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telmisartan/hydrochlorothiazide

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide
3. Paano uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide at para saan ito ginagamit

Ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide ay isang kumbinasyon ng dalawang aktibong sangkap, telmisartan at hydrochlorothiazide sa isang 

tableta. Ang parehong mga sangkap na ito ay tumutulong upang makontrol ang mataas na presyon ng dugo.

- Ang Telmisartan ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na angiotensin II receptor antagonists. Ang Angiotensin-II 

ay isang substance na ginawa sa iyong katawan na nagiging sanhi ng pagkipot ng iyong mga daluyan ng dugo kaya tumataas ang 

iyong presyon ng dugo. Pinipigilan ng Telmisartan ang epekto ng angiotensin II upang makapagpahinga ang mga daluyan ng dugo, at 

bumaba ang iyong presyon ng dugo.

- Ang Hydrochlorothiazide ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na thiazide diuretics, na nagiging sanhi ng 

pagtaas ng iyong ihi, na humahantong sa pagbaba ng iyong presyon ng dugo.

Ang mataas na presyon ng dugo, kung hindi ginagamot, ay maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo sa ilang mga organo, na 

maaaring humantong minsan sa atake sa puso, pagkabigo sa puso o bato, stroke, o pagkabulag. Karaniwang walang mga sintomas ng 

mataas na presyon ng dugo bago mangyari ang pinsala. Kaya mahalaga na regular na sukatin ang presyon ng dugo upang ma-verify 

kung ito ay nasa loob ng normal na hanay.

Ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide (40 mg/12.5 mg, 80 mg/12.5 mg) ay ginagamit upanggamutin ang mataas na presyon ng dugo 

(mahahalagang hypertension) sa mga nasa hustong gulang na ang presyon ng dugo ay hindi sapat na kontrolado kapag ang telmisartan ay 

ginagamit nang mag-isa.

Telmisartan/Hydrochlorothiazide (80 mg/25 mg) ay ginagamit upanggamutin ang mataas na presyon ng dugo (mahahalagang 

hypertension) sa mga nasa hustong gulang na ang presyon ng dugo ay hindi sapat na kontrolado ng

Telmisartan/Hydrochlorothiazide80 mg/12.5 mg o sa mga pasyente na dati nang na-stabilize ng 
telmisartan at hydrochlorothiazide na ibinigay nang hiwalay.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide

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

Source : Medicines Org UK

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


Huwag uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide :
- kung ikaw ay alerdyi sa telmisartan o anumang iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).
- kung ikaw ay allergic sa hydrochlorothiazide o sa anumang iba pang mga gamot na nagmula sa sulfonamide.
- kung ikaw ay higit sa 3 buwang buntis. (Mas mainam din na iwasan ang Telmisartan/

Hydrochlorothiazide sa maagang pagbubuntis-tingnan ang seksyon ng pagbubuntis.)
kung mayroon kang malubhang problema sa atay tulad ng cholestasis o biliary obstruction (mga problema sa 
pagpapatuyo ng apdo mula sa atay at gall bladder) o anumang iba pang malubhang sakit sa atay.
kung mayroon kang malubhang sakit sa bato.

kung matukoy ng iyong doktor na mayroon kang mababang antas ng potasa o mataas na antas ng calcium sa 
iyong dugo na hindi gumagaling sa paggamot.
kung mayroon kang diyabetis o may kapansanan sa paggana ng bato at ginagamot ka ng gamot na pampababa ng 

presyon ng dugo na naglalaman ng aliskiren.

-

-
-

-

Kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago 
kunin ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor bago inumin ang gamot na ito kung ikaw ay nagdurusa o nakaranas na ng alinman sa 
mga sumusunod na kondisyon o sakit:
- Mababang presyon ng dugo (hypotension), malamang na mangyari kung ikaw ay dehydrated (labis na pagkawala ng 

tubig sa katawan) o may kakulangan sa asin dahil sa diuretic therapy (mga water tablet), diyeta na mababa ang 
asin, pagtatae, pagsusuka, o hemodialysis.
Sakit sa bato o kidney transplant.
Renal artery stenosis (pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa isa o parehong bato). 
Sakit sa atay.
Problema sa puso.

