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HydrochlorothiazideTelmisartan/40  טבליות ג"מ12.5

/hydrochlorothiazidetelmisartan

 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמהHydrochlorothiazide Telmisartan/ מהו1.
HydrochlorothiazideTelmisartan/ נטילת לפני לדעת עליך מה2.
HydrochlorothiazideTelmisartan/ את לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
HydrochlorothiazideTelmisartan/ לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהHydrochlorothiazide Telmisartan/ מהו1.

 וhydrochlorothiazide- גבוה דם לחץ על לשלוט עוזרים הללו החומרים שני. אחת בטבליה.
, telmisartanפעילים חומרים שני של שילוב הוא /HydrochlorothiazideTelmisartan

 הוא-II אנגיוטנסיןII.  אנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים הנקראות תרופות לקבוצת שייך טלמיסארטן-
 ההשפעה את חוסםTelmisartan . הדם לחץ את להגביר ובכך הדם כלי להצרת וגורם בגוף המיוצר חומר
.יורד שלך הדם ולחץ, נרגעים הדם שכלי כךII  אנגיוטנסין של

 מה, שלך השתן בתפוקת לעלייה הגורמות, תיאזיד משתני הנקראות תרופות של לקבוצה שייך.
-Hydrochlorothiazide  שלך הדם לחץ להורדת שמוביל

לב להתקף לפעמים להוביל שעלול מה, איברים במספר דם בכלי לפגוע עלול, מטופל לא אם, גבוה דם לחץ
 לכן. נזק שנוצר לפני גבוה דם לחץ של תסמינים אין כלל בדרך. עיוורון או שבץ, כליות או לב ספיקת אי,

.התקין בטווח הוא אם לוודא כדי דם לחץ קבוע באופן למדוד חשוב

 בלחץ לטפל40Telmisartan( Hydrochlorothiazide/ ג"מ12.5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מ )כדי משמש
ב משתמשים כאשר מספיק נשלט אינו שלהם הדם שלחץ מבוגרים אצל) חיוני דם לחץ יתר( גבוה דם

telmisartan-לבד.
 לחץ יתר( גבוה דם בלחץ לטפל80Telmisartan( Hydrochlorothiazide/ ג"מ25 /ג"מ )משמש

ידי על כראוי נשלט אינו שלהם הדם שלחץ במבוגרים) חיוני דם
/HydrochlorothiazideTelmisartan 80טלמיסארטן ידי על בעבר שיוצבו בחולים או ג"מ12.5 /ג"מ 

.בנפרד שניתנו והידרוכלוריאזיד

HydrochlorothiazideTelmisartan/ נטילת לפני לדעת עליך מה2.

TITLE - TELMISARTAN + HCTZ / MICARDIS HCT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK
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Hydrochlorothiazide:Telmisartan/ ליטול אין
6). בסעיף המפורטים( התרופה של אחר מרכיב לכל או לטלמיסארטן אלרגי אתה אם-
.בסולפונאמיד שמקורה אחרת תרופה לכל או להידרוכלורותיאזיד אלרגי אתה אם-
 הידרוכלורותיאזיד/מטלמיסארטן להימנע גם עדיף(. חודשים-3 מ יותר בהריון את אם-

).הריון סעיף ראה-  ההריון בתחילת
 מהכבד המרה בניקוז בעיות( מרה חסימת או כולסטזיס כגון חמורות כבד בעיות לך יש אם

.אחרת חמורה כבד מחלת כל או) המרה ומכיס
.חמורה כליות מחלת לך יש אם
 משתפרות שאינן בדם גבוהות סידן רמות או נמוכות אשלגן רמות לך שיש קובע שלך הרופא אם
.הטיפול עם
 המכילה דם לחץ להורדת בתרופה מטופל ואתה לקוי כליות תפקוד או סוכרת לך יש אם

.אליסקרן

-

-
-

-

 נטילת לפני שלך לרוקח או לרופא ספר, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם
/Hydrochlorothiazide.Telmisartan

זהירות ואמצעי אזהרות
 המחלות או מהמצבים מאחד פעם אי סבלת או סובל אתה אם התרופה נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח
:הבאים

 לך יש אם או) גוף מי של מוגזם איבוד( מיובש אתה אם להתרחש עשוי), דם לחץ יתר( נמוך דם לחץ-
 או הקאות, שלשול, מלח דלת דיאטה), מים טבליות( משתן טיפול עקב במלח מחסור

