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CLANDOPRIL & CLANDOPRIL-D
(TAbLETS)
DESCRIPTION:
Each Clandopril tablet contains: 10 mg of Enalapril maleate and 25 mg of
Hydrochlorothiazide.
Each Clandopril–D tablet contains 20 mg of Enalapril maleate and 12.5 mg of
Hydrochlorothiazide.
MECHANISM OF ACTION:
As a result of its diuretic effects, hydrochlorothiazide increases plasma renin
activity, increases aldosterone secretion, and decreases serum potassium.
Administration of enalapril maleate blocks the renin-angiotensin aldosterone
axis and tends to reverse the potassium loss associated with the diuretic.
In clinical studies, the extent of blood pressure reduction seen with the
combination of enalapril maleate and hydrochlorothiazide was approximately additive.
The antihypertensive effect of Clandopril & Clandopril-D was usually sustained
for at least 24 hours.
Enalapril Maleate:
Mechanism of Action: Enalapril, after hydrolysis to enalaprilat, inhibits
angiotensin-converting enzyme (ACE). ACE is a peptidyl dipeptidase that
catalyzes the conversion of angiotensin I to the vasoconstrictor substance,
angiotensin II. Angiotensin II also stimulates aldosterone secretion by the
adrenal cortex.
Inhibition of ACE results in decreased plasma angiotensin II, which leads to
decreased vasopressor activity and to decreased aldosterone secretion.
Removal of angiotensin II negative feedback on rennin secretion leads to
increased plasma rennin activity.
ACE is identical to kininase, an enzyme that degrades bradykinin. So using
enalapril will increase the levels of bradykinin, a potent vasodepressor peptide
(its role in the therapeutic effect remains to be elucidated).
Hydrochlorothiazide:
The mechanism of the antihypertensive effect of thiazides is unknown.
Thiazides do not usually affect normal blood pressure. Hydrochlorothiazide is a
diuretic and antihypertensive. It affects the distal renal tubular mechanism of
electrolyte reabsorption. Hydrochlorothiazide increases excretion of sodium and
chloride in approximately equivalent amounts. Natriuresis may be accompanied
by some loss of potassium and bicarbonate. After oral use diuresis begins within
two hours, peaks in about four hours and lasts about 6 to 12 hours.
INDICATIONS AND USAGE:
Clandopril & Clandopril-D is indicated for the treatment of hypertension.
CONTRAINDICATIONS:
Clandopril & Clandopril-D are contraindicated in patients who are:
• Hypersensitive to any component of this product.
• Patients with a history of angioedema related to previous treatment with an
angiotensin converting enzyme inhibitor.
• In patients with hereditary or idiopathic angioedema.
• Because of the presence of hydrochlorothiazide, this product is
contraindicated in patients with anuria or hypersensitivity to other sulfonamide
derived drugs.
WARNINGS:
Enalapril Maleate:
Hypotension: Excessive hypotension was rarely seen in uncomplicated
hypertensive patients but is a possible consequence of enalapril use in severely
salt/volume depleted persons such as those treated vigorously with diuretics or
patients on dialysis.
In patients with severe congestive heart failure, with or without associated renal
insufficiency, excessive hypotension has been observed and may be associated
with oliguria and/or progressive azotemia, and rarely with acute renal failure.
Because of the potential fall in blood pressure in these patients, therapy should
be started under very close medical supervision.
Patients with a history of angioedema unrelated to ACE inhibitor therapy may be
at increased risk of angioedema while receiving an ACE inhibitor.
Neutropenia / Agranulocytosis: Available data from clinical trials of enalapril are
insufficient to show that enalapril does not cause agranulocytosis at similar
rates. Periodic monitoring of white blood cell counts in patients with collagen
vascular disease and renal disease should be considered.
Hydrochlorothiazide:
Thiazides should be used with caution in severe renal disease. In patients with
renal disease, thiazides may precipitate azotemia.
Thiazides should be used with caution in patients with impaired hepatic function
or progressive liver disease, since minor alterations of fluid and electrolyte
balance may precipitate hepatic coma.
Sensitivity reactions may occur in patients with a history of allergy or bronchial asthma.