Diabetes.
Gout.
Tumaas na antas ng aldosterone (pagpapanatili ng tubig at asin sa katawan kasama ang kawalan ng balanse ng iba't 

ibang mineral sa dugo).

Systemic lupus erythematosus (tinatawag ding “lupus” o “SLE”) isang sakit kung saan inaatake ng immune 
system ng katawan ang katawan.

- Ang aktibong sangkap na hydrochlorothiazide ay maaaring magdulot ng hindi pangkaraniwang reaksyon, na 

nagreresulta sa pagbaba ng paningin at pananakit ng mata. Ang mga ito ay maaaring mga sintomas ng fluid 

accumulation sa vascular layer ng mata (choroidal effusion) oran pagtaas ng pressure sa iyong mata at maaaring 

mangyari sa loob ng ilang oras hanggang linggo pagkatapos ng pag-inom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide. Ito 

ay maaaring humantong sa permanenteng kapansanan sa paningin, kung hindi ginagamot.

-
-
-
-
-
-
-

-

Makipag-usap sa iyong doktor bago kumuha ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide :
-
- kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo: o

isang ACE-inhibitor (halimbawa enalapril, lisinopril, ramipril), lalo na kung mayroon kang mga problema sa 
bato na may kaugnayan sa diabetes.
aliskiren.o

Maaaring suriin ng iyong doktor ang paggana ng iyong bato, presyon ng dugo, at ang dami ng mga electrolyte (hal. 
potassium) sa iyong dugo sa mga regular na pagitan. Tingnan din ang impormasyon sa ilalim ng pamagat na "Huwag 
uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide".
kung umiinom ka ng digoxin.
kung mayroon kang kanser sa balat o kung nagkakaroon ka ng hindi inaasahang sugat sa balat sa panahon ng paggamot. Ang 

paggamot na may hydrochlorothiazide, partikular na ang pangmatagalang paggamit na may mataas na dosis, ay maaaring tumaas 

ang panganib ng ilang uri ng kanser sa balat at labi (non-melanoma na kanser sa balat). Protektahan ang iyong balat mula sa 

pagkakalantad sa araw at UV rays habang umiinom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide

kung nakaranas ka ng mga problema sa paghinga o baga (kabilang ang pamamaga o likido sa baga) kasunod ng 
paggamit ng hydrochlorothiazide sa nakaraan. Kung magkakaroon ka ng anumang matinding igsi ng paghinga

-

-
-

-



o kahirapan sa paghinga pagkatapos uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord, agad na humingi ng 
medikal na atensyon.

Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung sa tingin mo ikaw ay (o maaaring maging ) buntis. Ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide ay 

hindi inirerekomenda sa maagang pagbubuntis, at hindi dapat inumin kung ikaw ay higit sa 3 buwang buntis, dahil maaari itong 

magdulot ng malubhang pinsala sa iyong sanggol kung ginamit sa yugtong iyon (tingnan ang seksyon ng pagbubuntis).

Ang paggamot na may hydrochlorothiazide ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance sa iyong katawan. Kabilang sa mga 

karaniwang sintomas ng fluid o electrolyte imbalance ang tuyong bibig, panghihina, panghihina, antok, hindi mapakali, pananakit ng 

kalamnan o cramps, pagduduwal (pakiramdam ng sakit), pagsusuka, pagod na kalamnan, at abnormally mabilis na tibok ng puso (mas 

mabilis sa 100 beats bawat minuto). Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga ito dapat mong sabihin sa iyong doktor.

Dapat mo ring sabihin sa iyong doktor, kung nakakaranas ka ng mas mataas na sensitivity ng balat sa araw na may mga sintomas ng 

sunburn (tulad ng pamumula, pangangati, pamamaga, blistering) na nangyayari nang mas mabilis kaysa sa karaniwan.

Sa kaso ng operasyon o anesthetics, dapat mong sabihin sa iyong doktor na umiinom ka ng 
Telmisartan/Hydrochlorothiazide.

Ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide ay maaaring hindi gaanong epektibo sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa mga itim na 

pasyente.

Mga bata at kabataan
Ang paggamit ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide sa mga bata at kabataan hanggang sa edad na 18 ay hindi 
inirerekomenda.

Iba pang mga gamot at Telmisartan/Hydrochlorothiazide
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang 

mga gamot. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang dosis ng iba pang mga gamot na ito o gumawa ng iba pang pag-

iingat. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin mong ihinto ang pag-inom ng isa sa mga gamot. Nalalapat ito lalo na sa mga gamot 

na nakalista sa ibaba na iniinom kasabay ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide :

-
-

Lithium na naglalaman ng mga gamot upang gamutin ang ilang uri ng depresyon.

Mga gamot na nauugnay sa mababang potasa ng dugo (hypokalaemia) tulad ng iba pang diuretics ('water 
tablets'), laxatives (hal. castor oil), corticosteroids (eg prednisone), ACTH (isang hormone), amphotericin (isang 
antifungal na gamot), carbenoxolone (ginagamit upang gamutin ang mga ulser sa bibig), penicillin G sodium 
(isang antibiotic), at salicylic acid at mga derivatives.
Mga gamot na maaaring magpapataas ng antas ng potasa sa dugo gaya ng potassium-sparing diuretics, 
potassium supplements, salt substitutes na naglalaman ng potassium, ACE inhibitors, cyclosporin (isang 
immunosuppressant na gamot) at iba pang mga produktong panggamot gaya ng heparin sodium (isang 
anticoagulant).
Mga gamot na apektado ng mga pagbabago sa antas ng potasa sa dugo tulad ng mga gamot sa puso (hal. digoxin) o 
mga gamot para kontrolin ang ritmo ng iyong puso (hal. quinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol), mga gamot 
na ginagamit para sa mga sakit sa pag-iisip (hal. thioridazine, chlorpromazine, levomepromazine) at iba pang mga 
gamot gaya ng ilang partikular na antibiotic (hal. sparfloxacine, pentamidine) o ilang partikular na gamot para 
gamutin ang mga reaksiyong alerdyi (hal. terfenadine).
Mga gamot para sa paggamot ng diabetes (insulin o oral agent tulad ng metformin). Cholestyramine at 
colestipol, mga gamot para sa pagpapababa ng mga antas ng taba sa dugo.
Mga gamot upang mapataas ang presyon ng dugo, tulad ng noradrenaline. Mga 

gamot na pampakalma ng kalamnan, tulad ng tubocurarine.

Mga suplemento ng calcium at/o mga suplementong bitamina D.
Mga anti-cholinergic na gamot (mga gamot na ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga karamdaman tulad 
ng gastrointestinal cramps, urinary bladder spasm, hika, motion sickness, muscular spasms,

-

-

-
-
-
-
-
-



Parkinson's disease at bilang tulong sa anesthesia) tulad ng atropine at biperiden. Amantadine (gamot na 
ginagamit upang gamutin ang sakit na Parkinson at ginagamit din upang gamutin o maiwasan ang ilang mga 
sakit na dulot ng mga virus).
Iba pang mga gamot na ginagamit para gamutin ang altapresyon, corticosteroids, painkiller (gaya ng non-
steroidal anti-inflammatory drugs [NSAIDs]), mga gamot para gamutin ang cancer, gout, o arthritis. Kung 
umiinom ka ng ACE-inhibitor o aliskiren (tingnan din ang impormasyon sa ilalim ng mga heading na “Huwag 
uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide ” at “Mga babala at pag-iingat”).
Digoxin.

-

-

-

-

Maaaring pataasin ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide ang epekto ng pagpapababa ng presyon ng dugo ng iba pang mga 
gamot na ginagamit upang gamutin ang altapresyon o ng mga gamot na may potensyal na magpababa ng presyon ng dugo 
(hal. baclofen, amifostine). Higit pa rito, ang mababang presyon ng dugo ay maaaring pinalala ng alkohol, barbiturates, 
narcotics o antidepressants. Maaari mong mapansin ito bilang pagkahilo kapag nakatayo. Dapat kang kumunsulta sa iyong 
doktor kung kailangan mong ayusin ang dosis ng iyong iba pang gamot habang umiinom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide.