.המודיאליזה
.כליה השתלת או כליות מחלת
.כבד מחלת). לשתיהן או אחת לכליה הדם כלי של היצרות( הכליה עורק היצרות

.לב בעיות
.סוכרת
.ׁשגִדָֹון
 שונים מינרלים של איזון חוסר עם יחד בגוף ומלחים מים אצירת( האלדוסטרון ברמות עלייה
).בדם
 של החיסונית המערכת שבה מחלה"SLE")  או" זאבת" גם נקראת( מערכתית אדמנתית זאבת
.הגוף את תוקפת הגוף

 לירידה מכך וכתוצאה, חריגה לתגובה לגרום יכולhydrochlorothiazide  הפעיל החומר-
 כלי בשכבת נוזלים הצטברות של תסמינים להיות יכולים אלו. עיניים ובכאבי בראייה
 שעות תוך לקרות ויכולים שלך בעין בלחץ עלייה או) כורואיד תפליט( העין של הדם
 להוביל יכול זהHydrochlorothiazide .Telmisartan/ נטילת לאחר שבועות עד

.מטופל לא אם, קבוע ראייה לליקוי

-
-
-
-
-
-
-

-

Hydrochlorothiazide:Telmisartan/ נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח
-
o :גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם-

 בכליות בעיות לך יש אם במיוחד), רמיפריל, ליסינופריל, אנלפריל לדוגמה(ACE  מעכב
.לסוכרת הקשורות
.אליקירן o

) אשלגן למשל( האלקטרוליטים וכמות הדם לחץ, שלך הכליות תפקוד את לבדוק עשוי שלך הרופא
Hydrochlorothiazide/ ליטול אין" הכותרת תחת מידע גם ראה. קבועים זמן במרווחי בדמך

."Telmisartan
.דיגוקסין נוטל אתה אם
 טיפול. הטיפול במהלך צפוי בלתי עור נגע מפתח אתה אם או עור סרטן לך היה אם

 לסוגים הסיכון את להגביר עלול, גבוהים במינונים טווח ארוך שימוש במיוחד, בהידרוכלורותיאזיד
 לשמש מחשיפה שלך העור על הגן). מלנומה שאינו עור סרטן( והשפתיים העור סרטן של מסוימים

HydrochlorothiazideTelmisartan/ נטילת בזמןUV  וקרני
 הידרוכלורותיאזיד צריכת בעקבות) בריאות נוזלים או דלקת כולל( ריאות או נשימה בעיות חווית אם

כלשהו חמור נשימה קוצר מפתח אתה אם. בעבר

-

-
-

-



 לטיפול מיד פנהAccord/Hydrochlorothiazide ,Telmisartan  נטילת לאחר נשימה קשיי או
.רפואי

Hydrochlorothiazide/. בהריון) להפוך עלול או( שאתה חושב אתה אם שלך לרופא לספר עליך
Telmisartanמכיוון, חודשים-3 מ יותר בהריון הינך אם אותו ליטול ואסור, ההריון בתחילת מומלץ אינו 

).הריון סעיף ראה( זה בשלב בו משתמשים אם לתינוקך חמור נזק לגרום עלול שהוא

 חוסר של אופייניים תסמינים. בגופך אלקטרוליטים איזון לחוסר לגרום עלול בהידרוכלורותיאזיד טיפול
 או שרירים כאבי, שקט אי, נמנום, עייפות, חולשה, בפה יובש כוללים אלקטרוליטים או נוזלים איזון

-100 מ מהיר( חריג באופן מהיר לב וקצב עייפים שרירים, הקאות), חולי הרגשת( בחילות, התכווצויות
.שלך לרופא לספר עליך מאלה אחד חווה אתה אם). לדקה פעימות

 כוויות של תסמינים עם לשמש העור של מוגברת רגישות חווה אתה אם, שלך לרופא לספר גם צריך אתה
.מהרגיל מהר המתרחשים) שלפוחיות, נפיחות, גירוד, אדמומיות כגון( שמש

 נוטל שאתה שלך לרופא לספר עליך, הרדמה או ניתוח של במקרה
/Hydrochlorothiazide.Telmisartan

HydrochlorothiazideTelmisartan/ שחורים בחולים הדם לחץ בהורדת יעיל פחות להיות עשוי.

