu, ból przy oddawaniu 
moczu lub zatrzymanie moczu, należy skonsultować się  
z lekarzem. Działania niepożądane: Mogą wystąpić ła-
godne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak nud-
ności, zgaga, uczucie pełności, wzdęcia biegunka) oraz 
skórne reakcje uczuleniowe (takie jak świąd, wysyp-
ka, pokrzywka). Częstość nieznana. Zgłaszanie dzia-
łań niepożądanych: Informacja o możliwości zgłasza-
nia działań niepożądanych – strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6179/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowanie: 30 saszetek po 2,0 g

Wskazania do stosowania: 
Pomocniczo w leczeniu objawowym 
dolegliwości stawowych o niewielkim 
nasileniu oraz pomocniczo w łagod-
nych dolegliwościach układu moczo-
wego, jako środek zwiększający ilość 
wydalanego moczu, w celu przepłuka-
nia dróg moczowych.
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69

Liść mącznicy
Zioła do zaparzania w saszetkach

Skład saszetki: Liść mącznicy  
(Uvae ursi folium) - 2,5 g

Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 
12 lat: Jedną saszetkę zalać szklanką wody, 
ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Pić 
raz dziennie szklankę ciepłego, świeżo przy-
gotowanego odwaru.
Droga podania: doustna

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na liść mącznicy. 
Nie zaleca się stosowania u osób z chorobami nerek, 
zespołem jelita drażliwego oraz u dzieci do 12 lat. Nie 
należy przekraczać dziennej dawki 1 saszetki produk-
tu leczniczego. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Je-
śli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią, należy skon-
taktować się z lekarzem. Interakcje: Przetwory z liścia 
mącznicy nie powinny być podawane razem ze środka-
mi powodującymi zakwaszenie moczu. Ciąża i karmie-
nie piersią: Nie stosować w okresie ciąży i karmienia. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek nie 
ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsłu-
giwania maszyn. 

Działania niepożądane: U chorych mających wrażliwy żo-
łądek i u dzieci mogą wystąpić nudności i wymioty. Zgła-
szanie działań niepożądanych: Informacja o możliwości 
zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. Przedaw-
kowanie: Dotychczas nie stwierdzono.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
Pominięcie zastosowania: Nie należy stosować dawki po-
dwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne 
Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6306/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,5 g 

Wskazania do stosowania: 
W łagodnych zakażeniach dróg moczo-
wych, jako środek odkażający.
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Ziele skrzypu
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład leku:
Ziele skrzypu (Equiseti herba) – 2,0 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Jedną saszetkę zalać szklanką wrzą-
cej wody. Zaparzać pod przykryciem 15 minut. 
Młodzież powyżej 12 roku życia, dorośli: pić  
3 razy dziennie świeżo przygotowany napar. 
Lek stosować od 2 do 4 tygodni.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ziele skrzypu. 
Schorzenia, w których zaleca się ograniczone przyj-
mowanie płynów (np. ciężkie schorzenia serca lub ne-
rek). Środki ostrożności związane ze stosowaniem: 
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania 
u dzieci poniżej 12 roku życia. Jeśli objawy utrzymują 
się dłużej niż 1 tydzień podczas stosowania produktu, 
nasilają się lub towarzyszy im gorączka, ból podczas 
oddawania moczu lub obecność krwi w moczu, należy 
skonsultować się z lekarzem. Interakcje: Dotychczas 
nie stwierdzono. Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie  

w okresie ciąży i laktacji nie jest zalecane ze wzglę-
du na brak wystarczających danych. Prowadzenie po-
jazdów i obsługiwanie maszyn: Lek nie ma wpływu na 
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania ma-
szyn. Działania niepożądane: Mogą wystąpić łagodne 
dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz reakcje alergicz-
ne, np. wysypka. Częstotliwość nie jest znana. Zgłasza-
nie działań niepożądanych: Informacja o możliwości 
zgłaszania działań niepożądanych – strona 82. 
Przedawkowanie: Dotychczas nie stwierdzono. Pomi-
nięcie zastosowania: Nie należy stosować dawki po-
dwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6308/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 2,0 g 

Wskazania do stosowania: 
Pomocniczo w łagodnych dolegliwo-
ściach układu moczowego, jako środek 
zwiększający ilość wydalanego moczu, 
w celu przepłukania dróg moczowych.

Działanie: 
Lek zwiększa ilość wydalanego moczu.
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Liść brzozy 
Zioła do zaparzania w saszetkach 

Skład: Liść brzozy (Betulae folium) - 3,0 g
Jedna saszetka zawiera 3,0 g liścia brzozy  
o zawartości nie mniej niż 1,5% flawonoidów  
w przeliczeniu na hiperozyd.
Dawkowanie i sposób podawania: Jedną sa-
szetkę zalać szklanką wody, ogrzewać powo-
li do wrzenia, nie gotować. Następnie pozo-
stawić na 10-15 minut pod przykryciem. Pić  
2-3 razy dziennie świeżo przygotowany odwar.
Przeciwwskazania: Obrzęki spowodowane ograniczo-
ną czynnością serca i nerek. Nadwrażliwość na brzo-
zę lub pyłek brzozy. Specjalne ostrzeżenia i środ-
ki ostrożności dotyczące stosowania: Ze względu 
na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stoso-
wania liścia brzozy u dzieci nie zaleca się stosowa-
nia produktu. W przypadku nasilenia się lub nieustą-
pienia objawów w ciągu 2-3 tygodni należy skonsulto-
wać się z lekarzem. 
Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji: Do-
tychczas nie stwierdzono. 

