
Nowy surowiec farmaceutyczny! Witepsol H15, czyli lipidowe, 
półsyntetyczne podłoże do sporządzania recepturowych postaci leku: 
czopków (suppositoria rectalia) oraz globulek (globuli vaginales).

Czopki i globulki dopochwowe sporządzane z wykorzystaniem Witepsolu - nowego 
podłoża dostępnego w polskiej recepturze aptecznej posiadają następujące zalety:
 

są trwalsze od czopków i globulek wykonanych na maśle kakaowym. 
Witepsol nie ulega jełczeniu, jest bardzo stabilny �zykochemicznie;

dają możliwość wykonania prostych jak i złożonych składów leków recepturowych;

powodują łatwe uwalnianie substancji leczniczej - równomiernie rozproszonej
lub zemulgowanej w całej masie czopkowej;

większość czopków i globulek nie wymaga przechowywania w lodówce;

szczególnie wskazane w przypadkach wzmożonego wydzielania błon śluzowych;

* czopki z Witepsolem H15 charakteryzują się dużą estetyką i korzystnymi 
właściwościami aplikacyjnymi.

Informacja dla lekarza

*Podane informacje pochodzą z artykułu: „Podłoże czopkowe Witepsol H15 – nowy surowiec recepturowy” 
Aptekarz Polski nr 151 marzec 2019

Witepsol H15 jest surowcem farmaceutycznym:
    dopuszczonym do obrotu zgodnie z Pozwoleniem nr 30038;
    przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są 
refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

Witepsol H15 (Adeps solidus)
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych 
i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 30038
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Podmiot odpowiedzialny:

Już wkrótce kolejne nowe surowce farmaceutyczne przeznaczone 
do sporządzania leków recepturowych.

Przykładowe recepty:
Rp.

Progesteroni      0,1
Witepsoli              q.s.
M.f. glob. vag.   D.t.d. No 12

D.S. 1gałkę dopochwowo na noc.
Hormonalna terapia zastępcza, 
zapobieganie rozrostowi endometrium

Rp.

Clotrimazoli              0,2
Neomycini sulfurici 0,3
Witepsoli                    q.s.
M.f. glob. vag.   D.t.d. No 12

D.S. 1 gałkę dopochwowo na noc
W mieszanych zakażeniach 
bakteryjno-grzybiczych.

Rp.

Furagini      0,05
Witepsoli              q.s.
M.f. glob. vag.    D.t.d. No 12

D.S. 1 gałkę dopochwowo na noc
Ostre i przewlekłe, nierzeżączkowe 
zakażenie dróg moczowo-płciowych

Rp.

Pyralgini              0,75
Witepsoli              q.s.
M.f. supp. rect.    D.t.d. No 12

D.S. 1-3  x dz. 1 czopek doodbytniczo
Czopki p/bólowe, p/gorączkowe

Rp.

Metronidazoli     1,0
Witepsoli              q.s.
M.f. supp. rect.     D.t.d. No 12

D.S. 1x1 czopek doodbytniczo
W zakażeniach beztlenowcami, 
pro�laktyka okołooperacyjna

Rp.

Bismuthi subnitrici 0,4
Zinci oxydati  0,15
Tetracaini hydrochlorici 0,025
Witepsoli  q.s.
M.f. supp. anal.  D.t.d. No 24

D.S. 1-2 x dz. 1 czopek doodbytniczo
Czopki p/hemoroidom

Witepsol H15 (Adeps solidus)


