Postępowanie przeciwbólowe w zależności od rozległości i stopnia urazu tkanek
na podstawie „Rekomendacje w uśmierzaniu bólu okołooperacyjnego w chirurgii ogólnej”
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I
Zabiegi operacyjne połączone
z niewielkim urazem tkanek
Zabiegi chirurgiczne o natężeniu bólu w okresie
pooperacyjnym wynoszącym < 4 pkt. wg NRS lub VAS, np.:

Kategorie
zabiegów:

• wycięcie zmian skórnych
• wycięcie zmian tkanki podskórnej i tkanek miękkich
• nacięcie ropni tkanek miękkich
• wycięcie regionalnych węzłów chłonnych (szyjnych, pachowych,
pachwinowych)
• operacje przepukliny pachwinowej, udowej, pępkowej
• wymiana ekspandera na protezę
• miejscowe wycięcie guza piersi, wycięcie kwadrantu piersi,
mastopeksja, plastyka redukcyjna
• operacje żylaków kończyn dolnych (zabiegi klasyczne
i miniinwazyjne)

III
Zabiegi operacyjne połączone
ze znacznym urazem tkanek

Zabiegi operacyjne o natężeniu bólu w okresie pooperacyjnym
wynoszącym > 4 pkt. wg NRS lub VAS, ale czas trwania dolegliwości
bólowych w okresie pooperacyjnym jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni, np.:

Zabiegi operacyjne o natężeniu bólu w okresie pooperacyjnym
wynoszącym > 4 pkt. wg NRS lub VAS, jednakże czas trwania
dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest zazwyczaj
dłuższy niż 3 dni, np.:

• operacja tarczycy
• operacja uchyłku Zenkera
• amputacja piersi (prosta, zmodyfikowana radykalna)
• założenie ekspandera pod m. piersiowy większy (I etap rekonstrukcji piersi)
• laparoskopia diagnostyczna lub zwiadowcza
• wycięcie wyrostka robaczkowego (klasycznie, laparoskopowo)
• wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową
• operacja przepuklin w bliznach pooperacyjnych i dużych przepuklin
brzusznych (dostęp klasyczny, laparoskopowy)
• laparoskopowe zabiegi w obrębie rozworu przełykowego przepony
• laparoskopowe zabiegi bariatryczne
• tracheostomia
• operacja żylaków lub szczeliny odbytu
• embolektomia
• zabiegi w technice TEM
• amputacja palców, stopy, dłoni

• laparotomia zwiadowcza, uwolnienie zrostów
• operacje żołądka
• operacje jelita cienkiego
• operacje jelita grubego (klasyczne i laparoskopowe)
• operacje trzustki
• operacje wątroby
• operacje dróg żółciowych (poza laparoskopowym wycięciem
pęcherzyka żółciowego)
• wycięcie śledziony, nerki, nadnerczy
• rekonstrukcje piersi płatami uszypułowanymi
• fasciotomia
• amputacja goleni, uda, ramienia

IV
Zabiegi operacyjne połączone
z rozległym urazem tkanek
Operacje dotyczące jednoczasowo więcej niż jednej jamy ciała
oraz zabiegi rekonstrukcyjne po znacznych urazach. Spodziewany
poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi > 6 pkt.
wg VAS lub NRS, a czas trwania dolegliwości bólowych w okresie
pooperacyjnym jest dłuższy niż 7 dni, np.:
• wycięcie przełyku przez torakolaparotomię
• operacje rekonstrukcyjne w urazach wielonarządowych
z otwarciem dwóch jam ciała

Rozważyć zastosowanie w celu indukowania efektu analgezji z wyprzedzeniem:
• metamizolu (1 – 2,5 g) dożylnie
• paracetamolu (1 g dożylnie lub 1 – 2 g doodbytniczo)
• ketoprofenu (50 – 100 mg) lub deksketoprofenu (25 – 50 mg) we wlewie dożylnym

Farmakoterapia
przed zabiegiem
operacyjnym:

•m
 etamizol (1 – 2,5 g, maks. 5 g/d) co 6 – 12 godzin dożylnie lub
doustnie
• lub paracetamol 1 g dożylnie lub doustnie co 6 godz. w połączeniu
z zastosowaniem leku z grupy NLPZ we wlewie dożylnym lub
doustnie
U pacjenta po zabiegu operacyjnym zaklasyfikowanym do kategorii I,
u którego wystąpi ból o nasileniu 4 lub powyżej 4 wg NRS, należy
zastosować połączenie tramadolu z paracetamolem lub
tramadol w kroplach (zastosowanie preparatu tramadolu w kroplach
ułatwi dostosowanie dawkowania leku do potrzeb chorego).

