
W Y K A Z DAWEK FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017)TQ M ( | i 

WYKAZ DAWEK SUBSTANCJI CZYNNYCH 

Dawki zwykle stosowane (dawki zalecane) i dawki maksymalne 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % • 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTQSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Abacaviri stilfas doustnie . 0,3 ' " 0,6 0,6 

nukleozydowty inhibitor 
odwrotnej transkryptíiíy; 
w skojarzonym leczeniu' 
zakażeń HIV . 

Absiitihfi herbu ; doustnie 
(oidwary) ,, 

f | 1,0 (w 100 ml,) 1 3,P 
pobudzające łaknienie 

Acamprosatwn 
calcicum doustnie 0,333 " ..01666 - <0,333, 1,332 U . w leczeniu uzależnienia 

od alkoholu 

Acarbosum doustpje q ,Ó25 - 0 , 0 5 0 / o',075- 0,15-; 0,2 D 0,6 inhibitor. a-glukpzyc(ązy; 
pomocniczo w cukrzycy 

Acebutololi 
liydrochloridum ! doustnie : 0.2' ; '!•'< 0,4-0,8 . i P '4 

, chorobie nadciśpieniowej, 
w, chorobie niedokrwiennej 
serca, zaburzenia rytmu serca 

Aceclofenacum dolistnie 0,2 
przeciwzapalne, preeciw-,, 
bólowe, przeciwgorączkowe 

Acemetacinum doustnie,... i ' W " , 0,06 0,18 
przeciwzapalne, pr?e<;i\v-, 
"bólowe, choroby reumatyczne 

Acetazoiamidum doustnie' et v ' 0 ; 2 5 - i - 0 , 5 " •no í¿o ; !5 - lo i ,5 0,5 1,5 
inhibitor anhydrazy węglano-
wej; w jaskrze, w chorobie 

1 wysokościowej 

Aęetylcfiolini 
1 chloridum 

(zewnętrznie 
I (w okulistyce) 

•J róż twór 0,5% 
(przygotowywany 
i , e* tempore) 

'zwężenie źrenicy po operacji 

1 Acetylcysteinum 
dbustnte 0,1 *0,2' 0,9 mukólityczne, wyksztuśne 

*w zatruciach paracetamolem 1 Acetylcysteinum 
dpżylnie , í.Cp's rrig/kg mäsy 

ciała " 
*0;3mg/kg masy 

1 ciała g t do 20,Q fa 

mukólityczne, wyksztuśne 
*w zatruciach paracetamolem 

/f-Acetyldigoxinum doustnie 0,2 - 0,3 mg 0,4 mg glikozyd hasercowy; w nie-
wydolności zastoinowej 

zewnętrznie 5,0% przeciwwirusowy; w leczeniu 
opryszczki 

Aciclovirum 
zewnętrznie 
(do oczu) 3,0% 

przeciwwirusowy; w leczeniu 
opryszczki 

doustnie 0,2 1,0 0,8 4,0 

przeciwwirusowy; w leczeniu 
opryszczki 

Acidum 
1 acetylsallcylicum doustnie 

0,3 - 1,0 

*0,0310,15 

1,0-3,0 

*0,03 - 0,15 

1,0 3,0 inhibitor cyklooksygenazy; 
przeciwgorączkowe, przeciw-
>ólowe, przeciwzapalne 
*antyagregacyjne 

Acidum c ożylnie 1,0 - 5,0 5,0 - 10,0 5,0 30,0 nhibitor fibrynolizy; przeciw-
crwotoczne aminocaproicum £ oustnie 1,0 - 5,0 5,0 - 10,0 

nhibitor fibrynolizy; przeciw-
crwotoczne 

ożylnie 0,1 0,5 \ vitamina; zapobiegawczo 
leczniczo w gnilcu Acidum ascorbicum 

oustnie 0,06-0,18 0,5 1,0 

vitamina; zapobiegawczo 
leczniczo w gnilcu 

Acidum 
amidotrizoicum 
dihydricum 

do 30,0 
rodek kontrastowy 

Acidum bettzoicum ze wnętrznie 
0,1% - 1,0% 
1,0% - 6,0% P 

rzeciwbakteryjne, 
rzeciwgrzybicze 

Acidum boricum zei ̂ nętrznie 

roztwór 1,0% - 3,0% | 
maść 1,0% 110,0% « 
maść do oczu 3,0% 115 

zasypka 1,0% -10,0% 
dopochwowo: roztwory 1,0% - 2,0%; globulki 0,06 

abe przeciwbakteryjne 
jrzeciwgrzybicze; tylko do 
sytku zewnętrznego 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

WYKAZ DAWEK SUBSTANCJI CZYNNYCH 

Dawki zwykle stosowane (dawki zalecane) i dawki maksymalne 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % • 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTQSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Abacaviri stilfas doustnie . 0,3 ' " 0,6 0,6 

nukleozydowty inhibitor 
odwrotnej transkryptíiíy; 
w skojarzonym leczeniu' 
zakażeń HIV . 

Absiitihfi herbu ; doustnie 
(oidwary) ,, 

f | 1,0 (w 100 ml,) 1 3,P 
pobudzające łaknienie 

Acamprosatwn 
calcicum doustnie 0,333 " ..01666 - <0,333, 1,332 U . w leczeniu uzależnienia 

od alkoholu 

Acarbosum doustpje q,Ó25-0,050/ o',075- 0,15-; 0,2 D 0,6 inhibitor. a-glukpzyc(ązy; 
pomocniczo w cukrzycy 

Acebutololi 
liydrochloridum ! doustnie : 0.2' ; '!•'< 0,4-0,8 . i P '4 

, chorobie nadciśpieniowej, 
w, chorobie niedokrwiennej 
serca, zaburzenia rytmu serca 

Aceclofenacum dolistnie 0,2 
przeciwzapalne, preeciw-,, 
bólowe, przeciwgorączkowe 

Acemetacinum doustnie,... i ' W " , 0,06 0,18 
przeciwzapalne, pr?e<;i\v-, 
"bólowe, choroby reumatyczne 

Acetazoiamidum doustnie' et v'0;25-i-0,5" •no í¿o ; !5 - lo i ,5 0,5 1,5 
inhibitor anhydrazy węglano-
wej; w jaskrze, w chorobie 

1 wysokościowej 

Aęetylcfiolini 
1 chloridum 

(zewnętrznie 
I (w okulistyce) 

•J róż twór 0,5% 
(przygotowywany 
i , e* tempore) 

'zwężenie źrenicy po operacji 

1 Acetylcysteinum 
dbustnte 0,1 *0,2' 0,9 mukólityczne, wyksztuśne 

*w zatruciach paracetamolem 1 Acetylcysteinum 
dpżylnie , í.Cp's rrig/kg mäsy 

ciała " 
*0;3mg/kg masy 

1 ciała g t do 20,Q fa 

mukólityczne, wyksztuśne 
*w zatruciach paracetamolem 

/f-Acetyldigoxinum doustnie 0,2 - 0,3 mg 0,4 mg glikozyd hasercowy; w nie-
wydolności zastoinowej 

zewnętrznie 5,0% przeciwwirusowy; w leczeniu 
opryszczki 

Aciclovirum 
zewnętrznie 
(do oczu) 3,0% 

przeciwwirusowy; w leczeniu 
opryszczki 

doustnie 0,2 1,0 0,8 4,0 

przeciwwirusowy; w leczeniu 
opryszczki 

Acidum 
1 acetylsallcylicum doustnie 

0,3 - 1,0 

*0,0310,15 

1,0-3,0 

*0,03 - 0,15 

1,0 3,0 inhibitor cyklooksygenazy; 
przeciwgorączkowe, przeciw-
>ólowe, przeciwzapalne 
*antyagregacyjne 

Acidum c ożylnie 1,0 - 5,0 5,0 - 10,0 5,0 30,0 nhibitor fibrynolizy; przeciw-
crwotoczne aminocaproicum £ oustnie 1,0 - 5,0 5,0 - 10,0 

nhibitor fibrynolizy; przeciw-
crwotoczne 

ożylnie 0,1 0,5 \ vitamina; zapobiegawczo 
leczniczo w gnilcu Acidum ascorbicum 

oustnie 0,06-0,18 0,5 1,0 

vitamina; zapobiegawczo 
leczniczo w gnilcu 

Acidum 
amidotrizoicum 
dihydricum 

do 30,0 
rodek kontrastowy 

Acidum bettzoicum ze wnętrznie 
0,1% - 1,0% 
1,0% - 6,0% P 

rzeciwbakteryjne, 
rzeciwgrzybicze 

Acidum boricum zei ̂ nętrznie 

roztwór 1,0% - 3,0% | 
maść 1,0% 110,0% « 
maść do oczu 3,0% 115 

zasypka 1,0% -10,0% 
dopochwowo: roztwory 1,0% - 2,0%; globulki 0,06 

abe przeciwbakteryjne 
jrzeciwgrzybicze; tylko do 
sytku zewnętrznego 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowano (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Acidum 
chenodeoxycholicutn doustnie 0,25 0,5 0,5 1,0 profilaktyka nawrotów kamicy 

żółciowej 

Acidutn etacrynieutn doustnie 0,05-0,1 0,05 - 0,2 0,4 moczopędne 

Acidum folicum doustnie 0,005 - 0,015 0,015-0,03 0,1 

witamina; w niedoborach, w nie-
dokrwistości makrocytarnej, 
profilaktycznie w celu zapobie-
gania zaburzeniom rozwojo-
wym płodu (z witaminą B12) 

Acidutn fusidicum 
doustnie 0,5 1,5 antybiotyk 

Acidutn fusidicum 
zewnętrznie 2,0% 

antybiotyk 

Acidutn glutamicum dożylnie 11,03 22,06 22,06 34,0 hiperamonemia 

Acidum 
hydrochloride» 
dilutwn 

doustnie 0,5 - 1,0 4,0 4,0 12,0 
w bezsoczności żołądka 

Acidutn iopanoicum doustnie I 3,0 6,0 6,0 6,0 środek kontrastowy 

Acidum ioxaglicum 30,0 kontrast do angiografii 

Acidum lacticum, 
Acidum (S)-lacticum zewnętrznie 

do przeplukiwań 0,5% - 2,0% 
do pędzlowania 10,0% - 20,0% 
do przyżegania 20,0% - 50,0% 

na śluzówkę 0,5% 
dopochwowo (roztwory) 0,5% 

ściągające, przyżegające 

Acidum mefenamicum 
doustnie 0,25 - 0,5 ' j m , : 0,5 1 1 2,0 inhibitor cyklooksygenazy; 

przeciwbólowe, 
przeciwzapalne 

Acidum mefenamicum 
doodbytniczo ' • 0;5' " 1,0 0;5 ; 2,o 

inhibitor cyklooksygenazy; 
przeciwbólowe, 
przeciwzapalne 

Acidum nalidixicum doustnie 0,5 -1 ,0 2,0-4,0 ' 1,0 4,0 
chemioterapeutyk; 
w zakażeniu dróg moczowych 

Acidum nicotinicum 

doustnie 0,05 - 0,2 i 0,3 0,3 1,0 w procesach metabolicznych 

w trądziku 

Acidum nicotinicum 
podskórnie 0,05 - 0,1 0,3 0,2 1,0 

w procesach metabolicznych 

w trądziku 

Acidum nicotinicum 
dożylnie 0,05 - 0,1 0,2 , 0,2 1,0 

w procesach metabolicznych 

w trądziku 

Acidum nicotinicum 

zewnętrznie żel 4,0% 

w procesach metabolicznych 

w trądziku 

Acidum niflumicum 

doustnie 0,25 0,75 0,25 1,0 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobach reuma-
tycznych, bólach poopera-
cyjnych i pourazowych 

Acidum niflumicum 
zewnętrznie maść, krem 3,0% 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobach reuma-
tycznych, bólach poopera-
cyjnych i pourazowych 

Acidum oxolinicum doustnie 0,75 1,5 chemioterapeutyk; 
w zakażeniu dróg moczowych 

Acidum pipemidicum 
trihydricum doustnie 0,4 0,8 chemioterapeutyk; 

w zakażeniu dróg moczowych 

1,0% - 3,0%. 
*10,0% 

10,0% 
"'20,0% Acidum salicylicutn zewnętrznie 1,0% - 3,0%. 

*10,0% 
10,0% 

"'20,0% 
antyseptyczne 
*keratolityczne 

Acidum thiocticum 
doustnie, 
dożylnie 6,2 i 0,4 0,3 - 0,6 i 0,6 w neuropatiach cukrzycowych 

Acidum tiaprofenicum doustnie 0,2 0,6 0,6 przeciwzapalne 

Acidum tołfenamicum doustnie 0,1 0,3 0,2 0,6 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Acidum tranexamicum 
doustnie 1,0 3,0 2,0 6,0 antyfibrynolityczne 

Acidum tranexamicum 
dożylnie 0,5 1,0 1,0 3,0 

antyfibrynolityczne 

Acidum 
trichloroaceticum zewnętrznie roztwór 1,0% - 50,0% przyżegające 

Acidum undecylenicum zewnętrznie 
maść 5,0% 

zasypka 5,0% 
aerozol 2,0%. 

przeciwgrzybicze 

Acidum doustnie 15 me/kg kwas żółciowy; w kamicy 
ursodeoxycholicum doustnie masy ciała żółciowej 

Acidum valproicum doustnie 15 mg/kg 
masy ciała 

30 mg/kg 
masy ciała 

30 mg/kg 
masy ciała 

60 mg/kg 
masy ciała 

przeciwpadaczkowe, w bólach 
neuropatycznych 

Acitretinum doustnie 0,025 0,05 0,025 0,075 
w opornej łuszczycy, w choro-
bie Dariera, keratosis folicu-
laris 
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WYKAZ DAWEK FA R M A K O P E A POLSKA W Y D A N I E XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA /.wykle stosowane (zalecane) maksymalne 
UZ.IAŁAN1E I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Adapalenum zewnętrznie maść. krem, żel Q, 1% 
przeciwtrądzikowe, przeciw-
zapalne 

Adentnum doustnie 0,015 - 0,03 0,15 0,06 0,3 zasada purynowa 

Adenosiuum dożylnie ] 0,003 j 0,006 ' 0,006 0,012 przećiwarytmiczne 

Adrenalini tartras podskórnie 0,2 mg -
- 0,5 mg 1 mg 1 mg : 3 mg 

katediolamina; w ostrych 
odczynach i We wstrząsie 

domięśniowo 0,5 mg 1 mg anafiiaktycznym 

domięśniowo 0,5 mg, w razie konieczności powtórzyć katecholamina; we wstrząsie 
Adrenalinum 

dożylnie (powoli) 0,5 mg (tj. 5 mL roztworu 1:10 000) powoli (0,1 mg/min) 
anafiiaktycznym 

Aether anaesteticus wziewnie 2,5%-3,5% (V7V) do ogólnego znieczulenia 

Albendazolutn doustnie 0,4 0,4 przeciwpasożytnicze ' 

Albumini humani 
solutio dożylnie 5,0% roztwór do 1000 mL 

20,0% roztwór do 250 mL 
whipowolemii 

Alcohol antyseptyczne; w preparatach 
złożonych > 2,4-dichlorobenzylicus zewnętrznie tabletki do ssania, pastylki twarde 1,2 mg 9,6 mg 
antyseptyczne; w preparatach 
złożonych > 

Alcuronii chloridum dożylnie 0,03 mg/kg 
masy ciała 

0,15 mg/kg 
masy ciała 

0,25 mg/kg 
masy ciała 

zwiotczające 

Alfacalcidolum doustnie 0,25 pg - 1 pg witamina 

przy znieczuleniu krótszym niż 30 min ze spontaniczną wentylacją 
8 pg - 20 |ig/kg masy ciała, -

dawka podtrzymująca 3 (ig - 5 (ig/kg masy ciała co 5 - 2 0 min 

opioid; w znieczuleniu 
ogólnym, przeciwbólowe 

Alfentanili 
hydrochloridum dożylnie 

przy znieczuleniu dłuższym niż 30 min z wentylacją 
20 (ig - 75 pg/kg masy ciała, 

dawka podtrzymująca 5 pg - 1 5 pg/kg masy ciała 
indukcja anestezji z wentylacją, dłużej niż 45 min 

130 pg - 245 pg/kg masy ciała, 
dawka podtrzymująca 0,5, pg - 1,5 pg/kg masy ciała/min 

indukcja anestezji z wentylacją, dłużej niż 45 min 
130 pg - 245 pg/kg masy ciała, 

dawka podtrzymująca 0,5, pg - 1,5 pg/kg masy ciała/min 

Alfuzosini 
hydrochloridum doustnie 0,0025 0,0075 0,005 0,01 

antagonista a, receptorów 
adrenergicznych; w nadciśnie-
niu, w łagodnym rozroście 
stercza 

Alimemazini 
hemitartras 

przeciwhistaminowe, w pre-
medykacji 

Alimemazini 
hemitartras doustnie 0,005 - 0,01 0,02 - 0,03 0,01 i 0 , 1 

przeciwhistaminowe, w pre-
medykacji 

Attantoinum zewnętrznie 
maść .1,0%-2,0% 

żel, krem 0,5% - 1,0% 
puder 0,5% -1,0% 

przeciwzapalne, regenerujące 

Allopurinolum , doustnie 0,1 - 0,2' 0,2 - 0,6 . 0,8 
inhibitor oksydazy ksantyno-
wej; zapobieganie napadom 
dny 

Almagatum doustnie 1,0-1,5 3,0 1,5 1 4,5 ; przeciw nadkwasocie 

Alprazolamum doustnie 0>25 mg -
4-0,3 mg' 

0-75 mg -
- 1.5 nig 4 mg - 10 mg 

anksjolityczne 

Alprenololi doustnie d,05 - 0,1 . 0,2-0,8 
(5-adrenoli tyczne;, w,nadciśnie-
niu, w chorobie niedokrwien-

hydrochloridum 
doustnie 

nej,serca 

Q,,025 mg -
- 0,2 mg 

0,05 mg -
+ 0,2 mg v 

rozszerzający naczynia 
dożylnie (wlewy) 

Q,,025 mg -
- 0,2 mg 

0,05 mg -
+ 0,2 mg v 

rozszerzający naczynia 

do ciała jamistego 0,005 mg - 0,005 mg - pobudzenie wzwodu do ciała jamistego -¡0,02 mg 10,02 mg 

w leczeniu zawału 15 mg/1-2 min, fibrynolityeżne"1 

Alteplasum ad 
iniectabile dożylnie 

następnie 50 mg/30 min 
i następnie35 mg/h 

w leczeniu zatoru 10 mg/1-2 min, 
| 0,1 •„: 

następnie 90 mg/2 h 

Altizidum doustnie | 0,03 behzotiazyd moczopędny 

Aluminii chloridum 
hexahydricum zewiiętrznie roztwory etanolowe 10,0% - 20,0% przeciwpotliwe, ściągające 

Alumen zewnętrznie' | 
na śluzówkę 0,25%i- 1,0% 

na skórę 1,0% - 10,0% 
krople do oczu 1,0% - 2,0% 

ściągające 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lubi mg, itiEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Aluminii oxidum 
hydricum 

zewnętrznie puder ściągające Aluminii oxidum 
hydricum doustnie Q,5 - 1,5 1,5-3,0 3,0 10,0 zobojętniające (przeciw nad-

kwasocie), wiążące fosforany 
Aluminii phosphas 
hydricus doustnie 0,5 - 1,0 1,5-3,0 3,0 6,0 zobojętniające (przeciw 

nadkwasocie) 

Aluminii sulfas zewnętrznie do przemywań 4,0% - 5,0% ściągające; do preparatów 
farmaceutycznych 

Alverini citrus doustnie 0,06 0,18 0,12 0,24 zespół drażliwego jelita 
Amantadini 
hydrochloridum doustnie 0,1 0,2 0,1 0,3 w leczeniu choroby 

Parkinsona 
Atnbroxoli 
hydrochloridum doustnie 0,03 0,09 0,06 0,12 mukolityk 

Amfetamini sulfas 
doustnie, 
domięśniowo, 
dożylnie 

0,005 - 0,01 0,005 - 0,02 0,02 
pobudzające 

Amikacini sulfas 
domięśniowo, 
dożylnie 0,5 1,0 0,75 ' 1,5 antybiotyk aminoglikozy-

dowy; przeciwbakteryjne Amikacini sulfas 
zewnętrznie krople do oczu 0,3% 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; przeciwbakteryjne 

Amikacinum 
domięśniowo,' 
dożylnie 1 0,5 1,0 ! 0,75 ' : 1,5 • 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; przeciwbakteryjne Amikacinum 

zewnętrznie krople do óczii 0,3% 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; przeciwbakteryjne 

Amiloridi 
hydrochloridum 
dihydricum 

doustnie •2,5 mg 5 mg 5 mg 10 mg 
pseudoantagonista aldostero-
nu; moczopędne 

Aminoglutethimidurn doustnie 0,125 | 0,275 i 0,500 | 2,0 cytostatyk 

Amiodaroni 
hydrochloridum 

doustnie i 0,2" 0,4 | 0,6 1,0 przeciwarytmiczne 
Amiodaroni 
hydrochloridum dożylnie 

lOmg-
- 20 mg/kg 
masy ciała • 

przeciwarytmiczne 

Amisulpridum 
doustnie 0,05 0,300 1,2 nietypowy neuroleptyk 

Amisulpridum 
domięśniowo 0,4 

nietypowy neuroleptyk 

Amitryptilini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,02 - 0,03 0,04 - 0,12 przeciwdepresyjne Amitryptilini 
hydrochloridum doustnie - 0,025 - 0,05- 0,05 - 0,15- - 0,1 0,3 

przeciwdepresyjne 

Amlodipini besilas doustnie 0,005 0,005 0,02 antagonista wapnia; hipo-
tensyjne 

Ammonii bromidum doustnie 

0,5 
UWAGA: 

dla preparatów 
zawierających 

więcej niż jedną 
sól bramkową 
maksymalna 
łączna dawka 
dobowa -1,0 

(w tym bromku 
amonowego 

maksymalnie 0,5) 

uspokajające 

Amtnonii chloridum doustnie 6 , 3 - 0 , 5 1,0 - 1,5 1,0 6,0 
wykrztuśne, zakwaszające; 
do preparatów farmaceu-
tycznych 

Ammonii glycyrrhizas doustnie 0,075 , ¡, Q»225. , : 0,300 spazmoli tyczne 

Amobarbitalum doustnie 0,05 - 0,1 0,2 0,2 0,4 nasenne, uspokajające 

Amobarbitalum 
natricum 

doustnie 0,05 - 0,1 o;2 0,2 0,4 nasenne, uspokajające 

Amorolfini 
hydrochloridum 

zewnętrznie lakier do paznokci leczniczy 50 mg/mL 
,. I r 2 razy/tydzień 

w grzybicy paznokci 
wywołanej przez dermatofity, 
drożdżaki i pleśnie 
UWAGA: dawki . 
w przeliczeniu na amorolfinę 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

AmoxiciUinum 
natricum 

domięśniowo 0,5 1,5 1,0 4,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne AmoxiciUinum 
natricum dożylnie 1,0 4,0 1,5 6,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Amoxicillinum 
trihydricum 

doustnie 0, 25 - 0,50 0,75-1,5 3,0 6,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Amphotericinum B 

doustnie 0,1 0,2 0,1 0,4 antybiotyk; przeciwgrzybicze 

Amphotericinum B 
dożylnie 

0,1 mg -
- 0,2 mg/kg masy 

ciała 

1 mg/kg masy 
ciała 

antybiotyk; przeciwgrzybicze 

Amphotericinum B 

dopochwowo 0,05 

antybiotyk; przeciwgrzybicze 

Amphotericinum B 

zewnętrznie maść 3,0% 

antybiotyk; przeciwgrzybicze 

Ampicillinum doustnie 0,5 - 1,0 2,0 - 4,0 1,5 6,0 
antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Ampicillittum natricum 
domięśniowo 0,5 J 2,0 1,0 4,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

* w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) 

Ampicillittum natricum 
dożylnie 0,5 2,0 1,5 *16,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

* w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) 

Ampicillinum 
trihydricum 

doustnie 0,25 - 0,5 2,0 0,5 3,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 
Ampicillinum 
trihydricum domięśniowo, 

dożylnie (wlewy) 0,5 2,0 1,0 3,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Amylmetacresolum zewnętrznie tabletki do ssania, pastylki twarde 0,6 mg 
roztwór 0,3% 

antyseptyczne; w preparatach 
złożonych 

Anastrozolum doustnie l m g - 1 mg J l m g l m g 

inhibitor aromatazy; w lecze-
niu zaawansowanego raka 
piersi w okresie pomeno-
pauzalnym 

domięśniowo 0,05-0,1 0,15-0,3 przeciwhistaminowe, 
w alergiach 

Antazolini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,05-0,1 0,15-0,3 przeciwhistaminowe, 
w alergiach 

Antazolini 
hydrochloridum 

wziewnie 0,5% 

przeciwhistaminowe, 
w alergiach 

Antazolini 
hydrochloridum krople do oczu 0,05%. 

krople do nosa 0,05% 

przeciwhistaminowe, 
w alergiach 

Antazolini 
hydrochloridum zewnętrznie krople do oczu 0,05%. 

krople do nosa 0,05% 

Antazolini 
hydrochloridum 

doustnie 0,1 : 0,3 0,2 0,6 

Antithrombinum III 
humanum densatum dożylnie (wlewy) 50 j.m./min 3000 j.m. 6000 j.m. 

antagonista trombiny; 
zapobieganie zakrzepom 

Apomorphini doustnie 0,001 0,003 0,002 0,006 

pomocniczo w leczeniu 
choroby Parkinsona; 
w zaburzeniach erekcji, 

hydrochloridum 
hemihydricum 

bardzo rzadko wykorzystuje 
się działanie wymiotne 

hydrochloridum 
hemihydricum 

podskórnie 0,005 0,005 0,01 

bardzo rzadko wykorzystuje 
się działanie wymiotne 

Aprepitantum doustnie 

40 mg w czasie 3 h przed 
znieczuleniem ogólnym 

125 mg (pierwsza doba), następnie 
80 mg przez 2 kolejne dni (w leczeniu 

skojarzonym w chemioterapii 
przeciwnowotworowej) 

165 mg 165 mg 

zapobieganie nudnościom 
i wymiotom po zabiegach 
chirurgicznych i w leczeniu 
skojarzonym w chemioterapii 
przeciwnowotworowej 

Aprotinini solutio 
concentrâta dożylnie (wlewy) 1000 000 j.m. 2 000 000 j.m. inhibitor proteinazy 

Aprotininum dożylnie 100 000 j.m. 500 000 j.m. 1000 000 j.m. 1000 000 j.m. inhibitor proteinazy 
na skórę 1,0% - 2,0% 

do przepłukiwań 0,05% - 0,1% 

; do worka spojówkowego 

odkażające, przyżegające 

Argenti nitras zewnętrznie 
0,1% 10,5% 

noworodkom 1,0% 1 kropla 
do worka spojówkowego 

do pędzlowania jamy ustnej 
1,0% - 2,0% 

w stomatologii 10,0% - 20,0% 

Argentum colloïdale 
ad usum externum zewnętrznie 

roztwór 0,2% - 1,0% 
maść 1,0% -15,0% 

odkażające, przeżegające 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, W g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Arginini 
hydrochloridum dożylnie (wlewy) 10,0 30,0 10,0 30,0 aminokwas; w hiperamonemii 

Argitiinum dożylnie (wlewy) 10,0 30,0 10,0 30,0 aminokwas; w hiperamonemii 

Aripiprdzolum doustnie 0,01 0,01 0,03 0,03 w schizofrenii, w epizodach 
maniakalnych 

Articaini 
hydrochloridum 

znieczulenie 
infiltracyjne roztwór 1,0% - 2,0% 0,007/kg 

masy ciała 
miejscowo znieczulające 

Atenólólum doustnie 0,025 0,05 0,05 0,2 
P-adrenolityk; w nadciśnieniu, 
w chorobie niedokrwiennej 
serca 

Atomoxetini 
hydrochloridum doustnie 0,01 - 0,04 0,025 - 0,08 0,025 - 0,08 0,1 w nadpobudliwości ADHD 

Atorvastatinum 
caicicum trihydricum doustnie 0,01 0,01 0,08 0,08 

hipolipemiczne 

Atovaquonum doustnie - *0,25 
**0,75 

*1,0 
**I,5 

*0,5 
**Ó,75 

*1,0 
**1,5 

przeciwpierwotniakowe; 
*w leczeniu i zapobieganiu 
malarii podzwrotnikowej 
**w leczeniu oportunistycz-
nych zapaleń płuc (przez 
21 dni) 

Atracurii besilas dożylnie (wlewy) 

0,3 mg -
- 0,6 mg/kg' 
masy ciała 

podtrzymująco: 
0,1 mg -

- 0,2 mg/kg 
masy ciała 

zwiotczające mięśnie 
szkieletowe 

cholinolityk; rozkurczowo 
na mięśnie gładkie przewodu 

doustnie 0,25 - 0,5 mg i 2 mg 2 mg 3 mg pokarmowego, porażające 
układ przywspójczulny, 
w bloku serca 

* rozszerzające źrenice 

**w zatruciach związkami 
fosforoorganicznymi 

UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na atropinę 
zasadę 

Atropinum, 
Atropini sulfas 

pokarmowego, porażające 
układ przywspójczulny, 
w bloku serca 

* rozszerzające źrenice 

**w zatruciach związkami 
fosforoorganicznymi 

UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na atropinę 
zasadę 

Atropinum, 
Atropini sulfas 

zewnętrznie ""krople do oczu 0,2% - 1,0% 
( 1 - 2 krople dziennie) 

* krople do oczu 0,2% - 1,0% 
do 4 kropli dziennie 

pokarmowego, porażające 
układ przywspójczulny, 
w bloku serca 

* rozszerzające źrenice 

**w zatruciach związkami 
fosforoorganicznymi 

UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na atropinę 
zasadę 

Atropinum, 
Atropini sulfas 

dożylnie 
(wlewy) 

pokarmowego, porażające 
układ przywspójczulny, 
w bloku serca 

* rozszerzające źrenice 

**w zatruciach związkami 
fosforoorganicznymi 

UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na atropinę 
zasadę 

dożylnie 
(wlewy) 0,1 mg - 1 mg **2 mg 

pokarmowego, porażające 
układ przywspójczulny, 
w bloku serca 

* rozszerzające źrenice 

**w zatruciach związkami 
fosforoorganicznymi 

UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na atropinę 
zasadę 

podskórnie, Oj,25 mg -
1 mg 1 mg 5 mg 

pokarmowego, porażające 
układ przywspójczulny, 
w bloku serca 

* rozszerzające źrenice 

**w zatruciach związkami 
fosforoorganicznymi 

UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na atropinę 
zasadę domięśniowo - 0,5 mg 1 mg 1 mg 5 mg 

pokarmowego, porażające 
układ przywspójczulny, 
w bloku serca 

* rozszerzające źrenice 

**w zatruciach związkami 
fosforoorganicznymi 

UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na atropinę 
zasadę 

Azathioprinum doustnie 
0,001 - ' 

- 0,005/kg masy 
ciała 

immunosupresyjne; 
w chorobach reumatycznych 

Azelastini 
doustnie 0,002 0,004 0,002 0,006 przeciwhistaminowe 

Azelastini 
przeciwhistaminowe 

hydrochloridum aerozol 
(do nosa) 

rozlwor U,l% 
(0,14: mg jedna dawka) 0,56 mg/dobę 

Azithromycinum doustnie 0,5 0,5 0,5 1,0 antybiotyk 

antybiotyk; przeciwbakteryjne, 
Bacampicillini 
hydrochloridum 

doustnie 0,4-0,8 0,8 -• 1,6 0,8 1 2,4 
w zakażeniach dróg moczo-Bacampicillini 

hydrochloridum wych, w zakażeniach dróg 
oddechowych 

Bacitracinum, 
Bacitracinum zincum 

zewnętrznie 

maść dp oczu 500 j.m./g 
maść na skórę 500 j.m./g 
krople do oczu 500 j.m./g 

krople do uszu i nosa 500 j.m./g 
zasypka 250 j.m./g 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Baclofenum doustnie 0,005 - 0,025 0,015-0,075 0,05 ' 0 , 1 
zmniejszające napięcie mięśni 
szkieletowych, w udarach 

Balsamum peruvianum słabo odkażające Balsamum peruvianum zewnętrznie maść 5,0% -10,0% słabo odkażające 

Balsamum tolutanum doustnie 0,2 0,6 wyksztuśne Balsamum tolutanum doustnie 0,2 0,6 wyksztuśne 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Bambuteroli 
hydrochloridum 

doustnie 10 mg 10 mg 20 mg 20 mg 

(32-mimetyk; w dychawicy 
oskrzelowej, w przewlekłej 
obturacyjnej chorobie płuc 
(zapobieganie napadom) 

Barbitalum 
doustnie 0,3 ] 0,6 0,5 1 Wi nasenne 

Barbitalum 
doodbytniczo 0,3 0,3 

nasenne 

Barii sulfas 
doustnie zawiesina po rozcieńczeniu 1:1 lub 2:1 cieniujące w rentgeno-

diagnostyce Barii sulfas 
doodbytniczo zawiesina po rozcieńczeniu 1:4 

cieniujące w rentgeno-
diagnostyce 

Beclometasoni 
dipropionas wziewnie 0,1 mg 0,4 mg 0,2 mg 0,8 mg 

glikokortykosteroid kontak-
towy; zapobiegania napadom 
astmy 

Belladonnae folii 
extractum siccum 
normatum 

doustnie OjOl - 0,02 0,03 - 0,05 0,05 0,15 hamujące układ przywspół-
czulny, rozkurczające . 

Belladonnae folii 
extractum siccum 
normatum doodbytniczo 0,01-0,02.- 0*03 - 0,05 0,05 0,15 

hamujące układ przywspół-
czulny, rozkurczające . 

