
• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya eczacınız 

ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan 

etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Co-Diovan, tek bir madde tarafından yeterince kontrol 

edilemeyen yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılır.

• Kanınızdaki potasyum veya sodyum seviyesi 
normalden düşükse veya tedaviye rağmen 
kanınızdaki kalsiyum seviyesi normalden 
yüksekse.

• gut hastalığınız varsa.

• şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyon 
bozukluğunuz varsa ve aliskiren içeren kan 
basıncını düşüren bir ilaçla tedavi ediliyorsanız.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuza 

söyleyiniz ve Co-Diovan almayınız.

• Yakın zamanda yeni bir böbrek aldıysanız.
• hiperaldosteronizm hastasıysanız. Bu, adrenal 

bezlerinizin aldosteron hormonunu çok fazla 
yaptığı bir hastalıktır. Bu sizin için geçerliyse, 
Co-Diovan kullanılması önerilmez.

• karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa.

• Başka bir ilaç (ACE inhibitörleri dahil) alırken 
anjiyoödem adı verilen alerjik reaksiyonun 
neden olduğu dil ve yüz şişmesi yaşadıysanız, 
doktorunuza söyleyiniz. Co-Diovan alırken bu 
belirtiler ortaya çıkarsa, Co-Diovan'ı hemen 
almayı bırakın ve bir daha asla almayın. 
Ayrıca bkz. bölüm 4, “Olası yan etkiler”.

• Sistemik lupus eritematozus (SLE, otoimmün 
hastalık olarak adlandırılan) belirtileri olabilen 
ateş, kızarıklık ve eklem ağrınız varsa.

• Kanınızda diyabet, gut, yüksek kolesterol 
veya trigliserit seviyeleri varsa.

• Bu sınıftaki diğer kan basıncını düşürücü ajanların 
(anjiyotensin II reseptör antagonistleri) 
kullanımıyla alerjik reaksiyonlar yaşadıysanız 
veya alerjiniz veya astımınız varsa.

• görmede azalma veya göz ağrısı yaşarsanız. Bunlar, 
gözün damar tabakasında sıvı birikmesi (koroid 
efüzyonu) veya gözdeki basınç artışı belirtileri 
olabilir ve Co-Diovan'ı aldıktan sonraki saatler ila 
haftalar içinde ortaya çıkabilir. Bu, tedavi 
edilmezse kalıcı görme kaybına neden olabilir. 
daha önce sahip olduysan

bir penisilin veya sülfonamid alerjisi, bunu 
geliştirme riski daha yüksek olabilir.

• Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aşağıdaki 

ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız:

Co-Diovan'ın çocuklarda ve adolesanlarda 
(18 yaş altı) kullanılması önerilmez.

• bazı antibiyotikler (rifamisin grubu), transplant reddine 

karşı koruma için kullanılan bir ilaç (siklosporin) veya 

HIV/AIDS enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan 

bir antiretroviral ilaç (ritonavir). Bu ilaçlar Co-

Diovan'ın etkisini artırabilir.

• antiaritmikler (kalp problemlerini tedavi etmek için 
kullanılan ilaçlar) ve bazı antipsikotikler gibi 
“torsades de pointes” (düzensiz kalp atışı) 
oluşturabilen ilaçlar.

• antidepresanlar, antipsikotikler, 
antiepileptikler gibi kanınızdaki sodyum 
miktarını azaltabilecek ilaçlar.

• allopurinol, probenesid, sulfinpyrazone 
gibi gut tedavisi için ilaçlar.

• tedavi edici D vitamini ve kalsiyum takviyeleri.
• diyabet tedavisi için ilaçlar (metformin 

veya insülinler gibi oral ajanlar).
• metildopa, ACE inhibitörleri (enalapril, lisinopril, 

vb. gibi) veya aliskiren dahil olmak üzere kan 
basıncınızı düşüren diğer ilaçlar (“Co-Diovan'ı 
kullanmayınız” ve “Uyarılar ve önlemler” 
başlıkları altındaki bilgilere de bakınız).

• noradrenalin veya adrenalin gibi kan 
basıncını artıran ilaçlar.

• digoksin veya diğer dijital glikozitler (kalp problemlerini 

tedavi etmek için kullanılan ilaçlar).

• diazoksit veya beta blokerler gibi kan şekeri 
düzeylerini artırabilecek ilaçlar.