Maaaring mabawasan ang epekto ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide kapag umiinom ka ng mga NSAID 
(mga non-steroidal na anti-inflammatory na gamot, hal aspirin o ibuprofen).

Telmisartan/Hydrochlorothiazide na may pagkain at alkohol
Maaari kang uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide nang mayroon o walang pagkain. Iwasan ang pag-inom ng alak hanggang 

sa nakakausap mo ang iyong doktor. Ang alkohol ay maaaring magpababa ng iyong presyon ng dugo at/o tumaas ang panganib na 

ikaw ay mahilo o makaramdam ng himatayin.

Pagbubuntis at pagpapasuso

Pagbubuntis
Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung sa tingin mo ay ikaw ay (o maaaring maging) buntis. Karaniwang pinapayuhan ka ng 
iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide bago ka mabuntis o sa sandaling malaman mong 
buntis ka at papayuhan ka na uminom ng ibang gamot sa halip na Telmisartan/Hydrochlorothiazide. Ang Telmisartan/
Hydrochlorothiazide ay hindi inirerekomenda sa panahon ng pagbubuntis, at hindi dapat inumin kapag higit sa 3 buwang 
buntis, dahil maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa iyong sanggol kung ginamit pagkatapos ng ikatlong buwan ng 
pagbubuntis.

pagpapasuso
Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o malapit nang magsimulang magpasuso. Ang Telmisartan/
Hydrochlorothiazide ay hindi inirerekomenda para sa mga ina na nagpapasuso, at ang iyong doktor ay maaaring pumili ng 
ibang paggamot para sa iyo kung nais mong magpasuso.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang ilang mga tao ay nahihilo o napagod kapag umiinom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide. Kung ikaw ay nahihilo o napagod, 

huwag magmaneho o magpaandar ng makinarya.

Ang Telmisartan/Hydrochlorothiazide ay naglalaman ng lactose monohydrate
Kung ikaw ay hindi nagpaparaya sa ilang mga asukal, kumunsulta sa iyong doktor bago kunin ang produktong panggamot na ito.

3. Paano uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

hindi ka sigurado.

Ang inirerekomendang dosis ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide ay isang tableta bawat araw. Subukang uminom ng tablet sa 
parehong oras bawat araw. Maaari kang uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide nang mayroon o walang pagkain. Ang 
mga tablet ay dapat lunukin na may kaunting tubig o iba pang inuming hindi nakalalasing. Mahalaga na ikaw



uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide araw-araw hanggang sa iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

Kung ang iyong atay ay hindi gumagana ng maayos, ang karaniwang dosis ay hindi dapat lumampas sa 40 mg/12.5 mg isang beses sa isang araw.

Kung umiinom ka ng mas maraming Telmisartan/Hydrochlorothiazide kaysa sa nararapat

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng masyadong maraming mga tablet maaari kang makaranas ng mga sintomas tulad ng 

mababang presyon ng dugo at mabilis na tibok ng puso. Ang mabagal na tibok ng puso, pagkahilo, pagsusuka, pagbawas sa paggana 

ng bato kabilang ang pagkabigo sa bato, ay naiulat din. Dahil sa bahagi ng hydrochlorothiazide, maaari ding mangyari ang kapansin-

pansing mababang presyon ng dugo at mababang antas ng potasa sa dugo, na maaaring magresulta sa pagduduwal, pag-aantok at 

pananakit ng kalamnan at/o hindi regular na tibok ng puso na nauugnay sa sabay-sabay na paggamit ng mga gamot tulad ng digitalis 

o ilang anti-arrhythmic. mga paggamot. Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor, parmasyutiko, o sa pinakamalapit na 

departamento ng emerhensiya ng ospital.

Kung nakalimutan mong uminom ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis, huwag mag-alala. Kunin ito sa sandaling maalala mo pagkatapos ay magpatuloy tulad ng dati. 