Belladonnae folii 
tinctura normata doustnie 1,0 3,0 

hamujące układ przywspół-
czulny, rozkurczające 

Belladonnae folium doustnie 
(preparaty) 0,05 - 0,1 0,2 0,2 0,6 

hamujące układ przywspół-
czulny, rozkurczające 

Benazeprili 
hydrochloridum doustnie 0,01 0,02 0,02 ; 0,04 

inhibitor enzymu konwertują-
cego; w nadciśnieniu tętni-
czym, w zastoinowej niewy-
dolności serca 

Bendroflumethiazidum doustnie 2,5 mg 2,5mg - 5 mg 110 mg 20 mg 
moczopędne, hipotensyjne 
(zwykle w produktach złożo-
nych) 

Benperidolum doustnie 0,25 mg -
- 0,5 mg 1,5 mg - 6 mg 10 mg 40 mg neuroleptyk 

Benserazidi 
hydrochloridum doustnie 0,0125 -

- 0,025 0,05 - 0,1 , 0,05 0,2 
w chorobie Parkinsona 
z lewodopą 

Benzalkonii chloridum zewnętrznie 

roztwór na błony śluzowe 0,005% 
roztwór na skórę 0,1 % - 0,5% 

inne 0,02%-0,1% 

odkażające 

krem 0,1% - 0,5% 

Benzbromaronum doustnie 0,08-0,1 0,1 
zapobieganie napadom dny, 
nasilenie wydalania kwasu 
moczowego 

Benzethonii chloridum zewnętrznie roztwór 0,2% - 0,5% odkażające 

Benzocainum zewnętrznie 
roztwór 1,0% - 3,0% 

maść do 10,0% , 
zawiesina do 5,0% 

miejscowo znieczulające 

Benzylis benzoas zewnętrznie ' 30,0% przeciwświerzbowe, 
przeciwwszawicze 

Benzoylis peroxidum zewnętrznie emulsja, krem, żel 3,0% - 10,0% słabo keratolitycżne, odkaża-
jące, w trądziku pospolitym 
słabo keratolitycżne, odkaża-
jące, w trądziku pospolitym 

Benzylpenicillinum 
benzathinum domięśniowo 1200 000 j.m. - 2 400 000 j.m. co 7 lub 14 dni antybiotyk; przećiwbakteryjne 

Benzylpenicillinum 
kalicum 

domięśniowo 1 000 000 j.m. 3 000 000 j.m. 2 000 000 j.m. 6 000 000 j.m. antybiotyk; przećiwbakteryjne Benzylpenicillinum 
kalicum dożylnie 5 0Ó0 000 j.m. 15 000 000 j.m. 20 000 000 j.m. 

antybiotyk; przećiwbakteryjne 

Benzylpenicillinum 
natricum 

domięśniowo 1000 000 j.m. 3 000 000 j.m. antybiotyk; przećiwbakteryjne 

*w ciężkich zakażeniach 
Benzylpenicillinum 
natricum dożylnie * 10 000 000 j.m. - 20 000 000 j.m. 

antybiotyk; przećiwbakteryjne 

*w ciężkich zakażeniach 

Benzylpenicillinum 
procainicum domięśniowo 1200 000 j.m. 2 400 000 j.m. 2 400 000 j.m. 4 800 000 j.m. antybiotyk; przećiwbakteryjne 

Betacarotenum doustnie 0,03 0,3 prowitamina A 

Betahistini mesilas doustnie 0,016 0,048 0,024 0,048 
przy występowaniu szumu 
w uszach 

Betamethasoni acetas doustnie 1 mg 5 mg glikokortykosteroid 

Betamethasoni 
dipropionas 

zewnętrznie 0,05% glikokortykosteroid Betamethasoni 
dipropionas wziewnie 0,1 mg 0,8 mg 0,8 mg 1 mg 

glikokortykosteroid 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 
WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 
Z A S T O S O W A N I E 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Betamethasoni natrii 
phosphas 

domięśniowo, 
dożylnie 2 mg 16 mg 8 mg 60 mg glikokortykosteroid Betamethasoni natrii 

phosphas 
dostawowo 0,8 mg - 12 mg 

Betamethasoni valeras zewnętrznie 0,025%-0,1% glikokortykosteroid 

Betaniethasonum 
doustnie 0,5 mg 1,5 mg 1 mg 4 mg glikokortykosteroid Betaniethasonum 
zewnętrznie maść 0,05%' . 

Betaxololi 
hydrochloridum 

zewnętrznie krople do oczu (roztwór) 0,25% - 0,5% (5-adrenolityk; w jaskrze, Betaxololi 
hydrochloridum doustnie 0,01 0,02 0,02 0,04 

nadciśnieniu, w chorobie 
niedokrwiennej serca 

Bezafibratum doustnie 0,2 0,4 0,2 0,6 | hipertriglicerydemia 

Bicalutamidum doustnie 0,15 
antyandrogenne; w leczeniu 
raka gruczołu krokowego 

Bifonazolum zewnętrznie maść, krem 1,0% przeciwgrzybicze 

Biotinum doustnie, 
domięśniowo 5 mg 15 mg 

witamina 

Biperideni 
hydrochloridunt doustnie l m g ' 2 mg 2 mg 16 mg 

cholinolityk o działaniu 
ośrodkowym; w parkinso-
nizmie polekowym i chorobie 
Parkinsona 

Bisacodylum 
doodbytniczo 0,01 0,01 0,03 przeczyszczające 

Bisacodylum 
doustnie 0,005 0,01 0,01 0,015 

przeczyszczające 

Bismuthi subcarbonas doustnie : 0,5 | 1,5 1,0 1 3,0 ściągające 

Bismuthi subgallas 
doodbytniczo 0,2 - 0,4 0,4 - 0,8 odkażające, ściągające 

Bismuthi subgallas 
zewnętrznie zasypka 25,0% -100,0% 

maść 20,0% 

odkażające, ściągające 

Bismuthi subnitras 
ponderosus zewnętrznie zasypka 10,0% - 20,0% 

maść 5,0% - 20,0% 
ściągające, przeciwzapalne 

Bismuthi subsalicylas doustnie 0,5 1,5 2,0 6,0 ściągające 

Bisoprololi fumaras doustnie 
0,01 

* 1,25 mg -
- 1 0 mg 

, 0,01 0,02 

*0,01 

0,02 

*0,01 

(5-adrenolityk; w nadciśnieniu, 
w chorobie niedokrwiennej 
serca 
*w niewydolności serca 
(stopniowo zwiększając) 

Bleomycitti sulfas 

domięśniowo 15 000 j.m./m2 powierzchni ciała 1 - 2 razy/tydzień 
antybiotyk cytostatyczny; 
w mono- i politerapii 
UWAGA: przeciętna skumu-
lowana dawka 200 000 j.m./m2 

powierzchni ciała, maksy-
malna 450 000 j.m./m2 

powierzchni ciała 

Bleomycitti sulfas 

dożylnie 15 000 j.m. - 30 000 j.m./m2 powierzchni ciała przez 5 dni 

antybiotyk cytostatyczny; 
w mono- i politerapii 
UWAGA: przeciętna skumu-
lowana dawka 200 000 j.m./m2 

powierzchni ciała, maksy-
malna 450 000 j.m./m2 

powierzchni ciała 

Borax zewnętrznie płyn do pędzlowania 20,0% w pleśniawkach 

Brimottiditti tartras zewnętrznie 
krople do oczu (2 mg/mL) 

(2 x dziennie 1 kropla) 
w jaskrze 

Bromazepamum doustnie 1,5 m g - 3 mg 6 mg 6 mg 18 mg 
anksjolityczne, nasenne 
i miorelaksujące 

Bromhexini 
hydrochloridum 

wziewnie 
roztwór 0,2% 

(1 m L - 2 mL) 
mukolityczne, wykrztuśne 

Bromhexini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,004 0,012 

mukolityczne, wykrztuśne 

Bromhexini 
hydrochloridum 

dożylnie 0,004 0,012 0,008 0,024 

mukolityczne, wykrztuśne 

Bromhexini 
hydrochloridum 

doustnie 0,008 0,016 0,008 0,024 

mukolityczne, wykrztuśne 

Bromocriptini mesilas doustnie 0,0025 0,015 0,04 0,2 
w chorobie Parkinsona; 
hyperprolaktynemia 

Bromperidoli decanoas domięśniowo 0,05 0,3 neuroleptyk 

Bromperidolum doustnie .5 mg 15 mg 50 mg neuroleptyk 

Brompheniramini 
maleas 

doustnie 4 mg 16 mg 8 mg 32 mg przeciwhistaminowe 
Brompheniramini 
maleas 

domięśniowo, 
dożylnie, 
podskórnie 

5 mg 20 mg 40 mg 

przeciwhistaminowe 

Brotizolamum doustnie 0,125 mg 0,25 mg 0,5 mg 0,5 mg benzodiazepina; nasenne 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Budesonidum wziewnie 0,05 mg 0,2 mg 0,2 mg 1,2 mg 
glikokortykosteroid 
kontaktowy 

Bufexamacum zewnętrznie 5,0% przeciwzapalne 

Buftomedili 
hydrach loridum 

doustnie 
0,15 0,45 

*0,6 

0,3 0,6 spazmołityk naczyniowy 

""tabletki o modyfikowanym 
uwalnianiu 

Bumetanidum 
doustnie 0,5 mg 2 mg 2 mg 10 mg moczopędne 

Bumetanidum domięśniowo, 
dożylnie 0,5 mg 1 mg 1 mg 110 mg 

moczopędne 

Bupivacaini 
hydrochloridum 

zewnętrznie roztwór 0,25% - 0,5% miejscowo znieczulające 

UWAGA: nie stosować 
u dzieci do 2 roku życia 

Bupivacaini 
hydrochloridum nasiękowo 0,25%-0,5% 0,75% 

miejscowo znieczulające 

UWAGA: nie stosować 
u dzieci do 2 roku życia 

Buprenorphini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,3 mg 0,9 mg 0,6 mg 2,4 mg opioid; zwalczanie bólów 
nowotworowych Buprenorphini 

hydrochloridum podjęzykowo 0,2 mg : 2 M G . 1 mg 
4 mg 

(5 mg) 

opioid; zwalczanie bólów 
nowotworowych 

Buprenorphinum przezskórnie system transdermalny (plaster) uwalniający w czasie 3 dni 35 (ag/h; 52,5 (ig/h 
lub 70 pg/h 

opioid; zwalczanie bólów 
nowotworowych 

Buserelinum 
donosowo 0,15 mg 0,6 mg 0,3 mg 1,2 mg analog gonareliny (hormon); 

w endometriozie, w raku 
stercza, raku piersi 

Buserelinum 
podskórnie 0,2 mg 0,5 mg 

analog gonareliny (hormon); 
w endometriozie, w raku 
stercza, raku piersi 

Buspironi 
hydrochloridum doustnie 0,005 0,015 .. 0,015 . 0,06 

anksjolityczne 

Busulfanum doustnie 
0,002 -

- 0,004/m2!:, 
powierzchni ciała 

0 , 0 0 2 ^ -
-0,006/m2 ... 

powierzchni ciała 

0,016/m2 

powierzchni ciała 

Cytostatyk 

Cabergolinum doustnie 0,25 mg - , 
- 1,0 M G 

10 mg 
agonista receptora dopami-
nowego (D2); W hyperpro-
laktynemii 

Ccdcifediolum doustnie 0,02 mg 0,04 mg 0,05 mg 0,1 mg 
witamina D; w leczeniu 
krzywicy, w osteoporozie, 
w niedoborach 

Calcii ascorbas doustnie J 0,1 w niedoborach witaminy C 

Calcii carbonas doustnie 0,4 - 0,8 1,2 
zapobieganie niedoborom 
wapnia, zapobiegawczo 
w osteoporozie 

Calcii chloridum 
hexahydricum 

dożylnie (wlewy) 1,0 2,0 : 2,0 
w niedoborach wapnia, 
w tężyczce 

Calcii chloridum 
dihydricum 

doustnie 0,2 0,6 1,0 i 1,0 
Zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii dobesilas 
monohydricus 

doustnie 0,25 0,5 - 1,0 zapobieganie niedoborom 
wapnia 

doustnie 0,001 0,005 0,015 0,03 witamina; zapobieganie za-
burzeniom rozwojowym pło-
du, w niedokrwistości makro-
cytarnej, w niedoborach 

Calcii folinas 
domięśniowo 0,015 

witamina; zapobieganie za-
burzeniom rozwojowym pło-
du, w niedokrwistości makro-
cytarnej, w niedoborach 

Calcii glucoheptonas dożylnie : 1,1 1,1 - 2,2 w niedoborach wapnia, 
w tężyczce 

Calcii gluconas 
ad iniectabile dożylnie 0,5 - 1,0 1,0 : 2,0 w niedoborach wapnia, 

Wtężyczce 

Calcii gluconas doustnie 0,5 - 1,0 3,0 - 6,0 zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii gluconas doustnie 0,2 1,0 1,0 w niedoborach wapnia, Calcii gluconas doustnie 

w tężyczce ańhydricus dożylnie (wlewy) 0,5 - 1,0 1,0 : 2,0 w tężyczce 

Calcii 
glycerophosphas doustnie 0,5.-1,0 . 1,0.-4,0 

zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii 
'tydrogenophosphas doustnie 0,5.-1,0 1,0 - 5,0 

zapobieganie niedoborom 
wapnia 



FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Calcii 
hydrogenophosphas 
dihydricus 

doustnie 0,5 - 1,0 1,0-5,0 . 
zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii lactas doustnie 1,0 5,0 zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii lactas 
trihydricus doustnie 1,0 5,0 

zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii lactas 
pentahydricus doustnie 0 ,3-1,0 • - 3*0 - 5,0 

zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii laevulinas 
dihydricus doustnie 1,0 5,0 

zapobieganie niedoborom 
wapnia 

Calcii levofolinas 
pentahydricus 

doustnie 0,01 0,03 0,05 witamina Calcii levofolinas 
pentahydricus domięśniowo 0,012 0,05 

witamina 

Calcii pantothenas 
zewnętrznie do 5,0% witamina, składnik koenzy-

mu A Calcii pantothenas 
doustnie 0,007 - 0,025 0,1 

witamina, składnik koenzy-
mu A 

Calcipotriolum, 
Calcipotriolum 
monohydricum 

zewnętrznie 0,005% 
witamina D 

Calcitoninum salmonis 
podskórnie, 
domięśniowo 50 - 100 j.m. 400 j.m. 1200- 1600 j.m. w hiperkalcemii 

w osteoporozie 
Calcitoninum salmonis 

donosowo 100 j.m. 200 j.m. 400 j.m. 

w hiperkalcemii 

w osteoporozie 

Calcitriolum 
doustnie 0,25 jig S U 0,5 ng 3 fig witamina; w krzywicy, w osteo-

porozie, w niedoborach Calcitriolum 
dożylnie 0,5 |ig - 3,0 ng 

witamina; w krzywicy, w osteo-
porozie, w niedoborach 

Camphora racemica, 
D-Camphora zewnętrznie maść 1,0% i 10,0% 

roztwór 1,0% - 10,0% 

rozgrzewające, słabo przeciw-
świądowe, wywołuje miejsco- ' 
we przekrwienie 

Candesartanum 
cilexetili 

doustnie 4 mg 8 mg 32 mg 32 mg 

antagonista receptora angio> 
tensyny II; w nadciśnieniu 
tętniczym, w zastoinowej 
niewydolności serca 

Capecitabinum doustnie 0,8 - 1,25/m2 powierzchni ciała, 2 razy dziennie, w przyjętych schematach 
cytostatyk 

Captoprilum doustnie 6,25 mg '50 mg 150 mg 300 mg 
inhibitor konwertazy; w nie-
wydolności krążenia, w nad-
ciśnieniu 

Carbacholum zewnętrznie krople do oczu 0,75% - 3,0% zwężające źrenice 

Carbamazepinum doustnie 0,2 0,6 - 0,8 0,4 1,2 
przeciwpadaczkowe, w neural-
giach zwłaszcza nerwu trój-
dzielnego 

Carbasalatum calcicum doustnie 0,25 - 0,5 , 1,0 0,5 2,0 przeciwgorączkowe, przeciw-
bólowe 

Carbidopum doustnie 0,0110,025 0,075 - 0,1 0,2 inhibitor dekarboksylazy; 
z lewodopą 

Carbimazolum doustnie 0,005 - 0,01 0,01-0,03 hamowanie czynności 
tarczycy 

Carbocysteinum doustnie 0,5 i 0,75 1,5-2,25 1,5 ' 2,5 mukoli tyczne 

Carbo activatus doustnie 5,0 -10,0 15,0 - 50,0 przeciwbiegunkowe 

Carboplatinum dożylnie 0,25 - 0,4/m1 

powierzchni ciała 

0,25 - 0,4/m2 

powierzchni ciała 
(co 4 tygodnie) 

0,8 - 1,8/m2 

powierzchni ciała 
0,8 - 1,8/m2 

powierzchni ciała 

cytostatyk 

Carboprostum 
trometamolum 

domięśniowo 0,25 mg 2 mg 
analog prostaglandyny; 
w poporodowej atonii macicy 

Carisoprodolum doustnie 0,35 1,05 zmniejsza napięcie mięśni 

Carmustinum dożylnie (wlewy) 0,1510,2/m2 

powierzchni ciała 

cytostatyk; w leczeniu skoja-
rzonym w przyjętych sche-
matach 

Carteololi 
hydrochloridum 

zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 2,0% 
p-adrenolityk; w jaskrze 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Carvedilolutn doustnie 0,00625 -
-0 ,0125 

0,0125 -
| 0,025 0,05 

(J-adrenolityk; w niewydol-
ności serca 

Cefaclorum doustnie 0,5 2,0 4,0 antybiotyk 

Cefadroxilum 
mottohydricum doustnie 0,5 - 1,0 1 ,0 -2 ,0 4,0 antybiotyk 

Cefalexinuni 
monohydricum doustnie 0,5 - 1,0 2,0 - 4,0 2,0 6,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefalotinum nutriami 
domięśniowo 2,0 4,0 2,0 8,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefalotinum nutriami 
dożylnie 2,0 4,0 . 4,0 j 12,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefamandóli nafas 
domięśniowo 0 , 5 - 1 , 0 1,0 - 2,0 2,0 "8,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

*w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) 

Cefamandóli nafas 
dożylnie 1,0 3,0 *12,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

*w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) 

Cefapirinum natricum doustnie 0,5 - 1,0 2 , 0 - 4 , 0 : 12,0 antybiotyk 

Cefatrizinum propylen 
glycolum doustnie 0,5 1,0 12,0 

antybiotyk 

Cefazolinum natricum domięśniowo, 
dożylnie 1,0 6,0 12,0 

antybiotyk 

Cefepimi 
dihydrochloridum 
monohydricum 

domięśniowo, 
dożylnie 

antybiotyk Cefepimi 
dihydrochloridum 
monohydricum 

domięśniowo, 
dożylnie 0,5 - 1 , 0 2,0 T 2,0 6,0 

Cefepimi 
dihydrochloridum 
monohydricum 
Cefiximum doustnie 0,1 - 0,2 - 0,4 0,4 | antybiotyk 

Cefoperazonum 
natricum 

domięśniowo, 
dożylnie 1 ,0 -2 ,0 " 2 , 0 - 4 , 0 4Q-- ' 1 12,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefotaximum natricum domięśniowo, 
dożylnie 1,0 - 2,0 2,0 - 4,0 4,0 8,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 
Cefotaximum natricum domięśniowo, 

dożylnie 

Cefoxitinum natricum domięśniowo, 
dożylnie 

1,0 3,0 | 3,0 9,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefpodoximum 
proxetili doustnie 0,2 0,4 1 0,4 0,8 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefprozilum 
monohydricum 

antybiotyk; przeciwbakteryjne Cefprozilum 
monohydricum doustnie 0,5 1,0 0,5" 1,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

doustnie 0,5 ; ! 2,0 | ! 2,0 4,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefradinum domięśniowo 1 ,0 "2,0 2,0 4,0 

*w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) 

Cefradinum 
*w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) dożylnie 1,0 : 2,0 ; 2,0 ' 4,0 

*8,0 
*w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) 

Ceftazidimum domięśniowo, 1,0 2,0 1 2,0 6,0 - antybiotyk; przeciwbakteryjne 
pen tahydricum dożylnie 

1,0 1 2,0 

Ceftazidimum 
pentahydricum et natrii 
carbonos ad iniectabile 

domięśniowo, 
dożylnie 

*1,0 *2,0 *2,0 *6,0 
antybiotyk; przeciwbakteryjne 
* dawki dla ceftazydymu 
pięciowodnego 

Ceftriaxonum 
natricum 

domięśniowo, 
dożylnie 

1 ,0-2 ,0 4,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Cefuroximum axetilum doustnie 0,25 " 0 , 5 r 0,5 1,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

domięśniowo 0,75 - 1,5 1 ,50-4 ,5 3,0 9,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 
Cefuroximum natricum 

dożylnie 0,75 - 1,5 2,25 t- 4,5 3,0 J 9,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Celecoxibum doustnie - 0,-2- ; 0,4 

selektywny inhibitor cyklo-
oksygenazy II; przeciwzapalne, 

Celecoxibum doustnie } - 0,1 " 0,2 - 0,-2- ; 0,4 
przeciwbólowe, przeciw-
reumatyczne 

Celiprololi doustnie 0 , 1 -0 ,2 0,2 0,4 0,6 |3-adrenolityk; w nadciśnieniu 
hydrochloridum doustnie 

Cetirizini 
dihydrochloridum doustnie j 5 mg 10 mg 1 10 mg 10 mg przeciwhistaminowe 

Cetrimidum zewnętrznie 
roztwór 0,1% - 1,0% 

szampon do 3,0% 
obniża napięcie powierzchnio-
we 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III W Y K A Z DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Cetylpyridinii 
chloridum zewnętrznie 

roztwór 0,1% - 1,0% 
krem 0,5% 

szampon 1,0% - 3,0% 

odkażające 

Chitiidini sulfas doustnie 0,2 0,6 0,4 1,2 przeciwarytmiczne 

Chinitii 
|ydrochloridum 

doustnie 0 ,1 -0 ,3 0,25 11,5 0,-5 2,0 przeciwzimnicze Chinitii 
|ydrochloridum doodbytniczo 0,1 - 0,3 0,25 - 1,0 0,5 2,0 

przeciwzimnicze 

Cliinini sulfas doustnie 0,6 1,8 przeciwzimnicze 

Chlorali hydras 
doodbytniczo 0,25 - 1,0 1,0 — 2*01 2,0 6,0 nasenne, uspokajające 

Chlorali hydras 
doustnie 0,25 - 1,0 2,0-3,Oí | 2,0 6,0 

nasenne, uspokajające 

Chlorambucilum doustnie 
jo,002 -

- 10,004/m2 

powierzchni ciała 

0,004 -
-0,008/m2 

powierzchni ciała 

0,01 - 0,04/m2 

powierzchni ciała 

cytostatyk 

Chloramphenicoli 
natrii succinos dożylnie (wlewy) 0,5^1,0 1 -3,0 4,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Chloramphenicoli 
palmitas doustnie 0,5 - 1,0 3,0 1,5 4,0 

antybiotyk; przeawbakteryine 

Chloramphenicolum 

doustnie 0,5 2,0 ' 0,75' 3,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Chloramphenicolum 
domięśniowo 0,5 2,O'" 1,0 3,0 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Chloramphenicolum 

zewnętrznie 
maść 2,0% 

maść do oczu 1,0% 
krople do oczu 0,5% 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Chlorcyclizini 
hydrochloridum doustnie 0,05 - 0,1 0,2 

przeciwhis tarninowe 

Chi o rdiazepoxidi 
hydrochloridum 

domięśniowo, 
dożylnie 0,05 - 0,1 0,1 -i 0,2 0,1 0,3 

anksjolityczne 

Chlordiazepoxidum doustnie 0,005 - 0,01 0,01-0,05 0,025 0,1 anksjolityczne 

Chlorhexidini diacetas zewnętrznie roztwór na skórę 0,5% - 1,0% 
roztwór na błonę śluzową 0,02% - 0,05% 

odkażające 

Chlorhexidini 
dihydrochloridum zewnętrznie roztwór 0,05% - 0,5% 

krem 1,0% 
odkażające 

Chlorhexidini 
digluconatis solutio zewnętrznie 

maść, krem, żel 1,0% 
roztwór do odkażania 0,05% - 0,2% 

roztwór do odkażania narzędzi 5,0% - 20,0% 

odkażające 

Chlormadinoni acetas doustnie 2 mg przez 3 tygodnie, cyklicznie w antykoncepcji doustnej; 
w preparatach złożonych 

Chlorocresolum zewnętrznie 0,1% odkażające 

Chloroquini phosphas doustnie 0,25-0,5 0,25 - 1,0 ; 1,0 2,0 
w chorobach reumatycznych; 
przeciwzimnicze 

Chloroquini sulfas doustnie 0,3 10,6 0,9 w chorobach reumatycznych; 
przeciwzimnicze 

Chlorphenamini 
maleas 

doustnie 0,004 - 0,012 0,016 - 0,024 blokowanie receptora H,; 
przeciwhistaminowe Chlorphenamini 

maleas 
domięśniowo, 
dożylnie, 
podskórnie 

0,0110,02 

blokowanie receptora H,; 
przeciwhistaminowe 

Chlorpromazini 
hydrochloridum 

doustnie 0,01 - 0,05 0,05 - 0,2 0,1 0,6 neuroleptyk 

1 

Chlorpromazini 
hydrochloridum domięśniowo 0,025 0,025 - 0,1 0,05 0,15 

neuroleptyk 

1 

Chlorpromazini 
hydrochloridum 

dożylnie 0,025 0,1 - 0,2 0,05 0,6 

neuroleptyk 

1 
Chlorpropamidum doustnie 0,125 - 0,25 0,125 - 0,5 0,25 0,5 przeciwcukrzycowe 

Chlorprothixeni 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,05 0,1-0,15 0,6 neuroleptyk Chlorprothixeni 
hydrochloridum doustnie 0,015 - 0,05 0,015 - 0,2 0,1 0,6 

neuroleptyk 

Chlortalidonum doustnie 0,025-0,05 0,05 - 0,1 
co drugi dzień 

moczopędne; w nadciśnieniu 

Chlortetracyclini 
hydrochloridum 

doustnie 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 1,0 4,0 antybiotyk; przeciwbakteryjne 
Chlortetracyclini 
hydrochloridum zewnętrznie maść 3,0% 

maść do oczu 1,0% 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mF,q, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Cholecalciferoli pulvis, 
Cholccalci/erolum 
densatum oleosum, 
Cholccalciferolum in 
aqua dispergibile 

doustnie 0,01 mg 0,02 mg 0,01 mg 0,02 mg 

witamina; zapobieganie i le-
czenie krzywicy i osteoporozy 
UWAGA: wszystkie dawki 
w przeliczeniu na cholekalcy-
ferol 

Chondroitini nahii doustnie 0,4 0,8 - 1,2 
glukozaminoglikan 

sulfas doustnie 0,4 0,8 - 1,2 

Chymotrypshium 
doustnie 40 j.m. -

-120 j.m. 
120 j.m,-
-360 j.m. 

enzym proteolityczny 
Chymotrypshium 

domięśniowo 20 j.m. 

Ciclesottidum wziewnie 0,16 mg 0,16 mg 0,32 mg 0,64 mg 
kontaktowy glikokortykoid; 
w zapobieganiu napadom 
astmy 

Ciclopirox olaminuttt zewnętrznie Of.1,0% przeciwgrzybicze 

Ciclopiroxum zewnętrznie 1,0% przeciwgrzybicze 

*12,5 mg-— -

- 1 5 mg/kg * 15 mg/kg; -
masy ciała 

15 mg/kg 
masy ciała 

immunosupresyjne; 
*w transplantologii 

doustnie 
masy ciała, 

* 15 mg/kg; -
masy ciała 

15 mg/kg 
masy ciała 

** w łuszczycy Ciclosporinum **2,5 mg -
-,5 mg/kg 
masy ciała 

mg/kg 
masy ciała 

** w łuszczycy 

dożylnie 3 m g - 5 mg/kg 
masy ciała 

Cilastatinum natricum domięśniowo, 
dożylnie (wlewy) w połączeniu z imipenemem 

inhibitor dehydropeptydazy I; 
hamowanie rozkładu imipe-
nemu 

inhibitor enzymu konwertu-

Cilazaprilum doustnie 0,5 mg - 1 mg 1 mg i i i mg 5 mg jącego angiotensynę I; hipo-
tensyjne, w niewydolności 
serca 

Cimetidinum, doustnie 0,2-0,4 - ' 11,0 - 1,6 2,4 w leczeniu choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy Cimetidini 

' 11,0 - 1,6 w leczeniu choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy 

hydrochloridum dożylnie (wlewy) 0,2 0,6 | 1,2; 2,4 

Cinchocaini znieczulające 
hydrochloridum zewnętrznie U,i>% -

Cinnarizinum doustnie 0,025 0,025 - 0,075. i 0,1 { 0,2 naczyniorozszerzaj ące 
Ciprofibratum doustnie 0,1 0,1 w hipertriglicerydemii'1 

Ciprofloxacin doustnie 0,5 1,0 0,75 1,5 chemioterapeutyk; 
hydrochloridum dożylnie (wlewy) 0,2 | 0,4 0,4 0,8 przeciwbakteryjne 

Ciprofloxacinum 
doustnie i ° ' 5 1,0 0,75^ ! 1,5 chemioterapeutyk; 

Ciprofloxacinum 
dożylnie (wlewy) 0,2 0,4 0,4 : o,8 przeciwbakteryj ne 

Cisatracurii besilas dożylnie 

do intubacji (po 120 s) 0,15 mg/kg masy ciała w czasie 5 - 10 s (roztwór 
do wstrzykiwali) 

dawka podtrzymująca 0,03 mg/kg masy ciała (roztwór do wstrzykiwali).. 
wlew początkowo 3 pg/kg masy ciała/min, 
następnie 1 pg - 2 pg/kg masy ciała/min 

do podtrzymania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego 

zwiotczające mięśnie 
szkieletowe 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na 
cisatrakurium 

do intubacji (po 120 s) 0,15 mg/kg masy ciała w czasie 5 - 10 s (roztwór 
do wstrzykiwali) 

dawka podtrzymująca 0,03 mg/kg masy ciała (roztwór do wstrzykiwali).. 
wlew początkowo 3 pg/kg masy ciała/min, 
następnie 1 pg - 2 pg/kg masy ciała/min 

do podtrzymania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego 

zwiotczające mięśnie 
szkieletowe 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na 
cisatrakurium 

0,02 - 0,1/m1 

powierzchni1 ciała 
(co 4 tygodnie) 

cytostatyk 
Cisplatinum dożylnie 0,02-0,l/m2 ; 

powierzchni ciała 

0,02 - 0,1/m1 

powierzchni1 ciała 
(co 4 tygodnie) 

0,2/m2 

powierzchni ciała 
0,2/m2 

powierzchni ciała 

cytostatyk 

Citaloprami 
hydrobromidum doustnie ! 0,02 0,04 0,02 0,06 przeciwdepresyjne Citaloprami 
hydrobromidum 

przeciwdepresyjne 
(w napadach panicznego lęku 
w mniejszych dawkach) 

Citaloprami 
hydrochloridum doustnie ' 0,02 0,04 0,02, | 0,06 

przeciwdepresyjne 
(w napadach panicznego lęku 
w mniejszych dawkach) 

Cladribinum dożylnie, 
podskórnie 

K B 
powierzchni ciała 

*2,5/m2 

powierzchni ciała 

cytostatyk (w białaczce 
włochatokomórkowej) 
* stosowany w cyklu 14 dni 
z przerwą 7-dniową 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

r " 
Clarithromycinum doustnie 0,125-0,25 0,25 - 0,5 

antybiotyk makrolidowy; 
działa także przeciw prątkom 
atypowym 

r " 
Clebopridi tnalas 

L — 
doustnie, 
dożylnie 

0,0005 -
- 0,001 0,0015 przeciwwymiotne, prokine-

tyczne 

Clemastitti fumaras 
domięśniowo, 
dożylnie 0,001 0,002 0,002 0,004 przeciwhistaminowe 

Clemastitti fumaras 
doustnie 0,001 0,002 0,002 0,004 

przeciwhistaminowe 

Ctmiamycini 
hydrocliloridum doustnie 0,15-0,3 0,6 - 1,2 0,45 . 1.8 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Clindamycini phosphas 
doustnie 0,15 - 0,3 0,6 - 0,8 0,3 1,8 antybiotyk; przeciwbakteryjne Clindamycini phosphas 
zewnętrznie żel 1,0%, krem 2,0% 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

Clioąuinolum zewnętrznie 3,0% 
przeciwbakteryjne, przeciw-
grzybicze 

Clobazamum doustnie 0,01-0,02 0,03 - 0,06 
benzodiazepina długodziała-
jąca 

Clobetasoli propionas zewnętrznie maść, krem 0,05% 
glikokortykosteroid; 
przeciwzapalne 

Clobetasoni butyras zewnętrznie maść, krem 0,05% 
glikokortykosteroid; 
przeciwzapalne 

Clofaziminum doustnie 0,05 0,05 0,3 (raz na 
miesiąc) 

przeciwtrądowe 

Clofibratum doustnie 0,25 | 0,5 0,5 2,0 w hipertriglicerydemii 

Clomifeni citras doustnie 0,05-0,1 0,05-0,1 nietypowy estrogen 

Clomipramini 
hydrochloridum 

doustnie 0,025-0,075 0,05-0,15 przeciwdepresyjne, w bólach 
neuroleptycznych Clomipramini 

hydrochloridum domięśniowo 0,025 - 0,15 

przeciwdepresyjne, w bólach 
neuroleptycznych Clomipramini 

hydrochloridum 
dożylnie 0,025 - 0,075 

przeciwdepresyjne, w bólach 
neuroleptycznych 

Clonazepamum 

domięśniowo 0,001 0,003 anksjolityczne, przeciw-
drgawkowe, w leczeniu 
padaczki Clonazepamum dożylnie 0,001 

anksjolityczne, przeciw-
drgawkowe, w leczeniu 
padaczki Clonazepamum 

doustnie 0,0005 - 0,002 0,002 - 0,006 0,008 ... 0,02 

anksjolityczne, przeciw-
drgawkowe, w leczeniu 
padaczki 

Clonidini 
hydrochloridum 

zewnętrznie krople do oczu 0,125%; 0,25%; 0,5% wjaskrze 

hipotensyjne 
Clonidini 
hydrochloridum doustnie 0,075 mg 0,15 mg -

- 0,6 mg 0,15 mg 0,9 mg 

wjaskrze 

hipotensyjne 

Clopamidum doustnie 0,005 moczopędne, w nadciśnieniu 
(w preparatach złożonych) 

Clopidogreli besilas doustnie 0,075 0,075 0,3 0,3 

przeciwagregacyjne 
(przeciwpłytkowe) 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na klopidogrel 

Clopidogreli 
hydrochloridum 

doustnie : 0,075 0,075 0,3 0,3 

przeciwagregacyjne 
(przeciwpłytkowe) 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na klopidogrel 

Clopidogreli 
hydrogenosulfas 

doustnie 0,075. . 0,075 0,3 0,3_ | 

przeciwagregacyjne 
(przeciwpłytkowe). 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na klopidogrel 

Clotrimazolum 
dopochwowo 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5 1,0 1,0 przeciwgrzybicze 

Clotrimazolum 
zewnętrznie 1,0% 

Cloxacillinum 
natricum 

doustnie 0,5 2,0 1,5 6,0 antybiotyk; przeciwgronkow-
cowe Cloxacillinum 

natricum 
domięśniowo 0,25 1,0 0,5 3,0 

antybiotyk; przeciwgronkow-
cowe Cloxacillinum 

natricum 
dożylnie 0,5 2,0 0,5 ; 3,0 

antybiotyk; przeciwgronkow-
cowe 

Clozapinum doustnie 0,025 0,05 0,2 0,6 neuroleptyk; w schizofrenii 

Cocaini 
hydrochloridum 

zewnętrznie 0,03 0,06 miejscowo znieczulające 

Cocaini 
hydrochloridum zewnętrznie 

roztwór 4,0% - 20,0% do znieczuleń 
błony śluzowej, gardła i nosa 

roztwór 1,0% - 4,0% do znieczulania 
spojówki i rogówki oka 

miejscowo znieczulające 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Codeini 
hydrachloridum 
dihydricum 

doustnie 0,01 - 0,03 0,06 0,06 0,24 
przeciwkaszlowe, przeciw-
bólowe 

Codeini phosphas 
sesquihydrícus doustnie 0,01 -0,03 0,06 0,06 0,24 

przeciwkaszlowe, przeciw-
bólowe 

Codeini phosphas 
hemihydricus 

doodbytniczo 0,03 0,06 0,06 0,24 przeciwkaszlowe, przeciw-
bólowe 

Codeini phosphas 
hemihydricus doustnie 0,03 0,06 0,06 0,24 

przeciwkaszlowe, przeciw-
bólowe 

Codeinum doustnie 0,01-0,02 0,06 0,04 0,24 
przeciwkaszlowe, przeciw-
bólowe 

Codergocrini mesilas 

doustnie 0,003 0,0045 przeciwmigrenowe 

Codergocrini mesilas podskórnie, 
domięśniowo, 
dożylnie 

0,0003 0,0006 

przeciwmigrenowe 

Coffeinum, Coffeinum 
monohydricum doustnie 0,1 - 0,2 0,3 - 0,5 0,3 1,5 

pobudzające 

Colchicinum 
doustnie 0,0005 -

-0,001 
0,002 0,006 

przeciwdnawe (w ostrym 
napadzie) 

Colchicinum 
dożylnie 0,002 0,004 

przeciwdnawe (w ostrym 
napadzie) 

Colestyraminum doustnie- 4,0 8,0 -16,0 24,0 hipertriglicerydemia 

Colistimethatum 
natricum 

domięśniowo, 
dożylnie 1 000 000 i.m. 2 000 000 j.m. 3 000 000 j.m. 9 000 000 j.m. 

antybiotyk; przeciwbakteryjne Colistimethatum 
natricum 

domięśniowo, 
dożylnie 

Colistini sulfas doustnie 1 500 000 j.m. -
- 3 000 000 j.m. 

