
Azilsartan at Chlorthalidone
Ang impormasyong ito mula sa Lexicomp®ipinapaliwanag kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa gamot na ito, 

kabilang ang kung para saan ito ginagamit, kung paano ito inumin, mga side effect nito, at kung kailan tatawagan ang iyong 

healthcare provider.
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Babala

Huwag kumuha kung buntis ka. Ang paggamit sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga depekto sa 

kapanganakan o pagkawala ng hindi pa isinisilang na sanggol. Kung nabuntis ka o nagpaplanong magbuntis habang 

iniinom ang gamot na ito, tawagan kaagad ang iyong doktor.

Para saan ang gamot na ito?

Ito ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo.

Ano ang kailangan kong sabihin sa aking doktor BAGO ko inumin ang gamot na 
ito?

Kung ikaw ay allergic sa gamot na ito; anumang bahagi ng gamot na ito; o anumang iba pang gamot, pagkain, o 

sangkap. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa allergy at kung anong mga senyales ang mayroon ka.

Kung ikaw ay na-dehydrate o hindi nakaka-ihi.

Kung umiinom ka ng gamot na mayroong aliskiren at mayroon ka ring mga problema sa 

diabetes o bato.

Azilsartan at Chlorthalidone 1/6

TITLE - AZILSARTAN MEDOXOMIL + CHLORTHALIDONE / 
EDARBYCLOR MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN FILIPINO

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

www.911globalmeds.com/buy-azilsartan-medoxomil-chlorthalidone-edarbyclor-online
https://www.mskcc.org/pdf/cancer-care/patient-education/azilsartan-and-chlorthalidone


Kung ikaw ay nagpapasuso. Huwag magpasuso habang iniinom mo ang gamot na ito.

Hindi ito isang listahan ng lahat ng gamot o problema sa kalusugan na nakikipag-ugnayan sa gamot na ito.

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko ang tungkol sa lahat ng iyong gamot (reseta o OTC, mga natural na 

produkto, bitamina) at mga problema sa kalusugan. Dapat mong suriin upang matiyak na ligtas para sa iyo na 

inumin ang gamot na ito kasama ng lahat ng iyong mga gamot at problema sa kalusugan. Huwag simulan, 

ihinto, o baguhin ang dosis ng anumang gamot nang hindi nagpapasuri sa iyong doktor.

Ano ang ilang bagay na kailangan kong malaman o gawin habang iniinom ko ang 
gamot na ito?

Sabihin sa lahat ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na iniinom mo ang gamot na ito. Kabilang 

dito ang iyong mga doktor, nars, parmasyutiko, at dentista.

Iwasan ang pagmamaneho at paggawa ng iba pang mga gawain o aksyon na humihiling sa iyong maging alerto hanggang sa makita 

mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

Upang mabawasan ang posibilidad na makaramdam ng pagkahilo o pagkahilo, bumangon nang dahan-dahan 

kung nakaupo ka o nakahiga. Mag-ingat sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan.

Makipag-usap sa iyong doktor bago ka uminom ng alak.

Maaaring tumagal ng ilang linggo bago makita ang buong epekto.

Suriin ang iyong presyon ng dugo gaya ng sinabi sa iyo.

Ipasuri ang blood work gaya ng sinabi sa iyo ng doktor. Makipag-usap sa 
doktor.

Kung umiinom ka ng kapalit ng asin na naglalaman ng potassium, isang potassium-sparing diuretic, o 

isang produkto ng potassium, makipag-usap sa iyong doktor.

Kung ikaw ay nasa mababang asin o walang asin na diyeta, makipag-usap sa iyong doktor.

Makipag-usap sa iyong doktor bago gumamit ng mga produktong OTC na maaaring magpapataas 

ng presyon ng dugo. Kabilang dito ang mga gamot sa ubo o sipon, mga diet pill, stimulant, mga 

nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) tulad ng ibuprofen o naproxen, at ilang natural na 

produkto o pantulong.

