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telmisartan/hidroklorotiyazid
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?
1. Telmisartan/Hidroklorotiyazid nedir ve ne için kullanılır?
2. Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Telmisartan/Hidroklorotiyazid nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Telmisartan/Hidroklorotiyazid nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Telmisartan/Hidroklorotiyazid nedir ve ne için kullanılır?

Telmisartan/Hidroklorotiyazid, bir tablette iki aktif madde, telmisartan ve hidroklorotiyazid 
kombinasyonudur. Bu maddelerin her ikisi de yüksek tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olur.

- Telmisartan, anjiyotensin II reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. 
Anjiyotensin-II, vücudunuzda üretilen ve kan damarlarınızın daralmasına neden olarak kan 
basıncınızı artıran bir maddedir. Telmisartan, anjiyotensin II'nin etkisini bloke eder, böylece kan 
damarları gevşer ve kan basıncınız düşer.

- Hidroklorotiyazid, tiyazid diüretikleri adı verilen ve idrar çıkışınızı artırarak kan 
basıncınızın düşmesine neden olan bir ilaç grubuna dahildir.

Yüksek tansiyon, tedavi edilmezse, çeşitli organlardaki kan damarlarına zarar verebilir ve bu da bazen kalp krizi, 
kalp veya böbrek yetmezliği, felç veya körlüğe neden olabilir. Hasar oluşmadan önce genellikle yüksek tansiyon 
belirtileri yoktur. Bu nedenle, normal aralıkta olup olmadığını doğrulamak için kan basıncını düzenli olarak 
ölçmek önemlidir.

Telmisartan/Hidroklorotiyazid (40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg)Telmisartan tek başına 
kullanıldığında kan basıncı yeterince kontrol edilmeyen yetişkinlerde yüksek kan basıncını (esansiyel 
hipertansiyon) tedavi edin.
Telmisartan/Hidroklorotiyazid (80 mg/25 mg)tarafından yeterince kontrol edilmeyen 
yetişkinlerde yüksek tansiyonu (esansiyel hipertansiyon) tedavi edin.
Telmisartan/Hidroklorotiyazid80 mg/12.5 mg veya daha önce telmisartan ve hidroklorotiyazid 
ile stabilize edilmiş hastalarda ayrı ayrı verilir.

2. Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
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Telmisartan/Hidroklorotiyazid'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Telmisartan veya bu ilacın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).
- hidroklorotiyazid veya diğer sülfonamid türevli ilaçlara alerjiniz varsa.
- 3 aydan fazla hamileyseniz. (Ayrıca, erken gebelikte Telmisartan/

Hidroklorotiyazidden kaçınmak daha iyidir, bkz. gebelik bölümü.)
Kolestaz veya biliyer obstrüksiyon (karaciğer ve safra kesesinden safranın drenajı ile ilgili sorunlar) gibi 
ciddi karaciğer problemleriniz veya başka herhangi bir ciddi karaciğer hastalığınız varsa.
Şiddetli böbrek hastalığınız varsa.
Doktorunuz, kanınızda tedaviyle düzelmeyen düşük potasyum veya yüksek kalsiyum 
seviyelerine sahip olduğunuzu belirlerse.
Şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa ve aliskiren içeren kan basıncını 
düşüren bir ilaçla tedavi ediliyorsanız.

-

-
-

-

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, Telmisartan/Hidroklorotiyazid almadan önce 
doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdaki durumlardan veya hastalıklardan herhangi birini yaşıyorsanız veya daha önce geçirdiyseniz, bu ilacı 
almadan önce doktorunuzla konuşun:
- Düşük tansiyon (hipotansiyon), muhtemelen susuz kalırsanız (aşırı vücut suyu kaybı) veya 

diüretik tedavisi (su tabletleri), düşük tuzlu diyet, ishal, kusma veya hemodiyaliz nedeniyle 
tuz eksikliğiniz varsa ortaya çıkabilir.
Böbrek hastalığı veya böbrek nakli.
Renal arter stenozu (kan damarlarının bir veya iki böbreğe daralması). Karaciğer 
hastalığı.
Kalp sorunu.
Diyabet.
Gut.
Yükseltilmiş aldosteron seviyeleri (çeşitli kan minerallerinin dengesizliği ile birlikte vücutta 
su ve tuz tutulması).
Sistemik lupus eritematozus ("lupus" veya "SLE" olarak da adlandırılır) vücudun bağışıklık sisteminin 
vücuda saldırdığı bir hastalıktır.

