
GLIKOZYDY NASERCOWE 

GLIKOZYDY KARDENOLIDOWE 

Digitalis purpureae folium – liść naparstnicy purpurowej FPIX 

Digitalis purpurea L. – naparstnica purpurowa 

Plantaginaceae – Babkowate 

(Scrophulariaceae – Trędownikowate) 

 

Digitoxinum – digitoksyna FPIX 

 

Digitalis lanatae folium – liść naparstnicy wełnistej 

Digitalis lanata L. – naparstnica wełnista 

Plantaginaceae – Babkowate 

(Scrophulariaceae – Trędownikowate) 

 

Digoxinum – digoksyna FPIX 

 

β-Acetyldigoxinum – β-acetylodigoksyna FPIX 

 

Deslanosidum – deslanozyd FPIX (desacetylolanatozyd C) 

 

Metylodigoksyna 

 

Lanatozyd C 

 

Convallariae majalis herba - ziele konwalii majowej 

Convallaria majalis L. - konwalia majowa 

Asparagaceae (Liliaceae) – Szparagowate (Liliowate) 

 

Adonidis vernalis herba - ziele miłka wiosennego 

Adonis vernalis L. - miłek wiosenny 

Ranunculaceae – Jaskrowate 

 

Strophanthi sem  

Z Strophanthus kombe Oliver 

 β-strofantyna K – pochodna strofantydyny 



Z Strophanthus gratus (Wall et Hook) Franch. - strofant wdzięczny (syn. skrętnik wdzięczny) 

Apocynaceae - Toinowate  

 

Ouabainum – uabaina FPIX (strofantyna G) 

 

GLIKOZYDY BUFADIENOLIDOWE 

Z cebuli morskiej odmiany białej (Scillae bulbus) 

Urginea maritima L. Baker (syn. Scilla maritima L.) 

 – urginia morska (syn. ckliwica, cebula morska, oszloch morski) 

Hyacinthaceae (Liliaceae) - Hiacyntowate (Liliowate) 

 

Proscylarydyna 

 

ANTRAZWIĄZKI 

 

Aloë – Alona, Stężały sok z liści aloesu 

Alona barbadoska (Aloe barbadensis) FPIX – z A. barbadensis Mill.  

Alona przylądkowa (Aloe capensis) FPIX – otrzymuje się z różnych gatunków Aloe, najczęściej z A. 

ferox Mill. - aloesu uzbrojonego, 

i jego mieszańców 

Xanthorrhoeaceae (Liliaceae) - Żółtakowate (Liliowate) 

 

Aloes extractum siccum normatum FPIX - Wyciąg suchy standaryzowany z alony 

 

Frangulae cortex FPIX - Kora kruszyny 

Rhamnus frangula L. (syn Frangula alnus Mill.) - Kruszyna pospolita 

Rhamnaceae - Szakłakowate 

 

Frangulae corticis extractum siccum normatum FPIX – Wyciąg suchy standaryzowany z kory kruszyny 

 

Rhei radix FPIX - Korzeń rzewienia 

Rheum palmatum L. - rzewień dłoniasty lub Rheum officinale Baill.- rz. lekarski, mieszańce tych 

gatunków lub ich mieszaniny 

Polygonaceae - Rdestowate  

 



Sennae folium FPIX – Liść senesu, poniższe lub ich mieszanina 

Cassia angustifolia Vahl.- Strączyniec (senes) wąskolistny (senes Tinnevelly) 

Cassia senna L. (syn C. acutifolia Del.)- Strączyniec ostrolistny (senes aleksandryjski lub chartumski) 

Sennae fructus acutifoliae FPIX – owoc senesu ostrolistnego 

Sennae fructus angustifoliae FPIX – owoc senesu wąskolistnego 

Fabaceae (Ceasalpinaceae) - Bobowate (Brezylkowate) 

 

Sennae folii extractum siccum normatum FPIX – Wyciąg suchy standaryzowany z liścia senesu 

 

Rhamni catharticae fructus - Owoc szakłaku ciernistego 

Rhamnus cathartica L.- Szakłak ciernisty 

Rhamnaceae - Szakłakowate 

 

Rhamni purshianae cortex FPIX - Kora szakłaku amerykańskiego  

Rhamnus purshiana D.C. (Frangula purshiana (D.C.) A.Gray ex J.C. Cooper) - szakłak amerykański  

Rhamnaceae - Szakłakowate  

 

Rhamni purshianae extractum siccum normatum FPIX – Wyciąg suchy standaryzowany z kory 

szakłaku amerykańskiego 

 

SUROWCE ZAWIERAJĄCE ANTRAZWIĄZKI O INNYCH KIERUNKACH DZIAŁANIA 

 

Hyperici herba FPIX - Ziele dziurawca 

Hypericum perforatum L.- Dziurawiec zwyczajny 

Hypericaceae - Dziurawcowate 

 

Rubiae tinctorium radix - Korzeń marzanny barwierskiej 

Rubia tinctorium L.- Marzanna barwierska 

Rubiaceae - Marzanowate  

 


