
Jednorazowa Dobowa Jednorazowa Dobowa

Acidum acetylsalicylicum Kwas acetylosalicylowy

inhibitor cyklooksygenazy;

przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, 

przeciwzapalne, antyagregacyjne*

Uczulenie na salicylany; ^^ciężka niewydolność wątroby, 

ciężka niewydolność nerek, skaza krwotoczna, napady astmy 

oskrzelowej 

(w przeszłości wywołane podaniem salicylanów); choroba 

wrzodowa żołądka lub dwunastnicy 

doustnie
0,3 - 1,0

*0,03 - 0,15

1,0 - 3,0

*0,03 - 0,15
1,0 3,0

Acidum salicylicum Kwas salicylowy Antyseptyczne, keratolityczne*

Nadwrażliwość na salicylany lub inne NLPZ, czynna choroba 

wrzodowa, astma aspirynowa, wrodzone i nabyte skazy 

krwotoczne, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-

fosforanowej.

zewnętrznie

0,05 0,25 - -

zewnetrznie

Adonidis vernalis tinctura Nalewka z ziela miłka wiosennego

Słabe i krótkotrwałe działanie 

zwiększające siłę skurczu mięśnia 

sercowego i zwalniające jego czynność.

Uczulenie na którykolwiek składnik nalewki, farmakoterapia 

innymi preparatami o tym samym kardiologicznym profilu 

działania.

doustnie
1,0

wg FP IV

3,0

wg FP IV

3,0

wg FP IV

10,0

wg FP IV

Alumini subaceticum solutum Płyn Burowa / Kwaśna woda

Ściagające, przeciwzapalne.

Wskazania: stłuczenia, obrzęki stany 

zapalne

Nie stosować na otwarte rany

Stosowany głównie 

do okładów 

w rozcieńczeniu 

1:3 – 1:2

Ammonium bromatum Amonu bromek
Silnie uspokajający, ułatwia zasypianie, 

duże dawki hamują napady padaczkowe.
Gruźlica, stany zapalne przewodu pokarmowego. doustnie - - -

0,5

UWAGA: dla 

prepeartów 

zawierających 

więcej niż jedną sól 

bromkową, 

maksymalna łączna 

dawka dobowa - 1,0 

(w tym bromku 

amonowego 

maksymalnie 0,5)

Argenti nitras Srebra azotan
Bakteriobójcze, przyżegające, 

odkażające, ściągające.
zewnętrznie

Balsamum peruvianum Balsam peruwiański słabo odkażająco zewnętrznie

Benzocainum (Anaesthesinum) Benzokaina / Anestezyna Miejscowo znieczulające Nadwrażliwość na benzokainę. zewnętrznie

Bismuthum subcarbonicum Bizmutu węglan zasadowy

Ściągające;

Osłaniające i zobojętniające nadmiar 

kwasu w żołądku

doustnie 0,50 1,50 1,00 3,00

doodbytniczo 0,2 - 0,4 0,4 - -

zewnętrznie - -

Bismuthum subnitricum Bizmutu azotan zasadowy
Ściągające, przeciwzapalne, wysuszający, 

osłaniający.
zewnętrznie - -

doustnie 0,4 - 0,8 1,2 - -

doustnie

zewnętrznie

0,4 - 0,8 

-

1,2

-
- -

Calcium chloratum 

hexahydricum
Wapnia chlorek sześciowodny

Przeciwkrwotoczne, przeciwświądowe, 

przeciwwysiękowe, niedobory wapnia 

w organizmie.

Uszkodzenie nerek i niewydolność nerek, kamica nerkowa, 

terapia glikozydami naparstnicy.
dożywnie (wlewy) - 1,0 2,0 2,0

Calcium gluconicum Wapnia glunkonian Zapobieganie niedoborom wapnia
Uszkodzenie nerek i niewydolność nerek, kamica nerkowa, 

terapia glikozydami naparstnicy.
doustnie 0,5 - 1,0 3,0 - 6,0 - -

Calcium lacticum Wapnia mleczan Zapobieganie niedoborom wapnia
Uszkodzenie nerek i niewydolność nerek, kamica nerkowa, 

terapia glikozydami naparstnicy.
doustnie 0,5 - 1,0 1,0 - 4,0 - -

Camphora Kamfora

Rozgrzewające, słabo przeciwświądowe; 

wywołuje miejscowe przekrwienie, lekko 

znieczulające.