- Etkin madde hidroklorotiyazid, olağandışı bir reaksiyona neden olarak görme ve 
göz ağrısında azalmaya neden olabilir. Bunlar, gözün damar tabakasında sıvı 
birikmesi (koroid efüzyonu) veya gözünüzdeki basınç artışı belirtileri olabilir ve 
Telmisartan/Hidroklorotiyazid aldıktan sonraki saatler ila haftalar içinde ortaya 
çıkabilir. Bu, tedavi edilmezse kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir.

-
-
-
-
-
-
-

-

Telmisartan/Hidroklorotiyazid almadan önce doktorunuzla konuşunuz:
-
- Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız: Ö

Bir ACE inhibitörü (örneğin enalapril, lisinopril, ramipril), özellikle diyabetle ilgili 
böbrek problemleriniz varsa.
aliskiren.Ö

Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu, kan basıncınızı ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) 
miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir. Ayrıca “Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullanmayınız” 
başlığı altındaki bilgilere bakınız.
digoksin alıyorsanız.
Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonunuz varsa. 
Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanım, bazı cilt ve dudak 
kanseri türlerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. Telmisartan/Hidroklorotiyazid 
alırken cildinizi güneşe maruz kalmaktan ve UV ışınlarından koruyun.
Geçmişte hidroklorotiyazid alımını takiben solunum veya akciğer sorunları (akciğerlerde 
iltihaplanma veya sıvı dahil) yaşadıysanız. Herhangi bir şiddetli nefes darlığı geliştirirseniz

-

-
-

-



veya Telmisartan/Hidroklorotiyazid Anlaşmasını aldıktan sonra nefes almada zorluk çekiyorsanız, 
derhal tıbbi yardım alın.

olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söylemelisiniz (veya olabilir ) hamile. Telmisartan/
Hidroklorotiyazid hamileliğin erken döneminde önerilmez ve 3 aydan fazla hamileyseniz 
alınmamalıdır, çünkü bu aşamada kullanılması bebeğinize ciddi zarar verebilir (hamilelik bölümüne 
bakınız).

Hidroklorotiyazid ile tedavi vücudunuzda elektrolit dengesizliğine neden olabilir. Sıvı veya elektrolit 
dengesizliğinin tipik semptomları arasında ağız kuruluğu, halsizlik, uyuşukluk, uyuşukluk, huzursuzluk, kas ağrısı 
veya krampları, mide bulantısı (hastalık hissi), kusma, yorgun kaslar ve anormal derecede hızlı kalp atış hızı 
(dakikada 100 atıştan daha hızlı) bulunur. Bunlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuza söylemelisiniz.

Ayrıca, normalden daha hızlı meydana gelen güneş yanığı semptomları (kızarıklık, kaşıntı, şişme, kabarma 
gibi) ile birlikte cildinizin güneşe karşı duyarlılığında bir artış yaşarsanız da doktorunuza söylemelisiniz.

Ameliyat veya anestezi durumunda, Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullandığınızı 
doktorunuza söylemelisiniz.

Telmisartan/Hidroklorotiyazid, siyahi hastalarda kan basıncını düşürmede daha az etkili 
olabilir.

Çocuklar ve ergenler
Çocuklarda ve 18 yaşına kadar adolesanlarda Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullanımı 
önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Telmisartan/Hidroklorotiyazid
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuzun bu diğer ilaçların dozunu değiştirmesi veya başka önlemler alması 
gerekebilir. Bazı durumlarda ilaçlardan birini almayı bırakmanız gerekebilir. Bu, özellikle Telmisartan/
Hidroklorotiyazid ile birlikte alınan aşağıda listelenen ilaçlar için geçerlidir:

-
-

Bazı depresyon türlerini tedavi etmek için lityum içeren ilaçlar.
Diğer diüretikler ('su tabletleri'), laksatifler (örn. hint yağı), kortikosteroidler (örn. prednizon), ACTH 
(bir hormon), amfoterisin (bir mantar önleyici ilaç), karbenoksolon (bunun için kullanılır) gibi düşük 
kan potasyumu (hipokalemi) ile ilişkili ilaçlar. ağız ülserlerini tedavi edin), penisilin G sodyum (bir 
antibiyotik) ve salisilik asit ve türevleri.
Potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz ikameleri, 
ACE inhibitörleri, siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç) ve heparin 
sodyum (bir antikoagülan) gibi kan potasyum düzeylerini artırabilen ilaçlar.

