Hamowanie
syntezy
czynników
zależnych od
wit. K
rywaroksaban,
apiksaban,
edoksaban,
betriksaban
UFH, LMWH,
pentasacharydy
hirudyna,
biwalirudyna,
dabigatran

Cz.
tkankowy
ASA

VII
VIIa

IX
IXa
X
Xa

Epinefryna

ADP

(ticlopidyna),

VIIIa

II
IIa

I
Ia

TxA2

Va

GP IIb/IIIa

agregacja i tworzenie
skrzepliny

clopidogrel
prasugrel
ticagrelor
kangrelor
abciximab,
tirofiban

 Hamowanie aktywności czynników
 Inhibitory trombiny
 Pochodne heparyny = pośrednie inhibitory trombiny = antykoagulanty zależne od
AT III
 Heparyna niefrakcjonowana – UFH
 Heparyna drobnocząsteczkowa – LMWH
 Pentasacharydy: Fondaparinux i Idraparinux
 Bezpośrednie inhibitory trombiny
(tzw. antykoagulanty niezależne od AT III)


stosowane parenteralnie – pochodne hirudyny





rekombinowane – Desirudyna, Lepirudyna
syntetyczne – Bivalirudyna, Argatroban

Doustne bezpośrednie inhibitory trombiny


Ximelagatran(†2006), Dabigatran

 Doustne inhibitory czynnika Xa


DOAC

Rywaroksaban, apiksaban...

 Hamowanie syntezy
 „Doustne” antykoagulanty = antagoniści witaminy K = pochodne

kumaryny



Warfaryna
Acenokumarol

VKA

 Hamowanie aktywności czynników
 Inhibitory trombiny
 Pochodne heparyny = pośrednie inhibitory trombiny = antykoagulanty zależne od
AT III
 Heparyna niefrakcjonowana – UFH
ksabany
 Heparyna drobnocząsteczkowa – LMWH
 Pentasacharydy: Fondaparinux
i Idraparinux
DOAC
 Bezpośrednie inhibitory trombiny
(tzw. antykoagulanty niezależne
od AT III)
(NOAC)


stosowane parenteralnie – pochodne hirudyny



AC



rekombinowane – Desirudyna, Lepirudyna
syntetyczne – Bivalirudyna, Argatroban

Doustne bezpośrednie inhibitory trombiny


Ximelagatran(†2006),VKA
Dabigatran

 Doustne inhibitory czynnika Xa


Doustni
antagoniści
trombiny

DOAC

Rywaroksaban, apiksaban...

 Hamowanie syntezy

UFH/LMWH

 „Doustne” antykoagulanty = antagoniści witaminy K = pochodne

kumaryny



Warfaryna
Acenokumarol

VKA

 Istotna osobnicza i międzyosobnicza zmienność odpowiedzi na dawkę
w wyniku:
 Chorób współistniejących
 Polimorfizmu genetycznego
 Licznych interakcji z pożywieniem i innymi jednocześnie stosowanymi lekami
 Nieprzewidywalnego osobniczo profilu farmakologicznego

 Wąskie okno terapeutyczne (INR 2-3)
 Konieczność regularnego monitorowania krzepliwości krwi i dostosowywania

dawki
 Niepowodzenie utrzymania zakresu terapeutycznego zwiększa ryzyko wystąpienia
udaru lub krwawień

 Przyczyny stosowania dawek o efektach subklinicznych
 Obawa przed krwawieniem; (najbardziej śródczaszkowym)
 Zwłaszcza u starszych pacjentów u których obawa przed ryzykiem wystąpienia

realnego krwawienia jest większa od potencjalnych korzyści z leczenia

wskazanie

zamiana

W trakcie ciąży

LMWH

DVT u dzieci

LMWH

Choroba nowotworowa

LMWH, DOAC

nawroty ŻChZZ mimo prawidłowego leczenia VKA

DOAC, LMWH

martwica skóry przy leczeniu VKA

DOAC, LMWH

trudności w utrzymaniu terapeutycznego INR

DOAC

1:1

1:3 – 1:4

Xa
Trombina

Xa

AT-III

Trombina

AT-III
UFH

Tylko Xa
Xa

AT-III

LMWH

pentasacharyd
• fondaparynuks
• idraparynuks
• idrabiotaparynuks

Kompleks heparyny i AT-III inaktywuje
trombinę, czynnik Xa, a także czynniki:
 XIa

 XIIa
 IXa

Spośród w/w czynników najsilniej jest
hamowana trombina, cz. Xa jest hamowany
10 krotnie słabiej.