Uczulenie na kamforę i pochodne. zewnętrznie - -

Capsici tinctura Nalewka z owoców pieprzowca

Rozszerza naczynia krwionośne skóry. 

Stosowana jest wyłącznie zewnętrznie w 

bólach mięśniowych i reumatycznych. 

Wchodzi także w skład wcierek do skóry 

głowy stosowanych przy nadmiernym 

wypadaniu włosów.

Miejscowo rozgrzewające i drażniące.

Uczulenie na kapsaicynę. zewnętrznie - -

doustnie 0,5 2,0 0,75 3,0

domięśniowo 0,5 2,0 1,0 3,0

zewnętrznie - -

Aktualny na dzień 02.11.2022r

Szczegółowy opis substancji sporządzono na podstawie FP XII 2020, Warszawa 2021;  t.III

zasypka: 1,0% - 10,0%

dopochwowo:

roztwory: 1,0% - 2,0%

globulki: 0,06

do przepłukiwań: 0,5% - 2,0%

Acidum lacticum Ściągające, przyżegające
Nie stosować w uczuleniu na kwas mlekowy;

Nadwrażliwość na kwas mlekowy, podrażnienia.
do przyżegania: 20,0% - 50,0%

na śluzówkę: 0,5%

do pędzlowania: 10,0% - 20,0%

zewnętrznie

dopochwowo (roztwory): 0,5%

Substancja czynna

Działanie Przeciwwskazania ^^

Dawka [g]

Zwykle stosowana MaksymalnaDroga podania
Nazwa lacińska Nazwa polska

1,0% - 3,0%

*10,0%

Acidum tannicum (Tanninum)

Silnie ściągające; działanie słabo 

odkażające, hemostatyczne, 

zmniejszające stan zapalny, 

hemostatyczne.

Nadwrażliwość na taninę.

^^Nie stosować u dzieci poniżej 4 r. życia.

wlew doodbytniczy: 0,5%
doodbytniczo

-
roztwór: 1,0% - 20,0%

maść: 0,5% - 10,0%

-zewnętrznie

maść: 1,0% - 10,0%

maść do oczu: 3,0%

Acidum boricum

Słabe przeciwbakteryjne i 

przeciwgrzybicze; 

tylko do użytku zewnętrznego

Nie stosuje się wewnętrznie ze względu na działanie 

neurotoksyczne i możliwość kumulacji w organizmie;

^^Nie stosować u dzieci (szczególnie poniżej 4. rż.), na duże 

lub sączące się rany, rozległe zmiany zapalne ani duże 

powierzchnie.

-

10,0%

*50,0%

Kwas borowy

Kwas mlekowy

Tanina

-

roztwór: 1,0% - 3,0%

maść: 1,0% - 10,0%

roztwór: 1,0% - 10,0%

do nacierań 1,0 – 15,0%

maść: 10,0% - 15,0%

-

Calcium carbonicum 

praecipitatum

Zapobieganie niedoborom wapnia, 

zapobiegawczo w osteoporozie;

Stosowany zewnętrznie: ściągająco 

i wysuszająco.

Niewydolność nerek, kamica nerkowa.

Bismuthum subgallicum 

(Dermatol)

Odkażające, ściągające;

Stosowany jako środek wysuszający 

i osłaniający.
zasypka: 25,0% - 100,0%

maść: 20,0%

zasypka: 10,0% - 20,0%

maść: 5,0% - 20,0%

roztwór: 1,0% - 3,0%

maść: do 10,0%

zawiesina: do 5,0%

maść: 5,0% - 10,0%

Ammonium bituminosulfonicum 

/ Ichtammolum (Ichtiol)

Słabo odkażający, drażniący, 

przeciwzapalny i przeciwobrzękowy; 

stosowany w dermatologii

Uczulenie na ichtiol; nie stosować na uszkodzoną skórę. zewnętrznie

do przemywań: 1,0% - 5,0%

na skórę: 2,0% - 15,0%

na skórę: 1,0% - 2,0%

do przepłukiwań: 0,05% - 0,1%

do worka spojówkowego: 0,1% - 0,5%

noworodkom: 1,0% 1 kropla do worka 

spojówkowego

do pędzlowania jamy ustnej: 1,0% - 

2,0%

w stomatologii: 10,0% - 20,0%

-

Ichtamol / ichtiol

maść: 2,0%

maść do oczu: 1,0%

krople do oczu: 0,5%

Chloramphenicolum 

(Detreomycyna)

Antybiotyk; przeciwbakteryjnie

Wskazania: miejscowe leczenie ropnych 

chorób skóry zakażonej drobnoustrojami 

opornymi na leczenie innymi 

antybiotykami.

