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Acyklowir
Lek przeciwwirusowy (stosowany do oka)

W.

podczas leczenia nie należy używać soczewek kontaktowych

D.

5 × dz. nanosić grudkę maści o długości 1 cm na dolną część worka spojów−
kowego – po ustąpieniu objawów terapię kontynuować jeszcze przez 3 dni

DN.

podrażnienie i pieczenie spojówek, zab. widzenia związane z załamaniem
światła przez tłustą maść

P/w.

brak wystarczających danych dotyczących stosowania w okresie ciąży
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Akamprozat
Lek stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu

Z.

bezpośrednio po detoksykacji
stosować regularnie, również w przypadku nawrotów

D.

pacj. < 60 kg m.c.: 1332 mg/d (rano 666 mg, w południe 333 mg i wie−

czorem 333 mg)
pacj. > 60 kg m.c.: 1998 mg/d, podzielone na 3 dawk. jedn.;

obliczone jako sól wapniowa akamprozatu
zalecany okres leczenia wynosi 1 rok
W.

unikać alkoholu w każdej postaci! skrócenie trwania leczenia i/lub
zmniejszenie dawk. dzien. tylko po konsultacji lekarskiej
akamprozat nie nadaje się do leczenia objawów odstawienia alkoholu;
zachować ostrożność przy kamicy nerkowej

P/w.

ciężkie zab. czynności wątroby, zab. czynności nerek; brak danych doty−
czących stosowania u małych dzieci i pacj. > 65 r.ż.

DN.

dolegl. żołądk./jelit. (od czasu do czasu), świąd (od czasu do czasu) zab.
pobudliwości seksualnej (od czasu do czasu)
[Doniesienia te nie są kompletne – proszę wziąć pod uwagę objaśnienia
i wskazania w rozdz. 2 – przyp. tłum.]

9

prof-1.qxd

6/26/07 1:53 PM

Page 10

Akarboza
Doustny lek hipoglikemizujący, inhibitor α-glukozydazy

Z.

stosować regularnie, z pierwszym kęsem posiłku

D.

początkowo, np. 1–2 × dz. 50 mg, potem zwiększać dawki do 3 × dz. 100
mg, maks. 3 × dz. 200 mg

W.

przestrzegać zaleconej diety; unikać potraw działających wzdymająco
(DN. ↑); w przypadku hiperglikemii koniecznie spożywać cukier gronowy
(glukozę) – nie cukier „domowy” zawierający sacharozę

P/w.

małe dzieci i młodzież; ciężkie zab. czynności nerek; przewl. ch. jelit
z wyraźnymi zab. trawienia i wchłan.; nasilenie wytwarzania gazów w je−
litach (np. powiększenie przepukliny lub niedrożność jelit)

DN.

wzdęcia (często), biegunki i bóle brzucha (od czasu do czasu)

WI.

„domowy” cukier (sacharoza) nasila dolegl. jelit. (biegunki); leki hamują−
ce wydzielanie soku żołądkowego i enzymy trawienne (kw. ↓); nie jest po−
lecane połącz. z orlistatem, brak danych
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