Hamowanie czynności płytek krwi przyczynia
się do krwotocznego działania heparyny.
Silniejsze działanie na płytki krwi wykazują
frakcje o dużej masie cząsteczkowej w
porównaniu z heparynami
drobnocząsteczkowymi.

Heparyna niefrakcjonowana może być
podawana w postaci:
 ciągłego wlewu dożylnego

 wstrzyknięć podskórnych

Po przedostaniu się heparyny do krwioobiegu
heparyna wiąże się z białkami wiążącymi
heparynę, komórkami śródbłonka,
makrofagami i AT-III

1. Wiązanie heparyny z AT-III wymaga
obecności sekwencji pięciocukrowej o
wysokim powinowactwie
2. Wiązanie heparyny z innymi białkami i
komórkami jest nieswoiste
 Efektem jest zmniejszenie działania
przeciwzakrzepowego, zmienności skutków
działania danej dawki oraz rozwoju zjawiska
oporności na heparynę.

 Reakcja biologiczna na stałą dużą dawkę heparyny
niefrakcjonowanej jest nieprzewidywalna co
wynika ze:
 zmienności stężenia w osoczu białek wiążących

heparynę;
 różnic w szybkości eliminacji heparyny.

Leczenie heparyną niefrakcjonowaną
powinno być monitorowane, a dawka
korygowana w zależności od wyników
badań laboratoryjnych.

 Farmakokinetyczne:
 Wiązanie z białkami osocza i komórkami śródbłonka
zmniejsza biodostępność w małych dawkach, zwiększa
nieprzewidywalność działania i prawdopodobieństwo
rozwoju oporności.
 Biofizyczne:
 Kompleks heparyny z AT-III nie może wiązać się z:
 trombiną połączoną z fibryną,


Czynnikiem Xa związanym z płytkami krwi.

 Hemostatyczne:
 Heparyna upośledza czynność płytek  upośledzenie
hemostazy

 Heparyny drobnocząsteczkowe są fragmentami
heparyny niefrakcjonowanej uzyskiwanymi na
drodze depolimeryzacji chemicznej lub
enzymatycznej.
 Heparyny drobnocząsteczkowe mają:
 dłuższy czas półtrwania w osoczu niż heparyna

niefrakcjonowana,
 cechują się lepszą biodostępnością,
 Efekt biologiczny dawki jest bardziej przewidywalny.
 W wybranych sytuacjach terapia może być
prowadzona w oparciu o monitoring (aktywność Xa –
testy specyficzne)

aPTT
TT

dTT
ECT
Akt. anty
Xa
PT
INR

dabigatran

rywaroksaban

apiksaban

VKA

UFH

LMWH

+
+
++*
+*
-

++*
+
-

++*
+/-

+
+

+
+/-

+
-

* - wyłącznie test kalibrowany

█ Ocena ilościowa, █ ocena jakościowa, █ brak związku

LMWH

Warfaryna

+
+
+

Profilaktyka
nawrotu ZŻG i ZP

Dabigatran
Leczenie ZŻG i ZP

Apiksaban
Profilaktyka
okołozabiegowa

Riwaroksaban
AF u pacjenta bez
MVS i/lub zast
mechaniczną

AF u pacjenta z
MVS i/lub zast
mechaniczną

Profilaktyka, ECS

Nowe i klasyczne leki
przeciwkrzepliwe

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Ryzyko wystąpienia ZŻG

 chorzy w oddziałach internistycznych
(unieruchomienie w łóżku przez ponad 1 tydz.) – 10-13%

 chorzy w ITK
– 29-33%
 chorzy z chorobami dróg oddechowych
(unieruchomieni przez > 3 dni)
– 20-26%
 chorzy hospitalizowani z powodu AMI
(zachow.) w warunkach ITK
– 27-33%
 chorzy po CABG
– 48%

