
 
 

 

 

 

 

Lista leków 

fotouczulających 
Poniższy wykaz został przygotowany przez  Jerome’a I. Levine’a, M.S., R.Ph. z Urzędu ds. Żywności i Leków USA 

(FDA). Wykaz opublikowano pod tytułem: „Medications That Increase Sensitivity To Light: A 1990 Listing” 

(„Leki zwiększające wrażliwość na światło: wykaz dla roku 1990”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lista leków fotouczulających 
 

Przy prowadzeniu PDT należy upewnić się, że pacjent nie przyjmował leków fotouczulających. 

 

Na kolejnych stronach zamieszczono wykaz najczęściej spotykanych materiałów fotouczulających. Nie jest to 

wykaz wszystkich substancji mogących mieć działanie fotouczulające. Przed skorzystaniem z wykazu należy 

pamiętać, że: 

 

• NIE U WSZYSTKICH osób stosujących lub przyjmujących poniższe leki wystąpi reakcja fotouczuleniowa. 

Ponadto u osoby, u której wystąpi reakcja uczuleniowa, reakcja ta NIE MUSI koniecznie wystąpić 

ponownie lub występować za każdym razem. 

• Dany lek NIE POWODUJE u wszystkich osób reakcji skórnych o tym samym nasileniu. 

• Nazwy handlowe produktów powinny być traktowane jedynie jako przykłady; wykaz nazw NIE 

ODZWIERCIEDLA wszystkich nazw, pod którymi sprzedawany jest dany produkt rodzajowy. 

 

Poniższy wykaz został przygotowany przez Jerome’a I. Levine’a, M.S., R.Ph. z Urzędu ds. Żywności i Leków USA 

(FDA). Wykaz opublikowano pod tytułem: „Medications That Increase Sensitivity To Light: A 1990 Listing” 

(„Leki zwiększające wrażliwość na światło: wykaz dla roku 1990”). 

 

FDA potwierdza, że jest to najbardziej aktualny wykaz. Wymienienia produktów handlowych, ich źródeł lub 

zastosowań w związku z raportowanym tu materiałem nie należy interpretować jako udzielenia tym 

produktom faktycznego lub domniemanego poparcia ze strony Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA 

(DHHS) lub firmy Medicaloo G.m.b.H. 

 

Nazwa rodzajowa Nazwa handlowa Klasa terapeutyczna 

Griseofulwina ultramikronizowana Grisactin Ultra antybiotyk, przeciwgrzybiczy 

Guanetydyna + Hydrochlorotiazyd Esimil przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Haloperidol Haldol przeciwpsychotyczny, uspokajający 

Heksachlorofen Phisohex antybakteryjny 

Hydralazyna + Hydrochlorotiazyd Apresazide przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydralazyna Apresoline-Esidrix przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydrochlorotiazyd Esidrix przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydrochlorotiazyd Hydrodiuril przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydrochlorotiazyd Oretic przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydrochlorotiazyd Oreticyl przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydrochlorotiazyd+ Triamteren Dyazide przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydrochlorotiazyd Maxzide przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydroflumetiazyd Diucardin przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydroflumetiazyd Saluron przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Hydroflumethiazid + Rezerpina Salutensin/ 

Salutensin-Demi 

przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Ibuprofen Advil (<1%) NLPZ,* przeciwartretyczny 

Ibuprofen Motrin (<1%) NLPZ,* przeciwartretyczny 

Imipramina Tofranil przeciwdepresyjny (trójpierścieniowy)  

Indapamid Lozol przeciwnadciśnieniowy, diuretyk 

Interferon alfa-2b Intron A (<1%) przeciwwirusowy 

Izokarboksazyd Marplan przeciwdepresyjny, inhibitor MAO 

Izotretinoina Accutane przecitrądzikowy 

Ketoprofen Orudis (<1%) NLPZ,* przeciwartretyczny 



 
 

 

Labetalol Normodyne przeciwnadciśnieniowy, bloker receptorów 

beta- i alfa-adrenergicznych 

Labetalol + Hydrochlorotiazyd Normozide bloker receptorów beta- i alfa-adrenergicznych, 

diuretyk tiazydowy 

 TrandateHCT bloker receptorów beta- i alfa-adrenergicznych, 

diuretyk tiazydowy 

Lizynopryl + Hydrochlorotiazyd Prinzide przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