Kalp ilaçları (örn. digoksin) veya kalbin ritmini kontrol etmeye yönelik ilaçlar (örn. kinidin, 
disopiramid, amiodaron, sotalol) gibi kan potasyum düzeyindeki değişikliklerden etkilenen 
ilaçlar, zihinsel bozukluklar için kullanılan ilaçlar (örn. tiyoridazin, klorpromazin, 
levomepromazin) ve bazı antibiyotikler (örn. sparfloksasin, pentamidin) gibi diğer ilaçlar veya 
alerjik reaksiyonları tedavi etmek için belirli ilaçlar (örn. terfenadin).
Diyabet tedavisi için ilaçlar (insülinler veya metformin gibi oral ajanlar). 
Kolestiramin ve kolestipol, kan yağ düzeylerini düşüren ilaçlar.
Noradrenalin gibi kan basıncını artıran ilaçlar. 
Tübokürarin gibi kas gevşetici ilaçlar.
Kalsiyum takviyeleri ve/veya D vitamini takviyeleri.
Antikolinerjik ilaçlar (gastrointestinal kramplar, mesane spazmı, astım, taşıt tutması, 
kas spazmları gibi çeşitli bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar,

-

-

-
-
-
-
-
-



Parkinson hastalığı ve anesteziye yardımcı olarak) örneğin atropin ve biperiden. Amantadin (Parkinson 
hastalığını tedavi etmek için kullanılan ve ayrıca virüslerin neden olduğu belirli hastalıkları tedavi etmek veya 
önlemek için kullanılan ilaç).
Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar, kortikosteroidler, ağrı kesiciler 
(steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar [NSAID'ler] gibi), kanser, gut veya artrit tedavisi için 
ilaçlar. ACE inhibitörü veya aliskiren alıyorsanız (“Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullanmayınız” 
ve “Uyarılar ve önlemler” başlıkları altındaki bilgilere bakınız).
Digoksin.

-

-

-

-

Telmisartan/Hidroklorotiyazid, yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçların veya kan 
basıncını düşürme potansiyeli olan ilaçların (örn. baklofen, amifostin) kan basıncını düşürücü etkisini 
artırabilir. Ayrıca, düşük kan basıncı alkol, barbitüratlar, narkotikler veya antidepresanlar tarafından 
şiddetlenebilir. Bunu ayağa kalkarken baş dönmesi olarak fark edebilirsiniz. Telmisartan/Hidroklorotiyazid 
kullanırken diğer ilacınızın dozunu ayarlamanız gerekirse doktorunuza danışmalısınız.

Telmisartan/Hidroklorotiyazid'in etkisi, NSAID'leri (steroid olmayan antiinflamatuar 
ilaçlar, örneğin aspirin veya ibuprofen) aldığınızda azalabilir.

Telmisartan/Hidroklorotiyazid, gıda ve alkol ile birlikte
Telmisartan/Hidroklorotiyazid'i aç veya tok karnına alabilirsiniz. Doktorunuzla konuşana kadar alkol 
almaktan kaçının. Alkol kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya baş dönmesi veya baygınlık 
hissetme riskinizin artmasına neden olabilir.

Hamilelik ve emzirme

Gebelik
Hamile olduğunuzu (veya hamile kalabileceğinizi) düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söylemelisiniz. 
Doktorunuz normalde hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez Telmisartan/
Hidroklorotiyazid almayı bırakmanızı ve Telmisartan/Hidroklorotiyazid yerine başka bir ilaç almanızı tavsiye 
edecektir. Telmisartan/Hidroklorotiyazid hamilelik sırasında önerilmez ve hamileliğin üçüncü ayından 
sonra kullanılması bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden, hamileliğin 3 aydan fazla olduğu durumlarda 
alınmamalıdır.

Emzirme
Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza söyleyiniz. 
Telmisartan/Hidroklorotiyazid emziren anneler için önerilmez ve emzirmek istiyorsanız 
doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makine kullanma
Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullanırken bazı insanlar baş dönmesi veya yorgunluk hissederler. Baş dönmesi veya yorgun 
hissediyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

Telmisartan/Hidroklorotiyazid, laktoz monohidrat içerir.
Bazı şekerlere karşı intoleransınız varsa, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

3. Telmisartan/Hidroklorotiyazid nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

Önerilen Telmisartan/Hidroklorotiyazid dozu günde bir tablettir. Her gün aynı saatte bir 
tablet almaya çalışın. Telmisartan/Hidroklorotiyazid'i aç veya tok karnına alabilirsiniz. 
Tabletler bir miktar su veya diğer alkolsüz içeceklerle yutulmalıdır. senin için önemli



Doktorunuz aksini söyleyene kadar Telmisartan/Hidroklorotiyazid'i her gün alınız.

