
הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•

 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או
4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן

 בצורה נשלט שאינו גבוה דם בלחץ לטיפול משמש.
DiovanCo- בלבד בודד חומר ידי על מספקת

 נמוכה בדם הנתרן או האשלגן רמת אם•
 גבוהה בדם הסידן רמת אם או, מהרגיל
.הטיפול למרות מהרגיל

.גאוט לך יש אם•
 לקוי כליות תפקוד או סוכרת לך יש אם•

 דם לחץ להורדת בתרופה מטופל ואתה
.אליקירן המכילה

 שלך לרופא ספר, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם
Diovan.Co- את תיקח ואל

.חדשה כליה לאחרונה קיבלת אם•
 זוהי. מהיפראלדוסטרוניזם סובל אתה אם•

 מייצרות שלך האדרנל בלוטות שבה מחלה
 חל זה אם. אלדוסטרון מהורמון מדי יותר
.מומלץ אינוDiovan- Co-ב השימוש, עליך

.כליות או כבד מחלת לך יש אם•
 והפנים הלשון של נפיחות חווית פעם אי אם•

 אנגיואדמה הנקראת אלרגית מתגובה הנגרמת
ACE),  מעכבי כולל( אחרת תרופה נטילת בעת
 מתרחשים אלו תסמינים אם. שלך לרופא ספר

 מיד הפסקDiovan ,Co- נוטל אתה כאשר
 לקחת לא ולעולםDiovan Co- את לקחת
 לוואי תופעות"4,  סעיף גם ראה. שוב אותו

".אפשריות
 להיות העשויים, פרקים וכאבי פריחה, חום לך יש אם•

 מה(SLE,  מערכתית אדמנתית זאבת של סימנים
).אוטואימונית מחלה שנקרא

 של גבוהות רמות, גאוט, סוכרת לך יש אם•
.בדם טריגליצרידים או כולסטרול

 בחומרים שימוש עם אלרגיות תגובות לך היו אם•
( הזה מהסוג דם לחץ להורדת אחרים

 יש אם אוII)  אנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים
.אסטמה או אלרגיה לך

 אלה. עיניים כאבי או בראייה ירידה חווה אתה אם•
 נוזלים הצטברות של תסמינים להיות יכולים
 או) כורואיד תפליט( העין של הדם כלי בשכבת
 תוך לקרות ויכולים שלך בעין בלחץ עלייה
 זהDiovan .Co- נטילת לאחר שבועות עד שעות
מטופל לא אם, קבוע ראייה לאובדן להוביל יכול

לכן קודם לך היה אם.

 יכול אתה סולפונאמיד או לפניצילין אלרגיה
.זאת לפתח יותר גבוה בסיכון להיות

 הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם•
:גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות

( נוער ובני בילדיםDiovan- Co-ב השימוש
.מומלץ אינו) שנים18  לגיל מתחת

 המשמשת תרופה), ריפאמיצין קבוצת( מסוימת אנטיביוטיקה•
 תרופה או) ציקלוספורין( השתל דחיית מפני להגנה

 איידסHIV/ בזיהום לטיפול המשמשת אנטי-רטרו-ויראלית
 של ההשפעה את להגביר עשויות אלו תרופות). ריטונוויר(

-Diovan.Co
" (פוינטס דה טורסאד"ל לגרום שעלולות תרופות•

( אנטי-ריתמיות תרופות כגון), סדיר לא לב קצב
 וכמה) לב בבעיות לטיפול המשמשות תרופות
.פסיכוטיות אנטי תרופות

 כגון, שלך בדם הנתרן כמות את להפחית שעשויות תרופות•
 תרופות, פסיכוטיות אנטי תרופות, דיכאון נוגדות תרופות
.אפילפטיות אנטי

, אלופורינול כגון, בגאוט לטיפול תרופות•
.סולפינפירזון, פרובנציד

.טיפוליים וסידןD  ויטמין תוספי•
 דרך תרופות( בסוכרת לטיפול תרופות•

).אינסולין או מטפורמין כגון הפה
 כולל שלך הדם לחץ להורדת אחרות תרופות•

, אנלפריל כגון(ACE  מעכבי, מתילדופה
 גם ראה( אליסקירן או') וכו ליסינופריל

Diovan- ליטול אין" הכותרות תחת מידע
"Coזהירות ואמצעי אזהרות-"ו.("

