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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 
 

URESAN Tab (50+25)mg 
 
Σύνθεση :  
∆ραστικές ουσίες :  Καπτοπρίλη, Υδροχλωροθειαζίδη. 
Έκδοχα  : Monohydrate Lactose, cellulose microcrystalline, starch  maize 
pregelatinazed,      magnesium stearate, stearic acid, fd & c yellow E 110. 
 
Φαρµακοτεχνική µορφή : ∆ισκία. 
 
Περιεκτικότητα : Κάθε δισκίο Uresan® περιέχει 50mg Καπτοπρίλη και 25mg 
Υδροχλωροθειαζίδη. 
 
Περιγραφή - συσκευασία : ∆ισκία χρώµατος ροδακινί και σε οβάλ σχήµα, βάρους 
300mg. Κουτιά των 20 δισκίων. 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία :  Αναστολείς ΜΕΑ (Μετατρεπτικό Ένζυµο της 
Αγγειοτασίνης), συνδυασµοί. 
 
Τοπικός αντιπρόσωπος :    MENARINI HELLAS ΑΕ  
(Αν. ∆αµβέργη 7 - Αθήνα / Τηλ. : 210 8316111-13) 
 
Παρασκευαστής : A. MENARINI Manufacturing Logistics & Services Srl –      
L'Aquila - Italy 
 

 
2. TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ 
 

 
Γενικές Πληροφορίες : 
To  URESAN είναι συνδυασµός ενός αναστολέα ΜΕΑ της καπτοπρίλης, µε ένα 
αντιϋπερτασικό διουρητικό, της υδροχλωροθειαζίδης.  Ο συνδυασµός αυτών των 
παραγόντων έχει µία αθροιστική αντιυπερτασική δράση, ελαττώνοντας την 
αρτηριακή πίεση κατά ένα µεγαλύτερο βαθµό από ότι τα µεµονωµένα συστατικά. 
Η καπτοπρίλη είναι ένας αναστολέας του Μετατρεπτικού Ενζύµου της Αγγειοτασίνης 
(ΜΕΑ), δηλαδή αναστέλλει το ΜΕΑ, το ένζυµο που συµµετέχει στη µετατροπή της 
αγγειοτασίνης Ι σε αγγειοτασίνη ΙΙ, ένα αγγειοσυσταλτικό παράγοντα ο οποίος επίσης 
διεγείρει την έκκριση της αλδοστερόνης από το φλοιό των επινεφριδίων. 
Η υδροχλωροθειαζίδη είναι ένα θειαζιδικό διουρητικό το οποίο δρα αναστέλλοντας 
την επαναπορρόφηση του νατρίου στο φλοιώδη τµήµα των νεφρικών σωληναρίων.  
Αυξάνει την έκκριση νατρίου και χλωρίου στα ούρα και σε µικρότερη έκταση, την 
έκκριση του καλίου και του µαγνησίου, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή των ούρων µε 
αποτέλεσµα την αντιϋπερτασική δράση. 
Η ταυτόχρονη χορήγηση καπτοπρίλης και υδροχλωροθειαζίδης σε κλινικές µελέτες 
οδήγησε σε µεγαλύτερες µειώσεις της αρτηριακής πίεσης, από ότι εάν χορηγούνταν 
και τα δύο συστατικά µεµονωµένα. 
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Ενδείξεις :  Θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης. 
Η δοσολογία αυτού του σταθερού συνδυασµού ενδείκνυται για ασθενείς των οποίων 
η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται ικανοποιητικά µε µονοθεραπεία µε καπροπρίλη ή 
µονοθεραπεία µε υδροχλωροθειαζίδη. 
 
Αντενδείξεις 
Το φάρµακο αυτό δεν πρέπει να λαµβάνεται στις περιπτώσεις που περιγράφονται 
παρακάτω.  Ενηµερώστε σχετικά τον γιατρό σας. 
• Ιστορικό υπερευαισθησίας στην καπτοπρίλη, σε κάποιο από τα έκδοχα ή σε 

κάποιον άλλο αναστολέα ΜΕΑ. 
• Ιστορικό υπερευαισθησίας στην υδροχλωροθειαζίδη ή άλλα σουλφοναµιδικά 

παράγωγα.  
• Κληρονοµικό/ιδιοπαθές αγγειονευρωτικά οίδηµα. 
• Σοβαρή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (κάθαρση κρεατινίνης < 30ml/min) 
• Σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας. 
• ∆εύτερο και τρίτο τρίµηνο κύησης (βλέπε επίσης 2.4.2.) 
• Γαλουχία (βλέπε επίσης 2.4.2.) 
 
Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση : 
Γενικές:   Πριν πάρετε το φάρµακο ενηµερώστε τον γιατρό σας  σχετικά µε 
οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας που πιθανόν έχετε. Για το φάρµακο αυτό θα πρέπει να 
γνωρίζεται τα ακόλουθα.   
Σχετικά µε την καπροπρίλη ή / και τους αναστολείς ΜΕA:  
• Σπάνια παρουσιάζεται υπόταση σε µη επιπλεγµένους υπερτασικούς ασθενείς. 

Πρέπει να επιστηθεί η προσοχή όλων των ασθενών ότι η υπέρµετρη εφίδρωση και 
η αφυδάτωση µπορούν να οδηγήσουν σε υπέρµετρη πτώση της αρτηριακής 
πίεσης από ελάττωση του όγκου του αίµατος.  Άλλα αίτια της ελάττωσης του 
όγκου του αίµατος, όπως ο έµετος ή η διάρροια, µπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 
πτώση της αρτηριακής πίεσης.   Εάν αναπτυχθεί υπόταση ο ασθενής πρέπει να 
τοποθετηθεί σε ύπτια θέση.  Μπορεί να απαιτηθεί αποκατάσταση του όγκου µε 
ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού όγκου.  Επικοινωνήστε αµέσως µε τον 
γιατρό σας. 

• Στους ασθενείς µε νεφραγγειακή υπέρταση υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
υπότασης και νεφρικής ανεπάρκειας. Για αυτό στους ασθενείς αυτούς, η θεραπεία 
πρέπει να ξεκινά υπό στενή ιατρική επίβλεψη µε χαµηλές δόσεις, προσεκτική 
τιτλοποίηση και παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας.  

• Οι ασθενείς που λαµβάνουν αναστολείς ΜΕΑ, οι οποίοι αναπτύσσουν ίκτερο ή 
εµφανίζουν αξιοσηµείωτες αυξήσεις των ηπατικών ενζύµων, πρέπει να 
διακόπτουν την αγωγή µε αναστολείς ΜΕΑ και να λαµβάνουν την αντίστοιχη 
ιατρική µέριµνα. 

• Αυξήσεις του καλίου ορού έχουν παρατηρηθεί σε ορισµένους ασθενείς που 
λαµβάνουν αναστολείς ΜΕΑ, συµπεριλαµβανοµένης και της καπτοπρίλης. Στους 
ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης υπερκαλιαιµίας περιλαµβάνονται 
αυτοί µε νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη, ή αυτοί που λαµβάνουν 
συνοδό αγωγή µε διουρητικά που κατακρατούν κάλιο, συµπληρώµατα καλίου ή 
υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, ή αυτοί οι ασθενείς που λαµβάνουν 
άλλα φάρµακα που συνδέονται µε αυξήσεις του καλίου του ορού (π.χ. ηπαρίνη). 
Αν ταυτόχρονη χορήγηση των προαναφερθέντων παραγόντων θεωρείται 
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κατάλληλη, συνιστάται η τακτική παρακολούθηση των τιµών του καλίου του 
ορού. 

• Οι αναστολείς ΜΕΑ θα πρέπει να χορηγούνται µε προσοχή σε ασθενείς µε 
στένωση της αορτικής και µιτροειδούς βαλβίδας / Αποφρακτική υπερτροφική 
καρδιοµυοπάθεια / Καρδιογενή καταπληξία. 

• Με τη χορήγηση αναστολέων ΜΕΑ έχει αναφερθεί βήχας. 
• Αγγειοοίδηµα των άκρων, του προσώπου, των χειλέων, των βλεννογόνων, της 

γλώσσας, της γλωττίδας ή του λάρυγγα µπορεί να εµφανισθεί σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αναστολείς ΜΕΑ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων 
από την έναρξη της αγωγής. Όµως σε σπάνιες περιπτώσεις, σοβαρό αγγειοοίδηµα 
µπορεί να αναπτυχθεί µετά από µακροχρόνια χορήγηση ενός αναστολέα ΜΕΑ.  
Συνιστάται στους ασθενείς να αναφέρουν αµέσως  στον ιατρό τους οποιαδήποτε 
σηµεία ή συµπτώµατα που δηλώνουν αγγειοοίδηµα και να διακόψουν την 
θεραπεία. 

