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Receptura
Apteczna

Rezorcyna 
i inne substancje recepturowe o działaniu 

redukującym, 
złuszczającym 
i antyseptycznym

Resorcinum / Rezorcyna
Sulfur / Siarka
Acidum ascorbicum / kwas askorbowy
Ascorbylis palmitas / palmitynian askorbylu 
Acidum citricum / kwas cytrynowy
Acidum lacticum / kwas mlekowy
Acidum salicylicum / kwas salicylowy 
Natrii thiosulfas / tiosiarczan sodu 



Resorcinum / Rezorcyna

o grzybic powierzchownych.

Stosowane stężenia:  
  1 – 5%  zmiękczająco na naskórek
  5 – 15% keratolitycznie
  > 15%  silnie złuszczająco

UWAGA na pacjentów atopowych (!) ryzyko podrażnienia skóry.

Stosowana miejscowo w leczeniu:

o blizn i przebarwień potrądzikowych
o łuszczycy zwykłej

Jest bardzo łatwo rozpuszczalna w wodzie i etanolu. 

o trądziku pospolitego

Stosowana w postaci roztworów, zawiesin, maści.

Inne substancje recepturowe o działaniu redukującym, złuszczającym i antyseptycznym 
opisujemy na następnych stronach.

o przeciwzapalne

Łatwo ulega utlenieniu pobierając tlen ze środowiska.
Wykazuje silne właściwości:

o przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne.

to związek fenolowy, zawierający dwie grupy hydroksylowe.

o redukujące
o złuszczające

o ograniczone działanie przeciwbakteryjne (w figówce gronkowcowej)
o przeciwgrzybicze

Stosowana miejscowo w leczeniu:

Łatwo ulega utlenieniu pobierając tlen ze środowiska.

o łuszczycy zwykłej,

o przeciwzapalne
o złuszczające

Jest bardzo łatwo rozpuszczalna w wodzie i etanolu. 

Rezorcyna to związek fenolowy, zawierający dwie grupy hydroksylowe.

  1 – 5%  zmiękczająco na naskórek
  5 – 15% keratolitycznie

Stosowane stężenia:  

  > 15%  silnie złuszczająco

UWAGA na pacjentów atopowych!

Stosowana w postaci roztworów, zawiesin, maści.

Inne substancje recepturowe o działaniu redukującym, złuszczającym i 
antyseptycznym

o redukujące

o grzybic powierzchownych.

o trądziku pospolitego,
o blizn i przebarwień po trądzikowych,

Sulfur praecipitatum / Siarka strącona
Działa:

Wykazuje silne właściwości:

o redukująco,
o przeciwłojotokowo i wysuszająco.

o keratoplastycznie (zmiękcza naskórek), w wyższych stężeniach keratolitycznie

w postaci zawiesin, maści, kremów, past.

o przeciwgrzybiczo, 

Stosowane stężenia: 5% - 30%  

o przeciwbakteryjnie,

o przeciwpasożytniczo,
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o przeciwgrzybiczo
o przeciwpasożytniczo
o keratoplastycznie, w wyższych stężeniach keratolitycznie
o redukująco
o przeciwłojotokowo i wysuszająco

Stosowane stężenia: 5% - 30%   

Działa:
o przeciwbakteryjnie

w postaci zawiesin, maści, kremów, past.

Sulfur / Siarka

Rp: 
Sulfuris ppt.                    5,0

Zinci oxydi
Glyceroli                         10,0

Talci                                   aa 15,0

M.f. susp.
D.S. Na zmiany skórne 1x wieczorem.

Ethanoli 70%                      aa ad 100,0
3% Sol. Acidi borici

Rp: 

Sulfuris                         4,0

30% Ethanoli                    ad 250,0
Acidi tartarici                    6,0

D.S. Do przemywania twarzy 2x dziennie

Tannini                        0,8

M.f. sol.

