
أقراص مجم 12.5   /مجم40 هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتان

أقراص مجم 12.5   /مجم80 هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتان

أقراصمجم 25   /مجم80 هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتان

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتان

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

-

النشرةهذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانهو ما 1.

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانهو ما 1.

في وهيدروكلوروثيازيد تيلميسارتان فعالتين ، مادتين من مزيج هو هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتان

الدم.ضغط ارتفاع على السيطرة في المادتان هاتان تساعد واحد. قرص

مادة 2 أنجيوتنسين 2. األنجيوتنسين مستقبالت مضادات تسمى األدوية من مجموعة إلى تيلميسارتان ينتمي -

تأثير  Telmisartanيمنع الدم. ضغط زيادة وبالتالي الدموية األوعية تضييق في وتتسبب جسمك ينتجها

الدم.ضغط ويخفض الدموية األوعية تسترخي حتى 2 أنجيوتنسين

زيادة إلى تؤدي والتي الثيازيدية ، البول مدرات تسمى األدوية من مجموعة إلى هيدروكلوروثيازيد ينتمي -

الدم.ضغط انخفاض إلى يؤدي مما لديك ، البول كمية

قد مما األعضاء ، من العديد في الدموية األوعية تلف إلى عالجه ، يتم لم إذا الدم ، ضغط ارتفاع يؤدي أن يمكن

توجد ال عادة العمى. أو الدماغية السكتة أو الكلوي الفشل أو القلب فشل أو قلبية نوبة إلى األحيان بعض في يؤدي

كان إذا مما للتحقق بانتظام الدم ضغط قياس المهم من وبالتالي الضرر. حدوث قبل الدم ضغط الرتفاع أعراض

الطبيعي.المعدل ضمن

ضغط ارتفاع عالج في )مجم12.5   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم40 (هيدروكلوروثيازيد   /Telmisartanيستخدم

استخدام عند كاف ٍبشكل لديهم الدم ضغط في التحكم يتم ال الذين البالغين لدى  )األساسيالدم ضغط ارتفاع (الدم

بمفرده.تيلميسارتان

الدم ضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع عالج ل )مجم25   /مجم80 (هيدروكلوروثيازيد   /Telmisartanيستخدم

كافٍبشكل لديهم الدم ضغط في التحكم يتم ال الذين البالغين لدى  )األساسي

طريق عن سابقاً استقروا الذين المرضى في أو مجم 12.5   /مجم80 هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتان

منفصل.بشكل يعطى وهيدروكلوروثيازيد تيلميسارتان

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

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

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-telmisartan-hydrochlorothiazide-dyazide-maxzide-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.8603.pdf


هيدروكلوروثيازيد:  /تيلميسارتانتتناول ال
.)6القسم في مدرجة (الدواء هذا من أخرى مكونات أي أو تيلميسارتان تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -
السلفوناميد.من مشتقة أخرى أدوية أي أو هيدروكلوروثيازيد تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانتجنب أيضاً األفضل من (أشهر. 3 من أكثر حامال ًكنت إذا -

.)الحملقسم انظر - الحمل بداية في
(الصفراوية القنوات انسداد أو الصفراوي الركود مثل الكبد في خطيرة مشاكل من تعاني كنت إذا

آخر.حاد كبدي مرض أي أو  )والمرارةالكبد من الصفراء تصريف في مشاكل

الكلى.في شديد مرض لديك كان إذا

في الكالسيوم من عالية مستويات أو البوتاسيوم من منخفضة مستويات لديك أن طبيبك قرر إذا

العالج.مع تتحسن ال دمك

يحتوي الدم ضغط لخفض بدواء وتعالج الكلى وظائف ضعف أو السكري مرض من تعاني كنت إذا

أليسكيرين.على

-

-

-

-

  /تيلميسارتانتناول قبل الصيدلي أو طبيبك أخبر سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

هيدروكلوروثيازيد.

