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Czy ten kac będzie trwał wiecznie? Czego można się spodziewać, a także jak sobie radzić. 
Jeśli jesteś w ferworze potwornego kaca, ulga nie może nadejść wystarczająco szybko. Na 
szczęście kac zwykle znika w ciągu 24 godzin. Istnieje kilka doniesień online o nich trwających 
około 3 dni, ale nie możemy znaleźć zbyt wielu dowodów na poparcie tego. 
 
Mimo to 24 godziny mogą wydawać się nieskończonością, gdy masz do czynienia ze zbiorem 
fizycznych i psychicznych oznak i symptomów – zobacz, strona główna. A także w zależności 
od wielu elementów, niektóre objawy mogą być nawet gorsze niż inne pod względem 
intensywności, a także okresu. Wymieniając objawy, oto kilka najczęstszych: 
 

• dojmująca frustracja 

• suchość w ustach 

• naprawdę czuję się zmęczony i „nie z tego” 

• rozstrój żołądka 

• podrażnienie 

• wrażliwość na światło i dźwięk 

• problemy ze snem 

• zawroty głowy lub uczucie, jakby obszar się kręcił 
 

Harmonogram zależy od kilku punktów 
 
Istnieje kilka zmiennych, które wpływają na to, jak długo trwa kac i jak bardzo źle się czujesz. 
Ile trzeba było wypić? Wierzcie lub nie, ale według badania z 2017 roku liczba wypijanych 
napojów ma znaczący wpływ na to, jak długo trwa kac. 
 

 
 
 

Jednak spożywanie większej ilości alkoholu zwykle prowadzi do znacznie poważniejszego 
kaca, a poważny kac zwykle trwa dłużej. Tylko ile odpoczynku dostajesz (lub nie dostajesz). 
Istnieją dowody na to, że zminimalizowanie odpoczynku po wypiciu alkoholu prowadzi do 
znacznie bardziej ekstremalnego kaca. Alkohol wpływa na sen, i to niezbyt dobrze. Może 
pomóc ci zasnąć szybciej, ale sen może być fragmentaryczny i krótki. 

https://wsse-poznan.pl/
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Im mniej odpoczywasz po spożyciu alkoholu, tym gorzej będziesz się czuł. 
 
Spożywanie alkoholu na pusty brzuch. 
 
Rozkoszowanie się niektórymi bevvies na pusty brzuch nigdy nie jest doskonałym pomysłem 
z kilku powodów. Po pierwsze, powoduje szybsze odurzenie i sprawia, że kolejne cierpienia 
są o wiele bardziej prawdopodobne. Ponadto kac często jest bardziej dotkliwy po wypiciu 
alkoholu na pusty brzuch. Alkohol również podrażnia wyściółkę komórkową brzucha. Jeśli nie 
piłeś, o wiele bardziej prawdopodobne jest odczuwanie dyskomfortu w brzuchu, a także 
wymiotów po spożyciu alkoholu. Dokładnie, jak bardzo jesteś odwodniony. 
 
Alkohol ma działanie moczopędne, które sprawia, że sikasz znacznie częściej, co prowadzi do 
odwodnienia, jeśli nie pijesz wody. Jeśli spożywasz alkohol w ilości wystarczającej do 
wymiotów, wydalanie jest jeszcze bardziej płynne. 
 
Umiarkowane odwodnienie może wywołać migrenę, suchość w ustach, a także sprawić, że 
poczujesz się naprawdę zamroczony i wyczerpany – wszystkie typowe objawy kaca. Im 
bardziej jesteś wysuszony, tym gorzej będziesz się naprawdę czuł, a także znacznie dłużej. 
 

Istniejące warunki zdrowotne. 
 
Problemy kliniczne, które wpływają na sposób, w jaki organizm metabolizuje alkohol lub te, 
które wpływają na poziom glukozy we krwi, mogą wpływać na stopień nasilenia i czas 
trwania kaca. Niektóre przykłady to choroby nerek i wątroby oraz cukrzyca. 
 
Jeśli masz skłonność do napadów migreny, dodatkowo bardziej prawdopodobne jest, że 
będziesz mieć problemy z kacem, zwłaszcza kacowymi bólami głowy, ponieważ alkohol jest 
typowym wyzwalaczem migreny. 
 
Konkretne leki. Niektóre leki zakłócają zdolność organizmu do prawidłowego 
metabolizowania alkoholu. Dlatego najprawdopodobniej wymiotujesz, a kac utrzymuje się 
przez dłuższy czas. Niektóre popularne leki, które wpływają na sposób postępowania 
organizmu, z którego składa się alkohol:. 
 

• leki przeciwdepresyjne. 

• leki przeciwlękowe. 

• leki na reakcje alergiczne. 

• antybiotyki. 
 
Zawsze skontaktuj się z lekarzem lub farmakologiem przed spożyciem, jeśli bierzesz 
jakiekolwiek leki. 
 
Twój wiek. Nie wyobrażasz sobie tego; w rzeczywistości nie możesz trzymać alkoholu tak, jak 
to zrobiłeś. Wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność naszego organizmu do radzenia sobie z 
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substancjami toksycznymi. W związku z tym możesz liczyć na mniej alkoholu (a także na 
dłużej) niż poprzednio. Przepraszam.  
Tylko jak uzyskać ulgę. Nie ma szybkiego rozwiązania, jeśli chodzi o kaca, ale jest kilka 
punktów, które możesz zrobić, aby punkty były jeszcze wygodniejsze, gdy czekasz. 
 
Dopilnuj tego: Pozostań nawilżona. Picie wody i soków pomoże Ci pozostać nawodnionym. 
Może to pomóc zmniejszyć niektóre oznaki i objawy, a także sprawić, że poczujesz się 
znacznie lepiej. 
 
Odpocząć. Pamiętaj, że alkohol nie jest dobry na wypoczynek najwyższej jakości. Nawet jeśli 
wydaje się, że spałeś wystarczająco dużo, najprawdopodobniej nie było to naprawdę 
regenerujące. Jeśli naprawdę czujesz się podniecony po nocy spędzonej na alkoholu, 
pomocne może być nawet samo zamknięcie oczu. 

 

 
 
Konsumuj coś. Możesz nie mieć na to ochoty, jeśli kac każe ci biegać między kanapą a 
toaletą, ale spożywanie może pomóc w przywróceniu utraconych elektrolitów i rozwiązaniu 
problemów żołądkowych. Idź z nudnymi rzeczami (uwierz saltines, napar i salut). 
 
Weź środek przeciwbólowy. Leki przeciwbólowe dostępne bez recepty (OTC) mogą pomóc w 
frustracji związanej z kacem, a także w bólach mięśni. Ale pamiętaj, że środki przeciwbólowe 
i ibuprofen mogą pogorszyć twój żołądek, a także ac etaminofen może uszkodzić już 
nadwyrężoną wątrobę, jeśli dużo spożyłeś. Najlepiej jest wziąć którykolwiek z nich z 
odrobiną jedzenia. 


