
• Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể 

xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Co-Diovan được sử dụng để điều trị huyết áp cao không 

được kiểm soát đầy đủ chỉ bằng một chất duy nhất.

• nếu mức độ kali hoặc natri trong máu của bạn thấp 

hơn bình thường, hoặc nếu mức độ canxi trong máu 

của bạn cao hơn bình thường mặc dù đã điều trị.

• nếu bạn bị bệnh gút.

• nếu bạn bị tiểu đường hoặc suy giảm chức năng 
thận và bạn đang điều trị bằng thuốc hạ 
huyết áp có chứa aliskiren.

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn, hãy nói với bác sĩ 

của bạn và không dùng Co-Diovan.

• nếu gần đây bạn đã nhận được một quả thận mới.

• nếu bạn bị cường aldosteron. Đây là một căn bệnh mà 

tuyến thượng thận của bạn tạo ra quá nhiều hormone 

aldosterone. Nếu điều này áp dụng cho bạn, việc sử 

dụng Co-Diovan không được khuyến khích.

• nếu bạn bị bệnh gan hoặc thận.
• nếu bạn đã từng bị sưng lưỡi và mặt do phản ứng dị 

ứng gọi là phù mạch khi dùng một loại thuốc khác 

(bao gồm cả chất ức chế ACE), hãy nói với bác sĩ của 

bạn. Nếu những triệu chứng này xảy ra khi bạn 

đang dùng Co-Diovan, hãy ngừng dùng Co-Diovan 

ngay lập tức và không bao giờ dùng lại. Xem thêm 

phần 4, “Các tác dụng phụ có thể xảy ra”.

• nếu bạn bị sốt, phát ban và đau khớp, đó có thể 
là dấu hiệu của bệnh lupus ban đỏ hệ thống 
(SLE, một bệnh tự miễn dịch).

• nếu bạn bị bệnh tiểu đường, bệnh gút, mức cholesterol 

hoặc chất béo trung tính cao trong máu của bạn.

• nếu bạn đã có phản ứng dị ứng khi sử dụng các 
chất hạ huyết áp khác thuộc nhóm này (thuốc 
đối kháng thụ thể angiotensin II) hoặc nếu bạn 
bị dị ứng hoặc hen suyễn.

• nếu bạn bị giảm thị lực hoặc đau mắt. Đây có thể là các 

triệu chứng tích tụ chất lỏng trong lớp mạch máu của 

mắt (tràn dịch màng mạch) hoặc tăng áp lực trong 

mắt của bạn và có thể xảy ra trong vòng vài giờ đến 

vài tuần sau khi dùng Co-Diovan. Điều này có thể dẫn 

đến mất thị lực vĩnh viễn, nếu không được điều trị. 

Nếu trước đó bạn đã có

bị dị ứng với penicillin hoặc sulphonamide, bạn có thể có 

nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

• nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây được 

sử dụng để điều trị huyết áp cao:

Việc sử dụng Co-Diovan ở trẻ em và thanh thiếu 
niên (dưới 18 tuổi) không được khuyến khích.

• một số thuốc kháng sinh (nhóm rifamycin), một loại thuốc được sử 

dụng để bảo vệ chống lại sự thải ghép (ciclosporin) hoặc một 

loại thuốc kháng retrovirus được sử dụng để điều trị nhiễm 

HIV / AIDS (ritonavir). Những loại thuốc này có thể làm tăng tác 

dụng của Co-Diovan.

• thuốc có thể gây ra “xoắn đỉnh” (nhịp tim không đều), 

chẳng hạn như thuốc chống loạn nhịp tim (thuốc 

dùng để điều trị các vấn đề về tim) và một số thuốc 

chống loạn thần.

• các loại thuốc có thể làm giảm lượng natri trong máu của bạn, 

chẳng hạn như thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, 

thuốc chống động kinh.

• thuốc điều trị bệnh gút, chẳng hạn như 
allopurinol, probenecid, sulfinpyrazone.

• bổ sung vitamin D và canxi trị liệu.
• thuốc điều trị bệnh tiểu đường (thuốc 

uống như metformin hoặc insulin).
• các loại thuốc khác để giảm huyết áp của bạn bao 

gồm methyldopa, thuốc ức chế ACE (như 
enalapril, lisinopril, v.v.) hoặc aliskiren (xem 
thêm thông tin dưới tiêu đề “Không dùng Co-
Diovan” và “Cảnh báo và đề phòng”).

