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MIEJSCOWE 
LECZENIE BÓLU
CZYM JEST BÓL ?
Bólem, według definicji Międzynarodo-
wego Towarzystwa Bólu jest: SUBIEK-
TYWNIE, PRZYKRE I NEGATYWNE WRA-
ŻENIE ZMYSŁOWE I EMOCJONALNE, 
POWSTAJĄCE POD WPŁYWEM BODŹ-
CÓW USZKADZAJĄCYCH TKANKĘ LUB 
ZAGRAŻAJĄCYCH JEJ USZKODZENIU. 
Proces powstawania, odczuwania i rea-
gowania na ból jest bardzo skompliko-
wany. W dużym uproszczeniu polega 
to na tym, że pewien bodziec mecha-
niczny, stan zapalny lub inny czynnik 
podrażnia receptory bólowe. Proce-
sowi temu towarzyszy pobudzenie 
układu współczulnego (podwyższone 
ciśnienie krwi, szybsze tętno) oraz wy-
dzielanie niektórych hormonów (np. 
adrenaliny).

RODZAJE BÓLU
Ból można podzielić na dwie grupy:

•	 BÓL OSTRY, który zazwyczaj po-
wstaje na skutek uszkodzenia 
tkanek lub jest ciężkim scho-
rzeniem, na ogół ma charakter 
ostry i napadowy, może poja-
wiać się kilka razy dziennie, z re-
guły towarzyszy choremu mie-
siącami, a nawet latami. Bólem 
ostrym jest: ból związany z ura-
zami mechanicznymi, obraże-
niami, ból wieńcowy, rwa kul-
szowa, neuralgia (nerwoból). 

•	 BÓL PRZEWLEKŁY, mniej dotkliwy 
i łagodniejszy w przebiegu niż ból 
ostry, ma zazwyczaj postać przewle-
kłą. Bólem przewlekłym są bóle reu-
matyczne, migrenowe, nowotworo-
we, pourazowe, fantomowe. 
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Gdy odczuwamy jakikolwiek rodzaj 
bólu, odruchowo sięgamy po środek 
przeciwbólowy. Są jednak sytuacje, 
kiedy doustna terapia jest już niesku-
teczna lub niemożliwa ze względu 
na stan pacjenta (uzależnienie od 
leków przeciwbólowych, problemy 
z połykaniem, choroba wrzodowa), 
wtedy właśnie sięgamy po środki 
przeciwbólowe działające miejscowo.  

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ BÓLU OD-
CZUWANEGO W JAKIMŚ KONKRET-
NYM MIEJSCU JEST STAN ZAPALNY, 
który powstaje w wyniku stłuczenia, 
skręcenia lub innych urazów. Stan 
zapalny występuje także w przebie-
gu chorób zwyrodnieniowych kości 
i stawów. Stan zapalny wywołuje ból, 
zaczerwienienie, bardzo często też 
opuchliznę i obrzęki.

POSTACI LEKÓW 
PRZECIWBÓLOWYCH 
I SUBSTANCJE AKTYWNE
W zależności od rodzaju i nasilenia bólu 
możemy zastosować odpowiednie far-
maceutyki działające miejscowo, które 
nie obciążają układu pokarmowego 
i mają mniej działań niepożądanych niż 
doustna farmakoterapia. Preparaty dzia-
łające miejscowo mają wysoką skutecz-
ność, a jednocześnie zapobiegają wystą-
pieniu działań niepożądanych, takich jak 
przy stosowaniu środków doustnych. Nie 
występują też czynniki drażniące układ 
pokarmowy oraz obciążające układ ser-
cowonaczyniowy.

Największa grupa pacjentów, jako naj-
lepszą formę leku o działaniu miej-
scowym, wybiera maści, kremy lub 
żele, które bezpośrednio  aplikuje się 
na skórę. Nakładanie preparatu po-
winno mieć miejsce maksymalnie do  
4 razy na dobę. W zależności od postaci 
leku, substancja czynna ma różną zdol-
ność przenikania do tkanek. I tak np. ma-
ści i kremy wchłaniają się już w naskórku, 
natomiast żele penetrują do skóry właś-
ciwej. Ogromnie ważne jest też to, jaką 
substancję czynną zawiera dany prepa-
rat, bo są takie leki, które mają zdolność 
przenikania do stawów. Aby zwiększyć 
efekt terapeutyczny producenci wyko-
rzystują różnego rodzaju podłoża maś-
ciowe, które wpływają na jakość smarowa-
nia i łatwość uwalniania substancji czynnej 
z danej postaci leku. Istotną rolę odgrywa 
także stan skóry w miejscu podania leku. 
Obolałe miejsce należy rozmasować, 
by zwiększyć jego ukrwienie i umożli-
wić substancji leczniczej przenikanie do 
tkanek. Należy pamiętać, że PO KAŻDEJ 
APLIKACJI TEGO TYPU PREPARATÓW KO-
NIECZNIE TRZEBA UMYĆ RĘCE, ABY UNIK-
NĄĆ KONTAKTU Z OCZAMI I BŁONAMI 
ŚLUZOWYMI. Alternatywą dla maści, kre-
mów i żeli są plastry. Ze względu na wy-
godę i łatwość w użyciu są dosyć często 
wybierane przez pacjentów. Substancja 
czynna zawarta w plastrach stopniowo 
przenika przez skórę do miejsca występo-
wania bólu. 
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Dostępne w aptece plastry można po-
dzielić na:

•	 PLASTRY ROZGRZEWAJĄCE, stoso-
wane przy bólach mięśniowych, 
reumatycznych oraz nerwobólach. 

