
 

 

 ماري فشار خون باال وهم چنين نارسايي قلب است.بي كاپتوپريل يكي از داروهاي مهم وموثر در درمان

  گرمي موجود استميلي  022و 52،05كاپتوپريل به صورت قرص هاي . 

 اين دارو براي كودكان وافرادي كه قادر به بلع نيستند ؛به صورت سوسپانسيون هم توليد شده است. ✓

دارو را عرضه كرده اند،لذا بايد توجه كنيد كه به دليل اختالف ظاهري در ايران شركت هاي مختلف با اسامي وبسته بندي هاي متعدد اين 

 يك يا چند نوع از اين دارو را با هم مصرف نكنيد.

 دوز و زمان مصرف

 ميزان مصرف و دوز اين دارو كامال به شدت بيماري و پاسخ دهي بدن بيماران وابسته است. 

  در روز شروع شده و به فواصل يك تا دو هفته در صورت نياز قابل افزايش تا ميلي گرم  05تا  0025كاپتوپريل با دوز كم در حد

 .ميلي گرم در روز است 022

 اين دارو معموال دو بار در روز مصرف مي شود ولي بسته به دوز دارو و شدت عاليم بيمار تا دو يا سه بار در روز قابل افزايش است. 

 ود نداردترجيح خاصي براي مصرف دارو در شبانه روز وج. 

 بهترين زمان مصرف دارو يك ساعت قبل از وعده غذايي است. 

 عوارض دارو

 عارضه اين دارو افت فشارخون است. در صورت مصرف بيش از حد نياز بدن يا در صورت عدم مصرف  مهم ترين وجدي ترين

 .حالت نشسته يا خوابيده شويدمايعات و تشنگي، احتمال دارد شما دچار ضعف، سرگيجه به ويژه در زمان بلند شدن از 

 

  در افرادي كه دچار آسيب كليه هستند يا ساير داروهاي موثر بر روي كليه استفاده مي كنند، احتمال دارد كاپتوپريل موجب باال

رفتن كراتينين خون گردد. اگرچه اين افزايش تا حدودي قابل انتظار است ولي در اين مورد حتما با پزشك معالج خود مشورت 

 .نماييد

  كاپتوپريل مي تواند موجب افزايش پتاسيم خون گردد. به ويژه در افرادي كه ساير داروهاي با عارضه افزايش پتاسيم، مانند

 .اسپيرنوالكتون استفاده ميكنند يا در افرادي كه از رژيم هاي غذايي پر پتاسيم استفاده مي كنند

  بيني، سرفه، افزايش ميزان سرماخوردگي و عفونت هاي تنفسي و درد پشت عوارض مهم اين دارو عبارتند از: سرگيجه، احتقان

 سرفه هاي خشك و بدون خلط .قفسه سينه

  اين دارو در حاملگي بسيار خطرناک است. لذا افرادي كه اين قرص را مصرف مي كنند در صورت حاملگي يا تصميم به حاملگي

 .ضمن قطع دارو حتما با پزشك معالج خود مشورت نمايند

  برخي از افراد به اين دارو حساسيت نشان مي دهند. ميزان حساسيت مي تواند از مقادير خفيف مانند خارش دست و پا و كهير

 .ساده تا مقادير شديدتر همچون جوش هاي دست وصورت وبدن و متفاوت باشد

  به ويزيت اورژانسي دارد كه نيازتورم صورت و لبها و احساس تنگي نفس و خفگي. 

 نجا كه اين دارو مي تواند در عملكرد داروهاي ديگر در بدن اختالل ايجادكند الزم است پيش از شروع مصرف ليستي از كليه ي از آ

 . داروهاي مصرفي خوددر اختيار پزشك يا داروسازتان قرار دهيد

 

 



 

 

 

 

 

 نکات مهم

 باشند ، مگر اينكه به دليل شرايط ديگر مصرف  افرادي كه اين دارو را مصرف ميكنند بايد از دريافت مايعات وآب كافي مطمئن

 شك منع شده باشد.زمايعات زياد توسط پ

 كنند، توصيه نمي شود. اين دارو را مصرف مي افرادي كه رروزه داري وتشنگي طوالني مدت د 

  بيماري ونظر پزشك در فواصل معين قابل افزايش وكاهش است اندازه اين دارو ثابت نبوده وبسته به شرايط. 

 .در طول مصرف اين دارو از مصرف مكمل هاي پر پتاسيم اجتناب كنيد 

  بلند شدن ناگهاني از حالت نشسته يا خوابيده مي تواند موجب سرگيجه وضيعتي وحتي افتادن وسنكوپ گردد. لذا در اين مواقع

رفتن از پله ها احتياط كنيد و تا  همچنين هنگام باال و پايين .به آهستگي بلند شويد واز ايستادن طوالني مدت اجتناب كنيد

 .زماني كه اثر دارو باقي است از رانندگي و كارهايي كه نياز به احتياط و تمركز دارند، خودداري كنيد

  ه را استفاد توسط پزشك كنترل گردد. اگر اين دارو  شما   پتاسيم دوره اي وضيعت عملكرد كليه و باشد به صورت  شايد الزم       

 حتما حواستان به حاملگي وحطرات اين دارو براي جنين باشد.مي كنيد 

  در صورت بروز يبوست، يك رژيم غذايي متعادل سرشار از فيبر و مصرف مايعات و آب كافي توصيه مي شود 

  درصورت زردي پوست يا چشم كه نشانه ي آسيب كبدي مي باشد و لكه هاي قرمز و شديد پوستي به پزشك مراجعه كنيد. 

  هاي خشك ممكن است در اثر مصرف اين دارو ايجاد شود. در صورت بروز و ادامه دار شدن سرفه ها با پزشك خود صحبت سرفه

 .كنيد تا داروي جايگزين مناسب براي شما تجويز شود

 آخر عمر ضروري نمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تا كند، بكله آن را كنترل ميين دارو افزايش فشار خون را درمان نميا

 .باشد

 طي مصرف اين دارو، رعايت رژيم غذايي و محدوديت مصرف سديم اهميت دارد. 

  در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كه تقريباً زمان

 .دار مصرف دارو بايد خودداري شودمصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. در اين صورت از دو برابر كردن مق

 

 

 

 بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن

 تهران، خيابان انقالب، نرسيده به چهارراه ولی عصر، خيابان صبا جنوبی

 واحد آموزش سالمت– 55366466-8و  55356466تلفن : 

  وب سايت داروياب باتاييد پزشكان قلب بيمارستان برگرفته شده از

WWW.Madaen hospital .COMوب سايت  

 

http://www.madaen/