Stosowanie podczas ciąży lub laktacji: Ze względu na 
brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowa-
nia, nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i 
laktacji. Wpływ na zdolność prowadzena pojazdów me-
chanicznch i obsługiwania urządzeń mechanicznych w 
ruchu: Nieznany. Działania niepożądane: Możliwość wy-
stąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych (nudności, 
wymioty, biegunka) oraz reakcji alergicznych (świąd, 
pokrzywka, wysypka skórna). Zgłaszanie działań niepo-
żądanych: Informacja o możliwości zgłaszania działań 
niepożądanych – strona 82.  

Przedawkowanie: Brak danych na temat przedaw-
kowania.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 12357

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 3,0 g

Wskazania do stosowania: 
W łagodnych stanach zapalnych dróg 
moczowych, w celu zwiększania ilości 
wydalanego moczu. 
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Choroby układu krążenia
– pojęcie to obejmuje wiele schorzeń, 
zalicza się do nich nadciśnienie, miaż-
dżycę, 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 bakte-
rie. Wzrost zachorowalności na choro-
by układu krążenia nastąpił wraz z roz-
wojem cywilizacyjnym. Stanowią one 
aż 52% zgonów w krajach wysokoroz-
winiętych. Występują najczęściej u pa-
cjentów po 40. roku życia, u których ob-
serwuje się czynniki ryzyka: palenie ty-
toniu, nadwagę, siedzący tryb życia, hi-
perlipidemię, cukrzycę, nadciśnienie 
tętnicze. Współwystępowanie u pa-
cjenta otyłości centralnej (brzusznej), 
podwyższonego ciśnienia tętniczego, 
zaburzonej gospodarki węglowoda-
nowej i lipidowej świadczy o zespole  

metabolicznym. Zespół ten sprzyja roz-
wojowi chorób sercowo-naczyniowych 
oraz cukrzycy typu 2. Zespół metabo-
liczny ma obecnie olbrzymie znaczenie 
epidemiologiczne ze względu na swoje 
rozpowszechnienie i stale wzrastającą 
liczbę zachorowań. 

Kryteria rozpoznawania 
zespołu metabolicznego

Celem rozpoznania zespołu meta-
bolicznego (ZM) jest identyfikacja 
osób ze zwiększonym ryzykiem cho-
rób sercowo-naczyniowych oraz ob-
jęcie tych osób odpowiednim działa-
niem prewencyjnym lub leczeniem. 

Kryteria diagnostyczne podały wspólnie 
organizacje: IDF - International Diabe-
tes Federation, NHLBI - National Heart, 
Lung, and Blood Institute AHA - Ameri-
can Heart Association, WHF - World He-
art Federation, IAS - International Athe-
rosclerosis Society, IASO - International 
Association for the Study of Obesity.
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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 ba-
dań u 60-80% 
kobiet i męż-
czyzn nadciśnie-
nie rozwinie się 
przed 80. rokiem 
życia. Utrzymu-
jące się podwyższone wartości ciśnie-
nia prowadzą do uszkodzenia naczyń 
krwionośnych w nerkach, sercu i mó-
zgu oraz zwiększają ryzyko wystąpienia 
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 szczególnie osoby palące papiero-
sy, osoby z zespołem metabolicznym,  
nadwagą, dyslipidemią i cukrzycą.

Bardzo ważne jest systematyczne mie-
rzenie i kontrolowanie ciśnienia krwi, po-
nieważ  początkowo nadciśnienie tętni-
cze nie daje widocznych objawów, a ich 
pojawienie się często świadczy o wystę-
powaniu już uszkodzenia narządowego.

Według wspólnego stanowiska 
IDF/NHLBI/AHA/WHF/IAS/IASO 
z 2009 r. zespół metaboliczny de-
finiuje się jako występowanie co 
najmniej trzech z pięciu poniżej 
wymienionych kryteriów:

Zwiększony obwód talii ≥ 80 cm 
u kobiet, ≥ 94 cm u mężczyzn.

Poziom trójglicerydów (TG)  
≥ 1,7 mmol/L (150 mg/dL) lub  
leczona hipertójglicerydemia.

Zmniejszone stężenie HDL -C  
< 1,3 mmol/L (< 50 mg/dL)  
u kobiet i < 1,0 mmol/L  
(< 40 mg/dL) u mężczyzn 
lub leczenie tego zaburze-
nia lipidowego.

Podwyższone ciśnienie tętnicze 
skurczowe ≥ 130 mm Hg lub roz-
kurczowe ≥ 85 mm Hg, lub lecze-
nie rozpoznanego wcześniej nad-
ciśnienia tętniczego.

Zwiększone stężenie glukozy 
w osoczu na czczo > 5,6 mmol/L 
(100 mg/dL) lub farmakologiczne 
leczenie cukrzycy typu 2.