PRECAUTIONS:
Enalapril Maleate:
Aortic Stenosis / Hypertrophic Cardiomyopathy: As with all vasodilators,
enalapril should be given with caution to patients with obstruction in the outflow
tract of the left ventricle.
Impaired Renal Function: In patients with severe congestive heart failure whose
renal function may depend on the activity of the renin-angiotensin-aldersterone
system, treatment with angiotensin converting enzyme inhibitors, including
enalapril, may be associated with oliguria and/or progressive azotemia and
rarely with acute renal failure.
Hydrochlorothiazide:
Periodic determination of serum electrolytes to detect possible electrolyte
imbalance should be performed at appropriate intervals.
Hypokalemia may develop, especially with diuresis, when severe cirrhosis is
present, or after prolonged therapy.
Although any chloride deficit is generally mild and usually does not require
specific treatment except under; extraordinary circumstances (as in liver
disease or renal disease), chloride replacement may be required in the
treatment of metabolic alkalosis.
Hyperuricemia may occur or frank gout may be precipitated in certain patients
receiving thiazide therapy.
In diabetic patients dosage adjustments of insulin or oral hypoglycemic agents
may be required.
Hyperglycemia may occur with thiazide diuretics.
Thiazides may decrease urinary calcium excretion causing intermittent and
slight elevation of serum calcium in the absence of known disorders of calcium
metabolism.
DRUG INTERACTIONS
Enalapril Maleate:
• Non-steroidal Anti-inflammatory Agents: In some patients with compromised
renal function who are being treated with non-steroidal anti-inflammatory
drugs, the coadministration of enalapril may result in a further deterioration of
renal function. These effects are usually reversible.
• Other Cardiovascular Agents: Enalapril has been used concomitantly with beta
adrenergic-blocking agents, methyldopa, nitrates, calcium-blocking agents,
hydralazine and prazosin without evidence of clinically significant adverse
interactions.
• Agents Increasing Serum Potassium: Enalapril attenuates diuretic-induced
potassium loss. Potassium sparing diuretics (e.g., spironolactone,
triameterene, or amiloride), potassium supplements, or potassium containing
salt substitutes may lead to significant increases in serum potassium.
Therefore, if concomitant use of these agents is indicated because of
demonstrated hypokalemia they should be used with caution and with
frequent monitoring of serum potassium.
Hydrochlorothiazide:
When administered concurrently the following drugs may interact with thiazide
diuretics:
• Alcohol, barbiturates, or narcotics: potentiation of orthostatic hypotension may
occur.
• Antidiabetic drugs (oral agents and insulin): dosage adjustment of the
antidiabetic drug may be required.
• Other antihypertensive drugs: additive or potentiation effect.
• Cholestyramine and colestipol resins: Absorption of hydrochlorothiazide is
impaired.
• Corticosteroids, ACTH: intensified electrolyte depletion, particularly
hypokalemia.
• Pressor amines (e.g., norepinephrine): possible decreased response to
pressor amines but not sufficient to preclude their use.
• Skeletal muscle relaxants, non-depolarizing (e.g., tubocurarine): possible
increased responsiveness to the muscle relaxant.
• Lithium: should not generally be given with diuretics. Diuretic agents reduce
the renal clearance of lithium and add a high risk of lithium toxicity.
• Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs: In some patients, the administration of
a non-steroidal anti-inflammatory agent can reduce the diuretic, natriuretic,
and antihypertensive effects of diuretics. Therefore, when Clandopril/
Clandopril-D and non-steroidal anti-inflammatory agents are used
concomitantly, the patient should be observed closely to determine if the
desired effect of the diuretic is obtained.
ADVERSE REACTIONS:
In clinical trials with Clandopril & Clandopril-D no adverse experiences peculiar