• Ουδετεροπενία/ακοκκιοκυτταραιµία, θροµβοκυτταροπενία και αναιµία έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς που λαµβάνουν ΜΕΑ, συµπεριλαµβανοµένης και της 
καπτοπρίλης.  Η καπτοπρίλη θα πρέπει να χορηγείται µε εξαιρετική αγωγή, αγωγή 
µε αλλοπουρινόλη ή  προκαϊναµίδη, ή κάποιο συνδυασµό των παραγόντων αυτών, 
ιδιαίτερα επί προϋπάρχουσας νεφρικής δυσλειτουργίας.  Ορισµένοι από τους 
ασθενείς αυτούς ανέπτυξαν σοβαρές λοιµώξεις. 

• Πρωτεϊνουρία µπορεί να συµβεί, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε υπάρχουσα έκπτωση 
της νεφρικής λειτουργίας ή µε σχετικά υψηλές δόσεις αναστολέων ΜΕΑ.  
Νεφρωσικό σύνδροµο συνέβη περίπου στο ένα πέµπτο των πρωτεϊνουρικών 
ασθενών.  Ασθενείς µε προηγούµενη νεφρική νόσο πρέπει να υποβάλλονται σε 
µέτρηση των πρωτεϊνών στα ούρα (στα πρώτα πρωϊνά ούρα) πριν την έναρξη της 
αγωγής και στη συνέχεια περιοδικά. 

• Συνιστάται στους ασθενείς να αναφέρουν αµέσως κάθε ένδειξη λοίµωξης (π.χ. 
κυνάγχη, πυρετό) που µπορεί να αποτελεί σύµπτωµα ουδετεροπενία ή 
προοδευτικού οιδήµατος που µπορεί να σχετίζεται µε λευκωµατουρία και 
νεφρωσικό σύνδροµο. 

• Σπάνια έχουν αναφερθεί αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αναστολείς ΜΕΑ και υποβάλλονται σε αγωγή απευαισθητοποίησης µε 
ιό υµενόπτερων.  Στους ασθενείς πρέπει να συστηθεί να συµβουλεύονται τον 
ιατρό.  

• Έχουν αναφερθεί αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις σε ασθενείς που υποβάλλονται 
σε αιµοκάθαρση µε υψηλής ροής µεµβράνες διύλυσης ή που υφίστανται 
αφαίρεση της χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνης µε απορρόφηση µε θειική 
δεξτράνη. Στους ασθενείς αυτούς, πρέπει να χρησιµοποιείται ένας διαφορετικός 
τύπος µεµβράνης αιµοκάθαρσης ή να χορηγείται διαφορετική κατηγορία 
φαρµάκων. 

• Εάν ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση θα πρέπει να 
ενηµερώσει τον θεράποντα γιατρό του ότι λαµβάνει το Uresan®.  

• Τα επίπεδα γλυκόζης πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε διαβητικούς ασθενείς 
που έχουν αντιµετωπιστεί προηγουµένως µε ένα από του στόµατος αντιδιαβητικό 
φάρµακο ή µε ινσουλίνη, κυρίως κατά τον πρώτο µήνα της θεραπευτικής αγωγής 
µε έναν αναστολέα ΜΕΑ. 

Σχετικά µε την υδροχλωροθειαζίδη:  
• Σε ασθενείς µε νεφρική νόσο, οι θειαζίδες µπορεί να επιταχύνουν την αζωθαιµία.  

Σε ασθενείς µε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, µπορεί να αναπτυχθούν 
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αθροιστικές δράσεις του φαρµάκου.  Βλέπε επίσης παράγραφο 2.3 
«Αντενδείξεις». 

• Οι θειαζίδες θα πρέπει να χορηγούνται µε προσοχή σε ασθενείς µε έκπτωση της 
ηπατικής λειτουργίας ή εξελισσόµενη ηπατική νόσο.  Βλέπε επίσης παράγραφο 
2.3 «Αντενδείξεις». 

• Λανθάνων σακχαρώδης διαβήτης µπορεί να γίνει έκδηλος κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας µε θειαζίδες. 

• Αυξήσεις στα επίπεδα της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων έχουν 
συσχετισθεί µε θεραπεία µε θειαζιδικά διουρητικά. 

