
Azilsartan și clortalidonă
Aceste informații de la Lexicomp®explică ceea ce trebuie să știți despre acest medicament, inclusiv 

pentru ce este utilizat, cum să îl luați, efectele sale secundare și când să sunați la furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală.

Nume de marcă: SUA
EDUCAȚIA PACIENȚILOR ȘI ÎNCHISITORILOREdarbyclor

Nume de marcă: Canada
Edarbyclor

Avertizare

Nu luați dacă sunteți însărcinată. Utilizarea în timpul sarcinii poate provoca malformații congenitale sau 

pierderea copilului nenăscut. Dacă rămâneți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă în timp ce luați 

acest medicament, sunați imediat medicul dumneavoastră.

Pentru ce se utilizează acest medicament?

Este utilizat pentru a trata hipertensiunea arterială.

Ce trebuie să-i spun medicului meu ÎNAINTE să iau acest 
medicament?

Dacă sunteți alergic la acest medicament; orice parte a acestui medicament; sau orice alte medicamente, alimente sau 

substanțe. Spuneți medicului dumneavoastră despre alergie și despre semnele pe care le-ați avut.

Dacă sunteți deshidratat sau nu puteți urina.

Dacă luați un medicament care conține aliskiren și aveți, de asemenea, diabet sau 
probleme cu rinichii.
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Dacă alăptați. Nu alăptați în timp ce luați acest medicament.

Aceasta nu este o listă cu toate medicamentele sau problemele de sănătate care interacționează cu acest medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului despre toate medicamentele dumneavoastră (rețetă sau 

OTC, produse naturale, vitamine) și problemele de sănătate. Trebuie să verificați pentru a vă asigura că 

este sigur să luați acest medicament cu toate medicamentele și problemele de sănătate. Nu începeți, opriți 

sau modificați doza niciunui medicament fără a consulta medicul dumneavoastră.

Care sunt unele lucruri pe care trebuie să le știu sau să fac în timp ce iau acest 
medicament?

Spuneți tuturor furnizorilor de servicii medicale că luați acest medicament. Aceasta include 

medicii, asistentele, farmaciștii și stomatologii.

Evitați să conduceți și să efectuați alte sarcini sau acțiuni care vă cer să fiți atenți până când vedeți 

cum vă afectează acest medicament.

Pentru a reduce șansa de a vă simți amețit sau de leșin, ridicați-vă încet dacă ați stat 
sau ați stat întins. Ai grijă să urci și să cobori scările.

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a bea alcool.

Poate dura câteva săptămâni pentru a vedea efectul complet.

Verificați-vă tensiunea arterială așa cum vi s-a spus.

Faceți analize de sânge așa cum v-a spus medicul. Vorbeste cu medicul.

Dacă luați un înlocuitor de sare care conține potasiu, un diuretic care economisește potasiu 

sau un produs cu potasiu, discutați cu medicul dumneavoastră.

Dacă urmați o dietă săracă sau fără sare, discutați cu medicul dumneavoastră.

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza produse OTC care pot crește tensiunea 

arterială. Acestea includ medicamente pentru tuse sau răceală, pastile de slăbit, stimulente, 

medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) precum ibuprofenul sau naproxenul și unele 

produse naturale sau ajutoare.

Urmăriți atacurile de gută.
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Aveți grijă pe vreme caldă sau când sunteți activ. Bea multe lichide pentru a opri pierderea de 

lichide.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți prea multă transpirație, pierderi de lichide, vărsături sau scaune moale. 

Acest lucru poate duce la scăderea tensiunii arteriale.

Care sunt unele efecte secundare despre care trebuie să-mi sun 
medicul imediat?
AVERTISMENT/ATENȚIE:Chiar dacă poate fi rar, unii oameni pot avea efecte secundare foarte rele și 

uneori mortale atunci când iau un medicament. Spuneți medicului dumneavoastră sau solicitați 

imediat asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele semne sau simptome care pot fi 

legate de un efect secundar foarte rău:

Semne ale unei reacții alergice, cum ar fi erupția cutanată; urticarie; mâncărime; piele roșie, umflată, cu 

vezicule sau descuamată, cu sau fără febră; respirație șuierătoare; senzație de senzație în piept sau gât; 

probleme de respirație, de înghițire sau de vorbire; răgușeală neobișnuită; sau umflarea gurii, feței, 

buzelor, limbii sau gâtului.

Semne ale problemelor renale cum ar fi incapacitatea de a urina, modificarea cantității de urină 

eliminată, sânge în urină sau creșterea mare în greutate.

Semne ale problemelor cu lichide și electroliți, cum ar fi schimbări de dispoziție, confuzie, dureri 

musculare sau slăbiciune, bătăi ale inimii care nu sunt normale, amețeli foarte puternice sau leșin, 

bătăi rapide ale inimii, mai multă sete, convulsii, senzație de oboseală sau slăbiciune, lipsă de 

foame, imposibilitatea de a urina sau modificarea cantității de urină produsă, uscăciunea gurii, 

uscarea ochilor sau tulburări de stomac foarte grave sau vărsături.

Simtandu-se somnoroasa.

Constipație.

Nelinişte.

Care sunt alte efecte secundare ale acestui medicament?