Farmakoterapia
po zakończeniu
zabiegu operacyjnego:

II
Zabiegi operacyjne połączone
z miernym urazem tkanek

W 1. dobie pooperacyjnej można zastosować leki przeciwbólowe
drogą doustną w dawkach frakcjonowanych:
• metamizol – 500 mg
• lub też paracetamol (0,5 – 1 g, maks. 4 g/d) skojarzony (lub nie)
z jednym z następujących NLPZ:
– ketoprofen (50 mg) p.o. co 6 – 8 godz.
– deksketoprofen (25 mg) p.o. co 6 – 8 godz.
– diklofenak (50 mg) p.o. co 8 godz.
– ibuprofen (400 mg) p.o. co 8 godz.
– naproksen (250 – 500 mg) p.o. co 8 godz.
W przypadku niewystarczającej analgezji należy zastosować połączenie
tramadolu z paracetamolem lub tramadol w kroplach.

• metamizol (1 – 2,5 g, maks. 5 g/d) co 6 – 12 godzin dożylnie
• lub paracetamol 0,5 – 1 g dożylnie co 6 godz. w skojarzeniu (lub nie)
z zastosowaniem:
– ketoprofenu (50 – 100 mg) we wlewie dożylnym co 12 godz.
– lub deksketoprofenu (25 mg) we wlewie dożylnym co 8 godz.
• lub doustny preparat tramadolu z paracetamolem
Dodatkowo w razie bólu, na żądanie chorego należy podawać:
• doustny preparat tramadolu z paracetamolem
• lub małe dawki opioidów dożylnie metodą NCA (okres refrakcji – 10 min.)
– tramadolu (10 – 20 mg)
– lub morfiny (1 – 2 mg)
– lub oksykodonu (0,03 mg/kg m.c.)

W 2. – 3. dobie po zabiegu operacyjnym można zastosować
nieopioidowe leki przeciwbólowe drogą doustną w dawkach
frakcjonowanych, np.:
• doustny preparat tramadolu z paracetamolem
• lub metamizol – 500 mg
• lub też paracetamol (0,5 – 1 g, maks. 4 g/d) skojarzony (lub nie) z
jednym z następujących NLPZ:
– ketoprofen (50 mg) p.o. co 6 – 8 godz.
– deksketoprofen (25 mg) p.o. co 6 – 8 godz.
– diklofenak (50 mg) p.o. co 8 godz.
– ibuprofen (400 mg) p.o. co 8 godz.
– naproksen (250 – 500 mg) p.o. co 8 godz.

• ciągły dożylny wlew opioidu (np. morfina, oksykodon) – w dawce ustalonej „metodą miareczkowania”
• lub przy dostępności odpowiedniego sprzętu można zastosować PCA z użyciem opioidów
Dożylny wlew lub frakcjonowane podawanie opioidów powinno być skojarzone z zastosowaniem NLPZ (I poziom wiarygodności wg EBM):
• metamizol (1 – 2,5 g, maks. 5 g/d) co 6 – 12 godzin dożylnie
• lub paracetamol 0,5 – 1 g dożylnie co 6 godz. w skojarzeniu (lub nie) z zastosowaniem:
– ketoprofenu (50 – 100 mg) we wlewie dożylnym co 12 godz.
– lub deksketoprofenu (25 mg) we wlewie dożylnym co 8 godz.

Należy pamiętać o konieczności uśmierzania tzw. bólów przebijających poprzez zastosowanie dodatkowych dawek opioidów:
• morfiny 1 – 2 mg i.v., można powtórzyć po 10 – 15 minutach
• oksykodonu 1 – 2 mg i.v., można powtórzyć po 15 minutach
• lub doustnego preparatu tramadolu z paracetamolem