• thuốc làm tăng huyết áp, chẳng hạn như 
noradrenaline hoặc adrenaline.

• digoxin hoặc glycoside digitalis khác (thuốc dùng 
để điều trị các vấn đề về tim).

• thuốc có thể làm tăng lượng đường trong máu, chẳng hạn 

như diazoxide hoặc thuốc chẹn beta.

• Thuốc gây độc tế bào (dùng để điều trị ung thư), chẳng hạn 

như methotrexate hoặc cyclophosphamide.

• Thuốc giảm đau như thuốc chống viêm không 
steroid (NSAID), bao gồm thuốc ức chế chọn lọc 
cyclooxygenase-2 (thuốc ức chế Cox-2) và axit 
acetylsalicylic> 3 g.

• thuốc làm giãn cơ, chẳng hạn như tubocurarine.
• thuốc kháng tiết cholinergic (thuốc được sử 

dụng để điều trị nhiều loại rối loạn như 
chuột rút đường tiêu hóa, co thắt bàng 
quang tiết niệu, hen suyễn, say tàu xe, co 
thắt cơ, bệnh Parkinson và hỗ trợ gây mê).

• amantadine (thuốc được sử dụng để điều trị bệnh 

Parkinson và cũng được sử dụng để điều trị hoặc ngăn 

ngừa một số bệnh do vi rút gây ra).

• cholestyramine và colestipol (thuốc được sử 
dụng chủ yếu để điều trị lượng lipid cao 
trong máu).

• ciclosporin, một loại thuốc dùng để cấy 
ghép nội tạng để tránh thải ghép.

• rượu, thuốc ngủ và thuốc gây mê (các loại thuốc có tác 

dụng gây ngủ hoặc giảm đau được sử dụng chẳng hạn 

như trong khi phẫu thuật).

• phương tiện cản quang i-ốt (tác nhân được sử dụng để kiểm 

tra hình ảnh).

Mang thai và cho con bú

• Bạn phải nói với bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng 

bạn đang (hoặc có thể mang thai)

Thông thường, bác sĩ sẽ khuyên bạn ngừng dùng Co-

Diovan trước khi mang thai hoặc ngay sau khi bạn 

biết mình có thai, và sẽ khuyên bạn dùng một loại 

thuốc khác thay vì Co-Diovan. Không nên dùng Co-

Diovan trong giai đoạn đầu mang thai, và không 

được dùng khi mang thai trên 3 tháng, vì nó có thể 

gây hại nghiêm trọng cho em bé của bạn nếu dùng 

sau tháng thứ ba của thai kỳ.

Huyết áp cao làm tăng khối lượng công việc của 
tim và động mạch. Nếu không được điều trị, nó 
có thể làm hỏng các mạch máu não, tim và thận, 
và có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim hoặc suy 
thận. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ đau tim. 
Hạ huyết áp của bạn về mức bình thường làm 
giảm nguy cơ phát triển các rối loạn này.

Bạn phải nói với bác sĩ của bạn nếu bạn nghĩ rằng bạn đang (

hoặc có thể trở thành ) có thai. Co-Diovan không được khuyến 

cáo trong giai đoạn đầu mang thai, và không được dùng nếu 

bạn đang mang thai trên 3 tháng, vì nó có thể gây hại nghiêm 

trọng cho em bé của bạn nếu dùng trong giai đoạn đó (xem 

phần phụ nữ mang thai).

Nội dung trong tờ rơi này:

1. Co-Diovan là gì và nó được sử dụng để làm gì

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Co-
Diovan
3. Làm thế nào để sử dụng Co-Diovan

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Co-Diovan

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

° thuốc ức chế ACE (ví dụ như enalapril, lisinopril, 

Ramipril), đặc biệt nếu bạn có các vấn đề về thận 

liên quan đến tiểu đường.

aliskiren°
• nếu bạn đã bị ung thư da hoặc nếu bạn phát triển

CO-DIOVAN® tổn thương da không mong muốn trong quá trình 

điều trị. Điều trị bằng hydrochlorothiazide, đặc biệt là 

sử dụng lâu dài với liều cao, có thể làm tăng nguy cơ 

mắc một số loại ung thư da và môi (ung thư da không 

hắc tố). Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời 

và tia UV khi dùng Co-Diovan.

