
Telmisartan/Hidroclorotiazidă 40 mg/12,5 mg comprimate 
Telmisartan/Hidroclorotiazidă 80 mg/12,5 mg comprimate 
Telmisartan/Hidroclorotiazidă 80 mg/25 mg comprimate

telmisartan/hidroclorotiazidă
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații 

importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile 

care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect
1. Ce este Telmisartan/Hidroclorotiazidă şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Telmisartan/Hidroclorotiazidă
3. Cum să luaţi Telmisartan/Hidroclorotiazidă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Telmisartan/Hidroclorotiazidă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Telmisartan/Hidroclorotiazidă şi pentru ce se utilizează

Telmisartan/Hidroclorotiazidă este o combinație de două substanțe active, telmisartan și 
hidroclorotiazidă într-un comprimat. Ambele substanțe ajută la controlul hipertensiunii arteriale.

- Telmisartanul aparţine unui grup de medicamente numite antagonişti ai receptorilor angiotensinei II. Angiotensina-
II este o substanță produsă de corpul dumneavoastră care determină îngustarea vaselor de sânge, crescând astfel 
tensiunea arterială. Telmisartanul blochează efectul angiotensinei II, astfel încât vasele de sânge să se relaxeze, iar 
tensiunea arterială este scăzută.

- Hidroclorotiazida aparține unui grup de medicamente numite diuretice tiazidice, care determină 
creșterea producției de urină, ducând la scăderea tensiunii arteriale.

Hipertensiunea arterială, dacă nu este tratată, poate afecta vasele de sânge din mai multe organe, ceea ce poate duce uneori la 
atac de cord, insuficiență cardiacă sau renală, accident vascular cerebral sau orbire. De obicei, nu există simptome de 
hipertensiune arterială înainte de apariția daunelor. Prin urmare, este important să măsurați regulat tensiunea arterială pentru 
a verifica dacă se află în limitele normale.

Telmisartan/Hidroclorotiazida (40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg) este utilizat pentrutratați hipertensiunea arterială 

(hipertensiune arterială esențială) la adulții a căror tensiune arterială nu este controlată suficient atunci când telmisartanul este 

utilizat în monoterapie.

Telmisartan/Hidroclorotiazidă (80 mg/25 mg) este utilizat pentru atratați hipertensiunea arterială (hipertensiune 
arterială esențială) la adulții a căror tensiune arterială nu este controlată în mod adecvat de
Telmisartan/Hidroclorotiazidă80 mg/12,5 mg sau la pacienții care au fost stabilizați anterior cu 
telmisartan și hidroclorotiazidă administrate separat.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Telmisartan/Hidroclorotiazidă

TITLE - TELMISARTAN + HCTZ / MICARDIS HCT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN
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Nu luați Telmisartan/Hidroclorotiazidă:
- dacă sunteţi alergic la telmisartan sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

- dacă sunteți alergic la hidroclorotiazidă sau la orice alte medicamente derivate din sulfonamide.
- dacă sunteți gravidă în mai mult de 3 luni. (De asemenea, este mai bine să evitați 

Telmisartan/Hidroclorotiazidă la începutul sarcinii - vezi secțiunea Sarcină.)
dacă aveți probleme hepatice severe, cum ar fi colestază sau obstrucție biliară (probleme 
cu drenarea bilei din ficat și vezica biliară) sau orice altă boală hepatică severă.
dacă aveți boală renală severă.
dacă medicul dumneavoastră stabilește că aveți niveluri scăzute de potasiu sau niveluri ridicate de calciu în sânge, 
care nu se îmbunătățesc cu tratamentul.
dacă aveți diabet sau insuficiență renală și sunteți tratat cu un medicament care scădea 
tensiunea arterială care conține aliskiren.

-

-
-

-

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului înainte de a lua Telmisartan/Hidroclorotiazidă.