واإلحتياطاتالمحاذير
األمراض أو الحاالت من أي من وقت أي في عانيت أو تعاني كنت إذا الدواء هذا تناول قبل طبيبك إلى تحدث

التالية:

لمياه مفرط فقدان (الجفاف من تعاني كنت إذا يحدث أن المحتمل من  ، )الدمضغط انخفاض (الدم ضغط انخفاض -

أو الملح قليل الغذائي النظام أو  ء)الماأقراص (للبول المدر العالج بسبب الملح نقص من تعاني أو  )الجسم

الكلى.غسيل أو القيء أو اإلسهال

الكلى.زرع أو الكلى أمراض

مرض . )كليهماأو الكليتين إحدى في الدموية األوعية تضيق (الكلوي الشريان تضيق

الكبد.

القلب.في متاعب

السكري.داء

النقرس.

الدم معادن توازن اختالل مع الجسم في والملح الماء احتباس (األلدوستيرون مستويات ارتفاع

.)المختلفة
الجهاز فيه يهاجم مرض  )"الحمراءالذئبة "أو  "الذئبة"أيضاً وتسمى (الجهازية الحمامية الذئبة

الجسم.للجسم المناعي

انخفاض إلى يؤدي مما عادي ، غير فعل رد الفعال المكون هيدروكلوروثيازيد يسبب أن يمكن -

الوعائية الطبقة في السوائل تراكم أعراض هذه تكون قد العين. في وألم الرؤية في

غضون في تحدث أن ويمكن عينك في الضغط زيادة أو  )المشيمياالنصباب (للعين

إلى هذا يؤدي أن يمكن هيدروكلوروثيازيد.   /تيلميسارتانتناول من أسابيع إلى ساعات

عالجه.يتم لم إذا الرؤية ، في دائم ضعف

-

-

-

-

-

-

-

-

هيدروكلوروثيازيد:  /تيلميسارتانتناول قبل طبيبك إلى تحدث

-

ا الدم:ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة التالية األدوية من أي تتناول كنت إذا-

من تعاني كنت إذا خاصة  ، )راميبريلليزينوبريل ، إناالبريل ، المثال سبيل على (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات

السكري.بمرض مرتبطة الكلى في مشاكل

اليسكيرين. ا

فترات على دمك في  )البوتاسيوممثل (الشوارد وكمية الدم وضغط الكلى وظائف طبيبك يفحص قد

."هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتتناول ال "العنوان تحت الواردة المعلومات أيضاً انظر منتظمة.

الديجوكسين.تتناول كنت إذا

العالج يؤدي قد العالج. أثناء متوقعة غير جلدية بآفة أصبت إذا أو الجلد بسرطان أصبت قد كنت إذا

أنواع ببعض اإلصابة خطر زيادة إلى عالية ، بجرعات األمد طويل االستخدام وخاصة بهيدروكلوروثيازيد ،

الشمس ألشعة التعرض من بشرتك احمي . )الميالنينيغير الجلد سرطان (والشفتين الجلد سرطان

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتناول أثناء البنفسجية فوق واألشعة

تناول بعد  )الرئتينفي سوائل أو التهاب ذلك في بما (الرئة أو التنفس في مشاكل من تعاني كنت إذا

التنفسفي شديد ضيق بأي أصبت إذا الماضي. في هيدروكلوروثيازيد

-

-

-

-



على الطبية العناية اطلب أكورد ، هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانتناول بعد التنفس في صعوبة أو

الفور.

في هيدروكلوروثيازيد   /بتيلميسارتانينصح ال حامل.  ) تصبحقد أو (أنك تعتقد كنت إذا طبيبك تخبر أن يجب

تم إذا لطفلك خطيراً ضرراً يسبب قد ألنه أشهر ، 3 من أكثر حامال ًكنت إذا تناوله عدم ويجب الحمل ، بداية

.)الحملقسم انظر (المرحلة تلك في استخدامه

أو السوائل لخلل النموذجية األعراض تشمل جسمك. في الكهارل توازن عدم بهيدروكلوروثيازيد العالج يسبب قد

الشعور (والغثيان تقلصات ، أو العضالت وآالم واألرق ، والنعاس ، والخمول ، والضعف ، الفم ، جفاف الكهارل:

الدقيقةفي نبضة 100 من أسرع (طبيعي غير بشكل القلب ضربات وسرعة العضالت ، وتعب والقيء ،  ، )بالغثيان

طبيبك.إخبار فعليك األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا . )

أعراض ظهور مع الشمس ألشعة المتزايدة الجلد حساسية من تعاني كنت إذا طبيبك ، إخبار أيضاً عليك يجب

المعتاد.من أكبر بسرعة  )والتقرحوالتورم والحكة االحمرار مثل (الشمس حروق

  /تيلميسارتانتتناول أنك طبيبك تخبر أن يجب التخدير ، أو الجراحة حالة في

هيدروكلوروثيازيد.

السود.المرضى لدى الدم ضغط خفض في فعالية أقل  Hydrochlorothiazide/  Telmisartanيكون قد

والمراهقوناألطفال
عاماً.18 سن حتى والمراهقين األطفال في هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانباستخدام ينصح ال

هيدروكلوروثيازيد  /وتيلميسارتاناألخرى األدوية
إلى طبيبك يحتاج قد أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

أحد تناول عن التوقف إلى تضطر قد الحاالت بعض في أخرى. احتياطات اتخاذ أو األخرى األدوية هذه جرعة تغيير

مع الوقت نفس في تناولها يتم والتي أدناه المذكورة األدوية على خاص بشكل ينطبق هذا األدوية.

Hydrochlorothiazide/  Telmisartan:

-

-

االكتئاب.أنواع بعض لعالج الليثيوم على تحتوي أدوية

 ، ء)الماأقراص (األخرى البول مدرات مثل  )الدمبوتاسيوم نقص (الدم بوتاسيوم بانخفاض المرتبطة األدوية

(أمفوتريسين  ، )هرمون( ACTH ، )بريدنيزونمثل (الكورتيكوستيرويدات  ، )الخروعزيت مثل (المسهالت
مضاد (الصوديوم جي والبنسلين  )الفمتقرحات يعالج في يستخدم (كاربينوكسولون  ، )للفطرياتمضاد دواء

ومشتقاته.الساليسيليك وحمض  )حيوي

البوتاسيوم ، على تحافظ التي البول مدرات مثل الدم في البوتاسيوم مستويات من تزيد قد التي األدوية

المحول اإلنزيم ومثبطات البوتاسيوم ، على تحتوي التي الملح وبدائل البوتاسيوم ، ومكمالت

(الصوديوم الهيبارين مثل أخرى طبية ومنتجات  )للمناعةمثبط دواء (والسيكلوسبورين لألنجيوتنسين ،
.)للتخثرمضاد

أو  )الديجوكسينمثل (القلب أدوية مثل الدم في البوتاسيوم مستوى في بالتغيرات تتأثر التي األدوية

المستخدمة األدوية  ، )سوتالولأميودارون ، ديسوبيراميد ، كينيدين ، مثل (قلبك إيقاع في للتحكم األدوية

بعض مثل أخرى وأدوية  )ليفوميبرومازينكلوربرومازين ، ثيوريدازين ، مثل (العقلية لالضطرابات

تيرفينادينمثل (الحساسية لعالج األدوية بعض أو  )بنتاميدينسبارفلوكساسين ، مثل (الحيوية المضادات

(.
)الميتفورمينمثل الفم طريق عن تؤخذ التي العوامل أو األنسولين (السكري مرض لعالج أدوية

الدم.في الدهون مستويات لخفض أدوية وكوليستيبول ، كوليستيرامين .