• metotreksat veya siklofosfamid gibi sitotoksik 
ilaçlar (kanser tedavisinde kullanılır).

• seçici siklooksijenaz-2 inhibitörleri (Cox-2 
inhibitörleri) ve asetilsalisilik asit > 3 g dahil olmak 
üzere steroid olmayan anti-inflamatuar ajanlar 
(NSAID'ler) gibi ağrı kesiciler.

• tübokürarin gibi kas gevşetici ilaçlar.
• antikolinerjik ilaçlar (gastrointestinal 

kramplar, mesane spazmı, astım, taşıt 
tutması, kas spazmları, Parkinson 
hastalığı gibi çeşitli rahatsızlıkların 
tedavisinde ve anesteziye yardımcı 
olarak kullanılan ilaçlar).

• amantadin (Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ve 

ayrıca virüslerin neden olduğu belirli hastalıkları tedavi etmek 

veya önlemek için kullanılan ilaç).

• kolestiramin ve kolestipol (esas olarak kandaki 

yüksek lipid düzeylerini tedavi etmek için 

kullanılan ilaçlar).

• siklosporin, organ naklinde organ reddini 
önlemek için kullanılan bir ilaç.

• alkol, uyku hapları ve anestezikler (örneğin 
ameliyat sırasında kullanılan uyku veya 
ağrı kesici etkisi olan ilaçlar).

• iyot kontrast maddesi (görüntüleme incelemeleri için 

kullanılan maddeler).

Hamilelik ve emzirme
• Hamile olduğunuzu (veya hamile kalabileceğinizi) 

düşünüyorsanız, doktorunuza söylemelisiniz.

Doktorunuz normalde hamile kalmadan önce 
veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez Co-
Diovan almayı bırakmanızı ve Co-Diovan yerine 
başka bir ilaç almanızı tavsiye eder. Co-Diovan 
hamileliğin erken döneminde önerilmez ve 
hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanılması 
bebeğinize ciddi zararlar verebileceğinden, 
hamileliğin 3 ayı geçtiğinde alınmamalıdır.

Yüksek tansiyon, kalbin ve atardamarların iş 
yükünü artırır. Tedavi edilmezse beyin, kalp ve 
böbreklerin kan damarlarına zarar verebilir ve 
felç, kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliği ile 
sonuçlanabilir. Yüksek tansiyon kalp krizi riskini 
artırır. Kan basıncınızı normale düşürmek, bu 
bozuklukları geliştirme riskini azaltır.

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

Bu broşürde neler var?:

1. CO-Diovan nedir ve ne için kullanılır?
2. Co-Diovan'ı almadan önce bilmeniz 
gerekenler
3. Co-Diovan nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Co-Diovan nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

° ACE inhibitörleri (örneğin enalapril, 
lisinopril, Ramipril), özellikle diyabetle ilgili 
böbrek problemleriniz varsa.
aliskiren°

• cilt kanseri geçirdiyseniz veya
CODIOVAN® tedavi sırasında beklenmeyen cilt lezyonu. 

Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek 
dozlarda uzun süreli kullanım, bazı cilt ve dudak 
kanseri türlerinin (melanom dışı cilt kanseri) 
riskini artırabilir. Co-Diovan kullanırken cildinizi 
güneşe maruz kalmaktan ve UV ışınlarından 
koruyun.

• Geçmişte hidroklorotiyazid alımını takiben 
solunum veya akciğer sorunları (akciğerlerde 
iltihaplanma veya sıvı dahil) yaşadıysanız. Co-
Diovan'ı aldıktan sonra herhangi bir şiddetli 
nefes darlığı veya nefes almada zorluk 
yaşarsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Diğer ilaçlar ve Co-Diovan
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız 
veya başka ilaçlar alıyorsanız, doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz.

Ortak Diovan®80 mg/12.5 mg 

film kaplı tabletler

Ortak Diovan®160 mg/12.5 mg 

film kaplı tabletler

Ortak Diovan®160 mg/25 mg 

film kaplı tabletler

Uyarılar ve önlemler 

Doktorunuzla konuşun
• Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri, 

potasyum içeren tuz ikameleri veya heparin 
gibi kanınızdaki potasyum miktarını artıran 
diğer ilaçlar alıyorsanız. Doktorunuzun 
kanınızdaki potasyum miktarını düzenli olarak 
kontrol etmesi gerekebilir.

