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Rozdział 4 

Preparaty ziołowe - Fitomedycyny - Dawkowanie i sposób podawania 

Podsumowanie 

Prezentowane treści: główne produkty farmakologiczne przygotowywane z roślin 

leczniczych; sposób podawania do organizmu człowieka w zależności od ich 

właściwości; sposób wyliczenia odpowiedniej dawki i czasu trwania leczenia. 

Opis efektów uczenia się 

Po zakończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

Wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe w zakresie: 

1. Wyjaśniania różnych znanych sposobów stosowania leku, w zależności od 

tego, z której części rośliny pochodzi. 

2. Rozpoznania różnych sposobów podawania leków ziołowych.  

3. Rozumienia ograniczeń w dawkowaniu i leczniczym stosowaniu ziół.  

Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Poprawnie komunikuje się ustnie i pisemnie.  

2. Wykazuje ogólną umiejętność obsługi komputera 

3. Wyszukuje informacje z różnych źródeł za pomocą komputera. 

4. Wykorzystuje uzyskane informacje w celu poprawy statusu zawodowego. 

5. Planuje zadania i pracuje niezależnie. 

6.  Pracuje w zespole pod minimalnym kierownictwem. 

 

 

Rozdział 4 

Preparaty ziołowe - Fitomedycyny - Dawkowanie i sposób podawania  

Leki roślinne, znane również jako fitomedycyny lub fitofarmaceutyki, są lekami pochodzenia 

roślinnego, które zawierają związki chemiczne lub częściej, mieszaniny związków 

chemicznych, które działają indywidualnie lub w połączeniu na organizm ludzki, aby 

zapobiegać zaburzeniom i przywrócić lub utrzymać zdrowie. Fitomedycyny to produkty 

lecznicze, których składniki farmakologicznie czynne zawierają wyłącznie preparaty 

wytworzone z ziół leczniczych. (Gaedcke F, Steinhoff B. 2000) 

Tradycyjnymi sposobami stosowania roślin leczniczych są: herbaty ziołowe, napar, ekstrakty 

alkoholowe itp. Bardzo często takie materiały roślinne są wykorzystywane w sposób 

niestandardowy. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się jednak na stosowanie 

znormalizowanych materiałów. 



  

 

                                      

 

Mieszaniny są produktami o właściwościach leczniczych, które zawierają 2 lub więcej roślin 

lub ziół, które mogą działać indywidualnie, uzależniająco lub nawet synergistycznie w celu 

przywrócenia lub utrzymania zdrowia. W przypadku leków tradycyjnych rośliny lecznicze są 

zazwyczaj stosowane w mieszaninach.  

Ekstrakty są skoncentrowanymi preparatami o postaci ciekłej, sproszkowanej lub lepkiej, 

które są zwykle wytwarzane z suszonych części roślin (pierwotnego leku) w drodze maceracji 

lub perkolacji. Stosunek ekstraktu dla ziół wynosi zazwyczaj 5:1, a związki chemiczne mogą 

być następnie ekstrahowane z materiału roślinnego przy użyciu wody lub rozpuszczalników 

organicznych, takich jak alkohol (etanol). Wyciąg z płynów to płynne preparaty, które 

zazwyczaj zawierają 1:1 stosunek ekstraktu płynnego do suchego zioła [w/w] lub objętości 

do masy [v/w]. Etanol, woda lub mieszaniny etanolu i wody są stosowane jako 

rozpuszczalniki. Ekstrakty stałe lub sproszkowane to preparaty wytworzone przez 

odparowanie rozpuszczalnika stosowanego w procesie produkcji (ekstrakt surowy). Olejki 

eteryczne są ekstrahowane w drodze destylacji parowej lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej. 

(Farmakopea Europejska, 2002) 

Herbaty lecznicze lub napary lecznicze przygotowywane są przez parowanie ziół we wrzącej 

wodzie. Ze względu na podobieństwo przygotowań nazywa się je herbatami. Typowa 

herbata lecznicza składa się z kilku ziół. W fitoterapii europejskiej ogólną zasadą uważaną za 

dobrą praktykę farmaceutyczną jest posiadanie nie więcej niż 4-7 ziół w herbacie mieszanej 

(Wichtl, 1989). W niektórych przypadkach skuteczność herbaty leczniczej jest oczywista. 