 Zestoretic przeciwnadciśnieniowy,diuretyk tiazydowy 

Lowastatyna Mevacor przeciwcholesterolowy 

Maprotilyna Ludiomil przeciwdepresyjny 

Meperidyna + Prometiazyna Mepergan nasenny, przeciwbólowy 

Mezoridazyna Serentil przeciwpsychotyczny, uspokajający 

Metacyklina Rondomycin antybiotyk 

Metazolamid Neptazane przeciwjaskrowy 

Metdilazyna Tacaryl przeciwhistaminowy, przeciwświądowy 

Metotreksat Folex przeciwmetabolitowy, przeciwłuszczycowy 

 Metotreksat przeciwmetabolitowy, przeciwłuszczycowy 

 Mexate/Mexate-AQ przeciwmetabolitowy, przeciwłuszczycowy 

Metyklotiazyd Aquatensen przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

 Enduron przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Metyklotiazyd + Dezerpidyna Enduronyl przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Metyklotiazyd + Rezerpina Diutensen-R przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Meyldopa + Hydrochlorotiazyd Aldoril przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Meyldopa + Chlorotiazyd Aldoclor przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Metolazon Diulo przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

 Mykrox przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

 Zaroxolyn przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Metoprolol + Hydrochlorotiazyd Lopressor HCT bloker receptorów beta-adrenergicznych, 

diuretyk tiazydowy 

Minocyklina  Minocin antybiotyk 

Minoksydol Rogaine stymulator wzrostu włosów 

Nabilon Cesamet przeciwwymiotny, przeciwmdłościowy 

Nadolol + Bendroflumetiazyd Corzide przeciwnadciśnieniowy, bloker receptorów 

beta-adrenergicznych 

Kwas nalidyksowy NegGram przeciwdrobnoustrojowy 

Naprosyn Anaprox NLPZ,* przeciwartretyczny 

 Naproxen NSAID,*przeciwartretyczny 

Nifedipina Adalat przeciwdusznicowy, przeciwnadciśnieniowy, 

bloker kanałów wapniowych 

 Procardia przeciwdusznicowy, przeciwnadciśnieniowy, 

bloker kanałów wapniowych 

Norfloksacyna Noroxin przeciwbakteryjny 

Nortryptylina Pamelor przeciwdepresyjny (trójpierścieniowy) 

Oksytetracyklina Terramycin antybiotyk 

Perfenazyna Trilafon przeciwpsychotyczny, uspokajający 

Perfenazyna + Amitryptylina Etrafon przeciwdepresyjny (trójpierścieniowy), 

uspokajający 

 Triavil przeciwdepresyjny (trójpierścieniowy), 

uspokajający 



 
 

 

Fenylobutazon Butazolidin NLPZ,* przeciwartretyczny 

Fenylopropanoloamina + 

Chlorfeniramina 

Ornade Spansule przeciwhistaminowy, obkurczający naczynia 

Fenylopropanoloamina + 

Feniramina + Pyrilamina 

Triaminic TR przeciwhistaminowy, obkurczający naczynia 

Fenytoina Dilantin przeciwdrgawkowy 

Piroksykam Feldene NLPZ,* przeciwartretyczny 

Politiazyd Renese przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Prazosyna + Politiazyd Minizide przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Prochlorperazyna Compazine przeciwmdłościowy, przeciwwymiotny 

Prometazyna Phenergan przeciwhistaminowy 

Propranolol + Hydrochlorotiazyd Inderide bloker receptorów beta-adrenergicznych, 

diuretyk tiazydowy 

Protryptylina Vivactil przeciwdepresyjny (trójpierścieniowy) 

Pyrazinamide Pyrazinamide przeciwzakaźny, przeciwgruźlicowy 

Chinetazon Hydromox przeciwnadciśnieniowy, diuretyk 

Chinidyny glukonian Quinaglute Dura-

Tabs 

przeciwarytmiczny 

Chinidyny siarczan Quindex Extentabs przeciwarytmiczny 

 Quinora przeciwarytmiczny 

Chinina Quinamm przeciwko protozom 

Rauwolfia + Serpentina + 

Bendroflumetiazyd 

Rauzide przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Reserpine + Chlorotiazyd Diupres przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Rezerpina + Hydrochlorotiazyd Hydropres przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