MEDENOX

PREVENT

FRAISE

N=1102

N=3706

N=221

Enoksaparyna 40 mg vs Placebo

Dalteparyna 5 000 j. anty-Xa

Nadroparyna

vs Placebo

0,4 ml u pacjentów ≤70 kg
0,6 ml u pacjentów >70 kg

Zastoinowa
niewydolność serca

71%, p=0,02

NS

Brak danych

75%, P=0,003

NS

45% p=0,045

Ostra choroba
układu

oddechowego

LMWH zmniejszała ryzyko ŻChZZ u
pacjentów z różnym stopniem rozległości
udaru
LMWH Skuteczniej (o 43%) niż HNF
zmniejszała częstość występowania
ŻChZZ
Brak znaczącej różnicy w występowaniu
krwawień istotnych klinicznie

NOAC nie można jeszcze zalecać jako leków pierwszego
wyboru w leczeniu ŻChZZ u chorych na nowotwór złośliwy,
mogą one natomiast już teraz znaleźć zastosowanie
u pacjentów spełniających określone warunki:
 brak krwawień w ciągu poprzedzających 2 miesięcy
 brak







guza wewnątrzczaszkowego lub w innej lokalizacji
zagrażającego poważnym krwawieniem
liczba płytek >50000/µl,
aPTT i PT w normie
bez leków silnie wpływających na CYP3A4 i P-glikoproteinę
brak ciężkiego upośledzeni funkcji nerek (CrCl >30 mL/min - rivaroxaban) i
wątroby (Child-Pugh B lub C, marskość)
dobry compliance

Na podstawe: Short NJ, Connors JM. The Oncologist 2014; 19:

ABC

żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa

Zakrzepica żylna najczęściej rozpoczyna się od tworzenia zakrzepów w żyłach kończyn dolnych,
skąd zgodnie z prądem krwi może wędrować ku górze do coraz większych żył. Fragmenty skrzeplin mogą
się odrywać i przemieszczać z prądem krwi w kierunku serca oraz płuc, stanowiąc materiał zatorowy,
a także stać się przyczyną zatorowości płucnej. Zatorowość płucna jest stanem zagrażającym życiu1.

1

epidemiologia2
Zakrzepica żył głębokich i zatorowość
płucna to dwa stany chorobowe
mieszczące się pod pojęciem żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej
(ŻChZZ).  Roczna zapadalność na
żylną chorobę zakrzepowo-zatorową
w krajach wysoko rozwiniętych
wynosi ok. 200–300 przypadków
na 100 000 osób.

3

2

statystyka dotycząca
śmiertelności3
Zakrzepica żył głębokich
należy do podstawowych
przyczyn zgonów na świecie:

1 zgon na 4 ma związek
z zakrzepicą.

czynniki ryzyka zakrzepicy4
• dłuższy pobyt w szpitalu, np. w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej
• duże zabiegi chirurgiczne (szczególnie ortopedyczne dotyczące biodra/
kolana lub z powodu nowotworu)
• wiek (60+)
• występowanie zakrzepicy w rodzinie
• choroby reumatologiczne
• nowotwór i/lub chemioterapia
• stosowanie preparatów zawierających estrogeny (doustna antykoncepcja lub
hormonalna terapia zastępcza)
• nadwaga i otyłość, nieodpowiednie nawyki żywieniowe
• brak aktywności fizycznej (siedzący tryb życia)
• palenie tytoniu, alkohol
• ciąża i połóg.

niepokojące
objawy
(nie zawsze
występują)4

5

4
• ból lub tkliwość łydki albo uda (przy zginaniu
stopy ból nie tylko nie ustępuje, ale też się nasila,
a także utrudnia wykonywanie ruchów)
• obrzęk nogi, stopy lub kostki
• zaczerwienienie bądź zauważalne przebarwienie kończyny
• podwyższenie temperatury ciała
• niekiedy przyspieszona czynność serca.

profilaktyka5
Profilaktyka zakrzepicy żylnej może być farmakologiczna (zalecana
przez lekarza w pewnych sytuacjach zwiększonego ryzyka wystąpienia
choroby) lub mechaniczna, np. obejmująca regularną aktywność fizyczną
lub w niektórych przypadkach stosowanie pończoch/podkolanówek
uciskowych.

Copyright © Medical Education. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

6

konsultacja u specjalisty6

W przypadku utrzymywania się objawów niezbędna jest konsultacja
z lekarzem w celu ustalenia ich przyczyny i ewentualnego wdrożenia
odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego, które ma zapobiec
dalszemu powiększaniu się zakrzepu i/lub jego przemieszczeniu
z prądem krwi do płuc.

