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 Leki na nadkwasotę

 neutralizujące nadmiar 
kwasów żołądkowych



Ranitydyna (ranitidine) – lek hamujący wydzielanie

kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka.

Jest stosowany głównie w terapii 

choroby wrzodowej żołądka 

i dwunastnicy.

 Leki na nadkwasotę
 hamujące wydzielanie kwasów żołądkowych



 Leki na dolegliwości gastryczne

 węgiel leczniczy
Węgiel leczniczy określany też medycznym jest rodzajem 

aktywowanego węgla drzewnego. Jest środkiem o silnych 

właściwościach adsorbujących i osłaniających. Po spożyciu wiąże on substancje 

znajdujące się w przewodzie pokarmowym, które wzmagają czynnośd ruchową jelit, 

a co za tym idzie skutkują przedostaniem się wody do światła jelit i w efekcie biegunkę. 

Ponadto, udowodniono naukowo, że węgiel powoduje usunięcie z organizmu substancji 

takich jak: toksyny bakteryjne, bakterie, produkty gnilne, gazy jelitowe, które są przyczyną 

wystąpienia powyższego schorzenia. Pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego 

mocno przylegającą warstwą, dzięki czemu chroni ją przed drażniącym działaniem 

składników pokarmowych. 

adsorpcja.swf


 Leki na dolegliwości gastryczne - adsorpcja



 Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

 kwas acetylosalicylowy



 Leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe

 paracetamol

Dostępny w postaci tabletek, czopków oraz syropów lek 

uśmierzający ból i obniżający podwyższoną temperaturę ciała.

Działa przez blokowanie enzymu syntezującego prostaglandyny

– związki będące mediatorami stanu zapalnego. 

W dawkach terapeutycznych paracetamol nie wykazuje zbyt wielu

działao niepożądanych oraz nie drażni błony śluzowej żołądka i jelit. 

Po przedawkowaniu paracetamolu odnotowywano ciężkie 

nieodwracalne uszkodzenie wątroby.

W Polsce paracetamol należy do najczęściej 

sprzedawanych bez recepty leków

przeciwbólowych. 



 Antybiotyki
Odkrycie pierwszego antybiotyku (penicyliny) 

zostało dokonane w 1928 roku przez Alexandra Fleminga, 

który zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża

pleśnią Penicillium notatum powstrzymuje wzrost kultur bakterii.

Działanie antybiotyków polega na powodowaniu śmierci komórki bakteryjnej (działanie 

bakteriobójcze) lub wpływaniu w taki sposób na jej metabolizm, aby ograniczyd jej 

możliwości rozmnażania się (działanie bakteriostatyczne). 

Wkrótce po odkryciu penicyliny pojawiły się następne antybiotyki – naturalne, 

półsyntetyczne i syntetyczne. Wprowadzenie antybiotyków do lecznictwa było 

przełomem dającym lekarzom oręż do walki z chorobami zakaźnymi, które do tej pory 

były przyczyną śmierci i chorób setek milionów osób.

Działaniem niepożądanym antybiotyków, zwłaszcza podawanych doustnie, jest 

możliwośd zmniejszenia lub znacznego wytrzebienia naturalnej flory bakteryjnej 

człowieka. Konsekwencjami tego zjawiska mogą byd zaburzenia trawienia i przyswajania 

składników odżywczych i następujące po tym niedobory (głównie witamin) oraz 

możliwośd nadkażeo.



 Antybiotyki
Niepotrzebne lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków 

powoduje, że wśród bakterii pojawiają i rozprzestrzeniają

się mechanizmy oporności na antybiotyki.

Zignorowanie problemu może doprowadzid do sytuacji sprzed ery antybiotykowej, 

kiedy proste zakażenie rany mogło oznaczad wyrok śmierci.

W przyszłości może się okazad, że antybiotyki przestaną byd skuteczne i nie pomogą 

wtedy, kiedy będą naprawdę potrzebne.

Jeśli przyjmujesz antybiotyki rób to odpowiedzialnie, zawsze według zaleceo lekarza,

a dzięki temu przedłużysz ich efektywnośd w przyszłości. Nie odstawiaj antybiotyku, 

jeśli poczujesz się lepiej – przyjmuj wszystkie przepisane przez lekarza dawki.

Przeziębienie? Grypa? Zadbaj o siebie, lecz się bez antybiotyków!

Antybiotyki leczą tylko zakażenia bakteryjne – nie działają 

w zakażeniach wirusowych takich jak przeziębienie czy grypa.


