
Pretsāpju medikamentu lietošana 
grūtniecības laikā

Medikamenta apraksts kursā  
“Pacientu medikamentozā aprūpe”



Situācijas apraksts

Paciente: Grūtniece

Sūdzība: Izmežģījusi potīti

Vajadzība: Pretsāpju medikamenta izvēle



Pretsāpju medikamenti izmežģījumu 
sāpju mazināšanai

Ibuprofen (Advil, Motrin IB) - kategorija C, līdz 30.gr nedēļai riski pret 
ieguvumiem; no 30.gr nedēļas - nav ieteicams.

Naproxen sodium (Aleve) - kategorija C. Nav ieteicams. 

Acetaminophen (Tylenol, Paracetamol) - kategorija A. Var tikt lietots 
grūtniecības laikā.

http://30.gr
http://30.gr


Acetaminophen  
Indikācijas

Nelielu vai vidēju sāpju mazināšanai

Var tikt lietots gan galvassāpju, gan 
muguras, muskuļu, zobu sāpju, artrīta, 
saaukstēšanās, drudža, kā arī 
izmežģījumu sāpju mazināšanai.



Acetaminophen  
Blaknes

Bieži: Drudzis

Reti, bet nekavējoties veicama sazināšanās 
ar aprūpes sniedzēju: 

asiņaini izkārnījumi; 

asiņu piejaukums urīnā; 

pēkšņas, asas sāpes muguras lejasdaļā;

asiņošana vai asins izplūdumi uz ādas;

dzelteni acs āboli vai āda.



Acetaminophen  
Lietošana - parenterāli

Svars 50 kg vai lielāks: 1000 mg IV ik 6 stundas 
VAI 650 mg IV ik 4 stundas

Max vienreizējā deva: 1000 mg

Min intervāls: ik 4 stundas

Max diennakts deva: 4000 mg 24 stundu laikā

Svars mazāks par 50 kg: 15 mg/kg IV ik 6 stundas 
VAI 12.5 mg/kg IV ik 4 stundas

Max vienreizējā deva: 15 mg/kg

Min intervāls: ik 4 stundas

Max diennakts deva: 75 mg/kg 24 stundu laikā



Acetaminophen  
Lietošana - per os

Tūlītējas iedarbības: 325 mg līdz 1 g 
per os ik 4 līdz 6 stundas

Minimālais intervāls: ik 4 stundas

Max vienreizējā deva: 1000 mg

Max diennakts deva: 4 g 24 stundu laikā



Acetaminophen  
Lietošana - pagarinātas darbības

Pagarinātas iedarbības: 1300 mg per 
os ik 8 stundas

Max diennakts deva: 3900 mg 24 
stundu laikā



Acetaminophen  
Lietošana - rektāli

650 mg rektāli ik 4 līdz 6 stundas

Max diennakts deva: 3900 mg 24 
stundu laikā



Brīdinājums

Acetaminophen lietošana grūtniecības laikā  
29 dienas un ilgāk tiek saistīta ar 
paaugstinātiem riskiem, ka mazulim pēc 
piedzimšanas attīstīsies uzvedības 
traucējumi - hiperaktivitāte un 
uzmanības deficīta sindroms.
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