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Strona główna › Informacje

Przerażające odkrycie - szkło w znanym leku
Lek podawany jest dożylnie w stanach niewydolności oddechowej.
Główny inspektor farmaceutyczny 12 listopada nakazał natychmiastowe wycofanie leku w całym
kraju. Dotyczy to corhydronu 100, proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań lub do infuzji dożylnych z serii nr 805091 z datą ważności: maj 2011 r. Wadliwa partia,
która liczy 15 tysięcy sztuk, trafiła głównie do aptek przyszpitalnych.
- Cała partia podejrzanego corhydronu zostanie zniszczona. Kawałek szkła był większy niż otwór
fiolki, nie mógł się tam dostać w procesie napełniania w naszym zakładzie - wyjaśnia "Polsce" Marek
Wójcikowski, prezes Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA.
Jak tłumaczy prezes Wójcikowski: "szklane opakowania są zamawiane w zewnętrznej firmie".
Przeprowadzony został audyt u dostawcy, co skutkowało zmianą procesu produkcyjnego.
Trudno oszacować, ile trefnych lekarstw znalazło się w aptekach na terenie województwa łódzkiego.
Producenci zasłaniają się tajemnicą przedsiębiorstwa - donosi "Polska".
PAP/Onet.pl
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.
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Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.
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Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.
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Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.
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Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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