
Азилсартан и хлорталидон
Тази информация от Lexicomp®обяснява какво трябва да знаете за това лекарство, включително за 

какво се използва, как да го приемате, неговите странични ефекти и кога да се обадите на вашия 

доставчик на здравни услуги.

Имена на марките: САЩ
ОБРАЗОВАНИЕ НА ПАЦИЕНТИ И ОБЕЖАВАЩИEdarbyclor

Имена на марките: Канада
Edarbyclor

Внимание

Не приемайте, ако сте бременна. Употребата по време на бременност може да причини вродени дефекти 

или загуба на нероденото бебе. Ако забременеете или планирате да забременеете, докато приемате това 

лекарство, незабавно се обадете на Вашия лекар.

За какво се използва това лекарство?

Използва се за лечение на високо кръвно налягане.

Какво трябва да кажа на моя лекар, ПРЕДИ да взема това 
лекарство?

Ако сте алергични към това лекарство; всяка част от това лекарство; или всякакви други лекарства, 

храни или вещества. Кажете на Вашия лекар за алергията и какви признаци сте имали.

Ако сте дехидратирани или не можете да отделяте урина.

Ако приемате лекарство, което съдържа алискирен и имате диабет или проблеми 
с бъбреците.
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Ако кърмите. Не кърмете, докато приемате това лекарство.

Това не е списък на всички лекарства или здравословни проблеми, които взаимодействат с това лекарство.

Уведомете Вашия лекар и фармацевт за всички Ваши лекарства (отпускани по рецепта или без рецепта, 

натурални продукти, витамини) и здравословни проблеми. Трябва да проверите, за да сте сигурни, че е 

безопасно да приемате това лекарство с всичките си лекарства и здравословни проблеми. Не започвайте, 

спирайте или променяйте дозата на което и да е лекарство, без да се консултирате с Вашия лекар.

Какви са някои неща, които трябва да знам или да правя, докато приемам това 
лекарство?

Кажете на всичките си доставчици на здравни услуги, че приемате това лекарство. Това включва вашите 

лекари, медицински сестри, фармацевти и зъболекари.

Избягвайте да шофирате и да извършвате други задачи или действия, които изискват от вас да бъдете нащрек, 

докато не видите как това лекарство ви влияе.

За да намалите вероятността от замаяност или припадък, ставайте бавно, ако сте седяли или 

легнали. Внимавайте да се качвате и слизате по стълбите.

Говорете с Вашия лекар преди да пиете алкохол.

Може да отнеме няколко седмици, за да видите пълния ефект.

Проверете кръвното си налягане, както Ви е казано.

Проверете кръвната картина, както Ви е казал лекарят. Говорете с 
лекаря.

Ако приемате заместител на солта, който съдържа калий, калий-съхраняващ 
диуретик или калиев продукт, говорете с Вашия лекар.

Ако сте на диета с ниско съдържание на сол или без сол, говорете с Вашия лекар.

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате OTC продукти, които могат да повишат кръвното 

налягане. Те включват лекарства за кашлица или настинка, хапчета за отслабване, стимуланти, 

нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) като ибупрофен или напроксен и някои 

естествени продукти или помощни средства.

Внимавайте за пристъпи на подагра.
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Бъдете внимателни в горещо време или докато сте активни. Пийте много течности, за да спрете загубата на течности.

Уведомете Вашия лекар, ако имате твърде много пот, загуба на течности, повръщане или редки 

изпражнения. Това може да доведе до ниско кръвно налягане.

Какви са някои нежелани реакции, за които трябва незабавно да се 
обадя на лекаря си?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ:Въпреки че може да е рядко, някои хора може да имат много лоши и 

понякога смъртоносни странични ефекти, когато приемат лекарство. Кажете на Вашия лекар или 

незабавно потърсете медицинска помощ, ако имате някой от следните признаци или симптоми, които 

може да са свързани с много лош страничен ефект:

Признаци на алергична реакция, като обрив; копривна треска; сърбеж ; зачервена, подута, 

образувана на мехури или лющена кожа със или без температура; хрипове ; стягане в гърдите или 

гърлото; затруднено дишане, преглъщане или говорене; необичайна дрезгав глас; или подуване на 

устата, лицето, устните, езика или гърлото.

Признаци на бъбречни проблеми като невъзможност за отделяне на урина, промяна в количеството 

отделена урина, кръв в урината или голямо наддаване на тегло.

Признаци на проблеми с течности и електролити като промени в настроението, объркване, мускулна болка 

или слабост, сърдечен ритъм, който не се усеща нормално, много лошо замаяност или припадък, ускорен 

пулс, повече жажда, гърчове, чувство на много умора или слабост, липса на глад, невъзможност за отделяне 

на урина или промяна в количеството на произведената урина, сухота в устата, сухота в очите или много 

лошо стомашно разстройство или повръщане.

Усещане за сънливост.

