
Azilsartan en chloortalidon
Deze informatie van Lexicom®legt uit wat u moet weten over dit medicijn, inclusief 
waarvoor het wordt gebruikt, hoe u het moet innemen, de bijwerkingen en wanneer u uw 
zorgverlener moet bellen.

Merknamen: VS
PATINT- EN VERZORGEROPLEIDINGEdarbyclor

Merknamen: Canada
Edarbyclor

Waarschuwing

Niet innemen als u zwanger bent. Gebruik tijdens de zwangerschap kan geboorteafwijkingen of verlies van de 

ongeboren baby veroorzaken. Als u zwanger wordt of van plan bent zwanger te worden terwijl u dit geneesmiddel 

gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Waar wordt dit medicijn voor gebruikt?

Het wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Wat moet ik mijn arts vertellen VOORDAT ik dit medicijn 
neem?

Als u allergisch bent voor dit medicijn; enig onderdeel van dit medicijn; of andere drugs, 

voedingsmiddelen of stoffen. Vertel uw arts over de allergie en welke tekenen u had.

Als u uitgedroogd bent of niet kunt plassen.

Als u een geneesmiddel gebruikt dat aliskiren bevat en u heeft ook diabetes of 
nierproblemen.
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Als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit is geen lijst van alle medicijnen of gezondheidsproblemen die met dit medicijn te maken hebben.

Vertel uw arts en apotheker over al uw medicijnen (op recept of OTC, natuurlijke 
producten, vitamines) en gezondheidsproblemen. U moet controleren of het veilig voor u 
is om dit medicijn te gebruiken met al uw medicijnen en gezondheidsproblemen. Begin, 
stop of verander de dosis van geen enkel geneesmiddel zonder overleg met uw arts.

Wat zijn enkele dingen die ik moet weten of doen terwijl ik dit 
medicijn gebruik?

Vertel al uw zorgverleners dat u dit medicijn gebruikt. Dit omvat uw artsen, 
verpleegkundigen, apothekers en tandartsen.

Vermijd autorijden en andere taken of handelingen uit te voeren waarvoor u alert moet zijn totdat u 

ziet welk effect dit medicijn op u heeft.

Om de kans op duizeligheid of flauwvallen te verkleinen, dient u langzaam op te staan   als u heeft 

gezeten of gelegen. Wees voorzichtig met trappen op en af   gaan.

Praat met uw arts voordat u alcohol drinkt.

Het kan enkele weken duren voordat het volledige effect zichtbaar is.

Controleer uw bloeddruk zoals u is verteld.

Laat uw bloed controleren zoals de arts u heeft verteld. Praat met de dokter.

Als u een zoutvervanger gebruikt die kalium bevat, een kaliumsparend 
diureticum of een kaliumproduct, overleg dan met uw arts.

Als u een zoutarm of zoutvrij dieet volgt, overleg dan met uw arts.

Praat met uw arts voordat u OTC-producten gebruikt die de bloeddruk kunnen verhogen. Deze omvatten 

medicijnen tegen hoest of verkoudheid, dieetpillen, stimulerende middelen, niet-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen of naproxen, en sommige natuurlijke 

producten of hulpmiddelen.

Pas op voor jichtaanvallen.
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Wees voorzichtig bij warm weer of als u actief bent. Drink veel vocht om vochtverlies te 

stoppen.

Vertel het uw arts als u te veel zweet, vochtverlies, overgeven of dunne ontlasting 
heeft. Dit kan leiden tot een lage bloeddruk.

Wat zijn enkele bijwerkingen waarover ik meteen mijn arts moet 
bellen?
WAARSCHUWING/LET OP:Hoewel het zeldzaam kan zijn, kunnen sommige mensen zeer slechte en soms 

dodelijke bijwerkingen krijgen bij het nemen van een medicijn. Vertel het uw arts of schakel onmiddellijk 

medische hulp in als u een van de volgende tekenen of symptomen heeft die verband kunnen houden met 

een zeer ernstige bijwerking:

Tekenen van een allergische reactie, zoals uitslag; netelroos; jeuk; rode, gezwollen, blaren of 

schilferende huid met of zonder koorts; piepende ademhaling beklemd gevoel op de borst of keel; 

moeite met ademhalen, slikken of praten; ongebruikelijke heesheid; of zwelling van de mond, het 

gezicht, de lippen, de tong of de keel.

Tekenen van nierproblemen zoals niet kunnen plassen, verandering in de hoeveelheid urine, 

bloed in de urine of een grote gewichtstoename.

Tekenen van vocht- en elektrolytenproblemen zoals stemmingswisselingen, verwardheid, 

spierpijn of spierzwakte, een hartslag die niet normaal aanvoelt, zeer erge duizeligheid of 

flauwvallen, snelle hartslag, meer dorst, toevallen, zich erg moe of zwak voelen, geen hongerig 

gevoel, niet kunnen plassen of verandering in de hoeveelheid geproduceerde urine, droge 

mond, droge ogen of zeer ernstige maagklachten of overgeven.

Slaperig voelen.

Constipatie.