Leczenie należy stosować regularnie przez
cały okres zalecony przez lekarza. Trzeba
bowiem pamiętać, że ustąpienie objawów
nie oznacza ustąpienia stanu sprzyjającego
formowaniu  się zakrzepów.

7

leczenie7

W sytuacji potwierdzenia podejrzenia
zakrzepicy potrzebne jest wdrożenie leczenia
przeciwzakrzepowego. Lekarz dobiera
odpowiednią terapię i określa czas jej trwania.

Przedwczesne zakończenie leczenia
prowadzi do nasilonego rozwoju zakrzepu.
Okres zwiększonego ryzyka zakrzepowego
utrzymuje się przez 2–3 miesiące po operacji
pomimo stosowania krótkoterminowej
profilaktyki, a łączne ryzyko zgonu w ciągu
90 dni wynosi 13%.

8

KonsekwencjE
nieleczonej
zakrzepicy4

Zalecenia dla pacjenta8, 9
• stosowanie terapii zaleconej przez specjalistę
i ścisłe przestrzeganie zaleceń
• regularna aktywność fizyczna
• zbilansowana dieta
• rezygnacja z używek
• noszenie luźnej odzieży.

9
•
•
•
•
•

zator tętnicy płucnej
zgon
przewlekła niewydolność żylna
nadciśnienie płucne
prawokomorowa niewydolność serca.

Piśmiennictwo:
1. Phillippe HM. Overview of venous thromboembolism. Am J Manag Care. 2017; 23(20 Suppl): S376-S382. 2. Heit JA. Epidemiology of venous thromboembolism. Nat Rev Cardiol. 2015; 12(8): 464-74.
3. Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016; 118(9): 1340-7. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306841. 4. Haines ST. Venous thromboembolism: pathophysiology and clinical presentation. Am J Health Syst Pharm. 2003; 60: S3-S5. 5. Schünemann HJ, Cushman M, Burnett AE et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous
thromboembolism: prophylaxis for hospitalized and nonhospitalized medical patients. Blood Adv. 2018; 2(22): 3198-225. doi: 10.1182/bloodadvances.2018022954. 6. Kesieme E, Kesieme C, Jebbin N et al.
Deep vein thrombosis: a clinical review. J Blood Med. 2011; 2: 59-69. doi: 10.2147/JBM.S19009. 7. Tomkowski W, Kuca P, Urbanek T et al. Venous thromboembolism – recommendations on the prevention,
diagnostic approach, and management. The Polish Consensus Statement 2017. Acta Angiol. 2017; 2: 35-71. doi: 10.5603/AA.2017.0008. 8. Holst AG, Jensen G, Prescott E. Risk factors for venous thromboembolism: results from the Copenhagen City Heart Study. Circulation. 2010; 121(17): 1896-903. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.921460. 9. Rothman KJ. Thrombosis after travel. PLoS Med. 2006; 3(8): e300.

Copyright © Medical Education. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Więcej przydatnych informacji nt. zakrzepicy żylnej wraz z instrukcją podania heparyny dostępne na stronie internetowej:
www.zakrzepica24.pl

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia obowiązującym od
1 stycznia 2020 r. heparyna drobnocząsteczkowa Clexane® jest bezpłatna dla pacjentów od 75 r.ż. oraz
jest nadal refundowana z odpłatnością ryczałtową zarówno w ramach wszystkich zarejestrowanych wskazań
zgodnych z ChPL produktu Clexane® i Clexane® forte, jak również we wskazaniach pozarejestracyjnych
zgodnych z kolumną 13 zał. do obwieszczenia MZ1.
Tab. 1 Wykaz objętych refundacją wskazań dla Clexane na podstawie ChPL i załącznika do obwieszczenia
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 123)1,2
Objęte refundacją wskazania
na podstawie ChPL Clexane i Clexane Forte2

Dodatkowe wskazania poza ChPL objęte refundacją na
podst. kolumny nr 13 zał. do obwieszczenia MZ1

CLEXANE 10 000 j.m. (100 mg) /1 ml –
zarejestrowane wskazania:
CLEXANE Forte 15 000 j.m. (150 mg) /1 ml –
zarejestrowane wskazania:

1. zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka
i leczenie przeciwzakrzepowe;
2. zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka;
3. niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka;
4. profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo
- zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż
określone w ChPL;
5. zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL
u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie;
6. choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone
w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
7. terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA)
lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych
po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową;
8. ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż
wymienione w ChPL;
9. schorzenia wymagające przewlekłego stosowania
antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną
możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których
leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na:
a) p
 owikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań,
w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA,
b) c zęste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone
wartości INR,
c) o
 biektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą
INR,
d) n
 awroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas
stosowania VKA;
10. terapia pomostowa u pacjentów wymagających
czasowego
zaprzestania
przewlekłego
leczenia
doustnymi
antykoagulantami
ze
względu
na
planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne w przypadkach innych niż określone w ChPL;
11. unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym
lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny
dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane
jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby
zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż
określone w ChPL;
12. krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie
poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni
(dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone
w ChPL

Clexane jest wskazany do stosowania u osób dorosłych
w:
1. Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
u pacjentów chirurgicznych z grup umiarkowanego i
wysokiego ryzyka, w szczególności poddawanych
zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom
w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii
onkologicznej.
2. Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami
(takimi jak ostra niewydolność serca, niewydolność
oddechowa, ciężkie zakażenia lub choroby
reumatyczne) i ograniczoną mobilnością, narażonych
na podwyższone ryzyko żylnej choroby zakrzepowozatorowej.
3. Leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości
płucnej (ZP), z wyłączeniem zatorowości płucnej,
która może z dużym prawdopodobieństwem wymagać
leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego.
4. Ostrym zespole wieńcowym:
• Leczenie
niestabilnej
dławicy
piersiowej
oraz
zawału
serca
bez
uniesienia
odcinka
ST
(NSTEMI),
w
skojarzeniu
z podawanym doustnie kwasem acetylosalicylowym.
• Leczenie świeżego zawału mięśnia sercowego
z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno
u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i
poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej
(PCI).
5. Zapobieganiu tworzeniu się skrzepów w krążeniu
pozaustrojowym podczas hemodializy.

1. Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2020 r (DZ. URZ. Min. Zdr. 2019.105)
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Clexane – 04/2018 oraz Clexane Forte – 08/2018.
SAPL.ENO.19.12.1521

Nowość!

Naturalnie skuteczny
na każdy ból gardła
Siła nanosrebra i porostu islandzkiego
Na ból gardła bakteryjny i wirusowy
Bezpieczny dzięki naturalnemu składowi
Dla dorosłych i dzieci

Innowacyjne połączenie znanych mocy natury!

Uniben silver ® – korzyści dla Pacjenta:
skuteczność i szybkość działania na ostry ból gardła
uniwersalność – szerokie spektrum działania
bezpieczeństwo – naturalny skład
wygoda – jeden preparat dla całej rodziny
wsparcie po zabiegach dentystycznych i ortodontycznych
pewność – status wyrobu medycznego
korzystna cena

Udowodnione1 działanie srebra:
bakteriobójcze
przeciwwirusowe
przeciwzapalne

antygrzybiczne
antyseptyczny
łagodzące ból

Uniben silver ® – korzyści dla Farmaceuty:
Udowodnione2 działanie porostu islandzkiego:
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bezpieczeństwo
naturalny skład

E

szeroki zakres działania
infekcje bakteryjne,
wirusowe i grzybiczne,

E KCJ

skuteczność
w usuwaniu
silnego bólu gardła

IN F

Nowatorski skład Uniben silver ® zapewnia:

CZNE

przeciwzapalne
immunostymulujące

N

powlekające
nawilżające
przeciwdrobnoustrojowe

nowość w ofercie preparatów na ostry ból gardła
szersze portfolio marki cenionej przez pacjentów
propozycja dla osób szukających nowoczesnych rozwiązań
propozycja dla pacjentów ceniących naturalne składniki
pewność wyboru – produkt zaufanego, polskiego producenta