4 500 000 j.m. -
- 9 000 000 j.m. 6 000 000 j.m. 18 000 000 j.m. 

antybiotyk; przeciwbakteryjne 

domięśniowo 0,025 - 0,05 - -0,05 - 0,25 0,05 - 0 3 glikokortykosteroid; w lecze-
Cortisoni acetas 

domięśniowo 0,025 - 0,05 - -0,05 - 0,25 0,05 - 0 3 
niu substytucyjnym, w stanach 
zapalnych i alergicznych 

Cortisoni acetas niu substytucyjnym, w stanach 
zapalnych i alergicznych doustnie 0,025-0,1 0,1-0,3 0,15 0,5 
niu substytucyjnym, w stanach 
zapalnych i alergicznych 

Crotamitonum zewnętrznie 10,0% odkażające 

Cupri sulfas doustnie 0,5 mg 1,5 mg w niedoborach miedzi 

Cupri sulfas 
pentahydricus doustnie 0,5 mg 1,5; mg ' 

w niedoborach miedzi 

witamina; w niedokrwistości 
megaloblastycznej Cyanocobalaminum domięśniowo 0,1 mg -.1 rug- ¡ l m g 
witamina; w niedokrwistości 
megaloblastycznej 

przeciwhistaminowe, przeciw-
wymiotne, w chorobie 
Meniere'a 

Cyclizini 
hydrochloridum doustnie 0,05 0,2 0,2 

przeciwhistaminowe, przeciw-
wymiotne, w chorobie 
Meniere'a 

Cyclopentolati 
hydrochloridum zewnętrznie krople do oczu 0,5% do rozszerzania źrenicy 

Cyclophosphamidum 
dożylnie :0,l/m2 

powierzchni ciała 
0,1 -0,5/m2 

powierzchni ciała 
1,0/m2 

powierzchni ciała 
cytostatyczne 

* immunosupresyjne 
Cyclophosphamidum 

doustnie 0,05 -0 ,L - 0,05 - 0,3 
*0,05 - 0,1 

0,06/kg 
masy ciała 

0,06/kg 
masy ciała 

cytostatyczne 

* immunosupresyjne 

Cyproheptadini doustnie 
0,0004 - przeciwmigrenowe, przeciw-

hydrochloridum 
doustnie ~P 0,032 serotoninowe 

Cyproteroni acetas doustnie 0,2 Ts 0,3/dziéñ antyandrogen; w raku stercza 

Cytarabinum dożylnie ' 0,1 — 0,2/m2 powierzchni ciała 
3,O/m2 6,O/m2 cytostatyk; immunosupresyj-

ne, przeciw białaczce limfo-
cytarnej i szpikowej 

Cytarabinum dożylnie ' 0,1 — 0,2/m2 powierzchni ciała powierzchni ciała powierzchni ciała 

cytostatyk; immunosupresyj-
ne, przeciw białaczce limfo-
cytarnej i szpikowej 

Dacarbazinum dożylnie 
wlewy 200 mL - 300 mL przez 15-30 min cyklicznie ( 1 - 5 dni, 

200 - 250 mg/m2 powierzchni ciała/24 h) co 3 - 4 tygodnie; 
też inne schematy dawkowania 

cytostatyk 

1Q0 j.m./kg 
masy ciała 

200 j.m./kg • 
masyciatá' 

120 j.m./kg 
masy ciała 

240 j.m./kg 
masy ciała ' 

w zakrzepicy żył głębokich, 
w niestabilnej chorobie niedo-
krwiennej serca, w zawale bez 
fali Q 

Dalteparinum 
natricum 

podskórnie 1Q0 j.m./kg 
masy ciała 

200 j.m./kg • 
masyciatá' 

120 j.m./kg 
masy ciała 

240 j.m./kg 
masy ciała ' 

w zakrzepicy żył głębokich, 
w niestabilnej chorobie niedo-
krwiennej serca, w zawale bez 
fali Q 

Dalteparinum 
natricum dożylnie 

(w tym wlewy) 5000 j.m. 10 000 j.m. 7 500 j.m. 15 000 j.m. 

w zakrzepicy żył głębokich, 
w niestabilnej chorobie niedo-
krwiennej serca, w zawale bez 
fali Q 

Danaparoidum 
natricum dożylnie 2 500 j.m., następnie 400 j.m./h przez 2 h; następnie 300 

przez 2 h, następnie 200 j.m./h przez 5 dni 
.m./h zakrzepica z udowodnioną 

nadwrażliwością na heparynę 

Dapsonum doustnie 1 mg/kg 
masy ciała 

1 mg/kg 
masy ciała 

2 mg/kg 
masy ciała 

t mg/kg 
masy ciała 

w trądzie, w zapaleniu płuc 
Pneumocystis carinii 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

paunorubicini 
hydrochloridum dożylnie (wlewy) 0,025 - 0,06/m2 powierzchni ciała co 3 tygodnie 

do dawki maksymalnej 0,55/m2 powierzchni ciała 

antybiotyk antracyklinowy; 
w leczeniu chorób 
nowotworowych, zwłaszcza 
ostrych białaczek, mięsaka 
Kaposiego u chorych z AIDS 

Defrroxamini mesilas 
podskórnie 20 mg/kg 

masy ciała 
50 mg/kg 
masy ciała 

ostre i przewlekłe zatrucia 
żelazem 

Defrroxamini mesilas 
dożylnie (wlewy) 15 mg/kg masy ciala/h 80 mg/kg 

masy ciała 

ostre i przewlekłe zatrucia 
żelazem 

Detneclocyclini 
hydrochloridum doustnie 0,15 - 0,3 0,6 

antybiotyk; w zakażeniach 
bakteryjnych (chlamydiozy, 
boreliozy, mykoplazmozy) 

Deptropini citras wziewnie 0,1 mg 0,2 mg cholinolityk; w astmie 

Dequalinii chłoridum zewnętrznie 

roztwór 0,1% - 0,5% do pędzlowania jamy ustnej 
tabletki do ssania 0,25 mg 

globulka 0,001 
krem 4,0% 

przeciwbakteryjne, przeciw-
drożdżakowe 

Desfluranum wziewnie 
MAC (minimalne stężenie anestetyczne) wprowadzenie, 

4,0% - 11,0% podtrzymująco 2,0% -: 6,0% w tlenku azotu lub 
2,5% - 8,5% w tlenie i powietrzu wzbogaconym 

do ogólnego znieczulenia 

Desipramini 
hydrochloridum doustnie 0,02 - 0,075/dzień 0,15 

przeciwdepresyjne; depresje 
z zahamowaniem 

Deslanosidum domięśniowo, 
dożylnie 0,2 mg 0,4 mg " i0,8mg 

(nasycanie) 
1,6 mg 

(nasycanie) 
glikozyd nasercowy 

Desloratadinum doustnie 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 
przeciwhistaminowe, w aler-
giach 

Desmopressinum 

domięśniowo 1 Hg 4pg 2 ^g syntetyczny analog wazopre-
syny (AaA); w moczówce 
prostej pochodzenia 
przysadkowego Desmopressinum 

podskórnie 1 Hg i 4pg 2Hg 

syntetyczny analog wazopre-
syny (AaA); w moczówce 
prostej pochodzenia 
przysadkowego Desmopressinum dożylnie i n g 4ng 2 Hg 

syntetyczny analog wazopre-
syny (AaA); w moczówce 
prostej pochodzenia 
przysadkowego Desmopressinum 

donosowó 10 pg 40 pg 

syntetyczny analog wazopre-
syny (AaA); w moczówce 
prostej pochodzenia 
przysadkowego Desmopressinum 

doustnie 100 pg 300 pg 200 pg 600 pg 

syntetyczny analog wazopre-
syny (AaA); w moczówce 
prostej pochodzenia 
przysadkowego 

Desogestrelum doustnie 50 pg 50 pg 150 pg 150 pg gestagen 

mineralokortykosteroid; 
Desoxycortoni acetas domięśniowo 0,005 - 0,01 0,01 0,02 w niewydolności kory 

nadnerczy 

Dexamethasoni acetas doustnie | 2 mg 16 mg glikokortykosteroid 

Dexamethasoni 
isonicotinas 

doustnie 0,5 mg 1 mg 10 mg glikokortykosteroid 

Dexamethasoni natrii 
phosphas 

zewnętrznie żel do oczu 0,1% glikokortykosteroid 
Dexamethasoni natrii 
phosphas 

dożylnie obrzęk mózgu 10 mg, wstrząs 2 mg - 6 mg (co 2 - 6 h) 

glikokortykosteroid 
Dexamethasoni natrii 
phosphas 

domięśniowo obrzęk mózgu 4 mg co 6 h 

glikokortykosteroid 

Dexamethasonum 

dożylnie 0,5 mg - 1 mg 0,5 mg - 1 mg glikokortykosteroid 

Dexamethasonum zewnętrznie 

aerozol 0,0112% 

zawiesina do oczu 0,1% 

maść 1,0% i 

glikokortykosteroid 

Dexamethasonum 

doustnie 0,5 mg - 1 mg 0,5 mg - 10 mg i 10 mg 15 mg 

glikokortykosteroid 

Dexchlorpheniramini 
maleas 

doustnie 0,002 0,006 0,008 przeciwhistaminowe; 
w alergiach 

Dexpanthenolum 

zewnętrznie aerozole, maści, kremy 2,0% przeciwzapalne 

Dexpanthenolum podskórnie, -
domięśniowo, . , 
dożylnie 

przeciwzapalne 

Dexpanthenolum podskórnie, -
domięśniowo, . , 
dożylnie 

0,5 1,0 1,0 

Dextranum 1 
ad iniectabile 

dożylnie : 3,0 
(jednorazowo) 

zapobiega powstawaniu 
przeciwciał i wstrząsom, 
stosowany przed wlewami 
dekstranu 

Dextranum 60 
ad iniectabile dożylnie (wlewy) 500 mL 

roztwór 6% 
1000 mL 

roztwór 6% 
1500 mL 

roztwór 6% 1 

koloidoosmotyczne 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

UKUuA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Dcxtranum 40 
ad iniectabilc dożylnie (wlewy) 500 ml. 

roztwór 10% 
1000 mL 

roztwór 10% 
1500 mL 

roztwór 10% 
koloidoosmotyczne 

Dcxtranum 70 
ad iniectabile 

dożylnie (wlewy) 500 ml. 
roztwór 6% 

1000 ml. 
roztwór 6% 

1500 mL 
roztwór 6% 

koloidoosmotyczne 

Dextromethorphan! 
hydwbtvtnidum 

doustnie 0,015 0,06 0,03 0,12 
przeciwkaszlowe 

doustnie 0,005 0,02 0,01 0,04 narkotyczny lek przeciw-
bólowy; w silnych bólach Dextromoramidi 

! iartras doodbytniczo 0.01 

narkotyczny lek przeciw-
bólowy; w silnych bólach 

1 — . . domięśniowo 0,005 0,01 

narkotyczny lek przeciw-
bólowy; w silnych bólach 

Dcxtropropoxvphen i 
hydrochloridum doustnie 0,065 0,130 0,065 0,260 

narkotyczny lek przeciw-
bólowy 

Diaccrcinum doustnie 0,05 0,1 0,05 { 0,1 w osteoartrozie 

Diazepamum 

domięśniowo 0,005 - 0,01 0,015 - 0,02 0,03 0,06 anksjolityczne, przetiw-
padaczkowe, w premedykacji, 
w zapobieganiu zespołowi 
odstawienia u alkoholików 

Diazepamum dożylnie 0,01 0,02 0,03 0,06 

anksjolityczne, przetiw-
padaczkowe, w premedykacji, 
w zapobieganiu zespołowi 
odstawienia u alkoholików 

Diazepamum 

doustnie 0,002 - 0,01 . 0,006 - 0,015 0,03 0,06 

anksjolityczne, przetiw-
padaczkowe, w premedykacji, 
w zapobieganiu zespołowi 
odstawienia u alkoholików 

Diazoxidum dożylnie 3 mg 15 mg/kg 
masy ciała 150 mg 300 mg 

przełom nadciśnieniowy 

Diclofenacum kalicum 

doustnie 
(kapsułki) 0,075 0,15 , 0,15 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie 
reumatycznej, przeciwbólowe Diclofenacum kalicum 

doustnie (tabletki 
powlekane) 0,025 0,1 0,15 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie 
reumatycznej, przeciwbólowe 

Diclofenacum natricum 

doustnie 
(kapsułki) 0,075 0,15 8HS niesteroidowy lek przeciw-

zapalny; w chorobie reumaty-
cznej, przeciwbólowe 

Diclofenacum natricum 
doustnie (tabletki 
powlekane) 0,025 0,1 0,15 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie reumaty-
cznej, przeciwbólowe 

Diclofenacum natricum 

domięśniowo 0,075 0,075 0,075 0,15 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie reumaty-
cznej, przeciwbólowe 

Diclofenacum natricum 

doodbytniczo 0,05 0,1 0,05 0,15 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie reumaty-
cznej, przeciwbólowe 

penicylina przeciwgronkow-
cowa Dicloxacillinum 

natricum domięśniowo, 0,25 - 0,5' 1 1,0-2,0 1,0 1 4,0 
penicylina przeciwgronkow-
cowa Dicloxacillinum 

natricum dożylnie 

Dicycloverini 
hydrochloridum doustnie 0,01 - 0,02 0,04 - 0,08 0,04 0,16 cholinolityk; spazmolityczne 

Didanosinum doustnie 0,125 - 0,2 co 0,25 - 0,4 eb 200 mg 400 mg cytostatyk Didanosinum j 12 h 12 h 200 mg 400 mg 

Dienogestum doustnie . 2 mg 
*2 mg - 3 mg 

2 mg 
*2 m g i 3 mg 

2 mg 2 mg w leczeniu endometriozy; 
* w antykoncepcji doustnej 
(w preparatach złożonych) 

w leczeniu endometriozy; 
* w antykoncepcji doustnej 
(w preparatach złożonych) 

Diethylcarbamazini 
curds 

0,001/kg 
masy ciała 

0,002/kg 
masy ciała 

0,003/kg 
masy ciała 

0,006/kg 
masy ciała 

przeciwpasożytnicze- i 
(nicienie) 

Diethylcarbamazini 
curds 

doustnie 0,001/kg 
masy ciała 

0,002/kg 
masy ciała 

0,003/kg 
masy ciała 

0,006/kg 
masy ciała 

przeciwpasożytnicze- i 
(nicienie) 

Diethylstilbestrolum doustnie *0,01 
** 0,001 

*0,01 
** 0,001 

*0,02 
** 0,003 

*0,02 
**0,003 

estrogen syntetyczny; 
w nowotworach 
* rak piersi 
**rak gruczołu krokowego 

Digitoxinum doustnie, 
dożylnie 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,2 mg glikozyd nasercowy 

Digitalis purpureae 
folium doustnie 0,05 - 0,1 0,3-0,6 0,3 i 1,2 zawiera glikozydy nasercowe 

Digoxittum 
dożylnie 0,125 mg -

- 0,5 mg 
0,25 mg -
- 0,5 mg 0,5 mg 1,25 mg glikozyd nasercowy; w niewy-

dolności serca i migotaniu 
przedsionków Digoxittum 

doustnie 0,125 mg -
- 0,5 mg 0,5 mg - 1 mg 1 mg 2 mg 

glikozyd nasercowy; w niewy-
dolności serca i migotaniu 
przedsionków 

Dihydralazini sulfas 
hydricus doustnie Q,0125 -

- 0,025 0.Q25 - 0,05 0,1 ; 0,2 hipotensyjne 

Dihydrocodeini 
hydrogenotartras 

doustnie 0,005 - 0,01 0,01 - 0,03 0,015 ! 0,05 przeciwbólowe, przeciw: 

kaszlowe 

Dihydroergocristini 
mesilas 

doustnie 0,001 0,003 0,0015 0,0045 nieswoisty a-adrenolityk 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Dihydroergotamini 
mesilas 

doustnie 1 mg 3 mg 3 mg 3 mg nieswoisty a-adrenolityk; 
napady migrenowe Dihydroergotamini 

mesilas podskórnie, 
domięśniowo 1 mg 3 mg 1 mg : 3 mg 

nieswoisty a-adrenolityk; 
napady migrenowe 

Dihydroergotamini 
tartras 

doustnie 1 mg 3 mg 3 mg 3 mg nieswoisty a-adrenolityk; 
napady migrenowe Dihydroergotamini 

tartras 
podskórnie, 
domięśniowo, 
dożylnie 

1 mg 3 mg 1 mg 3 mg 

nieswoisty a-adrenolityk; 
napady migrenowe 

Dihydrotachysterolum doustnie 
.0,2 mg u 
-1 ,5 mg 0,5 mg - 2 mg 2 mg 2,5 mg 

witamina; zapobieganie 
krzywicy i osteoporozie 

Dikalii clorazepas doustnie 0,0075 0,0225 0,03 0,09 anksjolityk 

Dikalii phosphas dożylnie do przygotowywania płynów do infuzji 

składnik preparatów 
złożonych; w niedoborach 
fosforu, w żywieniu 
pozajelitowym 

Diltiazemi 
hydrochloridum 

doustnie 0,03 - 0,12 0,12 - 0,36 0,12 0,36 antagonista wapnia; 
w nadciśnieniu, w chorobie 
niedokrwiennej serca, w nad-
komorowych zaburzeniach 
rytmu serca 

Diltiazemi 
hydrochloridum 

dożylnie 0,2 mg - 0,3 mg/kg masy ciała 

antagonista wapnia; 
w nadciśnieniu, w chorobie 
niedokrwiennej serca, w nad-
komorowych zaburzeniach 
rytmu serca 

Dimenhydrinatum 
domięśniowo 0,05 0,1 0,05 0,2 przeciwhistaminowe, przeciw-

wymiotne w chorobie loko-
mocyjnej 

Dimenhydrinatum 
doustnie 0,05 0,2 0,1 0,2 

przeciwhistaminowe, przeciw-
wymiotne w chorobie loko-
mocyjnej 

Dimercaprolum domięśniowo 0,05 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 0,8 
w zatruciach metalami 
ciężkimi (z wyjątkiem ołowiu) 

Dimeticonum 

doustnie 
(kapsułki, 
emulsja) 

0,1-0,3 0,9 0,7 2,0 
przeciwwzdęciowe, obniżanie 
napięcia powierzchniowego 

Dimeticonum 
doustnie 
(granulat) --0,15 0,9 0,7 2,0 

przeciwwzdęciowe, obniżanie 
napięcia powierzchniowego 

Dimeticonum 

doustnie (krople) 0,04 0,16 0,7 2,0 

przeciwwzdęciowe, obniżanie 
napięcia powierzchniowego 

Dimeticonum 

doustnie 
(tabletki) i 0,08 ; 0,9 ' 0,7 2,0 

przeciwwzdęciowe, obniżanie 
napięcia powierzchniowego 

Dimetindeni maleas 

doustnie 0,001 0,003 0,002 0,008 przeciwhistaminowe; w aler-
giach Dimetindeni maleas dożylnie 0,004 0,008 

przeciwhistaminowe; w aler-
giach Dimetindeni maleas 

zewnętrznie żel 0,1% 

przeciwhistaminowe; w aler-
giach 

Dinatrii clodronas 
tetrahydricus 

doustnie 0,8" 1,6 3,2 bisfosfonian Dinatrii clodronas 
tetrahydricus dożylnie 0,3 przez 7 - 1 0 dni lub wlew 1,5 

bisfosfonian 

Dinatrii edetas dożylnie (wlewy) do 2,5 w czasie 4 h - 6 h 
w zatruciach metalami 
ciężkimi (z wyjątkiem srebra, 
kadmu, rtęci) 

Dinatrii etidronas doustnie 

cyklicznie 
choroba Pageta: 5 mg/kg masy ciała/dzień przez 6 miesięcy; 

10 mg/kg masy ciała/dzień przez 3 miesiące; 
maks. 20 mg/kg masy ciała/dzień przez 3 miesiące 

przerwa co najmniej 3 miesiące 

bisfosfonian 

Dinatrii pamidronas 
pentahydricus 

dożylnie (powoli) 

cyklicznie 
choroba Pageta: 30 mg 1 raz w tyg. przez 6 tygodni (łącznie 180 mg) 

maks. 60 mg 1 raz w tyg. przez 6 tygodni (łącznie 360 mg) 
cykle co 6 miesięcy 

hiperkalcemia nowotworowa - 15 mg - 60 mg (maks. 90 mg) 
w pojedynczej dawce lub w czasie 2 - 4 dni co 4 tygodnie 
osteoliza i bolesne przerzuty do kości 90 mg co 4 tygodnie 

bisfosfonian 

Dinatrii phosphas 
doustnie 
w roztworze 15,0 30,0 przeczyszczające, składnik 

preparatów złożonych 

Dinatrii phosphas 
dihydricus 

doustnie 
w roztworze 15,0 30,0 

przeczyszczające, składnik 
preparatów złożonych 

Dinatrii phosphas 
dodecahydricus 

doustnie 
w roztworze 20,0 50,0 

przeczyszczające, składnik 
preparatów złożonych 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 
U/JAt.AMtc 1/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Diiioprostoiuwi 
dożylnie (wlewy) indukcja porodu 0,25 pg - 6,7 pg/min 

prostaglandyna E2; wywoła-
nie czynności porodowych, 

Diiioprostoiuwi 
dopochwowo 0,5 mg - 1 mg 10 mg 20 mg 

rozszerzenie i uelastycznie-
nie szyjki macicy 

Dinoprostum 
trametamolum dożylnie (wlewy) 

szybkość wlewu zależna od wrażliwości macicy, 
zwykle do 200 pg/min 

indukcja porodu 2,5 pg/min przez 30 min (maks. 5 pg/min) 
obumarła ciąża 5 pg/min przez 30 min (maks. 40 pg/min) 
poronienie 25 pg/min przez 30 min (maks. 100 pg/min) 

prostaglandyna F ,̂; popo-
rodowa atonia macicy nie-
reagująca na oksytocynę lub 
ergometrynę, wywołanie 
czynności porodowych 

Diosminum doustnie 0,5 - 1,0 1,0 
•2,0 

1,0 
»2,0 

1,0 
*3,0 

flawonoid; w niewydolności 
żylnej 
*w zaostrzeniach dolegliwości 
spowodowanych żylakami 
odbytu; przez 4 dni 

Diphenhydramini 
hydrochloridum 

domięśniowo, 
dożylnie 0,007 ] 0,014 - 0,04 0,02 0,05 

przeciwhistaminowe, 
przeciwwymiotne w chorobie 
lokomocyjnej 

Diphenhydramini 
hydrochloridum 

doustnie 0,05-0,1 0,2 ' 0,2 0,5 

przeciwhistaminowe, 
przeciwwymiotne w chorobie 
lokomocyjnej 

Diphenoxylati 
hydrach lor i dum doustnie 2,5 mg 10 mg 5 mg 20 mg 

opioid; zapierające,-> 
w preparatach z atropiną 

Diprophyllinum 

dożylnie 1 0,25 0,25-0,5 0,25 0,75 rozkurczające mięśnie 
gładkie 

Diprophyllinum 

doodbytniczo 0,4 | 0,8 0,4 1,2 

rozkurczające mięśnie 
gładkie 

Diprophyllinum doustnie 0,25 - 0,6 r 0,4 - 1,2 

rozkurczające mięśnie 
gładkie 

Diprophyllinum 
doustnie (tabletki 
o przedłużonym 
uwalnianiu) 

0,45-0,9 0,9 0,9 1,8 

rozkurczające mięśnie 
gładkie 

Dipyridamolum doustnie 0,075 - 0,1 0,15 - 0,3 0,15 0,6 przeciwagregacyjne 

Dirithromycinum doustnie 0,5 2,0 antybiotyk makrolidowy 

Disopyramidi phosphas doustnie 0,1 0,2 0,4 0,8 przeciwarytmiczne 

Disopyramidum doustnie 0,1 0,2 0,4 0,8 przeciwarytmiczne 

Disulfiramum 
doustnie 0,5 0,5 - 1,0 ü > 1,0 1,0 w leczeniu odwykowym 

choroby alkoholowej Disulfiramum 
do implantacji 8 - 1 0 tabletek/4 - 6 miesięcy 

w leczeniu odwykowym 
choroby alkoholowej 

Dithranolum 
roztwór, maść • roztwór, maść 

keratolityczne, w łuszczycy 
UWAGA: działanie silnie 
drażniące 

Dithranolum zewnętrznie 0,1% - 0,5%" 
(do 30 min) 1,0% - 3,0% 

keratolityczne, w łuszczycy 
UWAGA: działanie silnie 
drażniące 

Dohutamini 
hydrochloridum dożylnie (wlewy) 2 pg - 3 pg/kg 

masy ciała/min 
7 pg - 15 pg/kg 
masy ciała/min 

40 pg/kg 
masy ciała/min 

(3-adrenomimetyk; wstrząs 

Docetaxelum dożylnie (wlewy) 75 mg/m2 powierzchni ciała 
(co 3 tygodnie) 

cytostatyk 

Docetaxelum 
trihydricum dożylnie (wlewy) 75 mg/m2 powierzchni-ciała 

(co 3 tygodnie) 
cytostatyk 

Domperidoni maleas doustnie 0,01 0,03 0,02 0,08 

przeciwwymiotne i pobudza-
jące perylstatykę, w wymio-
tach u chorych leczonych 
lewodopą 

Domperidonum 
doustnie 0,01 0,03 0,02 0,08 przeciwwymiotne i pobudza-

jące perylstatykę, w wymio-
tach u chorych leczonych 
lewodopą 

Domperidonum 
doodbytniczo 0,03 0,03 0,06 

przeciwwymiotne i pobudza-
jące perylstatykę, w wymio-
tach u chorych leczonych 
lewodopą 

Dopamini 
hydrochloridum dożylnie 0,5 pg - 3 pg/kg 

masy ciała/min 
20 pg/kg 

masy ciała/min 
wstrząs 

Dopexamitti 
dihydrochloridum dożylnie (wlewy) 0,5 pg/kg 

masy ciała/min 
6 pg/kg 

masy ciała/min 
p2-adrenomimetyk, dopa-
minomimetyk 

Dorzolamidi 
hydrochloridum zewnętrznie krople do oczu 2,0% (2 razy dziennie 1 kropla) 

inhibitor anhydrazy węgla- , 
riówćj 

Dosulepini 
hydrochloridum doustnie 0,025 0,075 0,075 , 0,225 

przeciwdepresyj ne 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III W Y K A Z DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w k lubi mg, nilU), (tlęł.enle w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA twvklc stosowane (zalecane) mukftyntAlne DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

Icdnorarow* 1 dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

• Ooxaprami 
| hydrvchloridum doKlnic (wlewy) 

L . ' • . 

0,5 im* -
- 1,0 mg/kg 
masy ciała 

- • 

1,3 mg/kg 
m«$y dala 

4 mg/kg 
m«»y dala 

unaleptyk 

j itawuoswi mrsilas doustnie 2 mg 4 mg 8 mg 8 mg 16 mg 
u, .itlrcnnliiyk, w nadciś-
nieniu, w łagodnym roz-
roście stercza 

¡Xurpini 
h)\irxKklaridum 

doustnie 
(kapsułki) 0,01-0,025 0,03 - 0,075 0,1 0,3 przedwdeprcityjne, anksjoli-

tyczne 
¡Xurpini 
h)\irxKklaridum doustnie 

(tabletki) 0,025 0,025 - 0,05 0,1 0,3 

przedwdeprcityjne, anksjoli-
tyczne 

¡Xurpini 
h)\irxKklaridum 

domięśniowo 0,025 - 0,05 0,1 0,3 

Doxorubici/ii 
1 huinvJilorñium dożylnie 0,06/nr - 0,075/nr powierzchni ciała (w cyklach leczenia co 21 dni) antybiotyk; cytostatyczne 

íktxycydini hyclas 
doustnie 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,15 0,3 antybiotyk; przeciw-

bakteryjne 

*w powolnym wlewie 

íktxycydini hyclas 
dożylnie 0,1 0,2 *0,3 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

*w powolnym wlewie 

Doxycyclinum 
monohydricum doustnie 0,1 0,2 0,2 0,3 

antybiotyk; przeciwbakte-
ryjne w leczeniu trądziku 
pospolitego, w zapobieganiu 
zimnicy 

Doxylamirti 
j kvdrogenosuccinas doustnie 0,025 0,05 

przeciwhistaminowe 

Droperidolum 
doustnie 0,005 0,02 neuroleptyk 

Droperidolum domięśniowo, 
dożylnie 0,0025 0,01 

neuroleptyk 

Drospirenonum doustnie 0,002 0,003 0,003 
atypowy gestagen; w doust-. > 
nej antykoncepcji, składnik 
preparatów złożonych 

¡ Duloxetíni 
I hydrochloridum doustnie 0,03 

*0,02 
0,06 

* 0,04 
0,06 

*0,02 
: 0,12 
*0,04 

inhibitor wychwytu zwrot-
nego noradrenaliny; przeciw-
depresyjne 
*w nietrzymaniu moczu 

! Dutasteridum doustnie 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5mg w łagodnym rozroście 
gruczołu krokowego 

1 Dydrogesteronum doustnie 0,01 0,02 
zależnie od wskazań, cyklicznie 

w różnych okresach cyklu 
( 5 - 7 dni lub 13 - 14 dni) 

gestagen 

i Ebastinum doustnie ' 10 mg 10 mg 20 mg 20 mg przeciwhistaminowe; 
w alergiach 

r 

Econazoli nitros 
dopochwowo 0,05 0,15 0,15 0,15 przeciwgrzybicze 

r 

Econazoli nitros 
zewnętrznie 1,0% 

przeciwgrzybicze 

Econazolum 
dopochwowo 0,05 0,15 0,15 0,15 przeciwgrzybicze 

Econazolum 
zewnętrznie 1,0% 

przeciwgrzybicze 

Edrophonii chloridum 
dożylnie 0,002 i 0,01 sympatykomimetyk 

Edrophonii chloridum domięśniowo, 
podskórnie 0,01 0,04 

sympatykomimetyk 

Emedastini difumaras zewnętrznie 0,005% roztwór; 1 kropla do 4 razy dziennie przeciwhistaminowe 

Emetini 
hydrochloridum 
pentahydricum 

domięśniowo, 
podskórnie 0,02 0,04 0,04 0,06 

prżeciwpełzakowe (przeciw-
pierwotniakowe) 

Enalaprilatum 
dihydricum 

dożylnie 1,25 mg 5 mg 5 mg 20 mg inhibitor konwertazy; w prze-
łomie nadciśnieniowym 

Enalaprili maleas doustnie 0,005 0,02 0,02 0,04 
inhibitor konwertazy; w nad-
ciśnieniu, w niewydolności 
krążenia 

Enoxaparinum 
natricum 

podskórnie 20 mg 20 mg 
1,5 mg/kg 
masy ciała 

2 mg/kg 
masy ciała 

w 2 dawkach 
podzielonych 

w zakrzepicy żył głębokich, 
w niestabilnej chorobie 
niedokrwiennej serca, , 
w zawale bez fali Q 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Enoxolonutn zewnętrznie krem 2,0% 
przeciwzapalne, przeciw-
świądowe 

Entacaponum doustnie 0,2 2,0 
inhibitor katecholo-O-
-metylotransferazy (COMT); 
w chorobie Parkinsona 

Entecavirum 
monohydricum doustnie 0,5 mg - 1 mg 0,5 mg - 1 mg 0,5 mg - 1 mg 0,5 mg - 1 mg 

przeciwwirusowe; 
w przewlekłym wirusowym 
zapaleniu wątroby typu B 
(wzw B) 
UWAGA; dawki 
w przeliczeniu na 
entekawir 

Ephedrini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,025 0,05-0,075. sympatykomimetyk; rozsze-
rzające oskrzela 

zwężające naczynia krwio-
nośne 

Ephedrini 
hydrochloridum 

doustnie 25 mg 50 mg - 100 mg 50 mg 150 mg 

sympatykomimetyk; rozsze-
rzające oskrzela 

zwężające naczynia krwio-
nośne 

Ephedrini 
hydrochloridum 

zewnętrznie krople i maść do nosa 0,5% - 1,0% 

sympatykomimetyk; rozsze-
rzające oskrzela 

zwężające naczynia krwio-
nośne 

Ephedrini racemici 
hydrochloridum 

doustnie 25 mg 50 mg - 100 mg 50 mg 150 mg sympatykomimetyk 

zwężające naczynia krwio-
nośne 

Ephedrini racemici 
hydrochloridum 

domięśniowo 15 mg 45 mg 

sympatykomimetyk 

zwężające naczynia krwio-
nośne 

Ephedrini racemici 
hydrochloridum dożylnie 3 mg - 6 mg 9 mg ¡30 mg 

sympatykomimetyk 

zwężające naczynia krwio-
nośne 

Ephedrini racemici 
hydrochloridum 

zewnętrznie krople i maść do nosa 0,5% - 1,0% 

sympatykomimetyk 

zwężające naczynia krwio-
nośne 

Ephedrinum, 
Ephedrinum 
hemihydricum 

zewnętrznie krople do nosa 0,5% 
sympatykomimetyk; zwęża-
jące naczynia krwionośne Ephedrinum, 

Ephedrinum 
hemihydricum rozszerzające oskrzela 

Ephedrinum, 
Ephedrinum 
hemihydricum 

doustnie 15 mg ¡15 mg 15 mg 15 mg rozszerzające oskrzela 

Epinastini 
hydrochloridum zewnętrznie krople do oczu (roztwór) 0,05% 

w alergicznym zapaleniu 
spojówek 

0,12/m2 

powierzchni ciała 
co 21 dni 
0,135/m2 P 

powierzchni ciała 
co 28 dni 

cytostatyk; antybiotyk 
antracyklinowy 

Epirubicini 
hydrochloridum dożylnie 0,075 - 0,09/m2 powierzchni ciała 

ćo 21 dni 

0,12/m2 

powierzchni ciała 
co 21 dni 
0,135/m2 P 

powierzchni ciała 
co 28 dni 

całkowita 
dawka nie może 

przekroczyć 
0,9 - 1,0 g/m2 

cytostatyk; antybiotyk 
antracyklinowy 

0,12/m2 

powierzchni ciała 
co 21 dni 
0,135/m2 P 

powierzchni ciała 
co 28 dni 

powierzchni ciała 

antagonista aldosteronu; 
hipotensyjne Eplerenonum doustnie , 25 mg 50 mg 50 mg 150 mg antagonista aldosteronu; 
hipotensyjne 

:2,5 mg 
(prowadząc 

okresowo kontrolę 
stężenia wapnia) 

niedobory witaminy D, 
w zapobieganiu krzywicy, 
w niedoczynności przy-
tarczyc 

Ergocalciferolum 
doustnie 10 pg - 25 pg 

:2,5 mg 
(prowadząc 

okresowo kontrolę 
stężenia wapnia) 

niedobory witaminy D, 
w zapobieganiu krzywicy, 
w niedoczynności przy-
tarczyc 

domięśniowo 1 7,5 mg raz w miesiącu 

niedobory witaminy D, 
w zapobieganiu krzywicy, 
w niedoczynności przy-
tarczyc 

doustnie 5 mg 1"5 mg 10 mg 20 me małocząsteczkowy alkaloid 
sporyszu; kurczy mięśnie 
macicy (w atonii poporodo-
wej) 

Ergometrini maleas 

małocząsteczkowy alkaloid 
sporyszu; kurczy mięśnie 
macicy (w atonii poporodo-
wej) 

Ergometrini maleas 
podskórnie, 
domięśniowo 

2,5 mg 7,5 mg 5 mg 10 mg 

małocząsteczkowy alkaloid 
sporyszu; kurczy mięśnie 
macicy (w atonii poporodo-
wej) 

dożylnie 1 mg 5 mg 

małocząsteczkowy alkaloid 
sporyszu; kurczy mięśnie 
macicy (w atonii poporodo-
wej) 

Ergotamini tartras doustnie 1 mg 2 - 4 mg 2 mg ; 6 mg alkaloid sporyszu; w napa-
dach migrenowych 

Erythritolum 
podjęzykowo 5 mg organiczny azotan; w choro-

Erythritolum 
doustnie 10 mg , 30 mg bie niedokrwiennej serca 

Erythromycini estolas doustnie 0,25-0,5 1,0 - 2,0 0,5 2,0 antybiotyk makrolidowy; Erythromycini estolas doustnie 0,25-0,5 1,0 - 2,0 0,5 2,0 przeciwbakteryjne 

Erythromycini doustnie 0,4 <- l,6 - • m - ' 4,0 antybiotyk makrolidowy; 
ethylsuccinas doustnie 0,4 <- l,6 - • m - ' 4,0 przeciwbakteryjne 

Erythromycini 
lactobionas dożylnie -

1 0,3 1,2 0,9 | 2,7 
*4,0 

antybiotyk makrolidowy; 
przeciwbakteryj ne 
*w ciężkich zakażeniach 

Erythromycini stearas doustnie' 0,25-0,5 1,0 - 2,0 0,5 2,0 
antybiotyk makrolidowy; 
przeciwbakteryjne 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Erythromycinum 

doustnie 0,210,25 1,0 1,0 4,0 antybiotyk makrolidowy; 
przeciwbakteryjne 

Erythromycinum 
zewnętrznie 

maść 1,0% 
maść do oczu 0,5% 

roztwór 2,0% 

antybiotyk makrolidowy; 
przeciwbakteryjne 

Erythropoietini solutio 
concentrata dożylnie 

50 j.m./kg 
masy ciała 

3 razy 
w tygodniu 

dawkowanie zależne od uzyskiwanych wyników, 
dawkę można zwiększać o 25 j.m. w 4 tygodnie 

do uzyskania poziomu hemoglobiny 10 - 12 g%, 
następnie dawki podtrzymujące 

rekombinowane erytropoe-
tyny ludzkie; pobudzenie 
erytropoezy 

Escitaloprami oxalas doustnie 5 mg - 10 mg 5 mg - 10 mg 20 mg 20 mg 

przeciwdepresyjne 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na 
escytalopram 

Escitalopramum doustnie 5 mg i 10 mg 5 mg - 10 mg 20 mg 20 mg przeciwdepresyjne 

Eserini salicylas 
patrz 
Physostigmini 
salicylas 

Esketamini 
hydrochloridum 

dożylnie 
0 , 5 m g - . . 