Kung hindi mo iniinom ang iyong tablet sa isang araw, inumin ang iyong normal na dosis sa susunod na araw.Huwagkumuha ng dobleng dosis 

para makabawi sa mga nakalimutang indibidwal na dosis.

Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Ang ilang mga side effect ay maaaring malubha at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon:

Dapat kang magpatingin kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: Sepsis* (madalas na 

tinatawag na "blood poisoning"), ay isang matinding impeksyon na may buong katawan na nagpapasiklab na tugon, mabilis na 

pamamaga ng balat at mucosa (angioedema), paltos at pagbabalat ng tuktok na layer ng balat (nakakalason na epidermal necrolysis); 

ang mga side effect na ito ay bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 katao) o ng hindi alam na dalas (toxic epidermal 

necrolysis) ngunit napakalubha at ang mga pasyente ay dapat huminto sa pag-inom ng gamot at magpatingin kaagad sa kanilang 

doktor. Kung ang mga epektong ito ay hindi ginagamot maaari silang maging nakamamatay. Ang tumaas na saklaw ng sepsis ay 

naobserbahan sa telmisartan lamang, gayunpaman ay hindi maaaring ibukod para sa Telmisartan/Hydrochlorothiazide.

Mga posibleng side effect ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide:

Karaniwang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao): 

Pagkahilo.

Mga hindi pangkaraniwang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao):

Nabawasan ang mga antas ng potasa sa dugo, pagkabalisa, nahimatay (syncope), pakiramdam ng tingling, pin at karayom   

(paraesthesia), pakiramdam ng pag-ikot (vertigo), mabilis na tibok ng puso (tachycardia), mga sakit sa ritmo ng puso, mababang presyon 

ng dugo, isang biglaang pagbagsak ng dugo presyon kapag tumayo ka, igsi ng paghinga (dyspnea), pagtatae, tuyong bibig, utot, 

pananakit ng likod, pulikat ng kalamnan, pananakit ng kalamnan, erectile dysfunction (kawalan ng kakayahang makakuha o panatilihin 

ang erection), pananakit ng dibdib, pagtaas ng antas ng uric acid sa dugo.

Bihirang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao):

Pamamaga ng baga (bronchitis), pag-activate o paglala ng systemic lupus erythematosus (isang sakit kung saan inaatake ng 
immune system ng katawan ang katawan, na nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan, pantal sa balat at lagnat); 
namamagang lalamunan, inflamed sinuses; malungkot (depression), nahihirapang makatulog (insomnia), may kapansanan sa 
paningin, nahihirapang huminga, pananakit ng tiyan, paninigas ng dumi, bloating (dyspepsia), nasusuka (pagsusuka), 
pamamaga ng tiyan (gastritis), abnormal na paggana ng atay (mga pasyenteng Hapones ay mas malamang na makaranas ng 
side effect na ito), pamumula ng balat (erythema), mga reaksiyong alerhiya tulad ng pangangati o pantal, pagtaas ng 
pagpapawis, pantal (urticaria), pananakit ng kasukasuan (arthralgia) at pananakit sa mga paa't kamay,



kalamnan cramps, flu-like-illness, pananakit, mababang antas ng sodium, tumaas na antas ng creatinine, hepatic 
enzymes o creatine phosphokinase sa dugo.

Ang mga masamang reaksyon na naiulat sa isa sa mga indibidwal na sangkap ay maaaring potensyal na masamang reaksyon 
sa Telmisartan/Hydrochlorothiazide, kahit na hindi naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok sa produktong ito.

Telmisartan
Sa mga pasyente na kumukuha ng telmisartan lamang, ang mga sumusunod na karagdagang epekto ay naiulat:

Mga hindi pangkaraniwang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao):

Impeksyon sa upper respiratory tract (hal. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections, 
kakulangan sa red blood cells (anemia), mataas na potassium level, mabagal na tibok ng puso (bradycardia), 
kapansanan sa bato kabilang ang talamak na kidney failure, panghihina, ubo .