STNA C

Prównanie działania substancji czynnych:
porost islandzki (Uniben Silver) mech irlandzki
substancje
główne

polisacharydy – lichenina i inne
związki śluzowe

polisacharyd - karagen

działanie

powlekające, osłaniające,
nawilżające, ochronne,
przeciwdrobnoustrojowe,
przeciwzapalne

powlekające, osłaniające,
nawilżające

dodatkowe
działanie

przeciwdrobnoustrojowe,
immunomodulujące,
immunostymulujące,
przeciwzapalne, antyoksydacyjne,
przeciwnowotworowe,
promieniochronne

reguluje uwalnianie substancji
aktywnych do skóry, reguluje
gospodarkę lipidową organizmu,
zapobiega odkładaniu się
„złego” cholesterolu
w naczyniach krwionośnych

inne składniki

kwasy porostowe, karotenoidy,
sole mineralne, witaminy

sole mineralne, witaminy

bezpieczeństwo

bezpieczny, brak doniesień
odnośnie działań niepożądanych

karagen budzi kontrowersje związane
z podrażnieniami ukł. pokarmowego

Aerozol do stosowania w jamie ustnej / 30 ml

Czym jest UNIBEN silver® aerozol do stosowania w jamie ustnej?
UNIBEN silver® to nowoczesny wyrób medyczny, który wspomaga leczenie i łagodzi
objawy stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.
Jak działa UNIBEN silver® aerozol do stosowania w jamie ustnej?
• wyciąg z porostu islandzkiego powleka błonę śluzową gardła i jamy ustnej ochronnym filmem
• srebro ogranicza rozwój drobnoustrojów
• mentol łagodzi ból i pieczenie będące objawami zapalenia
• przynosi ulgę i daje lepsze samopoczucie
Kiedy stosować UNIBEN silver® aerozol do stosowania w jamie ustnej?
UNIBEN silver® można stosować wspomagająco w leczeniu:
• zapalenia błony śluzowej gardła
• zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
• w stanach zapalnych dziąseł i po zabiegach dentystycznych
• po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych
Dla kogo UNIBEN silver® aerozol do stosowania w jamie ustnej?
UNIBEN silver® jest bezpieczny i może być stosowany bez ograniczeń wiekowych u małych dzieci
oraz u osób dorosłych.
Jak stosować UNIBEN silver® aerozol do stosowania w jamie ustnej?
Przed użyciem wstrząsnąć.
Przy pierwszym użyciu należy kilka razy energicznie nacisnąć pompką dozownika w celu
napełnienia dozownika i uzyskania prawidłowego rozpylenia.
1. Przekręcić końcówkę dozownika do pozycji jak na rys.1.
2. Skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej – jak na rys.2.
3. Mocno nacisnąć dozownik kciukiem lub palcem wskazującym.
Czynność tę powtórzyć 3-4 razy.
4. Aplikacje powtarzać wielokrotnie w zależności od potrzeb.

rys. 1

rys. 2

Uwaga
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Unikać kontaktu z oczami.
W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Skład: srebro Ag, mentol, wyciąg z porostu islandzkiego, sorbitol, gliceryna, polisorbat 20, woda.
Przechowywać: w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,
w temperaturze pokojowej. Chronić od światła.
Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa
tel. 022 620 90 81 wew. 190

SZYBKO TRAFIA W BÓL GARDŁA

UNIBEN
B e n z y d a m i n i h y d ro c h l o r i d u m

DAWKOWANIE
Dzieci poniżej 6 lat:

SKUTECZNOŚĆ – potwierdzona badaniem klinicznym.

Jedna dawka leku na 4kg masy ciała,
stosowana od 2 do 6 razy na dobę.
Bez względu na masę ciała,
jednorazowo nie należy
przekraczać 4 dawek.

[...] preparat Uniben jest równoważny terapeutycznie z preparatem
referencyjnym, w terapii ostrego zapalenia gardła i migdałków
podniebiennych u dorosłych pacjentów nie wymagających stosowania
antybiotyków.*

Dzieci od 6 do 12 lat:

BEZPIECZEŃSTWO – chlorowodorek benzydaminy stosowany

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli:

miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, co
minimalizuje ryzyko wystąpienia uogólnionych działań niepożądanych.

PRECYZJA DZIAŁANIA – długi aplikator umożliwia dotarcie
do ognisk zapalnych.

SŁODKI, MIĘTOWY SMAK I DELIKATNA MGIEŁKA
– bezproblemowe zastosowanie u najmłodszych.

EFEKT NAWILŻENIA ŚLUZÓWKI
– dodatkowo eliminacja uczucia suchości gardła (zawiera glicerol).

SZYBKIE EFEKTY W WALCE ZE STANEM ZAPALNYM
– lek szybko osiąga wysokie stężenie w miejscu zapalenia.