נוער ובני ילדים
.מומלץ אינו18  גיל עד נוער ובני בילדיםHydrochlorothiazide- Telmisartan/ב השימוש

Hydrochlorothiazide-Telmisartan/ו אחרות תרופות
 ייתכן. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

. אחרים זהירות באמצעי לנקוט או אלו אחרות תרופות של המינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא
 התרופות על במיוחד חל זה. מהתרופות אחת לקחת להפסיק שתצטרך ייתכן מסוימים במקרים

Hydrochlorothiazide:Telmisartan/ עם במקביל שנלקחות להלן המפורטות

-
-

.דיכאון של מסוימים בסוגים לטיפול ליתיום המכילות תרופות
( משלשלים'), מים טבליות(' אחרים משתנים כגון) היפוקלמיה( בדם נמוך לאשלגן הקשורות תרופות

 נגד תרופה( אמפוטריצין), הורמון(ACTH ), פרדניזון למשל( קורטיקוסטרואידים), קיק שמן כגון
), אנטיביוטיקה( נתרןG  פניצילין), בפה בכיבים לטפל כדי בו שמשתמשים( קרבנוקסולון), פטריות
.ונגזרות סליצילית וחומצה
, אשלגן תוספי, אשלגן חוסכי משתנים כגון בדם האשלגן רמות את להגביר העלולות תרופות
 ומוצרים) חיסונית מדכאת תרופה( ציקלוספוריןACE,  מעכבי, אשלגן המכילים מלח תחליפי

).קרישה נוגד( הפרין נתרן כגון אחרים תרופתיים

 תרופות או) דיגוקסין כגון( לב תרופות כגון בדם האשלגן ברמת משינויים המושפעות תרופות
 להפרעות המשמשות תרופות), סוטלול, אמיודרון, דיספירמיד, כינידין כגון( הלב בקצב לשליטה
 אנטיביוטיקה כגון אחרות ותרופותlevomepromazine) , כלורפרומאזין, תיאורידזין כגון( נפשיות
 למשל( אלרגיות בתגובות לטיפול מסוימות תרופות או) פנטמידין, ספרפלוקסצין למשל( מסויימת
).טרפנדין
 כולסטירמין). מטפורמין כגון הפה דרך תרופות או אינסולינים( בסוכרת לטיפול תרופות

.בדם השומן רמות להורדת תרופות, וקולסטיפול
 להרפיית תרופות. נוראדרנלין כגון, הדם לחץ להגברת תרופות
.טובוקורארין כגון, שרירים
D. ויטמין תוספי או/ו סידן תוספי
 במערכת התכווצויות כגון הפרעות במגוון לטיפול המשמשות תרופות( אנטי-כולינרגיות תרופות
,שרירים התכווצויות, תנועה מחלת, אסטמה, השתן   שלפוחית התכווצות, העיכול

-

-

-
-
-
-
-
-



 לטיפול המשמשת תרופה( אמנטדין. וביפרידן אטרופין כגון) להרדמה וכסיוע פרקינסון מחלת
 ידי על הנגרמות מסוימות מחלות של מניעה או לטיפול גם ומשמשת פרקינסון במחלת
).וירוסים
 תרופות כגון( כאבים משככי, קורטיקוסטרואידים, גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות אחרות תרופות
 אתה אם. פרקים דלקת או גאוט, בסרטן לטיפול תרופות[NSAIDs]),  סטרואידליות לא דלקת נוגדות
Hydrochlorothiazide/ ליטול אין" הכותרות תחת מידע גם ראה( אליסקירן אוACE  מעכב נוטל

"Telmisartanזהירות ואמצעי אזהרות-"ו.("
.דיגוקסין

-

-

-

-

/Hydrochlorothiazide. Telmisartanאחרות תרופות של הדם לחץ הורדת של ההשפעה את להגביר עשוי 
אמיפוסטין, בקלופן למשל( דם לחץ להורדת פוטנציאל בעלות תרופות של או גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות

 נוגדות תרופות או נרקוטיות תרופות, ברביטורטים, אלכוהול ידי על להחמיר עלול נמוך דם לחץ, כן על יתר).
 את להתאים צריך אתה אם שלך הרופא עם להתייעץ עליך. עמידה בעת כסחרחורת בכך שתבחין ייתכן. דיכאון
HydrochlorothiazideTelmisartan/ נטילת בזמן שלך האחרת התרופה של המינון