to this combination drug have been observed. Adverse experiences that have
occurred have been limited to those that have been previously treated with
enalapril and hydrochlorothiazide. The most frequent clinical adverse
experiences in controlled trials were: dizziness, headache, fatigue and cough.
Generally, adverse experiences were mild and transient in nature.
Clinical adverse experiences occurring in 0.5 to 2.0 % of patients in controlled
trials included: Body as a Whole: Syncope, chest pain, abdominal pain.
Cardiovascular: Orthostatic hypotension, palpitation, tachycardia. Digestive:
Vomiting, dyspepsia, constipation, flatulence, dry mouth. Nervous/Psychiatric:
Insomnia, nervousness, paresthesia, somnolence, vertigo. Skin: Pruritus, rash.
Other: Dyspnea, gout, back pain, arthralgia, diaphoresis, decreased libido,
tinnitus, urinary tract infection and angioedema.
PREGNANCY:
Pregnancy Categories C (first trimester) and D (second and third trimesters).
When used in pregnancy during the second and third trimesters, ACE inhibitors
can cause injury and even death to the developing fetus. When pregnancy is
detected, this drug should be discontinued as soon as possible.
NURSING MOTHERS:
Enalapril, enalaprilat, and hydrochlorothiazide have been detected in human
breast milk. Because of the potential for serious reactions in nursing infants from
either drug, a decision should be made whether to discontinue nursing or to
discontinue drug, taking into account the importance of the drug to the mother.
DOSAGE AND ADMINSTRATION:
The usual dosage range of enalapril is 10 to 40 mg per day administered in a
single or two divided doses. Hydrochlorothiazide is effective in doses of 12.5 to
50 mg daily.
A patient whose blood pressure is not adequately controlled with either enalapril
or hydrochlorothiazide monotherapy may be given one tablet of Clandopril &
Clandopril-D. Further increases of enalapril, hydrochlorothiazide or both depend
on clinical response.
Use in Renal Impairment: The usual regimens of therapy with Clandopril /
Clandopril-D do not need to be adjusted as long as the patient’s creatinine
clearance is > 30 mL/min/m2.
In patients with more severe renal impairment, loop diuretics are preferred to
thiazides, so enalapril maleate-hydrochlorothiazide is not recommended.
OVERDOSAGE:
No specific information is available on the treatment of overdosage with
Clandopril & Clandopril-D. Treatment is symptomatic and supportive. Therapy
with Clandopril / Clandopril-D should be discontinued and the patient observed
closely. Suggested
measures include induction of emesis and/or gastric lavage, and correction of
dehydration, electrolyte imbalance and hypotension by established procedures.
PACKAGING:
2 X 10 tablets packed in PVC/Aluminum blister inside a carton box with a leaflet.
STORAGE CONDITIONS:
Store between (15-30)°C, Keep away from children.
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THIS IS A MEDICAMENT

– A medicament is a product but unlike any other products.
– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in
medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)
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كÓندوبريل  ،كÓندوبريل  -د
(مضضغوطات)
:ô°†ëà°ùªdG ¢UGƒNh á«FGhódG IôeõdG
كل مضضغوطة كÓندوبريل تحتـــوي 10ملغ اينا’بريل ماليات و  25ملغ هيدروكلوروتيازيد.
كل مضضغوطة كÓندوبريل-د تحتوي 20ملغ إاينا’بريل ماليات و 12,5ملغ هيدروكلوروتيازيد.
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يزيد هيدروكلوروتيازيد ،المدر البولي ،فعالية الرينين البÓسضمية ،ويزيد إافراز اأ’لدوسضتيرون
وينقصص بوتاسضيوم المصضل .يحصضر اينا’بريل جملة رينين -أانجيوتنسضين أالدوسضتيرون ويعاكسص
تأاثير المدر البولي الفاقد للبوتاسضيوم .يعد التأاثير الخافضص للضضغط الدموي لهذه المشضاركة
الدوائية تآازري ،يدوم تأاثير الدواء حتى  24سضاعة.
فعل اينا’بريل مالِيات:

بعد حلمهة اينا’بريل إالى اينا’بريليت ،يثبط اإ’نزيم المحول لأÓنجيوتنسضين ( .)ACEيحفز
إانزيم  ACEتحول أانجيوتنسضين  Iإالى أانجيوتنسضين  IIالمقبضص لأÓوعية الذي ينبه إافراز
اأ’لدوسضتيرون من قشضر الكظر.
ينجم عن تثبيط إانزيم  ACEتناقصص أانجيوتنسضين  IIالبÓسضمي ،مما يؤودي لخفضص الفعالية
المقبضضة لأÓوعية وتناقصص إافراز اأ’لدوسضتيرون .إان ازالة التلقيم الراجع السضلبي لأÓنجيوتنسضين
 IIتسضبب زيادة فعالية الرينين.
يعد إانزيم  ACEمتماثل مع إانزيم كاينيناز ،الذي يقوضص البراديكينين ،لذلك تزداد مسضتويات
البراديكينين باسضتخدام ا’ينا’بريل (لم يتأاكد من دورها بعد في التأاثير العÓجي).
هيدروكلوروتيازيد:

اآ’لية الخافضضة لضضغط الدم غير معروفة و’ تؤوثر التيازيدات عادة على الضضغط الدموي
الطبيعي .يعد هيدروكلورتيازيد مدرا ً بوليًا وخافضضًا للضضغط حيث يؤوثر في آالية عود امتصضاصص
الكهارل في النبيب البولي القاصضي ويزيد إاطراح الصضوديوم والكلوريد بكميات متكافئة .قد
يترافق فعله المدر للصضوديوم مع فقد البوتاسضيوم والبيكربونات.
بعد ا’سضتعمال الفموي للمدر البولي ،يبدأا اإ’درار البولي خÓل سضاعتين ،ويصضل للذروة
خÓل أاربع سضاعات ويدوم  12 - 6سضاعة.
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يسضتعمل كÓندوبريل وكÓندوبريل  -د لمعالجة ارتفاع الضضغط الشضرياني.
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يمنع اسضتعمال كÓندوبريل ،كÓندوبريل  -د:
• عند المصضابين بفرط حسضاسضية نحو أاي من مكونات هذا المنتج.
• عند المرضضى ذو تاريخ وذمة وعائية مرتبطة بمعالجة سضابقة بمثبطات اإ’نزيم المحول
لأÓنجيوتنسضين (.)ACE
• عند المرضضى المصضابين بالوذمة الوعائية الوراثية أاو مجهولة السضبب.
• يعد هذا الدواء مضضاد اسضتطباب عند المصضابين بانقطاع البول أاو فرط الحسضاسضية نحو
اأ’دوية المشضتقة من السضلفاميدات بسضبب وجود هيدروكلوروتيازيد فيه.
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اينا’بريل ماليات:

يعد انخفاضص ضضغط الدم المفرط نادر المشضاهدة عند مرضضى فرط ضضغط الدم لكنه نتيجة
م ˘ح ˘ت ˘م ˘ل ˘ة ’سض˘ت˘ع˘م˘ال ا’ي˘ن˘ا’ب˘ري˘ل ع˘ن˘د اأ’شض˘خ˘اصص ال˘مصض˘اب˘ي˘ن ب˘نضض˘وب ال˘م˘ل˘ح/ال˘ح˘ج˘م،
المعالجين بشضدة بالمدرات أاو مرضضى التحال.
لوحظ نقصص ضضغط الدم المفرط الذي من الممكن أان يترافق مع قلة البول و/أاو آازوتيمية
مترقية ،وبشضكل نادر مع قصضور كلية حاد عندالمصضابين بقصضور القلب ا’حتقاني المزمن ،مع
أاو بدون قصضور كلوي ،بسضبب احتمال نقصص ضضغط الدم عند هؤو’ء المرضضى ،يجب مراقبة
المعالجة تحت إاشضراف طبي دقيق.
قد يكون المرضضى الذين لديهم تاريخ وذمة وعائية غير مرتبطة بمثبطات اإ’نزيم المحول
لأÓنجيوتنسضين ( )ACEعرضضة لخطر الوذمة الوعائية عند معالجتهم بهذه اأ’دوية.
يجب مراقبة تعداد الكريات الدموية عند المصضابين بأامراضص الكو’جين واأ’مراضص الكلوية
أ’ن البيانات المتوافرة غير كافية حول ا’ينا’بريل حيث تظهر عدم تسضببه بندرة المحببات.
هيدروكلوروتيازيد:

ي ˘جب أان تسض ˘ت ˘ع ˘م˘ل ال˘ت˘ي˘ازي˘دات ب˘ح˘ذر ع˘ن˘د ال˘مصض˘اب˘ي˘ن ب˘م˘رضص ك˘ل˘وي شض˘دي˘د .ف˘ق˘د ت˘ؤوهب
التيازيدات عند المصضابين بمرضص كلوي لآÓزوتيمية.
يجب أان تسضتعمل التيازيدات بحذر عند المصضابين بضضعف وظيفة الكبد أاو بمرضص كبدي
مترقي ،أ’ن التبد’ت القليلة في توازن السضوائل والكهارل قد تؤوهب للسضبات الكبدي.
قد تحدث تفاعÓت تحسضسضية عند المرضضى الذين لديهم تاريخ أارجي تحسضسضي أاو ربو قصضبي.
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اينا’بريل ماليات:

تضضيق اأ’بهر /اعتÓل عضضلة القلب الضضخامي ،كما في جميع موسضعات اأ’وعية يجب أان
يعطى ا’ينا’بريل بحذر لهؤو’ء المرضضى المصضابين بانسضداد مخرج البطين اأ’يسضر.
ضضعف وظيفة الكلية :المرضضى المصضابين بقصضور القلب ا’حتقاني الشضديد الذين تعتمد
وظيفة الكلية لديهم على فعالية جملة الرينين أانجيوتنتسضين أالدوسضتيرون ،قد تترافق المعالجة
بمثبطات اإ’نزيم المحول لأÓنجيوتنسضين ،بما فيها ا’ينا’بريل ،مع قلة البول و/أاو آازوتيمية
مترقية وبشضكل نادر قصضور كلوي حاد.

هيدروكلوروتيازيد:

يجب المراقبة الدورية لكهارل المصضل لكشضف عدم التوازن الكهرلي خÓل فترات مÓئمة.
قد يتطور نقصص بوتاسضيوم الدم ’ ،سضيما بالمدرات ،أاو عند مرضضى تشضمع الكبد ،أاو بعد
المعالجة المديدة.
على الرغم من أان نقصص الكلوريد يعد قليً Óو’ يتطلب معالجة باسضتثناء الظروف غير
ا’عتيادية (كمرضص في الكبد أاو الكلية) ،فقد يتطلب إاعاضضة الكلوريد في معالجة القÓء
ا’سضتقÓبي.
قد يحدث فرط حمضص بول بالدم أاو يؤوهب للنقرسص عند المعالجين بالتيازيدات.
عند مرضضى السضكري ،يجب ضضبط جرعة اأ’نسضولين أاو اأ’دوية الخافضضة لسضكر الدم الفموية.
قد يحدث فرط سضكرالدم عند المعالجة بالتيازيدات.
إان المعالجة بالتيازيدات قد تنقصص اإ’طراح البولي للكالسضيوم .لذا قد تسضبب ارتفاعًا خفيفاً
ومتقطعًا بكالسضيوم المصضل في غياب ا’ضضطرابات المعروفة ’سضتقÓب الكالسضيوم.
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اينا’بريل مالِيات:

•
•
•

مضضادات ا’لتهاب غير السضتيروئيدية :قد ينجم اإ’عطاء المتواقت لÓينا’بريل للمرضضى
المعالجين بمضضادات ا’لتهاب غير السضتيروئيدية المصضابين بنقصص وظيفة الكلية ،تدهور
في وظيفة الكلية وتعد هذه التأاثيرات عكوسضة.
اأ’دوية القلبية الوعائية اأ’خرى :اسضتعمل اينا’بريل على نحو متواقت مع حاصضرات بيتا،
ميتيل دوبا ،النترات ،حاصضرات الكالسضيوم ،هيدرا’زين والبرازوسضين دون أاية تداخÓت مهمة.
اأ’دوية التي تزيد بوتاسضيوم المصضل :يضضعف اينا’بريل فقد البوتاسضيوم المحرضص بالمدر
البولي .إان المدرات الموفرة للبوتاسضيوم (سضبيرونو’كتون ،تريامتيرين ،أاميلوريد) ،متممات
البوتاسضيوم ،أاو اأ’مÓح المحتوية على البوتاسضيوم قد تؤودي إالى زيادة مهمة في بوتاسضيوم
المصضل .لذا يعد اسضتعمال هذه العوامل مسضتطبًا عند وضضوح نقصص بوتاسضيوم الدم ،ويجب
أان تسضتعمل بحذر مع مراقبة متواترة لبوتاسضيوم المصضل.