Mag-ingat sa pag-atake ng gout.
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Mag-ingat sa mainit na panahon o habang aktibo. Uminom ng maraming likido upang ihinto ang pagkawala ng likido.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang labis na pawis, pagkawala ng likido, pagsusuka, o maluwag na dumi. Ito 

ay maaaring humantong sa mababang presyon ng dugo.

Ano ang ilang mga side effect na kailangan kong tawagan kaagad 
ang aking doktor?
BABALA/BABALA:Kahit na ito ay maaaring bihira, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng napakasama at kung 

minsan ay nakamamatay na mga epekto kapag umiinom ng gamot . Sabihin sa iyong doktor o humingi kaagad ng 

medikal na tulong kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas na maaaring nauugnay 

sa isang napakasamang epekto:

Mga palatandaan ng isang reaksiyong allerg ic, tulad ng pantal; pantal; nangangati ; pula, namamaga, 

paltos, o pagbabalat ng balat na may lagnat o walang lagnat; paghinga ; paninikip sa dibdib o 

lalamunan; problema sa paghinga, paglunok, o pagsasalita; hindi pangkaraniwang pamamaos; o 

pamamaga ng bibig, mukha, labi, dila, o lalamunan.

Mga palatandaan ng mga problema sa bato tulad ng hindi maihi, pagbabago sa dami ng ihi na 

naipapasa, dugo sa ihi, o malaking pagtaas ng timbang.

Mga senyales ng mga problema sa fluid at electrolyte tulad ng pagbabago ng mood, pagkalito, 

pananakit ng kalamnan o panghihina, isang tibok ng puso na hindi normal, napakasamang pagkahilo o 

pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, higit na pagkauhaw, mga seizure, pakiramdam ng sobrang pagod o 

mahina, hindi nagugutom, hindi makapag-ihi o magbago sa dami ng ihi na ginawa, tuyong bibig, 

tuyong mata, o napakasamang sakit ng tiyan o pagsusuka.

Inaantok.

Pagtitibi.

Pagkabalisa.

Ano ang ilang iba pang mga side effect ng gamot na ito?

Lahat ng gamot ay maaaring magdulot ng mga side effect. Gayunpaman, maraming mga tao ang walang epekto o mayroon 

lamang mga menor de edad na epekto. Tawagan ang iyong doktor o humingi ng medikal na tulong kung alinman sa mga side 

effect na ito o anumang iba pang side effect ay nakakaabala sa iyo o hindi nawawala:
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Pakiramdam ay nahihilo, pagod, o nanghihina.

Ito ay hindi lahat ng mga side effect na maaaring mangyari. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga side effect, 

tawagan ang iyong doktor. Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa iyong pambansang ahensya ng kalusugan.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-332-1088. Maaari ka ring mag-ulat ng 

mga side effect sahttps://www.fda.gov/medwatch.

Paano pinakamahusay na inumin ang gamot na ito?

Gamitin ang gamot na ito ayon sa utos ng iyong doktor. Basahin ang lahat ng impormasyong ibinigay sa iyo. Sundin nang 

mabuti ang lahat ng mga tagubilin.

Dalhin kasama o walang pagkain.

Inumin ang gamot na ito sa parehong oras ng araw.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot na ito ayon sa sinabi sa iyo ng iyong doktor o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan, kahit na mabuti ang iyong pakiramdam.

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pag-ihi mo nang mas madalas. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga problema 

sa pagtulog, subukang huwag masyadong malapit sa oras ng pagtulog.

Uminom ng maraming noncaffeine liquid maliban kung sinabihan ng iyong doktor na uminom ng mas kaunting likido.

Ano ang gagawin ko kung makaligtaan ako ng isang dosis?

Kumuha ng napalampas na dosis sa sandaling naisip mo ito.

Kung malapit na sa oras para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at bumalik sa 

iyong normal na oras.

Huwag kumuha ng 2 dosis sa parehong araw.

Paano ko iimbak at/o itatapon ang gamot na ito?