العضالت ، إرخاء أدوية النورأدرينالين. مثل الدم ، ضغط لزيادة أدوية

توبوكورارين.مثل

د.فيتامين مكمالت أو   /والكالسيوم مكمالت

تقلصات مثل االضطرابات من متنوعة مجموعة لعالج المستخدمة األدوية (للكوليني المضادة األدوية

العضلية ،والتشنجات الحركة ، ودوار والربو ، البولية ، المثانة وتشنج الهضمي ، الجهاز

-

-

-

-

-

-

-

-



يستخدم دواء (أمانتادين والبيبيريدين. األتروبين مثل  )للتخديرمساعدة وكمادة باركنسون مرض

.)الفيروساتتسببها التي األمراض بعض منع أو لعالج أيضاً ويستخدم باركنسون مرض لعالج

االلتهاب مضادات مثل (األلم ومسكنات والكورتيكوستيرويدات الدم ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة األخرى األدوية

كنت إذا المفاصل. والتهاب والنقرس السرطان لعالج واألدوية  ])الستيرويديةغير االلتهاب مضادات [الستيرويدية غير

ال "العناوين تحت الواردة المعلومات أيضاً انظر (أليسكيرين أو لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات أحد تتناول

.)"واحتياطاتتحذيرات "و  "هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتتناول
الديجوكسين.

-

-

-

-

ارتفاع لعالج المستخدمة األخرى لألدوية الدم ضغط خفض تأثير من هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانيزيد قد

يتفاقم قد ذلك ، على عالوة . )أميفوستينباكلوفين ، مثل (الدم ضغط تخفض أن يمكن التي األدوية أو الدم ضغط

شكل على هذا تالحظ قد االكتئاب. مضادات أو المخدرات أو الباربيتورات أو الكحول بسبب الدم ضغط انخفاض

تناول أثناء اآلخر دوائك جرعة تعديل إلى بحاجة كنت إذا طبيبك استشارة عليك يجب الوقوف. عند دوخة

هيدروكلوروثيازيد.  /تيلميسارتان

(الستيرويدية غير االلتهاب مضادات تناول عند  Hydrochlorothiazide/  Telmisartanتأثير تقليل يتم قد
.)اإليبوبروفينأو األسبرين مثل الستيرويدية ، غير لاللتهابات المضادة األدوية

والكحولالطعام مع هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتان
طبيبك. مع تتحدث حتى الكحول تناول تجنب طعام. بدون أو مع هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانتناول يمكنك

باإلغماء.الشعور أو بالدوار إصابتك خطر من يزيد أو   /وأكثر الدم ضغط انخفاض في الكحول يتسبب قد

والرضاعةالحمل

حمل

تناول عن بالتوقف طبيبك ينصحك ما عادة ًحامال.ً  )تصبحقد أو (أنك تعتقد كنت إذا طبيبك تخبر أن يجب

بدال ًآخر دواء بتناول ينصحك وسوف حامل ، أنك تعرف أن بمجرد أو الحمل قبل هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتان

تناوله عدم ويجب الحمل ، أثناء هيدروكلوروثيازيد   /بتيلميسارتانينصح ال هيدروكلوروثيازيد.   /تيلميسارتانمن

من الثالث الشهر بعد استخدامه تم إذا لطفلك خطيراً ضرراً يسبب قد ألنه الحمل ، من أشهر 3 من أكثر بعد

الحمل.

الطبيعيةالرضاعة

  /بتيلميسارتانينصح ال الطبيعية. الرضاعة في البدء وشك على أو مرضعة كنت إذا طبيبك أخبر

الطبيعية.الرضاعة في ترغب كنت إذا لك آخر عالجاً طبيبك يختار وقد المرضعات ، لألمهات هيدروكلوروثيازيد

الماكناتواستعمال السياقة
فال إرهاق ، أو بدوار شعرت إذا هيدروكلوروثيازيد.   /تيلميسارتانتناول عند التعب أو بالدوار الناس بعض يشعر

ماكنات.تشغل أو تقود

مونوهيدراتالالكتوز على  Hydrochlorothiazide/  Telmisartanيحتوي

الدوائي.المنتج هذا تناول قبل طبيبك فاستشر السكريات ، بعض تتحمل ال كنت إذا

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

نفس في قرصاً تأخذ أن حاول اليوم. في واحد قرص هي هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانمن بها الموصى الجرعة

بعض مع األقراص ابتالع يجب طعام. بدون أو مع هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانتناول يمكنك يوم. كل الوقت