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă suferiți sau ați suferit vreodată de oricare 
dintre următoarele afecțiuni sau boli:
- Tensiune arterială scăzută (hipotensiune arterială), probabil să apară dacă sunteți deshidratat (pierderea excesivă a apei 

corporale) sau aveți deficit de sare din cauza terapiei cu diuretice (comprimate de apă), dietei sărace în sare, 
diaree, vărsături sau hemodializă.
Boală de rinichi sau transplant de rinichi.
Stenoza arterei renale (îngustarea vaselor de sânge la unul sau ambii rinichi). 
Boală de ficat.
Probleme cu inima.

Diabet.
Gută.
Niveluri crescute de aldosteron (retenție de apă și sare în organism împreună cu dezechilibrul 
diferitelor minerale din sânge).
Lupusul eritematos sistemic (numit și „lupus” sau „LES”) o boală în care sistemul imunitar 
al corpului atacă organismul.

- Ingredientul activ hidroclorotiazida poate provoca o reacție neobișnuită, având ca rezultat 
scăderea vederii și dureri oculare. Acestea pot fi simptome ale acumulării de lichid în 
stratul vascular al ochiului (revărsat coroidian) sau o creștere a presiunii în ochi și pot 
apărea în câteva ore până la săptămâni de la administrarea Telmisartan/
Hidroclorotiazidă. Acest lucru poate duce la afectarea permanentă a vederii, dacă nu 
este tratat.

-
-
-
-
-
-
-

-

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Telmisartan/Hidroclorotiazidă:
-
- dacă luați oricare dintre următoarele medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale crescute: o

un inhibitor ECA (de exemplu enalapril, lisinopril, ramipril), în special dacă aveți 
probleme renale legate de diabet.
aliskiren.o

Medicul dumneavoastră vă poate verifica funcția rinichilor, tensiunea arterială și cantitatea de electroliți (de 
exemplu, potasiu) din sânge la intervale regulate. A se vedea, de asemenea, informațiile de la rubrica „Nu luați 
Telmisartan/Hidroclorotiazidă”.
dacă luați digoxină.
dacă ați avut cancer de piele sau dacă dezvoltați o leziune cutanată neașteptată în timpul tratamentului. 
Tratamentul cu hidroclorotiazidă, în special utilizarea pe termen lung cu doze mari, poate crește riscul 
unor tipuri de cancer de piele și de buze (cancer de piele non-melanom). Protejați-vă pielea de 
expunerea la soare și razele UV în timp ce luați Telmisartan/Hidroclorotiazidă
dacă ați avut probleme respiratorii sau pulmonare (inclusiv inflamație sau lichid în plămâni) după 
administrarea de hidroclorotiazidă în trecut. Dacă dezvoltați orice dificultăți grave de respirație

-

-
-

-



sau dificultăţi de respiraţie după ce aţi luat Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord, solicitaţi 
imediat asistenţă medicală.

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că sunteți (sau ar putea deveni ) însărcinată. Telmisartan/
Hidroclorotiazidă nu este recomandat la începutul sarcinii și nu trebuie luat dacă sunteți gravidă în mai mult de 3 luni, 
deoarece poate provoca vătămări grave copilului dumneavoastră dacă este utilizat în acest stadiu (vezi secțiunea Sarcină).

Tratamentul cu hidroclorotiazidă poate provoca dezechilibru electrolitic în corpul dumneavoastră. Simptomele tipice ale 
dezechilibrului de lichide sau electroliți includ gura uscată, slăbiciune, letargie, somnolență, neliniște, dureri sau crampe 
musculare, greață (senzație de rău), vărsături, mușchi obosiți și o frecvență cardiacă anormal de rapidă (mai mare de 100 de 
bătăi pe minut). Dacă aveți oricare dintre acestea, trebuie să spuneți medicului dumneavoastră.

De asemenea, trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o sensibilitate crescută a pielii la soare, cu 
simptome de arsuri solare (cum ar fi roșeață, mâncărime, umflare, vezicule) care apar mai repede decât în   mod 
normal.