<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

KLASYFIKACJA NADCIŚNIENIA  
NA PODSTAWIE CIŚNIENIA KRWI

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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Korzystnie na układ sercowo-na-
czyniowy wpływają także naturalne 
przeciwutleniacze – flawonoidy, an-
tocyjanidyny, w tym rozsławiony re-
sweratrol, występujący m.in. w czer-
wonym winie. Regularna aktywność 
fizyczna jest niezwykle ważna, ponie-
waż wpływa bardzo dobrze na pracę 
układu krążenia, zmniejsza ciśnienie 
tętnicze. Powinna być dostosowana 
do wieku i możliwości danej osoby. Pa-
cjenci  w grupie ryzyka powinni ogra-
niczać narażenia na sytuacje streso-
we, ponieważ mogą one prowadzić 
do niebezpiecznych skoków ciśnienia. 
Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby 
pacjenci samodzielnie przeprowadza-
li w warunkach domowych podstawo-
we badania: pomiary ciśnienia krwi, 
czy glukozy i zapisywali je w specjal-
nych dzienniczkach. Umożliwiłoby to 
znacznie lepszą kontrolę nad chorobą. 
Dobrą profilaktyką i elementem lecze-
nia jest stosowanie leków roślinnych, 
działających wielokierunkowo, które 
tonizują pracę układu krwionośnego.

Leczenie farmakologiczne nadci-
śnienia tętniczego wymaga włącze-
nia zwykle kilku leków o różnych me-
chanizmach działania ze względu na 
efekty kompensacyjne, jakie orga-
nizm człowieka uruchamia podczas 
zastosowania tylko jednego leku. 
W przypadku nadciśnienia II i I stop-
nia tak rozbudowana farmakoterapia 
często jest niezbędna. Przy niższych 
wartościach ciśnienia niezwykle waż-
ne są zachowania profilaktyczne, czy-
li szeroko pojęty zdrowy tryb życia.
 
Profilaktyka
Pacjenci powinni przede wszystkim 
zrezygnować z palenia papierosów 
oraz picia alkoholu. Dieta ma także klu-
czowe znaczenie. Warto sięgać po tzw. 
żywność funkcjonalną o obniżonej za-
wartości cholesterolu, niskosodową, 
niskoenergetyczną,  wysokobłonniko-
wą, wzbogaconą w kwasy n-3, fitoste-
role, witaminy antyoksydacyjne, żyw-
ność o charakterze pre- i probiotyków. 

Głóg Crataegus 
Surowcem wykorzystywanym w lecznictwie jest owoc 
i kwiatostan głogu (Crataegi fructus et flos). Jest dostępny 
jako lek w postaci tabletek oraz w formie ziół do zaparzania 
w saszetkach. 
Głóg jest surowcem zawierającym głównie flawonoidy. 
Ma on działanie  inotropowo dodatnie na mięsień serco-
wy. Rozszerzają naczynia wieńcowe, poprawiają krążenie 
wieńcowe, działają antyarytmicznie, kardioprotekcyjnie, 
przeciwmiażdżycowo. Uszczelniają i wzmacniają naczy-
nia krwionośne, działają hipotensyjnie, obniżają poziom 
lipidów i cholesterolu we krwi. Tonizują i zwalniają czyn-
ność serca, regulują pracę nerek, działają uspokajająco, 
moczopędnie i rozkurczowo. 
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Serdecznik pospolity Leonurus cardiaca L.

Surowcem wykorzystywanym w lecznictwie jest ziele serdecznika (Leonuri 
herba). Zawiera ono charakterystyczne alkaloidy: stachydrynę, betonicy-
nę oraz leonurynę. Oprócz alkaloidów w surowcu występują również terpe-
ny, flawonoidy, kwasy fenolowe, garbniki. Ziele serdecznika standaryzuje się 
na hiperozyd. Dawniej roślina ta wykorzystywana była w schorzeniach układu 
pokarmowego. Dopiero później odkryto jej dobroczynny wpływ na układ krą-
żenia. Serdecznik działa antyarytmicznie poprzez prawdopodobne blokowanie 
kanałów wapniowych i potasowych oraz  hipotensyjnie. Dość silne działanie 
antywolnorodnikowe wpływa na efekt kardio i neuroprotekcyjny. Dodatkowo 
surowiec wykazuje efekt rozkurczający na mięśniówkę gładką oraz działanie 
sedatywne i uspokajające porównywalne do korzenia kozłka. Z tego też powo-
du ta roślina ma wiele zastosowań; tradycyjnie w chorobach serca, w szczególności przebiegające 
na tle nerwowym, w nadciśnieniu, jako lek o działaniu uspokajającym u pacjentek cierpiących z po-
wodu klimakterium, w objawach związanych z nadczynnością tarczycy. Również ma zastosowanie 
jako środek rozkurczający na bóle związane z trawieniem, wzdęciami oraz menstruacją. 

