
Witepsol H15

Tłuszcz stały Adeps solidus
dostępny pod nazwą Witepsol H15

Właściwości: drobne, białe do białożółtych, przeświecające perełki, o temperaturze 
topnienia od 35°C

Dostępne gramatury: 
25g, 50g, 100g

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania
leków recepturowych i aptecznych. 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 30038 

Nowe podłoże  
farmakopealne, półsyntetyczne podłoże 
przeznaczone do sporządzania czopków 
oraz globulek recepturowych



Witepsol H15 

Czopki i globulki wylane do form należy pozostawić do zestalenia 
w temperaturze pokojowej, NIE ZESTALAĆ W LODÓWCE!
Pozostawienie do zestalenia w lodówce, może powodować wewnętrzną deformację 
globulek i czopków - puste przestrzenie

Przykładowe recepty:

        

Bismuthi subgallici 
Neomycini sulfatis 
Zinci sulfurici  
Witepsoli  
M.f.supp.rect. 

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek
doodbytniczo.

0,1
0,25
0,02
q.s.

D.t.d. No 24

Czopki na hemoroidy ze
stanem bakteryjnym

Rp.

        
Pyralgini
Witepsoli q.s.
M.f. supp. rect. 

D.S. 1-3 x dziennie 1 czopek 
doodbytniczo.

0,75
q.s.

D.t.d. No 12

Czopki p/bólowe, p/gorączkoweRp.
        

Metronidazoli 
Witepsoli 
M.f. supp. rect. 

D.S. 1 x dziennie 1 czopek 
doodbytniczo.

1,0
q.s.

D.t.d. No 12

Czopki w zakażeniach 
beztlenowcami

Rp.

        

Lignocaini hydrochlorici 
Balsam Szostakowskiego
Witepsoli  
M.f.supp.rect.  

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek
doodbytniczo.
Preparat nadaje się do długotrwałego stosowania
UWAGA! RECEPTA PEŁNOPŁATNA

0,15
0,4
q.s.

D.t.d. No 24

Czopki na przewlekłe hemoroidy,
czopki osłaniająco-kojące

Rp.

        

Bismuthi subcarbonici
Ichtammoli
Prednisoloni
Procaini hydrochlorici
Witepsoli
M.f.supp.rect. 

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek
doodbytniczo.

0,5
0,05

0,015
0,2
q.s.

D.t.d. No 24

Czopki na hemoroidy ze stanem
zapalnym, świądem i bólem

Rp.

        

Detreomycini 
Witepsoli 
M.f.supp.rect.

D.S. 1 czopek doodbytniczo co 
12 godzin.

0,2
q.s.

D.t.d. No 12

Czopki na ropne, bakteryjne
choroby odbytu

Rp.



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.

        

Gentamycini sulfurici 
Prednisoloni 
Clotrimazoli
Acidi borici
Witepsoli
M.f.glob.vag. 

D.S. 1 globulkę raz (na noc).

0,08
0,004

0,2
0,06
q.s.

D.t.d.  No 12

Globulki na mieszane zakażenia
bakteryjno-grzybicze,
 z towarzyszącym świądem

Rp.

Neomycyni sulfurici   
Neomycini
Acidi lactici     
Witepsoli           
M.f.glob.vag.  

D.S. 1 globulkę na noc.

        

0,25
200 000 j.m.

0,01
q.s.

D.t.d.  No 12

Globulki na mieszane zakażenie
bakteryjno-grzybiczne

Rp.

        

Metronidazoli
Detreomycini 
Acidi borici 
Sacchari Lactis 
Witepsoli 
M.f.glob.vag.

D.S. 1 globulkę na noc.   

0,5
0,3
0,1

0,15
q.s.

D.t.d.  No 12

Globulki na ostre zakażenia
bakteryjno-pierwotniakowe

Rp.

        
Progesteroni    
Witepsoli        
M.f.glob.vag.

D.S. ściśle wg wskazań lekarza.  

0,05 – 0,2
q.s.

D.t.d.  No 12

Hormonalna terapia zastępczaRp.

        

Clotrimazoli     
Acidi lactici    
Witepsoli       
M.f.glob.vag.

D.S. 2 razy dziennie 1 globulkę przez
3 dni lub 1 x na noc przez 6 dni.

0,2
0,01
q.s.

D.t.d.  No 12

W zakażeniach pochwy i sromu
wywołanych drożdżakami

Rp.

        

Acidi lactici
Vitamini E puri 
Witepsoli
M.f.glob.vag.

D.S. 1 raz 1 globulkę na noc.

0,03
0,04
q.s.

D.t.d.  No 24

Globulki o działaniu
regenerująco-odżywczym, 
po kuracji antybiotykowej

Rp.
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Podmiot odpowiedzialny:

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89
Fax: +48 22 212 87 16
E-mail: biuro@actifarm.pl

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków www.actifarm.pl

Kody BLOZ:

Witepsol H15
25g - 3560841
50g - 3560842

100g - 3560843

Dodatkowe zalety Witepsolu:
surowiec nie wymaga przechowywania w lodówce,

łatwo emulguje wodne roztwory substancji leczniczych,

dobrze łączy się z substancjami pomocniczymi takimi jak: lanolina, para�na ciekła,

swobodnie łączy się z witaminami A i E oraz roztworami olejowymi,

sporządzone czopki i globulki nie wymagają przechowywania w lodówce o ile 
nie zawierają substancji termolabilnych (np. nystatyny),

stanowi podłoże szczególnie przydatne do substancji podnoszących 
lub obniżających temperaturę topnienia albo wymagających dobrego rozproszenia 
lub zemulgowania,

* Witepsol H15 wykazuje podobne właściwości do masła kakaowego pod względem 
wypełnienia formy (odnotowano przybliżone wartości standaryzacji matrycy dla obu 
podłoży).

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

Informacje dotyczące preparatyki Witepsolu:

wykazuje zjawisko kontrakcji, dzięki czemu wykonane czopki bardzo łatwo wyjmuje się z formy,

sporządzanie czopków i globulek przy pomocy miksera recepturowego wymaga 
większych obrotów, ok. 7 - 9,

wprowadzenie fazy wodnej i olejowej należy wykonać w momencie upłynnienia 
masy czopkowej.

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


