
HASTA VE BAKICI EĞİTİMİ

Aliskiren ve Hidroklorotiyazid
Bu bilgiler Lexicomp'tan®ne için kullanıldığı, nasıl alınacağı, yan 
etkileri ve ne zaman sağlık uzmanınızı aramanız gerektiği de dahil 
olmak üzere bu ilaç hakkında bilmeniz gerekenleri açıklar.

Marka İsimleri: ABD

Tekturna HCT

Marka İsimleri: Kanada
Rasilez HCT [DSC]

Uyarı

Hamileyseniz almayın. Hamilelik sırasında kullanım, doğum kusurlarına 

veya doğmamış bebeğin kaybına neden olabilir. Bu ilacı kullanırken 

hamile kalırsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen 

doktorunuzu arayın.

Bu ilaç ne için kullanılıyor?

Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılır.
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Bu ilacı almadan ÖNCE doktoruma ne söylemeliyim?

Bu ilaca alerjiniz varsa; bu ilacın herhangi bir parçası; veya diğer ilaçlar, 

yiyecekler veya maddeler. Doktorunuza alerjiniz ve sahip olduğunuz 

belirtiler hakkında bilgi verin.

Sülfa alerjiniz varsa.

Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız: Siklosporin, dofetilid veya 
itrakonazol.

İdrar yapmada sorun yaşıyorsanız.

Yüksek kan şekeriniz (diyabet) veya böbrek hastalığınız varsa ve 
yüksek tansiyon veya kalbiniz için belirli ilaçlar alıyorsanız. 
Doktorunuzla konuşun.

Emziriyorsanız. Bu ilacı alırken emzirmeyin.

Bu, bu ilaçla etkileşime giren tüm ilaçların veya sağlık sorunlarının bir listesi 

değildir.

Doktorunuza ve eczacınıza tüm ilaçlarınızı (reçeteli veya reçetesiz, doğal 

ürünler, vitaminler) ve sağlık sorunlarınız hakkında bilgi verin. Tüm ilaçlarınız 

ve sağlık problemlerinizle birlikte bu ilacı almanın sizin için güvenli olup 

olmadığını kontrol etmelisiniz. Doktorunuza danışmadan herhangi bir ilaca 

başlamayın, durdurmayın veya dozunu değiştirmeyin.
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Bu ilacı alırken bilmem veya yapmam gereken bazı şeyler 
nelerdir?

Tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarınıza bu ilacı aldığınızı söyleyin. Buna 

doktorlarınız, hemşireleriniz, eczacılarınız ve diş hekimleriniz dahildir.

Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini görene kadar araba kullanmaktan ve uyanık olmanızı 

gerektiren diğer görevleri veya eylemleri yapmaktan kaçının.

Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için, oturuyorsanız veya 

uzanıyorsanız, yavaşça kalkın. Merdivenleri çıkarken ve inerken dikkatli 

olun.

Eylemlerinizi yavaşlatabilecek alkol, marihuana veya diğer esrar 
türlerini veya reçeteli veya reçetesiz ilaçlar kullanmadan önce 
doktorunuzla konuşun.

Kan şekeriniz yüksekse (diyabet), bu ilaç bazen kan şekerinizi 
yükseltebilir. Kan şekerinizi nasıl kontrol altında tutacağınız 
konusunda doktorunuzla konuşun.

Kafa karışıklığı, uykulu hissetme, daha fazla susuzluk, daha fazla aç, 

daha sık idrara çıkma, kızarma, hızlı nefes alma veya meyve gibi kokan 

nefes gibi yüksek kan şekeri belirtileriniz varsa doktorunuza bildirin.

Kan basıncınızı size söylendiği gibi kontrol edin.

Doktorunuzun size söylediği gibi kan tahlillerinizi kontrol ettirin. 
Doktorla konuş.

Bu ilaç bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir. tüm sağlığını anlat

Aliskiren ve Hidroklorotiyazid 3/11



Bu ilacı aldığınız bakım sağlayıcıları ve laboratuvar çalışanları.

Düşük tuzlu veya tuzsuz bir diyet yapıyorsanız, doktorunuzla konuşun.

İçinde potasyum bulunan bir tuz ikamesi, potasyum tutucu bir 
diüretik veya bir potasyum ürünü alıyorsanız, doktorunuzla 
konuşun.

Tansiyonu yükseltebilecek OTC ürünlerini kullanmadan önce doktorunuzla 

konuşun. Bunlara öksürük veya soğuk algınlığı ilaçları, diyet hapları, 

uyarıcılar, ibuprofen veya naproksen gibi steroid olmayan antienflamatuar 

ilaçlar (NSAID'ler) ve bazı doğal ürünler veya yardımcı maddeler dahildir.

Kolestiramin veya kolestipol alıyorsanız, bunları bu ilaçla 
nasıl alacağınız konusunda eczacınızla konuşun.

Gut ataklarına dikkat edin.

Lupusunuz varsa, bu ilaç lupusunuzu aktif hale getirebilir veya 

kötüleşebilir. Yeni veya daha kötü belirtiler alırsanız hemen doktorunuza 

bildirin.