Jednorazowo 4 dawki leku,
stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku,
stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

SPEKTRUM DZIAŁ
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INFORMACJA O LEKU
Nazwa produktu leczniczego: Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej.
Skład jakościowy i ilościowy: 1 ml roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini
hydrochloridum).
Postać farmaceutyczna: Aerozol do stosowania w jamie ustnej.
Wskazania do stosowania: Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy
ustnej i gardła.
Dawkowanie i sposób podawania: Lek Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony
śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła. Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2
do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek. Dzieci od 6
do 12 lat: Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli:
Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę. Jedna dawka leku o objętości 0,17
ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku. Uwaga: leczenie ciągłe nie powinno trwać
dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz. Dawek produktu
leczniczego nie można dzielić.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję
pomocniczą produktu.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, produktów leczniczych
o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić
i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu,
lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy zawiera
niewielkie stężenie etanolu.
Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często (≥1/10); Często
(≥1/100 do <1/10); Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko
(<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Układ/narząd

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów),
nie znana (częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy,
bóle głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają
dodatkowego leczenia. Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia,
w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Lek OTC - wydawany bez przepisu lekarza.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy,
ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, tel. 22 620 90 81, www.uniapharm.pl
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr 17982.
UN/03/2017

www.uniben.pl
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ULEWANIA TO DOLEGLIWOŚĆ, KTÓRA
DOTYKA 67% NIEMOWLĄT1

NOWOŚĆ

KLINICZNIE POTWIERDZONA
REDUKCJA ULEWAŃ O 75%2
Dla niemowląt z ulewaniami eksperci rekomendują karmienie piersią
lub produkty typu AR, jeśli niemowlę nie może być karmione naturalnie3.

EFEKT
JUŻ PO

PIERWSZYM
TYGODNIU
STOSOWANIA2

1. Dot. niemowląt w 4 m. ż.; Nelson SP, et al. Pediatric Practice Research Group. Arch Pediatr Adolesc Med 1997; 151:569-72. 2. Vandenplas Y. et al. Safety and tolerance of a novel
anti-regurgitation (…). Abstract presented at BSPGHAN 30/01/2020. 3. Vandenplas Y. et al. Functional gastro-intestinal disorder algorithms (…). Acta Paediatr. 2016a; 105:244-52. 4. Tims
S., Rodriguez-Herrera A. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66(S2);N-O-13:884. 5. Tims S. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66(S2):N-eP-029. 6. Moro G. et al. DosageRelated Bifidogenic Effects (…). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002, 34:291–295.
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.
Bebilon AR to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań. Stosować pod nadzorem lekarza.
Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za opiekę
nad matkami i dziećmi.
Nutricia Polska Sp. z o. o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Poradniki i materiały edukacyjne do pobrania lub zamówienia na stronie

www.akademiabebilon.pl

PEDS/OTHR/xx/xx/2020

Bebilon AR dzięki zawartości mączki chleba świętojańskiego,
scGOS/lcFOS (9:1) oraz postbiotyków ma kompleksowe działanie
potwierdzone klinicznie:
 redukuje częstość i nasilenie epizodów ulewań2,
 normalizuje częstotliwość wypróżnień2,
k
 ształtuje mikrobiotę jelitową w sposób zbliżony do obserwowanego u niemowląt
karmionych piersią4,5,6 dzięki połączeniu scGOS/lcFOS (9:1) i postbiotyków.

