
Показаний до застосування при:
• артеріальній гіпертензії;

• серцевих, печінкових та нефрогенних набряках;

• хронічній серцевій недостатності;

• нефрогенному нецукровому діабеті, коли 
виключаються інші лікувальні заходи

Покращення 
прогнозу 
у ваших руках



Діюча речовина: 1 таблетка містить хлорталідону — 25,0 мг. Фармакотерапевтична група. Діуретики. Нетіазидні сечогінні лікарські засоби 
з помірно вираженою активністю. Сульфонаміди прості. Хлорталідон. Код АТХ C03 BA04. Показання. Лікування артеріальної гіпертензії; 
серцевих, печінкових та нефрогенних набряків; стабільної хронічної серцевої недостатності легкого або помірного ступеню; нефрогенного 
нецукрового діабету. Протипоказання. Відома гіперчутливість до хлорталідону, інших тіазидів та похідних сульфонаміду або до будь-якого 
з компонентів складу таблетки, анурія (діурез менше 100 мл/добу), виражена ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв), гломе-
рулонефрит, тяжка печінкова недостатність, гіперкальціємія, рефрактерна гіпокаліємія, або стани з підвищеною втратою калію, виражена 
гіпонатріємія, симптоматична гіперурикемія. Побічні  реакції. Найчастіше повідомляли про виникнення таких побічних реакцій (переважно 
при застосуванні високих доз) : гіпокаліємія, гіперурикемія, підвищенні рівня холестерину та ліпідів крові. Також частими побічними реакціями 
є: гіпонатріємія, гіпомагніємія та гіперглікемія та глюкозурія, погіршення перебігу  захворювання у пацієнтів з цукровим діабетом, підвищення 
рівню сечовини та креатиніну (особливо на початку лікування), імпотенція, головний біль, запаморочення та слабкість, гіпотензія, ортостатична 
гіпотензія, відчуття серцебиття (пальпітація), втрата апетиту, сухість у роті, незначні шлунково-кишкові розлади, нудота, блювання, біль у верхній 
частині живота, запор і діарея, кропив’янка та інші форми шкірного висипання, свербіж, гіпотонія м’язів, м’язові судоми.
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ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ ЛІКАРЯ. Р.П.: № UA/18560/01/01 від 11.02.2021 до 11.02.2026. Виробник: ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. Інформацію наведено в скороченому 

вигляді. Повна інформація викладена в Інструк ції для медичного застосу вання лікарського засобу Таклор. Інформація виключно для медичних і фармацевтичних працівників. Для використання у професійній 

діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпо зіумах з медичної тематики. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 26.11.2021 р.

ТАКЛОР® (хлорталідон) — 

тіазидоподібний діуретик 

з тривалістю дії до

Схеми застосування 1,2

Період напіввиведення Тривалість дії

Гідрохлортіазид 6–15 год до 12 год

Індапамід 14–24 год до 24 год

Торасемід 3–4 год до 12 год

Хлорталідон 40–60 год 48–72 год

Артеріальна 
гіпертензія

Серцева 
недостатність 

та набряки 
специфічного 

походження

Початкова доза: 

12,5–50 мг добу

Підтримуюча доза: 

25–50 мг через день

Початкова доза: 

50–100 мг добу

Підтримуюча доза: 

25–50 мг в день

72 годин 3-4

Дозування залежить від клінічної картини та відповіді пацієнта на терапію.

Тривалість застосування призначає лікар. Припиняють лікування шляхом поступового зменшення дози.


