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Aliskiren và Hydrochlorothiazide
Thông tin này từ Lexicomp®giải thích những điều bạn cần biết về thuốc này, bao 

gồm thuốc được sử dụng để làm gì, cách dùng thuốc, tác dụng phụ của thuốc và khi 

nào nên gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Tên thương hiệu: US

Tekturna HCT

Tên thương hiệu: Canada

Rasilez HCT [DSC]

Cảnh báo

Không dùng nếu bạn đang mang thai. Sử dụng trong thời kỳ mang thai 

có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc mất thai nhi. Nếu bạn có thai hoặc dự 

định có thai trong khi dùng thuốc này, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay 

lập tức.

Thuốc này được sử dụng để làm gì?

Nó được sử dụng để điều trị huyết áp cao.
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Tôi cần nói gì với bác sĩ TRƯỚC KHI dùng thuốc này?

Nếu bạn bị dị ứng với thuốc này; bất kỳ phần nào của thuốc này; hoặc bất kỳ loại 

thuốc, thực phẩm hoặc chất nào khác. Nói với bác sĩ của bạn về tình trạng dị ứng 

và những dấu hiệu bạn đã có.

Nếu bạn bị dị ứng với sulfa.

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây: Cyclosporine, dofetilide 

hoặc itraconazole.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đi tiểu.

Nếu bạn có lượng đường trong máu cao (tiểu đường) hoặc bệnh thận và đang 

dùng một số loại thuốc điều trị huyết áp cao hoặc tim của bạn. Nói chuyện với 

bác sĩ của bạn.

Nếu bạn đang cho con bú. Không cho con bú trong khi bạn dùng 

thuốc này.

Đây không phải là danh sách tất cả các loại thuốc hoặc các vấn đề sức khỏe tương tác với 

thuốc này.

Nói với bác sĩ và dược sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc (theo toa hoặc OTC, các 

sản phẩm tự nhiên, vitamin) và các vấn đề sức khỏe của bạn. Bạn phải kiểm tra để 

đảm bảo rằng bạn an toàn khi dùng thuốc này với tất cả các loại thuốc và các vấn 

đề sức khỏe của bạn. Không bắt đầu, ngừng hoặc thay đổi liều lượng của bất kỳ 

loại thuốc nào mà không kiểm tra với bác sĩ của bạn.
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Một số điều tôi cần biết hoặc làm khi dùng thuốc này là gì?

Cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết rằng bạn 

dùng thuốc này. Điều này bao gồm bác sĩ, y tá, dược sĩ và nha sĩ của bạn.

Tránh lái xe và làm các công việc hoặc hành động khác khiến bạn phải cảnh giác cho đến 

khi bạn thấy loại thuốc này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Để giảm nguy cơ cảm thấy chóng mặt hoặc bất tỉnh, hãy đứng dậy từ từ 

nếu bạn đang ngồi hoặc nằm. Hãy cẩn thận khi đi lên và xuống cầu 

thang.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi bạn sử dụng rượu, cần sa hoặc 

các dạng cần sa khác, hoặc thuốc theo toa hoặc OTC có thể làm chậm 

hành động của bạn.

Nếu bạn có lượng đường trong máu cao (tiểu đường), thuốc này đôi khi có thể làm tăng 

lượng đường trong máu. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về cách giữ lượng đường trong 

máu của bạn trong tầm kiểm soát.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có các dấu hiệu của lượng đường trong 

máu cao như lú lẫn, cảm thấy buồn ngủ, khát nhiều hơn, đói hơn, đi 

tiểu thường xuyên hơn, đỏ bừng, thở nhanh hoặc hơi thở có mùi hoa 

quả.

Kiểm tra huyết áp của bạn như bạn đã được thông báo.

Kiểm tra công việc máu như bạn đã được bác sĩ yêu cầu. Nói 
chuyện với bác sĩ.

Thuốc này có thể ảnh hưởng đến một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Cho biết tất cả tình hình sức khỏe của bạn
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nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và nhân viên phòng thí nghiệm mà bạn dùng thuốc này.

Nếu bạn đang ăn kiêng ít muối hoặc không có muối, hãy nói chuyện với bác sĩ.

Nếu bạn đang dùng chất thay thế muối có chứa kali, thuốc lợi tiểu 
tiết kiệm kali hoặc sản phẩm chứa kali, hãy nói chuyện với bác sĩ 
của bạn.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi sử dụng các sản phẩm OTC có thể 

làm tăng huyết áp. Chúng bao gồm thuốc ho hoặc thuốc cảm, thuốc ăn 

kiêng, chất kích thích, thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như 

ibuprofen hoặc naproxen, và một số sản phẩm hoặc chất hỗ trợ tự nhiên.

Nếu bạn dùng cholestyramine hoặc colestipol, hãy nói chuyện với 

dược sĩ của bạn về cách dùng chúng với loại thuốc này.

Theo dõi các cơn gút.

Nếu bạn bị lupus, thuốc này có thể làm cho bệnh lupus của bạn hoạt động hoặc trở nên tồi tệ hơn. 

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ dấu hiệu mới hoặc tồi tệ hơn.

