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MEDIKAMENTO PASKIRTIS 

Disulfiramas (Esperal® ir kiti vaistai) – tai 
pagalbinė priklausomybės nuo alkoholio 
gydymo priemonė, kurią skiria specialistas 
(gydytojas psichiatras, šeimos gydytojas, medici-
nos gydytojas ir kiti).

Disulfiramas blokuoja kepenų fermento 
skaidančio alkoholį, aktyvumą. Pavartojus alko-
holio (nors ir mažais kiekiais), organizme kaupiasi 
acetaldehidas. Jis sukelia pacientui nemalonią 
sisteminę reakciją, kuri pasireiškia veido 
paraudimu, galvos skausmu, širdies plakimu, 
pykinimu ir vėmimu. 

Reakcija į alkoholį prasideda per 10 min. po 
alkoholio pavartojimo, ir įprastai trunka 
30–60 min., 

•  alkoholiu
(alkoholio gali būti vaistų, losjonų, aerozolių 
sudėtyje);

•  priešmikrobiniais medikamentais
(nepageidaujamas poveikis vartojant greta 
metronidazolą, izoniazidus);

•  antikoaguliantais
(padidina varfarino, acenokumarolio
poveikį);

•  antidepresantais
(triciklis antidepresantas amitriptilinas susti-
prina organizmo reakciją į alkoholį, padidėja 
triciklių antidepresantų
koncentracija kraujo plazmoje);

•  prieštraukuliniais medikamentais;

•  benzodiazepinais
(padidėja benzodiazepinų koncentracija 
kraujo plazmoje);

•  teofilinu.

galvos skausmas, odos bėrimas, mieguistumas, 
nuovargis, sumažėjęs lytinis potraukis, nemalo-
nus skonis burnoje gali pasireikšti gydymo 
pradžioje. Kepenų pakenkimas (apetito stoka, 
pykinimas, gelta) retai pasireiškia (dažniausiai 
per 60 dienų). 

RETAS:

periferinių nervų uždegimas, optinis neuritas, 
psichozė, alerginis dermatitas.

LABAI RETAS:

NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

NEPAGEIDAUJAM REIŠKINIAI
GALI PASIREIKŠTI
SĄVEIKAUJANT SU ŠIAIS
VAISTAIS IR MEDŽIAGOMIS:
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KONTRAINDIKACIJOS:

•  širdies nepakankamumas

•  koronarinė širdies liga

•  buvę smegenų kraujotakos sutrikimai

•  padidėjusio kraujospūdžio liga

•  ryškūs asmenybės sutrikimai

•  savižudybės rizika

•  psichozė

•  alkoholio vartojimas

•  nėštumas

•  maitinimas krūtimi

•  jautrumas disulfiramui

DISULFIRAMĄ REIKIA SKIRTI 
ATSARGIAI, ESANT:

•  inkstų nepakankamumui

•  kepenų ligoms

•  kvėpavimo ligoms

•  cukriniam diabetui

•  hipotireozei

•  galvos smegenų traumoms

Disulfiramas yra 500 mg tabletės, supakuotos 

po 20.

Disulfiramą galima pradėti vartoti tik praėjus

24 val. nuo paskutinio alkoholio vartojimo. 

Rekomenduojamas vaisto dozavimas gydymo 
pradžioje:
1–3 dienos. 1 tabletė (500 mg)

4–5 dienos. 0,5 tabletės (250 mg)

Toliau gydymas tęsiamas po 0,5 tabletės (250 

mg), 0,25 tabletės (0,125 mg) arba, prireikus, 

skiriama 1 tabletė (500 mg). 

Rekomenduojama pirmą mėnesį numatyti 
pakartotines konsultacijas 1 kartą per savaitę, 
vėliau – kartą per dvi savaites.
Rekomenduojma gydymo trukmė – 6 mėn. ir 
ilgiau.

Jeigu vartojant disulfiramą įvyksta atkrytis, vaisto 

vartojimą reikia nutraukti,  tačiau organizmo 

reakcija į alkoholį gali reikštis iki 14 dienų po 

vaisto nutraukimo.

SKYRIMO INDIKACIJOS 
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Rekomenduojama disulfiramą skirti pacientams 
su vidutine ir sunkia priklausomybe nuo 
alkoholio, kurie: 

•  sėkmingai nutraukė alkoholio vartojimą,
•  nori susilaikyti nuo alkoholio.

Disulfiramas yra įjautrinantis organizmą
alkoholiui vaistas. Net pavartojus mažą alkoholio 
dozę, disulfiramas sukelia labai nemalonius 
simptomus ir taip padeda siekti susilaikymo nuo 
alkoholio motyvuotiems ir bendradarbiaujantiems 
su specialistais pacientams.

! DISULFIRAMAS NEGYDO ILGALAIKIO 
ALKOHOLIO VARTOJIMO PASEKMIŲ 
ORGANIZMUI.

! DISULFIRAMAS NETAIKOMAS
ALKOHOLIO SUKELTOS
ABSTINENCIJOS BŪKLĖS GYDYMUI.

! DISULFIRAMAS YRA NAUDOTINAS 
TIK KUOMET, KAI PACIENTAS TURI 
NUOSTATĄ SUSILAIKYTI NUO
ALKOHOLIO VARTOJIMO.

  INFORMACIJA APIE VAISTĄ
IR JO SKYRIMĄ


