
أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار بأي أصبت إذا  •

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي.

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

يتم ال الذي الدم ضغط ارتفاع لعالج  Diovan-Coيستخدم

بمفردها.واحدة مادة بواسطة كاف بشكل فيه التحكم

الدم في الصوديوم أو البوتاسيوم مستوى كان إذا•

في الكالسيوم مستوى كان إذا أو الطبيعي ، من أقل

العالج.من الرغم على الطبيعي المعدل من أعلى الدم

النقرس.مرض لديك كان إذا  •

ضعف أو السكري مرض من تعاني كنت إذا  •

ضغط لخفض بدواء وتعالج الكلى وظائف

أليسكيرين.على يحتوي الدم

وال طبيبك أخبر سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

.Diovan-Coتتناول

جديدة.كلية مؤخراً تلقيت قد كنت إذا  •

هذا األلدوستيرونية. فرط من تعاني كنت إذا  •

من الكثير الكظرية الغدد فيه تفرز مرض

ينطبق هذا كان إذا األلدوستيرون. هرمون

.Diovan-Coباستخدام ينصح ال عليك ،

الكلى.أو الكبد أمراض من تعاني كنت إذا  •

اللسان في تورم من قبل من عانيت قد كنت إذا  •

الوذمة يسمى تحسسي فعل رد عن ناجم والوجه

مثبطات ذلك في بما (آخر دواء تناول عند الوعائية

إذا طبيبك. أخبر  ، )لألنجيوتنسينالمحول اإلنزيم

 ، Diovan-Coتناول أثناء األعراض هذه حدثت

تتناوله وال الفور على  Diovan-Coتناول عن فتوقف

الجانبية اآلثار "4 ، القسم أيضاً انظر أخرى. مرة

."المحتملة
والتي المفاصل ، وآالم الجلدي والطفح الحمى من تعاني كنت إذا  •

وهو  ، (SLEالجهازية الحمامية الذئبة على عالمات تكون قد

.)الذاتيةالمناعة بأمراض يسمى ما

ارتفاع أو النقرس أو السكري مرض من تعاني كنت إذا  •

الدم.في الثالثية الدهون أو الكوليسترول مستويات

استخدام مع حساسية تفاعالت لديك كان إذا  •

(الفئة هذه من الدم ضغط لخفض أخرى عوامل
إذا أو  )2األنجيوتنسين مستقبالت مضادات

ربو.أو حساسية من تعاني كنت

العين. في ألم أو الرؤية في انخفاض من تعاني كنت إذا  •

الطبقة في السوائل تراكم أعراض هذه تكون قد

الضغط زيادة أو  )المشيمياالنصباب (للعين الوعائية

إلى ساعات غضون في تحدث أن ويمكن عينك في

إلى يؤدي أن يمكن هذا . Diovan-Coتناول من أسابيع

لديك كان إذا عالجه. يتم لم إذا للبصر ، دائم فقدان

سابقوقت في

أن يمكن السلفوناميد أو البنسلين من حساسية

بهذا.لإلصابة عرضة أكثر تكون

التالية األدوية من أياً تتناول كنت إذا  •

الدم:ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة

األطفال في  Diovan-Coباستخدام ينصح ال

.ً)عاما18 من أقل (والمراهقين

دواء وهو  ، )ريفاميسينمجموعة (الحيوية المضادات بعض  •

أحد أو  )سيكلوسبورين(الزرع رفض من للوقاية يستخدم

لعالج المستخدمة القهقرية للفيروسات المضادة األدوية

قد . )ريتونافير(اإليدز   /البشريةالمناعة نقص فيروس عدوى

.Diovan-Coتأثير من األدوية هذه تزيد

 (pointes" de "torsadesتسبب قد التي األدوية  •
مضادات مثل  ، )القلبضربات انتظام عدم