Współistniejąca grzybica, odczyny alergiczne, łuszczyca, 

nie stosować u dzieci i u kobiet w ciąży.

^^Nadwrażliwość na detreomycynę, schorzenia wątroby, 

schorzenia szpiku kostnego w wywiadzie, ciężkie zaburzenia 

czynności nerek, zaburzenia hemopoezy w wywiadzie, 

nieprawidłowy skład krwi w wywiadzie. Nie stosować u 

kobiet ciężarnych, karmiących piersią, ani u dzieci do 11 lat. 

Chloramfenikol / Detreomycyna

Bizmutu galusan zasadowy

Wapnia węglan

^^ opracowano na podstawie  Kart Charakterystyk Produktów Leczniczych, zawierających w składzie poszczególne surowce



doodbytniczo 0,03 0,06 0,06 0,24

doustnie 0,03 0,06 0,06 0,24

Coffeinum anhydricum Kofeina bezwodna pobudzające
Nadciśnienie, dusznica bolesna, bezsenność, nerwice

Nie stosować u dzieci. Ciąża i okres karmienia piersią.
doustnie 0,1 - 0,2 0,3 - 0,5 0,3 1,5

doustnie 0,5 mg 1,5 mg - -

zewnętrznie - - - -

Dithranolum Ditranol / Cignolina

keratolityczne;

UWAGA! silne działanie drażniące; 

Wskazania: grzybice, liszaje, łuszczyca

Uczulenie na związki fenolowe, choroby nerek, stany zapalne 

skóry, niedokrwistość.

 ^^Nie stosować z kortykosteroidami

zewnętrznie

roztwór, maść

0,1% - 0,5%

(do 30 min.)

roztwór, maść:

1,0% - 3,0%
- -

doustnie 0,025 0,05 - 0,1 0,05 0,15

domięśniowo 0,025 0,05 - 0,075 - -

zewnętrznie - -

doustnie 0,2 - 0,25 1,0 1,0 4,0

zewnętrznie - -

doustnie 0,2 - 0,25 1,0 1,0 4,0

Ethacridini lactas Etakrydyny mleczan / Riwanol

Przeciwbakteryjne, odkażające;

Zastosowanie: w leczeniu uporczywego 

trądziku, łojotoku oraz atopowego 

zapalenia skóry; w czyrakach, ropniach, 

ciemieniusze, otarciach naskórka, 

oparzeniach, owrzodzeniach oraz innych 

stanach zapalnych skóry.

Do dezynfekcji skaleczeń; trudno 

gojących się, ropiejących ran 

(przymoczki, okłady)

Kobiety w ciąży i okresie laktacji. zewnętrznie - -

Formaldehydum 35% Formaldechyd

Środek dezynfekujący;

Silnie odkażające (wywołujące martwicę 

tkanek), przeciwpotne, ściągające.

Zastosowanie: jako środek 

dezynfekujący; w niższych stężeniach 

wchodzi w skład preparatów 

przeciwpotnych.

Kobiety w ciąży i okresie laktacji, silnie podrażnia drogi 

oddechowe
zewnętrznie - - - -

domięśniowo /

dożylnie
0,08

3 mg/kg 

masy ciała
-

5 mg/kg

masy ciała

zewnętrznie - -

zewnętrznie - -

doustnie 0,01 0,02 0,02 0,06

Hydrogenium peroxydatum 30% 

/ 

Perhydrol

Wodoru nadtlenek 30% / 

Perhydrol

Przyżegające; do przygotowywania 

preperatów farmaceutycznych
zewnętrznie

Hydrogenium peroxydatum 3% 

/

Woda utleniona

Wodoru nadtlenek 3% / 

Woda utleniona

Odkażające; 

do przygotowania preparatów 

farmaceutycznych

Wskazania: odkażanie ran, do płukania 

gardła w stanach zapalnych, w kosmetyce 

do maści wybielających.

zewnętrznie

domięśniowo 0,05 - 0,1 - - -

dożylnie (wlewy) 0,05 - 0,1 0,4 0,25 1,0

do znieczuleń: 

infiltracyjnych 

przewodowych

zewnętrznie - -

Magnesium subcarbonicum Magnezu węglan

Zobojętniające, adsorbujące, w małych 

dawkach zapierająco.