W przypadku stosowania leków z grupy NLPZ należy pamiętać o konieczności zastosowania preparatu z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. omeprazol 20 mg,
a u pacjentów o podwyższonym ryzyku krwawienia z przewodu pokarmowego dawka powinna być zwiększona do 40 mg).
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Poltram Combo (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum). Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. Wskazania: Objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Zastosowanie leku należy ograniczyć do tych pacjentów z bólem o umiarkowanym i dużym nasileniu, którzy wymagają zastosowania połączenia
tramadolu z paracetamolem. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i młodzież (≥ 12 lat). Dawkę ustala się w zależności od stopnia nasilenia bólu oraz odpowiedzi pacjenta na lek. Początkowa zalecana dawka to 2 tabletki preparatu Poltram Combo. W razie potrzeby można przyjąć kolejne dawki, nie przekraczając 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na
dobę. Odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin. W żadnych okolicznościach Poltramu Combo nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia niezbędne jest długotrwałe stosowanie preparatu, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w stosowaniu, jeśli to możliwe) w celu weryfikacji
konieczności dalszego stosowania. Dzieci: Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Poltramu Combo u dzieci w wieku < 12 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej. Pacjenci w podeszłym wieku. Można podawać zwykle stosowane dawki, jednak trzeba pamiętać, że u ochotników > 75 lat okres półtrwania fazy wydalania po podaniu doustnym zwiększał
się o 17%. U pacjentów > 75 lat zalecany odstęp pomiędzy podaniem dawek powinien być dłuższy niż 6 godz., ze względu na zawartość tramadolu. Ze względu na zawartość tramadolu nie należy stosować Poltramu Combo u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10–30 ml/min) należy
wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami do 12 godzin. Ponieważ na drodze hemodializy lub hemofiltracji tramadol jest usuwany bardzo powoli, podanie po dializie w celu utrzymania analgezji nie jest konieczne. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie preparatu Poltram Combo jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby
można rozważyć ostrożne stosowanie, pod warunkiem wydłużenia odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami. Sposób podawania: Doustnie. Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu. Nie należy tabletek łamać ani żuć. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zatrucie alkoholem, lekami
nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi. Poltramu Combo nie wolno stosować u pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 2 tygodni poprzedzających leczenie zażywali inhibitory monoaminooksydazy (MAO). Ciężka niewydolność wątroby. Padaczka oporna na leczenie. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: W celu uniknięcia
przypadkowego przedawkowania, pacjenta należy poinformować, aby nie przekraczał zalecanej dawki oraz nie stosował jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym sprzedawanych bez recepty) lub tramadol bez zgody lekarza. Nie należy stosować Poltramu Combo: u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) oraz w przypadku
ciężkiej niewydolności oddechowej. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z chorobą wątroby niespowodowaną marskością poalkoholową. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć ostrożne stosowanie, pod warunkiem wydłużenia
odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami. Tramadolu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidów. Mimo że tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi on objawów odstawiennych. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek lub przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie z grupy selektywnych inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe, opisywano występowanie drgawek. Pacjenci z wyrównaną padaczką oraz osoby podatne na występowanie drgawek mogą być leczone tramadolem wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Drgawki występowały u pacjentów otrzymujących
tramadol w zalecanych dawkach. Ryzyko może się zwiększyć w przypadku przyjmowania dawek tramadolu większych niż zalecane. Nie należy stosować z opioidami o działaniu agonistyczno–antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna). Poltram Combo powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów: uzależnionych od opioidów, po urazach głowy, ze stanami
drgawkowymi, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, z ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Przedawkowanie może mieć toksyczne działanie na wątrobę. W dawkach terapeutycznych tramadol może powodować objawy odstawienne. Rzadko
obserwowano uzależnienie lub nadużywanie. Po nagłym odstawieniu mogą wystąpić objawy podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów. Zgodnie z doświadczeniem klinicznym uważa się, że objawów odstawienia można uniknąć poprzez stopniowe zmniejszenie dawki podczas odstawiania leku, szczególnie po długotrwałym okresie leczenia. W pojedynczej pracy opisano, że
zastosowanie tramadolu podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu wyjaśnienia powyższego działania należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy. Działania niepożądane: Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, zgłaszanymi u > 10% pacjentów podczas badań klinicznych, były: nudności, zawroty głowy