Nostrzyk lekarski  Melilotus officinalis

Surowcem jest ziele nostrzyka, a za efekt terapeutyczny odpowiadają głównie kuma-
ryny, których siła działania zależy od sposobu zebrania oraz przygotowania. W świe-
żym zielu znajduje się m.in. kumaryna, która w trakcie suszenia i obecności odpowied-
nich bakterii jest przekształcana w dikumarol, który również odpowiada za aktywność 
biologiczną. Dikumarol, inaczej melitoksyna, obecnie wytwarzany jest metodami bio-
technologicznymi. Jest on antagonistą witaminy K, hamuje syntezę protrombiny w wą-
trobie. Oprócz kumaryn nostrzyk zawiera kwasy i glikozydy fenolowe, flawonoidy, sapo-
niny trójterpenowe. Leki z ziela nostrzyka mają zastosowanie w leczeniu zapalenia żył, 
zastojów żylnych i limfatycznych, w profilaktyce zakrzepicy, w łamliwości naczyń krwio-
nośnych, w leczeniu żylaków kończyn dolnych i hemoroidów. Dzięki temu ziele nostrzyka 
jest składnikiem leków usprawniających funkcjonowanie układu krążenia jako element 
poprawiający stan żył. Nostrzyk działa uspokajająco i rozkurczowo na mięśnie gład-
kie przewodu pokarmowego, układu wydalniczego i oddechowego. Działa żółciopędnie.   

Zmiany powodujące choroby układu krążenia przebiegają wielotorowo więc 
szczególnie ważne jest stosowanie leków, których efekt terapeutyczny jest wie-
lokierunkowy. Dzięki czemu otrzymamy szybciej efekt terapeutyczny. Przykładem 
takiego leku wykorzystującego synergiczne działanie głogu, nostrzyka czy ser-
decznika są Tabletki tonizujące Labofarm.

Przeczytaj opublikowane w Panacei artykuły lek. med. Tadeusza Liczko 
- dostępne na centrumfitoterapii.pl/kategorie-poradnikow/publikacje/
 Nie lekceważmy obrzęków nóg – Panacea nr 39/IV 2012  Obrzęki powiek mogą być 
objawem poważnych schorzeń – Panacea nr 40/VII  2012 – panacea.pl

75

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA



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

Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowa-
nie: Dorośli: 2 tabletki od 2 do 3 razy dziennie, 
przed jedzeniem. Nie przekraczać dawki do-
bowej 6 tabletek, co odpowiada ilości do 3 mg 
kumaryn na dobę. Dzieci i młodzież: Nie zale-
ca się stosowania u dzieci i młodzieży. Sposób 
podawania: Podanie doustne. Czas stosowa-
nia: Nie stosować przez dłuższy okres czasu. 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku. Nie stosować z lekami obniżającymi 
krzepliwość krwi oraz u pacjentów z chorobami wątro-
by. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą-
ce stosowania: Nie zaleca się stosowania u dzieci i mło-
dzieży. W przypadku pojawienia się bólu w okolicy serca 
promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej czę-
ści jamy brzusznej lub w okolicy szyi, obrzęków (zwłasz-
cza w obrębie kończyn dolnych), duszności, zapalenia 
skóry, zapalenia zakrzepowego żył, podskórnych stward-
nień, wrzodów skórnych, ostrego bólu związanego z dole-
gliwościami skórnymi, niewydolności serca lub nerek na-
leży natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie 
nastąpiła poprawa lub objawy nasilą się w trakcie stoso-
wania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Działa-
nia niepożądane: Możliwe jest wystąpienie dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych i reakcji alergicznych. Zgłaszanie 
działań niepożądanych: Informacja o możliwości zgłasza-
nia działań niepożądanych – strona 82. 

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

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: R/2751

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: 20, 60 i 90 tabletek

Tabletki tonizujące 
Labofarm®

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie jako lek wspo-
magajacy pracę serca i układu krążenia (w przypadku 
braku obrzęków, zwłaszcza w okolicy kończyn dolnych, 
oraz kiedy stosowanie innych leków nie jest konieczne).
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Kwiatostan głogu
Zioła do zaparzania w saszetkach 

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

Dawkowanie, sposób stosowania i droga po-
dania: Jedną saszetkę zalać 1 szklanką (około 
200 ml) wody i ogrzewać do wrzenia, nie goto-
wać. Następnie pozostawić na 10–15 minut pod 
przykryciem. Dorośli: Pić jeszcze ciepły odwar 
3–4 razy dziennie. W celu uzyskania wyjaśnień, 
co do stosowania leku, należy poradzić się le-
karza lub farmaceuty.
Przeciwwskazania: Dotychczas nie stwierdzono. Środ-
ki ostrożności związane ze stosowaniem: W przypad-
ku 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 sto-
sowania odwaru z kwiatostanu głogu, należy skonsul-
tować się z lekarzem. Interakcje z innymi produktami 
leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji: Dotychczas 
nie stwierdzono. Ostrzeżenia specjalne: Dzieci: Nie na-

leży stosować u osób poniżej 18 roku życia. Ciąża i kar-
mienie piersią: Z uwagi na brak danych możliwość sto-
sowania w okresie ciąży należy skonsultować z leka-
rzem. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i ob-
sługiwania maszyn: Dotychczas nie stwierdzono.
Przedawkowanie: Dotychczas nie stwierdzono. Postę-
powanie w przypadku pominięcia dawki leku: Nie nale-
ży stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia po-
miniętej dawki. Działania niepożądane: Dotychczas nie 
stwierdzono. Zgłaszanie działań niepożądanych: Infor-
macja o możliwości zgłaszania działań niepożądanych 
– strona 82. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr:  
IL-6149/LN