•	 PLASTRY CHŁODZĄCE, wykorzysty-
wane w leczeniu stłuczeń, skręceń, 
zwichnięć, którym towarzyszy opu-
chlizna, rzadziej stosowane w bólach 
głowy czy bólach migrenowych. 

•	 PLASTRY PRZECIWBÓLOWE I PRZE-
CIWZAPALNE o dosyć długim czasie 
działania, nawet do 72 godzin, mogą 
zawierać substancje bardzo silnie 
działające, dostępne wyłącznie na 
receptę, swoje zastosowanie znala-
zły w przewlekłych bólach nowo-
tworowych, natomiast plastry tego 
typu z dostępnością OTC (bez re-
cepty) wykorzystuje się do leczenia 
różnego rodzaju stanów zapalnych, 
bólów kręgosłupa czy rwy kulszowej.

Około 80% preparatów dostępnych na 
rynku farmaceutycznym zawiera w swo-
im składzie tzw. NLPZ, czyli niesteroidowe 
leki przeciwzapalne. Mechanizm działa-
nia NLPZ polega na hamowaniu syntezy 
prostaglandyn (czynników zapalnych). Do 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
należą:

•	 DIKLOFENAK - wykazuje działanie 
przeciwbólowe i przeciwzapal-
ne. Wykorzystywany do produkcji, 
płynów, maści, żeli oraz plastrów, 
zmniejsza obrzęk i odczyn zapalny. 
W zależności od postaci leku charak-
teryzuje się zróżnicowaną zdolnością 
przenikania do stawów. Najczęściej 
polecany jest pacjentom borykają-
cym się z bólami reumatycznymi, 
zapaleniem stawów, chorobą zwy-
rodnieniową, powierzchownymi 
bólami kończyn, pleców i ścięgien. 

•	 IBUPROFEN - działa słabiej prze-
ciwbólowo i przeciwzapalnie niż 

UwAGA!!!
Plastry rozgrzewające 
stosujemy jedynie u osób 
powyżej 12 roku życia! 
Jeśli po zastosowaniu, 
któregoś z opisanych 
plastrów, wystąpi reakcja 
skórna, kuracje należy na-
tychmiast przerwać. Poje-
dynczy plaster naklejamy 
na bolące miejsce na 8-12 
godzin, a następnie robi-
my 3-10 godzin przerwy, 
po czym możemy nakleić 
kolejny. Jeżeli po 5 dniach 
objawy nie ustąpią, nale-
ży poradzić się lekarza. 
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REKLAMA

diklofenak, przez co jest wykorzy-
stywany przy kontuzjach i urazach 
sportowych, a najbardziej popularną 
formą preparatu z ibuprofenem jest 
krem lub żel. Posiada mniejszą zdol-
ność penetracji do tkanek i jego dzia-
łanie jest bardziej powierzchowne. 

•	 NAPROKSEN - typowa substancja prze-
ciwbólowa i silnie przeciwzapalna, w po-
równaniu z wyżej opisanymi substancja-
mi wyróżnia się długim czasem działania, 
bo aż do 12 godzin. Stosowany we wszel-
kiego rodzaju bólach i urazach, stanach 
zapalnych ścięgien, więzadeł i stawów. 

•	 INDOMETACYNA - bardzo dobrze prze-
nika do tkanek, znalazła zastosowanie 
w leczeniu RZS, choroby zwyrodnieniowej 
stawów, urazach sportowych, dostępna 
w postaci płynu do podania na skórę. 

•	 ETOFENAMAT - hamuje procesy zapal-
ne i zwalcza ból, doskonale przeni-
ka do tkanek objętych zapaleniem 
i kumuluje się w miejscu zmienio-
nym chorobowo. Polecany w lecze-
niu chorób zwyrodnieniowych, sta-
nach zapalnych kończyn górnych 
i dolnych, urazach mięśni i ścięgien. 

•	 SALICYLAN METYLU - po zasto-
sowaniu na skórę przekształca się 
w kwas salicylowy, który działa 
przeciwbólowo i przeciwzapalnie, 
a także ma działanie rozgrzewające. 

•	 KETOPROFEN - dostępny wyłącznie 
na receptę. Działa silnie przeciwbó-
lowo i przeciwzapalnie, wskazany 
w przypadkach opisanych już wyżej. 