مشاكل لعالج المستخدمة األدوية (النظم اضطراب

الذهان.مضادات وبعض  )القلب

في الصوديوم كمية من تقلل قد التي األدوية  •

ومضادات االكتئاب مضادات مثل الدم

الصرع.ومضادات الذهان

الوبيورينول ، مثل النقرس لعالج أدوية  •

سلفينبيرازون.البروبينسيد ،

الكالسيوم.ومكمالت العالجي د فيتامين  •

فموية عوامل (السكر مرض لعالج أدوية  •

.)األنسولينأو الميتفورمين مثل
ميثيل ذلك في بما الدم ضغط لخفض أخرى أدوية  •

مثل (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات دوبا ،

أيضاً انظر (أليسكيرين أو  )إلخليزينوبريل ، إناالبريل ،

-Diovanتأخذ ال "العناوين تحت الواردة المعلومات

"Co  واالحتياطاتالتحذيرات "و"(.
مثل الدم ضغط ترفع التي األدوية  •

األدرينالين.أو النورأدرينالين

األدوية (األخرى الديجيتال جليكوسيدات أو الديجوكسين  •

.)القلبمشاكل لعالج المستخدمة
الدم ، في السكر مستويات من تزيد قد التي األدوية  •

بيتا.حاصرات أو ديازوكسيد مثل

 ، )السرطانلعالج المستخدمة (للخاليا السامة األدوية  •

سيكلوفوسفاميد.أو ميثوتريكسات مثل

الستيرويدية غير االلتهاب مضادات مثل اآلالم مسكنات  •

NSAIDs)( ،  األكسدة انزيمات مثبطات ذلك في بما

أسيتيل وحمض  )2Cox-مثبطات (االنتقائية -2 الحلقية

جم.3  >الساليسيليك

توبوكورارين.مثل العضالت ، إرخاء أدوية  •

المستخدمة األدوية (للكوليني المضادة األدوية  •

مثل االضطرابات من متنوعة مجموعة لعالج

المثانة وتشنج الهضمي ، الجهاز تقلصات

والتشنجات الحركة ، ودوار والربو ، البولية ،

مساعدة وكمادة باركنسون ومرض العضلية ،

.)للتخدير
باركنسون مرض لعالج يستخدم دواء (أمانتادين  •

األمراض بعض منع أو لعالج أيضاً ويستخدم

.)الفيروساتتسببها التي
بشكل تستخدم أدوية (وكوليستيبول كوليستيرامين  •

في الدهون من العالية المستويات لعالج رئيسي

.)الدم
في يستخدم دواء وهو السيكلوسبورين ،  •

العضو.رفض لتجنب األعضاء زراعة

التي األدوية (والمخدرات المنومة والحبوب الكحول  •

سبيل على تستخدم لأللم مسكن أو منوم تأثير لها

.)الجراحةأثناء المثال
في تستخدم عوامل (للتباين اليود وسائط  •

.)التصويرفحوصات

حامالً )تصبحقد أو (أنك

تناول عن بالتوقف عادة طبيبك سينصحك

Diovan-Co  تعرف أن بمجرد أو الحمل قبل

آخر دواء بتناول ينصحك وسوف حامل ، أنك

عقار باستخدام ينصح ال . Diovan-Coمن بدال ً

Diovan-Co  عدم ويجب الحمل ، بداية في

قد ألنه الحمل ، من أشهر 3 من أكثر بعد تناوله

بعد استخدامه تم إذا لطفلك خطيراً ضرراً يسبب

الحمل.من الثالث الشهر

القلب عمل عبء زيادة إلى الدم ضغط ارتفاع يؤدي

يتلف أن يمكن فإنه عالجه ، يتم لم إذا والشرايين.

وقد والكلى ، والقلب الدماغ في الدموية األوعية

الفشل أو القلب فشل أو الدماغية السكتة إلى يؤدي

اإلصابة خطر من الدم ضغط ارتفاع يزيد الكلوي.

المعدل إلى الدم ضغط خفض يقلل القلبية. بالنوبات

االضطرابات.بهذه اإلصابة خطر من الطبيعي

قد أو (أنك تعتقد كنت إذا طبيبك تخبر أن يجب

في  Diovan-Coباستخدام ينصح ال حامل.  ) تصبح

أكثر حامال ًكنت إذا تناوله عدم ويجب الحمل ، بداية

إذا لطفلك خطيراً ضرراً يسبب قد ألنه أشهر ، 3 من

.)الحملقسم انظر (المرحلة تلك في استخدامه تم

:النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Diovan-Coهو ما 1.

تناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

Diovan-Co
Diovan-Coتأخذ كيف 3.
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Diovan-Coتخزين كيفية 5.
أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

المثال سبيل على (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات°

من تعاني كنت إذا خاصة  ، )راميبريلليزينوبريل ، إناالبريل ،

السكري.بمرض مرتبطة الكلى في مشاكل

اليسكيرين °
بمرضأصبت إذا أو الجلد بسرطان مصاباً كنت إذا  •

العالج يؤدي قد العالج. أثناء متوقعة غير جلدية آفة®ديوفانكو

األمد طويل االستخدام وخاصة بهيدروكلوروثيازيد ،

أنواع ببعض اإلصابة خطر زيادة إلى عالية ، بجرعات

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

.Diovan-Coتناول أثناء البنفسجية فوق

(الرئة أو التنفس في مشاكل من تعاني كنت إذا  •
 )الرئتينفي السوائل أو االلتهاب ذلك في بما
كنت إذا الماضي. في هيدروكلوروثيازيد تناول بعد

في صعوبة أو التنفس في شديد ضيق من تعاني

العناية فاطلب  ، Diovan-Coتناول بعد التنفس

الفور.على الطبية

ديوفانوكو-أخرى أدوية

أو تتناول ، كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

أي تتناول قد أو أخرى ، أدوية أي مؤخراً تناولت

أخرى.أدوية

12.5   /مجم80 ®ديوفانكو

مغلفةأقراص مجم

12.5   /مجم160 ®ديوفانكو

مغلفةأقراص مجم

25   /مجم160 ®ديوفانكو

مغلفةأقراص مجم

واالحتياطات التحذيرات

طبيبكإلى تحدث

البوتاسيوم على تحافظ أدوية تتناول كنت إذا  •

التي الملح بدائل أو البوتاسيوم مكمالت أو

تزيد أخرى أدوية أو البوتاسيوم على تحتوي

الهيبارين. مثل الدم في البوتاسيوم كمية من

البوتاسيوم كمية فحص إلى طبيبك يحتاج قد

بانتظام.دمك في

في البوتاسيوم من منخفضة مستويات لديك كان إذا  •

دمك.

الشديد.القيء أو اإلسهال من تعاني كنت إذا  •

مدرات (الماء أقراص من عالية جرعات تتناول كنت إذا  •

.)البول
شديد.قلبي مرض من تعاني كنت إذا  •

من أو القلب في قصور من تعاني كنت إذا  •

لجرعة طبيبك تعليمات اتبع قلبية. نوبة

بفحص أيضاً طبيبك يقوم قد بعناية. البداية

الكلى.وظائف

في تضيق من تعاني كنت إذا  •

الكلى.شريان

تناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

Diovan-Co استخدامهدواعي هي وما  Diovan-Coهو ما 1.

مادتين على المطلية  Diovan-Coأقراص تحتوي

تساعد وهيدروكلوروثيازيد. فالسارتان تسمى فعالتين

(الدم ضغط ارتفاع على السيطرة في المادتان هاتان
.)الدمضغط ارتفاع

تعرف األدوية من فئة إلى ينتمي فالسارتان•

 ، 2"األنجيوتنسين مستقبالت مضادات "باسم

ضغط ارتفاع على السيطرة في تساعد والتي

تتسبب الجسم في مادة 2 أنجيوتنسين الدم.

ضغط زيادة إلى يؤدي مما األوعية ، شد في

تأثير منع طريق عن فالسارتان يعمل الدم.

األوعية تسترخي لذلك ، نتيجة 2. أنجيوتنسين

الدم.ضغط وينخفض   الدموية

األدوية من مجموعة إلى ينتمي هيدروكلوروثيازيد•

"باسم أيضاً المعروفة (الثيازيدية البول مدرات تسمى
البول ، إنتاج من هيدروكلوروثيازيد يزيد . )"الماءأقراص

الدم.ضغط خفض إلى أيضاً يؤدي مما

-Diovanتناول تم إذا العالج تأثير يتأثر أن يمكن

Co  من يكون قد األخرى. األدوية بعض مع

احتياطات اتخاذ أو الجرعة ، تغيير الضروري

تناول عن التوقف الحاالت بعض في أو أخرى ،

على خاص بشكل ينطبق هذا األدوية. أحد

التالية:األدوية

:Diovan-Coتأخذ ال

 )الحساسيةشديدة (حساسية من تعاني كنت إذا  •
مشتقات هيدروكلوروثيازيد ، لفالسارتان ،

كيميائيا ًمرتبطة مواد (السلفوناميد

األخرى المكونات من ألي أو  )بهيدروكلوروثيازيد

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا
وشك على أو مرضعة كنت إذا طبيبك أخبر•

الطبيعيةالرضاعة في البدء

لألمهات  Diovan-Coباستخدام ينصح ال

لك آخر عالجاً طبيبك يختار وقد المرضعات ،

خاصة ًالطبيعية ، الرضاعة في ترغب كنت إذا

قبل ولد أو الوالدة ، حديث طفلك كان إذا

األوان.