-j 1 mg/kg 
masy ciała 

do 2,5 mg/kg 
masy ciała 

do ogólnego znieczulenia 

Esketamini 
hydrochloridum 

domięśniowo 2 mg - 4 mg/kg 
.masy ciała 

do ogólnego znieczulenia 

Esomeprazolum 
magnesicum 
dihydricum 

doustnie | 0,02 
*0,04 

0,04 
*0,08 

0,04 
*0,08 

0,04 
*0,160 

inhibitor pompy protonowej; 
w chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, 
w zakażeniach H. pylori 
*w zespole Zollingera-
-Ellisona 

zapobieganie nawrotom 
krwawienia z wrzodu 
żołądka lub dwunastnicy 

Esomeprazolum 
magnesicum 
dihydricum 

dożylnie ,, wlew 0,08 przez 30 min, następnie 0,008/h przez 72 h, później doustnie 

inhibitor pompy protonowej; 
w chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, 
w zakażeniach H. pylori 
*w zespole Zollingera-
-Ellisona 

zapobieganie nawrotom 
krwawienia z wrzodu 
żołądka lub dwunastnicy 

Esomeprazolum 
magnesicum 
trihydricum 

doustnie 0,02-
*0,04 

0,04 
*0,08 

0,04 
*0,08 

0,04 
*0,160 

inhibitor pompy protonowej; 
w chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, 
w zakażeniach H. pylori 
* w zespole Zollingera-
-Ellisona 

zapobieganie nawrotom 
krwawienia z wrzodu 
żołądka lub dwunastnicy 

Esomeprazolum 
magnesicum 
trihydricum 

dożylnie wlew 0,08 przez 30 min, następnie 0,008/h przez 72 h, później doustnie 

inhibitor pompy protonowej; 
w chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, 
w zakażeniach H. pylori 
* w zespole Zollingera-
-Ellisona 

zapobieganie nawrotom 
krwawienia z wrzodu 
żołądka lub dwunastnicy 

Cl-Esterasi inhibitor 
humanus 

dożylnie 
20 j.m./kg masy ciała w leczeniu ostrego napadu obrzęku 

naczynioruchowego 
1000 j.m. do 6 h przed zabiegiem 

we wrodzonym obrzęku 
naczynioruchowym typu 
I i II 
przedzabiegowe zapobieganie 
stanom ostrym 

Estradioli benzoas 
domięśniowo 0,005 0,01 estrogen 

Estradioli benzoas 
przezskórnie 0,002 - 0,008 (25 pg - 100 pg/24 h, 2 razy w tygodniu) 

estrogen 

Estradioli valeras doustnie 1 mg 2 mg estrogen 

Estradiolum 
hemihydricum 

zewnętrznie krem dopochwowy 0,1% 
estrogen; miejscowe łago-
dzenie objawów menopauzy 

Estriolum 

doustnie 0,5 mg -1 ,0 mg 1 mg 3 mg estrogen 

Estriolum zewnętrznie krem dopochwowy 0,1% 

estrogen 

Estriolum 

dopochwowo 0,5 mg 1 mg 

estrogen 

Estrogeni coniuncti 

doustnie 0,625 mg 2,5 mg estry estrogenów 

Estrogeni coniuncti dożylnie, 
domięśniowo 

20 mg 
(jednorazowo) 

estry estrogenów 

Estrogeni coniuncti 

zewnętrznie 0,0625% krem dopochwowy 

estry estrogenów 

Etamsylatum 

domięśniowo 0^25 - 0,5 0,5-2,0 przeciwkrwotoczne 

Etamsylatum dożylnie 0,25 - 0,5 0,5 - 2,0 1,0 4,0 

przeciwkrwotoczne 

Etamsylatum 

doustnie 0,25 - 0,5 0,75 - 2,0 1,0 4,0 

przeciwkrwotoczne 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Ethacridini lactas 
monohydricus 

zewnętrznie 
roztwór 0,01% -0,2% 

maść i zasypka 0,5% - 2,5% 

przeciwbakteryjne, odka-
żające 

Ethambutoli 
hydrochloriduin 

doustnie 0,015/kg 
masy ciała 

0,025/kg 
masy ciała 2,5 

przeciwgruźlicze, w leczeniu 
skojarzonym 

Ethinylestradiolum doustnie .' 3 0 j i g - 5 0 |ig estrogen 

Ethionamidum doustnie 0,01 - 0,02/kg 
masy ciała • 0^5-0)75 1,0 

przeciwgruźlicze, w leczeniu 
skojarzonym 

Ethosuxim idum 
doustnie 
(kapsułki) 0,25 I 0,5, i 2,0 

przeciwpadaczkowe 
Ethosuxim idum 

doustnie (syrop) 0,25 : 0,5 : 0,5 1,5 

przeciwpadaczkowe 

Ethyłmorphini 
hydrochloriduin 

doustnie 0,01 - 0,03 Oi02-0,06 0,05 0,15 przeciwkaszlowe; miejscowo 
drażniące 

Ethyłmorphini 
hydrochloriduin zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 3,0% 

przeciwkaszlowe; miejscowo 
drażniące 

Etilefrini 
hydrochloriduin doustnie 6 mg - -7,5 mg 15 mg 10 mg . . 30 mg 

sympatykomimetyk; pod-
wyższa ciśnienie 

Etodolacum doustnie 0,2 0,4 0 ,4! 0,8 
niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; przeciwbólowe 

Etofenamatum 
zewnętrznie | żel, krem 5,0% - 10,0%; 1 niesteroidowy lek przeciw-

zapalny Etofenamatum 
1 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny Etofenamatum 

domięśniowo ; 1,0 ' 1,0 

1 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Etomidatum dożylnie 
0,3 mg -

- 0,4 mg/kg ' 
masy ciała 

do ogólnego znieczulenia 

Etoposidum dożylnie 

200 mg - 250 mg/m2 powierzchni ciała co 7 dni 
50 mg - 120 mg/m2 powierzchni ciała przez 5 dni co 3 - 4 tygodnie 

150 mg/m2 powierzchni ciała przez 3 dni ¿0 4 tygodnie 
(mięsak Kaposiego) 

cytostatyk 

Eugenolum zewnętrznie w preparatach stomatologicznych odkażające, miejscowo znie-
czulające 

Exemestanum doustnie ¡25 mg '25 mg . 25 mg 25 mg 

steroidowy inhibitor 
aromatazy; 
w hormonalnozależnym raku 
piersi u kobiet 

steroidowy inhibitor 
aromatazy; 
w hormonalnozależnym raku 
piersi u kobiet 

Famotidinum 
doustnie *0,02 ' *0,'04 *0,04 ' i *0,16 

antagonista receptora H2; 
* choroba wrzodowa Famotidinum 

dożylnie 0,02 0,04 0,04 **0,08 **refluks 

Felbinacum zewnętrznie żel 3,0% niesteroidowy lek .przeciw-
zapalny 

Felodipinum doustnie 0,005 T 0,01 .0,01. : 0,02 
antagonista wapnia; 
hipotensyjne Felodipinum 
antagonista wapnia; 
hipotensyjne 

Fenbufenum doustnie - 0,3,;, , 0;9 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Fenofibratum doustnie 1 0,1 0,2 - 0,4 w hipertriglicerydemii 

wziewnie 0,2 mg 0,6mg (32-adrenomimetyk) w astmie 
oskrzelowej, tokolityćznie 
(32-adrenomimetyk) w astmie 
oskrzelowej, tokolityćznie 

Fenoteroli 
hydrobromidum 

dożylnie 
(powolny wlew) 0,001 - 0,003/min Fenoteroli 

hydrobromidum 
dożylnie 
(powolny wlew) 

Fenoteroli 
hydrobromidum 

doustnie 0,005 0,02 

Fentanyli citras 
dożylnie 

0,025 mg ^— 
- 0,1 mg 

0,1 m g -
- 0 , 3 mg 0,5 mg silny opioid; przeciwbólowe 

Fentanyli citras 
przezskórnie 0,025 mg/h 0,1 mg/h 

silny opioid; przeciwbólowe 

dożylnie 0,025 mg - 0 , l m g - ; _ silny opioid; przeciwbólowe 
Fentanylum 

dożylnie - 0 , 1 mg - 0,3 mg 
0,5 mg silny opioid; przeciwbólowe 

Fentanylum 
przezskórnie 0,025 mg/h. 0,1 mg/h 

silny opioid; przeciwbólowe 

Fenticonazoli nitras zewnętrznie 
krem, aerozol, roztwór 1,0% - 2,0% 

globulka 0 ,2-0,6 

przeciwgrzybicze 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: rag, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

ferri chloridum 
hexahydricum doustnie 0,2 0,6 w niedoborach żelaza 

ferrosi fumaras doustnie 0,2 0,6 w niedoborach żelaza 

I er rosi gluconas doustnie 0 3 0,9 - U w niedoborach żelaza 

Ferrosi sulfas desiccatus doustnie 02 0,6 w niedoborach żelaza 

Ferrosi sulfas 
heptahydricus doustnie 0,2 0,6 w niedoborach żelaza 

Fexofenadini 
hydrochloridum doustnie 120 rag 120 mg 180 mg 

raz dziennie 
przcciwhistaminowe. 
w alergiach 

Fibrini glutinum zewnętrznie do hamowania krzepnięcia 

Fibrinogenum 
humanum 

dożylnie 
(powolny wlew) * 1,0-2,0 

niedobór ftbrynogenu 
•w zależności od niedoboru 

Filgraslimi solutio 
concentrata 

podskórnie, 
dożylnie 
(powolne wlewy) 

500 000 
j,m7kg 

masy ciała 
(5 (ig/kg 

nusy dala) 

1 000000 
J.m/kK 

masy ciała 
(10 Mg/kg 

misy ciała) 

l 200 000 
j.mJkg 

masy ciała 
(12|ig/kg 

masy ciała) 

1 200 000 
j.m,/kg 

masy ciała 
<12>*g/kg 

masy ciała) 

czynnik hematopoetyczny; 
w nettfropenu 

Fmasttridum doustnie 0,005 0405 aniyandrogroowe 

Flavoxali 
hydrochloridum doustnie CU 0 4 

ruetrzymame moczu 

Ftecainidi azetm 
doustnie 0,05-0.1 0 . 1 - 0 2 M przeciw arytmiczne 

Ftecainidi azetm 
dojtylme 0,002 kg 

masy ctala 
o,om/kg 

l u i y c u b 0.15 

przeciw arytmiczne 

Flubendazołum doustnie •0,1 **<u 

w zakaZefitarh robakami 
owsicy raz co 2-3 

aakatzcant t^^uo^cm, 
gfcstascy rzyiuifcuwicy co 
3dbt 

t tucioiacUHmam 
natrirum 

doustnie, 
duaufsmowo CU5 0 3 pemtyhna pezccnugimekw-

t tucioiacUHmam 
natrirum 

dożylnie 035 - l i ) 4 0 

pemtyhna pezccnugimekw-

Fluiotuizoliim 
doustnie 50 mg -

- 100 mg 200 mg potcmpnbfcir 
Fluiotuizoliim 

doźytnse (taimy) 40$ mg 

Flucyiosinum | dożylnie (wiewy) u.05/kg masy ciała 0,1 /kg masy ciała fj,ft5/kjg masy ciaia 0,2/kg masy ciała 
,„B„ 

Ft uda rabin i phasphas dożylnie * wiewy) 25 mg/ nr powierzchni ciała przez 5 dni w cyklach ęo 4 tygodnie 
(maks. 6 cykM) 

cytoatatyk z pwęm 
dimmcŁłboOfcy» 

Fhutrocortistmi actUu 
doustnie 0,05 mg 0,2 mg IU mg kflgtyiffi lrfust«tufii 

. si^ftymcyimry 

owo przeć n*zap«iae 
Fhutrocortistmi actUu 

zewnętrze* maść do0€2UlM3fc 

kflgtyiffi lrfust«tufii 
. si^ftymcyimry 

owo przeć n*zap«iae 

Fiumazenilum dożylnie (U mg 1 m g - 2 mg ; l i i w w 

flumeąuinum doustnie <W U : proyw^efciwry)»» 

Fhtmetaumi pfoalat wewnętrznie 
emuUj4. maśr, pianka, płyn O;02% 

tam 403% ~ M M 
[ bi t^aiarMti fraewiw 

rłpnfclft p fMtM^n^jar 

biunarizini 
dihydr&chtoridum 

doustnie w 9M% 

Flumtrazepamum doustnie 0,5 mg 1 mg } mg ; rpjam* mmumtur 

ttiUHinobni 
iKetonulum 

uwn^traw 
|i>rt)iiiKiiw>it ęnmm 
męim>fimmmkagam 

Huoiwtoloni płraUu ztwnętmur aMŚC. kj*os&t% 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: ing, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Fluoresceinum, 
Fluoresceinum 
natricum 

zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 2,0% w diagnostyce okulistycznej Fluoresceinum, 
Fluoresceinum 
natricum dożylnie 0,5 0,5 0,5 0,5 

w diagnostyce okulistycznej 

Fluorouracilum dożylnie 0,4 - 0,8/mJ powierzchni ciała cytostatyk 

Fiuoxetini 
hydrochloridum doustnie 0,02 0,04 0,02 0,08 

przeciwdepresyjne 

Flupentixoli 
dihydrochloridum doustnie 0,001 - 0,003 *0,02 - 0,04"" 

neuroleptyk 
* postać o zmodyfikowanym 
uwalnianiu - raz w tygodniu 

Fluphenazini decanoas domięśniowo *12,5mg- **50 mg 
neuroleptyk 
*co 2 - 4 dni 
**co 2 - 4 tygodnie 

Fluphenazini 
dihydrochloridum 

domięśniowo l m g 1 mg 10 mg neuroleptyk 
Fluphenazini 
dihydrochloridum doustnie 0,25 mg -

r l m g 1 mg - 5 mg lOmg 

neuroleptyk 

Fluphenazini enantas domięśniowo * 12,5 mg. **§Q,ilIg 
neiiroleptyk 
*CQ 2 - 4 dni 
**co 2 - 4 tygodnie 

Flurazepami 
monohydrochloridum doustnie 0,015 - 0,03 

anksjolityczne, nasenne 

Flurbiprofenum 
doustnie, 
doodbytniczo 0,05 - 0,1 0,1-0,2 ' ' 1 0 , 3 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny Flurbiprofenum 

doustnie, 
doodbytniczo 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny Flurbiprofenum 

przezskórnie 0,04 i 0,08 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Fluspirilenum domięśniowo *0,002 - 0,004 ! *0,01 
neuroleptyk 
* tygodniowo 

Flutamidum doustnie | 0,25 i 0,75 cytostatyk; antyandrogenne 

Fluticasoni propionas zewnętrznie krem, maść 0,005%-0,05% kortykosteroid 

Flutrimazolum zewnętrznie krem, żel 1,0% przećiwgrzybicze 

0,08 statyna; w hiperlipidemiach 
natricum doustnie '¡T),02 0,04 0,04 0,08 statyna; w hiperlipidemiach 

Fluvoxamini maleas doustnie -0,1- 0,1 .0,1 1 0,3 przeciwdepresyjne 

Follitropinum 
podskórnie, 
domięśniowo , 

folitropina a: 75-j.m. - 225 j.m. 
folitropina p: 50 j.m. f 375 j.m. 

hormon 

Formoteroli fumaras 
dihydricus 

p,-adrenomimetyk; dycha-
wica oskrzelowa 

Formoteroli fumaras 
dihydricus 

wziewnie [12 pg 24 pg I 1 2 RE 24 pg p,-adrenomimetyk; dycha-
wica oskrzelowa 

Foscarnetum natricum 
hexahydricum 

dożylnie (wlewy) 0,06/kg masy ciała 0,12/kg masy ciała przeciwwirusowe 

Fosfomycinum 
calcicum doustnie - l-,0~ - 3 , 0 - - —l-,0 - 4,0 antybiotyk; przeciw-

bakteryjne 

Fosfomycinum 
natricum 

domięśniowo, 
dożylnie 

- 1,0 - 3,0 1,0 4,0 antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Fosfomycinum 
trometamolum doustnie '' 3,0 3,0 ' antybiotyk; przeciw-

bakteryjne 

Fosinoprilum natricum doustnie 0,01 . 0,01 ! 0,04 0,04 
inhibitor konwertazy; w nad-
ciśnieniu, w zastoinowej 
niewydolności krążenia 

doustnie 1,0 4,0 
antybiotyk aminoglikozy-
dowy; nie wchłania się 
z przewodu pokarmowego 

w stomatológii-

Framycetini sulfas 
doustnie 4,0 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; nie wchłania się 
z przewodu pokarmowego 

w stomatológii-

Framycetini sulfas 

zewnętrznie maść 10,0% 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; nie wchłania się 
z przewodu pokarmowego 

w stomatológii-

Fructosum -dożylnie 
roztwory: 

5,0%, 10,0%, 20,0% 
składnik płynów infuzyjnych 
(zamiennik glukozy) 

Fulvestrantum domięśniowo 0,25 - 0,5 raz na 2 - 4 tygodnie 
antagonista receptora estro-
genowegó; w raku piersi 
u pacjentów z receptorem 
estrogenowym 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Furosemidum 
dożylnie 0,02 - 0,04 0,4 silne moczopędne 

Furosemidum 
doustnie 0,04 - 0,08 0,04 - 0,12 0,08 : 0,12 

silne moczopędne 

Gabapentinum doustnie 0,3 : 0,9 1,2 3,6, 1 przeciwpadaczkowe, 
w bólach neuropatycznych 

Gadobtitrolum 
monohydricttni dożylnie •0,1 mmol/kg 

masy ciała 
*0,3 mmol/kg 

masy ciała 
•0,3 mmol/kg 

masy ciała 
•0,3 mmol/kg 

masy ciała 

w diagnostyce (wzmocnienie 
kontrastowe w badaniu 
metodą rezonansu 
magnetycznego) 
•dawka w zależności od 
wskazań 
UWAGA: 1,0 mmol 
odpowiada 604,72 mg 
gadobutrolu 

Gadodiamidum 
hydricum dożylnie 

*0,075 mmol/kg 
masy ciała - 0,3 
mmol/kg masy 

ciała 

•0,075 mmol/kg 
masy ciała - 0,3 
mmol/kg masy 

ciała 

*0,075 mmol/kg 
masy ciała - 0,3 
mmol/kg masy 

ciała -

*0,075 mmol/kg 
masy ciała - 0,3 
mmol/kg masy 

ciała 

w diagnostyce (wzmocnienie 
kontrastowe w badaniu 
metodą rezonansu 
magnetycznego) 
* dawki w zależności od 
wskazań 
UWAGA: 1,0 mmol 
odpowiada 574,0 mg 
gadodiamidu 

Galantamini 
hydrobromidum doustnie 0,004 0,008 0,012 0,024 

inhibitor acetylocholino-, 
esterazy; w chorobie 
Alzheimera, w chorobie. 
Parkinsona (demencja) 

Ganciclovirum dożylnie (wlewy) 5 mg/kg 
masy ciała 

10 mg/kg 
masy ciała 

w zakażeniach cytomegalo-
wirusem (przy upośledzonej 
odporności) 

Gefitinibum doustnie 0,25 . 0,25 0,25 0,25 

inhibitor kinaz 
tyrozynowych; 
w niedrobnokomórkowym 
raku płuca 

Gemcitabini 
hydrochloridum dożylnie 

wlewy 30 miń; dawkowanie zależne od rodzaju nowotworu -
zwykle cykl 1000 mg/m2 powierzchni ciała raz w tygodniu 

przez 3 tygodnie, następnie 1 tydzień przerwy; 
maks. 1250 mg/m2 powierzchni ciała raz w tygodniu 

przez 3 tygodnie, następnie 1 tydzień przerwy 

cytostatyk z grupy antymeta-
bolitów 

Gemfibrozilum doustnie : 0,6 i 1,2 przeciw hipertriglicerydemii 

Gentamicini sulfas 

domięśniowo, 
dożylnie 

0,08 3 mg/kg 
masy ciała 

5 mg/kg 
masy ciała 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; przeciwbakteryjne 

Gentamicini sulfas 
zewnętrznie 

maść 0,1%-0,3% 
maść do oczu 0,3% 

roztwór 0,3% 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; przeciwbakteryjne 

Gestodenum doustnie 75 pg 
gestagen; w doustnej 
antykoncepcji, składnik 
preparatów złożonych 

Glibenclamidum doustnie 0,0025 - 0,005 0,015 
pochodna sulfonylomoczni-
ka; przeciwcukrzycowe 
(II typ) 

Gliclazidum doustnie 
40mg-
- 8 0 mg 80 mg 160 mg 320 mg 

pochodna sulfonylomoczni-
ka; przeciwcukrzycowe 
(II typ) 

Glimepiridum doustnie 1 mg - 4 mg 4 mg 4 mg 8 mg 
pochodna sulfonylomoczni-
ka; przeciwcukrzycowe 
(II typ) 

Glipizidum doustnie 2,5 mg -
15,0 mg 

5 mg 15 mg 20 mg 
pochodna sulfonylomoczni-
ka; przeciwcukrzycowe 
(II typ) 

Glucagonum humanuni 
podskórnie, 
domięśniowo, 
dożylnie 

1 mg 1 mg 2 mg 
hormon; zwalczanie ostrej 
hipoglikemii, działanie 
inotropowo dodatnie 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lubi mg, inEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Glucosamini 
hydrochloridutn 

doustnie 1.5 1 w zwyrodnieniu stawów 
kolanowych 

Glucosamini sulfas 
kalii chloridum 

doustnie 1,5 1,5 1 1,5 • 1,5 w zwyrodnieniu stawów 
Glucosamini sulfas 
kalii chloridum domięśniowo 0,4 dwa razy w tygodniu 

(w przeliczeniu na siarczan) 

kolanowych 

Glucosamini sulfas 
natrii chloridum 

doustnie 1,5 w zwyrodnieniu stawów 
Glucosamini sulfas 
natrii chloridum domięśniowo 0,4 dwa razy w tygodniu 

(w przeliczeniu na siarczan) 

kolanowych 

Glucosum dożylnie 
roztwory: 

5,0%, 10,0%, 20,0% ' 
*40,0%, *66,0% 

płyn infuzyjny; hipoglikemia, 
*do obliteracji naczyń 
żylnych (iniekcje) 

Glucosum 
monohydricum dożylnie 

roztwory: 
5,0%, 10,0%, 20,0% 

płyn infuzyjny; hipoglikemia, 
*do obliteracji naczyń 
żylnych (iniekcje) 

Glucosum 
monohydricum dożylnie 

*40,0%, *66,0% 

płyn infuzyjny; hipoglikemia, 
*do obliteracji naczyń 
żylnych (iniekcje) 

Glutathionum domięśniowo, 
dożylnie 

1,5/m2 

powierzchni ciała 
2,5 - 5,O/m2 

powierzchni ciała 
antyoksydacyjne 

Glyceroli trinitratis , 
solutio podjęzykowo 0,05 

roztwór 1,0% 
0,1 

roztwór 1,0% 
0,4 

roztwór 1,0% 
azotan; w chorobie niedo-
krwiennej serca 

Glycinum 
dożylnie 100 mg 800 mg w żywieniu pozajelitowym, 

miejscowo przed zabiegami 
urologicznymi, w zwalczaniu 
świądu narządów rodnych 

Glycinum 
zewnętrznie 1,5% roztwory (przed przezcewkową resekcją stercza) 

w żywieniu pozajelitowym, 
miejscowo przed zabiegami 
urologicznymi, w zwalczaniu 
świądu narządów rodnych 

Glycopyrronii 
bromidum 

domięśniowo, 
dożylnie, 
podskórnie 

0,2 i 0,2 | 0,4 : 0,4 
cholinolityk; przeciw-
muskarynowe Glycopyrronii 

bromidum 
zewnętrznie 0,25%,r 3,0% 

Gonadorelini acetas podskórnie, 
dożylnie 0,1 mg hormon podskórnie, 
dożylnie 

Gonadotropinum 
chorionicum 

podskórnie, 
domięśniowo 

500 j.m. - 10 000 j.m. 
dawka zależna od indywidualnej odpowiedzi 

hormon; w bezpłodności, 
hipogonadyzmie 

Goserelinum podskórnie 3,6 mg co 28 dni hormon Goserelinum podskórnie 
10,8 mg co 12 tygodni 

Gramicidinum zewnętrznie krople do oczu, maść, zawiesina na skórę 0,25% antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Granisetroni 
hydrochloridum 

dożylnie 1 mg ; 3 mg agonista 5HT3; przeciw-
wymiotne 

Granisetroni 
hydrochloridum doustnie 1 mg J 2 mg 1 2 mg 

agonista 5HT3; przeciw-
wymiotne 

Granisetroni 
hydrochloridum doustnie 1 mg J 2 mg 1 2 mg 

doustnie 0,25 -0 ,5 - 0,5 - 1,0 antybiotyk; przeciwgrzybicze 
Griseofulvinum 

doustnie 0,25 -0 ,5 - 0,5 - 1,0 antybiotyk; przeciwgrzybicze 
Griseofulvinum 

zewnętrznie maść'2,5% - 5,0% 
antybiotyk; przeciwgrzybicze 

Guaiacolum doustnie składnik preparatów złożonych wykrztuśne 

Guaifenesinum doustnie 0,3 - 0,5 . 0,6 -2 ,0 j 2,4 ... wykrztuśne 
doustnie 0,01 0,02 0,02 0,03 sympatykolityk 

Guanethidini 
monosulfas 

domięśniowo 0,01 0,02 Guanethidini 
monosulfas 

.zewnętrznie krople do oczu 5,0% 

Halofantrini 
hydrochloridum 

doustnie 0,5 1,5 leczenie zimnicy 

Haloperidoli decanoas 
doustnie 0,5 mg - 5 mg 1 mg - 15 mg 0,1 neuroleptyczne 

Haloperidoli decanoas 
domięśniowo 0,5 ¡mg - 2 mg 

Haloperidolum 
doustnie 0 ,5mg-2 mg 1 mg - 6 mg 5 mg • 10 mg neuroleptyczne 

*do krótkotrwałego stosowania Haloperidolum 
neuroleptyczne 
*do krótkotrwałego stosowania Haloperidolum 

domięśniowo 2 mg - 5 mg * 5 m g - 10 mg 
neuroleptyczne 
*do krótkotrwałego stosowania 

Halothanum wzieWnie 0,5% - 1,5% (V/V) . do ogólnego znieczulenia 

Heparina massae 
molecularis minoris podskórnie 

100 jjn. -
- 450 j.m./kg 

masy ciała • 

100 j .m.- 1 
- 450 j.m./kg 

masy ciała i 

przećiwzakrzepowe 

Heparinum calcicum podskórnie, 
dożylnie 

. 5 000 j.m. -
- 1 0 000 j.m. 

20 000 j.m. T 

- 3 0 000 j.m. " 60 000 j.m. przećiwzakrzepowe 

Heparinum natricum podskórnie, 
dożylnie 

5 000 j.m. -
- 1 0 000 j.m. 

20 000 j.m. -
- 3 0 000 j.m. 60 000j.m. przećiwzakrzepowe 
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WYKAZ DAWIiK 

1— 1 
NAZWA DROGA 

SUBSTANCJI PODANIA 

DAWKI, w g lub: ing, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

1— 1 
NAZWA DROGA 

SUBSTANCJI PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

tfeptaminolt 
hvdrochloridum doustnie 0,15 - 0,3 I 0,6 naczyniorozszcrzające 

Hexamidini diisetionas zewnętrznie roztwór 0,1%, krem 0,25% przeciwbakteryjne 
Hexetidinum zewnętrznie roztwór 0,1%, aerozol 0,2% przeciwbakteryjne 
Hexylresorcinolum zewnętrznie 0,0024 0,012 przeciwbakteryjne 
Histamim 
Jihydrochloridum zewnętrznie maść 1,0% naczyn iorozszerzające 

Histidini 
hydrochloridum 
monohydriciim 

doustnie, 
dożylnie składnik diet żywieniowych 

aminokwas 

Histidinum doustnie, 
dożylnie składnik diet żywieniowych aminokwas 

Homatropini 
hydrobrom idum zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 2,0% parasympatolityczne 

(diagnostyka) 
Homatropini 
methylbromidum zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 4,0% parasympatolityczne 

(diagnostyka) 

Hyaluronidasum podskórnie, 
domięśniowo 

135 j.m. -
- 270 j.m. 