• Μπορεί να εκδηλωθεί υπερουριχαιµία ή ουρική αρθρίτιδα σε κάποιους ασθενείς 
που λαµβάνουν θεραπεία µε θειαζίδες. 

• Όπως και για κάθε ασθενή που λαµβάνει θεραπεία µε διουρητικά, θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα περιοδικός προσδιορισµός 
των ηλεκτρολυτών του ορού.  Προειδοποιητικά σηµεία διαταραχής του ισοζυγίου 
υγρών ή ηλεκτρολυτών είναι η ξηρότητα στόµατος, η δίψα, η αδυναµία, ο 
λήθαργος, η υπνηλία, η ανησυχία, οι µυϊκοί πόνοι ή οι κράµπες, η µυϊκή κόπωση, 
η υπόταση, η ολιγουρία, η ταχυκαρδία και γαστρεντερικές ενοχλήσεις όπως η 
ναυτία ή ο έµετος.  
Η χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών µπορεί να προκαλέσει υποκαλιαιµία.  Ο 
κίνδυνος υποκαλιαιµίας είναι µέγιστος σε ασθενείς µε κίρρωση ήπατος, σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν έντονη διούρηση, σε ασθενείς που λαµβάνουν από το 
στόµα µη επαρκή ποσότητα ηλεκτρολυτών και σε ασθενείς που λαµβάνουν 
ταυτόχρονα θεραπεία µε κορτικοστεροειδή ή ACTH. 
Υπονατριαιµία µπορεί να εµφανισθεί σε ασθενείς µε οίδηµα σε θερµά κλίµατα. 
Οι θειαζίδες µπορεί να µειώσουν  την απέκκριση ασβεστίου µέσω των ούρων.  
Αξιοσηµείωτη υπερασβεστιαιµία µπορεί να αποτελεί ένδειξη λανθάνοντος 
υπερπαραθυρεοειδισµού.  Η χορήγηση θειαζίδων θα πρέπει να διακόπτεται πριν 
από την πραγµατοποίηση των εξετάσεων της λειτουργίας του παραθυρεοειδούς 
αδένα.  
Έχει αποδειχθεί ότι οι θειαζίδες αυξάνουν την απέκκριση µαγνησίου µέσω των 
ούρων, γεγονός το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε υποµαγνησιαιµία. 

• ∆οκιµασία anti-doping: η υδροχλωροθειαζίδη που περιέχεται στο φάρµακο αυτό 
θα µπορούσε να δώσει θετικό αποτέλεσµα σε µία δοκιµασία anti-doping. 

• Αντιδράσεις υπερευαισθησίας µπορούν να εκδηλωθούν σε ασθενείς µε ή χωρίς 
ιστορικό αλλεργίας ή βρογχικού άσθµατος. 

• Έχει αναφερθεί παρόξυνση ή ενεργοποίηση συστηµατικού ερυθηµατώδη λύκου. 
Σχετικά µε τον συνδυασµό καπτοπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης:  
Βλέπε όλα τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2.3 και 2.4. 
 
Κύηση και γαλουχία 
Κύηση:  Το Uresan® δεν συνιστάται κατά το πρώτο τρίµηνο της κύησης.  Όταν 
προγραµµατίζεται ή επιβεβαιώνεται κύηση, πρέπει να εφαρµόζεται όσο το δυνατόν 
συντοµώτερο εναλλακτική θεραπευτική αγωγή. 
Το Uresan® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριµήνου της 
κύησης.  Παρατεταµένη έκθεση στην καπτοπρίλη κατά τη διάρκεια του δεύτερου και 
τρίτου τριµήνου είναι γνωστό ότι προκαλεί τοξικότητα στα έµβρυα (µειωµένη 
νεφρική λειτουργία, ανεπαρκής ποσότητα αµνιακού υγρού, επιβράδυνση της 
οστεοποίησης του κρανίου) και στα νεογέννητα (νεογνική νεφρική ανεπάρκεια, 
υπόταση, υπερκαλιαιµία). 
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Η υδροχλωροθειαζίδη, σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης κατά τη διάρκεια του 
τρίτου τριµήνου της κύησης, µπορεί να προκαλέσει έµβρυο-πλακουντική ισχαιµία και 
κίνδυνο εµφάνισης καθυστέρησης της ανάπτυξης.    Επιπλέον, έχουν αναφερθεί 
σπάνιες περιπτώσεις υπογλυκαιµίαςµ και θροµβοκυτοπενίας στα νεογέννητα, σε 
περίπτωση έκθεσης κοντά στη χρονική αυτή περίοδο.  Η υδροχλωροθειαζίδη µπορεί 
να µειώσει τον όγκο πλάσµατος, καθώς επίσης και την αιµατική ροή µεταξύ µήτρας 
και του πλακούντα. 
Εάν γίνει έκθεση στο Uresan® από το δεύτερο τρίµηνο κύησης συνιστάται έλεγχος µε 
υπέρηχο της νεφρικής λειτουργίας και του κρανίου. 
Γαλουχία:   To Uresan® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. 
Και η καπτοπρίλη και η υδροχλωροθειαζίδη απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. 
Λόγω του ενδεχόµενου κινδύνου για σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες στο βρέφος που 
θηλάζει και από τα δύο φάρµακα, θα πρέπει να λαµβάνεται απόφαση, εάν θα πρέπει 
να διακοπεί ο θηλασµός ή η θεραπεία, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία που έχει η 
θεραπεία για τη µητέρα. 
 
Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων 
Όπως συµβαίνει και µε τα άλλα αντιϋπερτασικά φάρµακα, η ικανότητα οδήγησης και 
χειρισµού µηχανών µπορεί να ελαττωθεί, κυρίως κατά την έναρξη της αγωγής ή κατά 
τη ρύθµιση της δοσολογίας, και επίσης όταν χρησιµοποιείται µαζί µε οινόπνευµα, 
αυτές οι δράσεις εξαρτώνται από την ευαισθησία του κάθε ατόµου. 
 
Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόµενα έκδοχα 
Λακτόζη:  Το Uresan® περιέχει λακτόζη, ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να χορηγείται 
σε περιπτώσεις συγγενούς γαλακτοζαιµίας, δυσαπορρόφησης της γλυκόζης και της 
γαλακτόζης ή επί παρουσίας συνδρόµων ανεπάρκειας της λακτάσης (σπάνιες 
ασθένειες µεταβολισµού). 
 
Αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα ή άλλες µορφές αλληλεπίδρασηςς 
Θα πρέπει να έχετε ενηµερώσει τον γιατρό σας για όλα τα φάρµακα που λαµβάνετε.  
Σε αυτά περιλαµβάνονται και φάρµακα που πήρατε χωρίς συνταγή γιατρού. 
Τα δραστικά συστατικά του Uresan® µπορεί να αλληλεπιδράσουν µε άλλα φάρµακα 
όπως:  

• Καλιοπροστατευτικά διουρητικά ή συµπληρώµατα καλίου 
• ∆ιουρητικά 
• Άλλοι αντιϋπερτασικοί παράγοντες 
• Θεραπευτικές αγωγές οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 
• Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά/αντιψυχωτικά 
• Αλλοπουρινόλη, προκαϊναµίδη, κυτταροστατικοί ή ανοσοκατασταλτικοί 

παράγοντες 
• Συµπαθητικοµιµητικά   
• Αντιδιαβητικά 
• Αµφοτερικίνη Β (παρεντερική), καρβενοξολίνη, κορτικοστεροειδή, 

κορτικοτροπίνη (ACTH) ή διεγερτικά υπακτικά, 
• Άλατα ασβεστίου  
• Καρδιακές γλυκοσίδες 
• Ρητίνη, χολεστυραµίνη και κολεστιπόλη 
• Μη εκπολωτικά µυοχαλαρωτικά 
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• Φάρµακα που συνδέονται µε κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsades 
de pointes). 

• Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα 
Επίσης, σκευάσµατα που περιέχουν λίθιο δεν θα πρέπει να λαµβάνονται µαζί µε το 
Uresan®. Εάν ο συνδυασµός αυτός είναι απαραίτητος τότε θα πρέπει να γίνεται 
προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων λιθίου στον ορό. 
 