 כגון, הדם לחץ להגברת תרופות•
.אדרנלין או נוראדרנלין

 תרופות( אחרים דיגיטליים גליקוזידים או דיגוקסין•
).לב בבעיות לטיפול המשמשות

, בדם הסוכר רמות את להעלות העלולות תרופות•
.בטא חוסמי או דיאזוקסיד כגון

 כגון), בסרטן לטיפול המשמשות( ציטוטוקסיות תרופות•
methotrexateאו .cyclophosphamide

 סטרואידיים לא דלקת נוגדי כגון כאבים משככי•
,(NSAIDs)2- מעכבי כולל cyclooxygenase
 וחומצהCox) 2- מעכבי( סלקטיביים

.גרם3 >  אצטילסליצילית
.טובוקורארין כגון, שרירים להרפיית תרופות•
 המשמשות תרופות( אנטי-כולינרגיות תרופות•

 התכווצויות כגון הפרעות במגוון לטיפול
   שלפוחית התכווצות, העיכול במערכת
 התכווצויות, תנועה מחלת, אסטמה, השתן

).להרדמה וכסיוע פרקינסון מחלת, שרירים

 פרקינסון במחלת לטיפול המשמשת תרופה( אמנטדין•
 מסוימות מחלות של מניעה או לטיפול גם ומשמשת
).וירוסים ידי על הנגרמות

 המשמשות תרופות( וקולסטיפול כולסטירמין•
 שומנים של גבוהות ברמות לטיפול בעיקר
).בדם

 להשתלת המשמשת תרופה, ציקלוספורין•
.איברים דחיית למנוע כדי איברים

 תרופות( הרדמה וחומרי שינה כדורי, אלכוהול•
 כאבים משכך או שינה אפקט בעלות

).ניתוח במהלך למשל המשמשות
 המשמשים סוכנים( יוד של ניגוד חומרי•

).הדמיה לבדיקות

להריון) להיכנס עלול או( שאתה

 לקחת להפסיק לך ימליץ כלל בדרך שלך הרופא
 ברגע או להריון שתיכנס לפניDiovan Co- את

 לקחת לך וימליץ, בהריון שאתה יודע שאתה
Diovan-Diovan. Co Co- במקום אחרת תרופה
 ליטול ואסור, ההריון בתחילת מומלצת אינה
 שהיא מכיוון, חודשים3  מעל בהריון אותה
 משתמשים אם לתינוקך חמור נזק לגרום עלולה

.להריון השלישי החודש לאחר בה

 של העבודה עומס את מגביר גבוה דם לחץ
 לפגוע יכול זה, מטופל לא אם. והעורקים הלב
 ועלול, והכליות הלב, המוח של הדם בכלי
 ספיקת אי או לב ספיקת אי, מוחי לשבץ לגרום
 הסיכון את מגביר גבוה דם לחץ. כליות

 לנורמלי הדם לחץ הורדת. לב להתקפי
.אלו הפרעות לפתח הסיכון את מפחיתה

 או( שאתה חושב אתה אם שלך לרופא לספר עליך
 מומלצת אינהDiovan Co-. בהריון) להפוך עלול

 הינך אם אותה ליטול ואסור, ההריון בתחילת
 עלולה שהיא מכיוון, חודשים-3 מ יותר בהריון
 ראה( זה בשלב בשימוש לתינוקך חמור לנזק לגרום
).הריון סעיף

:זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמהDiovan Co- מהי1.
Diovan- נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Co
DiovanCo- לקחת איך3.
אפשריות לוואי תופעות4.

