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Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün).
HİPOTİAZİD 25 mq və 100 mq tabletlər
HYPOTHIAZID
Tərkibi
Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 25 mq və ya 100 mq hidroxlortiazid vardır.
Köməkçi maddələr: maqnezium-stearat, talk, jelatin, qarğıdalı nişastası, laktoza monohidrat.
Farmakoterapevtik qrupu
Diuretik (sidikqovucu) dərman vasitəsi.
ATC kodu: C03AA03
Farmakoloji xüsusiyyətləri
Hipotiazid diuretik (sidikqovucu) dərman vasitəsi olub, arterial təzyiqi aşağı salır.
Preparatın qəbulundan sonra natriumun sidikdən intensiv xaric olması 2 saatdan sonra qeyd
olunur, maksimal xaric olması isə - 4 saatdan sonra. Preparatın təsiri 6-12 saat ərzində saxlanılır.
Hipotiazid əsasən dəyişilməmiş şəkildə sidiklə xaric olur. Plansentaya keçir və ana südündə
aşkar olunur.
İstifadəsinə göstərişlər
- ürək, qaraciyər və böyrək mənşəli ödemlərin qarşısını almaq üçün;
- kortikosteroid hormonlarla və estrogenlərlə müalicənin nəticəsində və menstruasiya
qabağı sindrom nəticəsində əmələ gələn ödemlər;
- həm monoterapiya şəklində, həm də digər hipotenziv vasitələrlə kombinəedilmiş şəkildə
hipertenziyanın müalicəsi üçün;
- böyrək mənşəli şəkərsiz diabet zamanı poliuriyanın müalicəsi üçün, hiperkalsiuriyanın
(kalsiumun sidiklə intensiv xaric olması) azalması üçün.
Əks göstərişlər
- hidroxlortiazidə qarşı (preparatın təsiredici maddəsi) və digər sulfonamid törəmələrinə
qarşı allergiya;
- ağır qaraciyər və böyrək çatışmazlığı (kreatinin klirensi < 30 ml /dəq), anuriya;
- laktasiya dövrü.
Xüsusi göstərişlər
Əgər sizdə ürək, qaraciyər, böyrək xəstəlikləri, beynin ağır sklerozu, şəkərli diabet və ya podaqra
varsa, həmçinin əgər siz ürək qlikozidləri, kortikosteroidlər və ya barbituratlar qəbul edirsinizsə,
o zaman preparatın istifadəsindən öncə bu haqda həkimə məlumat verin.
Hipotiazud ilə müalicə zamanı maye və elektrolit tarazlığı pozula bilər, bunun nəticəsində ağızda
quruluq, yanğı hissi, zəiflik, yuxuyameyllik, həyəcanlıq, əzələlərdə qıcolmalar və ağrı, yorğun-

luq, arterial təzyiqin enməsi, sidiyin azalması, ürək döyüntülərinin tezliyi və həzm prosesinin
pozulması əmələ gələ bilər. Qanda kalium səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün kalium
ilə zəngin olan qidanın (meyvə və tərəvəz) istifadəsi və kalium əlavələrinin qəbulu məsləhət
görülür. Qusma zamanı və ya böyrək funksiyasının nəzərə çarpan pozğunluğu zamanı dərhal
həkimə müraciət etmək lazımdır.
Laktozanı həzm etməyən xəstələrdə preparatın qəbulu həzm prosesinin pozğunluqlarına səbəb
ola bilər.
Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Hamiləlik dövründə preparat yalnız çox nadir hallarda və həkimin məsləhəti olduqda istifadə
olunur. Preparat ana südünə keçdiyi üçün müalicə zamanı ana südü ilə qidalandırma dayandırılır.
Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə
təsiri
Müalicənin başlanğıcında sürətli psixomotor reaksiya və yüksək diqqət tələb edən potensial
təhlükəli fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaqdan çəkinmək lazımdır. Bu dövrün müddəti həkim
tərəfindən təyin edilir.
Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri
Əgər siz aşağıda göstərilən preparatlardan hər hansı birini qəbul edirsinizsə, o zaman bu haqda
həkimə mütləq məlumat verin: antihipertenziv vasitələr, ürək qlikozidləri, amiodaron, oral
antidiabetik vasitələr, kortikosteroidlər, kalsitonin, qeyri-steroid iltihabəleyhinə vasitələr, antidepolyarizəedici əzələ relaksantları, amantadin, xolestiramin.
Hipotiazid preparatının litium duzları ilə birgə istifadəsi məsləhət görülmür.
Alkoqol və narkotik vasitələr ilə birgə istifadə edildikdə arterial təzyiqin enməsi artır.