Mag-imbak ng mga tablet sa orihinal na lalagyan sa temperatura ng silid. Panatilihing 

nakasara ang takip.

Protektahan mula sa liwanag.
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Mag-imbak sa isang tuyo na lugar. Huwag mag-imbak sa banyo.

Itago ang lahat ng gamot sa isang ligtas na lugar. Panatilihin ang lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop.

Itapon ang mga hindi nagamit o expired na gamot s. Huwag mag-flush sa banyo o magbuhos ng drain maliban 

kung sasabihin sa iyo na gawin ito. Tingnan sa iyong parmasyutiko kung mayroon kang mga tanong tungkol sa 

pinakamahusay na paraan upang itapon ang mga gamot. Maaaring mayroong drug take-back na programa sa 

iyong lugar.

Pangkalahatang mga katotohanan sa droga

Kung ang iyong mga sintomas o problema sa kalusugan ay hindi bumuti o kung lumala ang mga ito, tawagan 

ang iyong doktor.

Huwag ibahagi ang iyong mga gamot sa iba at huwag uminom ng mga gamot ng sinuman.

Ang ilang mga gamot ay maaaring may ibang leaflet ng impormasyon ng pasyente. Kung mayroon kang anumang mga katanungan 

tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-usap sa iyong doktor, nars, parmasyutiko, o iba pang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan.

Ang ilang mga gamot ay maaaring may ibang leaflet ng impormasyon ng pasyente. Tingnan sa iyong parmasyutiko. Kung 

mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-usap sa iyong doktor, nars, 

parmasyutiko, o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Kung sa tingin mo ay nagkaroon ng labis na dosis, tawagan ang iyong poison control center o kumuha 

kaagad ng pangangalagang medikal. Maging handa na sabihin o ipakita kung ano ang kinuha, gaano 

karami, at kailan ito nangyari.

Paggamit at Disclaimer ng Impormasyon ng Consumer
Ang pangkalahatang impormasyong ito ay isang limitadong buod ng diagnosis, paggamot, at/o impormasyon ng 

gamot. Hindi ito nilalayong maging komprehensibo at dapat gamitin bilang isang tool upang matulungan ang user na 

maunawaan at/o masuri ang mga potensyal na opsyon sa diagnostic at paggamot. HINDI nito kasama ang lahat ng 

impormasyon tungkol sa mga kondisyon, paggamot, gamot, side effect, o mga panganib na maaaring ilapat sa isang 

partikular na pasyente. Hindi ito nilayon na maging medikal na payo o isang kahalili para sa medikal na payo, diagnosis, 

o paggamot ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan batay sa pagsusuri at pagtatasa ng 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga partikular at natatanging kalagayan ng isang pasyente. Ang 

mga pasyente ay dapat makipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa kumpletong
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impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan, mga medikal na katanungan, at mga opsyon sa paggamot, kabilang ang 

anumang mga panganib o benepisyo tungkol sa paggamit ng mga gamot. Ang impormasyong ito ay hindi nag-eendorso 

ng anumang paggamot o mga gamot bilang ligtas, epektibo, o inaprubahan para sa paggamot sa isang partikular na 

pasyente. Itinatanggi ng UpToDate, Inc. at ng mga kaakibat nito ang anumang warranty o pananagutan na nauugnay sa 

impormasyong ito o sa paggamit nito. Ang paggamit ng impormasyong ito ay pinamamahalaan ng Mga Tuntunin ng 

Paggamit, na makukuha sa

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Copyright
© 2022 UpToDate, Inc. at mga kaakibat nito at/o mga tagapaglisensya. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnayan nang direkta sa isang miyembro ng iyong pangkat ng 

pangangalagang pangkalusugan. Kung ikaw ay isang pasyente sa MSK at kailangan mong makipag-ugnayan sa isang provider 

pagkalipas ng 5:00 pm, sa katapusan ng linggo, o sa isang holiday, tumawag sa 212-639-2000.

Para sa higit pang mga mapagkukunan, bisitahin angwww.mskcc.org/peupang maghanap sa aming virtual library.
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