
W materiale przedstawiono kilka złożonych zestawień składów,
przydatnych w praktyce lekarza pediatry.

Leki recepturowe uzupełniają armamentarium w stanach chorobowych wymagających 
doraźnego zastosowania preparatu w zindywidualizowanej dawce bądź stężeniu. 
Preparaty te są rekomendowane w doraźnym leczeniu stanów wymagających szybkiego 
działania, takich jak alergia, bolesne kolki, pleśniawki jamy ustnej. W podanych przepisach 
uwzględniono nowe podłoża dostępne w polskiej recepturze (Celugel, Oleogel), 
a także trwałe podłoże do wyrobu czopków i globulek (Witepsol).

Informacja dla lekarzaInformacja dla lekarzaInformacja dla lekarza

Rp.

Benzocaini                           
Nystatini                          
Celugeli                        
M.f.gelatum

D.S. 4 - 6 razy dziennie 

Żel (100 000 j.m. nystatyny/g) do 
miejscowego leczenia pleśniawek w jamie 
ustnej o działaniu przeciwgrzybicznym i 
miejscowo znieczulającym

1,5
5 mln j.m.

ad   50,0

Rp.

Benzocaini           
Acidi ascorbici         
Glyceroli 85%                      
Vit. A                         
Vit. E puri                          
Celugeli                    
M.f. gelatum

D.S. Na błonę śluzową jamy ustnej

Żel miejscowo znieczulający i regenerujący 
na błonę śluzową jamy ustnej

aa

ad

1,0
5,0

500 000 j.m.
1,0

50,0
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Rp.

Hydrocortisoni          1,0 (lub 2,0)
Oleogeli                     ad  100,0
M.f. gelatum

D.S. Na zaostrzone atopowo miejsca, 
2 razy dziennie

Żel o działaniu przeciwzapalnym, 
przeciwświądowym i przeciwalergicznym

Acidi salicylici      
Resorcini              
96% Ethanoli     
Celugeli     
M.f. gelatum

D.S. 1 raz na noc

Żel na trądzik młodzieńczy

1,5
2,0

10,0
ad  100,0

Rp.

Thymoli
Mentholi         
96% Ethanoli     
Celugeli        
M.f.gelatum    

D.S. 1 - 3 razy dziennie 

Preparat przeciwświądowy w świądzie 
różnego pochodzenia

 
aa

 
ad

 
0,2

20,0
100,0

Rp.

Luminali                                 
Witepsoli                    
M.f. suppos.anal.    
Sto dziewięćdziesiąt 
dwa mg fenobarbitalu

D.S. w zależności od wskazań, 
dawkowanie dobierane indywidualnie.

Czopki o działaniu uspokajającym, 
przeciwpadaczkowym

- Dawkę fenobarbitalu można zwiększyć do 15mg
- Dawka sumaryczna fenobarbitalu musi być zapisana słownie,
np. dla czopków 8 mg - sto dziewięćdziesiąt dwa mg luminalu,
       dla czopków 15 mg - trzysta sześćdziesiąt mg luminalu
Zastosowanie - klinicznie poważne stany wymagające podania 
leku uspokajającego, także jako kolejny lek w padaczce dziecięcej 
(w leczeniu skojarzonym), pomocniczo w drgawkach innego 
pochodzenia (m.in. guzy mózgu) 

0,008
q.s.

D.t.d.  No 24

Rp.

Papaverini hydrochlorici          
Witepsoli                                     
M.f. suppos.anal.       

D.S. 1 - 3 razy dziennie 1 czopek

Preparat stosowany w stanach spastycznych 
przewodu pokarmowego, kolkach

0,01
q.s.

D.t.d.  No 24

Rp.

Ol. Lavandulae                       
Ol. Lini                                           
Vit. E puri                                     
Oleogeli                                 
M.f. gelatum

D.S. Do pielęgnacji okolic 
pieluszkowych

Żel o działaniu regenerującym naskórek

gtt. 2
5,0
1,0

ad  100,0

Rp.
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