أنواع بعض لعالج يستخدم دواء وهو الليثيوم  •

النفسية.األمراض

كمية من تزيد قد التي المواد أو األدوية  •

الدم.في البوتاسيوم

الملح بدائل أو البوتاسيوم مكمالت وتشمل

التي واألدوية البوتاسيوم على تحتوي التي

والهيبارين.البوتاسيوم على تحافظ

الدم ، في البوتاسيوم كمية من تقلل قد التي األدوية  •

 ، ء)الماأقراص (البول مدرات مثل

والملينات ، والكورتيكوستيرويدات ،

ج.والبنسلين واألمفوتريسين ، والكاربينوكسولون ،

( الحملمن أشهر 3 من أكثر كذلككنت إذا  •
في  Diovan-Coتجنب أيضاً األفضل من

.)الحملقسم راجع - الحمل بداية
القنوات تدمير الكبد ، مرض شديدةتمتلككنت اذا  •

الكبد تليف (الكبد داخل الصغيرة الصفراوية

(الكبد في الصفراء تراكم إلى يؤدي مما  )الصفراوي
.)صفراويركود

كلوي.مرض شديدةتمتلككنت اذا  •

.)البولانقطاع (البول إنتاج على قادر غير كنت إذا  •
صناعية.بكلية تعالج كنت إذا  •

هيدروكلوروثيازيد  /فالسارتان

الماكناتواستعمال السياقة

تشغيل أو األدوات استخدام أو السيارة قيادة قبل

التركيز ، تتطلب أخرى بأنشطة القيام أو اآلالت

عليك.  Diovan-Coيؤثر كيف تعرف أنك من تأكد

لعالج المستخدمة األخرى األدوية من العديد مثل

أحياناً  Diovan-Coيسبب قد الدم ، ضغط ارتفاع

التركيز.على القدرة على ويؤثر الدوار

في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ

معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول

لك.بالنسبة مهمة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ  •

اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا  •

الصيدلي.أو طبيبك

تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم  •

كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين.

أعراضك.نفس هي مرضهم أعراض

الدم وضغط الكلى وظائف طبيبك يفحص قد

على دمك في  )البوتاسيوممثل (الشوارد وكمية

والكحولوالشراب الطعام مع  Diovan-Coتناولمنتظمة.فترات

تأخذ ال "عنوان تحت الواردة المعلومات أيضاً انظر

Diovan-"Co
قد طبيبك. مع تتحدث حتى الكحول تناول تجنب

أو   /وأكثر الدم ضغط انخفاض في الكحول يتسبب

باإلغماء.الشعور أو بالدوار إصابتك خطر من يزيد الجلد حساسية زيادة في  Diovan-Coيتسبب قد

للشمس.

الحملوالرضاعة

يجبأن تخبر طبيبك إذا كنت تعتقد  •
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Diovan-Coتناول نسيت إذاDiovan-Coتأخذ كيف 3.
تتذكرها. حالما فتناولها جرعة ، تناول نسيت إذا

التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع

فاتتك.التي الجرعة فتجاوز

الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

المنسية.

انسداد زرق أو  )المشيمياالنصباب (

)الحادالزاوية
(المتكررة االلتهابات الحلق ، التهاب الحمى ،  •

)المحبباتندرة
وضعف وحمى التنفس في شديد ضيق  •

)الحادةالتنفسية الضائقة متالزمة (وارتباك

من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير

:)المتاحةالبيانات
التنفسصعوبة  •

البولإخراج في شديد انخفاض  •

قد مما (الدم في الصوديوم مستوى انخفاض  •

والعضالت وارتعاش واالرتباك التعب إلى يؤدي

)الشديدةالحاالت في التشنجات أو   /
مع أحياناً (الدم في البوتاسيوم مستوى انخفاض  •

عضلية.وتشنجات العضالت في ضعف

)القلبضربات انتظام عدم
مع (الدم في البيضاء الخاليا مستوى انخفاض  •

والتهاب الجلد والتهابات الحمى مثل أعراض

بسببالفم تقرحات أو الحلق

)والضعفااللتهابات
في يؤدي قد والذي (الدم في البيليروبين مستوى زيادة  •

)والعينينالجلد اصفرار إلى الشديدة الحاالت
الدم في اليوريا نيتروجين مستوى زيادة  •

