
Informacje na temat leków przeznaczonych do leczenia uzależnienia od alkoholu 

NAZWA OPIS DZIAŁANIA DAWKOWANIE WSKAZANIA DO STOSOWANIA WAŻNE INFORMACJE 

Akamprozat 
Nazwa 
handlowa: 
Campral 

Zmniejsza chęć 
spożywania alkoholu. 
Zmniejsza niektóre 
objawy odstawienia 
alkoholu (np. bezsenność, 
niepokój). 

Jedna tabletka 
trzy razy 
dziennie. 

Problem alkoholowy w rodzinie; 
Silna potrzeba spożywania 
alkoholu; Bardzo pomocny dla 
osób doświadczających objawów 
zespołu odstawiennego. 

Może pogorszyć pracę nerek u osób z 
chorobą nerek. 
Regularne przyjmowanie leku może 
być trudne z uwagi na konieczność 
stosowania go 3 razy dziennie. 

Disulfiram 
Nazwa 
handlowa: 
Antabus 

Lek wywołuje bardzo 
nieprzyjemną reakcję 
organizmu w przypadku 
spożycia alkoholu. 

Jedna tabletka 
dziennie. 

Problem alkoholowy w rodzinie; 
Uporczywe myśli dotyczące 
spożywania alkoholu; Wcześniejsze 
pozytywne doświadczenia związane 
ze stosowaniem disulfiramu; Duże 
wsparcie osób z najbliższego 
otoczenia, które zapewnią większą 
kontrolę nad przyjmowaniem leku. 

Lek może powodować zaburzenia pracy 
wątroby lub serca. Nie zaleca się 
stosowania leku w ciąży lub u osób 
cierpiących na choroby przewlekłe, jak 
niewydolność serca lub cukrzyca. Nie 
zaleca się stosowania leku u osób 
niebędących w stanie całkowicie 
zrezygnować z przyjmowania alkoholu, 
bo wywołuje on u nich bardzo 
nieprzyjemną reakcję organizmu. 

Naltrekson 
Nazwa 
handlowa: 
Postać doustna: 
Revia  
Postać dożylna: 
Vivitrol 

Zmniejsza chęć spożywania 
alkoholu. 
Zmniejsza nasilenie potrzeby 
spożywania alkoholu. 
Zażywanie leku opóźnia 
efekty działania alkoholu. 

Jedna tabletka 
dziennie lub jeden 
zastrzyk w 
miesiącu. 

Bardzo skuteczny u osób z 
problemem alkoholowym w 
rodzinie; 
Dość skuteczny u osób 
odczuwających silną potrzebę 
spożywania alkoholu; Pomaga 
zredukować ilość przyjmowanego 
alkoholu lub całkowicie z niego 
zrezygnować. 

Niezalecany u osób z ostrą 
niewydolnością wątroby lub 
przyjmujących leki opioidowe. Zastrzyki 
mogą być bolesne. Zastrzyki nie są 
zalecane u osób odczuwających lęk przed 
igłami. Przeciwbólowe leki opioidowe 
nie będą działać w pełni skutecznie i 
może być konieczne omówienie innych 
opcji z lekarzem prowadzącym. 

Źródło: Zmodyfikowany tekst SAMHSA/CSAT TIP 49, zaktualizowano 9/2022 



Informacje na temat leków przeznaczonych do leczenia uzależnienia od leków 
opioidowych 

Źródło: Zmodyfikowany tekst SAMHSA/CSAT TIP 49, zaktualizowano 9/2022 

NAZWA OPIS DZIAŁANIA DAWKOWANIE WSKAZANIA DO STOSOWANIA WAŻNE INFORMACJE 

Buprenorfina  
Nazwa handlowa: 
Postać doustna: 
~Suboxone  
~Zubsolv 
~Subutex 
~Inne nazwy 
Postać dożylna: 
~Sublocade 

Zmniejsza chęć 
zażywania opioidów. 
Zmniejsza objawy 
zespołu 
odstawiennego. 
Częściowo chroni 
przed 
przedawkowaniem 
opioidów. 

Stosowanie w 
formie tabletek 
powlekanych lub 
podjęzykowych 
raz dziennie lub 
częściej. Raz w 
miesiącu w formie 
zastrzyku. 

W przypadku występowania głodu 
opioidowego i/lub objawów zespołu 
odstawiennego; Lek odpowiedni dla 
kobiet w ciąży lub matek karmiących; Dla 
osób chcących korzystać z możliwości 
odbioru przepisanego leku w aptece; 
Możliwość przyjmowania leku w formie 
zastrzyku w przypadku problemów z 
codziennym dawkowaniem. 

Ten lek może powodować objawy 
zespołu odstawiennego u osób 
stosujących go równolegle z opioidami.  

Metadon 

Zmniejsza chęć 
zażywania opioidów. 
Niweluje objawy 
zespołu 
odstawiennego. 
Częściowo chroni 
przed 
przedawkowaniem 
opioidów. 

Doustnie raz 
dziennie. 
Przeważnie w 
postaci płynnej do 
picia. 

W przypadku dożylnego stosowania 
opioidów; W przypadku trudności z 
odstawieniem opioidów oraz 
uporczywych myśli dotyczących ich 
stosowania; W przypadku nasilonych 
objawów zespołu odstawiennego; 
Bezpieczna opcja dla kobiet w ciąży lub 
karmiących piersią; W przypadku wielu 
nieudanych prób odstawienia; Kiedy 
terapia innymi lekami nie przyniosła 
zamierzonych efektów. 

Ryzyko przedawkowania, może 
powodować senność. Może wywoływać 
zaburzenia pracy serca lub problemy z 
oddychaniem, szczególnie w przypadku 
równoległego stosowania benzodiazepin 
lub spożywania alkoholu. Warunkiem 
rozpoczęcia stosowania leku jest udział w 
programie leczenia uzależnienia od 
opioidów (Opioid Treatment Program, 
OTP) – lek nie jest wydawany w aptekach 
do stosowania w domu (pojedyncze 
dawki możliwe do zabrania do domu są 
dostępne w ramach programu OTP). 

Naltrekson 
Nazwa 
handlowa: 
Vivitrol 

Zmniejsza chęć 
zażywania opioidów. 
Niweluje efekty 
działania innych 
opioidów.  

Zastrzyk raz w 
miesiącu. 

W przypadku głodu opioidowego i/lub 
objawów zespołu odstawiennego u osób, 
które nie przyjmowały wcześniej innych 
leków; Możliwość przyjmowania w 
formie zastrzyków w przypadku 
problemów z codziennym 
dawkowaniem; Dla osób odpornych na 
działanie metadonu lub buprenorfiny lub 
odczuwających skutki uboczne w wyniku 
stosowania tych leków.  

Niezalecany u osób z ostrą 
niewydolnością wątroby lub 
przyjmujących leki opioidowe. U osób, 
które niedawno zażywały opioidy, na 
początku stosowania może wywoływać 
silne objawy zespołu odstawiennego. 
Zastrzyki mogą być bolesne. Zastrzyki nie 
są zalecane u osób odczuwających lęk 
przed igłami. Przeciwbólowe leki 
opioidowe nie będą działać w pełni 
skutecznie i może być konieczne 
omówienie innych opcji z lekarzem 
prowadzącym. W przypadku przerwania 
stosowania leku wzrasta ryzyko 
przedawkowania opioidów. 