Karaciğeriniz düzgün çalışmıyorsa, olağan doz günde bir kez 40 mg/12.5 mg'ı geçmemelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Telmisartan/Hidroklorotiyazid kullandıysanız
Yanlışlıkla çok fazla tablet alırsanız, düşük tansiyon ve hızlı kalp atışı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. 
Yavaş kalp atışı, baş dönmesi, kusma, böbrek yetmezliği dahil böbrek fonksiyonlarında azalma da 
bildirilmiştir. Hidroklorotiyazid bileşeni nedeniyle, belirgin olarak düşük kan basıncı ve düşük kan 
potasyum seviyeleri de meydana gelebilir; bu da, dijitalis veya belirli anti-aritmik ilaçlar gibi ilaçların 
birlikte kullanımıyla ilişkili bulantı, uyku hali ve kas krampları ve/veya düzensiz kalp atışlarına neden 
olabilir. tedaviler. Derhal doktorunuza, eczacınıza veya size en yakın hastanenin acil servisine 
başvurunuz.

Telmisartan/Hidroklorotiyazid'i kullanmayı unutursanız
Bir doz almayı unutursanız endişelenmeyin. Hatırladığın anda al, sonra eskisi gibi devam et. 
Tabletinizi bir gün almazsanız, ertesi gün normal dozunuzu alınız.YapmaUnutulan bireysel 
dozları telafi etmek için çift doz alınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Bazı yan etkiler ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir:
Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuza görünmelisiniz: Sepsis* 
(genellikle "kan zehirlenmesi" olarak adlandırılır), tüm vücutta inflamatuar yanıt, cilt ve mukozanın hızlı 
şişmesi (anjiyoödem), kabarma ve şişme ile seyreden ciddi bir enfeksiyondur. derinin üst tabakasının 
soyulması (toksik epidermal nekroliz); bu yan etkiler nadirdir (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir) veya sıklığı 
bilinmeyen (toksik epidermal nekroliz) ancak son derece ciddidir ve hastalar ilacı almayı bırakmalı ve 
derhal doktorlarına başvurmalıdır. Bu etkiler tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Sadece telmisartan ile 
sepsis insidansında artış gözlenmiştir, ancak Telmisartan/Hidroklorotiyazid için göz ardı edilemez.

Telmisartan/Hidroklorotiyazid'in olası yan etkileri:

Yaygın yan etkiler (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): Baş 
dönmesi.

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir):
Kan potasyum seviyelerinde azalma, anksiyete, bayılma (senkop), karıncalanma hissi, iğne batması 
(parestezi), dönme hissi (vertigo), hızlı kalp atışı (taşikardi), kalp ritim bozuklukları, düşük tansiyon, 
kanda ani düşüş ayağa kalktığınızda basınç, nefes darlığı (dispne), ishal, ağız kuruluğu, şişkinlik, sırt 
ağrısı, kas spazmı, kas ağrısı, erektil disfonksiyon (ereksiyon olamama veya ereksiyon olamama), 
göğüs ağrısı, kan ürik asit düzeylerinde artış.

Nadir yan etkiler (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
Akciğer iltihabı (bronşit), sistemik lupus eritematozusun aktivasyonu veya kötüleşmesi (vücudun bağışıklık 
sisteminin vücuda saldırdığı ve eklem ağrısına, deri döküntülerine ve ateşe neden olduğu bir hastalık); 
boğaz ağrısı, iltihaplı sinüsler; üzgün hissetme (depresyon), uykuya dalma güçlüğü (uykusuzluk), görme 
bozukluğu, nefes almada zorluk, karın ağrısı, kabızlık, şişkinlik (hazımsızlık), hasta hissetme (kusma), mide 
iltihabı (gastrit), anormal karaciğer fonksiyonu (Japon hastalar Bu yan etkiyi yaşama olasılığı daha 
yüksektir), ciltte kızarıklık (eritem), kaşıntı veya döküntü gibi alerjik reaksiyonlar, terlemede artış, kurdeşen 
(ürtiker), eklem ağrısı (artralji) ve ekstremitelerde ağrı,



kas krampları, grip benzeri hastalık, ağrı, düşük sodyum seviyeleri, artan kreatinin seviyeleri, 
karaciğer enzimleri veya kandaki kreatin fosfokinaz.