• Kanınızda potasyum düzeyi 
düşükse.
• ishal veya şiddetli kusmanız varsa.
• yüksek dozda su tabletleri (diüretikler) 
alıyorsanız.
• şiddetli kalp hastalığınız varsa.
• kalp yetmezliğiniz varsa veya kalp krizi 

geçirdiyseniz. Başlangıç   dozu için doktorunuzun 
talimatlarına dikkatle uyunuz. Doktorunuz böbrek 
fonksiyonunuzu da kontrol edebilir.

• böbrek atardamarında 
daralma varsa.

2. Co-Diovan'ı almadan önce bilmeniz 
gerekenler

1. CO-Diovan nedir ve ne için kullanılır?

Co-Diovan film kaplı tabletler, valsartan ve 
hidroklorotiyazid adı verilen iki aktif madde içerir. Bu 
maddelerin her ikisi de yüksek tansiyonun 
(hipertansiyon) kontrolüne yardımcı olur.
• valsartan"Anjiyotensin II reseptör antagonistleri" 

olarak bilinen ve yüksek kan basıncını kontrol 
etmeye yardımcı olan bir ilaç sınıfına aittir. 
Anjiyotensin II, vücutta damarların daralmasına 
neden olarak kan basıncınızın yükselmesine 
neden olan bir maddedir. Valsartan, anjiyotensin 
II'nin etkisini bloke ederek çalışır. Sonuç olarak, 
kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.

• hidroklorotiyazidtiyazid diüretikleri ("su 
tabletleri" olarak da bilinir) adı verilen bir ilaç 
grubuna dahildir. Hidroklorotiyazid idrar 
çıkışını artırır ve bu da kan basıncını düşürür.

Co-Diovan diğer bazı ilaçlarla birlikte 
alındığında tedavinin etkisi etkilenebilir. Dozu 
değiştirmek, başka önlemler almak veya bazı 
durumlarda ilaçlardan birini almayı bırakmak 
gerekebilir. Bu özellikle aşağıdaki ilaçlar için 
geçerlidir:

Co-Diovan'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• valsartan, hidroklorotiyazid, sülfonamid türevlerine 
(hidroklorotiyazid ile kimyasal olarak ilgili 
maddeler) veya bu ilacın (bölüm 6'da 
listelenmiştir) diğer bileşenlerinden herhangi 
birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

• Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak 

üzereyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Co-Diovan emziren anneler için önerilmez ve 
özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya 
erken doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız 
doktorunuz sizin için başka bir tedavi 
seçebilir.

• lityum, bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde 
kullanılan bir ilaç.

• kanınızdaki potasyum miktarını 
artırabilecek ilaçlar veya maddeler.
Bunlar, potasyum takviyeleri veya 
potasyum, potasyum tutucu ilaçlar ve 
heparin içeren tuz ikamelerini içerir.

• diüretikler (su tabletleri), kortikosteroidler, 
laksatifler, karbenoksolon, amfoterisin 
veya penisilin G gibi kanınızdaki potasyum 
miktarını azaltabilecek ilaçlar.

• Eğer sen3 aydan fazla hamile (ayrıca erken 
gebelikte Co-Diovan'dan kaçınmak daha 
iyidir - hamilelik bölümüne bakın).

• varsaşiddetlikaraciğer hastalığı, 
karaciğerdeki küçük safra kanallarının 
harabiyeti (biliyer siroz), karaciğerde safra 
oluşumuna yol açar (kolestaz).

• varsaşiddetliböbrek hastalığı.
• idrar üretemiyorsanız (anüri).
• yapay böbrek ile tedavi ediliyorsanız.

Valsartan/hidroklorotiyazid
Araç ve makine kullanma
Araç kullanmadan, alet kullanmadan veya makine 

kullanmadan veya konsantrasyon gerektiren diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmeden önce Co-Diovan'ın sizi nasıl etkilediğini 

bildiğinizden emin olun. Yüksek kan basıncını tedavi etmek için 

kullanılan diğer birçok ilaç gibi, Co-Diovan da zaman zaman 

baş dönmesine neden olabilir ve konsantre olma yeteneğini 

etkileyebilir.

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.

Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu, kan basıncınızı 

ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarını 

düzenli aralıklarla kontrol edebilir. Co-Diovan'ın yiyecek, içecek ve alkol ile kullanılması

Ayrıca "Co-Diovan'ı kullanmayınız" başlığı altındaki 

bilgilere bakınız.
Doktorunuzla konuşana kadar alkol almaktan kaçının. 

