
BIPACKSEDEL 
 

Lisinopril/Hydrochlortiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg och 20 mg/12,5 mg tabletter 
Lisinopril och hydroklortiazid 

 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. 
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal. 
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, 

även om de uppvisar symtom som liknar dina. 
- Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad är Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz och vad används det för 
2. Innan du använder Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 
3. Hur du använder Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 
4. Eventuella biverkningar 
5. Förvaring av Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 
6. Övriga upplysningar 
 
 
1. VAD ÄR LISINOPRIL/HYDROCHLORTHIAZID SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR 
 
Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz används för att behandla högt blodtryck. Lisinopril/Hydrochlorthiazid 
Sandoz innehåller två aktiva beståndsdelar som sänker blodtrycket på olika sätt. Lisinopril, som är en s.k. ACE-
hämmare, förhindrar sammandragning av blodkärlen så att det blir lättare för hjärtat att pumpa ut blod till alla 
delar av kroppen. Hydroklortiazid ökar urinutsöndringen. De två ämnena samverkar så att blodtrycket sänks mer 
än om endast det ena ämnet används. 
 
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än 
vad som anges här. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på doseringsetiketten. 
 
 
2. INNAN DU ANVÄNDER LISINOPRIL/HYDROCHLORTHIAZID SANDOZ 
 
Använd inte Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 
- om du är överkänslig (allergisk) mot lisinopril eller andra ACE-hämmare. 
- om du är överkänslig mot hydroklortiazid eller andra sulfonamider (t.ex. sulfaantibiotika). 
- om du är överkänslig mot något annat innehållsämne i Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz -tabletterna . 
- om du har en förträngning eller förträngningar i njurens artärer. 
- om du tidigare har haft en allergisk reaktion med svullnad av ansiktets eller extremiteternas hud, läppar, 

tunga eller svalg med relaterade svårigheter att svälja eller andas (angioödem) när du använder ACE-
hämmare. 

- om du eller en nära släkting har haft ett angioödem av vilken som helst orsak, eftersom denna benägenhet 
kan vara ärftlig. 

- om du har svårt nedsatt njur- eller leverfunktion. 
- om du är gravid eller ammar (se även avsnitten om graviditet och amning). 
 
Var särskilt försiktig med Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 
och diskutera med läkaren innan du inleder behandling med Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz om något av de 
följande gäller eller har gällt dig: 
- om du använder vätskedrivande läkemedel dvs. diuretika (se även avsnittet on ”Användning av andra 

läkemedel”). . 
- om du följer en strikt saltfattig diet. 
- om du under en längre period har haft kräkningar eller diarré. 
- om du har kranskärlssjukdom (angina pectoris) eller störningar i hjärnans blodcirkulation. 
- om du har nedsatt njurfunktion. 
- om du har undergått en njurtransplantation. 
- om du får hemodialys. 
- om du har nedsatt leverfunktion eller en svår leversjukdom. 
- om du har sockersjuka dvs. diabetes (se även avsnittet om ”Användning av andra läkemedel”). 
- om du har överproduktion av bisköldkörteln. 
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- om du har gikt. 
- om du får hyposensibilisering (t.ex. mot geting- eller bigift). 
- om du får LDL-aferes (maskinellt avlägsnande av kolesterol från blodet). 
- om du har en kollagensjukdom som påverkar blodkärlen, såsom skleroderma eller Raynauds syndrom 

med vita fingrar. 
- om du har lupus (dvs. systemisk lupus erythematosus, förkortas SLE eller LED). 
 
Om du ska undergå ett ingrepp eller operation under narkos, bör du berätta för narkosläkaren eller den övriga 
vårdpersonalen att du använder Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz. 
 
Om du ska undergå funktionsprov av bisköldkörtlarna ska du rådfråga läkaren, eftersom hydroklortiazid som 
detta läkemedel innehåller kan förändra resultaten av funktionsproven. 
 
Användning av andra läkemedel 
Behandlingseffekten kan påverkas om Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz tas samtidigt med vissa andra 
läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 
receptfria sådana, naturläkemedel eller naturmedel. 
 