Wskazania: nadkwaśność, choroba 

wrzodowa

doustnie 0,5 2,5 2,0 6,0

Magnesium oxydatum Magnezu tlenek

Zobojętniające, adsorbujące, w małych 

dawkach zapierająco.

Wskazania: nadkwaśność, choroba 

wrzodowa

doustnie 0,25 – 0,5 1,0 – 2,0 - -

doustnie 10,0 - 20,0 10,0 - 20,0 - -

domięśniowo 2,0 - 10,0 roztwór: 20,0% - -

dożylnie (wlewy) 1,0 - 10,0 - - -

Codeinum phosphoricum Przeciwkaszlowe, przeciwbólowe

U dzieci poniżej 1 roku życia; kaszel z ropną wydzieliną, 

stosowanie inhibitorów MAO, zaparcia;

^^astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa, zaburzenia 

oddychania; uzależnienie od opioidów, śpiączka; kodeina 

uzależnia psychicznie i fizycznie; 

nie może być stosowana w sposób ciągły ani u dzieci poniżej 

12. roku życia.

Kodeiny fosforan półwodny

maść: 1,0%

maść do oczu: 0,5%

roztwór: 0,01% - 0,2%

maść i zasypka: 0,5% - 2,5%

Erythromycinum

Przeciwbakteryjne;

Antybiotyk makrolidowy o działaniu 

bakteriostatycznym, w większych 

dawkach działa również bakteriobójczo.

Wskazania: zakażenia bakteryjne

Nadwrażliwość na antybiotyki z grupy makrolidów, ciężkie 

uszkodzenie wątroby.

Doustnie: w niedoborach miedzi;

drażniąco na układ pokarmowy-

wymiotnie;

Zewnętrznie: przeciwgrzybiczo, 

bakteriobójczo, ściągająco, w większych 

stężeniach żrąco;

Wskazania: grzybice jamy ustnej i skóry, 

do przemywania ran

Ephedrinum hydrochloricum

Sympatykomimetyk; rozszerzające 

oskrzela, zwężające naczynia krwionośne; 

podnosi ciśnienie krwi, działa 

analeptycznie, zwiększa stężenie 

katecholamin, pobudza psychicznie, 

obkurcza naczynia śluzówki nosa, 

rozszerza źrenice.

Wskazania: dychawica oskrzelowa, 

moczenie nocne, zatrucia morfiną 

i barbituranami, stany zapalne śluzówki 

nosa.

Choroba wieńcowa, nadciśnienie, nadczynność tarczycy.

krople i maść do nosa: 0,5% - 1,0%

Miedzi siarczan

Efedryny chlorowodorek

Erytromycyna

Cuprum sulfuricum

na skórę do 3%;

na błony śluzowe: w rozcieńczeniu 1:2

w roztworach: do 3%

do płukania jamy ustnej: 0,2% - 0,3%

Hydrokortyzonu octanHydrocortisoni acetas

Glikokortykosteryd; 

przeciwzapalnie, łagodzi obrzęki i świąd 

skóry, przeciwuczuleniowo.

Wskazania: stany zapalne, wypryski, 

wysypki alergiczne, ukąszenia owadów, 

w leczeniu hemoroidów.

Ciąża i kobiety karmiące, u noworodków nie zaleca się 

stosowania hydrokortyzonu.

0,25% - 2,5%

Gentamycini sulphas
Antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu 

przeciwbakteryjnym (bakteriobójcze)

Uczulenie na antybiotyki z grupy aminoglikozydów, 

uszkodzenie nerek, może powodować uszkodzenie nerwu 

słuchowego
maść: 0,1% - 0,3%

maść do oczu: 0,3%

roztwór: 0,3%

Gentamycyny siarczan

Lidocainum hydrochloricum

Miejscowo znieczulające 

i antyarytmiczne;

Wskazania: do znieczuleń miejscowych 

i infiltracyjnych.

roztwory:

0,25% - 0,5%

1,0% - 2,0%

na błony śluzowe: 1,0% - 4,0%

Lidokainy chlorowodorek

Magnesium sulfuricum

Przeczyszczające przeciwdrgawkowe, 

przeciwarytmiczne;

Wskazania: zaparcia, kamica żółciowa.