Bireysel bileşenlerden biri ile bildirilen advers reaksiyonlar, bu ürünle yapılan klinik çalışmalarda 
gözlemlenmemiş olsa bile, Telmisartan/Hidroklorotiyazid ile potansiyel advers reaksiyonlar olabilir.

telmisartan
Tek başına telmisartan alan hastalarda aşağıdaki ek yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir):
Üst solunum yolu enfeksiyonu (örneğin boğaz ağrısı, sinüs iltihabı, soğuk algınlığı), idrar yolu 
enfeksiyonları, kırmızı kan hücrelerinde eksiklik (anemi), yüksek potasyum seviyeleri, yavaş kalp hızı 
(bradikardi), akut böbrek yetmezliği dahil böbrek yetmezliği, halsizlik, öksürük .

Nadir yan etkiler (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
Düşük trombosit sayısı (trombositopeni), bazı beyaz kan hücrelerinde artış
(eozinofili), ciddi alerjik reaksiyon (örneğin aşırı duyarlılık, anafilaktik reaksiyon, ilaç döküntüsü), 
düşük kan şekeri seviyeleri (diyabetik hastalarda), mide rahatsızlığı, egzama (bir cilt hastalığı), 
artroz, tendonların iltihabı, hemoglobin azalması (kan protein), uyku hali.

Çok seyrek yan etkiler (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir): Akciğer dokusunda ilerleyici yara izi 
(interstisyel akciğer hastalığı) **

* Olay tesadüfen meydana gelmiş olabilir veya şu anda bilinmeyen bir mekanizma ile ilgili olabilir.

* * Telmisartan alımı sırasında akciğer dokusunda ilerleyici skarlaşma vakaları bildirilmiştir. 
Ancak nedenin telmisartan olup olmadığı bilinmiyor.

hidroklorotiyazid
Tek başına hidroklorotiyazid alan hastalarda aşağıdaki ek yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın yan etkiler (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): Hasta 
hissetme (bulantı), düşük kan magnezyum düzeyi.

Nadir yan etkiler (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
Kanama veya morarma riskini artıran kan trombositlerinde azalma (ciltte veya diğer dokularda kanamanın 
neden olduğu küçük mor-kırmızı lekeler), yüksek kan kalsiyum seviyesi, baş ağrısı.

Çok seyrek yan etkiler (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
Düşük kan klorür seviyesi nedeniyle artan pH (bozuk asit-baz dengesi).

Akut solunum sıkıntısı (belirtiler şiddetli nefes darlığı, ateş, halsizlik ve kafa karışıklığını içerir).

Bilinmeyen frekansın yan etkileri (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor): Tükürük bezi 
iltihabı, düşük kırmızı ve beyaz kan hücresi sayımı dahil olmak üzere kandaki hücre sayısında azalma 
(hatta yokluğu), ciddi alerjik reaksiyonlar (örn. aşırı duyarlılık, anafilaktik reaksiyon) ), iştah azalması 
veya kaybı, huzursuzluk, sersemlik, görmede bulanıklık veya sararma, görmede azalma ve göz ağrısı 
(gözün vasküler tabakasında (koroid efüzyonu) sıvı birikiminin olası belirtileri veya akut miyopi veya 
akut açı Kapanma glokomu), kan damarlarının iltihabı (vaskülit nekrotizan), pankreas iltihabı, mide 
rahatsızlığı, ciltte veya gözlerde sararma (sarılık), lupus benzeri sendrom (vücudun bağışıklık 
sisteminin vücuduna saldırdığı, sistemik lupus eritematozus adı verilen bir hastalığı taklit eden bir 
durum) gövde);Derideki kan damarlarının iltihaplanması, güneş ışığına karşı artan hassasiyet, 
kızarıklık, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde veya ağızda kabarma, deride ve soyulma, ateş (olası 
eritema multiforme belirtileri), halsizlik, böbrek iltihabı veya bozulmuş böbrek fonksiyonu, idrarda 
glukoz (glikozüri), ateş,



bozulmuş elektrolit dengesi, yüksek kan kolesterol seviyeleri, kan hacminde azalma, kandaki glikoz 
seviyelerinde artış, kan/idrar glikoz seviyelerini kontrol etmede zorluklar
Diabetes mellitus veya kanda yağ bulunan hastalar, Deri ve dudak kanseri (Melanom dışı cilt 
kanseri).