запек.

Безпокойство.

Какви са някои други странични ефекти на това лекарство?

Всички лекарства могат да причинят странични ефекти. Въпреки това, много хора нямат странични ефекти или имат 

само незначителни странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар или потърсете медицинска помощ, ако някоя от тези 

нежелани реакции или други нежелани реакции Ви притесняват или не изчезнат:
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Чувство на замаяност, умора или слабост.

Това не са всички странични ефекти, които могат да се появят. Ако имате въпроси относно нежеланите реакции, 

обадете се на Вашия лекар. Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции.

Можете да съобщите нежелани реакции на вашата национална здравна агенция.

Можете да докладвате нежелани реакции на FDA на 1-800-332-1088. Можете също да съобщите за 

нежелани реакции наhttps://www.fda.gov/medwatch.

Как се приема най-добре това лекарство?

Използвайте това лекарство според указанията на Вашия лекар. Прочетете цялата информация, предоставена ви. Следвайте 

внимателно всички инструкции.

Приемайте със или без храна.

Приемайте това лекарство по едно и също време на деня.

Продължавайте да приемате това лекарство, както Ви е казано от Вашия лекар или друг доставчик на здравни 

услуги, дори ако се чувствате добре.

Това лекарство може да причини по-често уриниране. За да избегнете проблеми със съня, 

опитайте се да не отивате твърде близо до лягане.

Пийте много течности без кофеин, освен ако Вашият лекар не Ви каже да пиете по-малко течности.

Какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропусната доза веднага щом се сетите за това.

Ако е близо до времето за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и се върнете към 

нормалното си време.

Не приемайте 2 дози в един и същи ден.

Как да съхранявам и/или изхвърлям това лекарство?

Съхранявайте таблетките в оригиналния контейнер при стайна температура. Дръжте капачката 

плътно затворена.

Пазете от светлина.
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Съхранявайте на сухо място. Не съхранявайте в банята.

Съхранявайте всички лекарства на сигурно място. Съхранявайте всички лекарства на място, недостъпно за деца и домашни 

любимци.

Изхвърлете неизползваните или с изтекъл срок на годност лекарства. Не пускайте вода в тоалетна и не изливайте в 

канализацията, освен ако не ви е казано да го направите. Консултирайте се с вашия фармацевт, ако имате въпроси 

относно най-добрия начин за изхвърляне на лекарства. Възможно е във вашия район да има програми за връщане на 

лекарства.

Общи факти за наркотиците

Ако симптомите или здравословните Ви проблеми не се подобрят или ако се влошат, обадете се 

на Вашия лекар.

Не споделяйте лекарствата си с други и не приемайте нечии други лекарства.

Някои лекарства може да имат друга листовка с информация за пациента. Ако имате някакви въпроси 

относно това лекарство, моля, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра, фармацевт или друг 

доставчик на здравни услуги.

Някои лекарства може да имат друга листовка с информация за пациента. Консултирайте се с вашия 

фармацевт. Ако имате някакви въпроси относно това лекарство, моля, говорете с Вашия лекар, 

медицинска сестра, фармацевт или друг доставчик на здравни услуги.

Ако смятате, че е имало предозиране, обадете се на вашия център за контрол на отравянията или 

незабавно потърсете медицинска помощ. Бъдете готови да кажете или покажете какво е взето, колко 

и кога се е случило.

Използване на информация за потребителите и отказ от отговорност

Тази обобщена информация е ограничено обобщение на информация за диагнозата, лечението и/

или лекарствата. Той не е предназначен да бъде изчерпателен и трябва да се използва като 

инструмент, който да помогне на потребителя да разбере и/или да оцени потенциалните 

възможности за диагностика и лечение. Той НЕ включва цялата информация за състояния, лечения, 

лекарства, странични ефекти или рискове, които могат да се отнасят за конкретен пациент. Той не е 

предназначен да бъде медицински съвет или заместител на медицински съвет, диагноза или 

лечение на доставчик на здравни услуги въз основа на прегледа на доставчика на здравни услуги и 

оценката на специфичните и уникални обстоятелства на пациента. Пациентите трябва да говорят с 

доставчик на здравни услуги за пълно
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информация за тяхното здраве, медицински въпроси и възможности за лечение, включително всички 

рискове или ползи по отношение на употребата на лекарства. Тази информация не одобрява никакви 

лечения или лекарства като безопасни, ефективни или одобрени за лечение на конкретен пациент. 

UpToDate, Inc. и нейните филиали се отказват от всякаква гаранция или отговорност, свързани с тази 

информация или нейното използване. Използването на тази информация се урежда от Условията за 

ползване, достъпни на

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Азил сар тан и Ch lor thal idone - Последна актуализация на 14 април 2022 г.

Всички обекти, притежавани и запазени от Мемориал Слоун Кетър, Център за рак

Азилсартан и хлорталидон 6/6