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Opakowanie zawiera: 30 saszetek po 1,5 g

Wskazania do stosowania: Lek tonizu-
jący pracę serca stosowany w łagodnej 
niewydolności wieńcowej (przejawiają-
cej się stanami łatwego męczenia się), 
niewymagającej stosowania silniejszych 
leków oraz w niewielkim osłabieniu mię-
śnia sercowego.
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Kasztanowiec 
zwyczajny 
Aesculus hippocastanum 
Z kasztanowca zwyczajnego do ce-
lów leczniczych pozyskuje się korę, 
nasiona, kwiaty, liście, pączki, ga-
łązki. Jako lek wpływający na układ 
krążenia wykorzystuje się nasiona 
kasztanowca. Ich głównym składni-
kiem są kumaryny (eskulina, frak-
syna, eskuletyna), flawonoidy (ru-
tyna, kwercetyna, kemferol) oraz 
saponiny (escyna), natomiast stan-
daryzowane są na escynę. Hamuje 
ona działanie enzymów lizosomal-
nych, w tym hialuronidazy, przez co 
zmniejsza przepuszczalność ścian 
naczyń krwionośnych, przywra-
ca im elastyczność i wzmacnia. Leki 
uzyskiwane z nasion służą do lecze-
nia obrzęków pooperacyjnych, za-
burzeń krążenia żylnego kończyn, 
w postępowaniu leczniczym żylaków 
odbytu. Podawane są w stanach za-
palnych żył, przy zakrzepach, za-
wałach, w profilaktyce zakrzepicy.  
Poprzez zmniejszenie  przepuszczal-
ności ścian naczyń, przywracają ela-
styczność naczyniom krwionośnym, 
poprawiają krążenie obwodowe, 
mózgowe i wieńcowe. Usprawnia-
ją krążenie krwi w skórze. Przyśpie-
szają resorpcję płynów surowiczych 
w miejscu obrzęku. Hamują stan za-
palny oraz odczyn alergiczny.
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Hiposem® 

Hippocastani semen 340 mg 
tabletka

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

Dawkowanie: Dorośli: 2 tabletki 3 razy na dobę.
Dzieci i młodzież: Lek nie jest przeznaczony do 
stosowania u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania: Podanie doustne.
Przeciwwskazania: Niewydolność nerek lub wątro-
by. Preparatu nie należy stosować w przypadku nad-
wrażliwości na którykolwiek ze składników leku. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Jeżeli objawy nie ustąpią po 3-4 tygo-
dniach, ulegną nasileniu lub wystąpi zapalenie skó-
ry, zakrzepowe zapalenie żył lub stwardnienie pod-
skórne, silny ból, owrzodzenie, nagły obrzęk jednej 
lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub 
nerek należy skonsultować się z lekarzem. 

Działania niepożądane: W pojedynczych przypadkach 
nasienie kasztanowca może powodować podrażnienia 
błony śluzowej żołądka i jelit oraz reakcje alergiczne. 
Zgłaszanie działań niepożądanych: Informacja o moż-
liwości zgłaszania działań niepożądanych – strona 82.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 10360
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: x 30 tabletek

Wskazania do stosowania: 
Tradycyjnie w objawach przewlekłej 
niewydolności żylnej oraz żylakowatości.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.
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Czosnek zwyczajny
Allium sativum L.
Pochodzący z Azji, znany już w staro-
żytnej egipskiej medycynie jako śro-
dek zwiększający energię i siłę. Naj-
ważniejszymi składnikami czosnku 
warunkującymi jego działanie są or-
ganiczne związki siarki – allina znaj-
dująca się w nieuszkodzonych cebu-
lach. Allina ulega przekształceniu do 
aktywnej formy allicyny o charakte-
rystycznym zapachu czosnku. Nale-
ży zwrócić uwagę na jakość surow-
ca z jakiego wykonany jest preparat 
i czy do wytworzenia leku zastoso-
wano olejek czy sproszkowany suro-
wiec, gdyż tabletki ze sproszkowanym 
surowcem mają szerszy zakres wska-
zań. Oprócz znanego działania prze-
ciwbakteryjnego oraz poprawiające-
go odporność czosnek równie dobrze 
wpływa na profil lipidowy, obniża po-
ziom cholesterolu oraz frakcję LDL 
cholesterolu, nie obniżając przy tym 
frakcji HDL. Obniża ryzyko powstawa-
nia blaszek miażdżycowych, działa fi-
brynolitycznie, 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 istotnym działaniem 
jest efekt hipotensyjny, którego me-
chanizm związany jest prawdopodob-
nie z modulowaniem wytwarzania 
tlenku azotu i endoteliny 1. 

UKŁAD KRĄŻENIA
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Wskazania do stosowania: Tradycyjny produkt 
leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w pro-
filaktyce miażdżycy oraz jako lek łagodzący obja-
wy przeziębienia. 