Bihirang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao):

Mababang bilang ng platelet (thrombocytopenia), pagtaas sa ilang mga puting selula ng dugo

(eosinophilia), malubhang reaksiyong alerhiya (hal. hypersensitivity, anaphylactic reaction, pantal sa droga), mababang 
antas ng asukal sa dugo (sa mga pasyenteng may diabetes), sira ang tiyan, eksema (isang sakit sa balat), arthrosis, 
pamamaga ng mga tendon, pagbaba ng hemoglobin (isang dugo protina), antok.

Napakabihirang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10,000 tao): Progressive scarring ng lung tissue 
(interstitial lung disease) **

* Ang kaganapan ay maaaring nangyari sa pamamagitan ng pagkakataon o maaaring nauugnay sa isang mekanismo na kasalukuyang hindi alam.

* * Ang mga kaso ng progresibong pagkakapilat ng tissue sa baga ay naiulat habang umiinom ng 
telmisartan. Gayunpaman, hindi alam kung telmisartan ang dahilan.

Hydrochlorothiazide
Sa mga pasyenteng kumukuha ng hydrochlorothiazide lamang ang mga sumusunod na karagdagang epekto ay naiulat:

Karaniwang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao): 

Nakakaramdam ng sakit (pagduduwal), mababang antas ng magnesiyo sa dugo.

Bihirang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao):

Pagbawas sa mga platelet ng dugo, na nagpapataas ng panganib ng pagdurugo o pasa (maliit na purple-red mark sa balat o iba 

pang tissue na dulot ng pagdurugo), mataas na antas ng calcium sa dugo, sakit ng ulo.

Napakabihirang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10,000 tao):

Tumaas na pH (nabalisa ang balanse ng acid-base) dahil sa mababang antas ng chloride sa dugo.

Acute respiratory distress (kabilang sa mga palatandaan ang matinding igsi ng paghinga, lagnat, panghihina, at pagkalito).

Mga side effect ng hindi kilalang dalas (Hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data): Pamamaga ng salivary 
gland, bumababa sa bilang (o kahit na kakulangan) ng mga selula sa dugo, kabilang ang mababang bilang ng pula at 
puting selula ng dugo, malubhang reaksiyong alerhiya (hal. hypersensitivity, anaphylactic reaction ), pagbaba o 
pagkawala ng gana, pagkabalisa, pagkahilo, panlalabo o paninilaw ng paningin, pagbaba sa paningin at pananakit ng 
mata (mga posibleng senyales ng pag-iipon ng likido sa vascular layer ng mata (choroidal effusion) o acute myopia o 
acute-angle closure glaucoma), pamamaga ng mga daluyan ng dugo (vasculitis necrotising), inflamed pancreas, upset 
na tiyan, paninilaw ng balat o mata (jaundice), lupus-like syndrome (isang kondisyon na ginagaya ang isang sakit na 
tinatawag na systemic lupus erythematosus kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang katawan);mga sakit 
sa balat tulad ng namamagang mga daluyan ng dugo sa balat, tumaas na sensitivity sa sikat ng araw, pantal, pamumula 
ng balat, paltos ng mga labi, mata o bibig, balat at pagbabalat , lagnat (mga posibleng senyales ng erythema 
multiforme), panghihina, pamamaga ng bato o may kapansanan sa paggana ng bato, glucose sa ihi (glycosuria), lagnat,



may kapansanan sa balanse ng electrolyte, mataas na antas ng kolesterol sa dugo, pagbaba ng dami ng dugo, pagtaas ng 
antas ng glucose sa dugo, kahirapan sa pagkontrol sa mga antas ng glucose sa dugo/ihi sa
mga pasyenteng may diagnosis ng diabetes mellitus, o taba sa dugo, Kanser sa balat at labi (Non-melanoma 
skin cancer).

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme

Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard o hanapin ang MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa pamamagitan ng pag-

uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.
Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton o paltos pagkatapos ng "EXP". Ang petsa ng 

pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon sa pag-iimbak ng temperatura. Mag-imbak sa orihinal 

na pakete upang maprotektahan mula sa kahalumigmigan.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide
Ang mga aktibong sangkap ay telmisartan at hydrochlorothiazide.

