
zdrowie

PRZECHOWYWANIE 
LEKÓW
W każdym domu znajduje się miejsce 
przeznaczone na domową aptecz-
kę. O tym co się w niej znajduje de-
cydują przede wszystkim choroby 
przewlekłe domowników oraz różne 
dolegliwości, które mogą nas nagle 
spotkać. Dlatego warto mieć w swo-
jej apteczce:

•	 leki przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe w postaci tabletek, 
syropów lub czopków w zależ-
ności od wieku domowników,

•	 leki przeciwbiegunkowe,
•	 preparaty na przeziębienie 

w postaci tabletek lub saszetek, 

w tym tabletki do ssania lub 
aerozol na ból gardła - zwłaszcza 
w okresie jesienno–zimowym,

•	 sól fizjologiczną w ampułkach 
– przydatną do przemycia oka 
oraz do inhalacji przy przezię-
bieniu i katarze,

•	 leki na niestrawność, zgagę czy 
wzdęcia - te z kolei mogą się przy-
dać np. w okresach  świątecznego 
przejedzenia,

•	 przeciwbólową maść lub żel do 
miejscowego złagodzenia bólu 
oraz preparat zmniejszający obrzęk,

•	 preparat na oparzenia zarówno 
termiczne, jak i słoneczne,

•	 termometr,
•	 środki opatrunkowe: bandaże 

oraz plastry,
•	 środki dezynfekujące w sprayu  

lub woda utleniona.
 
APTECZKA 
WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU
Na większości opakowań leków 
widnieje informacja o PRZECHO-
WYWANIU W SUCHYM, CHŁODNYM, 
A NIERAZ  TAKŻE CIEMNYM MIEJSCU, 
podczas gdy paradoksalnie więk-
szość z nas trzyma leki w najcieplej-
szym i najwilgotniejszym pomiesz-
czeniu w domu, jakim jest kuchnia 
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czy łazienka. Ponadto powinniśmy 
pamiętać również, że apteczka   musi 
znajdować się w miejscu niedostęp-
nym  dla dzieci. 

Raz na jakiś czas warto zrobić prze-
gląd swojej domowej apteczki. Może 
stoi tam syrop na kaszel otwarty ze-
szłej zimy, przeterminowane tabletki 
przeciwbólowe, które lekarz zapisał 
kilka lat temu albo napoczęty listek 
kapsułek nie wiadomo na co. 

LEKI NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W ORY-
GINALNYCH OPAKOWANIACH, NAJLE-
PIEJ Z ULOTKĄ, aby w każdej chwili 
móc do niej zajrzeć. Można także po-
prosić w aptece, aby krótko opisać na 
pudełku na co jest dany lek np. prze-
ciwbólowy, zgaga, kości itp. Jeżeli jed-
nak znajdziemy w swojej apteczce lek 
bez opakowania i ulotki możemy sięg-
nąć do Internetu w poszukiwaniu in-

formacji o leku (ale tylko do pewnych 
źródeł!) lub zwyczajnie zapytać swoje-
go farmaceutę.

TERMINY 
WAŻNOŚCI LEKÓW
Zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia KAŻDY LEK MUSI MIEĆ 
ZAMIESZCZONĄ INFORMACJĘ DO-
TYCZĄCĄ TERMINU WAŻNOŚCI NA 
OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM (KAR-
TONOWYM) I BEZPOŚREDNIM (BLI-
STRY, BUTELKA). Producent gwaran-
tuje, że w podanym okresie lek nie 
zmieni swojego składu i właściwości, 
a co za tym idzie skuteczności i bez-
pieczeństwa terapii. Termin ważności 
musi być wyrażony w sposób zrozu-
miały i niezaszyfrowany, z podaniem 
miesiąca i roku, z tym, że odnosi się to 
do ostatniego dnia danego miesiąca. 
Nie oznacza to, że lek z dnia na dzień 
straci swoje właściwości, ponieważ 

zadeklarowany termin jest dla bezpie-
czeństwa zazwyczaj podany krótszy. 
Niemniej stosując leki po upływie ter-
minu ważności, robi się to na własną 
odpowiedzialność. 

Inaczej przedstawia się termin ważności 
leków otwartych. Jedynie tabletki czy kap-
sułki można stosować do końca terminu 
ważności, jeżeli nie zostało zniszczone 
opakowanie bezpośrednie leku. Syropy 
natomiast powinno się zużyć od miesiąca 
do pół roku po otwarciu butelki, ponieważ 
niedokręcona nakrętka oraz każdorazowe 
otwarcie naraża lek na działanie nieko-
rzystnych czynników zewnętrznych. Anty-
biotyki dla dzieci sprzedawane są w formie 
granulatu do samodzielnego przygoto-
wania zawiesiny, ponieważ po zmieszaniu 
z wodą mają trwałość od 5 do 14 dni. 