بذلكتقوم أن المهم من كحولي. غير مشروب أي أو الماء



ذلك.بخالف طبيبك يخبرك حتى يوم كل هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانتناول

اليوم.في مرة مجم 12.5   /مجم40 المعتادة الجرعة تتجاوز أال يجب صحيح ، بشكل يعمل ال الكبد كان إذا

ينبغيمما أكثر هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانتناولت إذا
وسرعة الدم ضغط انخفاض مثل أعراضاً تواجه فقد الخطأ ، طريق عن األقراص من جداً كبيراً عدداً تناولت إذا

ذلك في بما الكلى وظائف وانخفاض والقيء والدوخة القلب ضربات بطء عن أيضاً اإلبالغ تم القلب. ضربات

الدم ضغط في ملحوظ انخفاض أيضاً يحدث أن يمكن هيدروكلوروثيازيد ، مكون بسبب الكلوي. الفشل

عدم أو   /والعضالت وتشنجات والنعاس الغثيان إلى يؤدي قد مما الدم ، في البوتاسيوم مستويات وانخفاض

انتظام عدم مضادات بعض أو الديجيتال مثل لألدوية المتزامن باالستخدام المرتبطة القلب ضربات انتظام

الفور.على المستشفى في طوارئ قسم أقرب أو الصيدلي أو بطبيبك اتصل العالجات. القلب ضربات

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتناول نسيت إذا
تتناول لم إذا قبل. من كان كما العمل في استمر ثم تتذكر أن بمجرد خذها تقلق. فال جرعة ، تناول نسيت إذا

عن للتعويض مضاعفة جرعة تناول التفعلالتالي.اليوم في العادية جرعتك فتناول واحد ، يوم في اللوحي جهازك

المنسية.الفردية الجرعات

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة لديك كانت إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

فورية:طبية عناية إلى وتحتاج خطيرة الجانبية اآلثار بعض تكون قد
)"الدمتسمم "يسمى ما غالباً ( *اإلنتان التالية: األعراض من أي من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك ترى أن يجب

 ، )وعائيةوذمة (المخاطية واألغشية الجلد في سريع وتورم الجسم ، لكامل التهابية استجابة مع شديدة عدوى هو  ،

إلى يصل ما على تؤثر قد (نادرة الجانبية اآلثار هذه  ؛ )السميالبشرة انحالل (الجلد من العليا الطبقة تقشير و وبثور

ويجب للغاية خطيرة ولكنها  )السميالنخري البشرة انحالل (معروف غير شيوع ذات أو  )شخص1000 كل من 1

قاتلة. تكون فقد اآلثار هذه عالج يتم لم إذا الفور. على الطبيب ومراجعة الدواء تناول عن التوقف المرضى على

  /لتيلميسارتانبالنسبة استبعاده يمكن ال ولكن فقط ، تيلميسارتان مع اإلنتان حدوث زيادة لوحظ

هيدروكلوروثيازيد.

هيدروكلوروثيازيد:  /لتيلميسارتانالمحتملة الجانبية اآلثار

10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد ( الشائعةالجانبية اآلثار

دوار.: )أشخاص

:)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد ( شائعةغير جانبية أعراض
 ، )تنمل(واإلبر والدبابيس بالوخز ، واإلحساس  ، ء)اإلغما(واإلغماء والقلق ، الدم ، في البوتاسيوم مستويات انخفاض

وانخفاض القلب ، ضربات واضطرابات  ، )القلبدقات انتظام عدم (القلب ضربات وسرعة  ، )الدوار(بالدوران والشعور

الفم ، جفاف اإلسهال ،  ، )التنفسضيق (التنفس ضيق الوقوف ، عند الضغط الدم في مفاجئ وانخفاض الدم ، ضغط

الحفاظ أو االنتصاب على القدرة عدم (االنتصاب ضعف العضالت ، آالم العضالت ، تشنج الظهر ، آالم البطن ، انتفاخ