في خلل إلى يشير قد مما (الدم في والكرياتينين

)الكلىوظائف
أن يمكن والذي (الدم في البوليك حمض مستوى ارتفاع  •

)النقرسإلى الشديدة الحاالت في يؤدي
ء)إغما(إغماء  •

من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير

:)المتاحةالبيانات
)الفقاعيالجلد التهاب على عالمة (الجلد في تقرحات  •

ببعض مصحوباً بدونها أو بحكة مصحوب جلدي طفح  •

وآالم المفاصل وآالم الحمى التالية: األعراض أو العالمات

تشبه أعراض أو   /والليمفاوية الغدد وتضخم العضالت

األنفلونزاأعراض

حمى ، أرجوانية ، حمراء بقع جلدي ، طفح  •

)الدمويةاألوعية التهاب أعراض (حكة
أو نزيف مع (الدموية الصفيحات مستوى انخفاض  •

)األحيانبعض في عادية غير كدمات
األحيان بعض في (الدم في البوتاسيوم مستوى ارتفاع  •

)القلبنظم في واضطراب عضلية ، تقلصات مع
الطفح مثل أعراض مع (تحسسية فعل ردود  •

وصعوبة النحل ، وخاليا والحكة ، الجلدي ،

)والدوخةالبلع ، أو التنفس
متشوقمتلهف، متسرع؛ رئيسي. بشكل والحلق الوجه في تورم  •

الكبدوظائف قيم ارتفاع  •

الهيموجلوبين مستوى انخفض  •

الدم في الحمراء الخاليا نسبة وانخفضت

الشديدة ، الحاالت في يمكن ، وكالهما (

.)الدمفقر تحفيز
كلويفشل  •

يؤدي قد مما (الدم في الصوديوم مستوى انخفاض  •

أو   /والعضالت وارتعاش واالرتباك التعب إلى

)الشديدةالحاالت في التشنجات

:)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (مشترك

الدمفي الصوديوم مستوى انخفاض  •

الدمفي المغنيسيوم مستوى انخفاض  •

الدمفي البوليك حمض نسبة ارتفاع  •

الجلديالطفح من أخرى وأنواع وحكة جلدي طفح  •

الشهيةقلة  •

خفيفوقيء غثيان  •

الوقوفعند إغماء دوار ،  •

عليهالمحافظة أو االنتصاب تحقيق على القدرة عدم  •

:)شخص10000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (جدانادر
الطفح مثل بأعراض المصحوب الدموية األوعية التهاب  •

والحمىالمسترجعة الحمراء والبقع الجلدي

)وعائيالتهاب (

في صعوبة شرى ، حكة ، جلدي ، طفح  •

فرط تفاعالت (دوار البلع ، أو التنفس

)الحساسية
عضلي ، اضطراب المفاصل ، آالم بالوجه ، جلدي طفح  •

)الحماميةالذئبة (حمى
)البنكرياسالتهاب (المعدة من العلوي الجزء في شديدة آالم  •

والصفير والسعال الحمى مع التنفس صعوبة  •

بما التنفسي الجهاز في ضائقة (التنفس وضيق

)الرئويةوالوذمة الرئوي االلتهاب ذلك في
(الداكن البول التنفس ، ضيق التعب ، الجلد ، شحوب  •

)االنحالليالدم فقر
بسبب الفم تقرحات أو الحلق والتهاب الحمى  •

)البيضالكريات قلة (االلتهابات

عضلي ، وتشنج ارتعاش تعب ، ارتباك ،  •

)الدمكلوري نقص قالء (سريع تنفس

)الحمى(الحمى  •
)وهن(ضعف  •
غير الجلد سرطان (والشفة الجلد سرطان  •

)الميالنيني

على أخرى ومعلومات العبوة محتويات 6.

Diovan-Coيحتوي ماذا
بعض تسويق يتم ال قد حبة. 98 أو 56 أو 28

العبوات.أحجام
أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

أفضل على الحصول في هذا سيساعدك طبيبك.

