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Užívání Antabusu  

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o užívání Antabusu. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je Antabus: 
Antabus (disulfiram) je lék zvyšující citlivost organismu na alkohol sloužící jako pojistka 
pro lidi, kteří se rozhodnou nepít alkohol. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Princip působení Antabusu využívá poznatků procesů oxidace alkoholu v těle. Antabus 
blokuje jaterní enzymy, takže odbourávání alkoholu postupuje odlišně – pomaleji – 
a pacientovi již po požití i malé dávky alkoholického nápoje způsobí zrychlení tepu, pokles 
krevního tlaku, zrudnutí, pocit dušení, mravenčení, znecitlivělost v končetinách, ale 
i mdlobu. Dech je aromaticky cítit jako po jablkách. Oční spojivky a obličej jsou nápadně 
překrveny. Organismus je uměle navrácen do počátečního vztahu k alkoholu, kdy se 
před ním chránil právě takovými obrannými mechanismy, jako velmi výraznou nevolností, 
až zvracením, dušností a zrychleným tepem. Při velké reakci po podání Antabusu 
a následného požití alkoholu může dojít až ke smrti v důsledku zástavy dechu. 

Jaký je postup při užívání Antabusu: 
Antabus se vždy podává ve specializované ordinaci obvykle dvakrát týdně. Před podáním 
Antabusu musí pacient projít zkouškou, zda nepožil alkohol a následně dostal Antabus 
zcela střízlivý. Bezpečné požití alkoholu po Antabusu je možné až po dvou týdnech 
od posledního podání tablet Antabusu. Délka užívání Antabusu je individuální, v průměru 
kolem jednoho roku. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Protialkoholická reakce Antabusu může být vyvolána i některými potravinami a tekutými 
formami léčiv, které obsahují větší množství alkoholu. Opatrnost je také nezbytná u nápojů 
s nízkým obsahem alkoholu označených jako „nealkoholické“ či „bezalkoholové“; ve větším 
množství mohou také vyvolat nepříjemnou reakci. Rovněž zevní použití kosmetických 
a toaletních přípravků s vysokým obsahem alkoholu může u citlivějších osob vyvolat 
protialkoholovou reakci. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Na počátku léčby může Antabus způsobovat ospalost a únavu, řízení motorových vozidel 
a ovládání mechanických strojů musí být proto věnována zvýšená pozornost. Objevit se 
může také nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, nepříjemný zápach z úst, kovová chuť 
a snížené libido. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativa není.  

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánované léčby. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánované léčby. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře 
na všechno, co mě ve vztahu k plánované léčbě zajímá, a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas 
s navrženým postupem odvolat. 

Potvrzuji, že jsem byl poučen o účincích Antabusu, zejména o nutnosti zachovat 
naprostou abstinenci od alkoholu v průběhu jeho podávání a nejméně 2 týdny 
po poslední dávce. 

S provedením výše uvedené léčby souhlasím. 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 