Nierzadko zmienia się również tem-
peratura przechowywania takiego 
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leku. Podobnie insulina przechowy-
wana w lodówce zachowuje długi 
okres ważności, ale fiolka załado-
wana do wstrzykiwacza musi być 
przechowywana w temperaturze po-
kojowej i zużyta w ciągu 30 dni. Za-
wiesiny do nebulizacji są pakowane 
w folię laminowaną, po której otwarciu 
lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. 
Natomiast bezpośrednie opakowa-
nie, jakim jest ampułka - po otwarciu 
nadaje się do użycia w ciągu 12 go-
dzin, w takim samym czasie należy 
też zużyć ampułkę soli fizjologicznej.  
LEKI OCZNE POWINNY BYĆ ZUŻYTE 
OD TYGODNIA DO MIESIĄCA PO ICH 
OTWARCIU. W związku z tak krótkim 
okresem możliwości ich stosowania 
krople są pakowane w buteleczki o ma-
łej pojemności, a maści w tuby o małej 
gramaturze. Dodatkowo producenci 
na opakowaniach zostawiają puste 

miejsce na wpisanie daty pierwszego 
otwarcia leku. Jest to dobry zwyczaj, 
który powinniśmy praktykować nie 
tylko przy lekach ocznych. Ze względu 
na duże ilości niewykorzystanego leku 
z powodu krótkiej daty przydatności 
coraz częściej można spotkać się z kro-
plami ocznymi w pojemnikach jed-
nodawkowych tzw. minimsach oraz 
specjalne systemy podawania kropli, 
dzięki którym lek można stosować 
nawet do 6 miesięcy po otwarciu 
pomimo braku konserwantów.

UTYLIZACJA
Leków wydawanych z przepisu leka-
rza pod żadnym pozorem nie należy 
stosować na „własną rękę”, pożyczać 
innym osobom czy też brać resztki 
antybiotyku z poprzedniej kuracji. 
Nigdy nie wolno wyrzucać leków do 
kosza na śmieci ani do kanalizacji, 

ponieważ może mieć to groźne skut-
ki dla środowiska. WSZELKIE PRZE-
TERMINOWANE ORAZ NIEZUŻYTE 
MEDYKAMENTY NALEŻY ZANIEŚĆ 
DO APTEKI I WRZUCIĆ DO SPECJAL-
NEGO POJEMNIKA, najlepiej w opa-
kowaniu bezpośrednim, bez zbędne-
go kartonika.

Stosując się do powyższych rad do-
tyczących przechowywania leków, 
przestrzegania terminów ważności, 
regularnej kontroli stanu domowej 
apteczki i odpowiedniej utylizacji 
możemy mieć pewność, że stoso-
wane przez nas leki pomogą zamiast 
zaszkodzić nam i środowisku.

iwona rajska
Pracownik Apteki
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Sekret zdrowych oczu

Zastosowanie
Kompleksowe działanie  
wspomagające wzrok:
•  usprawnianie mikrokrążenia w gałce ocznej,
• wspomaganie ostrości wzroku,
• ochrona siatkówki i soczewki oka.

Nie zawiera glutenu ani laktozy. 

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Opakowanie: 30 kapsułek

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie

Podmiot odpowiedzialny:  
QUEISSER PHARMA GmbH & Co. KG
RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecaną do spożycia 
w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do 
spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamien-
nik) zróżnicowanej diety.

www.doppelherz.plSkład (jedna kapsułka zawiera):  
luteina 12 mg, owoc borówki czernicy 30 mg, 
zeaksantyna, cynk, witaminy A, E, C.

DH oczt forte moduł tekstowy 210x146 Niezapominajka 5_2016.indd   1 12/05/16   12:16
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Sekret zdrowych oczu

Zastosowanie
Kompleksowe działanie  
wspomagające wzrok:
•  usprawnianie mikrokrążenia w gałce ocznej,
• wspomaganie ostrości wzroku,
• ochrona siatkówki i soczewki oka.

Nie zawiera glutenu ani laktozy. 

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Opakowanie: 30 kapsułek

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie

Podmiot odpowiedzialny:  
QUEISSER PHARMA GmbH & Co. KG
RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecaną do spożycia 
w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do 
spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamien-
nik) zróżnicowanej diety.

www.doppelherz.plSkład (jedna kapsułka zawiera):  
luteina 12 mg, owoc borówki czernicy 30 mg, 
zeaksantyna, cynk, witaminy A, E, C.

DH oczt forte moduł tekstowy 210x146 Niezapominajka 5_2016.indd   1 12/05/16   12:16
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           Przygotuj        
wakacyjną apteczkę

BENGAY® MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA. 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. DAKTARIN®. 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Wskazania: Stosowany, zwykle 
w połączeniu z produktem Daktarin krem, w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. Może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, pochodne imidazolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybicznych zakażeń 
owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. IMODIUM® INSTANT. Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki.  U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego lek może być stosowany 
w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wiek poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką, z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, z bakteryjnym zapaleniem jelita 
cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, 
wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. VISINE® CLASSIC. 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, 
którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Łagodzenie towarzyszących objawów, takich jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie 
i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tetryzolinę lub na którykolwiek ze składników leku. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wiek poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. COMPEED® PLASTRY NA PĘCHERZE-MIX – wyrób medyczny. Wytwórca: Johnson&Johnson SBF. MAT/3852/04/2017

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