Zioła zawierające anhranoidy mają zdecydowane działanie przeczyszczające, herbaty 

z aromatycznymi goryczkami pobudzają apetyt i nic nie jest zazwyczaj lepsze dla chorego 

żołądka niż na czczo, herbata Dictamus czy herbata Sideritis. Herbatę można przygotować 

zasadniczo na trzy sposoby: wywar, infuzja i maceracja na zimno. (Schilcher H (1982) 

 a) Wywar: wywary są preparatami z twardych zdrewniałych części roślin, takich jak 

korzenie, nasiona i orzechy. Są one dość podobne do naparów i wymagają większej ilości 

ciepła podczas przygotowywania i przenoszenia związków chemicznych w wodzie. Zazwyczaj 



  

przygotowuje się je przez gotowanie 1-2 łyżeczek twardej części rośliny przez 1-10 minut. Do 

przygotowania napoju, lepiej nie wlewać gorącej wody do ziół, ale zamiast tego dodać zimną 

wodę i podgrzać mieszaninę do wrzenia. Po wrzeniu ciecz powinna zostać pozostawiona na 

15 minut, a następnie może zostać odsączona (z wyjątkiem roślin zawierających włókna, 

które opadają natychmiast po wrzeniu). Napój lepiej jest pić w pojedynczej dawce, ponieważ 

w ten sposób jego aktywne składniki pozostaną niezmienione.  Podczas procedury lepiej nie 

używać naczyń ze stali nierdzewnej, ale gliny, emalii, szkła itp. Ponadto wywary są 

przygotowywane proporcjonalnie (część w gr/gr wody) 1:10 lub 1:20 do użytku 

wewnętrznego i 1:5 do użytku zewnętrznego. 

                                          

 b Infuzja (gorąca herbata lub napój): Napar przygotowuje się za pomocą wrzącej 

wody, ale bez gotowania zioła. Oznacza to, że wrzącą wodę wlewa się do kubka 

z preparatem farmaceutycznym, a mieszaninę pozostawia się na 15-20. W ten sposób 

substancje czynne pochodzące z delikatnych części roślin leczniczych (zazwyczaj kwiaty, 

liście) nie odparowują ani nie neutralizują się w wyniku intensywnego wrzenia.  Stosunek 

preparatu ziołowego i wrzącej wody wynosi zazwyczaj 1:10 lub 1:20, ale dla preparatów 

o silnym działaniu może być większy, do 40. Na szklankę lub filiżankę wrzącej wody używa się 

zazwyczaj 1-2 łyżeczeki rozkruszonego zioła. Dokładniej mówiąc, do 600 ml przegotowanej 

wody należy dodać 1 uncję lub 25 gramów suszonych ziół, albo 2 uncje lub 50 gramów 

świeżych ziół aromatycznych. Napój gorący należy pić natychmiast, ale można go 

przechowywać w lodówce do 24 godzin. W przypadku choroby przewlekłej należy spożywać 

filiżankę herbaty leczniczej trzy razy dziennie, a w fazie ostrej herbata ziołowa może być 

spożywana 6 razy dziennie. (Leimbeck R (1987) 

 c) Maceracja (rozmaczanie): odnosi się do preparatu sporządzonego poprzez 

dodanie zimnej wody do wymaganej ilości leku, który jest dopuszczony do nasączenia 

w temperaturze pokojowej przez 6-8 godzin. 



  

                                          

 

Pojęcie herbaty stopniowo rozszerzało się w języku angielskim, najpierw odnosząc się do 

liścia herbaty suszonej, potem do napoju z niej warzonego, a wkrótce zaczęło być stosowane 

do wszystkich ziół, z których można produkować napary pitne. 

Podstawowe rozróżnienie wprowadza się między:  

 Herbatami nieleczniczymi spożywanymi dla przyjemności, takie jak herbata czarna 

i jej mieszanki. 

 Herbaty lecznicze stosowane jako pojedyncze herbaty lub częściej jako mieszanki 

herbat.  