i senność. Poniżej wymienione działania niepożądane zostały przedstawione zgodnie z częstością występowania i klasyfikacją układów i narządów. Zaburzenia psychiczne: często: splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu; niezbyt często: depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć; rzadko: uzależnienie; bardzo rzadko: nadużywanie (w obserwacji po
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu). Zaburzenia układu nerwowego: bardzo często: zawroty głowy, senność; często: ból głowy, drżenie; niezbyt często: mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szum w uszach; rzadko: ataksja, drgawki. Zaburzenia oka: rzadko: niewyraźne widzenie. Zaburzenia serca: niezbyt często: kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia
naczyniowe: niezbyt często: nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: niezbyt często: duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo często: nudności; często: wymioty, zaparcie, suchość w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia; niezbyt często: dysfagia, czarne stolce. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niezbyt często: podwyższenie
aktywności aminotransferaz. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często: nadmierna potliwość, świąd; niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niezbyt często: albuminuria, zaburzenia mikcji (zaburzenia w oddawaniu moczu i zatrzymanie moczu). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często: dreszcze, uderzenia gorąca, ból
w klatce piersiowej. Mimo iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można jednak wykluczyć ich wystąpienia. Tramadol: Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść. Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisuje rzadkie przypadki zmian działania
warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego. Rzadko: reakcje nadwrażliwości ze strony układu oddechowego (na przykład duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja. Rzadko: zmiany apetytu, osłabienia narządu ruchu oraz zahamowanie oddychania. Mogą wystąpić zaburzenia psychiczne różniące się międzyosobniczo co do nasilenia
i rodzaju. Mogą to być zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności do percepcji poznawczej i zmysłowej (np. zachowania decyzyjne, zaburzenia postrzegania). Zgłaszano przypadki pogorszenia astmy, jednak nie ustalono związku przyczynowego. Po nagłym odstawieniu mogą wystąpić objawy
podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkineza, drżenia oraz zaburzenia żołądka i jelit. Inne działania niepożądane, które w rzadkich przypadkach występowały po nagłym odstawieniu tramadolu, to: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, dzwonienie w uszach i inne objawy ze strony ośrodkowego układu
nerwowego. Paracetamol: Działania niepożądane występują rzadko, ale mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka skórna. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń morfologii krwi, w tym trombocytopenii i agranulocytozy, które niekoniecznie mogły mieć związek ze stosowaniem paracetamolu. W kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii
podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryny. W innych badaniach nie wykazano zmian czasu protrombinowego. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 17791, wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00–728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00,
fax +48 22 364 61 02, www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. CHPL: 2012.04.25.
Polprazol PPH (Omeprazolum). Skład i postać: 1 kapsułka dojelitowa twarda zawiera 40 mg omeprazolu. Wskazania: Dorośli: Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzenia żołądka. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami terapia eradykacyjna Helicobacter pylori
(H. pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia. Leczenie refluksowego
zapalenia przełyku. Długoterminowe leczenie podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku. Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku. Leczenie zespołu Zollingera–Ellisona. Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała ≥ 10 kg: Leczenie refluksowego zapalenia przełyku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej
w chorobie refluksowej przełyku. Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat: W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie u dorosłych. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy: U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę.
U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych dwóch tygodni podawania leku. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie uzyskuje się zwykle w okresie czterech
tygodni. Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy: W celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń dwunastnicy u pacjentów H. pylori–ujemnych oraz gdy eradykacja H. pylori nie jest możliwa, zaleca się stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczającą może być dawka dobowa 10 mg. W razie niepowodzenia terapii dawka może zostać
zwiększona do 40 mg na dobę. Leczenie owrzodzeń żołądka: Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie
zalecane jest stosowanie omeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie uzyskiwane jest zwykle w okresie ośmiu tygodni. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka: W celu zapobiegania nawrotom owrzodzenia żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową oporną na leczenie zaleca się stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta
może być zwiększona do 40 mg raz na dobę. Schematy zalecane w celu eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową: W celu eradykacji zakażenia H. pylori przy wyborze antybiotyków należy uwzględnić indywidualną tolerancję leków przez pacjenta oraz należy kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi charakterystykami lekooporności,
a także wytycznymi dotyczącymi leczenia: Omeprazol 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1000 mg, wszystkie produkty dwa razy na dobę przez jeden tydzień; lub: Omeprazol 20 mg + klarytromycyna 250 mg (zamiennie 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub 500 mg lub tynidazol 500 mg), wszystkie produkty dwa razy na dobę przez jeden tydzień; albo: Omeprazol 40 mg
jeden raz na dobę z amoksycyliną 500 mg oraz metronidazolem 400 mg (lub 500 mg lub tynidazolem 500 mg), wszystkie produkty trzy razy na dobę przez jeden tydzień. W każdym z powyższych schematów leczenia jeżeli po zakończeniu kuracji u pacjenta utrzymuje się zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć. Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze
stosowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych): W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) zalecane jest stosowanie produktu omeprazolu w dawce 20 mg jeden raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie zmian następuje w okresie do czterech tygodni. U pacjentów, u których
w tym czasie nie doszło do pełnego wygojenia po wstępnej serii podawania leku, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów z podwyższonym ryzykiem ich wystąpienia: W profilaktyce owrzodzeń
żołądka lub owrzodzeń dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów podwyższonego ryzyka ich wystąpienia (wiek > 60 lat, wcześniejsze występowanie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy, wcześniejsze występowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego) zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg jeden raz na dobę. Leczenie refluksowego zapalenia
przełyku: Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie doszło do zagojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, proces ten zwykle zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się omeprazol w dawce
40 mg raz na dobę, a wygojenie zmian uzyskuje się zwykle w okresie do ośmiu tygodni. Długoterminowe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wygojonym refluksowym zapaleniem przełyku: W długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku zaleca się podawanie omeprazolu w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności
dawkę można zwiększyć do 20–40 mg raz na dobę. Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku: Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. Ponieważ możliwa jest odpowiednia reakcja na dawkę 10 mg na dobę, wskazane jest rozważenie indywidualnego dostosowania dawkowania. Jeżeli kontrola objawów nie została osiągnięta po czterech tygodniach leczenia
omeprazolem w dawce 20 mg na dobę, zalecane jest przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych. Leczenie zespołu Zollingera–Ellisona: U pacjentów z zespołem Zollingera–Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować, dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg na dobę. Skuteczną kontrolę
uzyskiwano u wszystkich pacjentów z ciężką postacią choroby oraz niewystarczającą reakcją na inne sposoby leczenia, a u ponad 90% pacjentów skuteczne jest leczenie podtrzymujące dawką w zakresie od 20 mg do 120 mg na dobę. Dawki omeprazolu większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych. Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała
≥ 10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia przełyku oraz leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku: Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała ≥ 10–20 kg: 10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 20 mg na dobę. Dzieci w wieku powyżej 2 lat oraz o masie ciała ≥ 20 kg: 20 mg raz na
dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 40 mg na dobę. Refluksowe zapalenie przełyku: Okres leczenia wynosi 4–8 tygodni. Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku: Okres leczenia wynosi 2–4 tygodni. Jeżeli kontroli objawów nie uzyskano po 2–4 tygodniach leczenia, pacjent powinien zostać poddany
dalszym badaniom diagnostycznym. Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat. Leczenie wrzodów dwunastnicy wywołanych zakażeniami H. pylori: Przy wyborze odpowiedniej terapii skojarzonej mającej na celu eradykację zakażenia H. pylori należy kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi wytycznymi dotyczącymi lekooporności drobnoustrojów, czasem trwania leczenia
(najczęściej 7 dni, lecz niekiedy do 14 dni), a także odpowiednim zastosowaniem środków przeciwbakteryjnych. Leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza specjalistę. Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące: Masa 15–30 kg – terapia skojarzona dwoma antybiotykami: omeprazol 10 mg, amoksycylina w dawce 25 mg/kg masy ciała oraz klarytromycyna w dawce