• nếu bạn từng gặp các vấn đề về hô hấp hoặc phổi (bao 

gồm viêm hoặc chất lỏng trong phổi) sau khi uống 

hydrochlorothiazide trong quá khứ. Nếu bạn phát 

triển bất kỳ cơn khó thở nghiêm trọng hoặc khó thở 

sau khi dùng Co-Diovan, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y 

tế ngay lập tức.

Các loại thuốc khác và Co-Diovan

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần 

đây đã dùng bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc có thể dùng bất 

kỳ loại thuốc nào khác.

Co-Diovan®Viên nén bao 

phim 80 mg / 12,5 mg

Co-Diovan®Viên nén bao phim 

160 mg / 12,5 mg

Co-Diovan®Viên nén bao 

phim 160 mg / 25 mg

Cảnh báo và biện pháp phòng ngừa Nói 

chuyện với bác sĩ của bạn

• nếu bạn đang dùng thuốc tiết kiệm kali, 
thuốc bổ sung kali, chất thay thế muối có 
chứa kali hoặc các loại thuốc khác làm tăng 
lượng kali trong máu của bạn như heparin. 
Bác sĩ có thể cần kiểm tra lượng kali trong 
máu của bạn thường xuyên.

• nếu bạn có lượng kali trong máu 
thấp.
• nếu bạn bị tiêu chảy hoặc nôn mửa nghiêm trọng.

• nếu bạn đang dùng thuốc viên nước (thuốc lợi tiểu) 

liều cao.

• nếu bạn bị bệnh tim nặng.
• nếu bạn đang bị suy tim hoặc đã trải qua một cơn 

đau tim. Thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ về 
liều bắt đầu một cách cẩn thận. Bác sĩ cũng có thể 
kiểm tra chức năng thận của bạn.

• nếu bạn bị hẹp động mạch 
thận.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng 
Co-Diovan

1. Co-Diovan là gì và nó được sử dụng để làm gì

Viên nén bao phim Co-Diovan chứa hai chất hoạt 
tính được gọi là valsartan và hydrochlorothiazide. 
Cả hai chất này đều giúp kiểm soát huyết áp cao 
(tăng huyết áp).
• Valsartanthuộc nhóm thuốc được gọi là “chất đối 

kháng thụ thể angiotensin II”, giúp kiểm soát 
huyết áp cao. Angiotensin II là một chất trong cơ 
thể làm cho các mạch co lại, do đó làm cho huyết 
áp của bạn tăng lên. Valsartan hoạt động bằng 
cách ngăn chặn tác dụng của angiotensin II. Kết 
quả là, các mạch máu giãn ra và huyết áp được 
giảm xuống.

• Hydrochlorothiazidethuộc về một nhóm thuốc được 

gọi là thuốc lợi tiểu thiazide (còn được gọi là "viên nén 

nước"). Hydrochlorothiazide làm tăng lượng nước tiểu, 

đồng thời làm giảm huyết áp.

Hiệu quả của việc điều trị có thể bị ảnh hưởng nếu Co-Diovan 

được dùng cùng với một số loại thuốc khác. Có thể cần phải 

thay đổi liều lượng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác 

hoặc trong một số trường hợp phải ngừng dùng một trong các 

loại thuốc. Điều này đặc biệt áp dụng cho các loại thuốc sau:

Đừng dùng Co-Diovan:
• nếu bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với valsartan, 

hydrochlorothiazide, các dẫn xuất sulphonamide (các 

chất liên quan đến hóa học với hydrochlorothiazide) 

hoặc với bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này 

(được liệt kê trong phần 6).

• Cho bác sĩ biết nếu bạn đang cho con bú 
hoặc sắp bắt đầu cho con bú

Co-Diovan không được khuyến cáo cho các bà mẹ 

đang cho con bú và bác sĩ có thể chọn một phương 

pháp điều trị khác cho bạn nếu bạn muốn cho con 

bú, đặc biệt nếu con bạn là trẻ sơ sinh hoặc sinh 

non.
• lithium, một loại thuốc được sử dụng để điều trị một số 

loại bệnh tâm thần.

• thuốc hoặc các chất có thể làm tăng 
lượng kali trong máu của bạn.
Chúng bao gồm các chất bổ sung kali 
hoặc chất thay thế muối có chứa kali, 
thuốc tiết kiệm kali và heparin.

• các loại thuốc có thể làm giảm lượng kali trong máu 

của bạn, chẳng hạn như thuốc lợi tiểu (viên nén 

nước), corticosteroid, thuốc nhuận tràng, 

carbenoxolone, amphotericin hoặc penicillin G.