În caz de intervenție chirurgicală sau anestezie, trebuie să spuneți medicului dumneavoastră 
că luați Telmisartan/Hidroclorotiazidă.

Telmisartan/Hidroclorotiazidă poate fi mai puțin eficient în scăderea tensiunii arteriale la pacienții de 
culoare.

Copii si adolescenti
Nu este recomandată utilizarea Telmisartan/Hidroclorotiazidă la copii și adolescenți cu vârsta de 
până la 18 ani.

Alte medicamente și Telmisartan/Hidroclorotiazidă
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice doza acestor alte medicamente sau să ia alte măsuri de 
precauție. În unele cazuri, poate fi necesar să încetați să luați unul dintre medicamente. Acest lucru se aplică în special 
medicamentelor enumerate mai jos luate în același timp cu Telmisartan/Hidroclorotiazidă:

-
-

Medicamente care conțin litiu pentru tratarea anumitor tipuri de depresie.
Medicamente asociate cu un nivel scăzut de potasiu în sânge (hipokaliemie), cum ar fi alte diuretice 
(„comprimate de apă”), laxative (de exemplu ulei de ricin), corticosteroizi (de exemplu prednison), ACTH (un 
hormon), amfotericină (un medicament antifungic), carbenoxolonă (folosit pentru tratați ulcerele bucale), 
penicilina G sodică (un antibiotic) și acidul salicilic și derivații.
Medicamente care pot crește concentrația de potasiu din sânge, cum sunt diureticele care 
economisesc potasiu, suplimentele de potasiu, înlocuitorii de sare care conțin potasiu, inhibitorii ECA, 
ciclosporina (un medicament imunosupresor) și alte medicamente precum heparina de sodiu (un 
anticoagulant).
Medicamente care sunt afectate de modificări ale nivelului de potasiu din sânge, cum ar fi medicamente pentru inimă 
(de exemplu, digoxină) sau medicamente pentru controlul ritmului inimii (de exemplu, chinidină, disopiramidă, 
amiodarona, sotalol), medicamente utilizate pentru tulburări mentale (de exemplu, tioridazină, clorpromazină, 
levomepromazină) și alte medicamente, cum ar fi anumite antibiotice (de exemplu sparfloxacină, pentamidină) sau 
anumite medicamente pentru tratarea reacțiilor alergice (de exemplu terfenadina).
Medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat (insuline sau agenți orali, cum ar fi metformina). 
Colestiramină și colestipol, medicamente pentru scăderea nivelului de grăsime din sânge.
Medicamente pentru creșterea tensiunii arteriale, cum ar fi noradrenalina. 
Medicamente de relaxare musculară, cum ar fi tubocurarina.
Suplimente de calciu și/sau suplimente de vitamina D.
Medicamente anticolinergice (medicamente utilizate pentru a trata o varietate de tulburări, cum ar fi 
crampe gastrointestinale, spasme ale vezicii urinare, astm, rău de mișcare, spasme musculare,

-

-

-
-
-
-
-
-



boala Parkinson și ca ajutor pentru anestezie), cum ar fi atropina și biperidenul. Amantadină 
(medicament utilizat pentru tratarea bolii Parkinson și, de asemenea, utilizat pentru tratarea sau 
prevenirea anumitor boli cauzate de viruși).
Alte medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale crescute, corticosteroizi, analgezice (cum ar 
fi medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene [AINS]), medicamente pentru tratarea cancerului, gutei 
sau artritei. Dacă luați un inhibitor ECA sau aliskiren (vezi și informațiile de la punctele „Nu luați 
Telmisartan/Hidroclorotiazidă” și „Atenționări și precauții”).
Digoxină.

-

-

-

-

Telmisartan/Hidroclorotiazidă poate crește efectul de scădere a tensiunii arteriale al altor medicamente utilizate pentru 
tratarea tensiunii arteriale crescute sau al medicamentelor cu potențial de scădere a tensiunii arteriale (de exemplu, 
baclofen, amifostina). Mai mult, tensiunea arterială scăzută poate fi agravată de alcool, barbiturice, narcotice sau 
antidepresive. Este posibil să observați acest lucru ca amețeli când vă ridicați. Trebuie să vă consultați cu medicul 
dumneavoastră dacă trebuie să ajustați doza celuilalt medicament în timp ce luați Telmisartan/Hidroclorotiazidă.