135 j.m. -
1 ' - 270 j.m. 

fibrynolityczne 

Hydralaani 
hydrochloridum doustnie 0,01 0,03 0,05 0,1 hipotensyjne 

Hydrochlorothiazidum doustnie 0,0125 0,05 0,1 0,2 moczopędne, w leczeniu 
nadciśnienia 

Hydrocodoni 
hydrogenotartras 
2,5-hydricus 

doustnie 5 mg 20 mg 10 mg 40 mg przeciwbólowe Hydrocodoni 
hydrogenotartras 
2,5-hydricus podskórnie 7,5 mg 15 mg 15 mg 30 mg 

przeciwbólowe 

Hydrocortisoni acetas zewnętrznie maść, maść do oczu 1,0% glikokortykosteroid; 
przeciwzapalne 

Hydrocortisoni 
hydrogenosuccinas dożylnie 0,1 ; 0,25 1,5 glikokortykosteroid do 

krótkotrwałego stosowania 

Hydrocortisonum 
zewnętrznie 0,25% - 2.59Ź glikokortykosteroid 

Hydrocortisonum 
doustnie 0,01 0,02 0,02 0,06 

glikokortykosteroid 

Hydrogenii peroxidum 
30 per centum zewnętrznie przyżegające; do preparatów 

farmaceutycznych 

Hydrogenii peroxidum 
3 per centum zewnętrznie na skórę . 

na błony śluzowe rozcieńczenie 1:2 
odkażające; do preparatów 
farmaceutycznych 

Hydromorphoni 
hydrochloridum 

podskórnie, 
domięśniowo 0,001 0,004 ; 0,002 ' 0,008 opioid; przeciwbólowe 

Hydromorphoni 
hydrochloridum doustnie ; 0,002 : 0,008 ; 0,004 ; 0,016 

opioid; przeciwbólowe 

Hydromorphoni 
hydrochloridum 

doodbytniczo 0,003 0,009 0,003 0,009 

opioid; przeciwbólowe 

Hydroxocobalamini 
acetas domięśniowo 0,15 mg 1 mg 

niedobór witaminy B,2 

Hydroxocobalamini 
chloridum domięśniowo 0,10 mg 1 mg niedobór witaminy B,2 

Hydroxocobalamini 
sulfas domięśniowo 0,10 mg 1 mg 

niedobór witaminy B,2 

Hydroxycarbamidum doustnie 0,02 - 0,03/kg 
masy ciałą . 

inhibitor reduktazy 
nukleotydów;... 
przeęiwnowotwprowe 
w leczeniu cyklicznym 

Hydroxychloroquini 
sulfas doustnie 

w ostrych napadach zimnicy 0,8 i 0,4 po 6 - 8 h, następnie 0,4 przez 2 kolejne 
dni (dawka całkowita 2,0); 

w profilaktyce zimnicy 0,4 raz na tydzień; 
w innych wskazaniach 0,4 - 0,6 początkowo, dawka podtrzymująca 0,2 - 0,4; 

w zapobieganiu zakrzepicy żył 0,2 co 6 - 8 h 

w zapobieganiu i leczeniu 
zimnicy, w reumatoidalnym 
zapaleniu stawów, 
w zapobieganiu pooperacyjnej 
zakrzepicy żył głębokich 

Hydroxyethylis 
salicylas zewnętrznie maść 10,0%, emulsja 1,0% przeciwzapalne, kerato-

lityczne 

Hydroxyzini 
hydrochloridum 

doustnie 0,025-0,05 0,1 " anksjolityczne Hydroxyzini 
hydrochloridum domięśniowo 0,025 - 0,05 : 0,31' 

anksjolityczne 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Hymecromonum doustnie 0,4 1,2 żólciopędne 

Hyoscini 
butylbromidum 
(Scopolamini 
butylbromidum) 

doustnie, 
doodbytniczo 0,01 0,03 0,02 0,08 parasympatykolityczne, 

spaztnolityczne Hyoscini 
butylbromidum 
(Scopolamini 
butylbromidum) 

domięśniowo, 
dożylnie 

0,02 0,02 0,1 

parasympatykolityczne, 
spaztnolityczne 

Hyoscini 
hydrobromidum 
(Scopolamini 
hydrobromidum) 

doustnie 0,1 m g -
-0 ,5 mg 0,25 mg - 1 mg 0,5 mg 3 mg parasympatykolityczne 

Hyoscini 
hydrobromidum 
(Scopolamini 
hydrobromidum) 

zewnętrznie krople do oczu 0,1% 

parasympatykolityczne 

Hyoscini 
hydrobromidum 
(Scopolamini 
hydrobromidum) 

domięśniowo 0,2 mg 0,6 mg 

parasympatykolityczne 

Hyoscini 
hydrobromidum 
(Scopolamini 
hydrobromidum) podskórnie 0,25 mg -

- 0,5 mg 0,5 mg - 1 mg 0,5 mg 1,5 mg 

parasympatykolityczne 

Hyoscini 
hydrobromidum 
(Scopolamini 
hydrobromidum) 

przezskórnie 1 mg co 72 h 

parasympatykolityczne 

Hyoscyamini sulfas doustnie 0,15 mg' 0,6 mg 0,25 mg 1,5 mg parasympatykolityczne 

Ibuprofenum 
doodbytniczo 0,2 0,6-^,2 0,4 | 1,6 przeciwbólowe, przeciw-

gorączkowe, przeciwzapalne Ibuprofenum 
doustnie 0,2 0,6 - 1,2 0,4 1,6 

przeciwbólowe, przeciw-
gorączkowe, przeciwzapalne 

Ichthammolum zewnętrznie 
do przemywań 1,0% - 5,0% 

na skórę 2,0% - 15,0% 
maść i0;0% - 15,0% 

słabo odkażające; w derma-
tologii 

Idoxuridinum zewnętrznie roztwór na skórę 5,0% : zakażenia wirusem 
opryszcżki i półpaśca 

Iecoris aselli oleum A 
zewnętrznie maść 40,0% regenerujące 

w hipowitaminozie 
Iecoris aselli oleum A 

doustnie 0,5 2,0 

regenerujące 

w hipowitaminozie 

Iecoris aselli oleum B 
zewnętrznie maść 40,0% regenerujące 

w hipowitaminozie 
Iecoris aselli oleum B 

doustnie 0,5 2,0 

regenerujące 

w hipowitaminozie 

Ifosfamidum dożylnie (wlewy) 1,2/m2 powierzchni ciała 
przez 5 dni co 3 tygodnie 

2,4/m2 powierzchni ciała 
przez 5 dni co 3 tygodnie 

cytostatyk 

Imatinibi mesilas doustnie 0,4 0,6 - 0,8 0;8 inhibitor kinazy tyrozynowej; 
przeciwnowotworowe 

Imipenemum 
monohydricum 

domięśniowo 0,5 1,0 0,75 karbapenem 0 szerokim 
zakresie działania, tylko 
w połączeniu z cylastatyną 

Imipenemum 
monohydricum dożylnie 0,5 1,0-2,0 1,0 4,0 

karbapenem 0 szerokim 
zakresie działania, tylko 
w połączeniu z cylastatyną 

karbapenem 0 szerokim 
zakresie działania, tylko 
w połączeniu z cylastatyną 

Imipramini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,025, 0,075-0,15 przeciwdepresyjne Imipramini 
hydrochloridum doustnie 0,01-0,025 0,05-0,2 • Ü 0,3 

Immunoglobulinum 
anti-T lymphocytorum 
ex animale ad usum 
humanum 

dożylnie *0,010 - 0,030 
** 0,0015 

immunoglobulina antylimfo-
cytarna 
*g/kg masy ciała - dawka dla 
immunoglobuliny końskiej 
**g/kg masy ciała - dawka 
dla immunoglobuliny 
króliczej 

Immunoglobulinum 
humanum hepatitidis B dożylnie 6 j.m./kg 

masy ciała 
10 j.m./kg 
masy ciała 

immunoglobulina przeciw 
wzwtyp B 

ad usum intravenosum 

6 j.m./kg 
masy ciała 

10 j.m./kg 
masy ciała 

2,5 mg 
* 1,5 mg 

2,5 mg 
* 1,5 mg 

moczopędne, hipotensyjne 
Indapamidum doustnie 2,5 mg 

* 1,5 mg 
2,5 mg 

* 1,5 mg 2,5 mg 2,5 mg * postać 0 zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Indinaviri sulfas doustnie 0,8 2,4 antyretrowirusowe 
(leczenie HIV) 

Indometacinum 

doustnie 0,025 0,05 0,075 0,2 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny Indometacinum zewnętrznie krople do oczu 0,1%, maść 5,0% 
niesteroidowy lek przeciw-
zapalny Indometacinum 

doodbytniczo 0,05 i 0,1 0,1 0,2 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Insulini zinci amorphi 
suspensio iniectabilis 

dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy Insulini zinci amorphi 
suspensio iniectabilis 

dawkowanie indywidualne 

Insulini zinci cristallini 
suspensio iniectabilis 

dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 

Insulini zinci suspensio 
iniectabilis 

dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Insulinum aspartum dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 
Insulinum biphastcum 
iniectabile dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 

Insulinum borinum dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 
Insulinum glarginutn dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 
Insulinum humanum dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 
Insulinum isophanum 

1biphasicum iniectabile dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 

Insulinum isophanum 
iniectabile dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 

Insulinum porcinum dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 
Insulinum solubilie 

| iniectabilie dawkowanie indywidualne hormon; leczenie cukrzycy 

Interferoni alfa-2 
solutio concentrata 

podskórnie, 
domięśniowo 

dawkowanie zależy od celu leczenia, w wzw typu B i C zaleca się stosowanie 
do 3 min j.m. 3 razy w tygodniu 

cytokina; w wirusowym 
zapaleniu wątroby typ B i C, 
w białaczce włochatokomór-
kowej i w niektórych innych 
chorobach nowotworowych 

Interferoni beta-la 
solutio concentrata 

domięśniowo 0,03 mg raz w tygodniu w stwardnieniu rozsianym Interferoni beta-la 
solutio concentrata podskórnie 0,022 mg - 0,044 mg raz w tygodniu 

w stwardnieniu rozsianym 

Interferoni gamma-1 b 
solutio concentrata podskórnie 1,5 pg/kg masy ciała 3 razy w tygodniu cytokina; w zapobieganiu 

zakażeniom 

Iodixanolum 

doustnie, 
dotętniczo, 
dożylnie, 
do jam ciała 

•roztwory 30,5%-65,2% 

niejonizujący środek 
kontrastowy 
•dawkowanie indywidualne 

Iodum 
doustnie 0,005 0,015 0,02 0,06 w chorobach tarczycy 

przeciwbakteryjne, odka-
żające 

Iodum 
zewnętrznie stężenie 1,0% - 5,0% 

w chorobach tarczycy 

przeciwbakteryjne, odka-
żające 

Iohexolum 
dotętniczo 5,0 mL środek cieniujący; w radio-

diagnostyce Iohexolum 
dokanałowo 6,0 mL 12,5 mL 

środek cieniujący; w radio-
diagnostyce 

Iopamidolum 
dożylnie, 
dotętniczo 8 mL środek cieniujący 

(jonizujący) Iopamidolum 
dokanałowo 5 mL 

środek cieniujący 
(jonizujący) 

Ipratropii bromidum wziewnie 20 pg 80 pg 

cholinolityk; rozkurczający 
mięśnie gładkie oskrzeli, 
w przewlekłej obturacyjnej 
chorobie płuc, w dychawicy 
oskrzelowej 

Irbesartanum doustnie 0,15 0,15 0,3 0,3 

antagonista receptora 
angiotensyny II; w nadciś-
nieniu, w mikroalbuminurii 
w cukrzycy (II typ) 

Irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum 

dożylnie (wlewy) 350 mg/m2 powierzchni ciała co 3 tygodnie w monoterapii 
180 mg/m2 powierzchni ciała co 2 tygodnie w leczeniu skojarzonym 

cytostatyk; w raku jelita 
grubego 

Isoconazoli nitras 
dopochwowo 0,3 0,6 0,6 0,6 przeciwgrzybicze 

Isoconazoli nitras 
zewnętrznie 1,0% 

przeciwgrzybicze 

Isoconazolum 
dopochwowo 0,3 0,6 0,6 0,6 przeciwgrzybicze 

Isoconazolum 
zewnętrznie 1,0% 

przeciwgrzybicze 

Isofluranum wziewnie 0,5% - 2,5% 
wziewny środek do znie-
czulenia ogólnego 

Isoleucinum dożylnie (wlewy) składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 

Isomaltum dożylnie (wlewy) składnik diety w żywieniu pozajelitowym 
węglowodan; w żywieniu 
pozajelitowym 

Isoniazidum doustnie 
0,005 - 0,01/kg 

masy ciała 0,3 1,0 
przeciwgruźlicze, w leczeniu 
skojarzonym 

Isoprenalini 
hydrochloridum 

dożylnie (wlewy) 0,2 pg/min 10 pg/min 
nieselektywny (3-mimetyk 

Isoprenalini sulfas podjęzykowo 0,02 i 0,06 nieselektywny ^-mimetyk 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, niHtj, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Isosorbidi dinitras 
dilutus 

na błony śluzowe 
jamy ustnej 

aerozol 
0,001 - 0,002 

aerozol 
0,003 

w chorobie niedokrwiennej 
serca 

UWAGA: dawki w przelicze-
niu na diazotan izosorbidu 

Isosorbidi dinitras 
dilutus 

dożylnie (wlewy) 0,01 0,01 

w chorobie niedokrwiennej 
serca 

UWAGA: dawki w przelicze-
niu na diazotan izosorbidu 

Isosorbidi dinitras 
dilutus 

doustnie 0,01 0,02 - 0,03 0,02 

w chorobie niedokrwiennej 
serca 

UWAGA: dawki w przelicze-
niu na diazotan izosorbidu 

Isosorbidi dinitras 
dilutus podjęzykowo 0,005 0,02 0,01 0,04 

w chorobie niedokrwiennej 
serca 

UWAGA: dawki w przelicze-
niu na diazotan izosorbidu 

Isosorbidi dinitras 
dilutus 

doustnie (tablet-
ki o przedłużo-
nym uwalnianiu) 

0,04 0,08 0,08 

w chorobie niedokrwiennej 
serca 

UWAGA: dawki w przelicze-
niu na diazotan izosorbidu 

Isosorbidi mononitras 
dilutus 

doustnie 0,02 0,06 0,04 ; 0,08 
w chorobie niedokrwiennej 
serca 
UWAGA: dawki w przelicze-
niu na monoazotan izosor-
bidu 

Isosorbidi mononitras 
dilutus doustnie (tablet-

ki o przedłużo-
nym uwalnianiu) 

0,025 0,05 0,1 0,1 

w chorobie niedokrwiennej 
serca 
UWAGA: dawki w przelicze-
niu na monoazotan izosor-
bidu 

Isotretinoinum 
doustnie 0,005 0,015 0,01 0,03 w trądziku 

Isotretinoinum 
zewnętrznie 0,05% 

w trądziku 

Isoxsuprini 
hydrochloridum 

dożylnie (wlewy) . 0,2 mg -
- 0,3 mg/min 

0,5 mg/min 
p2-niimetyk 

Isoxsuprini 
hydrochloridum domięśniowo 10 mg 30 mg 80 mg 

p2-niimetyk 

Isoxsuprini 
hydrochloridum 

doustnie 20 mg 40 mg 20 mg 

p2-niimetyk 

Isradipinum doustnie 0,0025 | 0 ,011 0,01 0,02" antagonista wapnia 

0,110,2- 0,4 przeciwgrzybicze 
w grzybicy paznokci Itracanazolum doustnie 

0,110,2- 0,4 przeciwgrzybicze 
w grzybicy paznokci Itracanazolum doustnie 

leczenie pulsacyjne 0,2/dobę przez 7 dni w miesiącu 

przeciwgrzybicze 
w grzybicy paznokci 

Ivermectinum doustnie 150 ng-200|ig/kg 
masy ciała 

przeciwpasożytnicze 

Josamycini propionas doustnie 0,5 1,0| " EU 2,0 antybiotyk makrolidowy 

Josamycinum doustnie 1 L0 EU 2,0 ' antybiotyk makrolidowy 

Kalii acetas doustnie 0,5 - 1,0 2,0-4,0 -
w niedoborach potasu, Kalii acetas doustnie 0,5 - 1,0 2,0-4,0 - składnik płynów do infuzji 

Kalii bromidum doustnie 

1,0 
UWAGA: 

dla preparatów 
zawierających i 

więcej niż jedną 
sól bromkową 
maksymalna 
łączna dawka 
dobowa -1,0 

(w tym bromku 
amonowego 

maksymalnie 0,5) 

uspokajające 1,0 
UWAGA: 

dla preparatów 
zawierających i 

więcej niż jedną 
sól bromkową 
maksymalna 
łączna dawka 
dobowa -1,0 

(w tym bromku 
amonowego 

maksymalnie 0,5) 

dożylnie 
we wlewie 

w niedoborach potasu 

Kalii chloridum 
po rozcieńczeniu 
{iniectio 
concentrata) 

0,5 i 8,0 10,0 
Kalii chloridum 

doustnie . 0,5-1,0 - 1,014,0 10,0 

Kalii citras dożylnie do przygotowywania płynów do infuzji składnik płynów do infuzji 

Kalii clavulanas 
doustnie, H 0,1 0,2 antybiotyk; inhibitor Kalii clavulanas dożylnie (3-laktamaz 

Kalii clavulanas dilutus 
doustnie, 
dożylnie 0,1 0,2 

antybiotyk; inhibitor 
(3-laktamaz 
UWAGA: dawki w przelicze-
niu na klawulanian potasu 

antybiotyk; inhibitor 
(3-laktamaz 
UWAGA: dawki w przelicze-
niu na klawulanian potasu 

Kalii 
dihydrogenophosphas 

dożylnie do przygotowywania płynów do infuzji składnik płynów do infuzji 

Kalii 
hydrogenoaspartas 
hemihydricus 

dożylnie do przygotowywania płynów do infuzji 
składnik płynów do infuzji 

Kalii hydrogenotartras Kalii hydrogenotartras dożylnie do przygotowywania płynów do infuzji składnik płynów do infuzji 

Kalii iodidum doustnie 
0,05 - 0,5 
*0,1 mg -
- 0 , 3 mg 

0,15 - 3,0 2,0 6,0 

wykrztuśnie, zahamowanie 
czynności tarczycy (w krótko-
trwałej kuracji); 
*w profilaktyce i zapobiega-
niu niedoborom 

0,05 - 0,5 
*0,1 mg -
- 0 , 3 mg 

wykrztuśnie, zahamowanie 
czynności tarczycy (w krótko-
trwałej kuracji); 
*w profilaktyce i zapobiega-
niu niedoborom 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Kalii natrii tartras 
tetrahydricus dożylnie do przygotowywania płynów do infuzji 

składnik płynów do infuzji 

Kalii perchloras doustnie 0,2 0,4 1,0 w diagnostyce tarczycy 

Kalii permanganas zewnętrznie roztwory: 0,02% - 1,0% udeniające, antyseptyczne 

Kalii sulfas doustnie 10 mEq w niedoborach potasu 

Kanamycini 
monosulfas 

doustnie 1,0 6,0 | 1 12,0 antybiotyk aminoglikozy-
dowy; przeciwbakteryjne 

Kanamycini 
monosulfas domięśniowo 0,5 fi 1.0 j i;o 

antybiotyk aminoglikozy-
dowy; przeciwbakteryjne 

Ketamini 
hydrochloridum 

dożylnie 
0,001 -

- 0,0045/kg 
masy ciała | 

0,0045/kg 
masy ciała 

do znieczulenia ogólnego, 
przeciwbólowe 

Ketamini 
hydrochloridum 

domięśniowo 
0,0065 -

- 0,013/kg 
masy ciała 

0,013/kg 
masy ciała 

do znieczulenia ogólnego, 
przeciwbólowe 

Ketoconazolum 
doustnie 0,2 | -:0,2i 0,2 0,4 azol; przeciwgrzybicze 

Ketoconazolum 
zewnętrznie krem 2,0% 

azol; przeciwgrzybicze 

Ketoprofenum 

doustnie 0,05 ^ 0,2 0,1 0,3 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie reuma-
tycznej Ketoprofenum 

zewnętrznie c."2,5% 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie reuma-
tycznej Ketoprofenum 

domięśniowo 0,05 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie reuma-
tycznej Ketoprofenum 

doodbytniczo 0,1 ! 0,1 | 0,1 ! 0,3 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; w chorobie reuma-
tycznej 

Ketorolacum 
trometamolum 

dożylnie ! 0,03"' | 0,12 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; przeciwbólowe Ketorolacum 

trometamolum domięśniowo 0,03 : 0,12 i 0,06 • 0,12 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; przeciwbólowe Ketorolacum 

trometamolum 
doustnie 0,03 Ó,1 - 0,2 0,4 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny; przeciwbólowe 

Ketotifeni 
hydrogenofumaras doustnie 1 mg 2 mg 2 mg 4 mg 

przeciwhistaminowe 

Labetaloli doustnie 0,1-0,2 | 0,4 nieselektywne blokowanie 
receptorów adrenergicznych hydrochloridum dożylnie 0~05 " i 0,2 0,6 

nieselektywne blokowanie 
receptorów adrenergicznych 

Lactitolum 
monohydricum 

doustnie 10,0 .. 20,0 przeczyszczające 

Lactulosum doustnie • -10,0 - 30,0 przeczyszczające Lactulosum doustnie • -10,0 - 30,0 przeczyszczające 

Lactulosum liquidum doustnie | 10,0 15,0 - 30,0 i 30,0 przeczyszczaj ące 

Lamivudinum doustnie . 0,1 0,3 0,15 0,3 antyretrowirusowe (leczenie 
HIV i wzw typ B) 

Lamotriginum doustnie ' 0,025 stopniowo zwiększane do 0,1 - 0,2 (maks. 0,5) przeciwpadaczkowe 

Lansoprazolum doustnie 0,015 0,03 0,06 przeciwwrzodowe | 

Leflunomidum doustnie • 0,01 0,02 0,1 
immunosupresyjne, w choro-
bach reumatycznych 

Letrozolum doustnie 0,0025 0,0025 cytostatyk; rak piersi 

Leucinum dożylnie składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 

Leuprorelinum domięśniowo 
3,75 

11,25 mg raz 
mg 

na 3 miesiące 
hormon 

Levamisoli 
hydrochloridum 

doustnie 0,15 0,15 0,15 0,3 przeciwpasożytnicze 

Levetiracetamum 
doustnie, 
dpżylnie 

0,25 - 0,5 ; i,5 3,0 prżeęiwpadaczkówe J 

Levocabastini 
hydrochloridum 

zewnętrznie roztwór 0,05% przeciwhistaminowe 

doustnie 1,0 - 3,0 aminokwas Levocarnitinum doustnie 1,0 - 3,0 aminokwas 

Levodopum doustnie 0j0625 0,1875 0,25 • '1,0 

w chorobie Parkinsona 
(w połączeniu z inhibito-
rem obwodowej dopa-
dekarboksylazy) 

Levodropropizinum doustnie 0,03 . 0,12 0,06 0,18 przeciwkaszlowe 

Levomepromazini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,025-0,05 0,05 - 0,1 0,15 0,25 ~ 
neuroleptyk 

Levomepromazini 
maleas 

domięśniowo 0,025 - 0,05 0,05 - 0,1 neuroleptyk Levomepromazini 
maleas doustnie 0,0125 - 0,05 0,025-0,25 0,1 " 0,25 

neuroleptyk 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Levomethadoni 
hydrochloridum 

doustnie 0,01 0,02 0,06 opioid 
Levomethadoni 
hydrochloridum domięśniowo 0,0025 

opioid 
Levomethadoni 
hydrochloridum 

podskórnie 0,01 0,02 0,06 

opioid 

Levonorgestrelum doustnie 0,1 mg 0,15 mg gestagen 

Levothyroxinum 
natrtcum doustnie 0,025 mg -

10,05 mg 
0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 

hormon; w niedoczynności 
tarczycy 

Lidocainum 
zewnętrznie aerozol na błony śluzowe 1,0% - 4,0% miejscowo znieczulające 

Lidocainum 
zewnętrznie roztwór 1,0% - 3,0% 

miejscowo znieczulające 

Lidocaini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,05 - 0,1 0,2 0,4 przeciwarytmiczne 

miejscowo znieczulające Lidocaini 
hydrochloridum 

dożylnie (wlewy) 0,05 - 0,1 0,4 0,25 1,0 

przeciwarytmiczne 

miejscowo znieczulające Lidocaini 
hydrochloridum 

do znieczuleń: 
infiltracyjnych 
przewodowych 

roztwory: 
0,25%-0,5% 
1,0% - 2,0% 

przeciwarytmiczne 

miejscowo znieczulające Lidocaini 
hydrochloridum 

zewnętrznie na błony śluzowe 1,0% - 4,0% 

przeciwarytmiczne 

miejscowo znieczulające 

Lincomycini 
hydrochloridum 

doustnie 0,5 j 1,5 i 0,5 2,0 antybiotyk; przeciw-
bakteryjne Lincomycini 

hydrochloridum domięśniowo 0,6 <0,6 0,6 u H 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne Lincomycini 

hydrochloridum 
dożylnie (wlewy) 1 0,6 I 1,8 | 8,0> 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Liothyroninum 
natricum doustnie 0,015 mg 0,06 mg 0,02 mg 0,06 mg 

hormon; w niedoczynności 
tarczycy 

Lisinoprilum 
dihydricum doustnie ;2,5mg '2,5 mg 20 mg . 80 mg 

inhibitor konwertazy; w nad-
ciśnieniu, w niewydolności 
krążenia 

inhibitor konwertazy; w nad-
ciśnieniu, w niewydolności 
krążenia 

Lithii carbonos doustnie ; 0,25 0,25 1,5 í 1,5 przeęiwmaniakalne 

Lithii citras doustnie 0,1 0,3 0,3: , 0,6 przeeiwmaniakalne 

Lobelini 
hydrochloridum 

domięśniowo, 
podskórnie 0,003 0,01 0,02 ' 0,02 

analeptyczne 

Lomustinum doustnie 0,1- - 0,-2/m2 powierzchni ciała (co 6 - 8 tygodni) cytostatyk-Lomustinum doustnie 0,1- - 0,-2/m2 powierzchni ciała (co 6 - 8 tygodni) 

Loperamidi 
hydrochloridum 

opioid; przeciwbiegunkowe Loperamidi 
hydrochloridum doustnie 4 mg i 6mgi 4 mg i 16 mg opioid; przeciwbiegunkowe 

Loperamidi oxidum 
monohydricum doustnie 2 mg - 4 mg 6 mg - 8 mg 16 mg przeciwbiegunkowe 

Lopinavirum doustnie 0,133 0,266 0,266 0,399 
inhibitor proteazy; w leczeniu 
zakażeń HIV (w skojarzeniu 
z rytonawirem) 

Loratadinum doustnie 0,01 0,01 0,01 0,01 przeciwhistaminowe; w aler-Loratadinum doustnie 0,01 0,01 0,01 0,01 
giach 

Lorazepamum 

doustnie 0,5 mg,^,? mg 1 mg - $ mg 4 mg 10 mg anksjolityczne, przeciw-
drgawkowe 

Lorazepamum 
domięśniowo 

0,025 mg -
- 0,03 mg/kg 

masy ciała 

0,075 mg -
- 0,09 mg/kg 

masy ciała 

anksjolityczne, przeciw-
drgawkowe 

Losartanum kalicum doustnie 0,05 0,05 0,1 0,1 

antagonista receptora angio-
tensyny II; w nadciśnieniu, 
w zastoinowej niewydolności 
serca 

Lovastatinum doustnie 0,01 - 0,04 0,02,-0,04 0,08 przeciwlipidowe 
Lymecyclinum doustnie n 0,408 0,816 1,632 przeciwbakteryjne Lymecyclinum doustnie n 0,408 0,816 1,632 przeciwbakteryjne 
Lynestrenolum doustnie 0,5 mg gestagen 
Lysitti acetas dożylnie składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 
Lysini hydrochloridum dożylnie składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 

Magaldratum doustnie (tabletki 
do ssania) 0,4 1,2 0,8 2,4 

zobojętniające (przeciw 
nadkwasocie), pomocniczo doustnie (tabletki 

do ssania) w chorobie wrzodowej 

Magnesii acetas 
tetrahydricus 

doustnie 0,5 - 1,0 1,0 - 3,0 3,5 11,0 niedobory magnezu 

*5 - 15 min w płynach 
wieloelektrolitowych 

Magnesii acetas 
tetrahydricus dożylnie 0,5 - 1,0 1,0 - 3,0 *3,5 16,0-

niedobory magnezu 

*5 - 15 min w płynach 
wieloelektrolitowych 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 
Magnesii asparías 
dihydricus doustnie 0,3 0,9 0,5 1,5 j w niedoborach magnezu 

Magrtesii chloridum 
4,5-hydricum, 
Magnesii chloridum 
hexahydricum 

doustnie 2,0 9,0 3,0 9,0 
w niedoborach magnezu Magrtesii chloridum 

4,5-hydricum, 
Magnesii chloridum 
hexahydricum dożylnie 2,0 13,0 3,0 13,0 

w niedoborach magnezu 

Magnesii citras doustnie 1 2,5 7,5 2,5 7,5 w niedoborach magnezu 

Magnesii citras 
dodecahydricus doustnie 2,5 7,5 2,5 7,5 

w niedoborach magnezu 

Magnesii citras 
nonahydricus doustnie r 2,5 - 7,5 2,5 - 7,5 

w niedoborach magnezu 

Magnesii gluconas doustnie 7,0 21,0 7,0 21,0 w niedoborach magnezu 
Magnesii 
glycerophosphas doustnie 3,0 9,0 - 3,0 9,0 

w niedoborach magnezu 

Magnesii hydroxidum doustnie 
0,25 1,0 1,0 3,0 zobojętniające 

przeczyszczające 
Magnesii hydroxidum doustnie 

3,0 10,0 

zobojętniające 

przeczyszczające 
Magnesii lactas 
dihydricus doustnie i 3 , 5 _ 10,5 i 3,5 10.5 

w niedoborach magnezu 

Magnesii oxidum leve, 
Magnesii oxidum 
ponderosum 

doustnie 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 
zobojętniające 

Magnesii peroxidum doustnie i °>3 1 ; 0,5 3,0 zobojętniające 

Magnesii subcarbonas 
levis doustnie 0,5 1 2 , 5 2,0 6,0 

zobojętniające 

Magnesii subcarbonas 
ponderosus doustnie 

1-0,5 | 2,5 2,0 6,0 zobojętniające 

przeczyszczające 
Magnesii subcarbonas 
ponderosus doustnie 

- 4,0 8,0 

zobojętniające 

przeczyszczające 

Magnesii sulfas 
heptahydricus 

doustnie 10,0 - 20,0 10,0 - 20,0 przeczyszczające 

przeciwdrgawkowe, przeciw-
arytmiczne 

Magnesii sulfas 
heptahydricus domięśniowo 2,0 - 10,0 roztwór 20% 

przeczyszczające 

przeciwdrgawkowe, przeciw-
arytmiczne 

Magnesii sulfas 
heptahydricus 

dożylnie (wlewy) 1,0-10,0 

przeczyszczające 

przeciwdrgawkowe, przeciw-
arytmiczne 

Magnesii trisilicas doustnie 0,25 | 1,0 0,5 2,0 zobojętniające 

Malathionum zewnętrznie zawiesina 0,5% przeciwwszawicze 

Mannitolum dożylnie (wlewy) 100 mL - 200 mL 
roztwór 20% ~ 

250 mL 
roztwór 20% 

250 mL' 
roztwór 20% 

obniżające ciśnienie płynu 
mózgowo-rdzeniowego, 
moczopędne 

Maprotilini 
hydrochloridum 

doustnie 0,025 0,075 .0,075 0,15 przeciwdepresyjne 

Mebendazolum doustnie 1 0,1-0,2 przeciwrobaczycóWe1 

Meclozini 
dihydrochloridum 

doustnie 0,025 Ojl . 0,05 0,15 przeciwhistaminowe 

Medroxyprogesteroni 
acetas 

domięśniowo 
0,15 co 3 miesięce 

*0,4 - 1,0 początkowo co 7 dni, następnie co 30 dni 
gestagen; w terapii hormo-
nalnej 

*w chorobach nowotwo-
rowych 

Medroxyprogesteroni 
acetas 

doustnie 
0,0025 - 0,01 

*0,1 - 0,5"-; 
0,0025 - 0,01 

*1,0 1 
0,01 
*0,5 

0,01 
* 1,5 

gestagen; w terapii hormo-
nalnej 

*w chorobach nowotwo-
rowych 

Mefloquini 
hydrochloridum 

doustnie 
zapobiegawczo: 0,25 raz na tydzień 

leczniczo: 0,75 początkowo, a następnie po 6 - 8 h 0,5 
(łącznie 1,25 - 1,5) 

zapobieganie i leczenie 
zimnicy 

Megestroli acetas doustnie 0,04 0,16 0,32.': cytostatyk Megestroli acetas doustnie 0,04 

Meloxicamum 

doustnie 0,0075 0,015 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Meloxicamum doodbytniczo 0,015 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Meloxicamum doodbytniczo 0,015 Meloxicamum 
domięśniowo ; 0,015 

Melphalanum 

doustnie *2 mg * 10 mg cytostatyk (w leczeniu skoja-
rzonym) 
*zwykle przez 4 - 7 dni co 
4 - 6 tygodni 

Melphalanum 
dożylnie (wlewy) *5 m g - 1 0 mg 

cytostatyk (w leczeniu skoja-
rzonym) 
*zwykle przez 4 - 7 dni co 
4 - 6 tygodni 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Menadiottum doustnie, 
domięśniowo 0,002 0,005 

witamina K 

Meutholum racemicum zewnęt rznie na błony śluzowe 0,3% 
na skórę do 10,0% 

miejscowo znieczulające, 
przeciwświądowe 

Mepivacaini 
hydrochloridum wstrzyknięcia znieczulenie nasiękowe 0,5% - 1,0% 

znieczulenie przewodowe 1,0% - 2J0% 0,4 
miejscowo znieczulające 

Meprobamatum doustnie 0,4 0,8 0,8 2,0 anksjolityczne 

Mepyramini maleas doustnie 0,05 0,2 0,3 przeciwhistaminowe 

Mercaptopurinum doustnie 0,05 - 0,1 0,08 - 0,2/m2 

powierzchni ciała 
0,005/kg 

masy ciała 
cytostatyk 

Meropenem UJM 
trihydricum dożylnie (wlewy) 1,0 3,0 2,0 8,0 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Mesalazinum 
doodbytniczo 0,25 1,0 1,0 2,0 we wrzodziejącym zapaleniu 

jelita grubego Mesalazinum 
doustnie 0,25 ; 1,5 ¡ 0,5 4,0 

we wrzodziejącym zapaleniu 
jelita grubego 

doustnie 0,25 ; 1,5 ¡ 0,5 4,0 

Mesnum 

wziewnie 
(donosowo) 0,01 ; 0,04 

mukolityczne 

Mesnum doustnie *0,4 *0,6 *z cytostatykiem, ochrona 
błony śluzowej pęcherza 
moczowego 

Mesnum 

dożylnie *0,1 *0,3 

*z cytostatykiem, ochrona 
błony śluzowej pęcherza 
moczowego 

Mesterolonum doustnie ! 0,025 0,075 ' 0,025'" 1 °>1 pochodna testosteronu; 
anaboliczne 

Mestranolum doustnie 0,05 M G Í ^ g 
- 0,1 mg . 