الدم.في اليوريك حمض مستويات زيادة الصدر ، في ألم  ، )عليه

:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد ( نادرةجانبية اعراض
الجهاز فيه يهاجم مرض (الجهازية الحمامية الذئبة تفاقم أو تنشيط  ، )الهوائيةالشعب التهاب (الرئة التهاب

األنفية. الجيوب والتهاب الحلق التهاب  ؛ )والحمىالجلدي والطفح المفاصل آالم يسبب مما للجسم ، المناعي

اإلمساك ، البطن ، آالم التنفس ، صعوبة الرؤية ، ضعف  ، )األرق(النوم صعوبة  ، )االكتئاب(بالحزن الشعور

(الطبيعية غير الكبد وظائف  ، )المعدةالتهاب (المعدة التهاب  ، ء)القي(بالغثيان الشعور  ، )الهضمعسر (االنتفاخ
)حمامي(الجلد احمرار  ، )الجانبيالتأثير هذا لتجربة عرضة أكثر . )التنفسفي مشاكل من يعانون اليابانيون المرضى

ألم (المفاصل آالم  ، )الشرى(النحل خاليا التعرق ، زيادة الجلدي ، الطفح أو الحكة مثل حساسية تفاعالت  ،

األطراف ،في وآالم  )المفاصل



الكرياتينين ، مستويات زيادة الصوديوم ، من منخفضة مستويات ألم ، باإلنفلونزا ، شبيه مرض عضلية ، تقلصات

الدم.في الكرياتين فوسفوكيناز أو الكبد إنزيمات

مع محتملة ضائرة تفاعالت الفردية المكونات أحد مع عنها اإلبالغ تم التي العكسية التفاعالت تكون قد

Hydrochlorothiazide/  Telmisartan ،  المنتج.هذا مع السريرية التجارب في مالحظتها يتم لم لو حتى

تلميسارتان
بمفرده:تيلميسارتان يتناولون الذين المرضى في التالية اإلضافية الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم

:)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد ( شائعةغير جانبية أعراض
والتهابات  ، )البردونزالت األنفية ، الجيوب والتهاب الحلق ، التهاب مثل (العلوي التنفسي الجهاز عدوى

(القلب ضربات وبطء البوتاسيوم ، مستويات وارتفاع  ، )الدمفقر (الحمراء الدم خاليا ونقص البولية ، المسالك
والسعال .والضعف ، الحاد ، الكلوي الفشل ذلك في بما الكلوي والضعف  ، )القلببطء

:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد ( نادرةجانبية اعراض
البيضاءالدم خاليا بعض في زيادة  ، )الصفيحاتقلة (الدموية الصفائح عدد انخفاض

انخفاض  ، )دوائيطفح تأقي ، تفاعل الحساسية ، فرط مثل (خطير تحسسي فعل رد  ، )الحمضاتفرط (

التهاب  ، )جلدياضطراب (إكزيما المعدة ، في اضطراب  ، )السكريمرضى في (الدم في السكر مستويات

نعاس. ، )بروتينالدم (الهيموجلوبين انخفاض األوتار ، التهاب المفاصل ،

(الرئة أنسجة في تدريجي تندب : )شخص10000 كل من 1 إلى يصل ما على تؤثر قد ( جدانادرة جانبية اعراض
** )خالليرئوي مرض

حالياً.معروفة غير بآلية مرتبطاً يكون أن يمكن أو الصدفة طريق عن وقع قد الحدث يكون قد  *

غير من ذلك ، ومع تيلميسارتان. تناول أثناء الرئة أنسجة في تدريجي تندب حاالت عن اإلبالغ تم  * *

السبب.هو  telmisartanكان إذا ما المعروف

هيدروكلوروثيازيد
التالية:اإلضافية الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم بمفرده ، هيدروكلوروثيازيد يتناولون الذين المرضى في

: )أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد ( الشائعةالجانبية اآلثار

الدم.في المغنيسيوم مستوى انخفاض  ، )الغثيان(بالغثيان الشعور

:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد ( نادرةجانبية اعراض
في صغيرة أرجوانية حمراء عالمات (كدمات أو نزيف حدوث خطر من يزيد مما الدموية ، الصفائح عدد في انخفاض