Rp: 

Zinci pastae                                        ad  100,0
M.f. ung.
D.S. Na miejsca chorobowo zmienione 2x dz.

Sulfuris ppt.                          6,0
Ac. salicylici                                    2,0

Rp: 

Sulfuris ppt.                     5,0
Saponis Kalini                15,0

Ac. salicylici                      3,0

M.f. ung.
Vaselini albi            ad 100,0

Działanie: odkażające, wysuszające, 

Rp: Aqua cosmetica Kummerfeldi 
Sulfuris ppt.                    10,0

Gummi arabici                   aa 3,0

Sporządzić kleik z gumy arabskiej, 
rozcierając ją z niewielką ilością wody 
wapiennej (bez ogrzewania).

Aquae Calcis                     ad 100,0

W moździerzu utrzeć kamforę z siarką,              
a następnie dodać kleik z gumy 
arabskiej.

D.S. 1 x dziennie wieczorem.
Uwaga: wykonanie! 

Po dokładnym roztarciu i wymieszaniu, 
rozcieńczyć resztą wody wapiennej i 
przenieść do wytarowanej butelki.

M.f. susp.

Camphorae

(„Podstawy receptury aptecznej” red. M.Gajewska, M.Sznitowska)
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Witamina C

Rp: 

M.f. ung.

Ascorbylis palmitatis             6,0
Ol. Cacao                               20,0
Vaselini hydrophylici         ad 100,0

Rp: Płyn do przemywania wspomagający 
         w leczeniu przebarwień 

Ascorbylis palmitatis                         8,0
Ethanoli 96%              ad 100,0
M.f. sol.

Rp: Krem witaminowy regenerująco - nawilżający

M.f. cremor
Lekobaza Lux              ad 100,0

Vit. A oleosae                 500 000 j.m.
Vit. E puri                              2,5
Ol. Cacao                              3,0
Ascorbylis palmitatis            4,0

Zamiast niego proponujemy trwalszy palmitynian askorbylu.
Kwas askorbowy posiada ograniczoną trwałość.

Acidum ascorbicum / kwas askorbowy

o uszczelnia naczynia krwionośne.

Stosowane stężenia:
  5%  do codziennej pielęgnacji (trwały przez około 2 tygodnie)
  10% - 20%  regenerująco (w szczelnych opakowaniach i zastosowany natychmiast    

po otwarciu).

o działa regenerująco i lekko przeciwzapalnie,

Stosowany zewnętrznie jako: 
o  przeciwutleniacz, substancja redukująca,
o rozjaśnia przebarwienia, 
o w wyższych stężeniach działa złuszczająco, ogranicza łojotok,

  Maści i kremy 1% - 8%

o działa rozjaśniająco i wygładzająco.

Ascorbylis palmitas / palmitynian askorbylu 

o wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, 

   

  Roztwory etanolowe do 10%

Trwała postać witaminy C, rozpuszczalna w tłuszczach, dzięki czemu penetruje w głąb 
skóry.

Stężenia stosowane zewnętrznie:
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Acidum citricum / kwas cytrynowy

Rp: 

Działanie: Złuszczające i wybielające

Ac. salicylici                        3,0
3% Sol. Ac. borici                  30,0

M.f. ung.
Eucerini                       ad 100,0

Acidi citrici                           0,3

D.S.  1-2x dziennie.

o odkażająco i ściągająco 

o nawilża i zmiękcza naskórek
o złuszczająco jako peeling 

o rozjaśniająco na skórę (przebarwienia)

(w swojej budowie zawiera grupy hydroksylowe podobnie jak rezorcyna)

Działa:

o pomaga utrzymać odpowiednio niskie pH powierzchni naskórka (zakwasza).