استشر الجانبية. اآلثار مخاطر وتقليل النتائج

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك

مجم 80 على  80Diovan-Co   /12.5يحتوي

12.5يحتوي هيدروكلوروثيازيد. مجم 12.5 و فالسارتان

/   160Diovan-Co  و فالسارتان مجم 160 على

160 /25ويحتوي هيدروكلوروثيازيد مجم 12.5

Diovan-Co  مجم 25 و فالسارتان مجم 160 على

هيدروكلوروثيازيد.

برتقالي بني لونها  160Diovan-Co /25أقراص

و واحد جانب على  HXHعالمة وضع تم وبيضاوي.

NVR  عبوات في األقراص تأتي اآلخر. الجانب على

يتم ال قد قرصاً. 98 أو 56 أو 28 على تحتوي نفطة

العبوات.أحجام بعض تسويق

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي.

الجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في

الجانبية ، اآلثار عن باإلبالغ أدناه. التفاصيل انظر (مباشرة ً

حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك

الدواء.هذا سالمة

الدم ضغط بارتفاع المصابون األشخاص يالحظ ال غالباً

بأنهم الكثير يشعر قد المشكلة. لهذه عالمات أي

بالنسبة أهمية أكثر األمر يجعل هذا تماماً. طبيعيون

كنت لو حتى طبيبك مع مواعيدك على للحفاظ لك

يرام.ما على

Diovan-Coتناول عن توقفت إذا
تفاقم إلى  Diovan-Coبـ العالج إيقاف يؤدي قد

تناول عن تتوقف ال لديك. الدم ضغط ارتفاع

بذلك.طبيبك يخبرك لم ما دوائك

غير شيوع ذات أو جداً نادرة الجانبية اآلثار هذه

معروف.
التسويق ترخيص صاحب

المصنعةوالشركة عن توقف األعراض ، هذه من أي لديك ظهرت إذا

(الفور على بطبيبك واتصل  Diovan-Coتناول
.)"واالحتياطاتالتحذيرات "2 القسم أيضاً انظر

الخاملة المكونات على أيضاً األقراص تحتوي

الالمائية ، الغروية السيليكا التالية:

ستيرات بروبيل ، هيدروكسي كروسبوفيدون ،

الجريزوفولفين ،السليلوز المغنيسيوم ،

 )(E172األحمر الحديد أكسيد التلك ، 8000 ، ماكروغول

.)(E171التيتانيوم أكسيد وثاني

:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادر

زيادة بسبب (الجلد في وتقرحات تورم  •

)للشمسالحساسية
الدمفي الكالسيوم نسبة ارتفاع  •

الدمفي السكر نسبة ارتفاع  •

البولفي سكر  •

السكرياأليض حالة تدهور  •

المعدة في الراحة وعدم واإلسهال ، اإلمساك ،  •

أن يمكن التي الكبد واضطرابات األمعاء ، أو

والعينينالجلد اصفرار مع تحدث

القلبضربات انتظام عدم  •

الراسصداع  •

النوماضطرابات  •

)اكتئاب(حزين مزاج  •
(الدموية الصفيحات مستوى انخفاض  •

)الجلدتحت كدمات أو نزيف مع أحياناً
دوار •

تنميلأو وخز  •

الرؤيةاضطراب  •

هي:المصنعة والشركة المنتج ترخيص صاحب
استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا أقراص عدد عن بالضبط طبيبك سيخبرك

Diovan-Co  على اعتماداً تناولها. يجب التي

طبيبك يقترح قد للعالج ، استجابتك كيفية

أقل.أو أعلى جرعة

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

Elm، Building Vista، Limited Ireland Novartis متحد

مملكة

الصفراءالبطاقة مخطط

yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع الجانبية:اآلثار تشمل
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

:)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (مألوفغير
سعال •

منخفضدم ضغط  •

الرأسخفة  •

الفم وجفاف العطش أعراض مع (الجفاف  •

اللون داكن وبول النادر والتبول واللسان

)الجلدوجفاف
عضليألم  •

التعب •

تنميلأو وخز  •

الرؤيةوضوح عدم  •

األذنينفي  )والطنينالهسهسة مثل (ضوضاء  •

 Annunziata )NA(  Torre  80058، 131،Schitoإيطاليا ،

Provinciale Via SPA Farma Novartis آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ،