(NSAIDs  נוטל אתה כאשר מופחתת להיות עשויהHydrochlorothiazide Telmisartan/ של ההשפעה
).איבופרופן או אספירין כגון, סטרואידליות לא דלקת נוגדות תרופות

HydrochlorothiazideTelmisartan/ ואלכוהול מזון עם
 עד אלכוהול מנטילת הימנע. אוכל בלי או עםHydrochlorothiazide Telmisartan/ לקחת יכול אתה

 הסיכון את להגביר או/ו יותר לרדת שלך הדם ללחץ לגרום עלול אלכוהול. שלך הרופא עם שתדבר
.עילפון לתחושת או לסחרחורת

והנקה הריון

הרֵיָֹון
 לך ימליץ כלל בדרך שלך הרופא. להריון) להיכנס עלול או( שאתה חושב אתה אם שלך לרופא לספר עליך

 יודע שאתה ברגע או להריון שתיכנס לפניHydrochlorothiazide Telmisartan/ את לקחת להפסיק
Hydrochlorothiazide/ במקום אחרת תרופה לקחת לך וימליץ בהריון שאתה

/Hydrochlorothiazide. Telmisartan Telmisartanאותו ליטול ואסור, ההיריון במהלך מומלץ אינו 
 החודש לאחר בו משתמשים אם לתינוקך חמור נזק לגרום עלול שהוא מכיוון, חודשים3  מעל בהריון
.להריון השלישי

הנקה
 אינוHydrochlorothiazide Telmisartan/. להניק להתחיל עומדת או מניקה את אם שלך לרופא ספר

.להניק ברצונך אם עבורך אחר טיפול לבחור עשוי שלך והרופא, מניקות לאמהות מומלץ

במכונות ושימוש נהיגה
 מרגיש אתה אםHydrochlorothiazide .Telmisartan/ נטילת בעת עייפות או סחרחורת מרגישים מהאנשים חלק

.מכונות תפעיל או תנהג אל, עייפות או סחרחורת

HydrochlorothiazideTelmisartan/ מונוהידראט לקטוז מכיל
.זה תרופתי מוצר נטילת לפני שלך הרופא עם התייעץ, מסוימים לסוכרים סובלני לא אתה אם

HydrochlorothiazideTelmisartan/ את לקחת כיצד3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

 טבליה לקחת נסה. ביום אחת טבליה הואHydrochlorothiazide Telmisartan/ של המומלץ המינון
 לבלוע יש. אוכל בלי או עםHydrochlorothiazide Telmisartan/ לקחת יכול אתה. יום בכל שעה באותה

שת חשוב. אלכוהולי שאינו אחר משקה או מים מעט עם הטבליות את



.אחרת לך אומר שלך שהרופא עד יום כלHydrochlorothiazide Telmisartan/ את קח

.ביום פעם ג"מ12.5 /ג"מ40  על יעלה לא הרגיל המינון, כראוי פועל אינו שלך הכבד אם

צריך שאתה ממהHydrochlorothiazide Telmisartan/ יותר נוטל אתה אם

 דופק. מהיר ודופק נמוך דם לחץ כמו תסמינים לחוות עלול אתה טבליות מדי יותר בטעות לוקח אתה אם
 מרכיב בשל. כן גם דווחו כליות ספיקת   אי כולל מופחת כליות תפקוד, הקאות, סחרחורת, איטי

 לגרום שעלול מה, גם להתרחש עלולים בדם אשלגן של נמוכות ורמות בולט נמוך דם לחץ, ההידרותיאזיד
 כגון בתרופות בו-זמני לשימוש הקשור סדיר לא דופק או/ו שרירים והתכווצויות ישנוניות, לבחילות
 המיון למחלקת או לרוקח, לרופא מיד פנה. טיפולים. מסוימות קצב הפרעות נגד תרופות או דיגיטליס
.החולים לבית הקרובה

HydrochlorothiazideTelmisartan/ ליטול שכחת אם
 את לוקח אינך אם. קודם כמו המשך ואז זוכר שאתה ברגע זה את קח. תדאג אל, מנה ליטול שכחת אם