Dawkowanie herbat 

Przygotowaną herbatę (niezależnie od sposobu przygotowania) należy spożywać w ciągu 24 

godzin od jej przygotowania; w przeciwnym razie roztwór mógłby być odpowiednim 

środowiskiem dla rozwoju różnych mikroorganizmów, które zatrują herbatę toksynami. 

Herbata z nieprzyjemnym zapachem, rozmyciem i zmianą koloru nie powinna być pita. Napar 

po przygotowaniu należy przechowywać w szklanych lub emaliowanych pojemnikach, a nie 

metalicznych, ponieważ herbata może reagować z metalem uwalniającym szkodliwe 

substancje. Z reguły napar przechowywany jest w miejscach ciemnych i świeżych, 

w temperaturze pokojowej lub w lodówce. (Hiller K (1995). 

Herbaty roślin leczniczych powinny być odsączane i słodzone miodem, zaleca się stosować je 

na ciepło, zwykle 3 szklanki dziennie, rano (przed jedzeniem), w południe po jedzeniu 

i wieczór przed snem, ale należy zwrócić uwagę na następujące wyjątki: 

 Herbatę moczopędną przyjmuje się podczas śniadania; w miarę możliwości należy 

spożywać 1 litr herbaty jednorazowo.  

 Herbaty pobudzające apetyt podawane są około 30 minut przed posiłkiem.  

 Środki, które są używane jako środek przeczyszczający lub pomoc do snu należy 

przyjmować w nocy.  



  

 Mięta pieprzowa i herbaty rumiankowe na rozstrój żołądka powinny być 

przyjmowane w normalnych porach posiłków lub w razie potrzeby.  

 Herbaty diaforetyczne, takie jak herbata kwiatowa Linden i herbata z bzu czarnego 

nie działają rano, ale po południu w miarę wzrostu temperatury ciała szybko 

indukują obfite pocenie się. (Wichtl M (Hrsg) (1989) 

Nalewka: nalewki otrzymywane są przez zanurzanie ziół w roztworze alkoholowym przez 

okres 3 tygodni. W tym czasie aktywne składniki ziół rozpuszczają się w roztworze 

alkoholowym, w wyniku czego powstaje nalewka, ponieważ alkohole są w stanie 

wyekstrahować głównie alkaloidalne i sankonoidowe składniki ziół. Najczęściej stosowanym 

alkoholem w preparacie jest roztwór etanolu (40 - 70%), taki jak wódka, dżin lub biały rum. 

Rozgnieciona roślina umieszczana jest w szklanym pojemniku i pokryta alkoholem (1:5,1:10 

lub 1:20) i pozostawiana w ciepłym miejscu na 21 dni. Następnie ciecz jest tłoczona, 

opróżniana i przechowywana w szczelnie zamkniętych szklanych pojemnikach, w ciemnym 

miejscu, co sprzyja dłuższemu przechowywaniu. Nalewki z roślin trujących i silnie 

działających są oddzielane od innych preparatów. Nalewki są stosowane wewnętrznie jako 

krople rozcieńczone w wodzie.  

Ponadto nalewkę można nalewać bezpośrednio do jamy ustnej w celu natychmiastowego 

wchłaniania lub popijać niewielką ilością wody lub soku. Jeśli zapach alkoholu nie jest 

preferowany, odpowiednia dawka nalewki może być rozpuszczona w około pół szklanki 

ciepłej wody i alkohol po chwili odparowuje. Zazwyczaj nalewki są dużo skuteczniejsze niż 

wywary i napary.  

                   

 

Syrop: syrop jest lepkim roztworem 66% czystego cukru w wodzie (np. czysty syrop) lub 

innych płynach (takich jak wino itp.). Jest oferowany jako napój lub jako lek w zależności od 

innych substancji aromatyzujących lub leczniczych, które go zawierają. Syropy lecznicze 

zawierają ekstrakty lub napary roślin leczniczych, które są dodawane do podstawowego 

syropu przygotowanego z cukru surowego lub miodu, ponieważ ma on właściwości 

zmiękczające. Nieprzyjemny smak niektórych ziół przykryty jest słodkim smakiem, co ułatwia 



  

korzystanie z nich dzieciom i osobom, które nie lubią gorzkiego i intensywnego smaku. 