Alkol kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya baş 

dönmesi veya baygınlık hissetme riskinizin artmasına 

neden olabilir.

Co-Diovan, cildin güneşe duyarlılığının artmasına neden 

olabilir.

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

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


3. Co-Diovan nasıl alınır Co-Diovan'ı kullanmayı unutursanız

Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu 
alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
unuttuğunuz dozu atlayın.
Unutulan bir dozu telafi etmek için çift 
doz almayınız.

(koroid efüzyonu) veya akut açı kapanması 
glokomu)

• Ateş, boğaz ağrısı, daha sık enfeksiyonlar 
(agranülositoz)
• Şiddetli nefes darlığı, ateş, halsizlik ve kafa 

karışıklığı (akut solunum sıkıntısı sendromu)

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden 
tahmin edilemez):
• nefes alma zorluğu
• ciddi şekilde azalmış idrar çıkışı
• kanda düşük sodyum seviyesi (şiddetli vakalarda 

yorgunluk, kafa karışıklığı, kas seğirmesi ve/
veya kasılmaları tetikleyebilir)

• kanda düşük potasyum seviyesi (bazen 
kas güçsüzlüğü, kas spazmları,
anormal kalp ritmi)

• kandaki düşük beyaz hücre seviyesi (ateş, cilt 
enfeksiyonları, boğaz ağrısı veya ağız 
ülseri gibi semptomlarla birlikte
enfeksiyonlar, zayıflık)

• kanda artan bilirubin seviyesi (ağır vakalarda cilt 
ve gözlerin sararmasına neden olabilir)

• kandaki üre nitrojeni ve kreatinin düzeyi artışı 
(bu, anormal böbrek fonksiyonunu 
gösterebilir)

• kandaki ürik asit seviyesinde artış (ağır 
vakalarda gut hastalığını tetikleyebilir)

• senkop (bayılma)

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden 
tahmin edilemez):
• kabaran cilt (büllöz dermatit belirtisi)
• aşağıdaki belirti veya semptomlardan bazılarıyla birlikte 

kaşıntılı veya kaşıntısız deri döküntüsü: ateş, eklem 

ağrısı, kas ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve/veya grip 

benzeri semptomlar

• döküntü, morumsu-kırmızı lekeler, ateş, 
kaşıntı (kan damarlarının iltihabı belirtileri)

• kan trombositlerinin düşük seviyesi (bazen olağandışı 

kanama veya morarma ile birlikte)

• kanda yüksek düzeyde potasyum (bazen kas 
spazmları, anormal kalp ritmi ile birlikte)

• alerjik reaksiyonlar (döküntü, kaşıntı, kurdeşen, 

nefes alma veya yutma güçlüğü, baş dönmesi 

gibi belirtilerle birlikte)

• esas olarak yüz ve boğazda şişme; döküntü; kaşıntı
• karaciğer fonksiyon değerlerinin yükselmesi

• kandaki hemoglobin seviyesi düştü ve 
kırmızı hücre yüzdesi azaldı (her ikisi 
de ciddi vakalarda anemiyi 
tetikleyebilir).

• böbrek yetmezliği

• kanda düşük sodyum seviyesi (şiddetli vakalarda 
yorgunluk, kafa karışıklığı, kas seğirmesi ve/
veya kasılmaları tetikleyebilir)

Yaygın(10 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• kanda düşük sodyum seviyesi
• kanda düşük magnezyum seviyesi
• kanda yüksek düzeyde ürik asit
• kaşıntılı döküntü ve diğer döküntü türleri

• iştah azalması
• hafif mide bulantısı ve kusma

• baş dönmesi, ayağa kalkarken bayılma

• ereksiyon sağlayamama veya ereksiyonu sürdürememe

Çok nadir(10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• Döküntü, morumsu-kırmızı lekeler, ateş gibi 

semptomlarla birlikte kan damarlarının iltihaplanması

(vaskülit)
• döküntü, kaşıntı, kurdeşen, nefes alma veya yutma 

güçlüğü, baş dönmesi (aşırı duyarlılık 

reaksiyonları)

• yüzde kızarıklık, eklem ağrısı, kas bozukluğu, 
ateş (lupus eritematozus)

• şiddetli üst mide ağrısı (pankreatit)
• ateş, öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı ile birlikte 

nefes almada zorluk (pnömoni ve pulmoner ödem 

dahil olmak üzere solunum sıkıntısı)