DiovanCo- את לאחסן איך5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

, אנלפריל לדוגמה(ACE  מעכבי°
 לך יש אם במיוחד), רמיפריל, ליסינופריל

.לסוכרת הקשורות בכליות בעיות
אליקירן °

מפתח אתה אם או עור סרטן לך היה אם•

-DIOVANCO®טיפול. הטיפול במהלך צפוי בלתי עור נגע 
 טווח ארוך שימוש במיוחד, בהידרוכלורותיאזיד

 לסוגים הסיכון את להגביר עלול, גבוהים במינונים
 עור סרטן( והשפתיים העור סרטן של מסוימים

 מחשיפה שלך העור על הגן). מלנומה שאינו
Diovan.Co- נטילת בזמןUV  וקרני לשמש

 כולל( ריאות או נשימה בעיות חווית אם•
 צריכת בעקבות) בריאות נוזלים או דלקת

 מפתח אתה אם. בעבר הידרוכלורותיאזיד
 לאחר נשימה קשיי או חמור נשימה קוצר
 לטיפול מיד פנהDiovan ,Co- נטילת
.רפואי

Diovan-Co-ו אחרות תרופות
 נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

 ליטול עשוי או אחרות תרופות לאחרונה
.אחרות תרופות

-DiovanCo® 80ג"מ12.5 /ג"מ 

סרט מצופות טבליות

-DiovanCo® 160ג"מ12.5 /ג"מ 

סרט מצופות טבליות

-DiovanCo® 160ג"מ25 /ג"מ 

סרט מצופות טבליות

 זהירות ואמצעי אזהרות
שלך הרופא עם שוחח

, אשלגן חוסכות תרופות נוטל אתה אם•
 המכילים מלח תחליפי, אשלגן תוספי
 את המגבירות אחרות תרופות או אשלגן
 ייתכן. הפרין כגון בדם האשלגן כמות

 כמות את לבדוק יצטרך שלך שהרופא
.קבוע באופן בדם האשלגן

בדם אשלגן של נמוכות רמות לך יש אם•
.
.קשות הקאות או שלשולים לך יש אם•
( מים טבליות של גבוהים מינונים נוטל אתה אם•

).משתנים
.חמורה לב מחלת לך יש אם•
 התקף חווית או לב ספיקת מאי סובל אתה אם•

 לגבי הרופא הוראות אחר בקפידה עקבו. לב
 גם עשוי שלך הרופא. ההתחלתי המינון
.שלך הכליות תפקוד את לבדוק

 עורק של מהיצרות סובל אתה אם•
.הכליה

 נטילת לפני לדעת עליך מה2.
-DiovanCo משמשת היא ולמהDiovan Co- מהי1.

 שני מכילותDiovan Co- של סרט מצופות טבליות
וvalsartan  הנקראים פעילים חומרים

.hydrochlorothiazide-עוזרים הללו החומרים שני 
).דם לחץ יתר( גבוה דם לחץ על לשלוט

" המכונה תרופות לקבוצת שייךולסרטן•
II",  אנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים
. גבוה דם לחץ על בשליטה המסייעים
 להידוק שגורם בגוף חומר הואII  אנגיוטנסין

לעלות שלך הדם ללחץ גורם ובכך, הדם כלי

. Valsartanההשפעה חסימת ידי על פועל 
 הדם כלי, מכך כתוצאהII.  אנגיוטנסין של

.יורד הדם ולחץ נרגעים

 הנקראות תרופות לקבוצת שייךהידרוכלורותיאזיד•
"). מים טבליות" בשם גם הידועים( תיאזיד משתני

Hydrochlorothiazideהשתן תפוקת את מגביר ,
.הדם לחץ את מוריד שגם מה

Diovan Co- אם הטיפול השפעת על להשפיע ניתן
 ייתכן. אחרות מסוימות תרופות עם יחד נלקחת
 באמצעי לנקוט, המינון את לשנות צורך שיהיה
 את להפסיק מסוימים במקרים או, אחרים זהירות
 התרופות על במיוחד חל זה. התרופות אחת נטילת
:הבאות