∆οσολογία 
Παίρνετε πάντοτε το Uresan® αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Το Uresan® µπορεί να χορηγείται σε µία ή δύο διαιρεµένες δόσεις ηµερησίως µε ή 
χωρίς τροφή στους ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται 
ικανοποιητικά µε µονοθεραπεία µε καπτοπρίλη ή µονοθεραπεία µε 
υδροχλωροθειαζίδη. 
Η µέγιστη ηµερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100mg καπτοπρίλη/30mg 
υδροχλωροθειαζίδη.  Εάν δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική µείωση της αρτηριακής 
πίεσης, µπορεί να προστίθεται συµπληρωµατική αντιϋπερτασική φαρµακευτική 
αγωγή. 
Ενήλικες:  η χορήγηση του σταθερού συνδυασµού καπτοπρίλης και 
υδροχλωροθειαζίδης συνιστάται συνήθως µετά την ρύθµιση των δόσεων µε τα 
µεµονωµένα συστατικά.   Όταν είναι κλινικώς αποδεκτό, µπορεί να εξετάζεται µία 
άµεση αλλαγή από τη µονοθεραπεία στο σταθερό συνδυασµό.  Η περιεκτικότητα 
50/25mg προορίζεται να χρησιµοποιείται µία φορά την ηµέρα, εφόσον τα δύο δισκία 
θα µπορούσαν να έχουν σαν αποτέλεσµα µία µη κατάλληλα υψηλή δόση 
υδροχλωροθειαζίδης (50mg την ηµέρα). 
Η περιεκτικότητα 50/15mg µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έναρξη του σταθερού 
συνδυασµού, σε ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ρυθµίζεται 
ικανοποιητικά µε µονοθεραπεία µε 50mg καπτοπρίλης, και/ή όταν είναι επιθυµητή 
µία χαµηλότερη δόση υδροχλωροθειαζίδης. 
Έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας: κάθαρση κρεατινίνης µεταξύ 30 και 
80ml/min: η αρχική δόση είναι συνήθως 25/12,5mg την ηµέρα, το πρωϊ. Ο 
συνδυασµός  καπτοπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης αντενδείκνυται για τους ασθενείς µε 
σοβαρή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (κάθαρση κρεατινίνης < 30ml/min). 
Ειδικοί ασθενείς: σε ασθενείς µε µειωµένο άλας/όγκο, σε ηλικιωµένους ασθενείς και 
διαβητικούς ασθενείς, η συνήθης δόση έναρξης είναι 25/12,5mg µία φορά την ηµέρα. 
Παιδιά: η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Uresan® στα παιδιά δεν έχει 
αξιολογηθεί. 
 