هيدروكلوروتيازيد:

• تتداخل المدرات التيازيدية مع اأ’دوية التالية :الكحول ،الباربيتورات ،أادوية التخدير-
مما قد يعزز نقصص ضضغط الدم ا’ِنتصضابي.
• أادوي ˘ة مضض ˘ادات السض ˘ك˘ري (ال˘ف˘م˘وي˘ة واأ’نسض˘ول˘ي˘ن) -ق˘د ي˘ت˘ط˘لب ضض˘ب˘ط ج˘رع˘ة ال˘دواء ال˘مضض˘اد
للسضكري.
• خافضضات ضضغط الدم اأ’خرى :لها تأاثير تآازري أاو معزز.
• الراتينات كوليسضتيرامين وكولسضتيبول -تضضعف امتصضاصص هيدروكلوروتيازيد.
• السضتيروئيدات القشضرية ،الهرمون الموجه لقشضر الكظر ( -)ACTHينضضب الكهارل بشضدة،
’ سضيما نقصص بوتاسضيوم الدم.
• اأ’مينات الرافعة للضضغط (نورابينفرين) -من المحتمل أان تنقصص من ا’سضتجابة نحو
اأ’مينات الرافعة للضضغط لكن ’ تمنع من اسضتعمالها.
• المرخيات العضضلية الهيكلية ،غير المزيلة لÓسضتقطاب (توبوكورارين) -من المحتمل أان
تزداد ا’سضتجابة نحو المرخيات العضضلية.
• الليثيوم -يجب أان ’ يعطى مع المدرات .حيث تنقصص المدرات من تصضفية الكلية
لليثيوم وتزيد من خطر التسضمم به.
• مضضادات ا’لتهاب غير السضتيروئيدية -عند بعضص المرضضى ،يمكن أان تنقصص مضضادات
ا’لتهاب غير السضتيروئيدية من تأاثيرات المدرات المدرة للبول أاو الطارحة للصضوديوم ،أاو
الخافضضة للضضغط .لذا عند اسضتخدامها المتواقت مع هذا الدواء  ،يجب مراقبة المريضص
للتأاكد من الحصضول على التأاثيرات المرغوبة للمدرات.
:á«ÑfÉédG äGô«KÉCàdG
لم تبين التجارب السضريرية تأاثيرات جانبية لهذه المشضاركة الدوائية .تعد التأاثيرات الجانبية محدودة