 Serpasil-Esidrix przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Rezerpina + Hydralazyna + 

Hydrochlorotiazyd 

Ser-Ap-Es przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Selegilina Eldepryl przeciwko chorobie Parkinsona, inhibitor MAO 

Spironolakton + Hydrochlorotiazyd Aldactazide przeciwnadciśnieniowy, diuretyk tiazydowy 

Sulfacytyna Renoquid antybiotyk 

Sulfadoksyna + Pirymetamina Fansidar przeciwmalaryczny, przeciwko protozoom 

Sulfametizol + Fenazopirydyna Thiosulfil-A przeciwbólowy (drogi moczowe), antybiotyk 

Sulfametoksazol Gantanol antybiotyk 

Sulfametoksazol + Fenazopirydyna Azo Gantanol przeciwbólowy (drogi moczowe), antybiotyk 

Sulfapirydyna (Generic only)  hamujący opryszczkowate zapalenie skóry 

Sulfasalazine Azulfidine przeciwzapalny (jelita) 

Sulfinpirazon Anturane przeciwko dnie moczanowej, 

przeciwhiperurikemiczny 

Sulfasoksazol Gantrisin antybiotyk 

Sulfasoksazol + Fenazopirydyna Azo Gantrisin przeciwbólowy (drogi moczowe), antybiotyk 

Sunlindak Clinoril (<1%) NLPZ,* przeciwartretyczny 

Terfenadyna Seldane przeciwhistaminowy 

Tetracyklina Achromycin antybiotyk 

 Sumycin antybiotyk 

Tioridazyna Mellaril przeciwpsychotyczny, uspokajający 

Tiotiksen Navane przeciwpsychotyczny, uspokajający 

Timolol + Hydrochlorotiazyd Timolide bloker receptorów beta-adrenergicznych, 

diuretyk tiazydowy 



 
 

 

Tolazamid Tolinase przeciwcukrzycowy (doustny), sulfonylomocznik 

Tolbutamid Orinase przeciwcukrzycowy (doustny), sulfonylomocznik 

Tretinoina Retin-A przeciwtrądzikowy (miejscowy) 

Triamteren Dyrenium przeciwnadciśnieniowy, diuretyk 

Trifluoperazyna Stelazine przeciwpsychotyczny, uspokajający 

Triflupromazyna Vesprin przeciwwymiotny, przeciwpsychotyczny 

Trimeprazyna Temaril przeciwpsychotyczny, uspokajający 

Trimetoprim Trimpex antybiotyk 

Trimetoprim + Sulfametoksazol Bactrim antybiotyk 

 Septra antybiotyk 

Trimipramina Surmontil przeciwdepresyjny (trójpierścieniowy) 

Tripelennamina PBZ przeciwhistaminowy 

Triprolidina  Actidil przeciwhistaminowy 

Triprolidina + Pseudoefedryna Actifed przeciwhistaminowy, obkurczający naczynia 

Vinblastyna Velban przeciwnowotworowy 

 

Istnieje również grupa produktów, które posiadają stwierdzone działanie uwrażliwiające skórę na działanie 

promieniowania ultrafioletowego, na przykład chlorowcowane salicyloanilidy i związki pokrewne stosowane 

jako środki antybakteryjne w kremach pierwszej pomocy, preparatach przeciwtrądzikowych i mydłach 

dezodorujących. 

 

Perfumy i wody kolońskie zawierające furokumaryny – związki z produktów naturalnych, takich jak rośliny czy 

ich owoce – zawierają naturalne olejki mogące uczulać skórę na światło słoneczne. W niektórych płynach po 

goleniu i wodach kolońskich stosowane jest również piżmo ambrowe, które również wywołuje reakcje skórne 

na promieniowanie UV. 

