
Azilsartan ve Chlorthalidone
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
HASTA VE BAKICI EĞİTİMİEdarbiklor

Marka İsimleri: Kanada
Edarbiklor

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.

Bu ilacı almadan ÖNCE doktoruma ne söylemeliyim?

Bu ilaca alerjiniz varsa; bu ilacın herhangi bir parçası; veya başka herhangi bir ilaç, yiyecek veya 

madde. Doktorunuza alerjiniz ve sahip olduğunuz belirtiler hakkında bilgi verin.

Susuz kalmışsanız veya idrar yapamıyorsanız.

Aliskiren içeren bir ilaç alıyorsanız ve ayrıca diyabet veya böbrek 
problemleriniz varsa.
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Emziriyorsanız. Bu ilacı alırken emzirmeyin.

Bu, bu ilaçla etkileşime giren tüm ilaçların veya sağlık sorunlarının 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 almanızın sizin için güvenli olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Doktorunuza danışmadan 
herhangi bir ilaca başlamayın, durdurmayın veya dozunu değiştirmeyin.

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.

Alkol içmeden önce doktorunuzla konuşun.

Tam etkiyi görmek birkaç hafta sürebilir.

Kan basıncınızı size söylendiği gibi kontrol edin.

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

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

Düşük tuzlu veya tuzsuz bir diyet yapıyorsanız, doktorunuzla konuşun.

Tansiyonu yükseltebilecek OTC ürünlerini kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. 

Bunlara öksürük veya soğuk algınlığı ilaçları, diyet hapları, uyarıcılar, ibuprofen veya 

naproksen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve bazı doğal ürünler veya 

yardımcı maddeler dahildir.

Gut ataklarına dikkat edin.
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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.

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 almada, 
yutkunmada veya konuşmada güçlük; olağandışı ses kısıklığı; veya ağzın, yüzün, 
dudakların, dilin veya boğazın şişmesi.

İdrar yapamama, idrar miktarında değişiklik, idrarda kan veya aşırı kilo alma gibi 
böbrek sorunlarının belirtileri.

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 gibi sıvı ve elektrolit sorunlarının 
belirtileri, idrar yapamama veya üretilen idrar miktarında değişiklik, ağız kuruluğu, göz 
kuruluğu veya çok kötü mide rahatsızlığı veya kusma.

Uykulu hissediyor.

Kabızlık.

Huzursuzluk.

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. Bu yan etkilerden veya diğer yan etkilerden herhangi biri sizi 

rahatsız ediyorsa veya geçmiyorsa doktorunuzu arayın veya tıbbi yardım alın:
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Baş dönmesi, yorgun veya zayıf hissetmek.

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 FDA'ya 1-800-332-1088 numaralı telefondan 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.

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.

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 gün 2 doz almayınız.

Bu ilacı nasıl saklarım ve/veya atarım?

Tabletleri orijinal ambalajında   oda sıcaklığında saklayın. Kapağı sıkıca 
kapalı tutun.

Işıktan koruyunuz.

Azilsartan ve Chlorthalidone 4/6



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.

Genel uyuşturucu gerçekleri

Belirtileriniz veya sağlık sorunlarınız düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu 
arayın.

İlaçlarınızı başkalarıyla paylaşmayınız ve başkasının ilaçlarını almayınız.

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

Bazı ilaçların başka bir hasta bilgi 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 bir sağlık 
hizmeti sağlayıcısının, bir hastanın özel ve benzersiz koşullarının muayenesine ve 
değerlendirmesine dayalı olarak tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavisinin yerini alması 
amaçlanmamıştır. Hastalar, eksiksiz bir sağlık hizmeti sağlayıcısı ile konuşmalıdır.
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sağlıkları, tıbbi soruları ve ilaç kullanımına ilişkin riskler veya faydalar da dahil olmak 
üzere tedavi seçenekleri hakkında bilgiler. 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-etkililik-terms.

Son İncelenme Tarihi
2020-04-13

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

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

Azil sar tan ve Ch lor thal idone - Son güncelleme 14 Nisan 2022
Tüm hakları Memorial Sloan Ketter ing Cancer Center'a aittir ve ona aittir.
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