لیزونکس  -اچ®
لیزینوپریل /هیدروکلروتیازید

قرص های لیزونکس – اچ  12/5 -10میلی گرمی حاوی  10میلی گرم لیزینوپریل و  12/5میلی گرم

هیدروکلروتیازید و قرص های  25 -20میلی گرمی حاوی  20میلی گرم لیزینوپریل و 25میلی گرم
هیدروکلروتیازید می باشند.
دسته دارويي
ضد فشارخون ؛ گشاد کننده عروق؛ مدر
موارد مصرف
فشار خون باال در بیمارانی که درمان ترکیبی برای آنها مناسب است.
تداخالت دارویی
مکمل های پتاسیم ،عوامل نگهدارنده پتاسیم یا جایگزین های حاوی نمک پتاسیم ،لیتیم ،طال ،داروهای ضد
فشار خون ،ضد دیابتها ،ایندومتاسین و NSAIDها (داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی).
موارد منع مصرف
لیزینوپریل /هیدروکلروتیازید دربیمارانی که مشکل در دفع ادرار دارند ،به یکی از اجزائ محصول و
یا به مشتقات سولفونامیدی حساسیت دارند ،و یا در افرادی که دچار آنژیوادم ارثی و یا ایدیو پاتیک،
ادم عروقی-عصبی مربوط به داروهای مهار کننده  ACEمی باشند منع مصرف دارد.همچنین استفاده از
لیزینوپریل /هیدروکلروتیازید در دوران بارداری منع مصرف دارد.

مقدار و نحوه مصرف دارو
در موارد خفیف ،یک قرص از لیزینوپریل /هیدروکلرو تیازید ( 10میلی گرم 12/5 -میلی گرم ) یک بار در
روز تجویز می شود .مانند همه داروهایی که یکبار در روز تجویز می شوند،لیزینوپریل /هیدروکلرو تیازید
( 10میلی گرم 12/5 -میلی گرم ) نیز ترجیحا می بایست در یک زمان مشخص در هر روز مصرف گردد.
لیزینوپریل /هیدروکلرو تیازید ( 10میلی گرم 12/5 -میلی گرم) می تواند با غذا یا بدون غذا مصرف
گردد .اگر اثر درمانی مورد نظر در طی دو تا چهار هفته حاصل نشد  ،می توان دوز را به صورت دو قرص
لیزینوپریل /هیدروکلرو تیازید ( 10میلی گرم 12/5 -میلی گرم) تغییر داد .
شرايط نگهداري ،اشكال دارويي ونوع بسته بندي:
دارو را در دمای کمتر از  30درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید .
هر  10عدد قرص (از هر دوز) در یک بلیستر و هر  3بلیستر همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی
قرار دارد.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان

95 MM

black

عوارض جانبي
سرگیجه  ،سر درد ،پارستزی ،افت فشار خون از جمله افت فشار خون وضعیتی ،سنکوپ  ،اسهال ،تهوع،
استفراغ ،خارش ،گرفتگی عضالنی ،ناتوانی جنسی  ،خستگی  ،ضعف ،افزایش سطح اوره درخون،افزایش
کراتینین سرم ،افزایش آنزیمهای کبدی ،کاهش هموگلوبین،آریتمی ،اختالالت کلیوی و تب.

190 mm

مصرف در حاملگي و شيردهي:
رده بارداری  Cدر سه ماهه اول بارداری و رده بارداری  Dدر سه ماهه دوم و سوم بارداری؛ مطالعات کافی
و کنترل شده در مورد اثرات این دارو در دوران بارداری انجام نشده است.
در طی بارداری ،لیزینوپریل/هیدروکلرو تیازید منع مصرف دارند ،در صورت باردارشدن ،درمان جایگزین
می بایستی دراسرع وقت آغاز گردد.
شیردهی
ترشح لیزینوپریل به شیر انسان مشخص نشده است  .تیازیدها درون شیرترشح می شوند بنابراین در
شیردهی با احتیاط مصرف گردد.

pantone 294 c

موارد هشدار و احتیاط
 افت فشار خون ،کاهش الکترولیتها و حجم مایعات بدن همزمان با مصرف سایر داروهای فشار خون. جراحی  /بیهوشیدر جراحی های بزرگ یا در طی بیهوشی با داروهایی که ایجاد افت فشار خون می کنند ،با احتیاط مصرف
گردد.
 اختالل کلیویهیدروکلروتیازید در بیماران مبتال به اختالل عملکرد کلیوی ،به عنوان یک دیوریتیک مناسب نمی باشد.
 بیماری کبدهیدروکلروتیازید می بایست در بیماران با اختالل عملکردی کبد یا بیماری های پیشرفته کبدی با احتیاط
استفاده گردد.
 حساسیت /آنژیوادمدر بیماران تحت درمان بامهارکننده های  ACEکه دچار ادم صورت ،اندام ،لب ها ،زبان ،دهانه حنجره و
حنجره می باشند ،با احتیاط مصرف گردد.
 درمان های تیازیدی ممکن است تحمل گلوکز را مختل کند .با مصرف مهارکننده های  ACEهیپوگلیسمیمشاهده شده است.
 بیماران تحت دیالیز مکمل های پتاسیم و دیوریتیکهای نگهدارنده پتاسیم با احتیاط مصرف شود. سرفهسرفه در ارتباط با استفاده از مهار کننده های  ACEگزارش شده است.