Diovan-Coتخزين كيفية 5.
على  80Diovan-Co   /12.5أقراص تحتوي ذلك ، إلى باإلضافة

160 /25أقراص وتحتوي  ، )(E172األصفر الحديد أكسيد

Diovan-Co  األصفر الحديد أكسيد علىE172)(  الحديد وأكسيد

.)(E172األسود

محتويات هي وما  Diovan-Coيبدو كيف

العبوة

قرص هي  Diovan-Coمن بها الموصى الجرعة  •

اليوم.في واحد

تناول عن تتوقف أو الجرعة تغير ال  •

الطبيب.استشارة بدون األقراص

يوم ، كل الوقت نفس في الدواء تناول يجب  •

الصباح.في عادة

بدونه.أو الطعام مع  Diovan-Coتناول يمكنك  •

الماء.من كوب مع القرص ابتلع  •

أيدي ومتناول رؤية عن بعيداً الدواء هذا احفظ  •

األطفال.

الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال  •

انتهاء تاريخ يشير الكرتون. على المدون

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

يجب مئوية. درجة 30 فوق التخزين يجوز ال  •

الرطوبة.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين

العبوة أن الحظت إذا الدواء هذا تستخدم ال  •

العبث.عالمات عليها تظهر أو تالفة

الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال  •

كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو

تستخدمها. تعد لم التي األدوية من التخلص

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد

في ترغب أو المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا

االتصال فيرجى مختلف ، بتنسيق النشرة هذه على الحصول

 Ltd UK Pharmaceuticalsشركة في الطبية بالمعلومات

Novartis ،  01276.698370 الهاتف رقم

خطيرة الجانبية اآلثار بعض تكون قد

فورية:طبية عناية إلى وتحتاج

كنت إذا الفور على طبيبك ترى أن يجب  •

مثل:الوعائية ، الوذمة أعراض من تعاني

البلعومأو اللسان أو الوجه انتفاخ  •

البلعفي صعوبة  •

التنفسفي وصعوبات خاليا  •

الجلد ، احمرار جلدي ، طفح يسبب حاد جلدي مرض  •

تقشير الفم ، أو العينين أو الشفتين في تقرحات

)السامالبشرة انحالل (الحمى الجلد ،
بسبب العين في ألم أو الرؤية في انخفاض  •

لتراكم محتملة عالمات (الضغط ارتفاع

العينفي الدموية األوعية طبقة في السوائل

من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير

:)المتاحةالبيانات
فقر (المتكررة والعدوى والكدمات الضعف  •

)الالتنسجيالدم
محتملة عالمات (البول إخراج في حاد انخفاض  •

)كلويفشل أو كلوي الضطراب
العينين الشفتين ، في تقرحات الجلد ، احمرار جلدي ، طفح  •

للحمامي محتملة عالمات (الحمى الجلد ، تقشير الفم ، أو

)األشكالعديدة

عضليتشنجّ  •

حقوق  2022فبراير في مرة آلخر النشرة هذه مراجعة تمت

.Limited UK Pharmaceuticals Novartisلشركة النشر فاتح برتقالي لون ذات  80Diovan-Co   /12.5أقراص

 CGو واحد جانب على  HGHعالمة وضع تم وبيضاوي.

تحتوي نفطة عبوات في األقراص تأتي اآلخر. الجانب على

أحجام بعض تسويق يتم ال قد قرصاً. 98 أو 56 أو 28 على

العبوات.

مع التالية الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم

أو فالسارتان على تحتوي التي المنتجات

بمفرده:هيدروكلوروثيازيد
أكثر  Diovan-Coمن المزيد تناولت إذا

أو   /وشديدة بدوخة شعرت إذا  يجبمما

الفور.على بطبيبك واتصل استلق إغماء ،

الخطأ ، طريق عن األقراص من جداً كبيراً عدداً تناولت إذا

المستشفى.أو الصيدلي أو بطبيبك فاتصل

فالسارتان
:)شخص10000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (جدانادر

دوار •

إسهال •

المفاصلالم  •

هيدروكلوروثيازيد

:)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (مألوفغير
بالدوراناإلحساس  •

بطنوجع  •

:)أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (جداشائع
الدمفي البوتاسيوم مستوى انخفاض  •

الدمفي الدهون نسبة زيادة  •

غامق أحمر لون ذات  160Diovan-Co   /12.5أقراص

على  CGو واحد جانب على  HHHعالمة وضع تم وبيضاوي.

غيغابايت300014015علىتحتوي نفطة عبوات في األقراص تأتي اآلخر. الجانب