0,05 mg -
- - 0 , 2 mg 0,1 mg ;0,3 mg 

estrogen . , . 

domięśniowo 0,5 1,0 | 1,0 | 3,0 przeciwbólowe przeciwbólowe 

Metamizolum natricum 
monohydricum 

dożylnie 0,5 ' 1,0 i' 2,5 2,5 Metamizolum natricum 
monohydricum doodbytniczo 0,75 1,5 0,75 ; 3,0 

doustnie 0,5 - 1,0 2,0 1,0 . | 3,0 

Metformini 
hydrochloridum doustnie i 0,5 1,5.,,- 0,5f. , ; 2 , 0 

pochodna biguanidyny; 
w cukrzycy 

Methadoni 
hydrochloridum 

doustnie *0,05 * 0 , 1 0,1, . 0,2 j opioid; przeciwbólowe, 
Methadoni 
hydrochloridum 

opioid; przeciwbólowe, 
Methadoni 
hydrochloridum podskórnie, 0,05 0,1 0,1 0,2 UWAGA: dawki przeciw-
Methadoni 
hydrochloridum 

domięśniowo 
0,2 

bólowe mogą być większe 

Methenaminum 
doustnie 0,3 - 1,0 , i,5 - 3,0 • 1,0 4,0 w bakteryjnych zakażeniach 

dróg moczowych 
w nadmiernej potliwości 

Methenaminum 
zewnętrznie 2,0% - 20,0? I 

w bakteryjnych zakażeniach 
dróg moczowych 
w nadmiernej potliwości 

DL-Methioninum doustnie 0,1 0,2 | 0,3 aminokwas 

aminokwas; w zatruciach 
paracetamolem Methioninum doustnie 0,5 - 1,0 2,0 - 6,0 i 2,5 10,0 aminokwas; w zatruciach 
paracetamolem 

dożylnie (wlewy) 0,02 - 0,Ó6/m2 

powiérzchni ciała 
0,02 - 0,06/m2 

powierzchni ciała 
0,5 - 88,O/m2 

powierzchni ćiała 
0,5 - 88,0/m2 

powierzchni ciáfe 
cytostatyk 

Methotrexatum 
doustnie *7,5 mg, * 15 mg 

choroby reumatyczne, 
łuszczyca 
*razw tygodniu 

Methylcellulosum doustnie : 1,5 3,0 3,0 J ; 6,0 pęczniejący środek prze-
czyszczający 

Methyldopum doustnie 0,25 0,75 1,0 3,0 hipotensyjne 

Methylergometrini 
maleas 

doustnie 0,25 mg 0,75 mg 0,5 mg I 2 mg w krwotokach 
Methylergometrini 
maleas 

domięśniowo 0,2 mg 1,2 mg 0,4 mg 2 mg poporodowych Methylergometrini 
maleas 

poporodowych 

dożylnie 0,1 mg 0,6 mg 0,2 mg 1,2 mg 

, rozgrzewające Methylis salicylas zewnętrznie maść 3,0% -15,0% , rozgrzewające 

Methylphenidati 
hydrochloridum 

doustnie 0,005 , 0,01 0,036 • : 0,072 . w nadpobudliwości ADHD 

Methylphenobarbitalum doustnie 0,03 0,1 0,2 0,6 w padaczce 

Methylprednisolotti 
acetas 

domięśniowo 0,0410,08 co 1 - 2 tygodnie ' 0,12 glikokortykoid; przeciw-
zapalne, immunosupresyjne 

Methylprednisolotti 
acetas dostawowo 0,01 co 1 - 3 tygodnie 

glikokortykoid; przeciw-
zapalne, immunosupresyjne 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

Methylprednisoloni domięśniowo 0,015 0,6 1,0 glikokortykoid; przeciw-
hydrogenosuccinas dożylnie (wlewy) 0,015 0,3 0,15 1,0 zapalne, immunosupresyjne 

Methylprednisolonum 
doustnie 0,004 0,012 0,032 0,1 glikokortykoid; przeciw-

zapalne, immunosupresyjne 
zewnętrznie emulsja 0,1%, maść 0,1% - 1,0% przeciwalergiczne 

Methylrosanilinii 
chloridum zewnętrznie roztwór 0,5% - 2,0% 

antyseptyczne 

Methyłtestosteronum podjęzykowo 0,01 0,01 0,05 androgen 
Methylthioninii 
chloridum dożylnie 0,05 0,3 0,2 0,6 

methemoglobinemia 

Metixeni 
hydrochloridum doustnie 0,0025 0,0075 0,02 0,06 neuroleptyk 

Metoclopramidi 
hydrochloridum 

doustnie, 
domięśniowo, 
dożylnie 

0,01 0,03 . 0,02 0,03 
przeciwymiotne; przyspiesza-
jące perystaltykę (nie należy 
stosować dłużej niż 5 dni) 

Metoclopramidum doustnie , 0,01 0,03 0,02 0,03 
przeciwymiotne; przyspiesza-
jące perystaltykę (nie należy 
stosować dłużej niż 5 dni) 

Metolazonum doustnie 0,0025 - 0,005, 0,005 § 0,02 0,01 0,08 moczopędne • 

Metoprololi succinos 
doustnie (tablet-
ki o przedłużo-
nym uwalnianiu) 

: 0,05 0,1 0,1 0,2 
P-adrenolityk; w chorobie 
niedokrwiennej, w nadciś-
nieniu tętniczym 

dożylnie 0,005 0,015 (3-adrenolityk; w chorpbie 
niedokrwiennej, w nadciś-
nieniu tętniczym Metoprololi tartras 

doustnie 0,05 - 0,1 . 0,05-0,2 0,2 . 0,41 

(3-adrenolityk; w chorpbie 
niedokrwiennej, w nadciś-
nieniu tętniczym Metoprololi tartras doustnie (tablet-

ki o przedłużo-
nym uwalnianiu) 

0,1-0,2 , 6,1 - 0,2 0,2 0,4 

(3-adrenolityk; w chorpbie 
niedokrwiennej, w nadciś-
nieniu tętniczym 

doustnie (tablet-
ki o przedłużo-
nym uwalnianiu) 

Metrifonatum doustnie 7,5 mg/kg masy ciała 
co 2 tygodnie 

22,5 mg/kg 
masy ciała 

insektycyd; w przywrzycach 

doustnie .....0,4- 1 1,6 2,0 przeciwbakteryjne (beztle-doustnie .....0,4- 1 1,6 2,0 przeciwbakteryjne (beztle-

Metronidazoli benzoas doodbytniczo ¡ 1,0 1,0 1,0 2,0 nowce), przeciwpierwot-Metronidazoli benzoas doodbytniczo ¡ 1,0 1,0 1,0 2,0 niakowe 
dożylnie 0,5 1,0 1,0 2,0 

niakowe 

dopochwowo 0,5 1,0 1,0 1,5 przeciwbakteryjne (beztle-

doodbytniczo i;0 1,0 1,0 2,0 nowce), przeciwpierwot-
niakowe 

Metronidazolum doustnie 0,5 1,0 1,0 2,0 

nowce), przeciwpierwot-
niakowe 

dożylnie 
(powolne wlewy) 0,5 ,1,0 1,0 4,0 ; 

Mexiletini doustnie 0,2 0,6 0,4 1,2 przeciwarytmiczne 
hydrochloridum dożylnie (wlewy) 0,1 - 0,25 0,5 - 0,75 

Mianseryni 
hydrochloridum 

doustnie 0,01 0,03 0,03 0,09 przeciwdepresyj ne 

Miconazoli nitras 
dopochwowo 0,1 0,2 przeciwgrzybicże 

Miconazoli nitras 
zewnętrznie maść 2,0% 

Miconazolum 
dopochwowo 0,1 0,2 przećiwgrzybicze 

Miconazolum 
zewnętrznie żel, puder, krem 2,0% 

doustnie 0,01 anksjolityk 

domięśniowo 0,0035 0,007 0,01 
Midazolamum 

domięśniowo 0,0035 0,01 
Midazolamum 

dożylnie 0,00015/kg 
masy ciała 0,01 0,00015/kg 
masy ciała 

Minocyclini 
hydrochloridum 
dihydricum 

doustnie 0,1 0,2 
antybiotyk tetracyklinowy; 
także w trądziku pospolitym 

Minocyclini 
hydrochloridum 
dihydricum 

Minoxidilum 
doustnie 5 mg, dawki stopniowo zwiększane 50 mg 

spazmolityk naczyniowy; 
w opornym nadciśnieniu 

Minoxidilum 
zewnętrznie roztwór 2,0% - 5,0% w łysieniu 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksy malne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Mirtazapinum doustnie, 
dożylnie 0,015 0,015 0,045 0,045 przeciwdepresyjne 

Misoprostolum doustnie 0,2 mg 0,8 mg 0,4 mg 0,8 mg w chorobie wrzodowej 

Mitomycin um dożylnie 10 mg - 20 mg/m2 powierzchni ciała cytostatyk 
Mitoxantroni 
hydrochloridum dożylnie 10 mg - 14 mg/m2 powierzchni ciała co 3 tygodnie cytostatyk 

Modafinilum doustnie 0,1 0,2 0,2 • 0,4 pobudzające ośrodkowo 

Molgramostimi solutio 
concentrata 

podskórnie, 
dożylnie 

* 3 |ig - 5 pg/kg 
masy ciała 

* 10 pg/kg 
masy ciała 

czynnik wzrostowy; w neu-
tropenii, częstotliwość poda-
wania zależna od reakcji 
organizmu i od przyczyny 
neutropenii 
*w przeliczeniu na mol-
gramostym 

Molsidominum doustnie 4 mg 4 mg 8 mg 8 mg w chorobie niedokrwiennej 
serca 

Mometasoni furoas wziewnie 0,2 mg 0,4 mg ¡0,4 mg 0,8 mg 
kontaktowy glikokortyko-
steroid 

Montelukastum 
natricum doustnie 0,01 o,oi 0,01 0,01 

antagonista receptorów 
leukotrienów; w astmie 
oskrzelowej (zapobieganie 
napadom) 

doustnie 0,005 - 0,02 0,03 *0,1 *0,1 przeciwbólowe, 
*w zaawansowanej chorobie 
nowotworowej Morphini 

hydrochloridum 

doodbytniczo 0,015 0,03 0,03 0,1 

przeciwbólowe, 
*w zaawansowanej chorobie 
nowotworowej Morphini 

hydrochloridum podskórnie 0,005-0,01 0,03 *0,06 *0,06 

przeciwbólowe, 
*w zaawansowanej chorobie 
nowotworowej Morphini 

hydrochloridum 
domięśniowo 0,005-0,01 0,02 0,02 0,06 
dożylnie 0,005 - 0,01 0,01 - 0,02 0,01 0,06 

Morphini sulfas 

doustnie 
• (postać 
o przedłużonym 0,01 - 0,03 ! 0,06 *Ó,1 *0,1 

przeciwbólowe, 
*w zaawansowanej chorobie 
nowotworowej 

uwalnianiu) 

dożylnie 0,005 - 0,01 0,01-0,02 ' 0,02 0,06 

Moxifloxacini 
hydrochloridum 

doustnie, 
dożylnie 0,4 0,4 0,6 0,6 przeciwbakteryjne; również 

w gruźlicy 

Moxonidinum doustnie 0,2 mg 0,4 mg 0,6 mg hipotensyjne 

antybiotyk przeciw-
gronkowcowy 

Mupirocinum zewnętrznie • zawiesina, krem 2,0% antybiotyk przeciw-
gronkowcowy 

Mupirocinum calcicum zewnętrznie 1 zawiesina, krem 2,0% antybiotyk przeciw-
gronkowcowy 

Mycophenolas mofetil dożylnie, 
doustnie 

IjO i 1,5 2,0-3,0 1,5 - 3,0 immunosupresyj ne 

immunosupresyj ne; 
w profilaktyce ostrego 
odrzucania allogenicznego 
przeszczepu nerki 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na kwas 
mykofenolowy 

Mycophenolatum 
natricum doustnie 0,72 1,44 1,44 1,44-' '' 

immunosupresyj ne; 
w profilaktyce ostrego 
odrzucania allogenicznego 
przeszczepu nerki 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na kwas 
mykofenolowy 

immunosupresyj ne; 
w profilaktyce ostrego 
odrzucania allogenicznego 
przeszczepu nerki 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na kwas 
mykofenolowy 

Nabumetonum doustnie 1,0 1,0 2,0 przeciwzapalne; w reuma-
tologii 

Nabumetonum doustnie 1,0 1,0 2,0 przeciwzapalne; w reuma-
tologii 

Nadololum doustnie 0,04 0,08 0,08 0,24 (i-adrenenolityk 
Nadroparinum 
calcicum 

podskórnie, 
dożylnie 

2850 j.m. - 142 500 j.m. przeciwzakrzepówe 

Naftidrofuryli 
hydrogenooxalas 

doustnie 0,1 0,3 -0,2 0,6 naczyniorozszerzaj ące Naftidrofuryli 
hydrogenooxalas dożylnie . 0,2 ' 0,4 

naczyniorozszerzaj ące 

Naloxoni 
hydrochloridum 
dihydricum 

domięśniowo, antagonista receptorów 
opioidowych; zatrucia 
opioidami 

Naloxoni 
hydrochloridum 
dihydricum 

dożylnie, 
podskórnie 

0,4 mg 10 mg 
antagonista receptorów 
opioidowych; zatrucia 
opioidami 

Naltrexoni 
hydrochloridum 

doustnie 0,025 0,1 antagonista receptorów 
opioidowych 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE Xl (2017) TOM 111 WYKAZDAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Sandroloiil decanoas domięśniowo 0,1 - 0,5/tydzleń anabolik 

Suphazolini 
hydrochloridum zewnętrznie 

krople do oczu 0,1% 
krople do nosa 0,05% - 0,1% 

miejscowo zwężające na-
czynia 

Napluizolini nitros zewnętrznie 
krople do oczu 0,1% 

krople do nosa 0,05% - 0,1% 
miejscowo zwężające na-
czynia 

doodbytniczo 0,25 0,5 0,5 i J É ' niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Naproxenum doustnie 0,25 0,5 1,0 1,5 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Naproxenum 

zewnętrznie żel 10,0% 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Naproxenum natricuin doustnie 0,25 0,5 1,0 1,5 niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Nateglinidiim doustnie 0,06 0,18 ' 0,18 0,54 

inhibitor dipeptydylo-
peptydazy IV; w cukrzycy 
typu II (w połączeniu 
z metforminą) 

iVrtfríi acetas 
trihydricus doustnie 1,0 - 4,0 6,0 - 12,0 

alkalizujące; do preparatów 
farmaceutycznych 

Na tri i alcndronas 
trihydricus doustnie 0,01 ... 0,01 0,07 raz 

w tygodniu 
w osteoporozie 

Natrii amidotrizoas dożylnie, 
dotętniczo roztwór 32,0% - 80,0% 

środek cieniujący 
w rentgenodiagnostyce 

Natrii aminosalicylas 
dihydricus 

doustnie 2,0 12,0 - 4,0 12,0 przeciwgruźlicze 

we wrzodziejącym zapaleniu 
jelita grubego 

Natrii aminosalicylas 
dihydricus doodbytniczo 2,0 

przeciwgruźlicze 

we wrzodziejącym zapaleniu 
jelita grubego 

Natrii ascorbas doustnie 0,05 witamina 

Natrii aurothiomalas domięśniowo ". : 50 mg 1 - 2 razy w tygodniu; 
leczniczo: 1,6 - 2,0 

w chorobach reumatycznych 

Natrii benzoas doustnie 0 ,3-1,0 • 3 ,0 '^ wykrztuśne 

Natrii bromidum doustnie 

1,0 
UWAGA: 

dla preparatów 
zawierających 

więcej niż jedną 
sólbromkową 
maksymalna 
łączna dawka 
dobowa - 1,0 

(w tym bromku 
amonowego 

maksymalnie 0,5) 

uspokajające, przeciw-
drgawkowe 

Natrii calcii edetas dożylnie 1,0 1,0^ 2,0 2,0 4,0 w zatruciach metalami 
ciężkimi 

Natrii caprylas zewnętrznie maść 10,0% - 20,0% przeciwgrzybicze 

Natrii chloridum dożylnie (w tym 
wlewy) : 0,9%. roztwór izoosmotyczny 

Natrii citras pozaustrojowo 1,0% - 3,5% hamuje krzepnięcie krwi 
in vitro 

Natrii cromoglicas 

donosowo, 
dooskrzelowo 

5 mg 40 mg 20 mg 160 mg przeciwalergiczne (profilak-
tycznie) 

Natrii cromoglicas 
doustnie 0,1 0,4 0,2 0,8 

przeciwalergiczne (profilak-
tycznie) 

Natrii cromoglicas 
zewnętrznie krople do oczu 2,0% 

przeciwalergiczne (profilak-
tycznie) 

Natrii cromoglicas 

zewnętrznie krople do nosa 2,0% krople 
do nosa 4,0% 

przeciwalergiczne (profilak-
tycznie) 

Natrii 
dihydrogenophosphas 
dihydricus 

doustnie .0 ,5-2,0 2,0 - 4,0 
przeczyszczające 

Natrii docusas doustnie | 0,05 0,3 0,1 0,5 przeczyszczające 

Natrii fluoridum 
zewnętrznie roztwór 0,05% - 0,2% w zapobieganiu próchnicy 

zębów 

* wspomagające w osteo-
porozie 

Natrii fluoridum 
doustnie 0,25 mg 3,0 mg *7,5 mg *15mg 

w zapobieganiu próchnicy 
zębów 

* wspomagające w osteo-
porozie 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

doustnie 0,25 | 0,5 1,5 przeciwbakteryjne 

zewnętrznie maść 2,0% 

przeciwbakteryjne 

Natrii glycerophosphas 
hydricus dożylnie składnik diety w żywieniu pozajelitowym 

Natrii hyaluronas dostąwowo 0,02 - 0,03 raz na tydzień ochronne na chrząstkę 

Natrii 
hydrogenocarbonas 

doustnie 0 ,15-1 ,5 2 ,0 -5 ,0 alkalizujące, do wyrównania 
kwasicy 

do płukania i przemywań 

Natrii 
hydrogenocarbonas dożylnie 1 mEq/kg masy ciała 3 mEq/kg masy ciała 

alkalizujące, do wyrównania 
kwasicy 

do płukania i przemywań 

Natrii 
hydrogenocarbonas 

zewnętrznie roztwór 1,0% - 4,0% 

alkalizujące, do wyrównania 
kwasicy 

do płukania i przemywań 

Natrii iodidum doustnie 0,005 - 0,5 do 1,5 . 2,0 : 6,o 
w niedoborach jodu i choro-
bach tarczycy 

Natrii lactatis solutio, 
Natrii (S)-lactatis dożylnie składnik diety w żywieniu pozajelitowym 
solutio 

Natrii nitris 
podskórnie 0,01 - 0,02 . 0,02 - 0,03 0,05 0,15 ' w zatruciach cyjankami, 

w skojarzeniu z tiosiar- , 
czanem sodu 

Natrii nitris 
dożylnie 0,006/kg masy ciała 0,012/kg masy ciała 

w zatruciach cyjankami, 
w skojarzeniu z tiosiar- , 
czanem sodu 

Natrii nitroprussias dożylnie 
0.5 Hg -,, , , 

- 1,5 ng/kg 8ng/kg 
- masy ciała 

obniżające ciśnienie krwi 

masy ciała 

8ng/kg 
- masy ciała 

Natrii perboras 
hydricus zewnętrznie roztwór 2,0% 

dezynfekcyjne 

Natrii picosulfas doustnie 0,005 0,01 
przeczyszczające (raz na 
dobę) 

Natrii propionas zewnętrznie 5,0% - 15,0% przeciwgrzybicze, 

bisfosfonian; w zapobieganiu 
i leczeniu osteoporozy 
pomenopauzalnej 

Natrii risedronas 
2,5-hydricus doustnie 0,035 raz na tydzień 

bisfosfonian; w zapobieganiu 
i leczeniu osteoporozy 
pomenopauzalnej 

bisfosfonian; w zapobieganiu 
i leczeniu osteoporozy 
pomenopauzalnej 

Natrii salicylas zewnętrznie do 1,0% antyseptyczne 

Natrii selenis doustnie 0,03 mg 0,05 mg w niedoborach selenu 

Natrii selenis 
pentahydricus doustnie D,04 mg 0,06 mg w niedoborach selenu 

Natrii sulfas 
anhydricus doustnie i 3,0 1 3,0 12,0 12,0 przeczyszczaj ące 

Natrii sulfas 
decahydricus doustnie ! 5,0 5,0 20,0 20,0 przeczyszczaj ące 

Natrii thiosulfas 
zewnętrznie . , roztwór i mąść 10,0% - 20,0% miejscowo w grzybicy 

w zapobieganiu i w zatru-
ciach cyjankami 

Natrii thiosulfas 

miejscowo w grzybicy 

w zapobieganiu i w zatru-
ciach cyjankami 

Natrii thiosulfas 
dożylnie 15,0 g w roztworze 10,0% - 30,0% 

miejscowo w grzybicy 

w zapobieganiu i w zatru-
ciach cyjankami 

Natrii valproas 
doustnie ! 0,3 0,6 0,8 2,4 przeciwpadaczkowe (wszyst-

kie postacie padaczki) Natrii valproas 
dożylnie (wlewy) 0,4 0,6 0,8 2,4 

przeciwpadaczkowe (wszyst-
kie postacie padaczki) 

dożylnie (wlewy) 0,4 0,6 0,8 2,4 

doustnie 0,25 1,0 - 4,0 1,5 6,0 
*8,4 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

przed zabiegiem chirur-
gicznym 

Neomycini sulfas 

6,0 
*8,4 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

przed zabiegiem chirur-
gicznym 

Neomycini sulfas aerozol 0,5% 
maść 3,0% 

maść do oczu 0,5% 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

przed zabiegiem chirur-
gicznym zewnętrznie 

aerozol 0,5% 
maść 3,0% 

maść do oczu 0,5% 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

przed zabiegiem chirur-
gicznym 

podskórnie, 20 mg cholinomimetyczne 

Neostigmini bromidum domięśniowo 
1 mg J 5 mg 5 mg 20 mg 

w nużliwości mięśni 
Neostigmini bromidum 

doustnie 15 mg 7 5 mg 30 mg 300 mg w nużliwości mięśni 

Neostigmini 
methilsulfas 

zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 5,0% cholinomimetyczne 

Neostigmini 
methilsulfas 

podskórnie 0,5 mg 1,5 mg 1 mg 5 mg Neostigmini 
methilsulfas domięśniowo 0,25 mg 1,5 mg 1 2 mg I g mg 
Neostigmini 
methilsulfas 

doustnie 15 mg 40 mg - 60 mg 30 mg 50 mg w nużliwości mięśni 

Netilmicini sulfas 
domięśniowo 0,110,15 0,2 - 0,3 0,2 0,6 antybiotyk; przeciw-

Netilmicini sulfas 
dożylnie 0,1 - 0,15 0,2 - 0,3 0,2 0,4 

bakteryjne 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Nevirapinum doustnie 0,2 0,2 0,4 0,4 

nienukleozydowy inhibitor 
odwrotnej transkryptazy; 
w skojarzonym leczeniu 
zakażeń HIV 

Nevirapinum 
hemihydricum doustnie 0,2 0,2 0,4 0,4 

nienukleozydowy inhibitor 
odwrotnej transkryptazy; 
w skojarzonym leczeniu 
zakażeń HIV 

Nicergolinum doustnie 0,005 0,01 0,03 0,06 rozszerzające naczynia 

Nicethamidum 
doustnie 0,25 - 0,5 0,75 - 1,0 0,5 1,5 analeptyczne 

Nicethamidum podskórnie, 
domięśniowo 0,4 1 ,0 0,5 1,5 

analeptyczne 

Niclosamidum doustnie 1,0 2,0 2,0 4,0 w tasiemczycach 

Niclosamidum 
monohydricum doustnie r,o 2,0 2 ,0" 1 4,0 

w tasiemczycach 

Nicorandilum doustnie 5 mg - 10 mg 20 mg - 40 mg 30 mg 60 mg 
w zapobieganiu i leczeniu 
stabilnej dławicy piersiowej 

Nicotinamidum 
domięśniowo 0,1 0,1-0,2 witamina PP; w hiperlipi-

demii Nicotinamidum 
doustnie : 0,05 i 0,15 0,2 0,6 

witamina PP; w hiperlipi-
demii 

Nicotini ditartras 
dihydricus 

doustnie 2 mg 4 mg w leczeniu uzależnienia od 
nikotyny Nicotini ditartras 

dihydricus systemy 
transdermalne 7 mg , 21 mg 

w leczeniu uzależnienia od 
nikotyny 

Nicotini resinas guma do żucia ,, ,2 mB 8 mg w leczeniu uzależnienia od 
nikotyny 

Nicotinum 
system 
transdermalny 1 mg - 2 mg 8 mg w leczeniu uzależnienia od 

nikotyny Nicotinum 
podjęzykowo 2 mg - 4 mg 8 mg 

w leczeniu uzależnienia od 
nikotyny 

Nifedipinum 
doustnie (tablet-
ki o przedłużo-
nym uwalnianiu) 

0,01 0,02 0,04 0,08 
antagonista wapnia; w nad-
ciśnieniu, w chorobie niedo-
krwiennej 

Nifuroxazidum doustnie 0,1 i 0,2 0,6 0,2 0,8 przeciwbakteryj ne 

Nilutamidum doustnie 0,3 przez 30 dni, następnie 0,15 cytostatyk 

Nimesulidum 
doustnie 0,1 0,2 przeciwzapalne, w chorobach 

reumatycznych Nimesulidum 
zewnętrznie 3,0% 

przeciwzapalne, w chorobach 
reumatycznych 

Nimodipinum 
dożylnie (wlewy) 1 mg/h przez 2 h, następnie 2 mg/h 

antagonista wapnia; w udarze 
mózgu Nimodipinum 

doustnie 0,06 0,36 

antagonista wapnia; w udarze 
mózgu 

Nitrazepamum doustnie 0,005 - 0,01 0,01 - 0,03 0,02 0,08 anksjolityczne, nasenne, 
przeciwdrgawkowe 

Nitrendipinum doustnie 0,01 0,01 0,02 0,04 
antagonista wapnia; w nad-
ciśnieniu, w chorobie 
niedokrwiennej • 

Nitrofuralum 
do ssania 0,005 0,02 przeciwbakteryjne; w zapa-

leniu jamy ustnej i gardła 

w zapaleniu skóry 
Nitrofuralum 

zewnętrznie 0,2% 

przeciwbakteryjne; w zapa-
leniu jamy ustnej i gardła 

w zapaleniu skóry 

Nitrofurantoinum doustnie 0,05 - 0,1 0,2 - 0,4 przeciwbakteryjne, w zakaże-
niach dróg moczowych 

Nizatidinum doustnie 0,15-0,3 0,3-0,6 w chorobie wrzodowej 

Nomegestroli acetas doustnie 0,005 0,005 progestagenne 

Nonoxinolum 9 dopochwowo 0,075 0,075 w antykoncepcji 

Noradrenalini 
hydrochloridum dożylnie (wlewy) 0,004 - 0,008/1000 mL (dawkowanie indywidualne) katecholamina; zwężające 

naczynia 

Noradrenalini tartras dożylnie (wlewy) 0,004 - 0,008/1000 mL (dawkowanie indywidualne) 
katecholamina; zwężające 
naczynia 

Norethisteronł acetas doustnie 2,5 mg 10 mg 5 mg 15 mg 
w zaburzeniach hormonal-
nych (wtórny brak miesią-
czki, endometrioza) 

4517 



WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Vorethisteronum loustnie 0,35 mg 0,35 mg 1 mg 2 mg w antykoncepcji doustnej 

Sorfloxacinum doustnie 0,4 0,8 0,8 0,8 
chemioterapeutyk; przeciw-
baktęryjne 

\orgestimatum doustnie 0,25 mg przez 3 tygodnie, cyklicznie w antykoncepcji doustnej 

Xorgestrclum doustnie 0,3 m g - , 
- 0,75 mg 

w hormonalnej terapii 
zastępczej 

[-
Nortriptytfni 
hydrochloridum doustnie 0,01 0,02 0,05 0,15 

przeciwdepresyjne 

r 
Noscapini 
hydrochloridum 
hydricum 

doustnie 0,05 . 0,15 
przeciwkaszlowe 

Noscapinum doustnie 0,05 0,15 przeciwkaszlowe 

doustnie 500 000 j.m. 1 500 000 j.m. 1000 000 j.m. 6 000 000 j.m. antybiotyk; przedwgrzybicze 

Nystatinum dopochwowo 200 000 j.m, 

antybiotyk; przedwgrzybicze 

zewnętrznie 100 000 j,m./g 

antybiotyk; przedwgrzybicze 

Octoxinolum 10 zewnętrznie 1 - 2 % l plemnikobójcze 

Ofloxacinum doustnie, 
dożylnie (wlewy) ] 0,2 ~ 0,4 : 0,4 0,8 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

doustnie _ |2,5mg.. 10 mg 10 mg .!20mg. . atypowy neuroleptyk; 
w schizofrenii, w stanach 
maniakalnych 

Olanzapinum 
doustnie _ |2,5mg.. atypowy neuroleptyk; 

w schizofrenii, w stanach 
maniakalnych 

Olanzapinum 
domięśniowo | 5 m g i 10 mg 10 mg 20 mg 

atypowy neuroleptyk; 
w schizofrenii, w stanach 
maniakalnych 

Olmesartanum 
medoxomilum doustnie 10 mg 40 mg 

antagonista receptora angio-
tensyny II; w nadciśnieniu 
tętniczym 

Olsalazinum natricum doustnie 0,5 1,0 u 1,0 | ; 3,0 
we wrzodziejącym zapaleniu Olsalazinum natricum doustnie 0,5 1,0 u 1,0 | ; 3,0 jelita grubego 

Omega-3 acidorum 
esteri ethylici 60 doustnie : 2,0 10,0 • 4,0 hipolipemiczne 

Omega-3 acidorum 
esteri ethylici 90 doustnie ; 1,0" - 2,0 i—4;0 hipolipemiczne 

Omega-3 acidorum 
triglycerida 

doustnie 5,0' 110,0 hipolipemiczne 

Omeprazolum; 
Omeprazolum 
natricum 

doustnie 0,02 0,02 \ 0,06 0,12 inhibitor pompy protonowej; 

*w ostrym krwawieniu 
z przewodu pokarmowego 

Omeprazolum; 
Omeprazolum 
natricum dożylnie* 0,04 

inhibitor pompy protonowej; 

*w ostrym krwawieniu 
z przewodu pokarmowego 

Omeprazolum 
magnesicum 

doustnie , 0,02 0,02 0,06 0,12 inhibitor pompy protonowej; 

*w ostrym krwawieniu 
z przewodu pokarmowego 

Omeprazolum 
magnesicum dożylnie* 0,04 ~ 

inhibitor pompy protonowej; 

*w ostrym krwawieniu 
z przewodu pokarmowego 

Ondansetroni 
hydrochloridum 
dihydricum 

doustnie, 
doodbytniczo 0,008 0,016 0,016 0,016 przeciwwymiotne po 

chemioterapii 
Ondansetroni 
hydrochloridum 
dihydricum dożylnie, 

domięśniowo 0,008 . 0,032 0,032 0,032 

przeciwwymiotne po 
chemioterapii 

Opii extractum siccum 
normatum 

doustnie 0,03 0,09 0,10 0,30 przeciwbólowe, zapierające 

Opii pulvis normatus doustnie 0,05 0,20 0,15 0,50 przeciwbólowe, zapierające 

Opii tinctura normata doustnie 0,6 mL ~ 2,4 mL 2,4 mL [2,4 mL 
przeciwbólowe, zapierające 
(podawać po rozcieńczeniu 
do uzyskania 10% roztworów) 

przeciwbólowe, zapierające 
(podawać po rozcieńczeniu 
do uzyskania 10% roztworów) 

Opium crudum doustnie 0,05 0,20 0,15 0,50 przeciwbólowe, zapierające 

Orciprenalini sulfas 

podskórnie, 
domięśniowo 0,5 mg 0,5 mg - 1 mg (5-mimetyk; w blokach serca 

Orciprenalini sulfas dożylnie (wlewy) 0,01 mg/min - 0,03 mg/min Orciprenalini sulfas 
wziewnie 0,75 mg - 1,5 mg w dychawicy oskrzelowej 

Orciprenalini sulfas 

doustnie 0,02 0,02 - 0,08 

Orphenadrini citras doustnie 0,1 0,2 0,2 0,4 cholinolityk; przeciw-
parkinsonowe J 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 
Orphettadrini 
hydrochloridum doustnie 0,05 0,15 0,1 0,4 

cholinolityk; przeciw-
parkinsonowe 

OseltamMri phosphas doustnie 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 
inhibitor neuraminidazy; 
przeciwwirusowe (grypa A 
iB) 

Ouabainum dożylnie 0,1 m g -
- 0,2 mg 

nasercowe, pobudza skurcze 
serca 

Oxacillinum mitricum 
monohydricum dożylnie 1,5 " 6,0 3,0 12,0 

antybiotyk przeciw- • 
gronkowcowy 

Oxaliplatinum dożylnie (wlewy) 0,065/m2 - 0,085/m2 powierzchni ciała; 
w cyklach 

cytostatyk 

Oxazepamum doustnie 0,015 0,03 0,015 0,06 przeciwlękowe, uspokajające 

Oxcarbazepinum doustnie 0,3 0,6 0,6 2,4 przeciwpadaczkowe 

Oxeladini 
hydrogenocitras doustnie , 0,04 0,12 

przeciwkaszlowe 

Oxitropii bromidum wziewnie 0,2 mg 0,4 mg 1,5 mg 4,5 mg 
cholinolityk; przewlekła 
obturacyjna choroba płuc 

Oxprenololi 
hydrocltloridutn doustnie 0,02 0,04 - 0,06 0,04 0,16 

(3-adrenolityk; w nadciś-
nieniu, niemiarowościach, 
w chorobie niedokrwiennej 
serca 

Oxybuprocaini 
hydrochloridum zewnętrznie roztwór 0,4% 

miejscowo znieczulające 

Oxybutynini 
hydrochloridum doustnie '2,5 mg , 7,5 mg 5 mg 15 mg 

cholinolityk; w nietrzymaniu 
moczu 

Oxycodoni 
hydrochloridum 

doustnie 0,005 0,02 0,01 0,04 opioid; przeciwbólowe 

Oxycodoni 
hydrochloridum 

doodbytniczo 0,01 0,03' I 0,02 0,08 

opioid; przeciwbólowe 

Oxycodoni 
hydrochloridum dożylnie, 

podskórnie 5 mg 7,5 mg 10 mg 40 mg 

opioid; przeciwbólowe 

Oxymetazolini 
hydrochloridum zewnętrznie roztwór 0,05% 

a-adrenergiczne 

Oxytetracyclini 
hydrochloridum 

doustnie 0,25-0,5 1,0-2,0 1,0 4,0 antybiotyk; przeciw-
bakteryjne, w trądziku 

Oxytetracyclini 
hydrochloridum 

dożylnie 0,25 0,5 - 1,0 1»9 2,0 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne, w trądziku 

Oxytetracyclini 
hydrochloridum 

zewnętrznie maść 3,0% 
maść do oczu 1,0% 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne, w trądziku 

Oxytetracyclinum 
dihydricum 

doustnie 0,25 - 0,5"; 1,0 - 2,0^ | 1,0 4,0 antybiotyk; przeciw- A 
bakteryjne, w trądziku Oxytetracyclinum 

dihydricum 
domięśniowo 0,1 0,3 0,25 0,5 

antybiotyk; przeciw- A 
bakteryjne, w trądziku Oxytetracyclinum 

dihydricum 
zewnętrznie maść 3,0% 

maść do oczu 1,0% 

antybiotyk; przeciw- A 
bakteryjne, w trądziku 

Oxytocinum 

donosowo 4j.m. hormon; nasila czynność 
porodową, ułatwia wydalanie 
mleka Oxytocinum 

dożylnie (wlewy) 2 j.m. - 10 j.m/min 

hormon; nasila czynność 
porodową, ułatwia wydalanie 
mleka Oxytocinum 

doustnie 
(podpoliczkowo) 

50 j.m. 100 j.m. 

hormon; nasila czynność 
porodową, ułatwia wydalanie 
mleka 

Paclitaxelum dożylnie (wlewy) 0,1 - 0,2 g/m2 powierzchni ciała; w cyklach immunosupresyjne 

Pancreatis pufais doustnie 1,0 3,0 2,0 6,0 
w niewydolności zewnątrz-
wydzielniczej trzustki 

Pancuronii bromidum dożylnie 
początkowo 50 |ig - 100 fig/kg masy ciała, 

następnie 10 |ig - 20 (ig/kg masy ciała zależnie od potrzeb 
niedepolaryzujący lek 
zwiotczający 

Pantoprazolum 
natricum 
sesąuihydricum 

doustnie 20 mg 20 mg 80 mg 80 mg inhibitor pompy protonowej; 
w chorobie wrzodowej 

Pantoprazolum 
natricum 
sesąuihydricum dożylnie 40 mg 80 mg 80 mg 80 mg 

inhibitor pompy protonowej; 
w chorobie wrzodowej 

Papaverini 
hydrochloridum 

podskórnie, 
domięśniowo 

0,04 - 0,08 0,12 0,1 0,2 
rozkurczające mięśnie gład-
kie Papaverini 

hydrochloridum 
doustnie 0,04-0,1 do 0,3 -0,2 0,6 

rozkurczające mięśnie gład-
kie 

Paracetamolum 

doustnie (syrop) 0,5 1,5 1,0 4,0 przeciwbólowe, przeciw-
gorączkowe 

Paracetamolum 
doustnie 
(tabletki) 0 ,3-0,6 1,5 1,0 4,0 

przeciwbólowe, przeciw-
gorączkowe 

Paracetamolum 

doodbytniczo 0,5 1,5 1,0 4,0 

przeciwbólowe, przeciw-
gorączkowe 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

doustnie 15,0 30,0 przeczyszczające 

środek zmiękczający Paraffinum liquidum 
zewnętrznie w maściach, mazidlach, płynach do kąpieli 

przeczyszczające 

środek zmiękczający 

Paraffinum doustnie 15,0 30,0 przeczyszczające 

środek zmiękczający perliquidum zewnętrznie w maściach, mazidłach, płynach do kąpieli 

przeczyszczające 

środek zmiękczający 

Paraldehydum doodbytniczo 5 mL 10 mL JB 20 mL sedatywno-nasenne 

Partiaparinum 
natricum podskórnie 3200 j.m. 3200 j.m. 6400 j.m. 6400 j.m. 