Ponadto zawartość cukru w syropach ma zasadnicze znaczenie dla wydłużenia ich okresu 

przydatności do spożycia. Mikroorganizmy nie mogą rozmnażać się w nasyconych 

roztworach cukru, ponieważ wysoko stężone roztwory pozbawiają mikroorganizmy wody 

niezbędnej do ich rozwoju. (Hartling Ch (1983) 

                          

Sok: Świeży sok jest przygotowywany ze świeżo zebranych części roślin, które są rozmaczane 

w wodzie i wyciskane. W tym celu świeże rośliny i świeże owoce są prasowane w mieszarce, 

a następnie wyciskane do soku. Sok przechowywany jest w ciemnych szklanych pojemnikach 

w lodówce przez jeden dzień, aby się osiedlić, a następnie należy go przefiltrować. Produkt 

można pasteryzować w celu wydłużenia okresu przydatności do spożycia. Niektórymi 

popularnymi źródłami soków roślinnych są liście brzozowe, pokrzywa, rzodkiewka, rukiew 

wodna, czosnek, mniszek, melisa cytrynowa, rzodkiewka i skrzyp. Sok przyjmuje się 

w ustalonej dawce. 

Proszek: Proszek jest przygotowywany poprzez dokładne mielenie suchej masy roślinnej lub 

kombinacji roślin leczniczych. W tym celu suszone rośliny są kruszone, a następnie 

rozdrabniane za pomocą zaprawy lub maszyny do krojenia. Końcowy produkt sprzedawany 

w saszetkach, stosowany jest do przygotowywania napojów i nie ma potrzeby filtrowania. 

Proszek można również przyjmować bezpośrednio na język lub mieszać z jedzeniem takim 

jak zupa lub jogurt. 

Kompres typu Poultice-Compass (kompres): Jest to wilgotna mieszanka, nakładana 

bezpośrednio na organizm, gdzie jest to konieczne. Świeże lub suszone zioła używane są jako 

kompres. W przypadku stosowania świeżych liści, łodyg lub korzeni należy je przedtem 

naruszyć lub pokruszyć. Jeżeli używane są suszone zioła, można dodać trochę gorącej wody 

do ziół, które są drobno posiekane lub sproszkowane. Do zabiegu terapeutycznego najpierw 

na rozdrobniony proszek roślin, dodaje się kilka kropli wrzącej wody, a następnie miesza się 

do momentu powstania pasty. Następnie mieszanka jest rozprowadzana na gazę 

i umieszczana zewnętrznie na bolesnej części zawiniętej w drobną siatkę. Worek jest 

trzymany na miejscu z opatrunkiem i przechowywany w stanie ciepłym.  



  

Maść: Maści są półstałymi preparatami przeznaczonymi do stosowania zewnętrznego. 

Zazwyczaj zawierają one substancje lecznicze w odpowiedniej substancji nośnikowej (wodne 

lub oleiste rozpuszczalniki). Maść jest lepką substancją, którą często rozprowadza się na 

powierzchni. Maści są mieszaninami używanymi do celów terapeutycznych, masażu w celu 

złagodzenia bólu mięśniowego, stymulacji mięśni i stawów. Przygotowuje się je poprzez 

podgrzewanie lub po prostu mieszanie olejów roślinnych z ziołami i nalewkami 

alkoholowymi. Najłatwiejszym sposobem na wytworzenie maści jest użycie wosku 

pszczelego z ropy naftowej lub wosku pszczelego i zmieszanie go z odpowiednimi ziołami, 

nalewkami ziołowymi lub olejkami eterycznymi. Maści mogą być łatwo wchłaniane przez 

skórę i przenosić do dotkniętego obszaru ciała, składniki lecznicze, które zawierają. Stosuje 

się je na zewnątrz i przechowuje w chłodnym i ciemnym miejscu. 