 

Niektóre produkty do makijażu zawierają wymienione poniżej barwniki mogące wywoływać niepożądane 

reakcje pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, co jest jeszcze jednym powodem do oczyszczania 

skóry przed opalaniem. Poniższe barwniki mogą również występować w niektórych produktach spożywczych: 

 

Akrydyna 

Antracen 

Siarczek kadmu 

Eozyna (występuje w szmince) 

Erytrozyna 

Fluorescyna 

Błękit metylenowy, fiolet metylenowy, oranż metylenowy i czerwień metylenowa  

Czerwień obojętna 

Róż bengalski  

Błękit toluidynowy 

Trypaflawina 

Błękit trypanowy 

6-Acetoksy-2, 4-dimetylo-m-dioksan (konserwant w produktach z filtrem UV) 

Benzofenony (Aramis, Clinique i inne) 

Cynamoniany (Aramis, Estee Lauder i inne) 

Oksybenzon (Eclipse, PreSun i inne) 

Estry PABA(Eclipse, Block Out, Sea & Ski i inne) 

Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) (Pabagel, Pabanol, PreSun i inne) 

 



 
 

 

Inne środki fotouczulające, produkty, filtry UV zawierające składniki o udokumentowanym działaniu 

fotouczulającym 

 

Środki przeciwgrzybicze Fentichlor, Jadit, Multifungin 

Środki przeciwdrobnoustrojowe, 

antyseptyczne 

Bitionol, chlorheksydyna, heksachlorofen 

Sztuczne słodziki Cyklaminian wapnia, cyklaminiany, cykloheksylosulfaminian sodu 

Smoła węglowa i jej pochodne do leczenia 

łuszczycy i przewlekłych wyprysków oraz 

stosowane w szamponach do włosów 

Antracen, liczne związki fenolowe, naftalen, fenantren, asfalt 

naturalny, tiofen,  

Kosmetyki i barwniki Akrydyna, eozyna, erytrocyna, fluoresceina, błękit metylenowy, 

fiolet metylowy, czerwień oranżowa, parafenylenodiamina, róż 

bengalski, trypaflawina, błękit trypanowy 

Środki dezodorujące i bakteriostatyczne w 

mydłach 

Chlorowcowane karbanilidy, chlorowcowane fenole, 

chlorowcowane salicyloanilidy 

Fluorescencyjne środki rozjaśniające Blankophor dla celulozy, nylonu lub włókien wełnianych 

Melanogeny (furokumaryny) Metoksypsoraleny, produkty naftowe, psoralen 

Perfumy i artykuły toaletowe Olejki eteryczne, piżmo ambrowe, olejek bergamotowy, olejek 

cedrowy, olejek cytronowy, olejek lawendowy, olejek cytrynowy, 

olejek limetkowy, olejek rozmarynowy, olejek sandałowy 

Perfumy, środki smakowe, przyprawy Rutaceae (roślina), Umbelliferae (roślina) 

Tatuaże Siarczek wapnia 

 

*Niesteroidowy lek przeciwzapalny 

 

Uwaga: pozycje oznaczone gwiazdką (*) obarczone są większym prawdopodobieństwem wywoływania reakcji 

fotouczuleniowych. Sumarycznie, wymienione powyżej leki wywołują reakcje u mniej niż 1% pacjentów. 

Pacjentom, u których wystąpią nietypowe “oparzenia słoneczne” albo alergiczne lub wypryskowe reakcje na 

powierzchniach skóry wystawionych na działanie światła należy zalecać poinformowanie lekarze lub 

farmaceuty o problemie i przerwać narażenie na promieniowanie UV. Dane o fotowrażliwości na podstawie 

Pharmacist's Letter. 

 

Główne klasy leków odpowiedzialnych za reakcje fotouczuleniowe (przykłady wymienione w kolejności nazw 

rodzajowych) 

 

LEKI PRZECIWDEPRESYJNE 

klomipramina (Anafranil) 

izokarboksazyd (Marplan) 

maprotilina (Ludiomil) 

mirtazapina (Remeron) 

sertalina (Zoloft) 

LEKI TRÓJPIERŚCIENIOWE, np. Elavil, Asendin, Norpramin, Sinequan, Tofranil, Aventyl, Vivactil, Surmontil 

wenlafaksyna (Effexor) 

 

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE 

astemizol (Hismanal) 

cetyryzyna (Zyrtec) 

cyproheptadyna (Periactin) 

dimenhydrinat (Dramamine) 



 
 

 

difenhydramina (Benadryl) 

hydroksyzyna (Atarax, Vistaril) 

loratadyna (Claritin) 

terfenadyna (Seldane) 