Thuốc này có thể gây ra mức cholesterol và chất béo trung tính cao. 

Nói chuyện với bác sĩ.

Hãy cẩn thận trong thời tiết nóng hoặc khi đang hoạt động. Uống nhiều chất 

lỏng để ngăn mất chất lỏng.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đổ quá nhiều mồ hôi, mất chất lỏng, đi 

ngoài ra máu hoặc phân lỏng. Điều này có thể dẫn đến huyết áp thấp.
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Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên, hãy sử dụng thuốc này một cách cẩn thận. Bạn có thể có nhiều 

tác dụng phụ hơn.

Một số tác dụng phụ mà tôi cần gọi cho bác sĩ ngay lập tức là gì?

CẢNH BÁO / THẬN TRỌNG:Mặc dù nó có thể hiếm, nhưng một số người có 

thể có những tác dụng phụ rất tồi tệ và đôi khi gây chết người khi dùng 

thuốc. Hãy cho bác sĩ của bạn hoặc nhận trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bạn 

có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây có thể liên quan đến một 

tác dụng phụ rất xấu:

Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng, như phát ban; nổi mề đay; 
ngứa; da đỏ, sưng, phồng rộp, hoặc bong tróc có hoặc không kèm 
theo sốt; thở khò khè; tức ngực hoặc cổ họng; khó thở, nuốt hoặc 
nói chuyện; khàn giọng bất thường; hoặc sưng miệng, mặt, môi, 
lưỡi, hoặc cổ họng.

Các dấu hiệu của các vấn đề về chất lỏng và điện giải như thay 
đổi tâm trạng, lú lẫn, đau hoặc yếu cơ, nhịp tim không bình 
thường, chóng mặt hoặc ngất xỉu, tim đập nhanh, khát nhiều 
hơn, co giật, cảm thấy rất mệt mỏi hoặc yếu, không đói, không 
thể đi tiểu hoặc thay đổi lượng nước tiểu được tạo ra, khô 
miệng, khô mắt, đau bụng rất khó chịu hoặc nôn mửa.

Các dấu hiệu của các vấn đề về thận như không thể đi tiểu, 
thay đổi lượng nước tiểu, tiểu ra máu hoặc tăng cân nhiều.
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Các dấu hiệu của các vấn đề về gan như nước tiểu sẫm màu, cảm thấy mệt 

mỏi, không đói, khó chịu ở dạ dày hoặc đau dạ dày, phân màu nhạt, nôn 

mửa hoặc vàng da hoặc mắt.

Dấu hiệu của phản ứng da nghiêm trọng (hội chứng Stevens-Johnson) 

như da đỏ, sưng, phồng rộp hoặc bong tróc (kèm theo hoặc không 

sốt); mắt đỏ hoặc bị kích thích; hoặc lở loét trong miệng, cổ họng, mũi, 

hoặc mắt.

Khó thở, tăng cân nặng hoặc phù ở tay hoặc chân.

Thuốc này có thể gây ra một số vấn đề về mắt. Nếu không được điều trị, 

điều này có thể dẫn đến mất thị lực lâu dài. Nếu các vấn đề về mắt xảy ra, 

các dấu hiệu như thay đổi thị lực hoặc đau mắt thường xảy ra trong vòng 

vài giờ đến vài tuần sau khi bắt đầu dùng thuốc này. Gọi ngay cho bác sĩ 

nếu bạn có những dấu hiệu này.

Hiếm khi, một số loại ung thư da đã xảy ra ở những người dùng 

hydrochlorothiazide. Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời, và 

kiểm tra da khi bạn đã được bác sĩ dặn dò. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay 

lập tức nếu bạn có sự thay đổi về màu sắc hoặc kích thước của nốt 

ruồi, hoặc bất kỳ khối u hoặc phát triển mới hoặc thay đổi nào trên da.

Một số tác dụng phụ khác của thuốc này là gì?

Tất cả các loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, nhiều người không có 

tác dụng phụ hoặc chỉ có tác dụng phụ nhẹ. Gọi cho bác sĩ của bạn hoặc
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Nhận trợ giúp y tế nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trong số này hoặc bất kỳ tác dụng phụ 

nào khác làm phiền bạn hoặc không biến mất:

Cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi hoặc yếu.

Ho.

Bệnh tiêu chảy.

Dấu hiệu giống như bệnh cúm.

Đau khớp.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu bạn có thắc 

mắc về các tác dụng phụ, hãy gọi cho bác sĩ của bạn. Gọi cho bác sĩ để được 

tư vấn y tế về tác dụng phụ.

Bạn có thể báo cáo các tác dụng phụ cho cơ quan y tế quốc gia của bạn.

Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho FDA theo số 1-800-332-1088. Bạn 

cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ tạihttps://www.fda.gov/medwatch.

Thuốc này uống như thế nào là tốt nhất?

Sử dụng thuốc này theo chỉ định của bác sĩ. Đọc tất cả thông tin được cung cấp cho 

bạn. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn chặt chẽ.