Efectul Telmisartan/Hidroclorotiazidă poate fi redus atunci când luați AINS (medicamente 
antiinflamatoare nesteroidiene, de exemplu aspirină sau ibuprofen).

Telmisartan/Hidroclorotiazidă cu alimente și alcool
Puteți lua Telmisartan/Hidroclorotiazidă cu sau fără alimente. Evitați consumul de alcool până când nu discutați 
cu medicul dumneavoastră. Alcoolul poate face ca tensiunea arterială să scadă mai mult și/sau să crească riscul 
de a amețeli sau de leșin.

Sarcina și alăptarea

Sarcina
Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că sunteți (sau ați putea rămâne) gravidă. În mod normal, 
medicul dumneavoastră vă va sfătui să încetați să luați Telmisartan/Hidroclorotiazidă înainte de a rămâne gravidă sau 
de îndată ce știți că sunteți gravidă și vă va sfătui să luați un alt medicament în loc de Telmisartan/Hidroclorotiazidă. 
Telmisartan/Hidroclorotiazidă nu este recomandat în timpul sarcinii și nu trebuie luat atunci când sunteți gravidă în mai 
mult de 3 luni, deoarece poate provoca vătămări grave copilului dumneavoastră dacă este utilizat după a treia lună de 
sarcină.

Alăptarea
Spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau pe cale să începeți alăptarea. Telmisartan/
Hidroclorotiazidă nu este recomandat mamelor care alăptează, iar medicul dumneavoastră poate alege un alt 
tratament pentru dumneavoastră dacă doriți să alăptați.

Conducerea și folosirea utilajelor
Unii oameni se simt amețiți sau obosiți când iau Telmisartan/Hidroclorotiazidă. Dacă vă simțiți amețit sau obosit, nu 
conduceți vehicule și nu folosiți utilaje.

Telmisartan/Hidroclorotiazidă conține lactoză monohidrat
Dacă aveți intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să luaţi Telmisartan/Hidroclorotiazidă

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă 
nu sunteți sigur.

Doza recomandată de Telmisartan/Hidroclorotiazidă este de un comprimat pe zi. Încercați să luați un 
comprimat la aceeași oră în fiecare zi. Puteți lua Telmisartan/Hidroclorotiazidă cu sau fără alimente. 
Comprimatele trebuie înghițite cu puțină apă sau altă băutură nealcoolică. Este important ca tu



luați Telmisartan/Hidroclorotiazidă în fiecare zi până când medicul dumneavoastră vă spune altfel.

Dacă ficatul dumneavoastră nu funcționează corespunzător, doza uzuală nu trebuie să depășească 40 mg/12,5 mg o dată pe zi.

Dacă luaţi mai mult Telmisartan/Hidroclorotiazidă decât trebuie
Dacă luați din greșeală prea multe comprimate, puteți prezenta simptome precum tensiune arterială scăzută și bătăi rapide 
ale inimii. Au fost raportate, de asemenea, bătăi lente ale inimii, amețeli, vărsături, scăderea funcției renale, inclusiv 
insuficiență renală. Datorită componentei hidroclorotiazidei, poate apărea, de asemenea, tensiune arterială semnificativ 
scăzută și niveluri scăzute ale potasiului în sânge, ceea ce poate duce la greață, somnolență și crampe musculare și/sau bătăi 
neregulate ale inimii asociate cu utilizarea concomitentă a medicamentelor, cum ar fi digitalice sau anumite medicamente 
antiaritmice. tratamente. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, farmacistului sau departamentului de urgență al 
celui mai apropiat spital.

