
 NAVODILO ZA UPORABO 
 

Diamox
®
 SR 250 mg kapsule s podaljšanim sproščanjem 

(acetazolamid) 

 
 

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! 

 
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav 

imajo znake bolezni, podobne vašim. 
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se 

tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
 
Kaj vsebuje navodilo:  

1. Kaj je zdravilo Diamox
®
 SR

 
in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Diamox
®
 SR

 
 

3. Kako jemati zdravilo Diamox
®
 SR  

4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje zdravila Diamox

®
 SR  

6.  Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
 
1. KAJ JE ZDRAVILO DIAMOX

®
 SR

 
IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 

 
Zdravilo Diamox

®
 SR

 
vsebuje zdravilno učinkovino acetazolamid in spada v skupino zdravil, imenovanih zaviralci 

karboanhidraze.  
Zdravilo Diamox

®
 SR se uporablja za zdravljenje glavkoma (očesnega obolenja), tako da zniža tlak v očesu. 

 
 
2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO DIAMOX

®
 SR  

 
NE jemljite zdravila Diamox

®
 SR: 

• če ste alergični na sulfonamide, njihove derivate, vključno z acetazolamidom, ali katerokoli sestavino zdravila 
(navedeno v poglavju 6); 
• če imate hude težave z jetri; 
• če imate ali ste imeli hude težave z ledvicami; 
• če imate poseben tip glavkoma, imenovan kronični nekongestivni glavkom zaprtega zakotja (o tem vam bo lahko 
svetoval vaš zdravnik); 
• če je delovanje nadledvičnih žlez zmanjšano (imenovano tudi Addisonova bolezen); 
• če imate v krvi nizko raven natrija in/ali kalija ali visoko raven kloridnih ionov (o tem vam bo lahko svetoval vaš 
zdravnik); 
• če ste mlajši od 12 let. 
 
Posvetujte se z zdravnikom, če kateri od zgoraj navedenih opisov velja tudi za vas.  
 
Opozorila in previdnostni ukrepi: 

Pred začetkom jemanja zdravila Diamox
®
 SR se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 

 
Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Diamox

®
 SR in se pred jemanjem posvetujte s svojim 

zdravnikom ali s farmacevtom, če: 

• imate ali ste imeli težave z ledvicami, kot so ledvični kamni; 
• imate težave s pljuči, kot sta kronični bronhitis ali emfizem, ki otežujeta dihanje; 
• imate sladkorno bolezen ali težave z ravnjo sladkorja v krvi; 
• ste starejši od 65 let. 
 
Majhno število ljudi, ki se zdravijo z antiepileptiki, kot je acetazolamid, so obhajale misli o tem, da bi se 
poškodovali ali storili samomor. Če se take misli kadar koli pojavijo tudi pri vas, se takoj posvetujte z 
zdravnikom. 
 
Otroci zdravila Diamox

®
 SR ne smejo uporabljati. 

 
 
 
 
 



Druga zdravila in zdravilo Diamox
®
 SR 

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katero koli drugo zdravilo, tudi 
če ste ga dobili brez recepta. Učinki teh zdravil se lahko spremenijo, še posebno če jemljete ali uporabljate katero 
od spodaj navedenih zdravil: 
• zdravila za srce, kot so srčni glikozidi (npr. digoksin); 
• zdravila za zniževanje krvnega tlaka; 
• zdravila proti strjevanju krvi (npr. varfarin); 
• zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, ki zmanjšujejo raven sladkorja v krvi (npr. metformin); 
• zdravila za zdravljenje epilepsije ali krčev (predvsem fenitoin, primidon, karbamazepin ali 
topiramat); 
• zdravila, ki vplivajo na presnovo folne kisline, npr. metotreksat, pirimetamin ali trimetoprim; 
• steroidi, kot je prednizolon; 
• acetilsalicilna kislina in sorodna zdravila, npr. salicilna kislina ali holinijev salicilat za zdravljenje ustnih razjed; 
• druga zdravila iz skupine zdravil, ki se imenujejo zaviralci karboanhidraze (uporabljajo se za zdravljenje 
povišanega tlaka v očeh); 
• amfetamini (poživila), kinidin (za zdravljenje nepravilnega bitja srca), metenamin 
(preprečuje okužbe sečil) ali litij (za zdravljenje hudih duševnih težav); 
• natrijev hidrogenkarbonat (uporablja se za zdravljenje stanj, ko je v telesu preveč kisline); 
• ciklosporin (uporablja se za zaviranje imunskega sistema po presaditvah organov). 
 
