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Nie tylko  
do żucia

Nowoczesne postaci leków odgrywają coraz większą rolę – �rmom 

farmaceutycznym dają możliwość przewagi konkurencyjnej, a pacjentom 

zapewniają lepsze i wygodniejsze terapie. Są opracowywane zarówno dla 

nowo otrzymanych, jak i znanych już substancji czynnych. Przykład stanowią 

lecznicze gumy do żucia. 
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O historii słów kilka
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Nazwa 

handlowa

Substancja aktywna 

(lecznicza)
Zastosowanie

Fluorette® "uorki
zapobieganie 

próchnicy

Vita"o CHX® chlorheksydyna
działanie 

przeciwbakteryjne

Advanced+® chlorheksydyna
działanie 

przeciwbakteryjne

HEXIT® chlorheksydyna
działanie 

przeciwbakteryjne

Nazwa 

handlowa

Substancja 

aktywna 

(lecznicza)

Zastosowanie

Nicorette, 

NiQuitin, 

Nicotinelle®

nikotyna
leczenie uzależnienia od 

wyrobów tytoniowych

Superpep, 

Travelgum, 

Aviomarin

dimenhydramina choroba lokomocyjna

Endekay, Stamil witamina C
utrzymanie ogólnego 

stanu zdrowia

Brain DHA i CCE
poprawa aktywności 

mózgu

Stay alert, Cafe 

Co#ee
kofeina analeptyk

Buzz Gum, Go 

gum
guarana analeptyk

Chroma slim CR dieta

Aspergum
kwas 

acetylosalicylowy
łagodzenie bólu

Chooz węglan wapnia
neutralizacja kwasu 

żołądkowego

PLUSY:

• szybkie wchłanianie substancji leczniczej do krwiobiegu, najczęściej 

z ograniczeniem efektu pierwszego przejścia, prowadzące do wzrostu 

biodostępności; 

• przydatność w przypadku substancji leczniczych, ulegających silnemu 

metabolizmowi w ścianie jelita lub wątroby; 

• dyskretna aplikacja bez konieczności popijania wodą;

• możliwość stosowania przez pacjentów mających problemy z poły-

kaniem; 

• zapobieganie rozkładowi substancji leczniczej w środowisku żołądka, 

a także pod wpływem enzymów przewodu pokarmowego,

• szybkie uwalnianie i wchłanianie w  jamie ustnej, a co za tym idzie 

szybsze działanie lecznicze,

• dłuższe działanie w porównaniu z roztworami oraz szybko rozpusz-

czalnymi tabletkami.

MINUSY:

• połknięcie wraz ze śliną części substancji leczniczych po ich uwolnieniu 

z produktu;

• bóle mięśni twarzy spowodowane przez długie i  intensywne żucie 

(lecznicze gumy do żucia nie wymagają intensywnego żucia ani 

stosowania w dużych ilościach); 

• możliwość przyklejania się do uzupełnień protetycznych;

• ryzyko połknięcia gumy;

• obniżanie się stężenia leku w jamie ustnej na skutek rozcieńczania śliną;

• uwalnianie substancji z gumy uzależnione od sposobu żucia;

• ograniczenie do krótkiego okresu podawania takiej postaci leku, aby 

nie powodować przeszkód w jedzeniu i pici oraz dyskomfortu w mó-

wieniu.

Tab. 1. 

Przykłady preparatów handlowych leczniczych gum do żucia, które po podaniu 

działają miejscowo 

Tab. 2. 

Przykłady preparatów handlowych leczniczych gum do żucia, które po podaniu 

działają ogólnoustrojowo
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Panel kontroli 

aparatu pozwala-

jący ustawić takie 

parametry, jak: tem-

peratura komory, 

czas i szybkość żucia, 

a także odległość, 

na jaką zbliżają się 

szczęki

Aparat do badania 

uwalniania substan-

cji leczniczej z gumy 

do żucia, skonstru-

owany na Wydziale 

Farmaceutycznym 

Gdańskiego Uniwer-

sytetu Medycznego 

(aut. Kamysz W. 

i wsp.)

F
o

t.
: 

B
.K

ra
sk

a

52   5/2012 Przemysł Farmaceutyczny    www.farmacja.e-bmp.pl

badania

!5_2012_farmacja.indd   52 2012-10-31   09:26:35


