
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia ………….2010 r. (poz. …) 

 

Załącznik nr  1  

 

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE 
DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANYM RODZAJEM ŚWIADCZENIA 

ZDROWOTNEGO 
 

Lp. 
 

 Grupa produktów 
leczniczych 

 

 Nazwa powszechnie stosowana produktu 
leczniczego, dawka, postać 

 

1 
 

 2 
 

 3 
 

1. 
 

Leki przeciwbólowe 
 

Metamizolum natricum 500 mg - tabletki  
Metamizolum natricum 500 mg/ml – roztwór do 
wstrzykiwań 
Ketoprofenum 50mg/ml – roztwór do wstrzykiwań 
Tramadoli hydrochloridum 50 mg/ml - roztwór do 
wstrzykiwań 

2. 
 

Leki miolityczne 
 

Metamizolum natricum + Papaverini 
hydrochloridum + Atropini methonitras 300 mg + 40 
mg + 0,8 mg - czopki doodbytnicze 
Papaverini hydrochloridum 20 mg/ml - roztwór do 
wstrzykiwań 
Drotaverini hydrochloridum 40 mg – tabletki 
Drotaverini hydrochloridum 20 mg/ml – roztwór do 
wstrzykiwań 

3. 
 

Leki przeciwgorączkowe 
 

Paracetamolum 125 mg - czopki doodbytnicze 
Paracetamolum 250 mg - czopki doodbytnicze 
Paracetamolum 500 mg - tabletki 
Acidum acetylsalicylicum 300 mg – tabletki 
Ibuprofenum 200 mg - tabletki 

4. 
 

Leki przeciwbiegunkowe 
 

Loperamidi hydrochloridum 2 mg  - tabletki  
Tanninum albuminatum 500 mg - tabletki 

5. 
 

Leki nasenne/ 
uspokajające 
 

Hydroxizini hydrochloridum 10 mg - tabletki  
Hydroxizini hydrochloridum 50 mg/ml - roztwór do 
wstrzykiwań 
Diazepamum 5 mg - tabletki 
Diazepamum 5 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań 

6. 
 

Leki podwyższające 
stężenie glukozy we krwi 
 

Glucagoni hydrochloridum 1 mg/ml - proszek i 
rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do 
wstrzykiwań  

7. 
 

Leki stosowane w 
niewydolności wieńcowej 
serca 

Glyceroli trinitras 0,5 mg - tabletki  
 

8. 
 

Leki przeciwalergiczne, 
przeciwzapalne 
 

Prednisoloni natrii tetrahydrophtalas 25 mg – 
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań  
Dexamethasonum 4 mg/ml – roztwór do 
wstrzykiwań 



Antazolini mesylas 50 mg/ml – roztwór do 
wstrzykiwań 
Adrenalinum 300 mcg/0,3ml – roztwór do 
wstrzykiwań 
Prednisonum 5 mg - tabletki 

9. 
 

Leki znieczulające 
miejscowo 
 

Lidocainum  10% - roztwór, aerozol  
Lidocaini hydrochloridum 2% - roztwór do 
wstrzykiwań 
Lidocaini hydrochloridum 20 mg/g - żel 

10. 
 

Leki obniżające ciśnienie 
 

Captoprilum 25 mg - tabletki 
Captoprilum 50 mg – tabletki 
Furosemidum 40 mg - tabletki 

11. 
 

Leki przeciwarytmiczne 
 

Metoprololi tartas 50 mg - tabletki 
Propranololi hydrochloridum 10 mg – tabletki 
Propranololi hydrochloridum 40 mg - tabletki 

12. 
 

Leki przeciwdrgawkowe 
 

Diazepamum 4 mg/ml - wlewki doodbytnicze 
Clonazepamum 1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań 

13. 
 

Leki przeciwwymiotne 
 

Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg – tabletki 
Metoclopramidi hydrochloridum 5 mg/ml - roztwór 
do wstrzykiwań 
Thiethylperazinum 6,5 mg/ml - roztwór do 
wstrzykiwań 

14. Leki przeciwkrwotoczne Etamsylatum 125 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań 

15. 
 

Leki dezynfekujące, 
odkażające, 
przeciwobrzękowe 
 

Ethacridini lactas 0,1% - płyn na skórę  
Hydrogenii peroxidum 3% - roztwór na skórę 
Acidum boricum 300 mg/g – roztwór na skórę 
Aluminii acetotartras 10 mg/g – żel 

16. 
 

Leki ułatwiające leczenie 
ran 
 

Allantoinum + Acidum boricum + Zinci oxydatum 5 
mg/g + 50 mg/g + 50 mg/g - puder leczniczy 
Neomycinum 11,72 mg/g – aerozol na skórę 
Sulfathiazolum natricum 20 mg/g – krem 

17. Leki rozszerzające 
oskrzela 

Theophyllinum 100 mg – tabletki 
Theophyllinum 150 mg – tabletki 
Theophyllinum 300 mg – tabletki 
Theophyllinum 20 mg/ml – roztwór do wstrzykiwań i 
infuzji 

18. Płyny infuzyjne Natrii chloridum 9 mg/ml – roztwór do infuzji 
Glucosum 5% - roztwór do infuzji 
Glucosum 5% + Natrium chloridum 0,9% - roztwór 
do infuzji 
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny – 
preparat złożony – roztwór do infuzji 

19. Diuretyki Furosemidum 10 mg/ml – roztwór do wstrzykiwań 

20. Leki stosowane w 
chorobie wrzodowej 

Ranitidinum 0,5 mg/ml - roztwór do infuzji 

21. Leki stosowane w 
zaburzeniach 
elektrolitowych 

Kalii chloridum + Kalii hydrocarbonas 782 mg K+ /3g 
– granulat musujący 
Kalii chloridum + Kalii hydrocarbonas 782 mg K+ /5g 
– granulat musujący 
Natrii hydrocarbonas 84 mg/ml – roztwór do 
wstrzykiwań 

 