Magnezu siarczan



Menthae piperitae tinctura
Nalewka mietowa / 

Krople miętowe

Wiatropędnie, rozkurczająco na przewód 

pokarmowy, przeciwwymiotnie, 

poprawia procesy trawienia.

Wskazania: brak łaknienia, niestrawność, 

wzdęcia, wymioty.

Uczulenie na miętę pieprzową; nie powinno się podawać 

dzieciom do 6 roku życia ze względu na drażniące działanie 

mentolu na drogi oddechowe.

doustnie - - - -

Mentholum Mentol

Miejscowo znieczulające, 

przeciwświądowe;

Pobudza zakończenia nerowe powodując 

uczucie chłodu, słabe znieczulające 

miejscowo;

Wskazania: nerwobóle, pokrzywki 

skórne, stany zapalne błon śluzowych 

gardła.

Uczulenie na mentol;

nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.
zewnętrznie - -

domięśniowo 0,5 1,0 1,0 3,0

dożylnie 0,5 1,0 2,5 2,0

doodbytniczo 0,75 1,5 0,75 3,0

doustnie 0,5 - 1,0 2,0 0,5 2,0

dopochwowo 0,5 1,0 1,0 1,5

doodbytniczo 1,0 1,0 1,0 2,0

doustnie 0,5 1,0 1,0 2,0

dożylnie 

(powolne wlewy)
0,5 1,0 1,0 4,0

doustnie 0,005 - 0,02 0,03 *0,1 *0,1

doodbytniczo 0,015 0,03 0,03 0,1

podskórnie 0,005 - 0,01 0,03 *0,06 *0,06

domięśniowo 0,005 - 0,01 0,02 0,02 0,06

dożylnie 0,005 - 0,01 0,01 - 0,02 0,01 0,06

Natrium benzoicum Sodu benzoesan

Wykrztuśne, antyseptyczne, 

sekretolityczne;

Wskazania: nieżyty górnych dróg 

oddechowych.

Nadwrażliwość na kwas benzoesowy. doustnie 0,3 - 1,0 3,0 - -

Natrium biboricum 

(tetraboricum) 
Boraks

W pleśniawkach;

Antyseptyczne, ściągające, grzybobójcze.

Wskazania: dezynfekcja błon śluzowych, 

pleśniawki.

Niewydolność nerek, uszkodzenia błony śluzowej żołądka 

i jelit.
zewnętrznie - -

doustnie 0,15 - 1,5 2,0 - 5,0 - -

dożylnie

zewnętrznie - -

Natrium bromatum Sodu bromek

Uspokajające, przeciwdrgawkowe, 

ułatwia zasypianie.

Wskazania: nadmierna pobudliwość 

nerwowa, napady drgawek, nadczynność 

tarczycy.

Uczulenie na brom, niewydolność nerek. doustnie - - -

1,0

UWAGA!

dla preparatów 

zawierających 

więcej niż jedną sól 

bromkową 

maksymalna łączna 

dawka dobowa - 1,0 

(w tym bromku 

amonowego 

maksymalnie 0,5)

Natrium chloratum Sodu chlorek

Roztwor izoosmotyczny;

Elelktrolit - utrzymuje ciśnienie 

osmotyczne osocza i płynów 

pozakomórkowych.

Wskazania: niedobór NaCl, oparzenia, 

Retencja sodu i wody. dożylnie 0,9% - - -

doustnie 0,5 – 1,0 wg FPIV 10,0 wg FPIV 2,0 wg FPIV 12,0 wg FPIV

zewnętrznie - -

doustnie 0,25 1,0 - 4,0 1,5
6,0

*8,4

zewnętrznie - -

doustnie 500 000 j.m 1 500 000 j.m 1 000 000 j.m 6 000 000 j.m

dopochwowo

zewnętrznie - -

podskórnie, 

domięśniowo
0,04 - 0,08 0,12 0,1 0,2

doustnie 0,04 - 0,1 do 0,3 0,2 0,6

doustnie 15 - 30 -

zewnętrznie

domięśniowo 0,1 - 0,2 - 0,3 0,6

doustnie 0,1 0,3 0,3 0,6

domięśniowo, 

dożylnie
0,1 - 0,2 0,4 0,3 0,6

doustnie 0,1 0,3 0,3 0,6

doustnie 0,01 - 0,015 0,02 0,04

podskórnie 0,005 - 0,01 0,01 0,01 0,02

na błony śluzowe: 0,3%

na skórę: do 10%

Metamizolum natrium

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 

słabo przeciwzapalne, rozkurczowe

Wskazania: klasyczny lek 

przeciwgorączkowy, bóle różnego 

pochodzenia również pooperacyjne, 

do stosowania doraźnego 

w krótkotrwałym leczeniu.