Diovan:Co- ליטול אין
, לוולסרטן) יתר רגיש( אלרגי אתה אם•

( סולפונאמיד של נגזרות, הידרוכלורותיאזיד
להידרוכלורותיאזיד כימית הקשורים חומרים

 זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או)
6). בסעיף המפורטים(

 או מניקה את אם שלך לרופא ספר•
להניק להתחיל עומדת

 והרופא, מניקות לאמהות מומלצת אינה.
 אם עבורך אחר טיפול לבחור עשוי שלך

 או נולד תינוקך אם במיוחד, להניק ברצונך
DiovanCo- עת בטרם נולד

 של סוגים בכמה לטיפול המשמשת תרופה, ליתיום•
.פסיכיאטריות מחלות

 את להגביר שעלולים חומרים או תרופות•
.שלך בדם האשלגן כמות
 תחליפי או אשלגן תוספי כוללים אלה
 תרופות, אשלגן המכילים מלח

.והפרין אשלגן חוסכות
 האשלגן כמות את להפחית שעשויות תרופות•

), מים טבליות( משתנים כגון, שלך בדם
, משלשלים, קורטיקוסטרואידים

G. פניצילין או אמפוטריצין, קרבנוקסולון

( להריון חודשים-3 מ יותראתה אם•
Diovan- Co-מ גם להימנע עדיף

).הריון סעיף ראה-  ההריון בתחילת
 דרכי של הרס, כבד מחלתחמָּורלך יש אם•

 שחמת( הכבד בתוך הקטנות המרה
 בכבד מרה של להצטברות המוביל) מרה

).כולסטזיס(
.כליות מחלתחמָּורלך יש אם•
).אנוריה( שתן לייצר מסוגל אינך אם•
.מלאכותית בכליה מטופל אתה אם•

/HydrochlorothiazideValsartan

במכונות ושימוש נהיגה

 או בכלים משתמשים, ברכב נוהגים שאתם לפני
 אחרות פעילויות מבצעים או מכונות מפעילים
Diovan Co- כיצד יודעים שאתם ודאו, ריכוז הדורשות
 אחרות רבות תרופות כמו. עליכם משפיעה

Diovan Co-, גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות
 על ולהשפיע לסחרחורת פעם מדי לגרום עלולה
.הריכוז יכולת

 לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
 מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל

.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו•
 את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•

.הרוקח או הרופא
 את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

 אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה
.לשלך זהים שלהם המחלה סימני

 הכליות תפקוד את לבדוק עשוי שלך הרופא
 למשל( האלקטרוליטים וכמות הדם לחץ, שלך

ואלכוהול שתייה, מזון עםDiovan Co- נטילת.קבועים זמן במרווחי בדמך) אשלגן

 ליטול אין" הכותרת תחת מידע גם ראה
-Diovan"Co

 הרופא עם שתדבר עד אלכוהול מנטילת הימנע
 לרדת שלך הדם ללחץ לגרום עלול אלכוהול. שלך
 או לסחרחורת הסיכון את להגביר או/ו יותר

.עילפון לתחושת
 לשמש העור של מוגברת לרגישות לגרום עלולה.

-DiovanCo

הריון והנקה
עליך לספר לרופא שלך אם אתה חושב  •

TITLE - VALSARTAN + HCTZ / DIOVAN HCT CO-DIOVAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-valsartan-hydrochlorothiazide-diovan-hct-co-diovan-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7746.pdf


DiovanCo- לקחת שכחת אםDiovanCo- לקחת איך3.
 שאתה ברגע אותה קח, מנה ליטול שכחת אם
 הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זוכר
.שהחמצת המנה על דלג, שלך
 על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין
.שנשכחה מנה

 עם חריפה גלאוקומה או) כורואיד תפליט(
)זווית סגירת

( יותר תכופים זיהומים, גרון כאב, חום•
)אגרנולוציטוזיס

( ובלבול חולשה, חום, חמור נשימה קוצר•
)חריפה נשימתית מצוקה תסמונת

 התדירות את להעריך ניתן לא(ידוע לא
:)הזמינים מהנתונים

נשימה קשיי•
השתן בתפוקת חמורה ירידה•

 לעורר שיכולה( בדם נתרן של נמוכה רמה•
 או/ו שרירים עוויתות, בלבול, עייפות

)חמורים במקרים פרכוסים
 עם לעיתים( בדם אשלגן של נמוכה רמה•

,שרירים התכווצויות, שרירים חולשת
)תקין לא לב קצב

 עם( בדם לבנים תאים של נמוכה רמה•
 כאב, עור דלקות, חום כמו תסמינים

עקב בפה כיבים או גרון
)חולשה, זיהומים

 במקרים, שיכולה( בדם מוגברת הבילירובין רמת•
)צהובים ועיניים לעור לגרום, חמורים

 גדלה וקריאטינין בדם אוריאה חנקן רמת•
 כליות תפקוד על להעיד שיכול מה( בדם
)תקין לא