Według danych literaturowych przyjmowanie sprosz-
kowanego czosnku powodowało zmniejszenie poziomu 
cholesterolu i trójglicerydów w osoczu zdrowych ochot-
ników oraz u pacjentów z łagodną hiperlipidemią. Skład-
niki czosnku wykazywały też działanie przeciwzakrze-
powe (przeciwagregacyjne) oraz obniżające ciśnienie 
krwi (hipotensyjne) u zdrowych ochotników.

Tabletki z czosnku Labofarm®

Allii sativi bulbus 300 mg, 
tabletka

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

Dawkowanie i sposób podawania: W profi-
laktyce miażdżycy, dorośli: od 2 do 3 tabletek  
3 razy na dobę. 

W przeziębieniu, dorośli i młodzież w wie-
ku powyżej 12 lat: od 2 do 3 tabletek od 3 do  
4 razy na dobę. Stosowanie rozpocząć po wy-
stąpieniu pierwszych objawów przeziębienia.
Sposób podawania: Podanie doustne.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na czosnek lub 
związki siarkowe.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą-
ce stosowania: Nie stosować 14 dni przed planowanymi 
zabiegami operacyjnymi ze względu na działanie prze-
ciwagregacyjne oraz zachować ostrożność po zabie-
gach operacyjnych. 
Działania niepożądane: Po zastosowaniu produktu 
może dojść do zmiany zapachu skóry lub wydychanego 
powietrza. W rzadkich przypadkach podrażnienie prze-
wodu pokarmowego lub reakcje alergiczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. 
Informacja o możliwości zgłaszania działań niepożąda-
nych – strona 82.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: R/2170
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: x 60 tabletek

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
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Wskazania do stosowania: Tradycyjny produkt 
leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w pro-
filaktyce miażdżycy oraz jako lek łagodzący obja-
wy przeziębienia. 

Dane na temat tradycyjnego zastosowania czosnku 
wskazują, że obniża on stężenie lipidów i cholesterolu 
we krwi oraz poprawia krążenie krwi na skutek działania 
przeciwagregacyjnego na płytki krwi. Badania przed-
kliniczne wskazują, że Alliomint wykazuje aktywność 
przeciwdrobnoustrojową. 

Alliomint®  
Allii sativi bulbus 300 mg tabletka

– dodatek liścia mięty pieprzowej maskuje woń czosnku

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

Substancja pomocnicza: Liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium)

Dawkowanie i sposób podawania: Pomocni-
czo w profilaktyce miażdżycy: od 2 do 3 ta-
bletek 3 razy na dobę. W profilaktyce infekcji 
górnych dróg oddechowych: od 2 do 3 table-
tek od 3 do 4 razy na dobę.
Sposób podawania: Podanie doustne.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub substancje pomocnicze lub na mentol. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą-
ce stosowania: Przed zabiegami operacyjnymi należy 
ustalić, czy pacjent nie stosował preparatów czosnku, 
aby uniknąć wydłużenia czasu krwawienia. Pacjento-
wi należy zwrócić uwagę, że powinien zachować szcze-
gólną ostrożność po zabiegach operacyjnych. Przyję-
cie jednorazowej dawki 4 g czosnku może nasilić roz-
szerzenie naczyń krwionośnych. 
Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach  
(≥1/10 000 do <1/1000) podrażnienie przewodu pokar-
mowego lub reakcje alergiczne.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 10443
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
Dostępne opakowania: x 30 tabletek

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożąda-
nych. Działania niepożądane można zgłaszać bez-
pośrednio do Departamentu Monitorowania Nie-
pożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzę-
du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozo-
limskie 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.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.

UKŁAD KRĄŻENIA



Senefol®
Wskazania: Lek roślinny do stosowa-
nia w doraźnym leczeniu zaparć.

Tabletki przeciw  
niestrawności  
Labofarm®
Wskazania: Tradycyjnie w dolegliwo-
ściach związanych z zaburzeniami pro-
cesu trawienia, takimi jak: uczucie peł-
ności w żołądku, wzdęcia, zbyt małe 
wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Quecor®
Wskazania: Tradycyjnie stosuje się  
w objawowym leczeniu łagodnych  
biegunek.

Zioła  
poprawiające  
trawienie
Wskazania: Wspomaga-
jąco przy braku łaknienia, w dolegliwościach  
trawiennych (wzdęcia, odbijania).

Zioła  
wzmagające  
trawienie
Wskazania: Stosuje się 
jako środek zwiększajacy wydzielanie soku 
żołądkowego i żółci, w braku łaknienia oraz  
pomocniczo w niestrawności.

Zioła do 
zmniejszania  
nadwagi
Wskazania: Pomocniczo jako  
łagodny środek żółciopędny i moczopędny.

Zioła  
żółciopędne
Wskazania: Dolegliwo-
ści trawienne (np. wzdę-
cia i odbijanie) spowodowane zaburzeniami wy-
dzielania żółci.

Zioła  
przeciw- 
biegunkowe
Wskazania: Pić napar w lekkich biegunkach.

Zioła prze-
czyszczające
Wskazania: Zaparcia.

Liść mięty  
pieprzowej
Wskazania: Tradycyjnie 
w łagodzeniu objawów 
zaburzeń trawiennych  
(niestrawność, wzdęcia).

