
RECEPTURY APTECZNE

DERMATOLOGIA
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Atopowe 
Zapalenie Skóry
Nadkażony bakteryjne/Wyprysk żylakowy

 

Atopowe 
Zapalenie Skóry1

2

Praktyczna porada:  
Przepis można zmodyfikować: 
• dodając mniejszą ilość Hydrocortisoni  

np. 0,5,  0,25 – dawka dla małych dzieci

Ważne: 
Nie ma odpowiednika 
w gotowych maściach.

Praktyczna porada:Praktyczna porada:  
Przepis można zmodyfikować: Przepis można zmodyfikować: 
• • Zwiększyć stężenie Zwiększyć stężenie HydrocortisoniHydrocortisoni do  do 2,02,0
 

Rp.

Hydrocortisoni 1,0
Ung. Cholesterolii ad 100,0
M.f. ung

Rp.

Hydrocortisoni 1,0
Erythromycini 1,0
Lanolini 

Vaselini

Aq destill. aa ad 100,0
M.f. ung

D.S. zewnętrzne 1x dziennie
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AMARA RECEPTURY APTECZNE / DERMATOLOGIA

Leczenie łuszczycy

Leczenie łuszczycy

Etap 1 - Usuwanie łuski

Etap 2 - Leczenie nacieku
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Praktyczna porada: 
Przepis można zmodyfikować:
• usunąć Acidi salicilici,  

dzięki temu maść będzie działać  
leczniczo na świerzb

• można również zwiększyć stężenie  
Sulphuris ppt do 10,0

Ważne:
Nie ma odpowiednika 
w gotowych maściach. 

Praktyczna porada: 
Przepis pacjent stosuje w terapii minuto-
wej, codziennie dłużej
Przepis można zmodyfikować:
• zmienić stężenie Dithranoli  

maksymalnie do 1,0

Ważne:
Nie ma odpowiednika  
w gotowych maściach. 

Rp.

Dithranoli 0,5
Pasta zinci ad 100,0
M.f. pasta

Rp.

Acidi salicilici 3,0
Sulphuris ppt 5,0
Lanolini 

Vaselini

Aq destill. aa ad 100,0
M.f. ung

D.S. zewnętrzne 1x dziennie

D.S. zewnętrzne 1x dziennie
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Maści na choroby alergiczne  
przy nietolerancji preparatów gotowych

Maści na choroby alergiczne  
przy nietolerancji preparatów gotowych 

Receptura apteczna – lek szyty na Twoją miarę!

Maść chłodząca – zastosowanie na ciało

Krem Eucerynowy – zastosowanie na twarz 
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Rp.

Eucerini 60,0
Aq. destill ad 100,0
M.f. ung. 

Rp.

Lanolini

Vaselini

Aq. destill aa ad 100
M.f. ung.

D.S. zewnętrzne 1x dziennie

D.S. zewnętrzne 1x dziennie

Najważniejszą zaletą receptury  
aptecznej jest dostosowanie  
w składzie preparatu, dawki bądź 
stężenia substancji czynnej  
do indywidualnych potrzeb  
pacjenta, jego wieku i nasilenia stanu 
chorobowego. Bardzo często istnieje 
potrzeba użycia stężenia bądź dawki 
substancji leczniczej mniejszych  
niż te, które są dostępne  
w gotowych preparatach.

Ogromną zaletą większości leków 
recepturowych jest brak w ich składzie 
substancji konserwujących,  
zapachowych oraz barwników.

Receptura apteczna jest potrzebna i 
niezastąpiona! – szczególnie ważna w 
przygotowaniu leków dla małych dzieci.

Brak gotowych odpowiedników
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