Toate medicamentele pot provoca reacții adverse. Cu toate acestea, mulți oameni nu au efecte secundare sau au 

doar efecte secundare minore. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau solicitați asistență medicală dacă oricare 

dintre aceste reacții adverse sau orice alte reacții adverse vă deranjează sau nu dispare:
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Senzație de amețeală, oboseală sau slăbiciune.

Acestea nu sunt toate efectele secundare care pot apărea. Dacă aveți întrebări despre efectele secundare, sunați-

vă medicul. Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare.

Puteți raporta reacțiile adverse agenției naționale de sănătate.

Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-332-1088. De asemenea, puteți raporta 
reacții adverse lahttps://www.fda.gov/medwatch.

Cum este cel mai bine luat acest medicament?

Utilizați acest medicament așa cum a fost prescris de medicul dumneavoastră. Citiți toate informațiile care vi se oferă. Urmați 

îndeaproape toate instrucțiunile.

Luați cu sau fără alimente.

Luați acest medicament la aceeași oră a zilei.

Continuați să luați acest medicament așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau alt furnizor de servicii 

medicale, chiar dacă vă simțiți bine.

Acest medicament vă poate determina să urinați mai des. Pentru a nu avea probleme de somn, 

încercați să nu vă apropiați prea mult de ora de culcare.

Bea multe lichide fără cofeină, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă spune să beți mai puține lichide.

Ce fac dacă omit o doză?

Luați o doză uitată de îndată ce vă gândiți la asta.

Dacă este aproape de ora pentru următoarea doză, sări peste doza omisă și reveniți la 
ora normală.

Nu luați 2 doze în aceeași zi.

Cum păstrez și/sau arunc acest medicament?

Păstrați comprimatele în recipientul original la temperatura camerei. Țineți capacul 
bine închis.

Protejați de lumină.
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A se păstra într-un loc uscat. Nu depozitați într-o baie.

Păstrați toate medicamentele într-un loc sigur. Nu lăsați toate medicamentele la îndemâna copiilor și a animalelor de 

companie.

Aruncați medicamentele neutilizate sau expirate. Nu aruncați toaleta și nu turnați un canal de scurgere decât 

dacă vi se spune să faceți acest lucru. Consultați-vă cu farmacistul dacă aveți întrebări despre cel mai bun mod 

de a arunca medicamentele. Este posibil să existe programe de preluare a medicamentelor în zona 

dumneavoastră.

Date generale despre droguri

Dacă simptomele sau problemele dumneavoastră de sănătate nu se îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului 

dumneavoastră.

Nu împărtășiți medicamentele dvs. cu alții și nu luați medicamentele altora.

Unele medicamente pot avea un alt prospect cu informații pentru pacient. Dacă aveți întrebări despre acest 

medicament, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală, farmacistul sau alt furnizor 

de servicii medicale.

Unele medicamente pot avea un alt prospect cu informații pentru pacient. Consultați-vă cu farmacistul. 

Dacă aveți întrebări despre acest medicament, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră, 

asistenta medicală, farmacistul sau alt furnizor de servicii medicale.

Dacă credeți că a existat o supradoză, sunați la centrul de control al otrăvirii sau obțineți 
imediat asistență medicală. Fiți gata să spuneți sau să arătați ce a fost luat, cât de mult și 
când s-a întâmplat.

Utilizarea informațiilor pentru consumatori și declinare a răspunderii

Aceste informații generalizate sunt un rezumat limitat al informațiilor despre diagnostic, tratament 

și/sau medicamente. Nu este menit să fie cuprinzător și ar trebui folosit ca un instrument pentru a 

ajuta utilizatorul să înțeleagă și/sau să evalueze posibilele opțiuni de diagnostic și tratament. NU 

include toate informațiile despre afecțiuni, tratamente, medicamente, efecte secundare sau riscuri 

care se pot aplica unui anumit pacient. Nu este intenționat să fie un sfat medical sau un substitut 

pentru sfatul medical, diagnosticul sau tratamentul unui furnizor de servicii medicale pe baza 

examinării și evaluării de către furnizorul de servicii medicale a circumstanțelor specifice și unice 

ale unui pacient. Pacienții trebuie să vorbească cu un furnizor de servicii medicale pentru a 

completa
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informații despre sănătatea lor, întrebări medicale și opțiunile de tratament, inclusiv orice riscuri 

sau beneficii legate de utilizarea medicamentelor. Aceste informații nu susțin niciun tratament sau 

medicamente ca fiind sigure, eficiente sau aprobate pentru tratarea unui anumit pacient. 

UpToDate, Inc. și afiliații săi declină orice garanție sau răspundere referitoare la aceste informații 

sau la utilizarea acestora. Utilizarea acestor informații este guvernată de Termenii de utilizare, 

disponibili la adresa

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Data ultimei revizuiri
13-04-2020

Drepturi de autor

© 2022 UpToDate, Inc. și afiliații și/sau licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate.

Dacă aveți întrebări, contactați direct un membru al echipei de asistență medicală. 
Dacă sunteți pacient la MSK și trebuie să contactați un furnizor după ora 17:00, în 
weekend sau într-o vacanță, sunați la 212-639-2000.

Pentru mai multe resurse, vizitațiwww.mskcc.org/pepentru a căuta în biblioteca noastră virtuală.
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