Rp: (zmodyfikowany peeling Jessnera) 

Ac. citrici                          8,0
Ac. salicylici
Ac. lactici                      aa 17,0
Ethanoli 96%                 ad 100,0

D.S. Wyłącznie do rąk lekarza!
M.f. sol.
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Rp: 

Acidi salicylici                

M.f. ung.
D.S. 2x dz. (maść złuszczająca)

Urea                                 30,0 (10,0 – 30,0)
Acidi lactici                         aa 5,0

Vaselini hydrophylici    ad 100,0

Może być stosowany w postaci roztworów 
i maści. 

o zmniejsza przebarwienia

(w swojej budowie zawiera grupy 
hydroksylowe podobnie jak rezorcyna)

Działa:
o zakwaszająco
o bakteriobójczo
o złuszczająco (5-20%)

Rp: 

D.S. Do zmywania twarzy

Ethanoli 70%                ad 100,0
Gliceroli                           5,0

Acidi salicylici                     1,0
Acidi lactici                     2,5

M.f. sol.

Rp: 

M.f. sol
Ethanoli 70%                ad 100,0

D.S. Do zmywania twarzy

Acidi salicylici                    2,0
Camphorae                         1,0

Rp: 

Acidi salicylici                          2,0
3% Sol. Acidi borici                   10,0

M.f. sol.
Ethanoli 70%                   ad 100,0

D.S. Do zmywania twarzy

Rp: 

M.f. sol. 

Tannini                                    5,0

D.S. Do zmywania twarzy

Acidi salicylici                         1,0

Ethanoli 70%                   ad 100,0

Acidum lacticum / kwas mlekowy Acidum salicylicum / kwas salicylowy 

   20%    keratolityczne  maksymalne

Działa:

(zawiera w swojej budowie grupę 
hydroksylową)

o keratolitycznie
o usuwa zanieczyszczenia

Stężenia wg FP XI
   1%-3% antyseptyczne zwykle 

stosowane (zalecane)
   10%     antyseptyczne maksymalne

o zmniejsza wydzielanie sebum.

      10%     keratolityczne zwykle   
stosowane (zalecane)

o odkażająco, przeciwbakteryjnie, 
przeciwgrzybiczo 

Trudno rozpuszcza się w wodzie, łatwo 
rozpuszcza się w etanolu 96%.

Uwaga: Przy dużych stężeniach na duże 
powierzchnie skóry - ryzyko zatrucia!

Stosowany w postaci roztworów, zawiesin, 
maści. 
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Rp: 

Aquae                       ad 100,0
M.f. sol.
D.S. Przecierać chore miejsca 2x dz.

Natrii thiosulfatis                      10,0

Działanie: 

Stężenia zwykle stosowane wg FP XI:

o przeciwgrzybicze 

Nierozpuszczalny w stężonym etanolu.

      10 - 20%

o redukujące

Znany i bardzo ceniony surowiec recepturowy.

Stosowany miejscowo w postaci roztworów i maści.

o przeciwpasożytnicze (np. w leczeniu świerzbu). 

Bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w glicerolu.

Rp: 

M.f. sol.
D.S. Przecierać zmiany na skórze 2x dz.

Ethanoli 96%                    10,0

Natrii tetraboratis                    0,5  

Glyceroli                        aa 10,0         
Natrii thiosulfatis 

Aquae                     ad 100,0

Natrii thiosulfas / tiosiarczan sodu 
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Tekst publikowany w niniejszej książce nie może być kopiowany w żadnej formie ani 
żadnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, łącznie z wykorzystaniem 
systemów przechowywania i odtwarzania informacji, bez pisemnej zgody Autora - 
Fagron sp. z o.o.

2020 © Copyright by Fagron sp. z o.o.

Zwracamy uwagę, że zamieszczone przepisy na leki recepturowe są jedynie 
przykładem możliwości technicznych wykonania postaci leku, natomiast decyzję 

odnośnie składu leku, stężenia substancji czynnych, oraz zastosowania                  
u konkretnego pacjenta – podejmuje lekarz, w zależności od stanu klinicznego 

pacjenta, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.
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