heparyna drobnocząstecz-
kowa; zapobieganie zakrze-
picy żylnej 

Paraxetini 
hydrochloridum; 
Paraxetini 
hydrochloridum 
hemihydricum 

doustnie 10 mg 50 mg 20 mg 60 mg 

przeciwdepresyj ne 

Pefloxacini mesilas 
dihydricus 

doustnie 0,4 0,8 0,8 0,8 chemioterapeutyk; przeciw-
bakteryjne (we wlewie) 

Pefloxacini mesilas 
dihydricus dożylnie - 0,4 0,8 0,8 0,8 

chemioterapeutyk; przeciw-
bakteryjne (we wlewie) 

Pemetrexedum 
dinatricum 
heptahydricum 

dożylnie (wlewy) 500 mg/m2 powierzchni ciała; cyklicznie co 21 dni 

antagonista kwasu foliowe-
go, cytostatyk; w niedrobno-
komórkowym raku płuc, 
w złośliwym międzybłoniaku 
opłucnej 

Penbutololi sulfas doustnie 0,2 Q,4 0,4 0,8 
nieselektywny ß-adrenolityk; 
w nadciśnieniu i chorobie 
niedokrwiennej serca 

Penicillaminum doustnie' 
0,25 - 0,5! ' 0,25 - 2,0 1,0 : 3,0 

w zatruciach jonami metali; 
w chorobie Wilsona; 

Penicillaminum doustnie' 
*0,15 - 0,25 *0,15 - 0,25 - *w chorobach reumatycz-

nych 

Pentaerythrityli 
tetranitras dilutus doustnie ' 0,1 1 ; 0,1 i 0,2 0,2 organiczny azotan; w choro-

bie niedokrwiennej serca 

Pentamidini diisetionas 
domięśniowo, 
dożylnie, 
wziewnie 

Pneumocystis carini- inhalacje: leczniczo 60 mg/24 h, 
profilaktycznie 300 mg co 4 tygodnie; 

dożylnie! leczniczo 4 mg/kg masy ciała/dobę 
Leiszmanioza, trypanozomiazy, toksoplazmoza 4 mg/kg masy ciała 

domięśniowo lub dożylnie (maks. 10 wstrzyknięć) 

przeciwpierwotniakowe oraz 
przeciw Pneumocystis carini 

Pentazocini 
doustnie | 0,05 0,3 0,1 0,6 opioid; agoantagonista 

receptorów opioidowych Pentazocini podskórnie, 
domięśniowo, . 
dożylnie 

opioid; agoantagonista 
receptorów opioidowych 

hydrochloridum 
podskórnie, 
domięśniowo, . 
dożylnie 

0,03 1 0,18 0,06 0,36 

Pentazocini lactas 

doustnie " 0,05 0,3 0,1 0,6 opioid; agoantagonista 
receptorów opioidowych 

Pentazocini lactas podskórnie, 
opioid; agoantagonista 
receptorów opioidowych 

Pentazocini lactas 
domięśniowo, 1 0,03 ; 0,18 0,06 0,36 
dożylnie 

Pentazocinum 

doustnie | 0,05 0,3 0,1 0,6 opioid; agoantagonista 
receptorów opioidowych 

Pentazocinum 
podskórnie, 
domięśniowo, 
dożylnie 

- 0,03 1 0,18 0,06 0,36 

opioid; agoantagonista 
receptorów opioidowych 

Pentazocinum 

doodbytniczo 0,05 | 0,05 0,2 

opioid; agoantagonista 
receptorów opioidowych 

Pentobarbitalum; 
Pentobarbitalum 
natricum 

doustnie i 0,05 | 0,15 0,1 0,2 barbituran; uspokajające, 
nasenne 

Pentobarbitalum; 
Pentobarbitalum 
natricum 

dożylnie . 0,1 
barbituran; uspokajające, 
nasenne 

Pentobarbitalum; 
Pentobarbitalum 
natricum domięśniowo 0,15 0,2 

barbituran; uspokajające, 
nasenne 

Pentoxifyllinum doustnie 0,3 .0,6-_0,8 0,6 i 1,2. w zaburzeniach krążenia 
obwodowego 

Pentoxyverini 
hydrogenocitras 

doustnie 0,05 - : o,i5 0,2 przeciwkaszlowe Pentoxyverini 
hydrogenocitras doodbytniczo 0,02 

przeciwkaszlowe 

Pepsini pulvis doustnie ' 0,15 0,3 0,5 1,5 enzym proteolityczny 

agonista receptorów dopa-
minergicznych; w chorobie 
Parkinsona 

Pergolidi mesilas doustnie 50 lig dawkowanie indywidualne stopniowo 
. 5 mg 

agonista receptorów dopa-
minergicznych; w chorobie 
Parkinsona 

Pergolidi mesilas zwiększane . 5 mg 
agonista receptorów dopa-
minergicznych; w chorobie 
Parkinsona 

Permethrinum 25:75 zewnętrznie krem 5,0%. 
szampon 1,0% 

przeciwświerzbowe; 
przeciwwszawicze 
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WYKAZ DAWIiK 

r 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, inEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

r 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (znlccunc) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

r 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

perphenazimim 
domięśniowo 0,005 

* 0,005 
0,015 
*0,01 

0,01 0,03 neuroleptyczne, 
* przeci wwymiotne perphenazimim 

doustnie 0,008 
* 0,008 

0,024 
*0,016 

0,016 0,064 

neuroleptyczne, 
* przeci wwymiotne 

[pefiifii/fii 
hydrochloridum 

podskórnie, 
domięśniowo 0,05-0,1 0,05 - 0,2 0,15 1 0,5 

opioid; przeciwbólowe. 
[pefiifii/fii 
hydrochloridum dożylnie 0,05 0,05-0,15 0,1 0,3 

opioid; przeciwbólowe. 
[pefiifii/fii 
hydrochloridum 

doustnie 0,025 - 0,05 0,05 - 0,2 0,15 0,3 

opioid; przeciwbólowe. 

Phenazonum 
doustnie, 
doodbytniczo 0,5 1,5 1,0 3,0 przeciwbólowe, przeciw-

zapalne, przeciwgorączkowe Phenazonum 
zewnętrznie krople do uszu 10,0% 

przeciwbólowe, przeciw-
zapalne, przeciwgorączkowe 

Pheniramini maleas doustnie 0,025 . 0,075 przeciwhistaminowe 

Phenobarbitalum 
domięśniowo 0,1 - 0,2 0,3 0,6 przeciwpadaczkowe, nasenne 

Phenobarbitalum 
doustnie 0,1 0,3 0,3 0,6 

przeciwpadaczkowe, nasenne 

Phenobarbitalum 
natricum 

domięśniowo, 
dożylnie 0,1-0,2 0,4 0,3 0,6 przeciwpadaczkowe 

Phenobarbitalum 
natricum 

doustnie 0,1 0,3 0;3 0,6 

przeciwpadaczkowe 

Phenolum zewnętrznie 0,1% przeciwbakteryjne 

Phenoxyethanolum zewnętrznie roztwór 2,0% odkażające 
Phenoxymethyl-
penicillinum doustnie 1,0 3,0 - 3,0 ' 9,0 antybiotyk; przeciw-

bakteryjne 

Phenoxymethyl-
pemcillinum kalicum doustnie 1,0 ! 3,0 1 3,0 9,0 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Phentolamini mesilas dożylnie, 
domięśniowo 1 2 mg 5 mg 

nieswoisty a-adrenolityk 

Phenylałattinum dożylnie (wlewy) składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 

Phenylbutazonum 
doodbytniczo • j~0,25~ 0,25 - 0,5 ! 0,25- 0,75 przeciwdnawe, przeciw-

zapalne 

przeciwzapalne 

Phenylbutazonum doustnie 1 0,2 0,4 | 0,4 0,6 

przeciwdnawe, przeciw-
zapalne 

przeciwzapalne 

Phenylbutazonum 

zewnętrznie maść 5,0% 

przeciwdnawe, przeciw-
zapalne 

przeciwzapalne 

Phenylephrini 
hydrochloridum zewnętrznie krople do oczu 0,12% - 10,0% , nieswoisty a-mimetyk 

Phenylephrinum 

podskórnie, 
domięśniowo 2 mg 5 mg nieswoisty a-mimetyk 

Phenylephrinum dożylnie 0,2 mg 0,5 mg 

nieswoisty a-mimetyk 

Phenylephrinum 
doustnie 5 mg 10 mg 

nieswoisty a-mimetyk 

Phenylephrinum 

zewnętrznie krople do oczu 0,12% - 10,0% 

nieswoisty a-mimetyk 

Phenylpropanolamini 
hydrochloridum doustnie 0,025 0,075 • 0,05 0,1 sympatykomimetyk 

Phenytoinum doustnie 0,1 0,2 - 0,4 , 0,2 1,0 
przeciwpadaczkowe, 
przeciwarytmiczne 

Phenytoinum natricum 
dożylnie 0,05 0,1 | 0,5 przeciwpadaczkowe, 

przeciwarytmiczne Phenytoinum natricum 
doustnie 0,1 0,2-0,4 0,2 1,0 

przeciwpadaczkowe, 
przeciwarytmiczne 

Phloroglucinolum doustnie 0,08 0,48 0,15 rozkurczające 

Phloroglucinolum 
dihydricum doustnie 0,08 0,48 - 0,15 ( .rozkurczające 

Pholcodinum doustnie 0,005 0,015 0,02 0,06 przeciwkaszlowe 
monohydricum doustnie 

Phthalylsulfathiazolum doustnie 12,0 
pochodna sulfatiazolu nie-
wchłanialna z przewodu 
pokarmowego 

Physostigmini salicylas 
(Eserini salicylas) 

zewnętrznie krople do oczu 0,1 % - 0,5% inhibitor esterazy cholinowej; 
w zatruciach lekami choli-
nolitycznymi i Physostigmini salicylas 

(Eserini salicylas) 

doustnie 0,25 mg - 0,5 mg ! 1 mg : 3 mg 
inhibitor esterazy cholinowej; 
w zatruciach lekami choli-
nolitycznymi i Physostigmini salicylas 

(Eserini salicylas) podskórnie 0,25 mg - 0,5 mg 0,5 mg O',5 mg 1 mg Physostigmini salicylas 
(Eserini salicylas) 

domięśniowo, 
dożylnie 

0,5 mg 2 mg 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

doustnie 0,01 0,01 0,05 0,05 witamina K, 

Phytomenadionum domięśniowo, 
dożylnie (wlew)') 

0,01 0,02 0,025 0,03 

witamina K, 

Phytosterolum doustnie 0,012 0,024 
hamowanie wchłaniania 
cholesterolu 

Picotamidum 
tnonohydriciun doustnie 0,6 1,2 

antyagregacyjne 

doustnie 0,01-0,015 0,02 0,04 cholinomimetyk 

w jaskrze 
Pilocarpini 
hydrochloridum 

podskórnie 0,005-0,01 0,01 0,01 0,02 

cholinomimetyk 

w jaskrze 
Pilocarpini 
hydrochloridum zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 4,0% 

cholinomimetyk 

w jaskrze 
Pilocarpini 
hydrochloridum 

zewnętrznie maść do oczu 2,0% 

cholinomimetyk 

w jaskrze 

Pilocarpini nitros 

doustnie 0,01 - 0,015 0,02 !¡ 0,04 cholinomimetyk 

w jaskrze 
Pilocarpini nitros 

podskórnie 0,005 - 0,01 0,01 0,01 0,02 

cholinomimetyk 

w jaskrze 
Pilocarpini nitros 

zewnętrznie krople do oczu 1,0% - 4,0%(l 

cholinomimetyk 

w jaskrze 
Pilocarpini nitros 

zewnętrznie maść do oczu 2,0% 

cholinomimetyk 

w jaskrze 

Pimobendanum doustnie 0,005_ 0,02 
inhibitor fosfodiesterazy 3; 
doraźnie w niewydolności 
serca 

Pimozidum doustnie 0,001 0,004 1 0,004 0,01 neuroleptyczne 

Pindololum doustnie 0,005 0,015 0,03 - 0,06 (3-adrenolityk 

Pioglitazoni 
hydrochloridum doustnie 0,015 0,03 0,045 0,045 

hipoglikemiczne; w cukrzycy 
typu II 

Piperacillinum domięśniowo, 
dożylnie 2,0 6,0 1 4,0 *24,0 

antybiotyk (3-laktamowy 
o szerokim zakresie działania 
*w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie) 

antybiotyk (J-laktamowy 
Piperacillinum 
natricum 

domięśniowo, 
dożylnie .. 2,0 6,0 4,0 *24,0 

o szerokim zakresie działania 
*w ciężkich zakażeniach 
(we wlewie). 

Piperazini adipas doustnie 1,0 2,0 4,0 4,0 przeciw robakom obłym 

Piperazini citras doustnie 1 2,0 4,0 4,0 4,0 przeciw robakom obłym 

Piperazinum hydricum doustnie 2,0 I 4>° 4,0 4,0 , przeciw robakom obłym 

Piracetamum 

doustnie 0,4 j | 1,2 1,2 | 7 2,4 | nootropowe 

w mioklonii 

w udarach mózgu 

Piracetamum doustnie ! 3,0 6,0 6,0 24,0 

nootropowe 

w mioklonii 

w udarach mózgu 

Piracetamum 
dożylnie 1,0 3,0 3,0 12,0 

nootropowe 

w mioklonii 

w udarach mózgu 

Pirenzepini 
dihydrochloridum 
monohydricum 

doustnie ; 0,025 0,1 0,05 0,15 
cholinolityk; w chorobie 
wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy 

Piretanidum dożylnie 6 mg 120 mg 60 mg 180 mg 
moczopędne (pętlowy) 

Pirfenidonum doustnie 0,267-0,801 1 2,403 0,801 2,403 
w łagodnej do umiarkowanej 
postaci idiopatycznego 
włóknienia płuc 

Piroxicamum 
doustnie 10 mg 10 mg - 20 mg 20 mg 40 mg niesteroidowy lek przeciw-

zapalny 

zewnętrznie , ÍÜ 5,0% 

niesteroidowy lek przeciw-
zapalny 

Piscis oleum omega-3 
acidis abundans 

doustnie 0,5 1,5 ; i.O 3,0 
nienasycone kwasy 
tłuszczowe omega-3 

Pivampicillinum doustnie 0,5 - 1,0 1,0 2,0 antybiotyk; prolek Pivampicillinum 2,0 
ampicyliny 

Pivmecillinami 
hydrochloridum doustnie 0,4 1,6 0,8 2,4 antybiotyk (3-laktamowy 

domięśniowo 500 000 jm. 2 OOO 000 j.m. antybiotyk; przeeiw-
bakteryjne Polymyxini B sulfas 

domięśniowo 500 000 jm. 2 OOO 000 j.m. antybiotyk; przeeiw-
bakteryjne Polymyxini B sulfas 

dożylnie 875 000 j.m. 1 750 000 j.m. 2 000 000 j.m._ ti 

antybiotyk; przeeiw-
bakteryjne 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lubi mg, mP,q, stężenie w % 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA zwykle stosowane (zalecane) inaksyniulnc DZIAŁANIE I/I,UB 
ZASTOSOWANIE 

jednorazowa dobowa Jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/I,UB 
ZASTOSOWANIE 

zcwnęt rznie roztwór 0,4% -- 10,0% odkażające 

Povidonum iodinalum doodbytniczo, 
dopochwowo 0.02 (I,) 0,04 (1,) Povidonum iodinalum 

zewnętrznie nittść 4,0% - 10,0% 
Pramipcxoli 
dihydrotfiloridum 
monohydricum 

doustnie 0,125 mg 0,375 mg 1,1 mg 3,3 mg 
agonlsta dopaminowyi 
w chorobie Parkinsona 

Pra\'itstatinum 
nutriami doustnie 0,01 0,02 0,04 0,04 przeciw cholesterolemii 

Prazcpaitium doustnie 0,01 0,03 0,02 0,06 benzodiazepina; anksjo-
lityczne, nasenne 

Pm:iquantclum doustnie 0,02/kg masy ciała 0,06/kg masy ciała 0,04/kg masy ciała przeciwrobacze (przeciw 
robakom płaskim) 

Prazosini 
hydrochloridum doustnie 0,5 mg - 1 mg 

*6mg 
2 mg - 10 mg 

*12 mg 
5 mg 
*6 mg 

20 mg 
*18 mg 

c^-adrenolityk; w nadciśnieniu 
*dla postaci o przedłużonym 
uwalnianiu 

Prednicarbatum zewnętrznie maść, krem, płyn 0,25% glikokortykosteroid 

Prednisoloni acetas 
dostawowo 0,005 - 0,025 co 1 - 4 tygodnie glikokortykosteroid; przeciw-

zapalne, przeciwalergiczne Prednisoloni acetas 
zewnętrznie zawiesina do oczu 0,25% - 0,5% 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Prednisoloni natrii 
phosphas 

doustnie 0,005 0,01 glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne Prednisoloni natrii 

phosphas 
domięśniowo, 
dożylnie 0,004 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne Prednisoloni natrii 

phosphas 

zewnętrznie zawiesina 0,125%- 1,0% 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Prednisoloni pivalas zewnętrznie maść 0,5% glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne ' 

Prednisolonum 
doustnie 0,0075 - 0,01 0,04 (dawka 

podtrzymująca) 
0,08 (dawka 
początkowa) 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne, 
immunosupresyjne 

Prednisolonum 

zewnętrznie 0,25%-0,5% 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne, 
immunosupresyjne 

Prednisonum doustnie 0,005 *0,05 *0,25 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 
* immunosupresyjne 

Pregabalinum doustnie 0,05 - 0,3 0,15 - 0,6 0,3 0,6 

przeciwpadaczkowe, 
w uogólnionych 
zaburzeniach lękowych, 
w bólu neuropatycznym 

Prilocaini 
hydrochloridum 

nasiękowo roztwór 0,5% -1,0% 0,6 miejscowo znieczulające 
Prilocaini 
hydrochloridum 

przewodowo roztwór 1,0% - 2,0% 0,6 

miejscowo znieczulające 
Prilocaini 
hydrochloridum 

podoponowo roztwór 2,0% 0,6 

miejscowo znieczulające 

Prilocainum zewnętrznie 0,25% (z lidokainą) miejscowo znieczulające 

Primaąuini diphosphas doustnie 0,015 - 0,03 przez 14 dni przeciwzimnicze 

Primidonum doustnie 0,125 - 0,25 0,25 - 1,5 0,5 2,0 przeciwpadaczkowe 

Probenecidum doustnie 0,25 0,75 - 1,0 0,5 2,0 zapobieganie napadom dny 
moczanowej 

Procainamidi 
hydrochloridum 

domięśniowo l0,25 - 0,5 1,0 - 1,5 1,0 2,0 przeciwarytmiczne 

Procainamidi 
hydrochloridum 

dożylnie 
0,0025-

- 0,005/kg 
masy ciała 

1,0 

przeciwarytmiczne 

Procainamidi 
hydrochloridum 

doustnie 0,25 - 0,5 1,0-1,5 1,0 3,0 

przeciwarytmiczne 

Procaini 
hydrochloridum 

lędźwiowo 

domięśniowo 

dożylnie 

nasiękowo 

przewodowo 

Zewnątrzopo-
| nowo 

roztwory do wstrzykiwali: 

2,0% - 4,0% 

1,0%-2,0% 

0,1% - 1,0% 

0,25% - 0,5% 

1,0% - 2,0% 

1,0% - 4,0% 

0,8 

2,0 

0,5 

0,5 

0,6 

0,6 

miejscowo znieczulające 
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WYKAZ DAWEK FA RMAKOPEA POLSKA W Y D A N I E XI (2017) TOM III 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, m£q, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Prochlorperazini 
maleas doustnie 0,005 - 0,01 

""0,0125- 0,025 
0,02 

*0,05 - 0,075 *0,05 *0,1 
przeciwwymiotne 
*neuroleptyczne 

Progesteronum 
domięśniowo 0,005 - 0,025 0,005 - 0,05 0,05 0,1 gestagen; w terapii hormo-

nalnej Progesteronum 
podjęzykowo 0,05 0,1-0,15 0,05 0,15 • 

gestagen; w terapii hormo-
nalnej 

Proguanili 
hydrochloridum doustnie 0,1 0,2 - 0,4 0,2 0,4 przeciwzimnicze, zapobie-

gawczo 

Protinum dożylnie składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 

Promazini 
hydrochloridum 

domięśniowo *0,025 - 0,05 *0,05 - 0,15 *0,1 *0,6 neuroleptyczne • 
*w stanach silnego pobudze-
nia 

Promazini 
hydrochloridum doustnie 0,025 - 0,05 0,05-0,15 I 0,2 1,0 

neuroleptyczne • 
*w stanach silnego pobudze-
nia 

Promethazini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,0125 - 0,05 0^25^0,075 0,05 0,15 przeciwhistaminowe, 
przeciwwymiotne 

Promethazini 
hydrochloridum doustnie 0,0125 - 0,05 0,025-0,1 0,05 I 0,15 

przeciwhistaminowe, 
przeciwwymiotne 

Propacetamoli 
hydrochloridum 

domięśniowo, 
dożylnie 1,0 2,0 . 1 2>° ; 8,0 

prolek paracetamolu; 
przeciwgorączkowe, przeciw-
bólowe 

Propafenoni 
hydrochloridum 

dożylnie 0,035 - 0,07 0,14 0,14 0,56 przeciwarytmicze Propafenoni 
hydrochloridum doustnie 0,15 | 0,45 0,3 0,9 

przeciwarytmicze 

Propanthelini 
bromidum doustnie 0,015 0,045 0,03 0,06 cholinolityk; w chorobie 

wrzodowej 

Propofolum dożylnie - dawkowanie indywidualne 18 mg/kg 
masy ciała/min 

do znieczulenia ogólnego 

Propranololi 
hydrochloridum 

dożylnie *0,5 mg - 1 mg 
(w czasie 5 min) *5 mg - 10 mg . ?5 mg . 10 mg 

(3-adrenolityk; 
*w zaburzeniach rytmu 
(w powolnym wlewie). Propranololi 

hydrochloridum 
doustnie | 0,01 - 0,04 0,03^0,16 % 0,08 0,48 

(3-adrenolityk; 
*w zaburzeniach rytmu 
(w powolnym wlewie). Propranololi 

hydrochloridum doustnie (tabletki 

(3-adrenolityk; 
*w zaburzeniach rytmu 
(w powolnym wlewie). 

o przedłużonym 
uwalnianiu) 

r 0,16 0,16 0,32 0,32 | 

Propylthiouracilum doustnie 0,05-0,1 ' | 0,15 - 0,3 1 | - 0,2- 0,8 przeciwtarczycoWe 

Propyphenazonum doustnie 0,2' - -0;4~ i 0,8 przeciwbólowe, przeciw-
zapalne, przeciwgorączkowe 

Protamini sulfas i dpżyjnie 
dawkowanie zależne od ostatniej 

dawki heparyny ; 0,1 
zasadowe białko unie- | 
czynniające heparynę 

a-l-Proteinasi inhibitor 
humanum 
a-l-Proteinasi inhibitor 
humanum dożylnie 60 mg/kg masy ciała/tydzień w rozedmie płuc 

Prothrombinum 
multiplex humanum dożylnie 50 j.m. - 100 j.m./kg masy ciała 200 j.m./kg masy ciała czynnik antyhemofilowy A 

Protirelinum dożylnie 0,2 mg 0,5 mg syntetyczny tripeptyd; 
pobudzenie wydzielania TSH 
pochodna ksantyny; spazmo-
litycznie na mięśnie gładkie Proxyphyllinum doustnie 0,15 Í 0,45 0,3 0,9 ' 
pochodna ksantyny; spazmo-
litycznie na mięśnie gładkie 
oskrzeli 

Pseudoephedrini doustnie 0,06 0,18 0,06 0,24 sympatykomimetyk 
hydrochloridum doustnie 

Pyranteli embonas doustnie 0,005 - 0,01/kg masy ciała 0,02/kg masy ciała/24 h 
(do 3 dni) 

przeciw robakom obłym 

0,02 - 0,03/kg masy ęiała/24 h 
(do 1,5 g) 

- przeciwgruźlicze, w leczeniu 
skojarzonym Pyrazinamidum doustnie 

0,02 - 0,03/kg masy ęiała/24 h 
(do 1,5 g) .3,0 - przeciwgruźlicze, w leczeniu 

skojarzonym 

Pyridostigmini 
bromidum doustnie ; 0,03 ; 0,3 , 0,12; 1,2 inhibitor acetylocholino-

esterazy; w nużliwości mięśni 

Pyridoxini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,05 - 0,05 - 0,15 witamina B6; w niedoborach Pyridoxini 
hydrochloridum doustnie 0,01 - 0,05 - 0,05-0,3 

witamina B6; w niedoborach Pyridoxini 
hydrochloridum doustnie 0,01 - 0,05 - 0,05-0,3 

Pyrimethaminum doustnie | 0,025 , 0,075 0,05 ! 0,1 
przeciwzimnicze, przeciw-
pierwotniakowe (toksoplaz-
mozy) 

Quetiapini fumaras doustnie 0,05 - 0,3 0,2 - 0,4 0;4 1 0,8 w schizofrenii, w chorobie 
afektywnej dwubiegunowej 

Quinaprili 
hydrochloridum doustnie 

*0,01 
** 0,005 

*0,02 
**0,01 

m 
**0,02 

*0,04'1 

**0,04 

inhibitor konwertazy 
* W nadciśnieniu tętniczym 
**,W zastoinowej niewydol-

. ności serca 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Rabeprazolum 
natricum, 
Rabeprazolum 
natricum hydricum 

doustnie 0,01 - 0,02 
*0,06 - 0,1 

0,02 - 0,04 
*0,O6 - 0,1 

0,02 
*0,12 

0,04 
*0,12 

inhibitor pompy protonowej; 
w chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, 
w zakażeniach H. pylori 
*w zespole Zollingera-
-Ellisona 

Racecadotrilum doustnie 0,1 0,3 0,6 
inhibitor enkefalinazy; 
przeciwbiegunkowe 

Raloxifeni 
hydrochloridum doustnie 0,06 0,Q6 0,06 0,06 

modulator receptora estro-
genowego o działaniu anty-
estrogennym; w leczeniu 
i zapobieganiu osteoporozie 
pomenopauzalnej 

Ramiprilum doustnie 0,0025 - 0,01 0,0025 - 0,01 

inhibitor konwertazy; 
w nadciśnieniu tętniczym, 
w zastoinowej niewydolności 
serca 

Ranitidini 
hydrochloridum 

dożylnie (wlewy) 0,15/24 h 
antagonista receptorów H2; ' 
przeciwwrzodowę 

Ranitidini 
hydrochloridum dożylnie, 

domięśniowo 0,05 0,15 0,2 

antagonista receptorów H2; ' 
przeciwwrzodowę 

Ranitidini 
hydrochloridum 

doustnie 0,15 0,15 - 0,3 . 0,3 0,6 

antagonista receptorów H2; ' 
przeciwwrzodowę 

Remifentanili 
hydrochloridum dożylnie 

do indukcji znieczulenia ogólnego wlew z szybkością 0,5 (ig - 1 |ig/kg masy 
ciała/min, z lub bez początkowym pojedynczym wstrzyknięciem 1 [ig/kg 

masy ciała; 
podtrzymanie znieczulenia 0,05 ng - 2 (ig/kg masy ciała/min 

znieczulenie u pacjentów mechanicznie wentylowanych na Oddziale 
intensywnej terapii wlew 0,006 )ig - 0,74 ng/kg masy ciała/min 

opioid; w znieczuleniu 
ogólnym 

Repaglinidum doustnie 4mg 8 mg 16 mg w cukrzycy typu II 

Reserpinum doustnie 0,1 mg 0,5 mg 1 mg 
sympatolityczne; w skoja-
rzonym leczeniu nad-
ciśnienia 

Resorcinolum zewnętrznie maść, pasta 5,0% - 10,0% 
roztwór 1,0% - 5,0% 

keratolityczne, bakterio-
bójcze, grzybobójcze 

Ribavirinum 
doustnie 0,4 | 0,8 0,6 m przeciwwirusowe (wzw 

typ C, RSV) r Ribavirinum 
wziewnie aerozol 20 mg/mL, 1 - 2 razy dziennie przez 3 - 7 dni 

przeciwwirusowe (wzw 
typ C, RSV) r 

Riboflavini natrii 
phosphas 

doustnie 3 mg 10 mg 30 mg witamina B2; w zapobieganiu 
niedoborom 

Riboflavini natrii 
phosphas domięśniowo 5 mg 10 mg 30 mg 

witamina B2; w zapobieganiu 
niedoborom 

Riboflavinum 
doustnie 3 mg 10 mg 30 mg witamina B2; w zapobieganiu 

niedoborom Riboflavinum 
domięśniowo 5 mg 10 mg '30 mg 

witamina B2; w zapobieganiu 
niedoborom 

Rifabutinum dolistnie 0,15 0,3 0,3 0,6 
przeciwgruźlicze, w zakaże-
niach Mycobacterium avium 
complex (MAC) 

Rifampicinum doustnie 0,15 0,45 , 0,6 i i , 2 ; 
antybiotyk; przeciwbakte-
ryjne, w leczeniu gruźlicy 

Rifamycinum natricum dożylnie 0,5 1,0 0,75 2,0 
antybiotyk; przeciwbakteryj-
ne, w leczeniu gruźlicy 

Rifaximinum doustnie 0,2 0,6 0,4 | 1,2 antybiotyk; w biegunkach 

Rilmenidini 
dihydrogenophosphas 

doustnie 0,001 0,001 0,001 0,002 
hipotensyjne 

Risperidonum doustnie 1 mg - 2 mg. 4 mg - 6 mg 4 mg 10 mg neuroleptyk 

Ritonavirum ' doustnie 0,3 0,6 0,6 1,2 
przeciwwirusówe; w leczeniu 
skojarzonym zakażeń HIV 

Rivastigmini 
hydrogenotartras 

doustnie 1,5 mg 3 mg 6 mg 12 mg 
inhibitor cholinoesterazy; 
w stanach otępiennych typu 
alzheimerowskiego 

Rivastigminum 
doustnie l ,5mg 3 mg 6 mg 12 mg inhibitor cholinoesterazy; 

w stanach otępiennych typu 
alzheimerowskiego 

Rivastigminum 
przezskórnie 4,6 mg 4,6 mg 9,5 mg 9,5 mg 

inhibitor cholinoesterazy; 
w stanach otępiennych typu 
alzheimerowskiego 

Rizatriptani benzoas doustnie 10 mg 20 mg • 10 mg 20 mg 
agonista receptorów sero-
toniny 5HT,; w ostrych 
napadach migreny 
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WYKAZ DAWIiK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, niEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Rocuronii bromidum dożylnie (wlewy) 
bolus 0,15 mg/kg masy ciała; 

wlewy 0,3 mg - 0,6 mg/kg masy ciała/h 
środek zwiotczający 

Ropiniroli 
hydrochloridum doustnie 

0,25 mg - 3 mg 
(według schematu 

leczenia) 
•0,25 mg - 2 mg 

0,75 mg - 9 mg 
(według schematu 

leczenia) 
*2 mg 

8 mg 

•4 mg 

24 mg 

*4 mg 

agonista receptorów 
dopaminergicznych; 
w chorobie Parkinsona 
*w leczeniu umiarkowanego 
do ciężkiego idiopatycznego 
zespołu niespokojnych nóg 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na ropinirol 

Ropivacaini 
hydrochloridum 
monohydricum 

nadoponowo 75 mg - 150 mg znieczulające 
Ropivacaini 
hydrochloridum 
monohydricum 

infiltracyjnie 2 mg - 200 mg 

znieczulające 
Ropivacaini 
hydrochloridum 
monohydricum przewodowo 175 mg - 300 mg 

znieczulające 

Rosuvastatinum 
calcicum doustnie 5 mg 5 rńg - 10 mg 20 mg - 40 mg 40 mg 

statyna; w hiperlipidemiach 

Roxithromycinum doustnie 0,015 0,3 0,6 antybiotyk makrolidowy 

Rutosidum trihydricum doustnie 0,025 0,05 0,1 flawonoid 

Salbutamoli sulfas 
wziewnie 0,1 mg 0,3 mg 0,4 mg ¡1.2 mg agonista receptorów p2-adre-

nergicznych; przeciwdycha-
wicze, 
*tokolityczne 

Salbutamoli sulfas dożylnie (wlewy) * 0,005 - 0,01 

agonista receptorów p2-adre-
nergicznych; przeciwdycha-
wicze, 
*tokolityczne 

Salbutamoli sulfas 

doustnie 0,004 ",0,012 0,012 

agonista receptorów p2-adre-
nergicznych; przeciwdycha-
wicze, 
*tokolityczne 

Salbutamolum 

wziewnie ,0,1 mg 0,3 mg 0,4 mg 11,2 mg agonista receptorów (52-adre-
nergicznych; przeciwdycha-
wicze, 
*tokolityczne 

Salbutamolum dożylnie (wlewy) , * 0,005 - 0,,01 

agonista receptorów (52-adre-
nergicznych; przeciwdycha-
wicze, 
*tokolityczne 

Salbutamolum 

doustnie 0,004 Ü Ü 10,012 

agonista receptorów (52-adre-
nergicznych; przeciwdycha-
wicze, 
*tokolityczne 

Salmeteroli xinafoas wziewnie ( 50 (ig U-ioo (ig 
agonista receptorów |32-adre-
nergicznych, długodziąłający 

Saquinaviri mesilas doustnie ¡1,0 2,0 
przeciwretrowirusowe, 
wleczeniu skojarzonym 
zakażeń HIV 

Scopolamini 
butylbromidum 
(Hyoscini 
butylbromidum) 

patrz 
Hyoscini 
butylbromidum 

Scopolamini 
hydrobromidum 
(Hyoscini 
hydrobromidum) j 

patrz 
Hyoscini 
hydrobromidum 

Selegilini 
hydrochloridum doustnie 2,5 mg 5 mg - 5 mg 10 mg 

inhibitor MAO-B; w choro-
bie Parkinsona 

Selenii disulfidum zewnętrznie roztwór 1,0% - 2,5% 
przeciwgrzybicze, przeciw-
łupieżowe 

Serinum dożylnie (wlewy) składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 

Sertaconazoli nitras zewnętrznie krem, żel 2,0% przeciwgrzybicze 

Sertralini 
hydrochloridum doustnie 50 mg 50 mg 200 mg inhibitor wychwytu seroto-

niny; przeciwdepresyjne 

Sevofluranum wziewnie wprowadzenie 5,0% (V/V), podtrzymująco 0,5% - 3,0% (V7V) w znieczuleniu ogólnym 