عند الذين عولجوا مسضبقًا بـا’ينا’بريل أاو هيدروكلوروتيازيد مثل الدوار ،الصضداع ،التعب ،السضعال،
الغشضي ،أالم صضدري ،أالم بطني .بشضكل عام ،كانت التأاثيرات الجانبية خفيفة وعابرة.
قلبية وعائية :هبوط ضضغط انتصضابي ،خفقان ،تسضرع قلب.
هضضمية :إاقياء ،عسضرة هضضم ،إامسضاك ،تطبل ،جفاف فم.
عصضبية نفسضية :أارق ،عصضبية ،مذل ،نعاسص ،دوخة.
جلدية :حكة ،طفح.
أاخرى :ضضيق النفسص ،نقرسص ،أالم ظهري ،أالم مفصضلي ،تعرق ،نقصص الرغبة ،طنين ،عدوى
بولية ،وذمة وعائية.
:´É°VQ’EGh πªëdG
ينتمي الدواء للفئة ( Cفي الثلث اأ’ول من الحمل) وللفئة ( Dفي الثلث الثاني والثالث
من الحمل).
إاذا اسضتعمل عند الحامل في الثلث الثاني أاو الثالث من الحمل ،يمكن لمثبطات  ACEأان
تسضبب أاذية الجنين و يمكن أان تتطور للوفاة .لذا يجب إايقاف اسضتعمال الدواء عند الحمل.
:äÉ©°VôªdG äÉ¡e’CG
اكتشضف اينا’بريل واينا’بريليت وهيدروكلورتيازيد في حليب المرضضع .بسضبب احتمال
التأاثيرات الضضارة على الرضضيع ،يجب اتخاذ القرار بإايقاف الدواء أاو إايقاف اإ’رضضاع ،مع
اأ’خذ بالحسضبان أاهمية الدواء لأÓم.
:∫Éª©à°S’G á≤jôWh áYôédG
مضضغوطة يوميًا من كÓندوبريل أاو كÓندوبريل -د  .تعتمد زيادة الجرعة على ا’سضتجابة
السضريرية .مجال الجرعة المعتادة من ا’ينا’بريل  40- 10ملغ يومياً على جرعة واحدة أاو
جرعتين .مجال الجرعة المعتادة من هيدروكلوروتيازيد  12,5إالى  50ملغ.
ع ˘ن ˘دم ˘ا ’ ي ˘ت˘م ضض˘ب˘ط الضض˘غ˘ط ب˘أاح˘د ه˘ذي˘ن ال˘دوائ˘ي˘ن ي˘ع˘ط˘ى ال˘م˘ريضص مضض˘غ˘وط˘ة ي˘وم˘ي˘ًا م˘ن
كÓندوبريل/كÓندوبريل  -د .تعتمد زيادة الجرعة على ا’سضتجابة السضريرية.
مرضضى ضضعف وظيفة الكلية :النظام العÓجي المعتاد ’ يحتاج لضضبط طالما أان تصضفية
الكرياتينين أاكبر من  30مل/دقيقة/م.2
عند مرضضى ضضعف وظيفة الكلية الشضديد تعد المدرات العروية مفضضلة عن التيازيدية ،لذا ’
يوصضى باسضتعمال هذه المشضاركة العÓجية.
:áYôédG •ôa
’ تتوافر معلومات محددة عن الجرعة المفرطة لهذه المشضاركة العÓجية ،وتكون المعالجة
داعمة وعرضضية حيث يوقف الدواء ويراقب المريضص ويقترح تحريضص اإ’قياء ،غسضل المعدة،
تصضحيح التجفاف ،عدم توازن الكهارل وتصضحيح نقصص ضضغط الدم باإ’جراءات المناسضبة.
:áÄÑ©àdG
علبة كرتونية تحتوي 20مضضغوطة ضضمن بليسضتر من  PVCواأ’لمنيوم مع نشضرة مرفقة.
:ßØëdG
يحفظ بدرجة حرارة بين (°)30-15م ،بعيدا ً عن متناول اأ’طفال.
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إان هـــــذا دواء

-

TPP1400372

الـ ـدواء مسصـتحضصر ولكن ليـسس كغ ـ ـÒه مـن اŸسص ـتحضصرات.
الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفاً للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبـ ـع بدق ـة وصصف ـة الطبـي ـب وطريق ـة ا’سص ـتعمال اŸنصصـوصس ع ـليها ،وتعـ ـليمات الصص ـيد’Ê
الـذي صصـرفها لـك .فالطبـي ـب والصصـيد’ Êهـما اÿبـÒان بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج اŸـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تكرر صصرف الدواء بـدون اسصـتشصارة الطبـي ـب.
’تÎك اأ’دوية أابداً ‘ متناول أايدي اأ’طفال

(›ـلـ ـ ـسس وزراء الصصـحـ ـ ـة الع ـ ـ ـ ـرب )

( ا–ـ ـ ـ ـ ـ ـاد الصصـيـ ـادل ـ ـ ـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب )

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
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