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Kaptopril och hydroklortiazid
uttalas som (kap' toe pril) (hye droe klor oh thye' a zide)

VIKTIG VARNING:

Ta inte kaptopril och hydroklortiazid om du är gravid. Om du blir gravid medan du tar kaptopril 
och hydroklortiazid, kontakta din läkare omedelbart. Kaptopril och hydroklortiazid kan skada 
fostret.

hur är denna medicin utskriven?

Kombinationen av kaptopril och hydroklortiazid används för att behandla högt blodtryck. Captopril är i en klass av 
läkemedel som kallas angiotensin-konverterande enzym (ACE)-hämmare. Det fungerar genom att minska vissa 
kemikalier som drar åt blodkärlen, så att blodet flyter smidigare. Hydroklortiazid ingår i en klass av läkemedel som 
kallas diuretika ('vattenpiller'). Det fungerar genom att få njurarna att göra sig av med onödigt vatten och salt från 
kroppen till urinen.

Högt blodtryck är ett vanligt tillstånd, och när det inte behandlas kan det orsaka skador på hjärnan, hjärtat, 
blodkärlen, njurarna och andra delar av kroppen. Skador på dessa organ kan orsaka hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, 
hjärtsvikt, stroke, njursvikt, synförlust och andra problem. Förutom att ta mediciner, kommer att göra 
livsstilsförändringar också hjälpa till att kontrollera ditt blodtryck. Dessa förändringar inkluderar att äta en kost 
som är låg i fett och salt, bibehålla en hälsosam vikt, träna minst 30 minuter de flesta dagar, inte röka och 
använda alkohol med måtta.

hur ska detta läkemedel användas?

Kombinationen av kaptopril och hydroklortiazid kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas 
vanligtvis en eller två gånger om dagen på fastande mage, 1 timme före måltid. För att hjälpa dig komma 
ihåg att ta kaptopril och hydroklortiazid, ta det ungefär vid samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din 
receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta kaptopril 
och hydroklortiazid exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din 
läkare har ordinerat.

Din läkare kan börja med en låg dos av kaptopril och hydroklortiazid och gradvis öka din dos, inte mer än 
en gång var 6:e   till 8:e vecka.
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Kaptopril och hydroklortiazid kontrollerar högt blodtryck men botar det inte. Fortsätt att ta kaptopril 
och hydroklortiazid även om du mår bra. Sluta inte ta kaptopril och hydroklortiazid utan att tala med 
din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar kaptopril och hydroklortiazid,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot captopril (Capoten); hydroklortiazid 
(HCTZ; Microzide, Oretic); angiotensinomvandlande enzym (ACE)-hämmare såsom benazepril (Lotensin, i 
Lotrel), enalapril (Vasotec, i Vaseretic), fosinopril (Monopril), lisinopril (i Prinzide, i Zestoretic), moexipril 
(Univasc, i Uniretic), perindopril ( Aceon), quinapril (Accupril, i Accuretic, i Quinaretic), ramipril (Altace) och 
trandolapril (Mavik, i Tarka); sulfa läkemedel; andra mediciner; eller något av innehållsämnena i kaptopril 
och hydroklortiazidtabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar valsartan och sacubitril (Entresto) eller om du har 
slutat ta det inom de senaste 36 timmarna. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta 
kaptopril och hydroklortiazid om du också tar valsartan och sacubitril. Berätta också för din läkare om du 
har diabetes och du tar aliskiren (Tekturna, i Amturnide, i Tekamlo, i Tekturna HCT). Din läkare kommer 
förmodligen att säga åt dig att inte ta kaptopril och hydroklortiazid om du har diabetes och du också tar 
aliskiren.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga med att nämna något av följande: amfotericin B 
(Ambisome, Amphotec, andra); antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, 
Jantoven); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom indometacin 
(Indocin, Tivorbex); kalciumtillskott; läkemedel mot cancerkemoterapi; kolestyramin (Prevalite); 
kolestipol (Colestid); digoxin (Lanoxin); insulin eller orala läkemedel för diabetes; litium (Lithobid); 
läkemedel mot gikt såsom probenecid (Probalan); mediciner som dämpar immunförsvaret såsom 
metenamin (Hiprex, Urex); monoaminoxidas (MAO)-hämmare såsom fenelzin (Nardil) och 
tranylcypromin (Parnate); nitrater såsom isosorbiddinitrat (Isordil, i Bidil), isosorbidmononitrat 
(Monoket) och nitroglycerin (Nitro-Dur, Nitrostat, andra); orala steroider såsom dexametason, 
metylprednisolon (Medrol) och prednison (Rayos); andra diuretika; andra mediciner för högt 
blodtryck; smärtstillande läkemedel; fenobarbital (Luminal); och kaliumtillskott. Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lupus; sklerodermi (ett tillstånd där extra 
vävnad växer på huden och vissa organ); hjärtsvikt; diabetes; allergi; astma; eller lever- eller 
njursjukdom.

tala om för din läkare om du ammar.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
kaptopril och hydroklortiazid.

fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar kaptopril och 
hydroklortiazid. Alkohol kan förvärra biverkningarna av kaptopril och hydroklortiazid.

du bör veta att diarré, kräkningar, att inte dricka tillräckligt med vätska och att svettas mycket kan 
orsaka ett blodtrycksfall, vilket kan orsaka yrsel och svimning.
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hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare innan du använder saltersättningsmedel som innehåller kalium. Om din läkare ordinerar en diet med låg 

natriumhalt (lågt salt), följ dessa anvisningar noggrant.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 

missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Kaptopril och hydroklortiazid kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av 
dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

hosta

yrsel eller yrsel

smakförändringar

utslag

klåda

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

svårigheter att andas eller svälja

feber, ont i halsen, frossa och andra tecken på infektion

gulfärgning av huden eller ögonen

torr mun

törst

svaghet

brist på energi

rastlöshet

muskelvärk eller kramper

sällsynt urinering

orolig mage

kräkningar

svimning
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bröstsmärta

snabba, bultande eller oregelbundna hjärtslag

Kaptopril och hydroklortiazid kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga 
problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

dåsighet

koma

svårt att andas

magont

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Ditt blodtryck bör kontrolleras regelbundet för att 
fastställa ditt svar på kaptopril och hydroklortiazid. Din läkare kan beställa vissa
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labbtester för att kontrollera din kropps svar på kaptopril och hydroklortiazid.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar 
kaptopril och hydroklortiazid.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Capozide®¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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