Oleje lecznicze (oleje farmaceutyczne): są to oleje tłuszczowe lub woski płynne zawierające 

roztwory lub wyciągi z roślin leczniczych. Przygotowuje się je wtedy, gdy zioło jest 

pozostawione na kilka dni w słońcu z oliwą (zazwyczaj oliwką z oliwek lub olejem 

słonecznikowym). Następnie składniki aktywne roślin leczniczych są ekstrahowane z oleju. 

Oleje lecznicze stosowane są zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie najczęściej jako oleje 

masażowe, zwłaszcza w aromaterapii. Przykładami olejów leczniczych otrzymywanych przez 

ekstrakcję materiału roślinnego są olej św. Jana i olej czosnkowy. (Bauer KH, Fromming KH, 

Fiihrer C, (1989)   

 

 

Esencja medyczna: jest to roztwór substancji lotnej w alkoholu lub w mieszaninie wody 

i alkoholu. Przygotowuje się je albo przez rozpuszczenie w alkoholu oleju lotnego, albo przez 

destylację. Napoje spirytusowe lecznicze wytwarzane są poprzez mieszanie ziół 

aromatycznych z alkoholami i dopuszczane są do momentu rozpuszczenia się lotnych 

składników rośliny w tkance ziołowej. Składniki czynne odzyskiwane są w drodze destylacji. 

Znaną esencją medyczną jest na przykład spirytus z mięty pieprzowej. 

Kapsułki: są to zazwyczaj małe pojemniki na lek miękki lub twardy, zwykle wykonane 

z żelatyny. Mogą one zawierać produkty lecznicze lub ekstrakty w określonej dawce, 



  

zabezpieczone przed działaniem powietrza, światła i wilgoci. Twarde kapsułki żelatynowe 

składają się z dwóch cylindrycznych łupin, które są połączone razem po wprowadzeniu leku. 

Kapsułki żelatyny miękkiej mają kształt łuski żelatyny, kulistej, owalnej lub podłużnej 

w kształcie, z zawartością półstałej lub płynnej substancji, która musi być wolna od wody (np. 

oleistych ekstraktów ziołowych). Kapsułki lub tabletki powlekane Enteric, które uwalniają 

substancję po wprowadzeniu do jelit chronią substancję leku przed dezaktywacją lub 

rozkładem przez soki żołądkowe. Nigdy nie należy ich przyjmować podczas posiłków lub po 

posiłkach, ale około 1 godziny przed posiłkiem. 

Tabletki: są wytwarzane przez ściskanie sproszkowanego materiału czynnego i odpowiedniej 

substancji pomocniczej obojętnej oraz innych dodatków poprawiających barwę lub smak. 

Istnieją dwa rodzaje tabletek: tabletki niepowlekane i powlekane. Niepowlekane tabletki 

mogą zawierać rozpryskiwacze, dzięki czemu tabletka szybko rozpuszcza się w wodzie. 

Tabletki powlekane to tabletki pokryte powłoką z cukru, barwników, tłuszczu, wosku i/lub 

białka, chroniące rdzeń leczniczy przed wpływem czynników zewnętrznych takich jak światło, 

wilgoć i naprężenia mechaniczne. Uwalnianie leku może być kontrolowane lub opóźnione 

(tabletki powlekane, tabletki z kontrolowanym uwalnianiem). (Hefendehl FW (1984)  

Pastylki: pastylki są zaprojektowane tak, aby uwalniać składniki aktywne powoli do jamy 

ustnej podczas ssania lub żucia. W tym celu lek wchłaniany jest na bazie, która składa się 

z sacharozy (zazwyczaj więcej niż 90 %), akacji (około 7 %), żelatyny i wody (np. jeżówka 

tabletka do ssania). Mogą one mieć wygląd tabletki (okrągły, podłużny itp.), ale różnią się od 

tabletek tym, że nie są wykonane w wyniku uciskania, lecz są odcięte od elastycznej masy 

o różnym składzie.  

Czopki: są to produkty podobne do tabletek o kształcie od podłużnego do owalnego, które 

są przeznaczone do wprowadzania do odbytu, pochwy lub cewki moczowej i wtapiają się 

w jelito odbytnicze, pochwę lub cewkę moczową. Produkty ziołowe rzadko są używane w tej 

formie, ale czopki aromaterapii, produkowane są z olejków eterycznych.  