 מנות על לפצות כדי כפולה מנה לקחתאל.שלמחרת ביום שלך הרגיל המינון את קח, אחד ביום הטבליה
.שנשכחו בודדות

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:מיידי רפואי טיפול ומצריכות חמורות להיות עלולות הלוואי מתופעות חלק
" קרובות לעתים המכונה(* דם אלח: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד לרופא לפנות עליך

( והרירית העור של מהירה נפיחות, הגוף כל של דלקתית תגובה עם חמור זיהום הוא"), דם הרעלת
 הללו הלוואי תופעות); רעיל אפידרמיס נמק( העור של העליונה השכבה של קילוף ו שלפוחיות), אנגיואדמה

 הן אך) רעיל אפידרמיס נמק( ידועה לא בתדירות או) אנשים1,000  מתוך1  עד על להשפיע עשויות( נדירות
 לא אלו תופעות אם. מיד לרופא ולפנות התרופה את לקחת להפסיק המטופלים ועל ביותר חמורות
 אולם, בלבדTelmisartan  עם נצפתה דם אלח של מוגברת שכיחות. קטלניות להיות עלולות הן מטופלות

Hydrochlorothiazide.Telmisartan/ עבור לשלול ניתן לא

Hydrochlorothiazide:Telmisartan/ של אפשריות לוואי תופעות

): אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי( שכיחות לוואי תופעות
.סחרחורת

):אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיחות לא לוואי תופעות
 תחושת), פארסתזיה( ומחטים סיכות, עקצוץ תחושת), סינקופה( עילפון, חרדה, בדם האשלגן ברמות ירידה
 לחץ. בדם פתאומית נפילה, נמוך דם לחץ, הלב בקצב הפרעות), טכיקרדיה( מהיר דופק), ורטיגו( סיבוב
 כאבי, שרירים התכווצות, גב כאבי, גזים, בפה יובש, שלשול), נשימה קוצר( נשימה קוצר, עמידה בעת

 חומצת ברמות עלייה, בחזה כאבים), זקפה על לשמור או לקבל יכולת חוסר( בזקפה הפרעות, שרירים
.בדם השתן

):אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נדירות לוואי תופעות
 המערכת שבה מחלה( מערכתית אדמנתית זאבת של החמרה או הפעלה), ברונכיטיס( הריאה של דלקת

 סינוסים, גרון כאב); וחום בעור פריחות, פרקים לכאבי שגורם מה, הגוף את תוקפת הגוף של החיסונית
, בטן כאבי, נשימה קשיי, בראייה פגיעה), שינה נדודי( הירדמות קשיי), דיכאון( עצב תחושת; דלקתיים
( תקין לא כבד תפקוד), קיבה דלקת( בקיבה דלקת), הקאות( בחילה תחושת), דיספפסיה( נפיחות, עצירות
 כגון אלרגיות תגובות), אריתמה( בעור אדמומיות), זו לוואי תופעת לחוות יותר גבוה סיכוי הם יפנים חולים
,בגפיים וכאב) ארתרלגיה( פרקים כאבי), אורטיקריה( כוורות, מוגברת הזעה, פריחה או גירוד



 של מוגברות רמות, נתרן של נמוכות רמות, כאבים, שפעת דמויות מחלות, שרירים התכווצויות
.בדם פוספוקינאז קריאטין או כבד אנזימי, קריאטינין

 עם אפשריות לוואי תגובות להיות עשויות הבודדים מהמרכיבים אחד עם המדווחות לוואי תופעות
/Hydrochlorothiazide ,Telmisartanזה מוצר עם קליניים בניסויים נצפו לא אם גם.

טלמיסארטן
:הבאות הנוספות הלוואי תופעות דווחו בלבד טלמיסארטן הנוטלים בחולים

):אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיחות לא לוואי תופעות
השתן בדרכי דלקות), הצטננות, דלקתיים סינוסים, גרון כאבי למשל( העליונות הנשימה בדרכי דלקת

 פגיעה), ברדיקרדיה( איטי לב קצב, אשלגן של גבוהות רמות), אנמיה( אדומים דם בתאי מחסור,
 .שיעול, חולשה, חריפה כליות ספיקת   אי כולל בכליות

):אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נדירות לוואי תופעות
מסוימים לבנים דם בתאי עלייה), תרומבוציטופניה( נמוכה טסיות ספירת