İstifadə qaydası və dozası
Böyüklər:
Ödemlərin qarşısını almaq üçün başlanğıc doza 25-100 mq təşkil edir, gündə 1 dəfə və ya
günaşırı qəbul edilir.. Menstruasiya qabağı sindrom ilə törədilən ödemləri aradan qaldırmaq üçün
gündə 25 mq tövsiyə olunur (ödemlərin əmələ gəlməsinin ilk günlərindən başlayaraq menstruasiyanın başlanmasına qədər).
Hipertenziyanın müalicəsi üçün: həm monoterapiya şəklində, həm də digər preparatlarla birlikdə
doza 125-100 mq təşkil edir.
Böyrək mənşəli şəkərsiz diabet: 50-100 mq gündəlik doza bir neçə dəfə qəbul etmək üçün
bölünür.
Uşaqlar: gündə bədən kütləsinin hər kq-na 1-2 mq (1-2mq/kq), preparatın dozasını artırmaq
olmaz!
Əlavə təsirləri
Hər bir dərman vasitəsi kimi Hipotiazid də orqanizmə əlavə təsirlər göstərə bilər.
Hipotiazid preparatının qəbulu zamanı hipokaliemiya, hipomaqniemiya, hiperkalsiemiya və
hipoxloremik alkaloz müşahidə oluna bilər, bu isə özünü ağızda quruluq, yanğı hissi, aritmiya,
əhval-ruhiyyənin dəyişməsi, əzələlərdə ağrı və qıcolmalar, ürəkbulanma, qusma, yorğunluq ya
zəiflik kimi əlamətlərlə büruzə verir.
Nadir hallarda hiponatriemiya (şüurun dumanlanmasıı, qıcolmalar, zehni proseslərin zəifləməsi,
yorğunluq, oyanıqlıq, əzələ qıcolmaları), hiperqlikemiya, qlükozuriya, hiperurikemiya və
podaqra tutmaları müşahidə oluna bilər.
Hipotizid preparatının istifadəsi qlükozanın mənimsənilməsini poza bilər və bunun nəticəsində
qan zərdabında şəkərin səviyyəsi yüksələ bilər.
Yüksək dozalarda istifadə zamanı qan zərdabında lipidlərin səviyyəsi yüksələ bilər.

Xolesistit və ya pankreatit, xolestatik sarılıq, diareya, qəbizlik, anoreksiya, ortostatik
hipotenziya, vaskulit, başgicəllənmə, görmə qabiliyyətinin müvəqqəti pozulması, başağrısı,
paresteziya müşahidə oluna bilər.
Çox nadir hallarda leykopeniya, aqranulositoz, trombositopeniya, hemolitik anemiya, aplastik
anemiya müşahidə oluna bilər.
Preparata qarşı yüksək həssaslıq olduqda övrə, purpura, nekrotik vaskulit, Stivens–Conson
sindromu, respirator distress sindromu (o cümlədən pnevmonit və ağciyərlərin qeyri-kardioloji
ödemi daxil olmaqla), işığa qarşı yüksək həssaslıq, anafilaktik şok müşahidə oluna bilər.
Böyrək funksiyasının pozulması və cinsı funksiyanın zəifləməsi qeyd oluna bilər.
Əgər, sizdə Hipotiazid preparatının istifadəsi zamanı hər hansı bir əlavə təsirlər və ya səhhətinizdə pisləşmə müşahidə olunarsa, o zaman preparatın qəbulu haqqında mütləq həkimlə
məsləhətləşin.
Doza həddinin aşılması
Təsadüfən çox tablet qəbul etdikdə, dərhal həkimə və ya xəstəxananın toksikoloji şöbəsinə
müraciət edin.
Doza həddinin aşılması zamanı orqanizm artıq dərəcədə maye və duz itirir.
Simptomları: ürək döyüntüsü tezliyinin artması, arterial təzyiqin enməsi, şok, zəiflik, şüurun
dumanlanması, başgicəllənmə, baldır əzələlərində qıcolmalar, ətraflarda keyləşmə, yorğunluq,
şüurun pozulması, həmçinin, ürəkbulanma, qusma, yanğı hissi, sidiyin azalması müşahidə oluna
bilər.
Əgər, siz preparatın qəbulunu unutmusunuzsa, o zaman növbəti dozanı adi vaxta qəbul edin,
ikiqat doza qəbul etmək olmaz.
Buraxılış forması
20 tablet, PVX /alüminium blisterlərdə. 1 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya
qablaşdrılır.
Saxlanma şəraiti
25˚C-dən yüksək olmayan temperaturda, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq
lazımdır.
Yararlılıq müddəti
5 il.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.
Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.
İstehsalçı
QSC XİNOİN Əczaçılıq və kimya məhsulları zavodu.
Macarıstan, Budapeşt.