Nie stosować przewlekle. 

Nie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami 

w obrazie krwi, u osób z niewydolnością wątroby.

przeciwbakteryjne (beztlenowce), 

przeciwpierwotniakowe
Ciąża, skaza krwotoczna.

Morphinum hydrochloricum

Silne przeciwbólowe, depresyjnie 

na ośrodek nerwowy i oddechowy; znosi 

perystaltykę powoduje zaparcia, zwęża 

źrenice, zmniejsza diurezę.

Wskazania: silne bóle, bóle pooperacyjne 

i medycyna paliatywna.

*w zaawansowanej chorobie 

nowotworowej

Niewydolność oddechowa, dychawica oskrzelowa, zmiany 

wątrobowe, uzależnienie od opiatów.

^^Dawkowanie indywidualnie ustalane przez lekarza - 

powoduje silne uzależnienie i przyzwyczajenie.

Metronidazolum

Sodu metamizol / Pyralgina

Metronidazol

Morfiny chlorowodorek / Dionina

do 1,0%

Natrium salicylicum

Przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 

przeciwzapalny, antyseptyczny.

mniejsza agregację płytek krwi, działa 

żółciopędnie, moczopędnie oraz słabo 

uspokajająco

Wskazania: choroby reumatyczne, nieżyty 

górnych dróg oddechowych, 

przeziębienie, grypa, angina.

Nadwrażliwość na salicylany, choroba wrzodowa, 

uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego, uszkodzenia 

wątroby i nerek.

płyn do pędzlowania: 20,0%

Natrium bicarbonicum 

(hydrogenocarbonicum)

alkalizujące, do wyrównania kwasicy;

zobojętnia sok żołądkowy, silnie 

alkalizujący, zwiększa sekrecję 

w drogach oddechowych.

Wskazania: kwasica metaboliczna, 

nieżyty błon śluzowych.

1 mEq/kg masy ciała 3 mEq/kg masy ciała

roztwór: 1,0% - 4,0%

Alkaloza metaboliczna, retencja sodu.

Sodu salicylan

Sodu wodorowęglan

aerozol: 0,5%

maść: 3,0%

maść do oczu: 0,5%

Nystatinum

Antybiotyk przeciwgrzybiczny, źle 

wchłania się z przewodu pokarmowego, 

niska toksyczność.

Wskazania: grzybice i drożdżyce jamy 

ustnej i przewodu pokarmowego, pochwy 

oraz skóry. Profilaktyka 

w antybiotykoterapii doustnej.

Uczulenie na nystatynę.
200 000 j.m

100 000 j.m/g

Neomycini sulphas

Antybiotyk aminoglikozydowy, 

przeciwbakteryjne;

Wskazania: biegunki bakteryjne, 

w okulistyce, zakażenia bakteryjne skóry 

i trudno gojące rany, oparzenia.

*przed zabiegiem chirurgicznym

Uczulenie na antybiotyki aminoglikozydowe.Neomycyny siarczan

Nystatyna

Phenobarbitalum natricum 

(Luminalum natrium)

przeciwpadaczkowe;

Wskazania: nadmierna pobudliwość 

nerowa, bezsenność, w małych dawkach 

zmniejsza poziom bilirubiny we krwi

Choroba wieńcowa, miastenia, zaburzenia czynności nerek 

i wątroby, ciąża i okres karmienia.

Papaverinum hydrochloricum

rozkurczające mięsnie gładkie;

zwiększa przepływ wieńcowy, mózgowy, 

płucny; znosi stany spastyczne oskrzeli, 

dróg żółciowych i układu moczowego.

Jaskra.