Bu ilaç yüksek kolesterol ve trigliserit seviyelerine neden 
olabilir. Doktorla konuş.

Sıcak havalarda veya aktifken dikkatli olun. Sıvı kaybını durdurmak 
için bol sıvı tüketin.

Çok fazla teriniz, sıvı kaybınız, kusmanız veya gevşek 
dışkılarınız varsa doktorunuza söyleyin. Bu düşük tansiyona 
neden olabilir.
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65 yaşında veya daha büyükseniz, bu ilacı dikkatli kullanın. Daha fazla 

yan etkiniz olabilir.

Derhal doktorumu aramam gereken bazı yan etkiler nelerdir?

UYARI/DİKKAT:Nadir de olsa bazı kişilerde ilaç kullanırken çok kötü 
ve bazen ölümcül yan etkiler olabilir. Çok kötü bir yan etkiyle ilişkili 
olabilecek aşağıdaki belirti veya semptomlardan herhangi birine 
sahipseniz hemen doktorunuza söyleyiniz veya tıbbi yardım alınız:

Döküntü gibi alerjik reaksiyon belirtileri; kovanlar; kaşıntı; ateşli 
veya ateşsiz kırmızı, şişmiş, kabarmış veya soyulmuş cilt; hırıltı; 
göğüste veya boğazda sıkışma; nefes alma, yutma veya konuşma 
güçlüğü; olağandışı ses kısıklığı; veya ağzın, yüzün, dudakların, dilin 
veya boğazın şişmesi.

Ruh hali değişiklikleri, kafa karışıklığı, kas ağrısı veya zayıflığı, normal 

hissetmeyen bir kalp atışı, çok kötü baş dönmesi veya bayılma, hızlı kalp 

atışı, daha fazla susuzluk, nöbetler, çok yorgun veya zayıf hissetme, aç 

olmama, yapamama gibi sıvı ve elektrolit sorunlarının belirtileri idrar 

yapmak veya üretilen idrar miktarında değişiklik, ağız kuruluğu, göz 

kuruluğu veya çok kötü mide rahatsızlığı veya kusma.

İdrar yapamama, idrar miktarında değişiklik, idrarda kan veya 
aşırı kilo alma gibi böbrek sorunlarının belirtileri.
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Koyu renkli idrar, yorgun hissetme, aç olmama, mide veya mide 
ağrısı, açık renkli dışkı, kusma veya sarı cilt veya gözler gibi 
karaciğer sorunlarının belirtileri.

Kırmızı, şişmiş, kabarmış veya soyulmuş cilt (ateşli veya ateşsiz) gibi 

şiddetli cilt reaksiyonu (Stevens-Johnson sendromu) belirtileri; kırmızı 

veya tahriş olmuş gözler; veya ağız, boğaz, burun veya gözlerde 

yaralar.

Nefes darlığı, büyük kilo alımı veya kollarda veya bacaklarda 
şişme.

Bu ilaç bazı göz problemlerine neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu 

kalıcı görme kaybına neden olabilir. Göz sorunları meydana gelirse, 

görme değişikliği veya göz ağrısı gibi belirtiler genellikle bu ilaca 

başladıktan saatler ila haftalar sonra ortaya çıkar. Bu belirtilere 

sahipseniz hemen doktorunuzu arayın.

Nadiren, hidroklorotiyazid alan kişilerde belirli cilt kanseri türleri 

meydana gelmiştir. Cildinizi güneşten koruyunuz ve doktorunuzun 

size söylediği şekilde cildinizi kontrol ettiriniz. Bir benin renginde veya 

boyutunda bir değişiklik veya herhangi bir yeni veya değişen cilt 

yumrusu veya büyümesi varsa hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilacın diğer bazı yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar yan etkilere neden olabilir. Bununla birlikte, birçok insanın hiçbir yan 

etkisi yoktur veya yalnızca küçük yan etkileri vardır. Doktorunuzu arayın veya
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Bu yan etkilerden veya diğer yan etkilerden herhangi biri sizi rahatsız 

ediyorsa veya geçmiyorsa tıbbi yardım alın:

Baş dönmesi, yorgun veya zayıf hissetmek.

Öksürük.

İshal.

Grip benzeri belirtiler.

Eklem ağrısı.

Bunlar meydana gelebilecek tüm yan etkiler değildir. Yan etkiler 
hakkında sorularınız varsa doktorunuzu arayın. Yan etkiler hakkında 
tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın.

Yan etkileri ulusal sağlık kuruluşunuza bildirebilirsiniz.

Yan etkileri 1-800-332-1088 numaralı telefondan FDA'ya bildirebilirsiniz. Yan 

etkileri şu adresten de bildirebilirsiniz:https://www.fda.gov/medwatch.

Bu ilaç en iyi nasıl alınır?
Bu ilacı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Size verilen tüm bilgileri 

okuyun. Tüm talimatları yakından takip edin.

Yemekle birlikte veya yemeksiz alın, ancak her seferinde aynı şekilde alın. 