Vårdhavande läkare bör särskilt veta om du använder: 

• andra blodtryckssänkande läkemedel, 
• nitrater för behandling av kranskärlssjukdom, 
• tricykliska antidepressiva läkemedel, fenotiaziner (för behandling av psykos) eller barbiturater (för 

behandling av epilepsi), eftersom även dessa läkemedel kan sänka blodtrycket, 
• vätskedrivande läkemedel dvs. diuretika, 
• vätskedrivande läkemedel som sparar kalium (såsom amilorid, spironolakton och triamteren), 
• kaliumtabletter eller kaliumlösning, 
• litium (för behandling av manodepressiv sjukdom), 
• läkemedel som används vid behandling av sockersjuka, både insuliner och tabletter som tas genom 

munnen, 
• antiinflammatoriska värkmediciner, såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen eller ketoprofen, regelbundet 

eller långvarigt (obs. små dagliga doser av acetylsalicylsyra för hämning av blodproppar kan tryggt 
användas samtidigt med Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz), 

• allopurinol (för behandling av gikt), 
• prokainamid eller sotalol (läkemedel mot rytmstörningar i hjärtat), 
• ciklosporin (läkemedel som dämpar immunförsvaret), 
• lovastatin (kolesterolsänkande läkemedel), 
• trimetoprim (antibiotikum), 
• digoxin (hjärtmedicin), 
• orala kortisonpreparat eller 
• serotoninåterupptagshämmare dvs. SSRI-läkemedel (för behandling av depression). 

 
Användning av Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz med mat och dryck 
Du kan ta Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz i samband med mat eller på tom mage med en tillräcklig mängd 
vätska, t.ex. ett glass vatten. 
 
Det är inte tillrådligt att använda kaliumtillskott eller saltsubstitut som innehåller kalium under behandling med 
Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz. Kaliumhalten i blodet kan stiga för högt. 
 
Graviditet 
Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel under graviditeten. 
 
Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz ska inte användas under graviditeten. Läkemedlet kan skada fostret om det 
används under den andra eller tredje trimestern av graviditeten. 
 
Om du planerar graviditet eller blir gravid under behandling med Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, ska du 
sluta använda läkemedlet och kontakta läkaren så snabbt som möjligt för att få råd angående den fortsatta vården. 
 
Amning 
Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel under amning. 
 
Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz ska inte användas under amning. Hydroklortiazid som läkemedlet 
innehåller kan försvaga eller helt hämma mjölkutsöndringen. 
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Om du tänker amma, ska du sluta använda läkemedlet och kontakta läkaren för att få råd angående den fortsatta 
vården. 
 
Körförmåga och användning av maskiner: 
Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz kan orsaka svindel, yrsel eller trötthet. Dessa kan förekomma  särskilt i 
början av behandlingen eller efter en doshöjning. Om dessa symtom förekommer bör du undvika bilkörning eller 
andra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Efter en långvarig användning av läkemedlet och vid god 
terapeutisk balans är dessa effekter osannolika.  
 
 
3. HUR DU ANVÄNDER LISINOPRIL/HYDROCHLORTHIAZID SANDOZ 
 
Använd alltid Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.  
 
Doseringen är individuell anpassad för dig av din läkare. Vanlig dos är 1 eller 2 tabletter dagligen. Tabletterna 
bör tas ungefär samma tidpunkt varje dag. 
 
Kontakta läkaren om du tycker att läkemedlets effekt är för stark eller för svag. 
 
Om du har tagit för stor mängd av Lisinopril/Hydrochlorthiazid 
Om du eller någon annan har fått i sig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen tfn (09) 471 977 (direkt) eller (09) 4711 (central). 
 
Om du har glömt att ta Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 
Ta den följande tabletten först vid dess normala tidpunkt och fortsätt med medicineringen enligt normal dosering. 
Ta inte en dubbel eller större dos för att kompensera för glömda doser. 
 
 
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver 
inte få dem. 
 
Vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av hundra men färre än 1 patient av tio): 

• för lågt blodtryck (hypotension) eller yrsel eller svimning som förekommer när man stiger upp 
(ortostatisk hypotension) 

• yrsel, huvudvärk eller trötthet 
• torr och seg hosta (kontakta läkaren om detta förekommer, det försvinner i regel endast genom att byta 

ut medicineringen) 
 
Mindre vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av tusen men färre än 1 patient av hundra): 

• förekomst av gikt eller försämring av dess symtom 
• onormala känselförnimmelser dvs. parestesier (t.ex. myrkrypningar eller stickningar i extremiteterna), 

svaghet 
• hjärtklappning eller bröstsmärta 
• muskelkramper eller muskelsvaghet 
• muntorrhet, illamående, kräkningar, matsmältningsrubbningar, diarré eller bukspottkörtelinflammation 
• hudutslag 
• impotens 

 
Sällsynta biverkningar (hos fler än 1 patient av tiotusen men färre än 1 patient av tusen): 

• angioneurotisk ödem (svullnad av extremiteternas eller ansiktets hud, läpparna och tungan, sväljnings- 
och andningsbesvär – kontakta omedelbart läkaren eller akutmottagningen om dessa symtom 
förekommer) 

• ett syndrom som innefattar symtom såsom feber, blodkärlsinflammation, muskel- och ledsmärta, 
hudutslag eller ljuskänslighet (kontakta snabbt läkaren om du får dessa symtom) 