7,5 mg/kg masy ciała, wszystkie produkty podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień. Masa ciała 31–40 kg – terapia skojarzona dwoma antybiotykami: omeprazol 20 mg, amoksycylina w dawce 750 mg oraz klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała, wszystkie produkty podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień. Masa ciała > 40 kg – terapia skojarzona dwoma
antybiotykami: omeprazol 20 mg, amoksycylina w dawce 1 g oraz klarytromycyna w dawce 500 mg, wszystkie produkty podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień. Pacjenci z niewydolnością nerek – nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczające może być stosowanie dawki dobowej wynoszącej 10–20 mg. Pacjenci
w podeszłym wieku (> 65 roku życia) – nie jest konieczna zmiana dawkowania. Sposób podawania leku: Zalecane jest przyjmowanie produktu Polprazol PPH w kapsułkach rano, najlepiej na czczo, przez połknięcie ich w całości, popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie wolno żuć ani kruszyć. Dotyczy pacjentów z zaburzeniami połykania oraz dzieci, które są w stanie pić lub połykać
pokarm półstały: Pacjent może otworzyć kapsułkę, a zawartość połknąć bezpośrednio, popijając połową szklanki wody, lub po jej zmieszaniu z nieco kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym, musem jabłkowym lub po wymieszaniu z wodą niegazowaną. Pacjent powinien zostać pouczony, że zawiesinę należy wypić natychmiast (lub w czasie do 30 minut od przygotowania) oraz że
w każdym przypadku zawiesinę należy wymieszać bezpośrednio przed wypiciem, a po jej przyjęciu należy wypić pół szklanki wody. Ewentualnie pacjenci mogą ssać kapsułkę i połykać mikrogranulki, popijając połową szklanki wody. Mikrogranulek nie wolno żuć. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którykolwiek składnik produktu.
Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: W przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów (np. istotnego niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, utrudnienia połykania, wymiotów krwistych, lub
smolistego stolca), a także w przypadku podejrzenia lub obecności owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć obecność zmian nowotworowych, ponieważ leczenie preparatem Polprazol PPH może łagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie. Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru oraz inhibitorów pompy protonowej. W przypadku gdy stosowanie łączne atazanawiru oraz
inhibitora pompy protonowej jest uznane za nieuniknione, zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. ocena poziomu wiremii) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg z dawką rytonawiru 100 mg; nie należy stosować dawki omeprazolu większej niż 20 mg. Omeprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące żołądkowe wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać
wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na hipo– lub achlorhydrię. Należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi rezerwami ustrojowymi lub z czynnikami ryzyka sprzyjającymi zmniejszeniu wchłaniania witaminy B12 podczas długotrwałego leczenia. Omeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia
omeprazolem należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2C19. Interakcję obserwuje się pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie zostało określone w sposób pewny. Na wszelki wypadek jednak nie zaleca się równoczesnego stosowania omeprazolu oraz klopidogrelu. U niektórych dzieci
z chorobami przewlekłymi może być konieczne stosowanie leczenia długoterminowego, lecz nie jest ono zalecane. Produkt Polprazol PPH zawiera sacharozę i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy. Stosowanie
leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter. Podobnie jak w przypadku wszystkich długotrwałych terapii, szczególnie stosowanych przez okres dłuższy niż 1 rok, pacjenci powinni pozostawać pod regularną kontrolą. Działania
niepożądane: Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych omeprazolu (występujących u 1–10% pacjentów) należą: bóle głowy, ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie oraz nudności/wymioty. Wymienione poniżej działania niepożądane zostały odnotowane lub były podejrzewane w programie badań klinicznych dotyczących omeprazolu oraz w praktyce klinicznej po
wprowadzeniu leku do obrotu. Żadne z działań niepożądanych nie było zależne od dawki. Wyszczególnione niżej reakcje niepożądane podzielono według częstości występowania oraz zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 i <1/10), niezbyt często (≥1/1000 i <1/100), rzadko (≥1/10 000 i <1/1000),
bardzo rzadko (<1/10 000) oraz nieznane (częstość występowania nie mogła zostać ustalona w oparciu o dostępne dane). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko: leukopenia, trombocytopenia; bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: reakcje z nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy oraz reakcja
anafilaktyczna/wstrząs. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: rzadko: hiponatraemia; bardzo rzadko: hipomagnezemia. Zaburzenia psychiczne: niezbyt często: bezsenność; rzadko: pobudzenie, splątanie, depresja; bardzo rzadko: agresja, omamy. Zaburzenia układu nerwowego: często: ból głowy; niezbyt często: uczucie zawrotu głowy, parestezje, senność; rzadko: zaburzenia smaku.
Zaburzenia oczne: rzadko: niewyraźne widzenie. Zaburzenia ucha i błędnika: niezbyt często: zawroty głowy. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko: skurcz oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: często: ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności/wymioty; rzadko: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza
przewodu pokarmowego. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej; bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często: zapalenie skóry, świąd, wysypka,
pokrzywka; rzadko: wypadanie włosów (łysienie), nadwrażliwość na światło; bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa–Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka. Zaburzenia mięśniowo–szkieletowe i tkanki łącznej: rzadko: bóle stawów, bóle mięśni; bardzo rzadko: osłabienie siły mięśniowej. Zaburzenia nerek i układu moczowego: rzadko: śródmiąższowe
zapalenie nerek. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne oraz zmiany w miejscu podania leku: niezbyt często: złe samopoczucie, obrzęki obwodowe; rzadko: zwiększona potliwość. Dzieci: Bezpieczeństwo omeprazolu zostało zbadane łącznie u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat z rozpoznaniem choroby związanej z nadmiernym
wydzielaniem kwasu solnego w żołądku. Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa długoterminowego od 46 dzieci, które otrzymywały terapię podtrzymującą omeprazolem podczas badania klinicznego dotyczącego ciężkiego nadżerkowego zapalenia przełyku przez okres do 749 dni. Profil zdarzeń niepożądanych był zasadniczo taki sam jak u dorosłych, zarówno
podczas leczenia krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Brak dostępnych długoterminowych danych dotyczących wpływu leczenia omeprazolem na dojrzewanie i wzrost organizmu. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 14171, wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 6, 00–728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00, fax +48 22 364 61 02, www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku Polprazol PPH 40 mg 28 kaps. wynosi: 45,03 PLN. Kwota dopłaty pacjenta wynosi: 22,52 PLN. ChPL: 2011.07.14.
Pyralgin (Metamizolum natricum). Skład i postać: 0,5 g/ml; roztwór do wstrzykiwań. 1 ampułka po 2 ml zawiera 1 g soli sodowej metamizolu. 1 ampułka po 5 ml zawiera 2,5 g soli sodowej metamizolu. Wskazania do stosowania: Bóle różnego pochodzenia o dużym nasileniu. Gorączka, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne. Metamizol w postaci roztworu do wstrzykiwań powinien być
stosowany tylko w przypadku, kiedy podanie doustne nie jest wskazane. Dawkowanie i sposób podawania: Pacjenci w wieku powyżej 15 lat (o masie ciała powyżej 53 kg). Jednorazowa dawka wynosi 0,5– 1g (1 ml – 2 ml), podawana dożylnie lub domięśniowo. W razie konieczności można podać dawkę jednorazową wynoszącą 2,5 g (5 ml), jednak ze względu na możliwość zmniejszenia ciśnienia
krwi należy zachować ostrożność. Jednorazową dawkę można podawać w razie konieczności, co 6–8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 5 g (10 ml). U dzieci. Jedynym wskazaniem u dzieci jest ciężka, zagrażająca życiu gorączka, kiedy inne leki przeciwgorączkowe są nieskuteczne lub przeciwwskazane. Lek należy stosować tak krótko, jak to jest tylko możliwe. Droga podania: i.m. lub i.v.
Dzieci o masie ciała: 9–15 kg – dawka jednorazowa: 0,2–0,5 ml; dzieci o masie ciała: 16–23 kg – dawka jednorazowa: 0,3–0,8 ml; dzieci o masie ciała: 24–30 kg – dawka jednorazowa: 0,4–1,0 ml; dzieci o masie ciała: 31–45 kg – dawka jednorazowa: 0,5–1,0 ml; dzieci o masie ciała: 46–53 kg – dawka jednorazowa: 0,8–1,8 ml. Jednorazową dawkę można podawać w razie konieczności, co 6–8 godzin.
Aby zmniejszyć ryzyko wstrząsu anafilaktycznego w czasie podawania leku drogą dożylną należy zachować następujące środki ostrożności: przed podaniem roztwór powinien być ogrzany do temperatury ciała; iniekcja dożylna powinna być przeprowadzona bardzo powoli (500 mg/1 min.). Przed podaniem dożylnym rekomendowane jest wcześniejsze rozcieńczenie leku w stężeniu 1:10 (amp.
2 ml w 20 ml, amp. 5 ml w 50 ml). Preparat może być rozcieńczony w roztworze glukozy 5%, w 0,9% roztworze NaCl lub płynie Ringera. Po rozcieńczeniu roztworu może nastąpić zmiana i (lub) pogłębienie zabarwienia w kierunku barwy żółtej, bez zmiany właściwości leku. Metamizol nie powinien być łączony z innymi produktami leczniczymi w tej samej strzykawce. Wczesne rozpoznanie wstrząsu
anafilaktycznego jest ułatwione poprzez ułożenie pacjenta w pozycji leżącej i stałe kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości bicia serca oraz częstości oddechów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol i inne pochodne pirazolonu; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w szczególności objawiająca się astmą, obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem
nosa; zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość); ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej; nie stosować z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon); nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia; nie stosować w ciąży
i w okresie karmienia piersią. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Preparat stosować ostrożnie: u pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym krwi mniejszym niż 100 mm Hg lub z niewydolnością serca; u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy; u pacjentów z astmą oskrzelową w szczególności jeśli towarzyszy
jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok. Stosowanie preparatu w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko agranulocytozy, dlatego nie należy go stosować dłużej niż 7 dni. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania preparatu należy kontrolować obraz krwi, gdyż metamizol może powodować uszkodzenie szpiku kostnego. Należy poinformować pacjenta o tym,
aby w razie wystąpienia objawów agranulocytozy, np. podwyższonej temperatury ciała połączonej z bólem gardła i owrzodzeniami w jamie ustnej natychmiast odstawił preparat i skontaktował się z lekarzem. Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki
natychmiast odstawił preparat i wezwał pomoc lekarską gdyż istnieje zagrożenie życia. Działania niepożądane: Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według układów i narządów zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥ 1 /10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥ 1 /1 000 do < 1 /100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie
może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego. Niezbyt często: osutka polekowa. Rzadko: zmiany skórne grudkowo–plamkowe. Mogą wystąpić także reakcje anafilaktoidalne i anafilaktyczne, szczególnie po podaniu dożylnym. Reakcje te mogą rozwijać się w trakcie wstrzyknięcia lub bezpośrednio po podaniu, występują jednak przeważnie
w pierwszej godzinie po podaniu. Mniej nasilone reakcje występują typowo w postaci zmian skórnych i w obrębie błon śluzowych (jak np. świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk), duszność i – rzadziej – zaburzenia żołądka i jelit. Takie lżej przebiegające odczyny mogą przechodzić w cięższe formy z uogólnioną pokrzywką, ciężkim obrzękiem naczynioruchowym (także w obrębie
krtani), ciężkim skurczem oskrzeli, zaburzeniami rytmu serca, spadkiem ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem). Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia takich objawów reakcji anafilaktycznej natychmiast odstawił preparat i wezwał pomoc lekarską, gdyż istnieje zagrożenie życia. U pacjentów z zespołem astmy aspirynowej nietolerancja
metamizolu objawia się typowo napadami astmy. Bardzo rzadko: napad astmy, zespół Stevens–Johnsona lub Lyella, wstrząs. Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Rzadko: leukopenia. Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość. Te reakcje są przypuszczalnie uwarunkowane immunologicznie. Mogą wystąpić także u osób, u których metamizol był wcześniej stosowany bez powikłań. Pojedyncze
doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku podawania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień. Do typowych objawów agranulocytozy należą wysoka gorączka, dreszcze, bóle gardła, trudności w połykaniu oraz stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy. U pacjentów otrzymujących
antybiotyki te objawy mogą mieć niewielkie nasilenie. Węzły chłonne oraz śledziona mogą pozostać bez zmian lub być tylko nieznacznie powiększone. Opadanie krwinek czerwonych jest znacznie przyspieszone, ilość granulocytów znacznie się zmniejsza lub zanikają całkowicie. Zwykle, lecz nie zawsze, występują prawidłowe wartości hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek objawów agranulocytozy należy natychmiast przerwać podawanie preparatu i skontrolować obraz krwi. Ważne jest aby nie odkładać decyzji o przerwaniu leczenia oczekując na wyniki badań laboratoryjnych, jeśli dojdzie do nieoczekiwanego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i gorączka nie ustępuje oraz gdy pojawią się kolejne lub nasilone bóle związane
z zapaleniem błony śluzowej, szczególnie jamy ustnej, nosa i gardła. Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe. Niezbyt często: podczas lub po podaniu preparatu mogą wystąpić reakcje hipotensyjne, które prawdopodobnie są uwarunkowane farmakologicznie, i nie towarzyszą im objawy reakcji anafilaktycznych lub anafilaktoidalnych. Mogą prowadzić one do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia
tętniczego krwi. Szybkie podanie dożylne zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia niedociśnienia. W przypadku bardzo wysokiej gorączki może wystąpić, zależne od dawki, krytyczne zmniejszenie ciśnienia krwi bez objawów nadwrażliwości. Zaburzenia nerek i dróg moczowych. Bardzo rzadko: może wystąpić nagłe pogorszenie czynności nerek, przy czym w niektórych przypadkach może
rozwijać się białkomocz, skąpomocz lub bezmocz oraz ostra niewydolność nerek. Może wystąpić również śródmiąższowe zapalenie nerek. Działania niepożądane, których częstość występowania nie została określona. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Po podaniu metamizolu w iniekcji może występować ból w miejscu wstrzyknięcia i odczyny miejscowe, a w bardzo rzadkich
przypadkach zapalenie żył. Zaburzenia żołądka i jelit. Nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w jamie ustnej. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Uszkodzenie wątroby. Zaburzenia układu nerwowego. Bóle i zawroty głowy. Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące
się zgonem. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej wywołuje hemolizę krwinek. Zaburzenia nerek i dróg moczowych. Po zastosowaniu bardzo dużych dawek metamizolu wydalanie nieszkodliwego metabolitu może powodować czerwone zabarwienie moczu. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2056, wydane
przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00–728 Warszawa, www. polpharma.pl; tel. +48 22 364 61 00, fax +48 22 364 61 02. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2012.09.10.

