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Clorpropamida
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Înștiințare:

Clorpropamida nu mai este disponibilă în Statele Unite.

de ce este prescris acest medicament?

Clorpropamida este utilizată împreună cu dietă și exerciții fizice și, uneori, cu alte medicamente, 
pentru a trata diabetul de tip 2 (afecțiune în care organismul nu utilizează în mod normal insulina și, 
prin urmare, nu poate controla cantitatea de zahăr din sânge). Clorpropamida face parte dintr-o 
clasă de medicamente numite sulfoniluree. Clorpropamida scade glicemia determinând pancreasul 
să producă insulină (o substanță naturală care este necesară pentru a descompune zahărul din 
organism) și ajutând organismul să utilizeze eficient insulina. Acest medicament va ajuta doar la 
scăderea zahărului din sânge la persoanele ale căror corp produc insulină în mod natural. 
Clorpropamida nu este utilizată pentru a trata diabetul de tip 1 (afecțiune în care organismul nu 
produce insulină și, prin urmare,

De-a lungul timpului, persoanele care au diabet și zahăr din sânge ridicat pot dezvolta complicații grave sau care pun viața în 

pericol, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral, probleme cu rinichii, leziuni ale nervilor și probleme oculare. Luarea de 

medicamente, modificarea stilului de viață (de exemplu, dietă, exerciții fizice, renunțarea la fumat) și verificarea regulată a 

zahărului din sânge vă pot ajuta să vă gestionați diabetul și să vă îmbunătățiți sănătatea. Această terapie vă poate reduce, de 

asemenea, șansele de a avea un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte complicații legate de diabet, cum ar fi 

insuficiența renală, afectarea nervilor (amorțire, picioare sau picioare reci; scăderea capacității sexuale la bărbați și femei), 

probleme oculare, inclusiv modificări. sau pierderea vederii sau boala gingiilor. Medicul dumneavoastră și alți furnizori de 

asistență medicală vă vor vorbi despre cel mai bun mod de a vă gestiona diabetul.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Clorpropamida vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu micul dejun o dată pe zi. Spuneți medicului 

dumneavoastră dacă clorpropamida vă deranjează stomacul. Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați doze mai mici de 

clorpropamidă de două ori pe zi, în timpul meselor. Pentru a vă ajuta să vă amintiți să luați clorpropamidă, luați-o aproximativ la 

aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta cu rețetă și întrebați-vă
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medicul sau farmacistul să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați clorpropamida exact conform 

instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de clorpropamidă și vă va crește treptat doza dacă este necesar. După ce ați 

luat clorpropamidă pentru o perioadă de timp, este posibil ca clorpropamida să nu vă controleze glicemia la fel de bine ca la începutul 

tratamentului. Medicul dumneavoastră poate ajusta doza de medicament după cum este necesar, astfel încât medicamentul să funcționeze 

cel mai bine pentru dumneavoastră. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți și dacă rezultatele testelor de zahăr 

din sânge au fost mai mari sau mai scăzute decât în   mod normal în orice moment în timpul tratamentului.

Clorpropamida ajută la controlul zahărului din sânge, dar nu vindecă diabetul. Continuați să luați clorpropamidă chiar dacă 

vă simțiți bine. Nu încetați să luați clorpropamidă fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe 

informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua clorpropamidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la clorpropamidă, la orice alte medicamente sau la 
oricare dintre ingredientele din clorpropamidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați anticoagulante („diluanți 

ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, 

Motrin) și naproxen (Aleve, Naprosyn); barbiturice, cum ar fi amobarbital (Amytal), butabarbital (Butisol), mefobarbital (Mebaral), fenobarbital și 

secobarbital (Seconal); beta-blocante cum ar fi atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) 

și propranolol (Inderal); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele), felodipina 

(Plendil), isradipina (DynaCirc), nicardipina (Cardene), nifedipină (Adalat, Procardia), nimodipină (Nimotop), nisoldipină (Sular) și verapamil 

(Calan, Isoptin, Verelan); cloramfenicol; diuretice („pastile de apă”); fluconazol (Diflucan); terapie de substituție hormonală și contraceptive 

hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi și injecții); insulina sau alte medicamente pentru a trata glicemia crescută sau 

diabetul; izoniazidă (INH); inhibitori MAO, cum ar fi izocarboxazid (Marplan), fenelzină (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și 

tranilcipromină (Parnate); medicamente pentru astm și răceli; medicamente pentru boli mintale și greață; miconazol (Monistat); niacină; steroizi 

orali, cum ar fi dexametazonă (Decadron, Dexone), metilprednisolon (Medrol) și prednison (Deltasone); fenitoină (Dilantin); probenecid 