Dacă uitaţi să luaţi Telmisartan/Hidroclorotiazidă
Dacă uitați să luați o doză, nu vă faceți griji. Luați-o imediat ce vă amintiți, apoi continuați ca înainte. 
Dacă nu luați comprimatul într-o zi, luați doza normală a doua zi.Nu faceluați o doză dublă pentru a 
compensa dozele individuale uitate.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele reacții adverse pot fi grave și necesită asistență medicală imediată:
Trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome: 
Sepsis* (numit adesea „otrăvire a sângelui”), este o infecție severă cu răspuns inflamator al întregului corp, 
umflare rapidă a pielii și a mucoasei (angioedem), vezicule și exfolierea stratului superior al pielii (necroliza 
epidermică toxică); aceste reacții adverse sunt rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane) sau cu frecvență 
necunoscută (necroliză epidermică toxică), dar sunt extrem de grave și pacienții trebuie să înceteze să ia 
medicamentul și să se prezinte imediat medicului. Dacă aceste efecte nu sunt tratate, pot fi fatale. S-a observat o 
incidență crescută a sepsisului numai cu telmisartan, totuși nu poate fi exclusă pentru Telmisartan/
Hidroclorotiazidă.

Reacții adverse posibile ale Telmisartan/Hidroclorotiazidă:

Efecte secundare frecvente (poate afecta până la 1 din 10 persoane): 
amețeli.

Reacții adverse mai puțin frecvente (poate afecta până la 1 din 100 de persoane):

Scăderea nivelului de potasiu din sânge, anxietate, leșin (sincopă), senzație de furnicături, înțepături (parestezie), senzație de 
învârtire (vertij), bătăi rapide ale inimii (tahicardie), tulburări ale ritmului cardiac, tensiune arterială scăzută, o scădere bruscă a 
sângelui presiune când vă ridicați în picioare, dificultăți de respirație (dispnee), diaree, gură uscată, flatulență, dureri de spate, 
spasme musculare, dureri musculare, disfuncție erectilă (incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție), durere în piept, 
creșterea nivelului de acid uric din sânge.

Efecte secundare rare (poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane):

Inflamația plămânilor (bronșită), activarea sau agravarea lupusului eritematos sistemic (o boală în care sistemul 
imunitar al organismului atacă organismul, care provoacă dureri articulare, erupții cutanate și febră); durere în gât, 
sinusuri inflamate; senzație de tristețe (depresie), dificultăți de adormire (insomnie), tulburări de vedere, dificultăți de 
respirație, dureri abdominale, constipație, balonare (dispepsie), senzație de rău (vărsături), inflamație a stomacului 
(gastrită), funcționare anormală a ficatului (pacienții japonezi sunt este mai probabil să apară acest efect secundar), 
roșeață a pielii (eritem), reacții alergice cum ar fi mâncărime sau erupții cutanate, transpirație crescută, urticarie 
(urticarie), dureri articulare (artralgie) și dureri la nivelul extremităților,



crampe musculare, boală asemănătoare gripei, durere, niveluri scăzute de sodiu, niveluri crescute de creatinine, 
enzime hepatice sau creatin fosfokinază în sânge.

Reacțiile adverse raportate cu una dintre componentele individuale pot fi potențiale reacții adverse la 
Telmisartan/Hidroclorotiazidă, chiar dacă nu au fost observate în studiile clinice cu acest produs.

Telmisartan
La pacienţii care iau telmisartan în monoterapie au fost raportate următoarele reacţii adverse suplimentare:

Reacții adverse mai puțin frecvente (poate afecta până la 1 din 100 de persoane):

Infecție a tractului respirator superior (de exemplu, durere în gât, sinusuri inflamate, răceală comună), infecții 
ale tractului urinar, deficiență de celule roșii din sânge (anemie), niveluri ridicate de potasiu, ritm cardiac lent 
(bradicardie), insuficiență renală, inclusiv insuficiență renală acută, slăbiciune, tuse .