• soluk cilt, yorgunluk, nefes darlığı, koyu renkli idrar 
(hemolitik anemi)

• enfeksiyonlara bağlı ateş, boğaz ağrısı veya 
ağız ülseri (lökopeni)

• kafa karışıklığı, yorgunluk, kas seğirmesi ve 
spazm, hızlı nefes alma (hipokloremik 
alkaloz)

• ateş (pireksi)
• zayıflık (asteni)
• cilt ve dudak kanseri (melanom dışı cilt 
kanseri)

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler Co-

Diovan'ın içindekiler

28, 56 veya 98 tablet. Bazı paket boyutları 

pazarlanmayabilir.
Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size 

söylediği şekilde alınız. Bu, en iyi sonuçları almanıza ve 

yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Emin 

değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Co-Diovan 80/12.5, 80 mg valsartan ve 12.5 
mg hidroklorotiyazid içerir. Co-Diovan 
160/12.5, 160 mg valsartan ve 12.5 mg 
hidroklorotiyazid içerir ve Co-Diovan 
160/25, 160 mg valsartan ve 25 mg 
hidroklorotiyazid içerir.

Co-Diovan 160/25 Tabletler kahverengi turuncu ve 

ovaldir. Bir tarafta HXH ve diğer tarafta NVR olarak 

işaretlenmiştir. Tabletler 28, 56 veya 98 tablet içeren 

blister ambalajlarda gelir. Bazı paket boyutları 

pazarlanmayabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya 

eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 

olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da 

bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın. Yan etkileri 

bildirerek bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi 

sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Yüksek tansiyonu olan kişiler genellikle bu sorunun 

herhangi bir belirtisini fark etmezler. Birçoğu oldukça 

normal hissedebilir. Bu, kendinizi iyi hissetseniz bile 

doktorunuzla olan randevularınıza uymanızı daha da 

önemli hale getirir.

Co-Diovan'ı kullanmayı bırakırsanız

Co-Diovan ile tedavinizi durdurmak, yüksek 

tansiyonunuzun kötüleşmesine neden olabilir. 

Doktorunuz söylemedikçe ilacınızı almayı bırakmayınız.

Bu yan etkiler çok nadirdir veya sıklığı 
bilinmemektedir. Ruhsat Sahibi ve Üretici
Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, Co-

Diovan'ı almayı bırakın ve hemen doktorunuzla 

iletişime geçin (ayrıca bkz. bölüm 2 "Uyarılar ve 

önlemler").

Tabletler ayrıca aşağıdaki aktif olmayan 
bileşenleri içerir: Kolloidal susuz silika, 
krospovidon, hipromelloz, magnezyum 
stearat, mikrokristalin selüloz,
Macrogol 8000, talk, kırmızı demir oksit (E172) ve 

titanyum dioksit (E171).

Nadir(1000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• cildin şişmesi ve kabarması (güneşe karşı 

artan hassasiyet nedeniyle)

• kanda yüksek düzeyde kalsiyum
• kanda yüksek şeker seviyesi
• idrarda şeker
• diyabetik metabolik durumun kötüleşmesi

• kabızlık, ishal, mide veya bağırsakta 
rahatsızlık, sarı cilt ve gözlerle birlikte 
görülebilen karaciğer rahatsızlıkları

• düzensiz kalp atışı
• baş ağrısı
• uyku bozuklukları
• üzgün ruh hali (depresyon)

• kan trombositlerinin düşük seviyesi (bazen derinin 

altında kanama veya morarma ile birlikte)

• baş dönmesi

• karıncalanma veya uyuşma

• görme bozukluğu

Ürün lisans sahibi ve üretici:
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız 
varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.Doktorunuz size tam olarak kaç tane Co-Diovan tableti 

alacağınızı söyleyecektir. Tedaviye nasıl yanıt verdiğinize 

bağlı olarak doktorunuz daha yüksek veya daha düşük bir 

doz önerebilir.