     Sposoby podawania 

 Doustnie: Wywary, napary, nalewki, syropy i tabletki są przyjmowane doustnie, 

czasem podjęzycznie. 

 Nos: (palenie, wdychanie, parowanie): Olejki eteryczne rozpuszczane w gorących 

płynach lub materiałach sproszkowanych mogą być wdychane nosem, aby 

substancje aktywne zostały wchłonięte przez błonę śluzową. 

 Skóra: Balsamy, oleje, maści lub kremy zawierające wyciągi z roślin leczniczych są 

aplikowane bezpośrednio na skórę, gdzie wchłania się związek aktywny. 

 Odbyt: Płynne preparaty można podawać w postaci lewatyw i ciała stałego w postaci 

czopków. Substancje czynne są absorbowane przez błonę śluzową odbytnicy 

 Kąpiel: Zioła lub ekstrakty ziołowe można dodawać do wody do kąpieli. 

 Wstrzyknięcia podskórne lub domięśniowe: Niektóre fitomedycyny (często czyste 

jednostki chemiczne pochodzące z roślin leczniczych) są wstrzykiwane do 

krwioobiegu.   



  

 

 

PORADNIK METRYCZNY DOTYCZĄCY PRZYGOTOWANIA FITOMEDYCYNY 

W celu przygotowania środków fitomedycznych w warunkach domowych podaje się 

następujące wskaźniki: 

 Jedna szczypta (trzy złączone palce) zawiera 0,5-1 g pokruszonych preparatów. 

 Jedna łyżeczka pełna, wypełniona zgniecionym preparatem zawiera 1,5-2g roślin 

leczniczych. 

 Łyżka pełna, wypełniona pokruszonym preparatem zawiera około 5 g mieszanki 

roślin leczniczych. 

 Łyżka pełna, zawiera około 4 g kwiatów lub liści. 

 Łyżka pełna zawiera około 8 g korzeni lub drewna. 

 Łyżka pełna zawiera około 7,5 g nasion lub szypułek. 

 

 Proporcje dawkowania dla płynnej herbaty wynoszą: 

 Jedna łyżeczka pełna zawiera 5 g herbaty (płynu). 

 Łyżka pełna zawiera 15 g herbaty (płynu). 

 Filiżanka pełna kawy zawiera 50 g herbaty (płynu). 

 Filiżanka pełna herbaty zawiera 100 g herbaty (płynu). 

 Pełna szklanka wody zawiera 150-200 g herbaty (płynu). 

 

 Proporcje dawkowania do przygotowania naparów i napojów: 

Najbardziej powszechne wskaźniki to: 

 1-3 łyżeczki lub 1 łyżka pełna wypełniona preparatem leczniczym na szklankę wody, 

lub 

 6 łyżeczek wypełnionych zgniecionym preparatem w 1 litrze wody. 



  

Typowe dawki terapii herbatą są następujące: 

 Dorośli biorą około 3 kieliszki herbaty dziennie rano przed jedzeniem, po zjedzeniu 

lunchu i wieczorem przed snem. 

 Dzieci w wieku 6-14 lat przyjmują dawkę dla dorosłych. 

 Dzieci w wieku od 2 do 6 lat przyjmują 1/4 dawki dla dorosłych. 

 Dzieci w wieku 0-2 lat otrzymują 1/8 dawki dla dorosłych. 

Czas trwania leczenia ziołowymi produktami leczniczymi. 

Zazwyczaj działanie lecznicze roślin leczniczych jest powolne, dlatego leczenie powinno być 

kontynuowane przez 2 do 4 tygodni. Jeśli wymagane jest długotrwałe stosowanie, zaleca się 

po upływie 1,5-2 miesięcy, przerwać leczenie na 1-2 tygodnie i rozpocząć od nowa.  Działanie 

roślin leczniczych jest zawsze skuteczne i bez żadnych skutków ubocznych, co wynika 

głównie z synergii zawartych w nich substancji leczniczych.  Często niepowodzenie terapii 

ziołowej wynika z pominięcia powyższej zasady.    
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