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla da bildirebilirsiniz.
Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Yellow Card'ı arayın. 
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Telmisartan/Hidroklorotiyazid nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Bu ilacı karton veya blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra “EXP”den sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
Bu ilaç herhangi bir özel sıcaklıkta saklama koşulları gerektirmez. Nemden korumak için 
orijinal ambalajında   saklayınız.
Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Telmisartan/Hidroklorotiyazid ne içerir?
Aktif maddeler telmisartan ve hidroklorotiyaziddir.

Her tablet 40 mg telmisartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir. Her 
tablet 80 mg telmisartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir. Her 
tablet 80 mg telmisartan ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Diğer maddeler şunlardır:
Selüloz, mikrokristal, laktoz monohidrat, mannitol, sodyum hidroksit, meglumin, povidon (K30), 
magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat, kırmızı demir oksit (E172) [40 mg/12.5 mg ve 80 mg/
12.5 mg tabletler için] ve sarı demir oksit (E172) [80 mg/25 mg tabletler için].

Telmisartan/Hidroklorotiyazid neye benziyor ve paketin içeriği
40 mg/12,5 mg tabletler: Bir tarafta beyaz ila kirli beyaz ve diğer tarafta kırmızı, muhtemelen benekli, 
bikonveks, iki katmanlı, dikdörtgen şekilli, kaplanmamış tabletler, yaklaşık 13 mm uzunluğunda ve 6.2 mm 
genişliğinde, “T1” ile oyulmuş kırmızı tarafta ve diğer tarafta düz.
80 mg/12,5 mg tabletler: Bir tarafta beyaz ila kirli beyaz ve diğer tarafta kırmızı, muhtemelen benekli, 
bikonveks, iki katmanlı, dikdörtgen şekilli, kaplanmamış tabletler, yaklaşık 16,2 mm uzunluğunda ve 7,9 mm 
genişliğinde, “T2” ile oyulmuş kırmızı tarafta ve diğer tarafta düz.
80 mg/25 mg tabletler: Bir tarafta beyaz ila kirli beyaz ve diğer tarafta sarı, muhtemelen benekli, 
bikonveks, iki katmanlı, dikdörtgen şekilli, kaplanmamış tabletler, yaklaşık 16.2 mm uzunluğunda ve 7.9 
mm genişliğinde, “T2” ile oyulmuş sarı tarafta ve diğer tarafta düz.

14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 veya 100 tablet içeren Alüminyum/ Alüminyum blister ambalajlarda 
mevcuttur.

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici



Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Accord Healthcare Limited Sage 
House, 319 Pinner Road, North 
Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Birleşik 
Krallık

Üretici firma
Accord Healthcare Limited, Sage 
house, 319 Pinner road, North 
Harrow, Middlesex HA1 4HF, Birleşik 
Krallık

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

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

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde aşağıdaki isimler altında 
ruhsatlandırılmıştır:
Avusturya Telmisartan/Hidroklorotiyazid Uzlaşması 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg Tabletten
Almanya Telmisartan/Hidroklorotiyazid Uzlaşması 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg Tabletten
Estonya Telmisartan/Hidroklorotiyazid Anlaşması
Finlandiya Telmisartan/Hidroklorotiyazid Uzlaşması 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tablet/tablet
İrlanda Telmisartan/Hidroklorotiyazid 40 mg/12.5 mg, 80 mg/12.5 mg, 80 

mg/25 mg tabletler
İtalya Telmisartan ve İdroklorotiazid Anlaşması
Letonya Telmisartan/Hidroklorotiyazid Anlaşması 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tabletler
Litvanya Telmisartan/Hidroklorotiyazid Uzlaşması 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tabletė
Hollanda Telmisartan/Hidroklortiyazid Anlaşması 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tablet
Polonya Telmidon
Birleşik
krallık

Telmisartan/Hidroklorotiyazid 40 mg/12.5 mg, 80 mg/12.5 mg, 80 
mg/25 mg tabletler

Fransa TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD 40 mg/12,5 
mg, 80 mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg komprimés

Bu broşür en son 12/2021'de onaylanmıştır.