 רמות), לתרופות פריחה, אנפילקטית תגובה, יתר רגישות למשל( חמורה אלרגית תגובה), אאוזינופיליה(
, בגידים דלקת, ארתרוזיס), עור הפרעת( אקזמה, קיבה קלקול), סוכרת בחולי( בדם סוכר של נמוכות
.ישנוניות), חלבון). דם( בהמוגלובין ירידה

 מחלת( הריאה רקמת של מתקדמת הצטלקות): אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( מאוד נדירות לוואי תופעות
**) אינטרסטיציאלית ריאה

.כרגע ידוע שאינו למנגנון קשור להיות יכול או במקרה קרה שהאירוע ייתכן*

, זאת עם. טלמיסארטן צריכת במהלך הריאה רקמת של מתקדמת הצטלקות של מקרים דווחו* *
.הגורם היהtelmisartan  אם ידוע לא

הידרוכלורותיאזיד
:הבאות הנוספות הלוואי תופעות דווחו בלבד הידרוכלורותיאזיד הנוטלים בחולים

10  מכל1  עד על להשפיע עשוי( שכיחות לוואי תופעות
.בדם נמוכה מגנזיום רמת), בחילה( חולי הרגשת): אנשים

):אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נדירות לוואי תופעות
 בעור קטנים סגולים-אדומים סימנים( לחבלות או לדימום הסיכון את שמגביר מה, הדם בטסיות הפחתה

.ראש כאבי, בדם גבוהה סידן רמת), דימום ידי על הנגרמת אחרת ברקמה או

):אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( מאוד נדירות לוואי תופעות
.בדם נמוכה כלוריד רמת עקב) מופרע חומצה-בסיס איזון(-pH ב עלייה

).ובלבול חולשה, חום, חמור נשימה קוצר כוללים הסימנים( חריפה נשימתית מצוקה

 בלוטת של דלקת): הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידועה לא בתדירות לוואי תופעות
, ולבנים אדומים דם תאי של נמוכה ספירה כולל, בדם תאים של) חוסר אפילו או( במספר ירידה, הרוק

, שקט אי, תיאבון אובדן או ירידה ), אנפילקטית תגובה, יתר רגישות למשל( חמורות אלרגיות תגובות
 הצטברות של אפשריים סימנים( עיניים וכאבי בראייה ירידה, הראייה של הצהבה או טשטוש, סחרחורת

), סגירה גלאוקומה חדה זווית או חריף ראייה קוצר או) כורואיד תפליט( העין של הדם כלי בשכבת נוזלים
), צהבת( העיניים או העור של הצהבה, קיבה קלקול, מודלק לבלב), דם כלי דלקת( דם כלי של דלקת

 החיסונית המערכת שבה מערכתית אדמנתית זאבת הנקראת מחלה המחקה מצב( זאבת דמוית תסמונת
, פריחה, השמש לאור מוגברת רגישות, בעור דלקתיים דם כלי כגון עור הפרעות);גּוף את תוקפת הגוף של

 לאדם אפשריים סימנים( חום, וקילוף עור, בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות, בעור אדמומיות
,חום), גליקוזוריה( בשתן גלוקוז, לקוי כליות תפקוד או בכליות דלקת, חולשה), מולטיפורמה



 הגלוקוז ברמות עלייה, הדם בנפח ירידה, בדם כולסטרול של גבוהות רמות, האלקטרוליטים במאזן פגיעה
.שתן/בדם הגלוקוז רמות על בשליטה קשיים, בדם

).מלנומה שאינו עור סרטן( והשפתיים העור סרטן, בדם שומן או, סוכרת של אבחנה עם חולים

לוואי תופעות על דיווח
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות

Store  אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש אוyellowcard www.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר
App .Appleזו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

HydrochlorothiazideTelmisartan/ לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
 תאריך"EXP".  לאחר   השלפוחית או הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין

.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה
 להגן מנת על המקורית באריזה אחסן. בטמפרטורה מיוחדים אחסון תנאי דורשת אינה זו תרופה
.לחות מפני
 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין

.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

HydrochlorothiazideTelmisartan/ מכיל מה
hydrochlorothiazide.- וtelmisartan  הם הפעילים החומרים