Novartis Ireland Limited, Vista Building, Elm Park, 

Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, İrlanda.Birleşik

krallık
Sarı Kart Şeması
Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcardYan etkiler şunları içerir:4. Olası yan etkiler

yaygın olmayan(100 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• öksürük
• düşük kan basıncı
• sersemlik
• dehidrasyon (susuzluk, ağız ve dil kuruluğu, seyrek idrara 

çıkma, koyu renkli idrar, kuru cilt semptomlarıyla 

birlikte)

• kas ağrısı
• yorgunluk
• karıncalanma veya uyuşma

• bulanık görme
• kulaklarda sesler (örneğin tıslama, vızıltı)

Novartis Farma SPA Via Provinciale Schito, 131, 

80058 Torre Annunziata (NA), İtalyaTüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden 
olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

5. Co-Diovan nasıl saklanır
Ayrıca Co-Diovan 80/12.5 Tabletler sarı demir 
oksit (E172) ve Co-Diovan 160/25 Tabletler sarı 
demir oksit (E172) ve siyah demir oksit (E172) 
içerir.
Co-Diovan'ın görünüşü ve paketin 
içeriği

• Önerilen Co-Diovan dozu günde bir 
tablettir.
• Doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz 

veya tabletleri almayı bırakmayınız.

• İlaç her gün aynı saatte, genellikle 
sabahları alınmalıdır.

• Co-Diovan'ı yemekli veya yemeksiz alabilirsiniz.

• Tableti bir bardak su ile yutunuz.

• Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir 

yerde saklayın.

• Bu ilacı karton üzerinde belirtilen son kullanma 
tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma 
tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

• 30ºC'nin üzerinde saklamayın. Nemden korumak 
için orijinal ambalajında   saklayınız.

• Paketin hasarlı olduğunu veya kurcalanma belirtileri 

gösterdiğini fark ederseniz bu ilacı kullanmayınız.

• Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla 
atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler 
çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Daha fazla bilgi veya bu broşürün farklı bir 
formatta olmasını isterseniz, lütfen 01276 698370 
numaralı telefondan Novartis farmasötik UK 
Ltd'den Tıbbi Bilgi ile iletişime geçin.

Bazı yan etkiler ciddi olabilir ve acil tıbbi 
müdahale gerektirebilir:

• Aşağıdakiler gibi anjiyoödem belirtileri 
yaşarsanız derhal doktorunuzu görmelisiniz:
• şişmiş yüz, dil veya farinks
• yutma güçlüğü
• kurdeşen ve nefes almada zorluk

• Döküntü, kırmızı deri, dudaklarda, gözlerde veya ağızda 

kabarcıklara, deride soyulmaya, ateşe (toksik epidermal 

nekroliz) neden olan şiddetli deri hastalığı

• Yüksek basınç nedeniyle görmede azalma 
veya gözlerinizde ağrı (gözün damar 
tabakasında olası sıvı birikimi belirtileri)

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden 
tahmin edilemez):
• halsizlik, morarma ve sık enfeksiyonlar 

(aplastik anemi)
• ciddi derecede azalmış idrar çıkışı (böbrek bozukluğu veya 

böbrek yetmezliğinin olası belirtileri)

• döküntü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde veya 

ağızda kabarma, deride soyulma, ateş (olası eritema 

multiforme belirtileri)

• kas spazmı

Bu broşür en son Şubat 2022'de revize edilmiştir. 

Telif hakkı Novartis Pharmaceuticals UK Limited.Co-Diovan 80/12.5 Tabletler açık turuncu ve 
ovaldir. Bir tarafta HGH, diğer tarafta CG olarak 
işaretlenirler. Tabletler 28, 56 veya 98 tablet içeren 
blister ambalajlarda gelir. Bazı paket boyutları 
pazarlanmayabilir.

Tek başına valsartan veya 
hidroklorotiyazid içeren ürünlerle 
aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Kullanmanız gerekenden daha fazla Co-Diovan 

kullandıysanız Şiddetli baş dönmesi ve/veya bayılma 

yaşarsanız, uzanın ve derhal doktorunuza başvurun.

Yanlışlıkla çok fazla tablet aldıysanız, doktorunuza, 

eczacınıza veya hastanenize başvurunuz.

valsartan
Çok nadir(10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• baş dönmesi

• ishal
• eklem ağrısı

hidroklorotiyazid

yaygın olmayan(100 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• dönme hissi
• karın ağrısı

Çok yaygın(10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir):
• kanda düşük potasyum seviyesi
• kandaki lipidlerin artması

Co-Diovan 160/12.5 Tabletler koyu kırmızı ve ovaldir. Bir 

tarafta HHH, diğer tarafta CG olarak işaretlenirler. 

Tabletler, aşağıdakileri içeren blister ambalajlarda gelir: 300014015-GB