, שיכולה( עלתה בדם השתן חומצת רמת•
)גאוט לעורר, חמורים במקרים

)התעלפות( סינקופה•

 התדירות את להעריך ניתן לא(ידוע לא
:)הזמינים מהנתונים

)בולוס דרמטיטיס של סימן( שלפוחיות מעורר עור•
 חלק עם יחד גירוד בלי או עם בעור פריחה•

 כאבי, חום: הבאים התסמינים או מהסימנים
 או/ו נפוחות לימפה בלוטות, שרירים כאבי, פרקים

שפעת דמויי תסמינים

( גירוד, חום, אדומים-סגולים כתמים, פריחה•
)דם כלי של דלקת של תסמינים

 עם לעיתים( דם טסיות של נמוכה רמה•
)חריגות חבורות או דימום

 עם לעיתים( בדם אשלגן של גבוהה רמה•
)תקין לא לב קצב, שרירים התכווצויות

 כגון תסמינים עם( אלרגיות תגובות•
 או נשימה קשיי, כוורות, גירוד, פריחה
)סחרחורת, בליעה

עקִצּוץ; פריחה; ובגרון בפנים בעיקר נפיחות•
כבד תפקודי בערכי עלייה•
 התאים ואחוז ירדה ההמוגלובין רמת•

, עלולים ששניהם( ירד בדם האדומים
).אנמיה לעורר, חמורים במקרים

כליות ספיקת אי•

 לעורר שיכולה( בדם נתרן של נמוכה רמה•
 או/ו שרירים עוויתות, בלבול, עייפות

)חמורים במקרים פרכוסים

:)אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי(מׁשְּותףָ
בדם נתרן של נמוכה רמה•

בדם מגנזיום של נמוכה רמה•

בדם שתן חומצת של גבוהה רמה•

פריחה של אחרים וסוגים מגרדת פריחה•

מופחת תיאבון•

קלות והקאות בחילות•

בעמידה עילפון, סחרחורת•

זקפה על לשמור או להשיג יכולת חוסר•

:)אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(מאוד נדיר
, פריחה כמו תסמינים עם דם כלי של דלקת•

חום, אדומים-סגולים כתמים
)וסקוליטיס(

 או נשימה קשיי, כוורות, גירוד, פריחה•
 רגישות תגובות( סחרחורת, בליעה
)יתר

( חום, שרירים הפרעת, מפרקים כאבי, בפנים פריחה•
)אריתמטוזוס זאבת

)לבלב דלקת( העליונה בבטן עזים כאבים•
, צפצופים, שיעול, חום עם נשימה קשיי•

 כולל נשימתית מצוקה( נשימה קוצר
)ריאות ובצקת ריאות דלקת

( כהה שתן, נשימה קוצר, עייפות, חיוור עור•
)המוליטית אנמיה

 עקב בפה כיבים או גרון כאב, חום•
)לויקופניה( זיהומים

ועוויתות שרירים עוויתות, עייפות, בלבול•

היפוכלורמית אלקלוזה( מהירה נשימה,

(

)פירקסיה( חום•
)אסתניה( חולשה•
 שאינו עור סרטן( והשפתיים העור סרטן•

)מלנומה

 מכילה מה נוסף ומידע האריזה תכולת6.
-DiovanCo

 שחלק ייתכן. טבליות98  או56 28,
.ישווקו לא מהגדלים

 שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
 התוצאות את להשיג לך יעזור זה. לך אמר

לוואי לתופעות הסיכון את ולהוריד ביותר הטובות

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק.