Zdravilo Diamox

®
 SR

 
lahko vpliva na nekatere medicinske teste. Če boste v bolnišnici ali kliniki opravljali 

medicinski test, morate zdravnika obvestiti, da jemljete zdravilo Diamox
®
 SR. 

 
Nosečnost in dojenje 

• ne vzemite tega zdravila, če ste noseči ali menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev; 
• če dojite ali nameravate dojiti, lahko zdravilo jemljete samo, če vam je tako svetoval zdravnik. 
 
Če ste noseči ali dojite, se pred jemanjem katerega koli zdravila posvetujte s svojim zdravnikom ali s 
farmacevtom. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

Če se v času jemanja zdravila Diamox
®
 SR počutite zaspano ali zmedeno, ne smete voziti ali upravljati s stroji. 

Zdravilo Diamox
®
 SR lahko včasih povzroči kratkovidnost; če se ta pojavi pri vas in menite, da ne morete več 

varno voziti, se ustavite in se posvetujte s svojim zdravnikom. 
 
Pomembna informacija o nekaterih sestavinah zdravila Diamox

®
 SR

 

Zdravilo vsebuje barvilo sončno rumeno FCF (E 110), ki lahko povzroči alergijske reakcije. 
 
 
3. KAKO JEMATI ZDRAVILO DIAMOX

®
 SR

 
 

 

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila svojega zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se 
posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 
• Vedno vzemite toliko kapsul, kot vam je naročil zdravnik. Informacija o številu kapsul bo navedena tudi na 
nalepki na škatlici. 
• Običajno priporočeno odmerjanje je 1 ali 2 kapsuli na dan, ki ju boste vzeli tik pred obrokom ali tik po obroku. 
• Kapsule zdravila Diamox

®
 SR morate pogoltniti cele z nekaj vode. Kapsul ne smete žvečiti ali drobiti. 

• Odmerki se med posamezniki razlikujejo, kar je odvisno od njihovega stanja. Če niste prepričani, koliko kapsul 
morate vzeti ali kdaj jih morate vzeti, vprašajte farmacevta. 
• Pred začetkom zdravljenja in med njim bo zdravnik naročil pregled krvi, da bo preveril, ali je zdravljenje z 
zdravilom Diamox

®
 SR za vas primerno. 

 
Uporaba zdravila Diamox

®
 SR pri otrocih ni priporočljiva. 

 
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Diamox

®
 SR, kot bi smeli 

Takoj poiščite medicinsko pomoč. Pokličite svojega zdravnika ali pojdite na oddelek nujne medicinske pomoči v 
najbližji bolnišnici. S seboj vzemite preostale kapsule in to navodilo, da bo zdravstveno osebje vedelo, katero 
zdravilo ste vzeli. 
 
Če ste pozabili vzeti zdravilo Diamox

®
 SR 

Zdravilo vzemite takoj, ko se spomnite. Če naj bi naslednji odmerek vzeli prej kot v 2 urah, izpustite pozabljeni 
odmerek in nadaljujte z jemanjem kapsul kot običajno. 
NE vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. 
  
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
 



4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 

 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Diamox

®
 SR neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 

Vsako zdravilo lahko povzroči alergijske reakcije, čeprav so hude alergijske reakcije zelo redke. Zdravnika 
morate takoj obvestiti, če se pri vas nenadoma pojavijo zasoplost, težave z dihanjem, otekanje vek, 
obraza ali ustnic, izpuščaj ali srbenje (še posebno če je prizadeto celo telo). 
Takoj obvestite svojega zdravnika, če opazite katerega od naslednjih neželenih učinkov: 