Rusteloosheid.

Wat zijn enkele andere bijwerkingen van dit medicijn?

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Veel mensen hebben echter geen 

bijwerkingen of hebben slechts kleine bijwerkingen. Bel uw arts of zoek medische hulp als een 

van deze bijwerkingen of andere bijwerkingen u storen of niet verdwijnen:
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Duizelig, moe of zwak voelen.

Dit zijn niet alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem 
dan contact op met uw arts. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

U kunt bijwerkingen melden aan uw nationale gezondheidsinstantie.

U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-332-1088. U kunt bijwerkingen ook 
melden op:https://www.fda.gov/medwatch.

Hoe kan dit medicijn het beste worden ingenomen?

Gebruik dit medicijn zoals voorgeschreven door uw arts. Lees alle aan u verstrekte informatie. Volg alle 

instructies nauwkeurig op.

Neem met of zonder voedsel.

Neem dit medicijn op hetzelfde tijdstip van de dag.

Blijf dit geneesmiddel gebruiken zoals uw arts of andere zorgverlener u heeft 
verteld, zelfs als u zich goed voelt.

Dit medicijn kan ervoor zorgen dat u vaker moet plassen. Om te voorkomen dat u slaapproblemen 

krijgt, moet u proberen niet te dicht bij bedtijd te komen.

Drink veel niet-cafeïne vloeistoffen, tenzij uw arts u heeft verteld om minder vloeistof te drinken.

Wat moet ik doen als ik een dosis mis?

Neem een   vergeten dosis in zodra u eraan denkt.

Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar 
uw normale tijd.

Neem geen 2 doses op dezelfde dag.

Hoe bewaar en/of gooi ik dit medicijn weg?

Bewaar tabletten in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Houd de dop 
goed gesloten.

Bescherm tegen licht.
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Op een droge plaats bewaren. Bewaar niet in een badkamer.

Bewaar alle medicijnen op een veilige plaats. Houd alle medicijnen buiten het bereik van kinderen en 

huisdieren.

Gooi ongebruikte of verlopen medicijnen weg. Spoel niet door een toilet of giet het niet in een afvoer, tenzij u 

wordt gevraagd dit te doen. Neem contact op met uw apotheker als u vragen heeft over de beste manier om 

medicijnen weg te gooien. Mogelijk zijn er in uw omgeving programma's voor het terugnemen van 

medicijnen.

Algemene drugsfeiten

Als uw symptomen of gezondheidsproblemen niet verbeteren of erger worden, neem dan contact 

op met uw arts.

Deel uw drugs niet met anderen en gebruik geen drugs van iemand anders.

Sommige geneesmiddelen hebben mogelijk een andere patiëntenbijsluiter. Als u vragen 

heeft over dit medicijn, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige, apotheker of 

andere zorgverlener.

Sommige medicijnen hebben mogelijk een andere patiëntenbijsluiter. Raadpleeg 
uw apotheker. Als u vragen heeft over dit medicijn, neem dan contact op met uw 
arts, verpleegkundige, apotheker of andere zorgverlener.

Als u denkt dat er sprake is van een overdosis, bel dan uw antigifcentrum of schakel onmiddellijk 

medische hulp in. Wees klaar om te vertellen of te laten zien wat er is genomen, hoeveel en 

wanneer het is gebeurd.

Gebruik en disclaimer voor consumenteninformatie
Deze algemene informatie is een beperkte samenvatting van diagnose-, behandelings- en/of 

medicatie-informatie. Het is niet bedoeld om alomvattend te zijn en moet worden gebruikt als een 

hulpmiddel om de gebruiker te helpen potentiële diagnostische en behandelingsopties te 

begrijpen en/of te beoordelen. Het bevat NIET alle informatie over aandoeningen, behandelingen, 

medicijnen, bijwerkingen of risico's die van toepassing kunnen zijn op een specifieke patiënt. Het is 

niet bedoeld als medisch advies of vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling van 

een zorgverlener op basis van het onderzoek en de beoordeling door de zorgverlener van de 

specifieke en unieke omstandigheden van een patiënt. Patiënten moeten met een zorgverlener 

spreken voor volledige
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informatie over hun gezondheid, medische vragen en behandelingsopties, inclusief eventuele risico's of 

voordelen met betrekking tot het gebruik van medicijnen. Deze informatie onderschrijft geen behandelingen 

of medicijnen als veilig, effectief of goedgekeurd voor de behandeling van een specifieke patiënt. UpToDate, 

Inc. en haar gelieerde ondernemingen wijzen elke garantie of aansprakelijkheid af met betrekking tot deze 

informatie of het gebruik ervan. Het gebruik van deze informatie is onderworpen aan de 

Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op:

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical- Effectiveness-terms.
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Als u vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact op met een lid van uw zorgteam. 
Als u patiënt bent bij MSK en u moet na 17.00 uur, in het weekend of op een feestdag 
een zorgverlener bereiken, bel dan 212-639-2000.

Ga voor meer bronnen naarwww.mskcc.org/peom onze virtuele bibliotheek te doorzoeken.
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