Her zaman yemekle birlikte alın veya her zaman aç karnına alın.

Bu ilacı günün aynı saatinde alın.

Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu ilacı doktorunuz veya diğer sağlık hizmeti 

sağlayıcınız tarafından size söylendiği şekilde almaya devam edin.
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Bu ilaç daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir. Uyku 
sorunları yaşamamak için yatma saatine çok yaklaşmamaya 
çalışın.

Doktorunuz tarafından daha az sıvı içmeniz söylenmedikçe bol miktarda 

kafeinsiz sıvı için.

Bir dozu kaçırırsam ne yapmalıyım?

Düşündüğünüz anda kaçırdığınız bir dozu alın.

Bir sonraki dozun zamanına yakınsa, kaçırdığınız dozu 
atlayın ve normal zamanınıza geri dönün.

Aynı anda 2 doz veya fazla doz almayınız.

Bu ilacı nasıl saklarım ve/veya atarım?

Orijinal kabında oda sıcaklığında saklayın.

Kuru bir yerde saklayın. Banyoda saklamayın.

Tüm ilaçları güvenli bir yerde saklayın. Tüm ilaçları çocukların ve evcil hayvanların 

erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçları atın. Size 
söylenmediği sürece tuvalete sifonu çekmeyin veya kanalizasyona 
boşaltmayın. İlaçları atmanın en iyi yolu hakkında sorularınız varsa 
eczacınıza danışın. Bölgenizde uyuşturucu geri alma programları 
olabilir.
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Genel uyuşturucu gerçekleri

Belirtileriniz veya sağlık sorunlarınız düzelmezse veya 
kötüleşirse doktorunuzu arayın.

İlaçlarınızı başkalarıyla paylaşmayın ve başkasının ilaçlarını 
almayın.

Bazı ilaçların başka bir hasta bilgilendirme broşürü olabilir. Bu ilaçla 

ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuz, hemşireniz, 

eczacınız veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcınızla konuşun.

Bazı ilaçların başka bir hasta bilgilendirme broşürü olabilir. 
eczacınıza danışınız. Bu ilaçla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, 
lütfen doktorunuz, hemşireniz, eczacınız veya diğer sağlık hizmeti 
sağlayıcınızla konuşun.

Doz aşımı olduğunu düşünüyorsanız, zehir kontrol merkezinizi arayın 

veya hemen tıbbi yardım alın. Neyin alındığını, ne kadar olduğunu ve ne 

zaman olduğunu söylemeye veya göstermeye hazır olun.

Tüketici Bilgilerinin Kullanımı ve Sorumluluk Reddi

Bu genelleştirilmiş bilgi, teşhis, tedavi ve/veya ilaç bilgilerinin sınırlı 
bir özetidir. Kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve kullanıcının 
potansiyel teşhis ve tedavi seçeneklerini anlamasına ve/veya 
değerlendirmesine yardımcı olacak bir araç olarak kullanılmalıdır. 
Belirli bir hasta için geçerli olabilecek durumlar, tedaviler, ilaçlar, 
yan etkiler veya riskler hakkındaki tüm bilgileri İÇERMEZ. Tıbbi 
tavsiye veya tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerini alması 
amaçlanmamıştır.
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sağlık hizmeti sunucusunun, bir hastanın özel ve benzersiz koşullarına 
ilişkin sağlık hizmeti sağlayıcısının muayenesine ve değerlendirmesine 
dayalıdır. Hastalar, sağlıkları, tıbbi soruları ve ilaç kullanımına ilişkin 
riskler veya faydalar dahil olmak üzere tedavi seçenekleri hakkında 
eksiksiz bilgi için bir sağlık uzmanıyla konuşmalıdır. Bu bilgiler, belirli 
bir hastayı tedavi etmek için herhangi bir tedaviyi veya ilacı güvenli, 
etkili veya onaylanmış olarak desteklemez. UpToDate, Inc. ve bağlı 
kuruluşları, bu bilgilerle veya bunların kullanımıyla ilgili herhangi bir 
garanti veya yükümlülüğü reddeder. Bu bilgilerin kullanımı, adresinde 
bulunan Kullanım Koşullarına tabidir.

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectnessterms.

Son İncelenme Tarihi
2020-10-26

Telif hakkı
© 2022 UpToDate, Inc. ve bağlı şirketleri ve/veya lisans verenleri. Tüm 

hakları Saklıdır.
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Herhangi bir sorunuz varsa, doğrudan sağlık ekibinizin bir 
üyesiyle iletişime geçin. MSK'da hastaysanız ve saat 17:00'den 
sonra, hafta sonu veya tatilde bir sağlayıcıya ulaşmanız 
gerekiyorsa, 212-639-2000'i arayın.

Daha fazla kaynak için ziyaret edinwww.mskcc.org/pesanal kütüphanemizde 

arama yapmak için

Aliskiren ve Hydrochlorothiazide - Son güncelleme 14 Nisan 2022 Tüm 
hakları Memorial Sloan Kettering Cancer Center'a aittir ve saklıdır.
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