Paraffinum liquidum
przeczyszczające, osłaniające 

na śluzówkę jelit; środek zmiękczający

Papaweryny chlorowodorek

Parafina ciekła

Fenobarbital / Luminal

Fenobarbital sodowy

Pilocarpinum hydrochloricum

cholinomimetyk; w jaskrze;

pobudza zakończenia nerwów 

parasympatycznych, pobudza wydzielanie 

śliny i pot;.

Wskazania: jaskra, zatrucie atropiną, 

na porost włosów.

Ciąża i okres karmienia, dychawica oskrzelowa, stany 

spastyczne mięśni gładkich.
Pilokarpiny chlorowodorek

w maściach, mazidłach, płynach do kąpieli

Phenobarbitalum  (Luminalum) przeciwpadaczkowe, nasenne



zewnętrznie - -

doustnie
0,04 (dawka 

podtrzymująca)

0,08(dawka 

początkowa)

zewnętrznie - -

Procaini hydrochloridum /

Polocainum

Prokainy chlorowodorek / 

Polokaina
miejscowo znieczulające

zewnętrznie;

lędźwiowo

domięśniowo

dożylnie

nasiękowo

przewodowo

zewnątrzoponowo

-

0,8

2,0

0,5

0,5

0,6

0,6

Resorcinum Rezorcyna

Keratolityczne, przeciwzapalne, 

ściągające, bakteriobójcze, grzybobójcze.

Wskazania: łuszczyca, trądzik, bakteryjne 

zapalenia skóry, wypryski łojotokowe, 

grzybice.

Związek toksyczny. Nie stosowac u chorych z niewydolnością 

wątroby i nerek.
zewnętrznie - -

Saccharum lactis / Lactosum Laktoza 

Przeczyszczające.

Wskazania: zaparcia u niemowląt 

i małych dzieci.

Uczulenie na laktozę. doustnie - -

Sulfur praecipitatum Siarka strącona

Przeciwświerzbowe, przeciwgrzybicze, 

przeciwbakteryjne, wysuszające.

Wskazania: łojotok, trądzik, świerzb, 

grzybice i nadmierne łuszczenie się skóry.

zewnętrznie - -

Talcum venetum Talk

Osłaniające, osuszające, poślizgowe.

Wskazania: wzmożona potliwość, baza 

do zasypek i pudrów.

zewnętrznie - -

Urea Mocznik

zmiękczające, nawilżające;

Działanie zależne od stężenia: nawilżająco 

(2%), 

zmiękczająco (15%), 

keratolitycznie (powyżej 30-40%)

Wskazania: choroby skóry, alergie

zewnętrznie - -

Valerianae tinctura
Nalewka z korzenia kozłka 

lekarskiego

Uspokajające, zmniejsza pobudliwość 

nerową.

Wskazania: nerwice różnego 

pochodzenia, bezsenność.

Uczulenie na kozłek lekarski. doustnie
1,0 – 3,0 

wg FP IV

10,0 

wg FPIV
- -

Zincum oxydatum Cynku tlenek

Ściągające, osuszające, przeciwzapalne.

Wskazania: zakażone rany, odleżyny, 

trądzik, zasypki przeciwpotne.

— zewnętrznie - -

maść, zasypka, zawiesina: 

5,0% - 30,0%

Zewnętrznie per se  oraz ww pudrach 

i zasypkach.

10,0% - 30,0%

maść, pasta: 15,0% - 25,0%

roztwory do wstrzykiwań:

2,0% - 4,0%

1,0% - 2,0%

0,1% - 1,0%

0,25% - 0,5%

1,0% - 2,0%

1,0% - 4,0%

maść, pasta: 5,0% - 10,0%

roztwór: 1,0% - 5,0%

wg wieku od 4,0 – 10,0.

krople do oczu: 1,0% - 4,0%

maść do oczu: 2,0%

Prednisolonum

glikokortykosteroid; przecziwzapalne, 

przeciwalergiczne, immunosupresyjne;

Wskazania: stany zapalne i alergiczne.

Grzybice, guźlica, choroby wirusowe.

0,0075 - 0,01

0,25% - 0,5%

Pilocarpinum hydrochloricum

cholinomimetyk; w jaskrze;

pobudza zakończenia nerwów 

parasympatycznych, pobudza wydzielanie 

śliny i pot;.

Wskazania: jaskra, zatrucie atropiną, 

na porost włosów.

Ciąża i okres karmienia, dychawica oskrzelowa, stany 

spastyczne mięśni gładkich.
Pilokarpiny chlorowodorek

Prednizolon