صداع.الدم ، في الكالسيوم مستوى ارتفاع  ، )النزيفبسبب األخرى األنسجة أو الجلد

:)شخص10000 بين من 1 حتى لدى تظهر قد ( جدانادرة جانبية اعراض
الدم.في الكلوريد مستوى انخفاض بسبب  )القاعديالحمضي التوازن اضطراب (الهيدروجيني الرقم زيادة

.)واالرتباكوالضعف والحمى الشديد التنفس ضيق العالمات تشمل (الحادة التنفسية الضائقة

اللعابية ، الغدد التهاب : )المتاحةالبيانات من التكرار معدل تقدير يمكن ال ( معروفغير شيوع ذات جانبية أعراض

وردود والبيضاء ، الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض ذلك في بما الدم ، في الخاليا  )نقصحتى أو (عدد في انخفاض

عدم الرأس ، خفة األرق ، الشهية ، فقدان أو انخفاض  ،  )تأقيتفاعل الحساسية ، فرط مثل (خطيرة تحسسية فعل

األوعية طبقة في السوائل لتراكم محتملة عالمات (العين في وألم الرؤية في انخفاض اصفرارها ، أو الرؤية وضوح

األوعية التهاب  ، )الجلوكوماانسداد الحادة الزاوية أو الحاد النظر قصر أو  )المشيمياالنصباب (العين في الدموية

 ، )اليرقان(العينين أو الجلد اصفرار المعدة ، اضطراب البنكرياس ، التهاب  ، )الناخرالدموية األوعية التهاب (الدموية

الجسم في المناعة جهاز يهاجم حيث الجهازية الحمامية الذئبة يسمى مرض تشبه حالة (الذئبة تشبه متالزمة

والطفح الشمس ، ألشعة الحساسية وزيادة الجلد ، في الدموية األوعية التهاب مثل الجلد اضطرابات ؛)هيئة

العالمات (والحمى والتقشير ، والجلد الفم ، أو والعينين الشفتين ، في وتقرحات الجلد ، واحمرار الجلدي ،

بيلة (البول في جلوكوز الكلى ، وظائف في خلل الكلى. والتهاب والضعف ،  ، )األشكالعديدة للحمامي المحتملة

حمى ، ، )سكرية



الجلوكوز مستويات زيادة الدم ، حجم انخفاض الدم ، في الكوليسترول مستويات ارتفاع الكهارل ، توازن اختالل

فيالبول   /الدمفي الجلوكوز مستويات في التحكم في صعوبات الدم ، في

غير الجلد سرطان (والشفتين الجلد وسرطان الدم ، في الدهون أو السكري ، بداء تشخيصهم تم الذين المرضى

.)الميالنيني

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

الصفراءالبطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه

 Store Appأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع

Apple . الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

انتهاء تاريخ يشير . "EXP"بعد اللويحة أو الكرتون على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب الحرارة. درجة لتخزين خاصة شروط أي الدواء هذا يتطلب ال

الرطوبة.

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

هيدروكلوروثيازيد  /تيلميسارتانيحتوي ماذا
وهيدروكلوروثيازيد.تيلميسارتان هي الفعالة المواد

هيدروكلوروثيازيد. مجم 12.5 و تيلميسارتان مجم 40 على قرص كل يحتوي

هيدروكلوروثيازيد. مجم 12.5 و تيلميسارتان مجم 80 على قرص كل يحتوي

هيدروكلوروثيازيد.مجم 25 و تيلميسارتان مجم 80 على قرص كل يحتوي

هي:األخرى المكونات

البوفيدون الميغلومين ، الصوديوم ، هيدروكسيد المانيتول ، الهيدرات ، أحادي الالكتوز الجريزوفولفين ، السليلوز ،

K30)( ،  األحمر الحديديك أكسيد الصوديوم ، ستياريل المغنيسيوم ، ستيراتE172)( ] مجم 12.5   /مجم40 ألقراص

