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Captopril și Hidroclorotiazidă
pronunțat ca (kap' toe pril) (hye droe klor oh thye' a zide)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Nu luați captopril și hidroclorotiazidă dacă sunteți gravidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați 
captopril și hidroclorotiazidă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Captopril și 
hidroclorotiazida pot dăuna fătului.

de ce este prescris acest medicament?

Combinația de captopril și hidroclorotiazidă este utilizată pentru a trata hipertensiunea arterială. Captopril face parte 

dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA). Funcționează prin scăderea 

anumitor substanțe chimice care strâng vasele de sânge, astfel încât sângele să curgă mai lin. Hidroclorotiazida face parte 

dintr-o clasă de medicamente numite diuretice („pastile de apă”). Funcționează determinând rinichii să scape de apă și sare 

inutile din organism în urină.

Hipertensiunea arterială este o afecțiune frecventă și, atunci când nu este tratată, poate provoca leziuni ale creierului, 

inimii, vaselor de sânge, rinichilor și altor părți ale corpului. Leziunile acestor organe pot provoca boli de inimă, un atac de 

cord, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral, insuficiență renală, pierderea vederii și alte probleme. Pe lângă 

administrarea de medicamente, schimbarea stilului de viață va ajuta și la controlul tensiunii arteriale. Aceste schimbări 

includ o dietă săracă în grăsimi și sare, menținerea unei greutăți sănătoase, exerciții fizice de cel puțin 30 de minute în 

majoritatea zilelor, nefumatul și consumul moderat de alcool.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Combinația de captopril și hidroclorotiazidă vine sub formă de comprimat de administrat pe cale orală. Se ia de obicei o 

dată sau de două ori pe zi pe stomacul gol, cu 1 oră înainte de mese. Pentru a vă ajuta să vă amintiți să luați captopril și 

hidroclorotiazidă, luați-le aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați captopril și 

hidroclorotiazidă exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de 

medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de captopril și hidroclorotiazidă și vă poate crește treptat doza, nu 

mai mult de o dată la 6 până la 8 săptămâni.
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Captopril și hidroclorotiazida controlează hipertensiunea arterială, dar nu o vindecă. Continuați să luați 

captopril și hidroclorotiazidă chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați captopril și hidroclorotiazidă fără a 

discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua captopril și hidroclorotiazidă,
spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la captopril (Capoten); hidroclorotiazidă (HCTZ; 
Microzide, Oretic); inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA), cum ar fi benazepril (Lotensin, în Lotrel), 
enalapril (Vasotec, în Vaseretic), fosinopril (Monopril), lisinopril (în Prinzide, în Zestoretic), moexipril (Univasc, în 
Uniretic), perindopril ( Aceon), quinapril (Accupril, în Accuretic, în Quinaretic), ramipril (Altace) și trandolapril (Mavik, în 
Tarka); medicamente sulfa; orice alte medicamente; sau oricare dintre ingredientele comprimatelor de captopril și 
hidroclorotiazidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați valsartan și sacubitril (Entresto) sau dacă ați 
încetat să le luați în ultimele 36 de ore. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați captopril și 
hidroclorotiazidă dacă luați și valsartan și sacubitril. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă 
aveți diabet și luați aliskiren (Tekturna, în Amturnide, în Tekamlo, în Tekturna HCT). Medicul dumneavoastră 
vă va spune probabil să nu luați captopril și hidroclorotiazidă dacă aveți diabet și luați și aliskiren.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine, 
suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 
următoarele: amfotericină B (Ambisome, Amphotec, altele); anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina 
(Coumadin, Jantoven); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi indometacina 
(Indocin, Tivorbex); suplimente de calciu; medicamente pentru chimioterapie pentru cancer; colestiramină (Prevalite); 
colestipol (Colestid); digoxină (Lanoxin); insulină sau medicamente orale pentru diabet; litiu (Lithobid); medicamente 
pentru gută, cum ar fi probenecid (Probalan); medicamente care suprimă sistemul imunitar, cum ar fi metanamina 
(Hiprex, Urex); inhibitori de monoaminoxidază (MAO) cum ar fi fenelzină (Nardil) și tranilcipromină (Parnate); nitrați 
precum dinitrat de izosorbid (Isordil, în Bidil), mononitrat de izosorbid (Monoket) și nitroglicerină (Nitro-Dur, Nitrostat, 
altele); steroizi orali, cum ar fi dexametazonă, metilprednisolon (Medrol) și prednison (Rayos); alte diuretice; alte 
medicamente pentru hipertensiune arterială; medicamente pentru durere; fenobarbital (Luminal); și suplimente de 
potasiu. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată lupus; sclerodermie (o afecțiune în care crește țesut 
suplimentar pe piele și pe unele organe); insuficienta cardiaca; Diabet; alergie; astm; sau boli hepatice sau renale.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau 
stomatologului că luați captopril și hidroclorotiazidă.

întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați captopril 
și hidroclorotiazidă. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale captoprilului și hidroclorotiazidei.

trebuie să știți că diareea, vărsăturile, consumul insuficient de lichide și transpirația mult pot provoca o 
scădere a tensiunii arteriale, ceea ce poate provoca amețeli și leșin.
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ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza înlocuitori de sare care conțin potasiu. Dacă medicul dumneavoastră vă prescrie o dietă cu conținut scăzut de 

sodiu (cu conținut scăzut de sare), urmați cu atenție aceste instrucțiuni.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Captopril și hidroclorotiazida pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

tuse

amețeli sau amețeli

modificări ale gustului

eczemă

mâncărime

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

dificultăți de respirație sau de înghițire

febră, durere în gât, frisoane și alte semne de infecție

îngălbenirea pielii sau a ochilor

gură uscată

sete

slăbiciune

lipsa de energie

nelinişte

dureri musculare sau crampe

urinare rar

stomac deranjat

vărsături

leșin

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601034.html 3/5



14.04.22, ora 16:44 Captopril și hidroclorotiazidă: MedlinePlus informații despre medicamente

dureri în piept

bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii

Captopril și hidroclorotiazida pot provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

somnolenţă

comă

respiratie dificila

dureri de stomac

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Tensiunea dumneavoastră arterială trebuie verificată în mod regulat pentru a 

determina răspunsul dumneavoastră la captopril și hidroclorotiazidă. Medicul dumneavoastră poate prescrie anumite
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teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la captopril și hidroclorotiazidă.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 

captopril și hidroclorotiazidă.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Capozide®¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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