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MEDICAMENTS.

ELS MEDICAMENTS I LA CONDUCCIÓ.
A l’igual que les drogues, els medicaments es troben
dins dels factors que poden afectar la capacitat de
conduir correctament, ja que alguns tenen un seguit
d’efectes indesitjables.
S’estima que entre un 5% i un 10% dels accidents de
trànsit son provocats per persones que prenen
medicació, ( això no treu que i hagi d’altres causes
adjuntes al fet de que es produeixi l’accident).
Al país es calcula que un 17% de la població utilitza
medicaments de forma habitual i crònica; i un de cada
quatre usuaris afirma que no ha rebut cap advertiment
sobre els possibles efectes adversos envers la
conducció.
L’agencia estatal de medicaments i productes sanitaris
ha de garantir que els medicaments venen
acompanyats de la informació necessària per el seu
bon ús.
A mes de la informació continguda als prospectes, tots
els medicaments que puguin reduir la capacitat de
conducció, han de dur la següent imatge:

A mes , la informació sobre els principis actius de tots
aquests medicaments es troba en un llistat que es pot
buscar a la web de AEMPS classificats per grups.
Entre aquests grups, els que mes afecten a la
conducció son:
- Els que actuen sobre el sistema nerviós, com els
ansiolítics, antidepressius, hipnòtics...
- Els tractaments contra les al·lèrgies
(antihistamínics ).
- Els relaxants musculars.
- Alguns col·liris
- Antineoplàstics e immune – moduladors

Aquests medicaments poden tenir infinitat
d’efectes adversos per conduir, per exemple:
- Efecte sedant i son
- Reducció dels reflexes i augment del temps de
reacció.
- Alteració de la percepció de les distancies.
- Hiperactivitat i hiper- reactivitat.
- Alteracions oftalmològiques o de l’audició.
- Confusió i atordiment.
- Alteracions del to muscular.
Es molt important que consulteu aquesta
informació sempre que preneu ( o algú del vostre
entorn ) un medicament i hagueu de conduir.
A mes recordeu que l’automedicació es molt
perillosa, sempre he de posar-vos en contacte
amb el metge abans de començar a prendre cap
medicament.