Owoc kopru  
włoskiego
Wskazania: Produkt 
leczniczy stosowa-
ny w leczeniu objawowym łagodnych, kurczo-
wych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, w tym 
wzdęć i oddawania wiatrów.

Nasienie 
płesznika
Wskazania: Zaparcia. 
Stany, w których wska-
zane jest ułatwienie wypróżnienia.

UKŁAD POKARMOWY



Ziele  
krwawnika
Wskazania: Tradycyjnie 
stosuje się w:  przej-
ściowym braku apetytu;  leczeniu objawowym 
łagodnych, kurczowych dolegliwości układu po-
karmowego, w tym wzdęć i oddawania wiatrów; 
 leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych 
dolegliwości związanych z okresem menstruacji; 
 leczeniu niewielkich powierzchniowych zra-
nień skóry.

Ziele  
dziurawca
Wskazania: 
Wewnętrznie: Wspomagająco 
w dolegliwościach trawiennych jako środek po-
budzający trawienie. Zewnętrznie: do okładów 
i przemywań w drobnych urazach skóry (zadra-
pania, otarcia naskórka).

Koszyczek 
rumianku
Wskazania: Doustnie 
jako środek przeciw-
skurczowy, łagodnie przeciwzapalny. 
Na skóre do okładów i płukanek, jako środek 
ułatwiający gojenie.

Urtix® Wskazania: Produkt 
leczniczy roślinny tradycyjnie sto-
sowany w zaburzeniach czynno-
ściowych dróg moczowych  
z utrudnionym oddawaniem moczu 
u pacjentów z łagodnym przero-
stem gruczołu krokowego, po wy-
kluczeniu przez lekarza poważnych 
zmian. Korzeń pokrzywy jest sto-
sowany w celu zwiększenia objęto-
ści oddawanego moczu, 
zwiększenia intensyw-
ności oddawania moczu, 
zmniejszenia ilości zale-
gającego moczu.

Zioła moczopędne
Wskazania: Produkt leczniczy zwiększający 
ilość wydalanego moczu i poprawiający prze-
pływ w drogach moczowych.

Liść pokrzywy
Wskazania: Pomocniczo 
w leczeniu objawowym 
dolegliwości stawowych 
o niewielkim nasile-
niu oraz pomocniczo w łagodnych dolegliwo-
ściach układu moczowego, jako środek zwięk-
szający ilość wydalanego moczu, w celu prze-
płukania dróg moczowych.

Liść brzozy
Wskazania: W łagod-
nych stanach zapalnych 
dróg moczowych, w celu 
zwiększania ilości wyda-
lanego moczu.

Liść mącznicy
Wskazania: W łagodnych 
zakażeniach dróg moczo-
wych, jako środek odka-
żający.

Ziele skrzypu
Wskazania: Pomocniczo  
w łagodnych dolegliwo-
ściach układu moczowe-
go, jako środek zwiększa-
jący ilość wydalanego moczu, w celu przepłu-
kania dróg moczowych.

Zioła  
ułatwiające 
gojenie ran
Wskazania: Lek o działa-
niu ściagającym stosowany w drobnych otar-
ciach naskórka, zadrapaniach. Uwaga! Nie sto-
sować na otwarte rany.

Zioła  
metaboliczne
Wskazania: Środek moczo-
pędny stosowany pomocni-
czo w trądziku młodzieńczym.

UKŁAD POKARMOWY
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Echinerba®
Wskazania: Tradycyjnie jako środek  
pomocniczy w chorobach  
przeziębieniowych.

Zioła  
wykrztuśne
Wskazania: Preparat 
zwiększający wydzielanie śluzu,  
stosowany wspomagająco w kaszlu towarzyszą-
cym podrażnieniu błony śluzowej gardła.

Zioła prze-
ciwkaszlowe
Wskazania: W stanach 
zapalnych błon śluzowych
jamy ustnej i gardła jako środek osłaniający.

Liść szałwii
Wskazania: Tradycyjnie 
do stosowania doustne-
go:  w objawowym le-
czeniu łagodnych dole-
gliwości trawiennych, takich jak zgaga i wzdęcia,  
 w łagodzeniu nadmiernego pocenia. 
Tradycyjnie do stosowania miejscowego: 
 w objawowym leczeniu stanów zapalnych bło-
ny śluzowej jamy ustnej i gardła,  w łagodzeniu 
stanów zapalnych skóry o niewielkim nasileniu

Zioła do płu-
kania gardła
Wskazania: Do płuka-
nia w stanach zapalnych 
błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Zioła przeciw-
gorączkowe
Wskazania: W postaci 
ciepłego naparu w przezię-
bieniu z podwyższoną temperaturą ciała.

Zioła przeciw- 
reumatyczne
Wskazania: Pomocniczo 
w schorzeniach reuma-
tycznych.

Kwiat bzu 
czarnego
Wskazania: Lek sto-
sowany jest w celu 
złagodzenia wczesnych objawów przeziębienia.

Kwiatostan 
lipy 
Wskazania: W przezię-
bieniach jako środek 
przeciwgorączkowy i napotny.

Salicortex®
Wskazania: Tradycyjnie stoso-
wany w celu łagodzenia bólów 
kostno-stawowych o niewielkim 
nasileniu, bólów głowy i gorącz-
ki towarzyszącej przeziębieniu.