Efecte secundare rare (poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane):

Număr scăzut de trombocite (trombocitopenie), creșterea anumitor globule albe
(eozinofilie), reacție alergică gravă (de exemplu, hipersensibilitate, reacție anafilactică, erupție cutanată la 
medicamente), nivel scăzut de zahăr din sânge (la pacienții cu diabet), stomac deranjat, eczemă (o afecțiune a pielii), 
artroză, inflamație a tendoanelor, scăderea hemoglobinei (un sânge). proteine), somnolență.

Reacții adverse foarte rare (poate afecta până la 1 din 10.000 de persoane): cicatrizare progresivă a țesutului pulmonar (boală 

pulmonară interstițială) **

* Evenimentul s-ar putea să se fi întâmplat întâmplător sau ar putea fi legat de un mecanism necunoscut momentan.

* * Au fost raportate cazuri de cicatrizare progresivă a țesutului pulmonar în timpul administrării de 
telmisartan. Cu toate acestea, nu se știe dacă telmisartanul a fost cauza.

Hidroclorotiazidă
La pacienţii care iau hidroclorotiazidă în monoterapie au fost raportate următoarele reacţii adverse suplimentare:

Efecte secundare frecvente (poate afecta până la 1 din 10 persoane): 

senzație de rău (greață), nivel scăzut de magneziu în sânge.

Efecte secundare rare (poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane):

Reducerea trombocitelor din sânge, ceea ce crește riscul de sângerare sau vânătăi (mice semne violet-roșii pe piele sau 
alte țesuturi cauzate de sângerare), nivel ridicat de calciu din sânge, dureri de cap.

Reacții adverse foarte rare (poate afecta până la 1 din 10.000 de persoane):

pH crescut (echilibrul acido-bazic perturbat) din cauza nivelului scăzut de clorură din sânge.

Detresă respiratorie acută (semnele includ dificultăți severe de respirație, febră, slăbiciune și confuzie).

Efecte secundare cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile): Inflamație a 
glandei salivare, scăderea numărului (sau chiar lipsa) de celule din sânge, inclusiv număr scăzut de globule roșii 
și albe din sânge, reacții alergice grave (de exemplu hipersensibilitate, reacție anafilactică). ), scăderea sau 
pierderea poftei de mâncare, neliniște, amețeli, vedere încețoșată sau îngălbenită, scăderea vederii și durere 
oculară (semne posibile de acumulare de lichid în stratul vascular al ochiului (revărsat coroidian) sau miopie 
acută sau unghi acut glaucom de închidere), inflamație a vaselor de sânge (vasculită necrozantă), pancreas 
inflamat, stomac deranjat, îngălbenirea pielii sau a ochilor (icter), sindrom asemănător lupusului (o afecțiune care 
imită o boală numită lupus eritematos sistemic în care sistemul imunitar atacă corp);tulburări ale pielii, cum ar fi 
inflamarea vaselor de sânge ale pielii, sensibilitate crescută la lumina soarelui, erupții cutanate, înroșire a pielii, 
vezicule la nivelul buzelor, ochilor sau gurii, piele și peeling, febră (semne posibile de eritem multiform), 
slăbiciune, inflamație a rinichilor sau insuficiență renală, glucoză în urină (glicozurie), febră,



echilibru electrolitic afectat, niveluri ridicate de colesterol din sânge, scăderea volumului sanguin, niveluri crescute de 
glucoză din sânge, dificultăți în controlul nivelului de glucoză din sânge/urină în
pacienți cu diagnostic de diabet zaharat, sau grăsime în sânge, cancer de piele și de buze (cancer de piele non-
melanom).

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt 

enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului Yellow Card

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store. Raportând 
reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Telmisartan/Hidroclorotiazidă

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau blister după „EXP”. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare la temperatură. A se păstra în ambalajul 
original pentru a fi protejat de umiditate.
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Telmisartan/Hidroclorotiazidă
Substanțele active sunt telmisartanul și hidroclorotiazida.