Mang theo thức ăn cùng hoặc không nhưng uống theo cách giống 

nhau mỗi lần. Luôn mang theo thức ăn hoặc luôn uống khi bụng đói.

Dùng thuốc này vào cùng một thời điểm trong ngày.

Tiếp tục dùng thuốc này theo lời dặn của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe khác, ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe.
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Thuốc này có thể khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn. Để không gặp 

vấn đề về giấc ngủ, hãy cố gắng không ngủ quá gần giờ đi ngủ.

Uống nhiều chất lỏng không chứa caffein trừ khi được bác sĩ yêu cầu uống ít 

chất lỏng hơn.

Tôi phải làm gì nếu tôi bỏ lỡ một liều?

Hãy uống một liều thuốc đã quên ngay sau khi bạn nghĩ về nó.

Nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã 
quên và quay lại thời gian bình thường.

Không dùng 2 liều cùng lúc hoặc thêm liều.

Làm cách nào để bảo quản và / hoặc vứt bỏ loại thuốc này?

Bảo quản trong hộp đựng ban đầu ở nhiệt độ phòng.

Bảo quản nơi khô ráo. Không lưu trữ trong phòng tắm.

Giữ tất cả các loại thuốc ở một nơi an toàn. Giữ tất cả các loại thuốc ngoài tầm với 

của trẻ em và vật nuôi.

Vứt bỏ thuốc không sử dụng hoặc hết hạn. Không xả xuống bồn cầu 

hoặc đổ xuống cống trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy. Kiểm tra với 

dược sĩ của bạn nếu bạn có thắc mắc về cách tốt nhất để loại bỏ ma túy. 

Có thể có các chương trình thu hồi thuốc trong khu vực của bạn.
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Thông tin chung về thuốc

Nếu các triệu chứng hoặc vấn đề sức khỏe của bạn không thuyên giảm hoặc nếu 

chúng trở nên tồi tệ hơn, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

Không dùng chung thuốc với người khác và không dùng thuốc của 

người khác.

Một số loại thuốc có thể có một tờ rơi thông tin bệnh nhân khác. Nếu bạn có 

bất kỳ câu hỏi nào về loại thuốc này, vui lòng trao đổi với bác sĩ, y tá, dược sĩ 

hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của bạn.

Một số loại thuốc có thể có một tờ rơi thông tin bệnh nhân khác. Kiểm tra 

với dược sĩ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về loại thuốc này, vui 

lòng trao đổi với bác sĩ, y tá, dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe khác của bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng đã xảy ra quá liều, hãy gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc của 

bạn hoặc nhận được sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Hãy sẵn sàng cho biết hoặc cho 

biết những gì đã được thực hiện, bao nhiêu và khi nó xảy ra.

Sử dụng Thông tin Người tiêu dùng và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin tổng quát này là một bản tóm tắt hạn chế về thông tin chẩn 
đoán, điều trị và / hoặc thuốc. Nó không có nghĩa là toàn diện và nên 
được sử dụng như một công cụ để giúp người dùng hiểu và / hoặc 
đánh giá các lựa chọn chẩn đoán và điều trị tiềm năng. Nó KHÔNG bao 
gồm tất cả thông tin về tình trạng, phương pháp điều trị, thuốc, tác 
dụng phụ hoặc rủi ro có thể áp dụng cho một bệnh nhân cụ thể. Nó 
không nhằm mục đích là lời khuyên y tế hoặc thay thế cho lời khuyên y 
tế, chẩn đoán hoặc điều trị
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nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên việc kiểm tra và đánh giá của nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về các trường hợp cụ thể và duy nhất của bệnh 

nhân. Bệnh nhân phải nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để 

có thông tin đầy đủ về sức khỏe của họ, các câu hỏi y tế và các lựa chọn điều trị, bao 

gồm bất kỳ rủi ro hoặc lợi ích nào liên quan đến việc sử dụng thuốc. Thông tin này 

không xác nhận bất kỳ phương pháp điều trị hoặc thuốc nào là an toàn, hiệu quả 

hoặc được chấp thuận để điều trị cho một bệnh nhân cụ thể. UpToDate, Inc. và các 

chi nhánh của nó từ chối mọi bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến 

thông tin này hoặc việc sử dụng chúng. Việc sử dụng thông tin này được điều chỉnh 

bởi Điều khoản Sử dụng, có sẵn tại

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

Ngày đánh giá cuối cùng

2020-10-26

Bản quyền
© 2022 UpToDate, Inc. và các chi nhánh và / hoặc nhà cấp phép của nó. Đã 

đăng ký Bản quyền.
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Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ trực tiếp với một thành viên trong 

nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn. Nếu bạn là bệnh nhân tại MSK và bạn cần 

liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ sau 5:00 chiều, vào cuối tuần hoặc vào ngày 

lễ, hãy gọi số 212-639-2000.

Để biết thêm tài nguyên, hãy truy cậpwww.mskcc.org/peđể tìm kiếm thư viện 

ảo của chúng tôi.

Aliskiren và Hydrochlorothiazide - Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 4 năm 2022 

Mọi quyền thuộc sở hữu và bảo lưu của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan 

Kettering
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