 כל. הידרוכלורותיאזיד ג"מ-12.5 ו טלמיסארטן ג"מ40  מכילה טבליה כל
 טבליה כל. הידרוכלורותיאזיד ג"מ-12.5 ו טלמיסארטן ג"מ80  מכילה טבליה
.הידרוכלורותיאזיד ג"מ-25 ו טלמיסארטן ג"מ80  מכילה

:הם המרכיבים שאר
 מגנזיום(K30),  פובידון, מגלומין, הידרוקסיד נתרן, מניטול, מונוהידראט לקטוז, מיקרו-גבישי, תאית

"מ12.5 /ג"מ-80 ו ג"מ12.5 /ג"מ40  עבור[(E172)  אדומה ברזל תחמוצת, פומראט סטיאריל נתרן, סטראט
].ג"מ25 /ג"מ80  של טבליות עבור[(E172)  תחמוצת] צהובות ברזל טבליות ג

האריזה ותכולתHydrochlorothiazide Telmisartan/ נראה איך
, דו-שכבתי, קמור דו, השני בצד, מנומר אולי, ואדום אחד בצד לבן עד לבן: ג"מ12.5 /ג"מ40  טבליות
 אדום בצד-"T1" ב מוטבעות, מ"מ6.2  של וברוחב מ"מ-13 כ של באורך, מצופות לא, מאורכות טבליות
.השני בצד ורגיל

, דו-שכבתי, דו-קמור, השני בצד, מנומר אולי, ואדום אחד בצד לבן עד לבן: ג"מ12.5 /ג"מ80  טבליות
 אדום בצד-"T2". ב מוטבעות, מ"מ7.9  של וברוחב מ"מ-16.2 כ של באורך, מצופות לא, מאורכות טבליות
.השני בצד ורגיל

, דו-שכבתי, קמור דו, השני בצד, מנומרים אולי, וצהובים אחד בצד לבן עד לבן: ג"מ25 /ג"מ80  טבליות
 צהוב בצד-"T2". ב מוטבעות, מ"מ7.9  של וברוחב מ"מ-16.2 כ של באורך, מצופות לא, מאורכות טבליות
.השני בצד ורגיל

100  או98 90, 84, 60, 56, 30, 28, 14,  המכילות אלומיניום/אלומיניום שלפוחיות באריזות זמין
.טבליות

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

ויצרן שיווק אישור בעל



 ,4HF בריטניה שיווק אישור בעל
Harrow, Middlesex, HA1

Road, North Pinner House, 319
Sage Limited HealthcareAccord

יצַרןָ
4HF,  HA1 בריטניה

Harrow, Middlesex road, North
Pinner house, 319 Limited, Sage

HealthcareAccord

200, BV, Winthontlaan
HealthcareAccord

Utrecht, KV3526
הולנד

oo, Sp.z Polska HealthcareAccord
Pabianice,  50,95-200ul. Lutomierska פולין

:הבאים השמות תחת-EEA ב החברות במדינות מורשה זה תרופתי מוצר

Accord 40  טבליטן ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ12,5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מאֹוסטְרְיֵהָ
/HydrochlorothiazidTelmisartan

Accord 40  טבליטן ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ12,5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מגרֶמנִָיהָ
/HydrochlorothiazidTelmisartan

Accord/HydrochlorothiazideTelmisartanאסטוניה
40  טבליות/טבליות ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מפינלנד

Accord/HydrochlorothiazideTelmisartan
12.5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מ40  הידרוכלורותיאזיד/טלמיסארטן טבליותאירלנד

ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ
Accord Idroclorotiazide eTelmisartanאִיטלִַיהָ

, ג"מ12.5 /ג"מAccord/Hydrochlorothiazide Telmisartan 40  טבליותלטביה
ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ12,5 /ג"מ80

Accord 40  טבליות ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מליטא
/HydrochlorothiazideTelmisartan

Accord 40  טבלין ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מהולנד
/HydrochloorthiazideTelmisartan

טלמידוןּפֹולִין
מאוחד
מלַכְּות

12.5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מ40  הידרוכלורותיאזיד/טלמיסארטן טבליות
ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ

ACCORD 40  ג"מ25 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מ80 , ג"מ12.5 /ג"מצרָפְתַ
/HYDROCHLOROTHIAZIDETELMISARTAN

-12/2021.ב לאחרונה אושר זה עלון