 ג"מ-25 ו ואלסרטן ג"מ160  מכיל.
 מכילDiovan-Co-160/25  הידרוכלורותיאזיד

 הידרוכלורותיאזיד ג"מ-12.5 ו ואלסרטן ג"מ160
 של ג"מ-12.5 וDiovan. Co-160/12.5  ו

 של ג"מ80  מכילvalsartan  הידרוכלורותיאזיד
80/12.5-DiovanCo

 באריזות מגיעות הטבליות. השני בצד.
. טבליות98  או56 28,  המכילות שלפוחיות

 בצדNVR- ישווקו לא מהגדלים שחלק ייתכן
 הם. וסגלגל כתום חום טבליותHXH  ו אחד

DiovanCo-160/25  מסומנים

לוואי תופעות על דיווח

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

 תופעות על ישירות לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות
 לוואי תופעות על דיווח ידי על. למטה פרטים ראה( לוואי
 תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה

.זו

 מבחינים אינם לרוב גבוה דם לחץ עם אנשים
 נורמליים להרגיש עשויים רבים. זו לבעיה בסימנים

 את לקיים לך חשוב יותר עוד זה את הופך זה. למדי
 מרגיש אתה אם גם שלך הרופא עם שלך הפגישות

.טוב

DiovanCo- ליטול תפסיק אם
 הדם ללחץ לגרום עלולהDiovan- Co-ב הטיפול הפסקת
 שלך התרופה את לקחת תפסיק אל. להחמיר שלך הגבוה
.זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

 בתדירות או מאוד נדירות אלו לוואי תופעות
.ידועה שאינה

ויצרן שיווק אישור בעל
, הללו מהתסמינים אחד מקבל אתה אם

 לרופא מיד ופנהDiovan Co- ליטול הפסק
 ואמצעי אזהרות"2  סעיף גם ראה( שלך

").זהירות

 הלא המרכיבים את גם מכילות הטבליות
מים נטול קולואידית סיליקה: הבאים פעילים

, סטארט מגנזיום, היפרומלוז, קרוספוווידון,
,מיקרו-גבישית תאית

(E172)  אדומה ברזל תחמוצת, טלק8000,  מאקרוגול

(E171). חמצני דו וטיטניום

:)אנשים1,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(נדִָיר

 רגישות עקב( בעור ושלפוחיות נפיחות•
)לשמש מוגברת

בדם סידן של גבוהה רמה•

בדם סוכר של גבוהה רמה•

בשתן סוכר•

הסוכרתי המטבולי במצב החמרה•

 או בבטן נוחות אי, שלשול, עצירות•
 שעלולות בכבד הפרעות, במעיים

צהובים ועיניים עור עם יחד להתרחש

סדירות לא לב פעימות•

ראש כאב•

שינה הפרעות•

)דיכאון( עצוב רוח מצב•
 עם לעיתים( דם טסיות של נמוכה רמה•

)לעור מתחת חבורות או דימום
סחרחורת•

תחושה חוסר או עקצוץ•

ראייה הפרעת•

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה  של טבליות כמה בדיוק לך יגיד שלך הרופא
-Diovan Coמגיב אתה שבו לאופן בהתאם. לקחת 
 יותר גבוה מינון להציע עשוי שלך הרופא, לטיפול

.יותר נמוך או

Ireland. 4, Road, Ballsbridge, Dublin Park, Merrion

Building, Elm Limited, Vista IrelandNovartis

מאוחד

מלַכְּות
צהובים כרטיסים תוכנית

yellowcardwww.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר :כוללות הלוואי תופעות
אפשריות לוואי תופעות4.

:)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(נדִָיר
שיעול•
נמוך דם לחץ•
סחרחורת•
 בפה יובש, צמא של תסמינים עם( התייבשות•

יבש עור, כהה שתן, נדיר שתן מתן, ובלשון
(

שרירים כאב•
עייפות•
תחושה חוסר או עקצוץ•

מטושטשת ראייה•

באוזניים) זמזום, שריקה כגון( רעשים•

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

DiovanCo- את לאחסן איך5.
 תחמוצת מכילותDiovan Co-80/12.5  טבליות, בנוסף
Diovan Co-160/25  וטבליות(E172),  צהובה ברזל

