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P O D ! O " A

Zbli#aj$ si% wakacje, 
a&wraz z&nimi ' upa(y. 

Temperatura, obok 
rozpuszczalno)ci i&pH, 

jest wa#nym 
czynnikiem 

wp(ywaj$cym na 
trwa(o)* leków 
recepturowych 

(a&w&zasadzie 
wszystkich leków).

Witepsol – pod!o"e 
do zada# specjalnych

W&aptece panuj$, 
a&przynajmniej 
powinny panowa*, 

optymalne dla przechowy-
wania leków temperatury, 
czyli bardzo ogólnie rzecz 
ujmuj$c, temperatura 
nie powinna przekracza* 
25°C. Przy wykonywaniu 
niektórych postaci leków 
temperatura mo#e by* 
naszym sprzymierze+cem, 
ale np. w&przypadku 
czopków i&globulek  
– wr%cz odwrotnie.

Niew$tpliwie pierwszym 
skojarzeniem z&pod(o#em 
czopkowym b%dzie mas(o 
kakaowe. Jednak sporz$-
dzanie czopków i&globulek 
na tym pod(o#u wi$#e si% 
z&licznymi ograniczeniami 
oraz niezgodno)ciami 
recepturowymi. Trudno)ci 
z&mas(em kakaowym nasilaj$ 
si% szczególnie w&czasie 
upa(ów, poniewa# (atwo si% 
topi oraz wolniej i&trudniej 
zastyga. I&wtedy, ca(y na 
bia(o, wkracza Witepsol H15.

WITEPSOL H15 — CO TO 
:â$Ħ&,:,(�-(67"

Witepsol to tak naprawd% 
nazwa grupy pod(o#y i&obecnie 
na rynku polskim mamy 
dost%pny jeden z&nich – 
Witepsol H15. Litera „H” oznacza 
nisk$ zawarto)* mono- i&digli-
cerydów (niska liczba hydroksy-
lowa). Oznacza to mniej wi%cej 
tyle, #e pod(o#e jest zbli#one 
pod wzgl%dem w(a)ciwo)ci do 
mas(a kakaowego najbardziej 
spo)ród ca(ej grupy witepsoli. 
Witepsol H15 to pod(o#e 
przeznaczone specjalnie do 
wykonania czopków, globulek 
i&pr%cików. Wyst%puje w&postaci 
ma(ych bia(ych peletek (kilka 
razy mniejszych od mas(a 
kakaowego), co przyspiesza 
roztapianie pod(o#a. Jest 
bardziej odporne mechanicznie 
od mas(a kakaowego oraz – co 
bardzo istotne – nie trzeba go 
przechowywa* w&lodówce.

:â$Ħ&,:2Ħ&,

Witepsol H15 ma ma($ 
ró#nic% mi%dzy temperatur$ 

topnienia i&krzepni%cia, 
co powoduje, #e szybciej 
zastyga. Wymaga to od 
osoby wykonuj$cej lek nieco 
wprawy, jednak po oswojeniu 
si% z&Witepsolem wylewanie 
masy czopkowej jest po 
prostu szybsze. Pod(o#e 
zastyga w&temperaturze 
pokojowej w&czasie 
ok. 30 minut, wi%c lek 
szybciej nadaje si% do 
wydania pacjentowi. 
Dla porównania mas(o 
kakaowe zastyga w&ci$gu 
ok. 60 minut po wst%pnym 
krzepni%ciu w&temperaturze 
pokojowej, a&nast%pnie reszta 
procesu wymaga lodówki 
(temperatura 2-8°C). Witepsol 
podczas zastygania kurczy 
si% (zjawisko kontrakcji), co 
dodatkowo u(atwia wyci$-
ganie gotowego leku z&formy. 
W&przeciwie+stwie do mas(a 
kakaowego Witepsol H15 ma 
w(a)ciwo)ci emulguj$ce, co 
rozszerza jego mo#liwo)ci 
zastosowania. Ta w(a)ciwo)* 
powoduje lepsze uwalnianie 
substancji czynnych 

mgr farm.  
Paulina Front



Witepsol – pod!o"e 
do zada# specjalnych
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w!"luzówce zarówno 
pochwy, jak i!w!ba#ce 
odbytu (pod$o%e $atwiej 
„$&czy si'” ze "luzówk&).

=$/(7<�32'â2Ĳ$�
I  UWAGI TECHNICZNE

Niew&tpliw& zalet& 
Witepsolu jest równie% 
to, %e nie przegrzewa si' 
i!nie musimy si' martwi( 
o!pó)niejsze prawid$owe 
zastygni'cie czopka lub 
globulki. Szybsze krzep-
ni'cie równie% korzystnie 
wp$ywa na równomierne 
rozproszenie substancji 
w!masie czopkowej. 
Witepsol radzi sobie zdecy-
dowanie lepiej z!du%ymi 
ilo"ciami substancji 
czynnych w!postaci proszku 
ni% mas$o kakaowe. Jest 
zgodny z!surowcami 
recepturowymi, nawet tymi 
problematycznymi, jak 
np. ichtiol, i!niepotrzebny 
jest dodatek emulgatora 
(samo pod$o%e ma takie 

w$a"ciwo"ci). Ponadto 
mo%liwe jest wprowadzanie 
do czopków i!globulek 
wykonanych na tym 
pod$o%u roztworów (np. 
nalewek). Dzi'ki wi'kszej 
lepko"ci i!szybszemu zasty-
ganiu substancje sypkie 
nie opadaj& tak $atwo 
na dno formy, co cz'sto 
zdarza si' w!przypadku 
mas$a kakaowego, je"li nie 
wyczujemy odpowiednio 
konsystencji mas$a.

W!przypadku Witepsolu H15 
nawet kilkukrotne 
podgrzewanie pod$o%a nie 
wp$ywa niekorzystnie na 
jego w$a"ciwo"ci. Czopki 
i!globulki wykonane 
z!u%yciem Witepsolu 
zostawiamy do zastygni'cia 
w!temperaturze pokojowej. 
Nie wk$adamy form do 
lodówki, bo niesie to ze 
sob& ryzyko zniekszta$cenia 
si' gotowego czopka 
lub globulki i!powstanie 

pustych przestrzeni. Bior&c 
pod uwag' wymienione 
w$a"ciwo"ci tego pod$o%a, 
czopki i!globulki wykonane 
na Witepsolu s& trwalsze, 
$atwiejsze do wyci&gania 
z!formy i!odporne na 
uszkodzenia mechaniczne.

Witepsol jest surowcem 
do receptury i!podlega 
refundacji. Równie% na 
mocy Rozporz&dzenia 
Ministra Zdrowia z!dnia 
12 pa)dziernika 2018 r. 
w!sprawie zapotrzebowania 
oraz wydawania z!apteki 
produktów leczniczych, 
"rodków spo%ywczych 
specjalnego przeznaczenia 
%ywieniowego i!wyrobów 
medycznych mo%na 
dokona( zmiany pod$o%a 
bez konieczno"ci konsul-
tacji z!lekarzem. Zmian' 
zapisujemy w!Dokumencie 
Realizacji Recepty, 
w!adnotacjach opisuj&c 
zmian' i!jej przyczyn'.

P O D * O + A

Witepsol to tak 
naprawd' nazwa grupy 

pod$o%y i!obecnie na 
rynku polskim mamy 

dost'pny jeden z!nich 
– Witepsol H15. 

Litera „H” oznacza nisk& 
zawarto"( mono- 

i!diglicerydów (niska 
liczba hydroksylowa).