 

LEKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE 

azytromycyna (Zithromax) 

griseofulwina (Fulvicin, Grisactin) 

*kwas nalidyksowy (NegGram) 

CHINOLONY, np. Cipro, Penetrex, Levaquin, Floxin, *Maxaquin, Noroxin, *Zagam 

sulfasalazyna (Azulfidine) 

*SULFONAMIDY, np. Gantrisin, Bactrim, Septra 

TETRACYKLINY, np., *Declomycin, Vibramycin, Minocin, Terramycin 

 

LEKI PRZECIWPASOŻYTNICZE 

*bitionol (Bitin) 

chlorochina (Aralen) 

meflochina (Lariam) 

pamoinian pyrwinium (Povan, Vanquin) 

chinina 

 

LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE 

chlorprotiksen (Taractan, Tarasan) 

haloperidol (Haldol) 

*FENOTIAZYNY, np. Compazine, Mellaril, Stelazine, Phenergan, Thorazine 

risperidon (Risperdal) 

tiotiksen (Navane) 

 

CHEMIOTERAPEUTYKI PRZECIWNOWOTWOROWE 

*dakarbazyna (DTIC) 

fluorouracyl (5-FU) 

metotreksat (Mexate) 

prokarbazyna (Matulane, Natulan) 

winblastyna (Velban, Belbe) 

 

LEKI SERCOWO-NACZYNIOWE (patrz również Diuretyki) 

INHIBITORY ACE, np. Capoten Vasotec Monapril, Accupril, Altace, Univasc 

*amiodaron (Cordarone) 

diltiazem (Cardizem) 

dizopiramid (Norpace) 

losartan (Hyzaar) 

lowastatyna (Mevacor) 

nifedypina (Procardia) 

prawastyna (Pravachol) 

chinidyna (Quinaglute) 

simwastatyna (Zocor) 

sotalol (Betapace) 

 

DIURETYKI (Patrz również Leki sercowo-naczyniowe) 



 
 

 

acetazolamid (Diamox) 

amilorid (Midamor) 

furosemid (Lasix) 

metolazon (Diulo, Zaroxolyn) 

*TIAZYDY, np. HydroDiuril, Naturetin 

 

*SULFONYLOMOCZNIKI HIPOGLIKEMIZUJĄCE 

acetoheksamid (Dymelor) 

chlorpropamid (Diabinese) 

glimepiryd (Amaryl) 

glipizyd (Glucotrol) 

gliburyd (DiaBeta, Micronase) 

tolazamid (Tolinase) 

tolbutamid (Orinase) 

 

NLPZ 

Wszelkie niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen (Motrin), naproksen (Anaprox, Naproxyn), Orudis, 

Feldene, Voltaren, etc. 

Nowe NLPZ obejmują: 

etodolak (Lodine), nabumeton (Relafen), oksaprozynę (Daypro) 

 

FILTRY UV 

*benzofenony (Arimis, Clinique) 

cynamoniany (Arimis, Estee Lauder) 

dioksybenzon (Solbar Plus) 

oksybenzon (Eclipse, PreSun, Shade) 

PABA (PreSun) 

*estry PABA (Block Out, Sea & Ski, Eclipse) 

 

INNE 

benzokaina 

nadtlenek benzoilu (Oxy 10) 

karbamazepina (Tegretol) 

chlorodiazepoksyd (Librium) 

smoła węglowa (Tegrin, Zetar) 

ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE, DOUSTNE 

estazolam (ProSom) 

*etretinat (Tegison) 

felbamat (Felbatol) 

gabapentyna (Neurontin) 

sole złota (Myochrysine, Ridaura, Solganal) 

heksachlorofen (pHisoHex) 

hypericum (St. John's Wort) 

interferon beta-1b (Betaseron) 

*izotretinon (Accutane) 

masoprokol (Actinex) 

olsalazyna (Dipentum) 

*OLEJKI ETERYCZNE, np. olejek bergamotowy, olejek cytronowy, olejek lawendowy, olejek sandałowy, olejek 

cedrowy, olejek piżmowy 



 
 

 

*PSORALENY 

selegilina (deprenyl, Eldepryl) 

*tretinoina (Retin-A, Vitamin A Acid) 

zolpidem (Ambien) 

