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אזילסרטן
''tan) sar' zil(ay  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 נכנסת את אם. בהריון אתה אם אזילסרטן תיקח אל. להריון להיכנס מתכננת או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 או למוות לגרום עלול אזילסרטן. לרופא מיד והתקשר אזילסרטן ליטול הפסק, אזילסרטן נוטלת שאת בזמן להריון
.להריון האחרונים החודשים-6 ב נלקח כאשר בעובר חמורה לפציעה

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בצורה לזרום לדם ומאפשרים, הדם כלי את המהדקים מסוימים טבעיים חומרים של פעולתם חסימת ידי על פועל זה.
 אנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא .II יותר רבה ביעילות לשאוב וללב יותר חלקה

. Azilsartanגבוה דם בלחץ לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמש Azilsartan

 אחרים ולחלקים לכליות, הדם לכלי, ללב, למוח לנזק לגרום עלול הוא מטופל אינו וכאשר, שכיח מצב הוא גבוה דם לחץ
 ובעיות ראייה אובדן, כליות ספיקת אי, מוחי שבץ, לב ספיקת אי, לב התקף, לב למחלות לגרום עלול אלו לאיברים נזק. בגוף

 אכילת כוללים אלו שינויים. שלך הדם בלחץ לשלוט גם יעזור החיים באורח שינויים ביצוע, תרופות לנטילת בנוסף. אחרות
 מתון ושימוש עישון אי, הימים ברוב דקות30  לפחות של גופנית פעילות, תקין משקל על שמירה, ומלח בשומן דלה תזונה

.באלכוהול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 קח, אזילסרטן לקחת לזכור לך לעזור כדי. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיע.
 שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך אותו

 לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק אזילסרטן קח. מבין שאינך חלק כל להסביר
Azilsartan הרופא שרשם ממה יותר קרובות

. אזילסרטן של המלאה בתועלת שתבחין עד כשבועיים שיחלפו ייתכן. אותו מרפא אינו אך גבוה דם בלחץ שולט אזילסרטן
.שלך הרופא עם לדבר מבלי אזילסרטן ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם אזילסרטן ליטול המשך
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.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אזילסרטן נטילת לפני
. אזילסרטן בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאזילסארטן אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

-HCT ב(Tekturna,  אליסקירן נוטל ואתה) בדם גבוה סוכר( סוכרת לך יש אם שלך לרופא ספר
.(Amturnide, Tekamlo, Tekturnaגם ואתה סוכרת לך יש אם אזילסרטן לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא 

.אליסקרן נוטל

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
), בלוטרל, לוטנסין( בנזפריל כגון(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכבי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

Zstoretic- moexipril) , ב-Prinzide, ב( ליסינופריל, פוסינופריל(Vasotec),  אנלפריל-Capozide), ב, קפוטן( קפטופריל
,Univasc)ב - ,(Uniretic perindopril, )Aceon(, quinapril ,Accupril)ב ,Accuretic-ב

,ramipril )Altace( ,(Quinaretic-ו trandolapril- ,Mavik)ב ;(Tarka-סטרואידליות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין 
כגון סלקטיבייםCOX 2- ומעכבי(Aleve, Naprosyn)  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות

;celecoxib )Celebrex( משתנים ')ליתיום'); מים כדורי  ;(Lithobid)אשלגן ותוספי.

.כבד או כליות מחלת או, לב ספיקת באי פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 יותר נפוץ זה. משכיבה מדי מהר קם אתה כאשר והתעלפות סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול שאזילסרטן לדעת עליך
 הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה צא, זו מבעיה להימנע לעזור כדי. אזילסרטן לקחת לראשונה מתחיל אתה כאשר

.קם שאתה לפני דקות מספר למשך הרצפה על

 לגרום שעלולה, הדם בלחץ לירידה לגרום עלולים מרובה והזעה נוזלים שתיית אי, הקאות, ששלשולים לדעת עליך
.הטיפול במהלך אותן מפתח או הללו מהבעיות אחת לך יש אם שלך לרופא ספר. והתעלפות לסחרחורת

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 דלת או מלח דלת דיאטה רושם שלך הרופא אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי אשלגן המכילים מלח בתחליפי תשתמש אל
.בקפידה אלה הנחיות אחר עקוב, נתרן

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה
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 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Azilsartan

ׁשלִׁשּול

, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
.שלך לרופא מיד התקשר

סחְרַחֹורתֶ

התִעלַפְּות

Azilsartan התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובתך את לקבוע כדי קבוע באופן שלך הדם לחץ את לבדוק יש. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאזילסרטן
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 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

.שלך לתרופה בנוגע כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח את שאל. בולט ריח ישAzilsartan  לטבליות

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®אדרבי

משולבים מוצרים של רנד שמות

Azilsartan, Chlorthalidone) מכיל(®אדרביקלור

15/02/2018-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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