.]ملغ25   /ملغ80 ألقراص [ )(E172أكسيد األصفر والحديد  ]مجم12.5   /مجم80 و

العبوةمحتويات هي وما هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانيبدو كيف
على مرقطة ، تكون أن المحتمل من وأحمر ، واحد جانب على للصفرة مائل أبيض إلى أبيض مجم: 12.5   /مجم40 أقراص

مم ، 6.2 وعرض مم 13 بطول مغلفة ، غير الشكل ، مستطيلة الطبقات ، ثنائية الوجهين ، من محدبة أقراص اآلخر ، الجانب

اآلخر.الجانب على وسهل األحمر الجانب على  "T1"عليها منقوش

الجانب على مرقطة ، تكون أن المحتمل من وأحمر ، واحد جانب على أبيض إلى أبيض مجم: 12.5   /مجم80 أقراص

مم ، 7.9 وعرض مم 16.2 بطول مطلية ، غير الشكل ، مستطيلة الطبقات ، ثنائية الوجهين ، من محدبة أقراص اآلخر ،

اآلخر.الجانب على وسهل األحمر الجانب على  "T2"عليها منقوش

الجانب على مرقش ، يكون أن المحتمل من وأصفر ، واحد جانب على أبيض إلى أبيض مجم: 25   /مجم80 أقراص

مم ، 7.9 وعرضه مم 16.2 طوله مطلي ، غير الشكل ، مستطيل الطبقات ، ثنائي الوجهين ، من محدب اآلخر ،

اآلخر.الجانب على والعادي األصفر الجانب على  "T2"عليه منقوش

100 أو 98 أو 90 أو 84 أو 60 أو 56 أو 30 أو 28 أو 14 على تحتوي األلومنيوم   /األلومنيوممن بثور عبوات في متوفر

قرص.

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب



 Kingdom التسويقترخيص صاحب

United، HF 4HA1، Middlesex، 

Harrow North، Road Pinner ، 319

House Sage Limited Healthcare 

Accord

الصانع
Kingdom United، HF 4HA1 Middlesex، 

Harrow North، road Pinner ، 319house 

Sage، Limited Healthcare Accord

، 200Winthontlaan ، BV 

Healthcare Accord
KV 3526أوتريخت ،

هولندا

،oo Sp.z Polska Healthcare Accord
بولندا ، Pabianice  50،95-200Lutomierskaماي.

األسماء تحت األوروبية االقتصادية المنطقة في األعضاء الدول في به مصرح الطبي المنتج هذا
التالية:

  /مجم80 مجم 12.5   /مجم40 أكورد هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانالنمسا

تابليتنمجم 25   /مجم80 مجم 12.5

  /مجم80 مجم 12.5   /مجم40 أكورد هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانألمانيا

تابليتنمجم 25   /مجم80 مجم 12.5

هيدروكلوروثيازيداتفاق   /تيلميسارتانإستونيا

مجم80 مجم ، 12.5   /مجم40 أكورد هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانفنلندا

قرص  /قرصمجم 25   /مجم80 مجم 12.5   /

مجم 25   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم40 هيدروكلوروثيازيدأيرلندا

Telmisartan  /أقراص
Idroclorotiazide e Telmisartanاتفاقإيطاليا
  /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم40 أكورد هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانالتفيا

أقراصمجم 25   /مجم80 مجم ، 12.5

  /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم40 أكورد هيدروكلوروثيازيد   /تيلميسارتانليتوانيا

أقراصمجم 25   /مجم80 مجم 12.5

 40Accord قرص مجم 25   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجمهولندا

Hydrochloorthiazide/  Telmisartan
تلميدونبولندا

متحد

مملكة

مجم 25   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم40 هيدروكلوروثيازيد

Telmisartan  /أقراص
40 كومبريميس مجم 25   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجم80 مجم ، 12.5   /مجمفرنسا

ACCORD HYDROCHLOROTHIAZIDE/  TELMISARTAN

12./2021في مرة آخر النشرة هذه على الموافقة تمت


