
Leki stosowane do leczenia objawu Raynaud u kobiet karmiących w Polsce 2016
– dane dostępne w internecie, m.in. na stronie Urzędu Rejestracji Leków

i Produktów Leczniczych, bazie leków Lactmed + Hale T. Medications and Mother’s Milk
2010, 2014
Opracowanie dr n. med. M. Żukowska-Rubik

lek Objaw
Raynaud we
wskazaniach
rejestracyjn
ych ChPL

ChPL -
stosowanie
w okresie
laktacji

Hale Lactmed uwagi

Amlodypina
Ca bloker

nie Nie wiadomo czy
przenika do
mleka matki,
decyzję
podejmować po
rozważeniu
ryzyka i korzyści

L3
RID ?

Nieliczne doniesienia
nie wskazują na
wystąpienie działań
niepożądanych u
dzieci, jednak lek
przenika do mleka
matki i może mieć
wpływ na dziecko ,
rozważyć lek
alternatywny

Diltiazem
Ca bloker

nie Przenika do
mleka w małych
ilościach,
podawanie w
czasie laktacji

L3
RID 0,9%

Do mleka przenikają
małe ilości, które nie
powinny powodować
objawów
niepożądanych u dzieci

Doniesienia z
lat 80-tych o
stosowaniu
leku w o.
Raynaud z
dobrym



p/wskazane,
należy karmić
dziecko w inny
sposób

rezultatem
(nie na
brodawkach)

Nifedypina
Ca bloker

brak danych
w
wyszukiwarce
URLiPL)
Tak - w ulotce
dla pacjenta
leku cordafen;

L2
RID 2,3-
3,4%

Do mleka przenikają
małe ilości, nie
donoszono o
działaniach
niepożądanych u dzieci

Podstawowy
lek
rekomendowa
ny w o.
Raynaud
w literaturze
przedmiotu
Niedostępny
od kilku lat
w Polsce

Nitrendypin
a
Ca bloker

nie Nitrendypina przenika
do mleka kobiecego.
Działanie nitrendypiny
u
noworodków/niemowl
ąt jest nieznane.
Stosowanie
nitrendypiny w
okresie karmienia
piersią jest
przeciwwskazane.

L2
RID 0,1%

Mało doniesień, mało
prawdopodobne, by
powodowała działania
niep. u dzieci, ale
preferowana
bezpieczniejsza
alternatywa

Nimodypina
Ca bloker

nie Nimodypina przenika
do mleka matki,
dlatego zaleca się
przerwanie karmienia
piersią w trakcie
stosowania leku
Nimotop S.

L2
RID 0,04%

Na podstawie
ograniczonych danych
ilości przenikające do
mleka nie powinny
powodować działań
niep. u dzieci

Nimotop S
wskazany w
udarze
mózgu
Inne
preparaty??



http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/#results

Pentoksyfili
na
ksantyna

nie Pentoksyfilina
przenika do mleka
kobiecego w
niewielkich ilościach,
które nie powinny
mieć wpływu na
niemowlę. Jednak ze
względu na brak
wystarczających
danych, stosowanie
produktu w okresie
karmienia piersią
należy ograniczyć do
szczególnie
uzasadnionych
przypadków.

L2
RID 0,2%

Do mleka przenikają
małe ilości, nie
powinna powodować
działań niep. u dzieci