 ברזל ותחמוצת(E172)  צהובה ברזל תחמוצת מכילות
(E172). שחורה
 ותכולתDiovan Co- נראית איך

האריזה

 טבליה הואDiovan Co- של המומלץ המינון•
.ליום אחת

 את ליטול להפסיק או המינון את לשנות אין•
.ברופא להיוועץ מבלי הטבליות

יום בכל שעה באותה התרופה את ליטול יש•
.בבוקר כלל בדרך,

.אוכל בלי או עםDiovan Co- ליטול ניתן•
.מים כוס עם הטבליה את לבלוע•

 של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק•
.ילדים

 התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין•
 התפוגה תאריך. הקרטון גבי על המצוין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס

 באריזה אחסן30ºC.  מעל לאחסן אין•
.לחות מפני להגן מנת על המקורית

 מבחין אתה אם בתרופה תשתמש אל•
.חבלה סימני מראה או פגומה שהאריזה

 או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין•
 כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת
. יותר בהן משתמש שאינך תרופות לזרוק

.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים

 זה בעלון מעוניין או, נוסף מידע תרצה אם
 רפואי מידע עם קשר צור אנא, אחר בפורמט

Ltd- UK pharmaceuticals ,Novartis ב
01276.698370  טלפון מספר

 חמורות להיות עלולות הלוואי מתופעות חלק
:מיידי רפואי טיפול ומצריכות

 חווה אתה אם שלך לרופא מיד לפנות עליך•
:כגון, אנגיואדמה של תסמינים

נפוחים לוע או לשון, פנים•
בבליעה קושי•
נשימה וקשיי כוורות•

, אדום עור, לפריחה הגורמת חמורה עור מחלת•
 קילוף, בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות

)רעיל אפידרמיס נמק( חום, עור
 לחץ עקב בעיניים כאב או בראייה ירידה•

 הצטברות של אפשריים סימנים( גבוה
העין של הדם כלי בשכבת נוזלים

 התדירות את להעריך ניתן לא(ידוע לא
:)הזמינים מהנתונים

( תכופים וזיהומים חבורות, חולשה•
)אפלסטית אנמיה

 אפשריים סימנים( השתן בתפוקת חמורה ירידה•
)כליות ספיקת אי או כליות להפרעת

 או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות, אדום עור, פריחה•
 של אפשריים סימנים( חום, עור קילוף, בפה

)מולטיפורמה אריתמה
שרירים התכווצות•

 זכויות 2022 בפברואר לאחרונה עודכן זה עלון

Limited UK Pharmaceuticals.Novartis  יוצרים

 שלפוחיות באריזות מגיעות הטבליות. השני בצד.
 שחלק ייתכן. טבליות98  או56 28,  המכילות
 טבליותHGH  ו אחד בצדCG- ישווקו לא מהגדלים

80/12.5  מסומנים הם. וסגלגל בהיר כתום בצבע
-DiovanCo

 מוצרים עם דווחו הבאות הלוואי תופעות
 אוvalsartan  המכילים

hydrochlorothiazideבלבד:
 ממהDiovan Co- יותר לוקח אתה אם

 חמורה סחרחורת חווה אתה אם צריך שאתה
.לרופא מיד ופנה שכב, התעלפות או/ו

 פנה, טבליות מדי יותר בטעות נטלת אם
.החולים לבית או לרוקח, לרופא

ולסרטן
:)אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(מאוד נדיר

סחרחורת•

שלשולים•
מפרקים כאב•

הידרוכלורותיאזיד

:)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(נדִָיר
ספינינג תחושת•
בטן כאבי•

:)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי(שכיח מאד
בדם אשלגן של נמוכה רמה•
בדם שומנים של עלייה•

 שלפוחיות באריזות מגיעות הטבליות. השני בצד
 אדומות הן טבליותHHH  ו אחד בצדCG- המכילות

DiovanCo300014015-GB-160/12.5  מסומנים הם. וסגלגלות כהות

 Schito, 131, 80058 Torre Annunziata )NA(, איטליה

Novartis Farma SPA ViaProvinciale

בעל רישיון המוצר והיצרן הם:
אם יש לך שאלות נוספות לגבי השימוש 