 

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE 

Astemizol 

Azatadyna 

Bromfeniramina 

Buklizyna 

Karbinoksamina 

Cetyryzyna 

Chlorfeniramina 

Klemastyna 

Cyklizyna 

Cyproheptadyna 

Dekschlorfeniramina 

Dimenhydrinat 

Difenhydramina 

Difenylopiralina 

Doksylamina 

Hydroksyzyna 

Loratadyna 

Meklizyna 

Metapirylen 

Metdilazyna 

Orfenadryna 

Feniramina 

Prometazyna 

Pirilamina 

Terfenadyna 

Trimeprazyna 

Tripelennamina 

Triprolidyna 

 

SMOŁA WĘGLOWA I JEJ POCHODNE (przykłady wymienione w kolejności nazw handlowych) 

Alphosyl  

Aquatar 

Denorex szampon leczniczy 

DHS Tar Gel szampon  

DOAK szampon  

Estar 

Ionil T Plus 

LAVATAR 

Medotar 

T\Derm Tar emolient 

Tegrin szampon  

T\Gel szampon leczniczy 

Zetar szampon  



 
 

 

 

ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE, DOUSTNE I ESTROGENOWE (pigułki antykoncepcyjne, żeńskie hormony 

płciowe) 

ESTROGENY 

Chlorotrianizen 

Dietylostilbestrol 

Estradiol 

Estrogeny, sprzężone 

Estrogens, estryfikowane 

Estropipan 

PROGESTOGENY 

Etynyloestradiol 

Medroksyprogesteron 

Megestrol 

Noretindron 

Norgestrel 

Chinestrol 

 

NLPZ: NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE (przeciwartretyczne) 

Diklofenak 

Diflunisal 

Fenoprofen 

Flurbiprofen 

Ibuprofen 

Indometacyna 

Ketoprofen 

Meklofenamat 

Naproksen 

Fenylobutazon 

Piroksykam 

Sulindak 

Suprofen 

Tolmetyna 

 

FENOTIAZYNY (ważniejsze środki uspokajające, przeciwwymiotne) 

Acetofenazyna 

Butaperazyna 

Karfenazyna 

Chlorpromazyna 

Etopropazyna 

Flufenazyna 

Mezoridazyna 

Metdilazyna 

Metotrimeprazyna 

Perfenazyna 

Piperacetazyna 

Prochlorperazyna 

Promazyna 

Prometazyna 



 
 

 

Propiomazyna 

Tietylperazyna 

Tiorydazyna 

Trifluoperazyna 

Triflupromazyna 

Trimeprazyna 

 

PSORALENY 

Metoksalen 

Trioksalen 

 

SULFONAMIDY (leki „sulfa”, środki przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzakaźne) 

Acetazolamid 

Sulfacytyna 

Sulfadiazyna 

Sulfadoksyna 

Sulfametizol 

Sulfametoksazol 

Sulfapirydyna 

Sulfasalazyna 

Sulfinpyrazon 

Sulfisoksazol 

 

SULFONYLOMOCZNIKI (doustne środki przeciwcukrzycowe, środki hipoglikemizujące) 

Acetoheksamid 

Chlorpropamid 

Glipizyd 

Gliburyd 

Tolazamid 

Tolbutamid 

 

DIURETYKI TIAZYDOWE („pigułki wodne”) 

Bendroflumetiazyd 

Benzotiazyd 

Chlorotiazyd 

Chlortalidon 

Cyklotiazyd 

Hydrochlorotiazyd 

Hydroflumetiazyd 

Metyklotiazyd 

Politiazyd 

Trichlormetiazyd 

 

TETRACYKLINY (antybiotyki, środki przeciwzakaźne) 

Chlortetracyklina 

Demeklocyklina 

Doksycyklina 

Metacyklinae 

Oksytetracyklina 



 
 

 

Tetracyklina 

 

TRÓJPIERŚCIENIOWE LEKI PRZECIWDEPRESYJNE 

Amitryptylina 

Amoksapine 

Klomipramina 

Dezypramina 

Doksepina 

Imipramina 

Izokarboksazyd 

Maprotilina 

Mirtazapina 

Nortryptylina 

Protryptylina 

Sertalina 

Trimipramina 