Tabletki tonizujące  
Labofarm®
Wskazania: Tradycyjnie jako lek 
wspomagający prace serca i układu 
krążenia (w przypadku braku obrzęków, zwłasz-
cza w okolicy kończyn dolnych, oraz kiedy sto-
sowanie innych leków nie jest konieczne).

Tabletki z czosnku  
Labofarm®
Wskazania: Pomocniczo w profilakty-
ce miażdżycy oraz jako lek łagodzący 
objawy przeziębienia. Tradycyjny pro-
dukt leczniczy roślinny do stosowania 
w wymienionych wskazaniach, wynika-
jących wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. 
Według danych literaturowych przyjmowanie sprosz-
kowanego czosnku powodowało zmniejszenie pozio-
mu cholesterolu i trójglicerydów w osoczu zdrowych 
ochotników oraz u pacjentów z łagodną hiperlipide-
mią. Składniki czosnku wykazywały też działanie prze-
ciwzakrzepowe (przeciwagregacyjne) oraz obniżające 
ciśnienie krwi (hipotensyjne) u zdrowych ochotników.

UKŁAD ODDECHOWY
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Alliomint®
Wskazania: Pomocniczo w profilak-
tyce miażdżycy oraz przeciw obja-
wom przeziębienia.

Hiposem®
Wskazania: Tradycyjnie w objawach 
przewlekłej niewydolności żylnej 
oraz żylakowatości.

Kwiatostan 
głogu
Wskazania: Lek tonizu-
jący prace serca sto-
sowany w łagodnej niewydolności wieńcowej 
(przejawiającej się stanami łatwego męczenia 
się), niewymagającej stosowania silniejszych 
leków oraz w niewielkim osłabieniu 
mięśnia sercowego.

Tabletki uspokajające  
Labofarm®
Wskazania: Tradycyjnie w przej-
ściowych, łagodnych stanach na-
pięcia nerwowego oraz okresowych 
trudnościach w zasypianiu.

OPTIMUM Tabletki  
uspokajające Labofarm  
powlekane®
Wskazania: Tradycyj-
nie w przejściowych, 
łagodnych stanach 
napięcia nerwowe-
go oraz okresowych 
trudnościach w zasypianiu.

Hyperherba®
Wskazania: Tradycyjnie stosowany 
w celu łagodzenia występujących 
przejściowo objawów wyczerpania 
psychicznego. Hyperherba®  
jest wskazana do stosowania 
u dorosłych.

Zioła  
uspokajające
Wskazania: Tradycyjnie 
w przejściowych, ła-
godnych stanach napięcia nerwowego oraz 
w okresowych trudnościach z zasypianiem.

Liść melisy
Wskazania: Tradycyj-
nie w łagodnych ob-
jawach stresu psy-
chicznego i trudno-
ściach w zasypianiu 
oraz w objawowym leczeniu łagodnych dole-
gliwości układu pokarmowego w tym wzdęć 
i oddawania wiatrów.

UKŁAD KRĄŻENIA
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Valdix®
Wskazania: Tradycyjnie  
w łagodnych objawach napięcia 
nerwowego i trudnościach  
w zasypianiu.

Valdixextrakt®
Wskazania: Łagodzenie stanów 
umiarkowanego napięcia  
nerwowego oraz zaburzeń  
snu.



Technologia produkcji leków Labofarmu
w skrócie:

 R & D
     pomysł innowacyjnego składu i przeznaczenia - zgodnie z EMA
     rejestracja leku: THMP, WEU - zgodnie z dyrektywą 2001/83/EC oraz 2004/24EC

 SUROWIEC
     własne ekologiczne uprawy (50 ha) - Europejski Certyfikat Ekologiczności
     kontrola zawartości związków czynnych i zanieczyszczeń na etapach wzrostu
     termin zbioru w momencie optymalnej zawartości związków czynnych
     kontrola temperatury suszenia i wilgotności surowca

 GMP
     wszystkie procesy technologiczne wytwarzane zgodnie z GMP
     monitorowanie całego procesu technologicznego w oparciu o zintegrowany system 

informatyczny
     system komputerowy integrujący dokumentację wszystkich etapów wytwarzania

Jakościowa przewaga tabletek ziołowych 
Labofarmu nad innymi produktami:

     tabletki wyprodukowane są na bazie standaryzowanego sproszkowanego surowca,
     wyróżniają się kompleksowym działaniem wszystkich substancji czynnych obec-

nych w roślinie i zminimalizowanym działaniem niepożądanym,
     tabletki posiadają naturalny zapach, smak i wygląd, nie zawierają barwników,  

substancji smakowo-zapachowych oraz substancji konserwujących,
     kontrola jakości od selekcji nasion do produktu gotowego,
     badania trwałości pozwalają na wydłużenie okresu ważności tabletek do 3 lat 
     standaryzacja na zawartość związków czynnych pojedynczej dawki (tabletki)  

pozwala na dostosowanie terapii do indywidualnych cech osobniczych pacjenta.



labofarm.pl
centrumfitoterapii.pl 

panacea.pl  naturalniezdrowi.pl  labodiet.pl