Fiecare comprimat conține telmisartan 40 mg și hidroclorotiazidă 12,5 mg. 
Fiecare comprimat conține telmisartan 80 mg și hidroclorotiazidă 12,5 mg. 
Fiecare comprimat conține telmisartan 80 mg și hidroclorotiazidă 25 mg.

Celelalte ingrediente sunt:
Celuloză, microcristalină, lactoză monohidrat, manitol, hidroxid de sodiu, meglumină, povidonă (K30), stearat de 
magneziu, stearil fumarat de sodiu, oxid feric roșu (E172) [pentru comprimate 40 mg/12,5 mg și 80 mg/12,5 mg] 
și feric galben oxid (E172) [pentru comprimate de 80 mg/25 mg].

Cum arată Telmisartan/Hidroclorotiazidă și conținutul ambalajului
Comprimate de 40 mg/12,5 mg: comprimate de culoare albă până la aproape albă pe o parte și roșii, posibil pete pe 
cealaltă față, biconvexe, în două straturi, de formă alungită, neacoperite, de aproximativ 13 mm lungime și 6,2 mm lățime, 
inscripționate cu „T1” pe partea roșie și simplu pe cealaltă parte.
Comprimate de 80 mg/12,5 mg: comprimate de culoare albă până la aproape albă pe o parte și roșii, posibil pete pe cealaltă 
față, biconvexe, în două straturi, de formă alungită, neacoperite, de aproximativ 16,2 mm lungime și 7,9 mm lățime, 
inscripționate cu „T2” pe partea roșie și simplu pe cealaltă parte.
Comprimate de 80 mg/25 mg: comprimate de culoare albă până la aproape albă pe o parte și galbene, posibil pete, pe 
cealaltă față, biconvexe, în două straturi, de formă alungită, neacoperite, de aproximativ 16,2 mm lungime și 7,9 mm lățime, 
inscripționate cu „T2” pe partea galbenă și simplu pe cealaltă parte.

Disponibil în blistere din aluminiu/aluminiu care conțin 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 sau 100 de 
comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul



Deținătorul autorizației de introducere 
pe piață Accord Healthcare Limited Sage 
House, 319 Pinner Road, North Harrow, 
Middlesex, HA1 4HF, Regatul Unit

Producător
Accord Healthcare Limited, Sage 
house, 319 Pinner road, North 
Harrow, Middlesex HA1 4HF, Regatul 
Unit

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Olanda

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polonia

Acest medicament este autorizat în statele membre ale SEE sub următoarele 
denumiri:
Austria Telmisartan/Hidroclorotiazidă Accord 40 mg/12,5 mg, 80 mg/

12,5 mg, 80 mg/25 mg Tableten
Germania Telmisartan/Hidroclorotiazidă Accord 40 mg/12,5 mg, 80 mg/

12,5 mg, 80 mg/25 mg Tableten
Estonia Telmisartan/Hidroclorotiazidă Acord
Finlanda Telmisartan/Hidroclorotiazidă Accord 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 

mg, 80 mg/25 mg comprimat/ comprimat
Irlanda Telmisartan/Hidroclorotiazidă comprimate 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 

mg, 80 mg/25 mg
Italia Telmisartan și Idroclorotiazide Accord
Letonia Telmisartan/Hidroclorotiazidă Accord 40 mg/12,5 mg, 80 mg/

12,5 mg, 80 mg/25 mg comprimate
Lituania Telmisartan/Hidroclorotiazidă Accord 40 mg/12,5 mg, 80 mg/

12,5 mg, 80 mg/25 mg comprimate
Olanda Telmisartan/Hidrocloortiazidă Accord 40 mg/12,5 mg, 80 mg/

12,5 mg, 80 mg/25 mg comprimate
Polonia Telmidon
Unit
Regatul

Telmisartan/Hidroclorotiazidă comprimate 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 
mg, 80 mg/25 mg

Franţa TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDĂ ACCORD 40 mg/12,5 
mg, 80 mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg comprimate

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în 12/2021.


