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Eplerenonă
pronunțat ca (e pler' en one)

de ce este prescris acest medicament?

Eplerenona este utilizată singură sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata hipertensiunea arterială. 

Eplerenona face parte dintr-o clasă de medicamente numite antagonişti ai receptorilor mineralocorticoizi. Acționează 

prin blocarea acțiunii aldosteronului, o substanță naturală din organism care crește tensiunea arterială.

Hipertensiunea arterială este o afecțiune comună și, atunci când nu este tratată, poate provoca leziuni ale creierului, inimii, 

vaselor de sânge, rinichilor și altor părți ale corpului. Leziunile acestor organe pot provoca boli de inimă, un atac de cord, 

insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral, insuficiență renală, pierderea vederii și alte probleme. Pe lângă 

administrarea de medicamente, schimbarea stilului de viață va ajuta și la controlul tensiunii arteriale. Aceste schimbări 

includ o dietă săracă în grăsimi și sare, menținerea unei greutăți sănătoase, exerciții fizice de cel puțin 30 de minute în 

majoritatea zilelor, nefumatul și consumul moderat de alcool.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Eplerenona se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată sau de două ori pe zi, cu sau fără 

alimente. Pentru a vă ajuta să vă amintiți să luați eplerenonă, luați-o aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție 

instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu 

o înțelegeți. Luați eplerenonă exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris 

de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de eplerenonă și vă poate crește doza după 4 săptămâni.

Eplerenona controlează hipertensiunea arterială, dar nu o vindecă. Poate dura 4 săptămâni sau mai mult înainte de a simți 

beneficiul complet al eplerenonei. Continuați să luați eplerenonă chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați eplerenonă fără a 

discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua eplerenonă,
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la eplerenonă, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de eplerenonă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

nu luați eplerenonă dacă luați amilorid (Midamor), amilorid și hidroclorotiazidă, itraconazol 
(Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral), suplimente de potasiu, spironolactonă (Aldactone), 
spironolactonă și hidroclorotiazidă (Aldactazide), triamteren sau (D) triamteren și 
hidroclorotiazidă (Dyazide, Maxzide).

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și suplimente nutritive luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: inhibitori ai enzimei de conversie a 

angiotensinei (ECA), cum ar fi benazepril (Lotensin, în Lotrel), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec, în Vaseretic), fosinopril, lisinopril (în Prinzide, în Zestoretic), și quinapril (Accupril, în Accuretic, în Quinaretic); antagonişti ai receptorilor 

angiotensinei II, cum ar fi azilsartan (Edarbi, în Edarbyclor), candesartan (Atacand, în Atacand HCT), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, în Avalide), losartan (Cozaar, în Hyzaar), olmesartan (Benicar, în Azor). , în Benicar HCT), 

telmisartan (Micardis, în Micardis HCT, în Twynsta) și valsartan (Diovan, în Diovan HCT, Exforge); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofenul (Advil, Motrin) și naproxenul (Aleve, Naprosyn); 

cimetidină (Tagamet); claritromicină (Biaxin); danazol; delavirdină (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină); fluconazol (Diflucan); fluoxetină (Prozac, Sarafem, Selfemra); fluvoxamină 

(Luvox); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); izoniazidă (Laniazid, în Rifamate, Rifater); litiu (Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodonă; verapamil (Calan, Covera, 

Verelan, în Tarka); și zafirlukast (Accolate). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. claritromicină (Biaxin); danazol; delavirdină 

(Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină); fluconazol (Diflucan); fluoxetină (Prozac, Sarafem, Selfemra); fluvoxamină (Luvox); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan), 

ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); izoniazidă (Laniazid, în Rifamate, Rifater); litiu (Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodonă; verapamil (Calan, Covera, Verelan, în Tarka); și zafirlukast (Accolate). Este posibil ca medicul 

dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. claritromicină (Biaxin); danazol; delavirdină (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele); eritromicină 

(EES, E-Mycin, Eritrocină); fluconazol (Diflucan); fluoxetină (Prozac, Sarafem, Selfemra); fluvoxamină (Luvox); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); izoniazidă (Laniazid, în 

Rifamate, Rifater); litiu (Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodonă; verapamil (Calan, Covera, Verelan, în Tarka); și zafirlukast (Accolate). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 

monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. fluvoxamină (Luvox); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); izoniazidă (Laniazid, în Rifamate, Rifater); litiu (Lithobid); 

metronidazol (Flagyl); nefazodonă; verapamil (Calan, Covera, Verelan, în Tarka); și zafirlukast (Accolate). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 

efectele secundare. fluvoxamină (Luvox); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); izoniazidă (Laniazid, în Rifamate, Rifater); litiu (Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodonă; 

verapamil (Calan, Covera, Verelan, în Tarka); și zafirlukast (Accolate). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată niveluri mari de potasiu în sânge, diabet, gută sau boli 
hepatice sau renale.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați eplerenonă, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

Nu utilizați înlocuitori de sare care conțin potasiu în timp ce luați eplerenonă. Dacă medicul dumneavoastră vă prescrie o dietă 

săracă în sare sau cu conținut scăzut de sodiu, urmați cu atenție aceste instrucțiuni.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Eplerenona poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

ameţeală
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diaree

dureri de stomac

tuse

oboseala excesiva

simptome asemănătoare gripei

mărirea sau sensibilitatea sânilor

sângerare vaginală anormală

Unele reacții adverse pot fi grave. Următoarele simptome sunt mai puțin frecvente, dar dacă aveți 
oricare dintre ele, sunați imediat medicului dumneavoastră:

dureri în piept

furnicături în brațe și picioare

pierderea tonusului muscular

slăbiciune sau greutate în picioare

confuzie

lipsa de energie

piele rece, cenușie

bătăi neregulate ale inimii

Eplerenona poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să nu lăsați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi dispozitivele 

săptămânale pentru pastile și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii și

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603004.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p


14.04.22, ora 16:31 Eplerenonă: MedlinePlus informații despre medicamente

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

leșin

ameţeală

vedere încețoșată

stomac deranjat

furnicături în brațe și picioare

pierderea tonusului muscular

slăbiciune sau greutate în picioare

confuzie

lipsa de energie

piele rece, cenușie

bătăi neregulate sau lente ale inimii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va verifica tensiunea arterială în mod regulat și va 

comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la eplerenonă.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Inspra®

Ultima revizuire - 15.02.2016
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