Składnikami maści, kremów, żeli oraz plastrów 
przeciwbólowych są także substancje rozgrze-
wające. Ich działanie polega na podrażnieniu 
zakończeń nerwowych i miejscowym prze-
krwieniu skóry. NIE NALEŻY ICH STOSOWAĆ 
NA USZKODZONĄ SKÓRĘ ORAZ W MIEJSCU 
WYSTĄPIENIA OBRZĘKU. W skład preparatów 
rozgrzewających wchodzą: kapsaicyna, kam-
fora, olejek kamforowy, olejek goździkowy, 
olejek terpentynowy, olejek cynamonowy, 
olejek eukaliptusowy, zaś mentol jest głów-
nym składnikiem preparatów chłodzących. 
Działa znieczulająco, kojąco na miejsce zmie-
nione chorobowo, tuż po zastosowaniu daje 
uczucie chłodu, co przynosi ulgę w bólu.

ALTERNATYWNE
SPOSOBY LECZENIA BÓLU
Popularną formą leków przeciwbólowych są 
także preparaty w formie sprayów, lotionów, 

spirytusów leczniczych (spirytus mrówkowy) 
oraz okładów ziołowych i plastrów borowino-
wych. Inną, stosunkowo nową metodą leczenia 
bólu jest tzw. kinesiotaping, czyli terapia taśmami. 
Leczenie polega na oklejeniu wybranych części 
ciała specjalnymi taśmami, które oddziałują na 
receptory bólu, mięśnie, stawy oraz układ lim-
fatyczny. Taka specyficzna terapia przynosi ulgę 
przy każdej dysfunkcji układu mięśniowo- sta-
wowego.

W ekstremalnych przypadkach, gdy konwen-
cjonalne metody leczenia zawodzą, niewielki 
odsetek pacjentów decyduje się na standar-
dowe zabiegi chińskiej medycyny, czyli masaż 
polegający na uciskaniu pewnych obszarów na 
ciele, zwany akupresurą, bądź jeszcze bardziej 
wyszukany zabieg, jakim jest akupunktura.

Jak mawiały nasze babcie „ból jest oznaką 
życia”, ale w żadnym wypadku nie wolno 
go lekceważyć. TAK WIĘC, GDY TYLKO PO-
JAWIAJĄ SIĘ PIERWSZE OZNAKI STANU 
CHOROBOWEGO I TOWARZYSZĄCY TEMU 
BÓL, NIEZWŁOCZNIE NALEŻY PORADZIĆ 
SIĘ FARMACEUTY BĄDŹ OD RAZU UDAĆ 
SIĘ DO LEKARZA. Szybka reakcja na ból po-
zwala dłużej cieszyć się zdrowiem.

AnnA rokoszAk
Pracownik Apteki 

PIERWSZY WYBÓR

• STANY ZAPALNE
• BÓL
• OBRZ¢KI

SACHOL ŻEL STOMATOLOGICZNY, Postać farmaceutyczna: żel do stosowania w jamie ustnej i na dziąsła. Przezroczysta, bezbarwna, jednolita masa o zapachu olejku anyżowego. Opakowanie: tuba 10g. Skład: 1 g żelu zawiera: Choliny salicylan (Cholini salicylas) 87,1 mg, Cetalkoniowy chlorek (Cetalkonii chloridum) 0,1 mg. Wskazania do stosowania: stany zapalne 
błony śluzowej jamy ustnej, nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie dziąseł, choroby przyzębia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na choliny salicylan, inne salicylany, cetalkoniowy chlorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

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

dnolita masa o zapachu olejku anyżowego. Opakowanie: tuba 10g. Skład: 1 g żelu za
ość na choliny salicylan, inne salicylany, cetalkoniowy chlorek lub którąkolwiek subst
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SACHOL AFTIŻEL. Łagodzi bolesne objawy, sprzyja odnowie nabłonka. 1 tubka o pojemności 12 ml. Wskazania: Wyrób medyczny przydatny w leczeniu aft, aftowego zapalenia jamy ustnej i mikrozmian w jamie ustnej wywołanych na przykład przez stałe lub ruchome protezy bądź aparaty ortodontyczne. Skład: Ksyloglukan (Tamarindus 
indica), heterozydy (Centella asiatica), polisacharydy (Aloe vera), wyciąg z Zanthoxylum bungeanum, witamina E, karboksymetylobetaglukan, gliceryna roślinna, woda, maltodekstryny, poliwinylopirolidon, karboksymetyloceluloza, naturalny aromat miętowy, etoksylowany uwodorniony olej rycynowy, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, 
benzoesan sodu, sól sodowa EDTA, sukraloza, aspartam, acesulfam K. Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podmiot odpowiedzialny:  Labomar Srl Via N. Sauro 35 I Istrana (TV), Dystrybutor: Valeant Sp. z o.o. sp.j..

Wyrób medyczny

NOWOÂå˚EL STOMATOLOGICZNY

NA DOLEGLIWOÂCI 
W JAMIE USTNEJ

WIELOKIERUNKOWA 
POMOC 
W LECZENIU AFT

Produkt leczniczy

w jamie ustnej wywołanych na przykład przez stałe lub ruchome protezy bądź aparaty ortodonamy ustnej i mikrozmian
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