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Leki
Lekiem określa się każdą substancję wprowadzaną do organizmu w celu uzyskania określonego efektu
terapeutycznego lub zapobiegania chorobie. Pojęciem leki określa się zarówno preparaty pochodzenia
naturalnego, jak i syntetycznego oraz substancje stosowane w celach diagnostycznych (np.
metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii, czyli podwyższonego poziomu prolaktyny we krwi)
oraz środki, które modyfikują niezmienione chorobowo funkcje organizmu (preparaty antykoncepcyjne).
Stosowanie leków wymaga ostrożności. Nawet delikatne leki ziołowe w zbyt dużych dawkach mogą
wywołać niepożądane reakcje organizmu. Bardzo łatwo o przedawkowanie leków, więc należy uważnie
czytać dołączone do nich ulotki.
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Antybiotyki w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych a alergia
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Ziołowe tabletki uspokajające
Leki nasenne
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Drżenie mięśni - jak długo może trwać?
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Czy lek z grupy benzodiazepin można odstawić bez "wspomagaczy"?
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Co to są badania kliniczne?
Moja znajoma dostała propozycję udziały w takich badaniach – na czym one polegają?
ODPOWIADA LEK. AGNIESZKA BARCHNICKA
specjalista chorób wewnętrznych.
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Nietolerancja glukozy a tabletki antykoncepcyjne - dylemat
Witam serdecznie, tak jak w tytule, mam straszny dylemat, a mianowicie od roku miewam krwawienia
międzymiesiączkowe. Z początku myślałam, że jest to spowodowane polipem w macicy lub innymi tego
typu schorzeniami, ale po wizycie u lekarza stwierdzono,...
ODPOWIADA LEK. ŁUKASZ DUBIELECKI
lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
pokaż 5 następnych

Artykuły Leki
LEKI

Uważaj na apteki internetowe!
Nielegalnie działające internetowe apteki kuszą nas niskimi cenami. Uwaga jednak - za te niewielkie
oszczędności możemy zapłacić swoim zdrowiem!

LEKI

Maść i krem Alantan
Maść i krem Alantan to preparat, który stosuje się w leczeniu trudno gojących się
ran, oparzeń (np. słonecznych), a także przewlekłych stanów zapalnych skóry z
towarzyszącym im nadmiernym rogowaceniem i złuszczaniem skóry...

LEKI

Doustny lek nawadniający Orsalit dla dzieci
Preparat Orsalit to hipoosmolarny doustny proszek nawadniający zgodny z
wytycznymi WHO/UNICEF i ESPGHAN. Ten dietetyczny środek spożywczy
stosuje się w celu uzupełnienia niedoboru płynów oraz składników mineralnych, powstałego w...

LEKI

Preparat Latopic
Latopic to preparat do postępowania dietetycznego w atopowym zapaleniu skóry
(AZS) i w alergii pokarmowej. Można podawać go niemowlętom, dzieciom i
osobom dorosłym. Latopic ma postać proszku, w opakowaniu znajduje się 10 lub 30 saszetek...

LEKI

Probiotyk prOVag
Kapsułki prOVag to doustny probiotyk ginekologiczny, którego skład
odzwierciedla prawidłową mikroflorę pochwy zdrowych Polek. W jednej kapsułce
preparatu znajduje się miliard liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego (50% to Lactobacillus...

LEKI

Lek Camilia
Lek Camilia to roztwór doustny, który łagodzi objawy bolesnego ząbkowania u
niemowląt. W składzie pojemnika jednodawkowego, czyli tak zwanego minimsa,
znajdują się: Rheum 5 CH, Phytolacca decandra 5 CH oraz Chamomilla vulgaris 9 CH. Jak...

LEKI

Suplement diety Falvit estro+
Falvit estro+ jest suplementem diety zawierającym fitoestrogeny. Znajdują się
one w ekstrakcie z chmielowych szyszek. Preparat Falvit estro+ warto stosować
w okresie menopauzy przy zwiększonym zapotrzebowaniu na fitoestrogeny, składniki mineralne...

LEKI

Suplement diety Zincuprin
Zincuprin jest preparatem chroniącym przed niedoborem cynku oraz miedzi –
dwóch istotnych biopierwiastków. Preparat Zincuprin jest zalecany w stanach
niedoboru miedzi i cynku. Poleca się go osobom, które zmagają się z trądzikiem,...

LEKI

Spray Tears Again
Tears Again to spray liposomalny, który ma za zadanie stabilizowanie warstwy
lipidowej filmu łzowego, a także poprawę nawilżenia powierzchni powiek i oczu.
Preparat Tears Again zaleca się osobom, którym dokuczają następujące objawy:...

LEKI

Maść Mykodermina
Maść Mykodermina to lek stosowany w leczeniu grzybic skóry, zwłaszcza pach,
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pachwin oraz stóp. Mykodermina jest dostępna również w postaci płynu oraz
pudru. W 1 g maści lub płynu Mykodermina znajduje się 60 mg monoetanoloamidu...
pokaż 10 następnych

Konsultanci działu Leki

lek.
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