78% NIEMOWLĄT CIERPI NA WIĘCEJ
NIŻ 1 DOLEGLIWOŚĆ TRAWIENNĄ,
W TYM KOLKI I ZAPARCIA1

KLINICZNIE POTWIERDZONA REDUKCJA KOLEK O 60%2
POPRAWA KONSYSTENCJI STOLCA U 90% NIEMOWLĄT3
EFEKT
JUŻ PO

PIERWSZYM
TYGODNIU
STOSOWANIA2

1. Bellaiche M., Oozeer R., Gerardi-Temporel G. i wsp. Multiple functional gastrointestinal disorders (...). Acta Paediatr. 2018; 107(7): 1276–1282. 2. Savino F. et al. Reduction of crying
episode (…), European J Clin Nutr 2006, 60: 1304–1310. 3. Bongers M. et al. The clinical effect (...) Nutr J 2007 (6), P. 8. 4. Vandenplas Y, et al.. Functional gastro-intestinal (...).
Acta Paediatr. 2016a; 105:244-52. 5. Savino F. et al. Minor feeding problems (...), Acta Paediatr Suppl 2003:91:86-90. 6. Savino F. et al. Advances in the management (...), Acta
Paediatr Suppl 2005;94:120-4. 7. Veitl V, et al. Akzeptanz, Toleranz (...). J Emahrungsmed 2000;2:14-20. 8. G. Moro, et al. Dosage-Related Bifidogenic (…), Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition 34:291–295, 2002
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.
Bebilon Comfort to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku kolek i/lub zaparć. Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za opiekę
nad matkami i dziećmi.
Nutricia Polska Sp. z o. o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Poradniki i materiały edukacyjne do pobrania lub zamówienia na stronie

www.akademiabebilon.pl

PEDS/OTHR/14/07/2020

Dla niemowląt z kolkami i/lub zaparciami eksperci rekomendują
karmienie piersią lub produkty typu Comfort jeśli niemowlę nie może
być karmione naturalnie4. Bebilon Comfort dzięki zawartości częściowo
hydrolizowanego białka, β-palmitynianiu oraz scGOS/lcFOS (9:1) ma
kompleksowe działanie potwierdzone klinicznie:
 redukuje epizody kolki2 oraz łagodzi zaparcia5-7
 redukuje długość płaczu2
 poprawia regularność stolców5-7
 wspiera rozwój korzystnej mikrobioty jelitowej,
dzięki zawartości scGOS/lcFOS (9:1)8

MLEKO MATKI TO WYJĄTKOWA
KOMPOZYCJA NAJLEPSZA DLA DZIECKA

30
55

badań
KLINICZNYCH

KOMPLETNA KOMPOZYCJA BLISKA MLEKU MATKI
Mleko matki to wyjątkowa kompozycja najlepsza dla dziecka. Bebilon 2 to kompletna
formuła inspirowana mlekiem matki, która odwzorowuje różnorodność składników
odżywczych i aktywnych biologicznie oraz dostarcza klinicznie potwierdzone korzyści
bliskie mleku matki takie jak prawidłowy rozwój1, wsparcie odporności2, 3, rozwój układu
nerwowego4 i mikrobioty5-8.

w
PUBLIKACJACH*
KORZYŚCI

POTWIERDZONE
NAUKOWO

Bebilon 2 zawiera składniki wymagane prawem oraz dodatkowo oligosacharydy scGOS/lcFOS (9:1), AA, postbiotyki i nukleotydy. Ilustracja kropli w sposób uproszczony przedstawia
wybrane składniki Bebilon 2, wśród których laktoza, wymienione kwasy tłuszczowe, witaminy, składniki mineralne, nukleotydy oraz HMO: 3’GL naturalnie występują w mleku matki.
HMO:3’GL to oligosacharyd o strukturze identycznej jak w mleku matki, pochodzący z naszego unikalnego procesu. Oligosacharydy scGOS/lcFOS (9:1) odwzorowują kompozycję
oligosacharydów mleka matki.
Literatura: 1. Rodriguez-Herrera, A, et al. Nutrients 2019, 11, 1530. 2. Arslanoglu S, et al. J Nutrition, 2008, 138; 1091-1095. 3. Bruzzese E, et al. Clin Nutr 2009, 28; 156-161. 4. Nettleton
J.A., Salem N. Ann Nutr Metab 2019; 74; 83-91. 5. Moro G., et al. ACTA PÆDIATR SUPPL 2003, 441; 77-79. 6. Oral presentation at ESPGHAN 2018, Geneve Tims S., Rodriguez-Herrera
A. et al. ESPGHAN Abstract book 2018, N-O-013; 884. 7. Tims S. Rodriguez-Herrera A., et al. ESPGHAN Abstract book 2018, N-O-013; 884. 8. Tims S.,et al. ESPGHAN Abstract book
2018, N-eP-029; 950.
*Dotyczy badań nad scGOS/lcFOS (9:1).
Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko
matki jest unikalne i niepowtarzalne. W ok. 87% składa się z wody, a jego stałe składniki to kolejno: laktoza, tłuszcz, oligosacharydy, białko, witaminy i składniki mineralne, nukleotydy
i inne unikalne składniki, w tym m.in. przeciwciała, hormony czy enzymy.
Materiał przeznaczony dla pracowników służby zdrowia

Więcej informacji www.akademiabebilon.pl
2019_12_17_005