Ang bawat tablet ay naglalaman ng 40 mg telmisartan at 12.5 mg hydrochlorothiazide. Ang 
bawat tablet ay naglalaman ng 80 mg telmisartan at 12.5 mg hydrochlorothiazide. Ang 
bawat tablet ay naglalaman ng 80 mg telmisartan at 25 mg hydrochlorothiazide.

Ang iba pang mga sangkap ay:
Cellulose, microcrystalline, lactose monohydrate, mannitol, sodium hydroxide, meglumine, povidone 
(K30), magnesium stearate, sodium stearyl fumarate, red ferric oxide (E172) [para sa 40 mg/12.5 mg at 80 
mg/12.5 mg tablets] at yellow ferric oxide (E172) [para sa 80 mg/25 mg na tablet].

Ano ang hitsura ng Telmisartan/Hydrochlorothiazide at mga nilalaman ng pack
40 mg/12.5 mg na tablet: Puti hanggang puti sa isang gilid at pula, posibleng may batik-batik, sa kabilang panig, 
biconvex, bilayer, pahaba na hugis, hindi pinahiran na mga tablet, humigit-kumulang 13 mm ang haba at 6.2 mm 
ang lapad, na nilagyan ng "T1" sa red side at plain sa kabilang side.
80 mg/12.5 mg na tablet: Puti hanggang puti sa isang gilid at pula, posibleng may batik-batik, sa kabilang panig, 
biconvex, bilayer, pahaba na hugis, hindi pinahiran na mga tablet, humigit-kumulang 16.2 mm ang haba at 7.9 mm 
ang lapad, na nilagyan ng "T2" sa red side at plain sa kabilang side.
80 mg/25 mg na tableta: Puti hanggang puti sa isang gilid at dilaw, posibleng may batik-batik, sa kabilang panig, biconvex, 
bilayer, pahaba na hugis, hindi pinahiran na mga tablet, humigit-kumulang 16.2 mm ang haba at 7.9 mm ang lapad, na 
nilagyan ng "T2" sa dilaw na bahagi at plain sa kabilang panig.

Magagamit sa mga pack ng Aluminium/ Aluminum blisters na naglalaman ng 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 o 100 
na tablet.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing



May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Accord Healthcare Limited 
Sage House, 319 Pinner Road, North 
Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United 
Kingdom

Manufacturer
Accord Healthcare Limited, Sage 
house, 319 Pinner road, North Harrow, 
Middlesex HA1 4HF, United Kingdom

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Ang Netherlands

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

Ang produktong panggamot na ito ay pinahintulutan sa Member States ng EEA sa ilalim ng mga sumusunod na pangalan:

Austria Telmisartan/Hydrochlorothiazid Accord 40 mg/12.5 mg, 80 
mg/12.5 mg, 80 mg/25 mg Tabletten

Alemanya Telmisartan/Hydrochlorothiazid Accord 40 mg/12.5 mg, 80 
mg/12.5 mg, 80 mg/25 mg Tabletten

Estonia Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord
Finland Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord 40 mg/12.5 mg, 80 

mg/12.5 mg, 80 mg/25 mg tabletit/ tabletter
Ireland Telmisartan/Hydrochlorothiazide 40 mg/12.5 mg, 80 mg/12.5 mg, 80 

mg/25 mg tablet
Italya Telmisartan at Idroclorotiazide Accord
Latvia Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord 40 mg/12.5 mg, 80 

mg/12.5 mg, 80 mg/25 mg tablet
Lithuania Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord 40 mg/12.5 mg, 80 

mg/12.5 mg, 80 mg/25 mg tabletės
Ang Netherland Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 mg/12.5 mg, 80 

mg/12.5 mg, 80 mg/25 mg tabletten
Poland Telmidon
Nagkakaisa

Kaharian
Telmisartan/Hydrochlorothiazide 40 mg/12.5 mg, 80 mg/12.5 mg, 80 
mg/25 mg tablet

France TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD 40 mg/12.5 
mg, 80 mg/12.5 mg, 80 mg/25 mg comprimés

Huling naaprubahan ang leaflet na ito noong 12/2021.


