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Informovaný souhlas pacienta/ky s výkonem 

ANTABUS - ALKOHOLOVÁ REAKCE A NÁSLEDNÁ DLOUHODOBÁ 
LÉČBA ANTABUSEM 

Na základě diagnostikování závislosti na alkoholu či nadužívání alkoholu Vám byla lékařem 
doporučena senzibilizační léčba Antabusem (účinná látka disulfiram). Před zahájením takové léčby 
je žádoucí prodělání Antabus - alkoholové reakce.  

Antabus - alkoholová reakce (dále jen AAR) je úkon, při kterém požijete na definované množství 
Antabusu definované množství alkoholu. V případě reakcí v PNJ budete připraveni obvykle 3 
denním braním Antabusu v dávce 2 tablet, na kterou vám bude podáno 1 10 st. pivo – o dávce 
rozhodne lékař na základě Vašeho zdravotního stavu. Ve Vašem těle bude Antabus blokovat 
obvyklou cestu odbourávání alkoholu a místo toho se v těle bude hromadit acetaldehyd. 
Acetaldehyd může způsobovat řadu tělesných a duševních příznaků – zčervenání, překrvení 
spojivek, bolest hlavy, nucení na zvracení až zvracení, dušnost, kolísání krevního tlaku (výjimečně 
až kolaps z jeho poklesu). Zcela výjimečně může dojít k poruchám srdečního rytmu, ke křečím či 
mozkovému krvácení –zejména při vysokých dávkách alkoholu při přepíjení Antabusu ambulantně! 
Při reakcích ve zdravotnickém zařízení budete neustále pod dohledem zdravotnického proškoleného 
personálu, budou Vám monitorovány životní funkce. Průběh AAR obvykle bývá provázen 
začervenáním, bolestmi hlavy, dušností a nevolnostmi a končí únavou až spánkem. Po reakcích 
proto budete uloženi do lůžka do plné stabilizace. Ambulanci můžete opustit až při negativním 
Altestu, obvykle 3-4 hodiny od začátku reakcí. Doporučujeme Vám po zbytek dne nenáročný režim. 
Cestovat z výkonu doporučujeme hromadnými prostředky nebo zajištěným odvozem– možné 
přetrvávání ospalosti, únavy, bolestí hlavy, zhoršeného soustředění. 
Speciální upozornění: Při užívání Antabusu může konzumace většího množství alkoholu vést k 
nevratným poruchám, v krajním případě ke smrti! 

Příprava před samotnou AAR: 
Právě kvůli možným komplikacím přepití Antabusu ambulantně je možné léčit Antabusem pouze 
zdravého člověka. Hromadící se acetaldehyd zvyšuje riziko i velmi závažných komplikací u lidí s 
určitými nemocemi.  

Požadujeme tedy provedení vyšetření krve s krevním obrazem, glykemií, jaterními testy, urea, 
kreatitin, ionty, a následné interní vyšetření s vyjádřením internisty k možným kontraindikacím 
provedení AAR. U pacientů nad 40 let požadujeme i provedení EKG. 

Při schválení AAR pak v pondělí a úterý před reakcí dostanete u svého lékaře 2 tbl Antabusu, ve 
středu – den provedení samotné AAR - v 8,00 se dostavíte na ambulanci 8A PL Jihlava, kde bude 
podána poslední dávka Antabusu, změřen krevní tlak a puls, bude zhodnocen aktuální zdravotní 
stav lékařem provádějícím reakce. 

Doporučujeme noc před reakcí řádný spánek, rozhodně ne noční směnu, od půlnoci pak nejíst, nepít 
kávu, nekouřit. Menší množství čisté vody povoleno. Pravidelnou medikaci doporučujeme požít 2 
hodiny před výkonem. 
 

Kontraindikace Antabusu:  
Nekompenzovaná srdeční nedostatečnost, psychózy, těhotenství, kojení, přecitlivělost na léčivou 
látku nebo kteroukoli pomocnou látku a léková závislost. 
Užívání Antabusu nedoporučujeme u závažnějších onemocnění ledvin, jater nebo dýchacího 
systému, těžší cukrovky, epilepsie (netýká se alkoholové epilepsie), periferní neuropatie, 
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hypothyreózy, nevratného poškození mozku,alergické kontaktní dermatitidy, při ischemické 
chorobě srdeční a v případě cévní mozkové příhody v anamnéze. 

Nežádoucí účinky: Na počátku léčby Antabusem je běžný výskyt ospalosti a únavy. Většinou 
vymizí do 3 týdnů.Objevit se může také nevolnost, nausea, zvracení, kovová pachuť v ústech a 
snížené libido. Jsou-li nežádoucí účinky výrazné, měla by se dávka snížit. 

U pacientů léčených Antabusem byly vzácně pozorovány psychotické reakce, periferní neuropatie, 
stavy deprese, bolesti hlavy, neuritida optického nervu, encefalopatie, alergické reakce (kožní 
vyrážky) a poškození jaterních buněk. Tyto reakce jsou zcela ojedinělé.  
 

Interakce Antabusu s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
Antabus ovlivňuje: 

• hladiny u mnoha léčiv, včetně paraaldehydu, fenytoinu, barbiturátů, amfetaminů, morfinu, 
diazepamu, rifampicinu, chlordiazepoxidu a perorálních hypoglykemik, což vede ke zvýšení 
jejich hladin a toxicity, 

• Antabus zvyšuje - aktivitu přípravků kumarinového typu (proti srážení krve). 
Současné užití:  

• Antabus s izoniazidem může vést ke zvýšení nežádoucích účinků v oblasti CNS (závratě, 
poruchy koordinace, podrážděnost, nespavost), 

• Antabusu s metronidazolem může vést ke zmatenosti až psychotickým reakcím.  
Z těchto důvodů každého lékaře vždy informujte o braní Antabusu 
 

Alternativy výkonu :  
Jedná se o jediný typ averzivní léčby. Na trhu jsou ještě anticravingové látky acamprosat a 
naltrexon, které fungují ale na jiném principu – potlačení bažení.  
 

Podávání Antabusu:  
Rozhodnete-li se po AAR pro pravidelné braní Antabusu, stačí díky jeho dlouhému poločasu 
vylučování brát Antabus 2x týdně. Dávku určí lékař, obvykle 1 tableta 2x týdně. Délka podávání – 
doporučujeme délku jednoho roku, o jeho vysazení se vždy domluvíte se svým lékařem. Antabus se 
nepodává při horečnatých onemocněních, je vhodné jej vysadit před plánovanými např. 
chirurgickými výkony – poradíte se se svým lékařem konkrétně.  
Díky dlouhému poločasu vylučování může AAR nastoupit ještě 2-4 týdny po vysazení.  
Při braní Antabusu doporučujeme se vyvarovat alkoholu obecně – tedy i v lékových formách: kapky 
na kašel, obličejové vody, dezinfekce na chirurgii...či ve formě kosmetických přípravků. 
 
 
Jméno a příjmení pacienta/ky: .............................................................. RČ: ..................................  
 
Lékař, který vedl poučení: ............................................................................................................. 
 
Prohlašuji, že mi byl řádně objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky, 
možná rizika i zdravotní komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy 
včetně jejich komplikací a zdravotní následky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. 
Měl/a jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a 
obdržel/a jsem vysvětlení, které jsem pochopil/a. S provedením výkonu souhlasím. 
 
V Jihlavě dne:.................................................. 
 
………………………………………………..                   ………………………………………… 
      podpis pacienta/ky / zákonného zástupce                                                podpis lékaře  

 