(Benemid); analgezice cu salicilat, cum ar fi trisalicilat de colină, magneziu, salicilat de colină (Arthropan), diflunisal (Dolobid), salicilat de 

magneziu (Doan's, altele) şi salsalat (Argesic, Disalcid, Salgesic); antibiotice sulfa, cum ar fi co-trimoxazol (Bactrim, Septra); sulfasalazină 

(Azulfidine); si medicamente pentru tiroida. De asemenea, asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă încetați să 

luați orice medicamente în timp ce luați clorpropamidă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 

medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. De asemenea, asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă încetați să luați orice medicamente în timp ce luați clorpropamidă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 

modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. De asemenea, asigurați-vă că spuneți medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă încetați să luați orice medicamente în timp ce luați clorpropamidă. 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 deficit de G6PD (o afecțiune moștenită care 
provoacă distrugerea prematură a globulelor roșii sau anemie hemolitică); dacă aveți tulburări hormonale care 
implică glanda suprarenală, pituitară sau tiroida; sau dacă aveți boală de inimă, rinichi sau ficat.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați clorpropamidă, sunați la medicul dumneavoastră.

discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile administrării de clorpropamidă dacă aveți 65 de ani sau mai 
mult. Adulții în vârstă nu ar trebui să ia de obicei clorpropamidă, deoarece nu este la fel de sigură sau eficientă ca alte 
medicamente care pot fi utilizate pentru a trata aceeași afecțiune.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

clorpropamidă.

întrebați medicul despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați acest medicament. Alcoolul 
poate agrava efectele secundare ale clorpropamidei. Consumul de alcool în timp ce luați clorpropamidă poate 
provoca, de asemenea, simptome precum înroșirea feței (înroșirea feței), dureri de cap, greață, vărsături, dureri 
în piept, slăbiciune, vedere încețoșată, confuzie mentală, transpirație, sufocare, dificultăți de respirație și 
anxietate.

planificați pentru a evita expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui și pentru a purta îmbrăcăminte de protecție, 
ochelari de soare și protecție solară. Clorpropamida vă poate face pielea sensibilă la lumina soarelui.

întrebați-vă medicul ce să faceți dacă vă îmbolnăviți, dezvoltați o infecție sau febră, experimentați un stres 
neobișnuit sau sunteți rănit. Aceste afecțiuni vă pot afecta glicemia și cantitatea de clorpropamidă de care aveți 
nevoie.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Asigurați-vă că urmați toate recomandările de exerciții și diete făcute de medicul dumneavoastră sau de dieteticianul. Este 

important să mănânci o dietă sănătoasă, să faci sport în mod regulat și să slăbești dacă este necesar.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Înainte de a începe să luați clorpropamidă, întrebați medicul ce trebuie să faceți dacă uitați să luați o doză. Scrieți 

aceste instrucțiuni, astfel încât să vă puteți referi la ele mai târziu.

Ca regulă generală, luați doza omisă imediat ce vă amintiți. 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?

Acest medicament poate provoca modificări ale zahărului din sânge. Ar trebui să cunoașteți 
simptomele glicemiei scăzute și crescute și ce să faceți dacă aveți aceste simptome.

Clorpropamida poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare

foame

ameţeală
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durere de cap

mâncărime

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

îngălbenirea pielii sau a ochilor

scaune deschise la culoare

urină închisă la culoare

durere în partea dreaptă sus a stomacului

vânătăi sau sângerări neobișnuite

diaree

febră

Durere de gât

eczemă

Clorpropamida poate 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).

Într-un studiu, persoanele care au luat un medicament similar cu clorpropamidei pentru a-și trata diabetul aveau mai multe șanse să 

moară din cauza problemelor cardiace decât persoanele care au fost tratate cu insulină și modificări ale dietei. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscurile de a lua clorpropamidă.

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
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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 simptome de hipoglicemie, precum și 
următoarele:

convulsii

pierderea conștienței

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Glicemia și hemoglobina glicozilată (HbA1c) trebuie verificate în 

mod regulat pentru a determina răspunsul dumneavoastră la clorpropamidă. Medicul dumneavoastră poate comanda alte teste de 

laborator pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la clorpropamidă. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va spune cum să vă 

verificați răspunsul la acest medicament prin măsurarea nivelului de zahăr din sânge acasă. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție.

Ar trebui să purtați întotdeauna o brățară de identificare pentru diabetici pentru a vă asigura că beneficiați de un tratament adecvat în caz 

de urgență.

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 (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

Diabineză®

Glucamidă®¶

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