Υπερδοσολογία - Αντιµετώπιση  
Τα συµπτώµατα της υπερδοσολογίας είναι : αυξηµένη διούρηση, διαταραχές 
ηλεκτρολυτών, σοβαρή υπόταση, έκπτωση του επιπέδου της συνείδησης 
(περιλαµβανοµένης της  καταπληξίας) σπασµοί, πάρεση, καρδιακή αρρυθµία, 
βραδυκαρδία, νεφρική ανεπάρκεια. 
Σε περίπτωση που η πρόσληψη του φαρµάκου είναι πρόσφατη, πρέπει να 
εφαρµοστούν µέτρα περιορισµού της απορρόφησης, (π.χ. πλύση στοµάχου, χορήγηση 
απορροφητικών ουσιών και θειικού νατρίου εντός 30 λεπτών µετά την πρόσληψη) και 
επιτάχυνση της αποβολής του φαρµάκου. 
Σε κάθε περίπτωση υπερβολικής λήψης του φαρµάκου επικοινωνήστε αµέσως µε 
τον γιατρό σας, µε το πλησιέστερο νοσοκοµείο ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο 
∆ηλητηριάσεων :   210 77 93 777 
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Ανεπιθύµητες ενέργειες  
Όλα τα φάρµακα µπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύµητες ενέργειες. 
Ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί µε την αγωγή µε την καπτοπρίλη ή/και 
τους αναστολείς ΜΕΑ περιλαµβάνουν: 
∆ιαταραχές του αίµατος και του λεµφικού συστήµατος:     
πολύ σπάνιες: ουδετεροπενία / ακοκκιοκυτταραιµία, πανκυτταροπενία ειδικά σε 
ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία, αναιµία (περιλαµβανοµένης της απλαστικής και 
της αιµολυτικής αναιµίας), θροµβοκυτταροπενία, λεµφαδενοπάθεια, ηωσινοφιλία, 
αυτοάνοσοι νόσοι και/ή θετικοί τίτλοι-ΑΝΑ). 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης: 
σπάνιες: ανορεξία 
πολύ σπάνιες: υπερκαλιαιµία, υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές διαταραχές:  
συχνές: διαταραχές του ύπνου 
πολύ σπάνιες: σύγχυση, κατάθλιψη 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος: 
συχνές: αλλοίωση γεύσης, ζάλη 
σπάνιες: νυσταγµός, κεφαλαλγία και παραισθησίες 
πολύ σπάνιες:  αγγειοεγκεφαλικά επεισόδια, περιλαµβανοµένων του ισχαιµικού 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και του συγκοπικου επεισοδίου. 
∆ιαταραχές των οφθαλµών: 
πολύ σπάνιες:  θαµπή όραση 
Καρδιακές διαταραχές: 
όχι συχνές: ταχυκαρδία ή ταχυαρρυθµία, στηθάγχη, αίσθηµα παλµών 
πολύ σπάνιες:  καρδιακή προσβολή, καρδιογενής καταπληξία 
Αγγειακές διαταραχές: 
όχι συχνές: υπόταση, σύνδροµο Raynaud, ερύθηµα, ωχρότητα 
Αναπνευστικές, θωρακικές και µεσοθωρακικές διαταραχές:  
συχνές: ξηρός, ερεθιστικός, µη παραγωγικός βήχας και δύσπνοια 
πολύ σπάνιες: βρογχόσπασµος, ρινίτιδα, αλλεργική φατνίτιδα/ηωσινοφιλική 
πνευµονία 
Γαστρεντερικές διαταραχές:  
συχνές: ναυτία, έµετος, ερεθισµός του στοµάχου, κοιλιακό άλγος, διάρροια, 
δυσκοιλιότητα, ξηροστοµία 
σπάνιες:  στοµατίτιδα/αφθώδεις εξελκώσεις 
πολύ σπάνιες: γλωσσίτιδα, έλκος του πεπτικού, πανγκρεατίτιδα 
Ηπατοχολικές διαταραχές:  
πολύ σπάνιες: µειωµένη ηπατική λειτουργία και χολόσταση (περιλαµβανοµένου του 
ίκτερου), ηπατίτιδα, περιλαµβανοµένης και νέκρωσης, αυξηµένες τιµές ηπατικών 
ενζύµων και χολερυθρίνης. 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού: 
συχνές: κνησµός µε ή χωρίς εξάνθηµα, εξανθήµατα και αλωπεκία 
σπάνιες: αγγειοοίδηµα 
πολύ σπάνιες: κνίδωση, σύνδροµο Stevens Johnson, πολύµορφο ερύθηµα, 
φωτοευαισθησία, ερυθροδερµία, πεµφιγοειδείς αντιδράσεις, αποφολιδωτική 
δερµατίτιδα. 
Μυοσκελετικές διαταραχές, διαταραχές των συνδετικών ιστών και των οστών: 
πολύ σπάνιες:  µυαλγία, αρθραλγία 
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∆ιαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήµατος: 
συχνές: διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας συµπεριλαµβανοµένης και νεφρικής 
ανεπάρκειας, πολυουρία, ολιγοουρία, αυξηµένη συχνότητα ούρησης 
πολύ σπάνιες: νεφρωσικό σύνδροµο 
Αναπαραγωγικό σύστηµα και διαταραχές των µαστών: 
πολύ σπάνιες: ανικανότητα, γυναικοµαστία 
Γενικές διαταραχές: 
σπάνιες: πόνος στο στήθος, αίσθηµα κόπωσης, αδιαθεσία 
πολύ σπάνιες: πυρετός 
Εξετάσεις: 
πολύ σπάνιες: πρωτεϊνουρία, ηωσινοφιλία, αύξηση των τιµών καλίου ορού, µείωση 
των τιµών νατρίου ορού, αύξηση της BUN, της κρεατινίνης ορού και της 
χολερυθρίνης ορού, µειώσεις της αιµοσφαιρίνης, του αιµατοκρίτη, των λευκών 
αιµοσφαιρίων, των θροµβοκυττάρων, θετικός τίτλος ΑΝΑ, αυξηµένη ESR. 
 
Ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί µε την αγωγή µε την υδροχλωροθειαζίδη 
περιλαµβάνουν: 
Μολύνσεις και λοιµώξεις: Σιαλαδενίτιδα 
∆ιαταραχές του αίµατος και του λεµφικού συστήµατος: λευκοπενία, 
ουδετεροπενία/ακοκκιοκυτταραιµία, θροµβοκυτοπενία, απλαστική αναιµία, 
αιµολυτική αναιµία, καταστολή του µυελού των οστών. 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης: ανορεξία, υπεργλυκαιµία, 
γλυκοζουρία, υπερουρικαιµία, διαταραχή ηλεκτρολυτών (περιλαµβανοµένης της 
υπονατριαιµίας και της υποκαλιαιµίας), αυξήσεις χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. 
Ψυχιατρικές διαταραχές: ανησυχία, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος: απώλεια όρεξης, παραισθησία, αίσθηµα 
κενής κεφαλής. 
∆ιαταραχές οφθαλµών: ξανθοψία, παροδικό θάµβος όρασης 
∆ιαταραχές των ώτων και του λαβύρινθου: ίλιγγος 
Καρδιακές διαταραχές: ορθοστατική υπόταση, καρδιακή αρρυθµία 
Αγγειακές διαταραχές: νεκρωτική αγγειίτιδα (αγγειίτιδα, δερµατική αγγειίτιδα)  
Αναπνευστικές, θωρακικές και µεσοθωρακικές διαταραχές: αναπνευστική 
δυσφορία (περιλαµβανοµένης της πνευµονίτιδας και του πνευµονικού οιδήµατος) 
Γαστρεντερικές διαταραχές: γαστρικός ερεθισµός, διάρροια, δυσκοιλιότητα, 
παγκρεατίτιδα 
Ηπατοχολικές διαταραχές:  ίκτερος (ενδοηπατικός χολοστατικός ίκτερος) 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού: αντιδράσεις φωτοευαισθησίας, 
εξάνθηµα, αντιδράσεις όµοιες µε δερµατικό ερυθηµατώδη λύκο, επανεργοποίηση του 
δερµατικού ερυθηµατώδη λύκου, κνίδωση, αναφυλακτικές αντιδράσεις, τοξική 
ειδερµική νεκρόλυση. 
Μυοσκελετικές διαταραχές, διαταραχές των συνδετικών ιστών και των οστών: 
µυϊκός σπασµός 
∆ιαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήµατος:  νεφρική 
δυσλειτουργία, διάµεσος νεφρίτης 
Γενικές διαταραχές: πυρετός, αδυναµία 
Εάν παρατηρήσετε παρενέργειες που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών 
χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
“Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια 
ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό 
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σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας 
στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός, 
www.eof.gr)” 
 
 
 
 
 
Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να  πάρει κάποια 
δόση  
Αν κατά λάθος παραλείψετε µια δόση, θα πρέπει να πάρετε την δόση αυτή το 
ταχύτερο δυνατόν.  Εάν εν τούτοις πλησιάζει η ώρα για την επόµενη δόση, µη πάρετε 
την δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά την θεραπεία. Μη διπλασιάζετε 
τις δόσεις. 
 
Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος 
Να µην χρησιµοποιείτε το Uresan® µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται 
στην συσκευασία. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος : 
Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου (µακριά από την υγρασία). Να µην 
εκτίθεται σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 30°C.  Να φυλάσσεται µακριά από τα 
παιδιά.    
 
Ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών :  
                       Εγκύκλιος 32355/11-12-2002 
 
3.         
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ        
-Το φάρµακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας µόνο για το συγκεκριµένο ιατρικό σας πρόβληµα. 
  ∆εν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτοµα ή να το χρησιµοποιήσετε για κάποια άλλη πάθηση, 
  Χωρίς προηγουµένως να έχετε συµβουλευθεί το γιατρό σας. 
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εµφανισθεί κάποιο πρόβληµα µε το φάρµακο, ενηµερώστε 
  αµέσως το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηµατικά  γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρµακο που 
  λαµβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενηµέρωση για το ιατρικό σας πρόβληµα µη διστάσετε να  
  ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Για να είναι αποτελεσµατικό και ασφαλές το φάρµακο  που Σας χορηγήθηκε θα πρέπει να 
  λαµβάνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας δόθηκαν. 
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε µε προσοχή κάθε 
  πληροφορία που αφορά το φάρµακο που σας χορηγήθηκε. 
- Να µη διατηρείτε τα φάρµακα σε ερµάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία µπορεί να  
  αλλοιώσουν το φάρµακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας. 
- Να µην κρατάτε τα φάρµακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει. 
- Για µεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φαρµακα σε αςφαλές µέρος µακριά από τα παιδιά.  
 

 
4. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ :  
  Το φάρµακο αυτό χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή. 
 
Α. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite Srl 