• förändringar i laboratorievärden: förhöjt blodsocker, förhöjda urathalter i blodet, förhöjda eller nedsatta 
kaliumhalter i blodet, förhöjda blodkolesterolvärden och triglycerider, förhöjda kreatinin- eller 
ureahalter i blodet, förhöjda leverenzymer eller bilirubinkoncentrationer i blodet 
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• förändringar i blodvärden: anemi, anemi som beror på sönderfall av röda blodkroppar (hemolytisk 
anemi), minskat antal blodplättar (förekommer som ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning), 
minskat antal eller bortfall av vita blodkroppar (kan orsaka oförklarlig feber, halsont eller 
influensaliknande symtom – kontakta snabbt läkaren om sådana symtom förekommer) 

 
Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen och enskilda raporter): 

• låga blodsockervärden (hypoglykemi) 
 
Biverkningar som enbart hydroklortiazid orsakar är bl.a.: 

• minskat antal eller bortfall av vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, brist på celler som bildar blod 
samt anemi som beror på sönderfall av röda blodkroppar 

• anafylaktiska reaktioner (en kraftig allergisk reaktion som är förknippad med blodtrycksfall och förlust 
av medvetande – kontakta omedelbart läkaren eller akutmottagningen) 

• förhöjda blodsockervärden (hyperglykemi) 
• rastlöshet, yrsel, gulsyn eller övergående dimsyn 
• rytmstörningar i hjärtat, andningssvårigheter, lungblåseinflammation eller lungödem 
• aptitlöshet, magirritation, förstoppning, gulsot, bukspottkörtelinflammation eller 

spottkörtelinflammation 
• purpura (kraftig rödlila hudrodnad), ljuskänslighet, nässelutslag dvs. urtikaria, fjällande eller 

blåsbildande hudutslag 
• muskelkramper, nedsatt njurfunktion, njurinflammation, socker i urinen, förhöjda urathalter i blodet 

(kan leda till gikt) och rubbningar i blodets saltbalans (t.ex. nedsatta natriumvärden i blodet) 
• feber 

 
Biverkningar som enbart lisinopril orsakar är bl.a.: 

• rodnad av ansiktet och halsen (flush), försämring av Raynauds syndrom med vita fingrar eller anemi 
som beror på sönderfall av röda blodkroppar 

• anafylaktiska reaktioner (se ovan) 
• humörförändringar, förvirring, yrsel, smakförändringar eller sömnstörningar 
• svimning 
• på grund av för kraftig blodtrycksfall ökad bröstsmärta eller hjärtinfarkter hos patienter med 

kranskärlssjukdom samt försämring av störningarna i hjärnans blodcirkulation hos patienter med 
störningar i hjärnans blodcirkulation 

• luftrörsförträngning (andnöd och pipande andning), snuva eller bihåleinflammation 
• magsmärta, matsmältningsrubbningar, leverinflammation eller gulsot 
• håravfall, nässelutslag, ökad svettning, klåda, psoriasisliknande utslag, ljuskänslighet samt svåra 

fjällande eller blåsbildande utslag och slemhinneförändringar 
• protein i urinen, nedsatt natriumhalt i blodet, minskad mängd urin eller urinstopp, nedsatt njurfunktion 

eller urinförgiftning dvs. uremi 
 
Om du får kraftiga eller störande biverkningar, kontakta läkaren. 
 
Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
 
5. FÖRVARING AV LISINOPRIL/HYDROCHLORTHIAZID SANDOZ 
 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
10 mg/12,5 mg: förvaras vid högst 25°C. 20 mg/12,5 mg: förvaras vid högst 30 °C. 
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med 
mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 
6.  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
Innehållsdeklaration 
- De aktiva innehållsämnena är lisinoprildihydrat motsvarande 10 mg eller 20 mg vattenfri lisinopril per 

tablett och 12,5 mg hydroklortiazid per tablett. 
- Övriga innehållsämnen är mannitol, kalciumvätefosfatdihydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, 

kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat. Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg tabletter 
innehåller också gul och röd järnoxid (färgämnen E 172). 

9 



 
Läkemedlets utseende 
10 mg/ 12,5 mg: Persikofärgad rund tablett, diameter 6 mm. Märkt med LH på ena sidan. 
20 mg/12,5 mg: Vit rund tablett, diameter 8 mm. Märkt med LH på ena sidan. 
 
 
Innehavare av godkännande för försäljning 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike. 
 
Tillverkare  
Actavis hf., Reykjavikurvegi 78, Hafnarfjördur, Island. 
 
Vid frågor kontakta 
Sandoz Oy Ab, Råtorpsvägen 41, 01640 Vanda. 
 
Denna bipacksedel reviderades senast   
29.05.2006 
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