• zmanjšanje števila belih krvnih celic in trombocitov, kar se lahko kaže kot neobičajne modrice ali krvavitve ali kot 
povečano tveganje za okužbe, povišana telesna temperatura, huda mrzlica, vneto grlo ali ustne razjede; 
• modrice ali drobne rdeče ali vijoličaste pike na koži; 
• hudo kožno obolenje, ki lahko prizadene tudi usta in druge dele telesa. Obolenje lahko napreduje do hude kožne 
reakcije, ki se začne s pojavom bolečih rdečih področij na koži, nato se pojavijo veliki mehurji, konča pa se z 
luščenjem kože ter vrhnjice v ustih, nosu, očeh ali na spolovilih. Obolenje lahko spremljajo povišana telesna 
temperatura in mrzlica, bolečine v mišicah in splošno slabo počutje; 
• šibkost ali paralizo ter zmanjšano mišično napetost; 
• krče; 
• bolečino ali pekoč občutek pri izločanju seča, težave z izločanjem seča ali prenehanje izločanja seča, pojav krvi 
v seču; 
• črno ali katranasto blato ali če v blatu opazite kri; 
• obolenje jeter s slabostjo, bruhanjem, izgubo teka, splošnim slabim počutjem, povišano telesno temperaturo, 
srbenjem, rumeno obarvano kožo in oči ter temno barvo seča; 
• anemijo ali zaviranje kostnega mozga (stanje, pri katerem je zmanjšano število rdečih krvnih celic. Simptomi so 
utrujenost, glavoboli, zasoplost pri telesni aktivnosti, omotica in bledica). 
 
Če opazite naslednje neželene učinke, čim prej obvestite svojega zdravnika: 

• bolečino v spodnjem delu trebuha, 
• belkasto sivo blato. 
 
Mogoče je, da se bodo pojavili tudi naslednji neželeni učinki: 

• glavobol 
• driska 
• slabosti ali bruhanje, izguba teka, žeja ali kovinski okus v ustih 
• omotica, izguba popolnega nadzora nad rokami ali nogami 
• rdečica 
• potreba po pogostejšem izločanju seča kot običajno 
• utrujenost ali razdražljivost 
• občutek prevelike vznemirjenosti 
• mravljinčenje ali otrplost prstov na rokah ali nogah, hladne okončine 
• depresija 
• dremavost ali zmedenost 
• izguba zanimanja za spolnost 
• zvonjenje v ušesih ali težave s sluhom 
• začasna kratkovidnost, ki izzveni pri zmanjšanju odmerka ali prekinitvi zdravljenja 

 

 
Če zdravilo Diamox

®
 SR jemljete dalj časa, lahko včasih vpliva na količino kalija ali natrija v krvi. Zdravnik bo to 

preveril s krvnimi testi. Pri dolgotrajnem zdravljenju lahko kosti postanejo krhkejše, tveganje za ledvične kamne pa 
se lahko poveča. Občasno se lahko zviša ali zniža raven sladkorja v krvi. 
 

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
 
 
5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DIAMOX

®
 SR 

 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
Kapsule shranjujte v originalni ovojnini pri sobni temperaturi (15 °C do 30 °C), dokler jih ne boste potrebovali. 
Tako boste kapsule zaščitili pred svetlobo in vlago, ki bi jima lahko škodovali.  
 
Zdravila Diamox

®
 SR ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli. 

Datume izteka roka se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga 
ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 
 
 
 



6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE 
 
Kaj vsebuje zdravilo Diamox

®
 SR  

Zdravilna učinkovina je acetazolamid. Vsaka kapsula vsebuje 250 mg acetazolamida. 
Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza (E 460), natrijev lavrilsulfat, prečiščena voda, 
etilceluloza, hidroksipropilmetilceluloza (E 464), tekoči parafin, oranžno barvilo opaspray K-1R-2506  
[hidroksipropilceluloza, titanov dioksid (E 171), rumeno barvilo FD & C No. 6 (E 110)]. 
Ovojnica kapsule vsebuje želatino, titanov dioksid (E 171), rumeni železov oksid (E 172) in eritrozin (E 127). 
 
Izgled zdravila Diamox

®
 SR in vsebina pakiranja 

Kapsule zdravila Diamox
®
 SR sestavljata prozorni in oranžni del, na vsaki kapsuli pa je v črni barvi odtisnjen napis 

‘GS 250’. Pakirane so v pretisnih omotih po 30 kapsul. 
 
Izdelovalec: 

Goldshield Pharmaceuticals Ltd, NLA Tower, 12–16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 0XT, Združeno 
kraljestvo 
in 
Tillomed Laboratories Limited, 3 Howard Road Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8ET, Združeno 
kraljestvo 
 
Imetnik dovoljenja za vnos zdravila v Republiko Slovenijo:  

Lenis d.o.o., Preloge 53, Ljubljana-Šmartno 
 
Navodilo je bilo nazadnje revidirano novembra 2010 (10795/LF/E). 


