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Амлодипин и беназеприл
произнася се като (am loe' di peen) (ben ay' ze pril)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не приемайте амлодипин и беназеприл, ако сте бременна. Ако забременеете, докато приемате амлодипин и 

беназеприл, незабавно се обадете на Вашия лекар. Амлодипин и беназеприл могат да навредят на плода.

защо е предписано това лекарство?

Комбинацията от амлодипин и беназеприл се използва за лечение на високо кръвно налягане. Амлодипин е в клас 

лекарства, наречени блокери на калциевите канали. Действа чрез отпускане на кръвоносните съдове, така че сърцето 

не трябва да изпомпва толкова силно. Беназеприл е в клас лекарства, наречени инхибитори на 

ангиотензинконвертиращия ензим (АСЕ). Той действа, като намалява определени химикали, които стягат кръвоносните 

съдове, така че кръвта тече по-гладко.

Високото кръвно налягане е често срещано състояние и когато не се лекува, може да причини увреждане на мозъка, сърцето, 

кръвоносните съдове, бъбреците и други части на тялото. Увреждането на тези органи може да причини сърдечни заболявания, 

сърдечен удар, сърдечна недостатъчност, инсулт, бъбречна недостатъчност, загуба на зрение и други проблеми. В допълнение към 

приемането на лекарства, промените в начина на живот също ще ви помогнат да контролирате кръвното си налягане. Тези промени 

включват хранене с ниско съдържание на мазнини и сол, поддържане на здравословно тегло, упражнения поне 30 минути през повечето 

дни, не пушене и умерено използване на алкохол.

как трябва да се използва това лекарство?

Комбинацията от амлодипин и беназеприл се предлага като капсула за приемане през устата. Обикновено се приема 

веднъж дневно. За да не забравяте да приемате амлодипин и беназеприл, приемайте ги всеки ден по едно и също време. 

Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, 

която не разбирате. Вземете амлодипин и беназеприл точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него 

или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Амлодипин и беназеприл контролират високото кръвно налягане, но не го лекуват. Продължете да приемате 

амлодипин и беназеприл, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на амлодипин и беназеприл, без да 

говорите с Вашия лекар.
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други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете амлодипин и беназеприл,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към амлодипин (Norvasc, в Caduet, други), беназеприл 
(Lotensin), каптоприл (Capoten), еналаприл (Vasotec, in Vaseretic), фозиноприл, лизиноприл (Prinivil, Zestril), 
моексиприл (Univasc ), периндоприл (Aceon), квинаприл (Accupril), рамиприл (Altace), трандолаприл (Mavik), 
всякакви други лекарства или някоя от съставките на амлодипин и беназеприл капсули. Попитайте вашия 
фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате валсартан и сакубитрил (Entresto) или ако сте спрели да 
ги приемате през последните 36 часа. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате амлодипин и 
беназеприл, ако приемате и валсартан и сакубитрил. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате диабет и 
приемате алискирен (Tekturna, в Amturnide, Tekamlo, Tekturna HCT). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не 
приемате амлодипин и беназеприл, ако имате диабет и също така приемате алискирен.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: диуретици („хапчета за 
вода“), литий (Lithobid) и калиеви добавки. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства 
или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте имали тежка диария или повръщане и ако имате или някога сте имали диабет; сърдечна 

недостатъчност; лупус; склеродермия (състояние, при което по кожата и някои органи нараства допълнителна тъкан); или 

заболяване на сърцето, черния дроб или бъбреците.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите.

ако Ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
амлодипин и беназеприл.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате заместители на солта, съдържащи калий. Ако Вашият лекар Ви предпише диета с ниско 

съдържание на сол или натрий, следвайте внимателно тези указания.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Амлодипин и беназеприл могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

кашлица

главоболие
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световъртеж

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

подуване на лицето, гърлото, езика, устните или очите

дрезгавост

затруднено преглъщане или дишане

припадък

тежък кожен обрив

пожълтяване на кожата или очите

по-честа или по-силна болка в гърдите

Амлодипин и беназеприл могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. 

Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е паднала,
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получили гърч, имате проблеми с дишането или не можете да бъдете събудени, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашето кръвно налягане трябва да се проверява редовно, за да се 

определи отговорът Ви към амлодипин и беназеприл. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, 

за да провери реакцията на тялото ви към амлодипин и беназеприл.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Амлобенз®¶

Лотрел®(

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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