Sildenafili citras doustnie *0,05 ' 
**0,02 

*0,05 
**0,06 

*Q,1 
**0,02 

*<U. 
**0,06 

inhibitor fosfodiesterazy 5 
*w zaburzeniach erekcji 
**w nadciśnieniu płucnym 

Simeticonum doustnie 0,1 0,75 przeciw wzdęciom 

Simvastatinum doustnie 0,02 0,04 0,08 hipolipemiczne 

Sitagliptini phosphas doustnie 0,1 0,1 • 0,1 0,1 

selektywny inhibitor enzymu 
dipeptydylopeptydazy 4 
(DPP-4); w cukrzycy typu II 

monohydricus (compressi) UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na 
sytagliptynę 
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FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI (2017) TOM III WYKAZ DAWEK 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA 

DAWKI, w g lub: mg, mEq, stężenie w % 
DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

NAZWA 
SUBSTANCJI 

DROGA 
PODANIA zwykle stosowane (zalecane) maksymalne DZIAŁANIE I/LUB 

ZASTOSOWANIE 
NAZWA 

SUBSTANCJI 
DROGA 

PODANIA 
jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa 

DZIAŁANIE I/LUB 
ZASTOSOWANIE 

Solifenacini succinas doustnie 5 mg - 10 mg 5 mg - 10 mg 5 mg - 10 mg 5 mg - 10 mg 

parasympatykolityk; 
w nietrzymaniu moczu 
i/lub częstomoczu 
u pacjentów z zespołem 
pęcherza nadreaktywnego 

Somatostatinum dożylnie 0,25 mg/h 
3,5 mg/kg 
masy ciała 

zahamowanie krwawienia 
z żylaków przełyku 

Somatropinum podskórnie 6 pg/kg 
masy ciała 

12 pg/kg 
masy ciała 

12 pg/kg 
masy ciała 

35 pg/kg 
masy ciała 

hormon wzrostu 

Sorbitolum 

doustnie 
(proszek) _ 10,0 10,0 20,0 20,0 przeczyszczające 

*osmotyczne, moczopędne 

Sorbitolum doodbytniczo 
(wlewki) 20,0 20,0 50,0 50,0 

przeczyszczające 

*osmotyczne, moczopędne 

Sorbitolum 

dożylnie* 
(wlewy) ! 10,0 10,0 20,0 20,0 

przeczyszczające 

*osmotyczne, moczopędne 

Sotaloli 
hydrochloridum 

doustnie 0,08 0,32 0,16 0,48 blokuje receptory (i-adre-
nergiczne, antyarytmiczne 

Sotaloli 
hydrochloridum dożylnie 0,02-0,04 

blokuje receptory (i-adre-
nergiczne, antyarytmiczne 

Spectinomycini 
dihydrochloridum 
pentahydricum 

domięśniowo | 2,0 ' 4,0 
antybiotyk; w leczeniu rze-
żączki 

Spiramycinum doustnie 1,0 3,0 4,0 antybiotyk; przeciwbak-
teryjne 

Spiraprili 
hydrochloridum 
monohydricum 

doustnie , 0,006 
inhibitor konwertazy angio-
tensyny; hipotensyjne 

Spironolactonum doustnie 0,025 0,05 0,1 0,3 
antagonista aldosteronu; 
moczopędne 

Stavudinum doustnie ; 0,3 .. .0,6 0,4 . 1,2 
przeciwwirusowe, w skoja-
rzonym leczeniu zakażeń 
HIV 

Streptokinasi solutio 
concentrata 

dożylnie, 
dotętniczo 

250 000 j.m. -
- 750 000 j.m. 1 500 000 j.m. 1 500 000 j .m.-: 

- 3 000 000 j.m. 
fibrynolityczne 

Streptokinasi solutio 
concentrata 

doopłucnowo 750 000 j.m. 

fibrynolityczne 

Streptomycini sulfas 
doustnie 0,5 | 1,5 antybiotyk; w leczeniu 

gruźlicy Streptomycini sulfas 
domięśniowo 1,0 2,0 

antybiotyk; w leczeniu 
gruźlicy 

Sucralfatum doustnie 1,0 4,0 2,0 8,0 
osłaniające, w nieżycie lub 
w chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy 

Sufentanili citras dożylnie 
2 p g " 

- 10 pg/kg 
masy ciała 

10 p g -
- 50 pg/kg 
masy ciała 

narkotyczne przeciwbólowe 

Sufentanilum dożylnie 
2 P g " 

- 1 0 pg/kg 
masy ciała 

10 p g -
- - ' 5 0 pg/kg 

masy ciała 
1 mg 

narkotyczne przeciwbólowe 

Sulbactamum natricum 
dożylnie, 
domięśniowo 0,5 2,0 1,0 4,0 inhibitor fi-laktamaz; w pre-

paratach złożonych 

Sulfacetam id urn 
natricum 

zewnętrznie krople do oczu 20,0% 
bakteriostatyczne; w zapa-
leniu spojówek 

Sulfadiazinum 
doustnie 1,0 2,0 - 4,0 sulfonamid; prZeciw-

bakteryjne Sulfadiazinum 
dożylnie 2,0-3,0 

sulfonamid; prZeciw-
bakteryjne 

Sulfadimidinum 

doustnie 1,5 6,0 sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

Sulfadimidinum domięśniowo 1,5 

sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

Sulfadimidinum 

dożylnie 3,0 

sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

1,5" 1,5 
sulfonamid; przeciw-

Sulfadoxinum doustnie 1,5" 1,5 bakteryjne, przeciw-
pierwotniakowe 

Sulfafurazolum doustnie 0,5 -1 ,5 4,0 - 8,0 4,0 12,0 
bakteriostatyczne; w za-
każeniach dróg moczowych 
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Sulfaguanidinum doustnie 2,0 - 3,0 8,0 - 12,0 
sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

Sulfamerazinum doustnie 1,0-1,5 6,0 
sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

Sulfamethizolum doustnie 0,5 -1 ,0 1,5 - 4,0 
sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

Sulfamethoxazolum doustnie 0,4 - 0,8 0,8 - 1,6 

sulfonamid; łącznie z Tri-
methoprimum w leczeniu 
zakażeń bakteryjnych oraz 
zakażeń Pneumocystis carini 

Sulfanilamidum zewnętrznie maść 5,09 6 - 10,0% 
sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

Sulfasalaztnum 
doustnie 0,5 -1 ,0 : 3,0 1,0 4,0 przeciwzapalne, przeciw-

reumatyczne, we wrzodzie-
jącym zapaleniu jelit 

Sulfasalaztnum 
doodbytniczo . 0,5 -1 ,0 3,0 1,0 4,0 

przeciwzapalne, przeciw-
reumatyczne, we wrzodzie-
jącym zapaleniu jelit 

sulfonamid; przeciw-
bakteryjne Sulfathiazolum zewnętrznie maść, krem 5,0% - 15,0% ) 
sulfonamid; przeciw-
bakteryjne 

Sulfinpyrazonum doustnie 0,1 - 0,2 0,2 -12,0 
sulfonamid; przeciw-
bakteryjne' 

prżeciwświerzbowe, przeciw-
grzybicze, przeciwbakteryjne 

Sulfur ad usum 
externum zewnętrznie maść, zasypka, zawiesina 5,0% - 30,0% 

prżeciwświerzbowe, przeciw-
grzybicze, przeciwbakteryjne 

przeciwzapalne Sulindacum doustnie 0,1-0,2 : 0,4 przeciwzapalne 

Sulpiridum doustnie 0,2 0,4 0,4 2,4 neuroleptyk; przeciwpsycho-
tyczne 

Sultamicillini tosilas doustnie 0,375 - - - 0;75 - - 0,75 *2,25 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

dihydricus doustnie 0,375 - - - 0;75 - - 0,75 *2,25 *z 1 g probenecydu w lecze-
niu rzeżączki 

antybiotyk; przeciw-
Sultamicillinum dolistnie 0,375 i 0,7,511, : 0,75 : *2,25 bakteryjne 

*z 1 g probenecydu w lecze-
niu rzeżączki 

bakteryjne 
*z 1 g probenecydu w lecze-
niu rzeżączki 

doustnie 0,05 - 0,1 0,3 0,1 0,3 przeciwmigrenowe 
Sumatriptani succinas 

doustnie 0,05 - 0,1 0,3 0,1 0,3 przeciwmigrenowe 
Sumatriptani succinas 

doodbytniczo 1 0,025 0,05 ~ 0,05 0,1 

Suxamethonii 
chloridum 

depolaryzujące płytkę ru-
chową, zwiotczające mięśnie 
szkieletowe 

Suxamethonii 
chloridum 

dożylnie 
(powpłne wlewy) 

0,5 mg - 1 mg/kg masy ciała 
(2 mg - 5 mg/min) 150 mg 

depolaryzujące płytkę ru-
chową, zwiotczające mięśnie 
szkieletowe 

zewnętrznie maść, krem 7,0% przeciwzapalne zewnętrznie maść, krem 7,0% przeciwzapalne 

Tacalcitolum 
monohydricum zewnętrznie 4,17 (ig/g maści 

analog witaminy D3; 
w lekkiej i umiarkowanie 
ciężkiej łuszczycy zwykłej 
plackowatej 

Tacalcitolum 
monohydricum 

analog witaminy D3; 
w lekkiej i umiarkowanie 
ciężkiej łuszczycy zwykłej 
plackowatej 

Tadalafilum doustnie !2,5 mg 5 mg '10 mg .20 mg inhibitor fosfodiesterazy 5; 
w zaburzeniach erekcji 
inhibitor fosfodiesterazy 5; 
w zaburzeniach erekcji 

Tamoxifeni citras doustnie 20 mg 40 mg 
modulator receptorów estro-
genowych; zapobieganie na-
wrotom raka piersi 

Tamsulosini doustnie •0,4 mg- 0,4 mg 0,4 mg 0,8 mg 
antagonista receptora. 
aradrenergicznego; w łagod-
nym rozroście stercza 

hydrochloridum doustnie •0,4 mg- 0,4 mg 0,4 mg 0,8 mg 
antagonista receptora. 
aradrenergicznego; w łagod-
nym rozroście stercza 

doodbytniczo 
: 0,05 0,25 ściągające 

Tanninum 
doodbytniczo 

wlew doodbytniczy 0,5% Tanninum 
zewnętrznie , roztwór 1,0% - 20,0% 

masci/,3% - io;v)% • 
domięśniowo, 
dożylnie 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Teicoplaninum domięśniowo, 
dożylnie 0,4 - 0,8/dobę przez 3 dni, następnie 0,2 - 0,4/dobę antybiotyk; przeciw-

bakteryjne 

Telmisartanum doustnie 0,04 0,04 0,08 0,08 antagonista receptora angio-
tensyny II; hipotensyjne 

Temazepamum doustnie , 0,01 0,03 0,03 0,06 przeęiwlękowe; sedatywno-
-nasęnne 
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Temozolomidum doustnie 

75 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 42 dni z celowaną radioterapię, 
następnie w monoterapii: 150 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 5 dni 
(pierwszy cykl), 200 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 5 dni co 28 dni 

(cykle 2 - 5 ) 
150 mg/m2 - 200 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 5 dni (w cyklach 

co 28 dni) 

cytostatyk; w nowo 
zdiagnozowanym glejaku 
wielopostaciowym 

w glejaku złośliwym 

Tenoxicamum doustnie 20 mg 20 mg przeciwzapalne 

Terazosini 
hydrochloridum 
dihydricum 

doustnie 0,001 - 0,01 0,005 - 0,01 0,02 0,02 

antagonista receptora 
a,-adrenergicznego; w ła-
godnym rozroście stercza, 
hipotensyjne 

Terbinafini 
hydrochloridum 

zewnętrznie roztwór 1,0% przeciwgrzybicze Terbinafini 
hydrochloridum doustnie 0,1 0,25 

przeciwgrzybicze 

Terbutalini sulfas 

wziewnie 0,25 mg agonista receptora (32-adre-
nergicznego; w astmie 

Terbutalini sulfas 
doustnie 2,5 mg 7,5 mg 7,5 mg 15 mg 

agonista receptora (32-adre-
nergicznego; w astmie 

Terbutalini sulfas podskórnie, 
domięśniowo, ' 
dożylnie 

0,5 mg j I m g 

agonista receptora (32-adre-
nergicznego; w astmie 

Terconazolum dopochwowo 0,0.4 0,08 przeciwgrzybicze 

Teńparatidum podskórnie 20 Hg 20>g 20 ng 

-20 ng 
(nie dłużej niż 

24 miesiące, nie 
powtarzać cyklu 
do końca życia) 

w osteoporozie 

Terlipressinum 
dożylnie 

2 mg co 4 h w krwawieniach z żylaków przełyku (nie dłużej niż 48 h) 
1 mg co 4 - 6 h w innych krwawieniach z przewodu pokarmowego 

0,2 mg - 1,0 mg co 4 - 6 h w krwawieniach z dróg moczowo-płciowych 

przeciwkrwotoczne 
i zwężające naczynia 
krwionośne; w krwawieniach Terlipressinum 

miejscowo 0,4 mg po rozcieńczeniu do 10 mL do ostrzykiwania szyjki macicy i okolic 
szyjki macicy podczas zabiegów ginekologicznych 

przeciwkrwotoczne 
i zwężające naczynia 
krwionośne; w krwawieniach 

tert-Butylamini 
perindoprilum doustnie 0,004 1 0,008 0,004 0,016 

inhibitor konwertazy angio-
tensyny II (ACE); hipotensyj-
ne, w sercowej niewydolności 
krążenia 

tert-Butylamini 
perindoprilum 

inhibitor konwertazy angio-
tensyny II (ACE); hipotensyj-
ne, w sercowej niewydolności 
krążenia 

Testosteroni decanoas 
domięśniowo 0,05 (2 - 3 razy w tygodniu) androgen; hipogonadyzm, 

rak piersi Testosteroni decanoas podskórnie 
(implant) 0,1 0,6 (co 4 - 5 miesięcy) 

androgen; hipogonadyzm, 
rak piersi 

Testosteroni enantas domięśniowo 0,25 (co 2 - 6 tygodni) androgen; hipogonadyzm, 
rak piersi 

Testosteroni isocaproas domięśniowo i 0,05 (2 - 3 razy w tygodniu) androgen; hipogonadyzm, 
rak piersi 

Testosteroni propionas domięśniowo 0,05 (co 2 - 3 tygodnie) 0,1 (2 - 3 razy w tygodniu) androgen; hipogonadyzm, 
rak piersi 

Testosteronum 
domięśniowo 0,05 (2 -; 3 razy w tygodniu) androgen; hipogonadyzm, 

rak piersi Testosteronum podskórnie 
(implant) 

0,1 - 0,6 (co 4 - 5 miesięcy) 

androgen; hipogonadyzm, 
rak piersi 

do znieczuleń: 
- błon śluzowych 
roztwór 0,1% -

-0,5% 
- nasiękowych 

i przewodowych: 
roztwór 0,05%!-

-0,5% 
- rdzeniowych: 
roztwór 0,1% 

miejscowo znieczulające 

wstrzyknięcia 

do znieczuleń: 
- błon śluzowych 
roztwór 0,1% -

-0,5% 
- nasiękowych 

i przewodowych: 
roztwór 0,05%!-

-0,5% 
- rdzeniowych: 
roztwór 0,1% 

0,02 0,05 

Tetracaini 
hydrochloridum 

wstrzyknięcia 

do znieczuleń: 
- błon śluzowych 
roztwór 0,1% -

-0,5% 
- nasiękowych 

i przewodowych: 
roztwór 0,05%!-

-0,5% 
- rdzeniowych: 
roztwór 0,1% 

0,02 

0,02 

0,05 

0,05 

do znieczuleń: 
- błon śluzowych 
roztwór 0,1% -

-0,5% 
- nasiękowych 

i przewodowych: 
roztwór 0,05%!-

-0,5% 
- rdzeniowych: 
roztwór 0,1% 

0,02 

0,02 

0,05 

0,05 

zewnętrznie roztwór 
0,25% -1,0% 

Tetracosactidum domięśniowo 0,25 mg 0,5 mg 0,5 mg 1 mg 
syntetyczny odpowiednik 
ACTH 

Tetracyclini 
hydrochloridum 

doustnie 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 1,0 4,0 antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Tetracyclini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,1 , 0,3 0,3 1,0 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Tetracyclini 
hydrochloridum 

zewnętrznie 
krople do oczu 0,5% 

maść 3,0% 
maść do oczu 1,0% 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 
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Tetracyclinum 

doustnie 0,25 - 0,5 1,0-2,0 1,0 4,0 antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Tetracyclinum 
domięśniowo 0,1 0,3 0,3 1,0 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Tetracyclinum 

zewnętrznie 
krople do oczu 0,5% 

maść 3,0% 
maść do oczu 1,0% 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Tetrazcpamum doustnie 0,05 0,1 0,1 0,15 
benzodiazepina; sedatywno-
-nasenne, miorelaksujące 

Tetryzolini 
hydrochloridum zewnętrznie krople do nosa (roztwór) 0,05% - 0,1% 

miejscowo zwężające naczy-
nia 

Theobrominum doustnie 0,3 - 0,5 0,9-1,5 0,75 3,0 j moczopędne 

Theophyllinum 

doodbytniczo 0,24 0,24 0,48 0,48 rozkurczające mięśnie gład-
kie, w dychawicy oskrzelowej 

Theophyllinum 

doustnie 0,110,2 03 - 0,6 0,4 0,9 

rozkurczające mięśnie gład-
kie, w dychawicy oskrzelowej 

Theophyllinum doustnie 
(tabletki 
o przedłużonym 
uwalnianiu) 

0,2 - 0,5 0,4 - 0,6 0,3 1 0,6 

rozkurczające mięśnie gład-
kie, w dychawicy oskrzelowej 

Theophyllinum et 
ethylenediaminum 

dożylnie (wlewy) 0,3 mg/kg masy ciała/h - 0,25 mg/kg masy ciała/h - rozkurczające, w dychawicy 
oskrzelowej Theophyllinum et 

ethylenediaminum doustnie 0,24 0,48 0,48 0,72 

rozkurczające, w dychawicy 
oskrzelowej 

Theophyllinum 
monohydricum doustnie 0,1-0,2 0,3 - 0,6 0,4 0,9 

rozkurczające mięśnie gład-
kie, w dychawicy oskrzelowej 

Thiamazolum doustnie 0,005 0,015 'i 0,06 0,12" hamuje czynność tarczycy 

Thiamini 
hydrochloridum 

domięśniowo 0,01 0,025 witamina B,; w niedoborach Thiamini 
hydrochloridum doustnie 0,003 ' 0,025 

witamina B,; w niedoborach 

Thiamini nitros doustnie 10,003 , I 0Í025 witamina B,; w niedoborach 

Thiatnphenicolum 
doustnie 0,75 3,0 antybiotyk; przeciw-

bakteryjne Thiatnphenicolum 
domięśniowo 0,75 3,0 

antybiotyk; przeciw-
bakteryjne 

Thiocolchicosidum 
8 mg 16 mg 16 mg 16 mg 

zmniejszające napięcie 
ex ethanolo 
cristallisatum, 
Thiocolchicosidum 
hydricum 

8 mg 16 mg 16 mg 16 mg mięśni szkieletowych 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na 
tiokolchikozyd 

ex ethanolo 
cristallisatum, 
Thiocolchicosidum 
hydricum 

domięśniowo 4 mg 8 mg 8 mg 8 mg 

mięśni szkieletowych 
UWAGA: dawki 
w przeliczeniu na 
tiokolchikozyd 

Thiopentalum natricum 
et natrii corbonas dożylnie 0,25 0,75 1,0 2,0 barbituranów znieczuleniu 

ogólnym 

Threoninum doustnie składnik diet odżywczych aminokwas 

Tiabendazolum doustnie 0,025/kg 
masy ciała 

0,05/kg 
masy ciała 3,0 przeciwrobacze 

Tianeptinum natricum doustnie 0,125 • 0,375 przećiwdepresyjne 

Tiapridi 
doustnie 0,1 0,4, neuroleptyk 

hydrochloridum domięśniowo, 
dożylnie 0,2 0,8 0 , 4 A 1,8 

neuroleptyk 

Tibolonum doustnie 2,5 mg 2,5 mg 
syntetyczny steroid; po 
menopauzie (osteoporoza, 
objawy wypadowe) 

Ticarcillinum natricum domięśniowo, 
dożylnie ! 2,0 8,0 3,0 18,0 antybiotyk (3-laktamowy 

Ticlopidini 
hydrochloridum doustnie 0,25 0,5 0,25 0,5 przeciwagregacyj ne 

Tilidini 
hydrochloridum 
hemihydricum 

doustnie 0,05 0,2 opioid; przeciwbólowe Tilidini 
hydrochloridum 
hemihydricum 

domięśniowo, 
dożylnie 0,1 0,2 0,1 0,4 

opioid; przeciwbólowe 

blokuje receptory (3-adrener-
giczne; hipotensyjne Timololi maleas 

doustnie 10 mg 20 mg 20 mg 30 mg blokuje receptory (3-adrener-
giczne; hipotensyjne Timololi maleas 

zewnętrznie krople do oczu *0,1% - 0,5% * w jaskrze 

Tinidazolum doustnie 2,0 przeciwpełzakowe; rzęsistko-
wica, amebioza 
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Tinzaparinum 
nutriami podskórnie 3500 j.m. 

heparyna drobnocząsteczko-
wa; przeciwzakrzepowe 

Tioconazolum zewnętrznie 1,0% - 28,0% przeciwgrzybicze 

Tiotropii brotnidum 
inonohydricum wziewnie 18 Hg (proszek) 

5 |ig (roztwór) 
cholinolityk; w przewlekłej 
obturacyjnej chorobie płuc 

Titanii dioxidum zewnętrznie.,, 1,0% -10,0% osłaniające 

Tizanidini 
hydrochloridum doustnie 2 mg 12 mg - 24 mg 12 mg 36 mg 

znoszenie bolesnych 
skurczów mięśni 

Tobramycinum domięśniowo, 
dożylnie (wlewy) 0,003 - 0,005/kg masy ciała 0,5 antybiotyk aminoglikozy-

dowy 

DL-a- Tocopherylis 
hydrogenosuccinas doustnie 0,1 0,4 0,4 0,6 witamina E; antyoksydacyjne 

int-rac-a-
-Tocopherolum doustnie 0,1 0,4 : 0,4 0,6 witamina E; antyoksydacyjne 

int-rac-a-Tocopherylis 
acetas doustnie 0,1 0,4 0,4 0,6 witamina E; antyoksydacyjne 

RRR-a- Tocopherolum doustnie 0,1 | 0,4 0,4 0,6 witamina E; antyoksydacyjne 

RRR-a- Tocopherylis 
acetas doustnie 0,1 0,4 0,4 0,6 witamina E; antyoksydacyjne 

RRR-a-Tocopherylis 
hydrogenosuccinas doustnie 0,1 0,4 0,4 0,6 witamina E; antyoksydacyjne 

a-Tocopherylis acetatis 
pulvis doustnie 0,1 0,4 "0,4 0,6 witamina E; antyoksydacyjne 

Tolbutamidum doustnie 0,5 1,5 1,0 • 3,0 hipoglikemiczne, w leczeniu 
cukrzycy typu II 

Tolnaftatum zewnętrznie roztwór, krem, zasypka 1,0% przeciwgrzybicze 

Tolterodini tartras doustnie 2 mg 4 mg 4 mg 4 mg 
antagonista receptorów 
muskarynowych; 
w nietrzymaniu moczu 

Torasemidum 
doustnie 0,005 0,02 0,02 moczopędne 

Torasemidum 
domięśniowo 0,01 0,02 0,1 

moczopędne 

Tramadoli 
hydrochloridum 

doustnie, 
doodbytniczo, 
domięśniowo 

0,05 . 02 0,1 0,6 
opioid; przeciwbólowe 

Tramazolini 
hydrochloridum 
monohydricum 

zewnętrznie roztwór 0,12% 
miejscowo zwężające 
naczynia 

Trandolaprilum doustnie 0,5 mg 0,5 mg 4 mg 4 mg 

inhibitor konwertazy angio-
tensyny II; hipotensyjne, 
w sercowej niewydolność 
krążenia 

inhibitor konwertazy angio-
tensyny II; hipotensyjne, 
w sercowej niewydolność 
krążenia 

Trapidilum doustnie 0,1 0,4 0,2 0,6 w chorobie niedokrwiennej 
serca 

zewnętrznie roztwór, maść 0,025% - 0,1% retynoid; w trądziku, 
łuszczycy Tretinoinum 

doustnie 0,01 

retynoid; w trądziku, 
łuszczycy 

Triamcinoloni 
acetonidum 

podskórnie 0,01 - 0,04 glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Triamcinoloni 
acetonidum 

dostawowo 0,0025 - 0,02 (co 4 - 8 tygodni) 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Triamcinoloni 
acetonidum domięśniowo 0,01 - 0,04 (co 4 - 8 tygodni) 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Triamcinoloni 
acetonidum 

zewnętrznie maść 0,1% 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Triamcinoloni 

doustnie 0,001 0,004 0,004 glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Triamcinoloni 
dostawowo 0,0025 - 0,02 (co 4 - 8 tygodni) 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

Triamcinoloni domięśniowo 0,01 - 0,04 (co 4 - 8 tygodni) 

glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 

hexacetonidum domięśniowo 0,01 - 0,04 (co 4 - 8 tygodni) 
hexacetonidum 

wziewnie 0,0001 0,0008 0,0002 0,0016 
hexacetonidum 

zewnętrznie krem, maść 0,1% 

Triamcinolonum doustnie 0,001 0,002 0,008 0,02 
glikokortykosteroid; przeciw-
zapalne, przeciwalergiczne 
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Triamterenutn doustnie 0,05 0,15 0,25 1 moczopędne 

Tribenosidum doodbytniczo 0,05 0,4 0,4 
przeciwzapalne, przeciw-
bólowe 

Trifluoperazini 
domięśniowo 0,001-0,002 0,002 - 0,006 neuroleptyk 

hydrochloridutn doustnie 0,0005 -
-0,0015 0,002 - 0,02 0,015 0,06 

neuroleptyk 

Triflusalum doustnie 0,1 0,3 1 0,3 ! 0,9 
antyagregacyjne, przeciw-
zapalne 

Trihexyphenidyli 
hydrochloridum doustnie 0,002 - 0,005 0,004-0,01 0,01 0,03 

ośrodkowo cholinplityęzne; 
w leczeniu parkinsonizmu 

Trimebutini maleas doustnie 0,1 0,4 0,2 0,6 zespół drażliwego jelita 

Trimetazidini 
dihydrochloridum doustnie 0,02 0,04 0,02 ' 0,06 

w chorobie niedokrwiennej 
serca 

Trimethadiotium doustnie | 0,3 | 0,9 0,6 2,4 przeciwpadaczkowe 

Trimethoprimum doustnie V 0,1 0,1 - 0,4 

bakteriostatyczne; łącznie 
z Sulfamethoxazolum w le-
czeniu zakażeń bakteryjnych 
oraz zakażeń Pneumocystis 
carini 

Trimipramini maleas doustnie 0,025 f 0,05 0,1 0,3 przeciwdepresyjne 

Trometamolum dożylnie roztwór 3,63%" ' 30,0 alkalizujące 

Tropicamidum zewnętrznie krople do oczu (roztwór) 0,5% - 1,0% 
cholinolityczne, rozszerzające 
źrenice 

Tropisetroni 
hydrochloridum 

dożylnie (wlewy) 0,002-0,005 0,005 - 0,015 przeciwwymiotne, w terapii 
przeciwnowotworowej 

Tropisetroni 
hydrochloridum doustnie 0,005 'J 0,005' 

przeciwwymiotne, w terapii 
przeciwnowotworowej 

Trospii chloridum doustnie 0,02 0,04 
cholinolityczne, w nietrzy-
maniu moczu 

Troxerutinum doustnie 0 , 2 0,9 flawonoid Troxerutinum doustnie 0 , 2 0,9 flawonoid 

Tryptophanum doustnie składnik diet odżywczych aminokwas 

Tyrosinum doustnie składnik diet odżywczych aminokwas 

Ubidecarenonum doustnie | 0,03 0,06 0,06 0,18 koenzym Q10 

Ureum zewnętrznie 10,0% - 30,0% zmiękczające, nawilżające 

Urofollitropinum podskórnie, 
domięśniowo 75 j.m. 150 j.m. 

gonadotropina o właści-
wościach FSH 

Urokinasum dożylnie, 
dotętniczo 

250 000 j.m. przez 10 - 20 min, 
następnie wlew 80 000 j.m./kg 

masy ciała/h 

600 000 j.m. przez 10 - 20 min, 
następnie wlew 150 000 j.m./kg 

masy ciała/h 

fibrynolityczrie 

Valacicloviri 
hydrochloridum 
hydricum 

doustnie 0,5 - 1,0 1,0 - 3,0 j 2,0 8,0 
przeciwwirusowe 

dożylnie Valinum dożylnie składnik diety w żywieniu pozajelitowym aminokwas 

Valsartanum doustnie 0,04 0,04 0,16 0,16 
antagonista receptora angio-
tensyny II; w nadciśnieniu, 
w zawale mięśnia sercowego 

dożylnie 0,5 1,5 1,0 2,0 antybiotyk; przeciw-
Vancomycini 
hydrochloridum 

dożylnie 
bakteryjne 

w rzekomobłoniastym 
zapaleniu j elit 

Vancomycini 
hydrochloridum 

doustnie 0,5 1,0 1,0 j 2 , 0 

bakteryjne 

w rzekomobłoniastym 
zapaleniu j elit 

Vardenafili 
hydrochloridum 
trihydricum 

doustnie 0,005 - 0,02 0,02 0,02 0,02 
w zaburzeniach erekcji 

Vecuronii bromidum dożylnie 
0,03 mg -

- 0,05 mg/kg 
masy ciała 

0 , 0 8 mg -
- 0 , 1 5 mg/kg 

masy ciała 

zwiotczające (porażające 
mięśnie prążkowane) 

Venlafaxini 
hydrochloridum 

doustnie 0,0375 0,075 0,075 ' 0,150 przeciwdepresyjne 
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Verapamili 
hydrochloridum 

dożylnie 0,005 - 0,01 ' 0,02 antagonista wapnia 

Verapamili 
hydrochloridum 

doustnie 0,04-0,12 0,24 - 0,36 0,12 0,48 

antagonista wapnia 

Verapamili 
hydrochloridum doustnie (tabletki 

o przedłużonym 
uwalnianiu) 

i 0,12 0,24-0,36 j 0,24 i 0,48' . . 

antagonista wapnia 

Vigabatrinum doustnie 0,5 1,0 1,5 3,0 
inhibitor GABA transami-
nazy; przeciwpadaczkowe 

Vinblastini sulfas dożylnie 0,005 - 0,0l/m2 powierzchni ciała co 2 - 4 tygodnie cytostatyk (alkaloid barwin-
ka) 

Vmcristim sulfas dożylnie 0,001 - 0,002/m2 powierzchni ciała raz na tydzień cytostatyk (analog alkaloidu 
barwinka) 

Vindesini sulfas dożylnie 3 mg/m2 powierzchni ciała 
raz w tygodniu 

5 mg/m2 powierzchni ciała 
raz w tygodniu 

cytostatyk 

Vinorelbini tartras 

doustnie 

60 mg/m2 powierzchni ciała, 
raz w tygodniu przez 

3 tygodnie, potem 80 mg/m2 

powierzchni ciała/tydzień 

160 mg/tydzień 

cytostatyk 

Vinorelbini tartras 

dożylnie 

25 mg/m2 powierzchni ciała, 
raz w tygodniu przez 3 tygodnie, 

potem 30 mg/m2 powierzchni 
ciała/tydzień 

60 mg/tydzień 

cytostatyk 

Vinpocetinum 
doustnie 5 mg 5 mg 10 mg 30 mg nootropowe Vinpocetinum 
dożylnie (wlewy) początkowo 20 mg do 75 mg w powolnym wlewie 

nootropowe 

Vitaminum A doustnie 4 000 j.m./24 h 12 000 j.m./24 h 100 000 j.m./24 h 

witamina; w zapobieganiu 
i leczeniu niedoborów; 
w kseroftalmii i ślepocie 
zmierzchowej 

Voriconazolum 
doustnie 0,2 0,4 0,3 0,6 przeciwgrzybicze o szerokim 

zakresie Voriconazolum 
dożylnie (wlewy) 0,004/kg 

masy ciała 
0,008/kg 

masy ciała 
0,006/kg 

masy ciała 
0,012/kg 

masy ciała 

przeciwgrzybicze o szerokim 
zakresie 

Warfarinum natricum doustnie 0,003 0,009 0,01 0,01 
antagonista witaminy K; 
przeciwzakrzepowe 

Warfarinum natricum 
clathratum doustnie 0,003 0,009 0,01 0,01 

antagonista witaminy K; 
przeciwzakrzepowe 

Xylomethazolin 
hydrochloridum zewnętrznie aerozol do nosa, krople do nosa, żel do nosa 0,1% miejscowo zwężające naczy-

nia 
Yohimbini 
hydrochloridum doustnie 0,005 0,01 0,01 0,03 antagonista receptora 

a2-adrenergicznego 

Zanamivirum 
hydricum wziewnie 10 mg 20 mg 

inhibitor neuraminidazy 
wirusów grypy typu A i B; 
w zapobieganiu i leczeniu 
grypy 

Zidovudinum doustnie 0,1 - 0,2 0,6 0,2 1,2 przeciwwirusowe, w leczeniu 
skojarzonym zakażeń HIV 

Zinci acetas dihydricus 
doustnie 0,05 0,15 0,05 0,25 choroba Wilsona 

ściągające 
Zinci acetas dihydricus 

zewnętrznie roztwór 1,0% 
choroba Wilsona 

ściągające 
Zinci acexamas doustnie 0,3 0,6 0,6 0,9 przeciwwrzodowe 

Zinci chloridum zewnętrznie na śluzówkę 0,02% - 1,0% 
na skórę 5,0% - 10,0% 

ściągające 

Zinci gluconas doustnie 0,35 w preparatach złożonych 
Zinci oxidum zewnętrznie maść, pasta 15,0% - 25,0% ściągające 
Zinci stearas zewnętrznie maść, zasypka 5,0% - 10,0% ściągające 
Zinci sulfas 
heptahydricus, 
Zinci sulfas 
hexahydricus, 
Zinci sulfas 
monohydricus 

zewnętrznie 
krople do oczu 0,1% - 0,5% 

roztwór 0,5% - 1,0% 
maść 2,0% 10,0% 

ściągające 

*w niedoborach cynku 

Zinci sulfas 
heptahydricus, 
Zinci sulfas 
hexahydricus, 
Zinci sulfas 
monohydricus 

doustnie *0,2 *0,6 *1,0 

ściągające 

*w niedoborach cynku 

Zinci undecylenas zewnętrznie maść, krem, zasypka 1,0% - 20,0% przeciwgrzybicze 
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Ziprasidoni 
hydrochloridum 
monohydricum 

doustnie 0,02 0,04 0,08 0,16 neuroleptyczne atypowe Ziprasidoni 
hydrochloridum 
monohydricum domięśniowo 0,01 0,04 0,04 0,12 

neuroleptyczne atypowe 

Ziprasidoni mesilas 
trihydricus domięśniowo 0,01 0,04 0,04 0,12 

neuroleptyczne atypowe 

Zolpidemi tartras doustnie 0,005 0,01 nasenne 
Zolpiclonum doustnie 3,75 mg ¡7,5 mg uspokajające, nasenne 
ZuclopenthLxoli 
decanoas domięśniowo 0,3 co 2 - 4 tygodnie 0,6 raz w tygodniu neuroleptyczne 
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