• nếu bạn làmang thai hơn 3 tháng (tốt hơn hết là 

nên tránh dùng Co-Diovan trong thời kỳ đầu 

mang thai - xem phần mang thai).

• nếu bạn códữ dộibệnh gan, phá hủy 
các ống dẫn mật nhỏ trong gan (xơ 
gan mật) dẫn đến tích tụ mật trong 
gan (ứ mật).

• nếu bạn códữ dộibệnh thận.
• nếu bạn không thể sản xuất nước tiểu (vô niệu).

• nếu bạn được điều trị bằng thận nhân tạo.

Valsartan / hydrochlorothiazide
Lái xe và sử dụng máy móc

Trước khi bạn lái xe, sử dụng các công cụ hoặc vận hành máy 

móc hoặc thực hiện các hoạt động khác đòi hỏi sự tập trung, 

hãy đảm bảo rằng bạn biết Co-Diovan ảnh hưởng đến bạn như 

thế nào. Giống như nhiều loại thuốc khác được sử dụng để 

điều trị huyết áp cao, Co-Diovan đôi khi có thể gây chóng mặt 

và ảnh hưởng đến khả năng tập trung.

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt 
đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông tin 
quan trọng cho bạn.
• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ 

hoặc dược sĩ của bạn.

• Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho 

người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi 

dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.

Bác sĩ có thể kiểm tra chức năng thận, huyết áp 
và lượng chất điện giải (ví dụ như kali) trong 
máu của bạn một cách đều đặn. Dùng Co-Diovan cùng với thức ăn, đồ uống và rượu

Xem thêm thông tin dưới tiêu đề “Không 
dùng Co-Diovan”

Tránh uống rượu cho đến khi bạn đã nói chuyện với bác sĩ của 

mình. Rượu có thể làm cho huyết áp của bạn giảm nhiều hơn 

và / hoặc làm tăng nguy cơ bạn bị chóng mặt hoặc cảm thấy 

ngất xỉu.

Co-Diovan có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với ánh nắng 

mặt trời.

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

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. Làm thế nào để sử dụng Co-Diovan Nếu bạn quên uống Co-Diovan
Nếu bạn quên dùng một liều, hãy uống ngay khi bạn 

nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, 

hãy bỏ qua liều bạn đã quên.

Không dùng liều gấp đôi để bù cho 
liều đã quên.

(tràn dịch màng mạch) hoặc bệnh tăng nhãn áp góc đóng 

cấp tính)

• Sốt, đau họng, nhiễm trùng thường xuyên hơn 

(mất bạch cầu hạt)

• Khó thở dữ dội, sốt, suy nhược và lú lẫn 
(hội chứng suy hô hấp cấp tính)

Không biết(tần suất không thể được ước tính 
từ dữ liệu có sẵn):
• thở khó khăn
• lượng nước tiểu giảm nghiêm trọng

• mức natri trong máu thấp (có thể gây mệt 
mỏi, lú lẫn, co giật cơ và / hoặc co giật trong 
trường hợp nghiêm trọng)

• mức độ kali trong máu thấp (đôi khi 
bị yếu cơ, co thắt cơ,
nhịp tim bất thường)

• mức độ tế bào trắng trong máu thấp (với các 
triệu chứng như sốt, nhiễm trùng da, đau 
họng hoặc loét miệng do
nhiễm trùng, suy nhược)

• mức độ bilirubin tăng trong máu (trong trường hợp 
nghiêm trọng có thể gây ra vàng da và mắt)

• mức độ nitơ urê trong máu và creatinin tăng 
trong máu (có thể cho thấy chức năng thận 
bất thường)

• nồng độ axit uric trong máu tăng lên (trong trường hợp 

nghiêm trọng có thể gây ra bệnh gút)

• ngất (ngất xỉu)

Không biết(tần suất không thể được ước tính 
từ dữ liệu có sẵn):
• da phồng rộp (dấu hiệu của viêm da bóng nước)

• phát ban da có hoặc không ngứa kèm theo một số 
dấu hiệu hoặc triệu chứng sau: sốt, đau khớp, 
đau cơ, sưng hạch bạch huyết và / hoặc các triệu 
chứng giống như cúm

• phát ban, đốm đỏ, sốt, ngứa (các 
triệu chứng của viêm mạch máu)

• lượng tiểu cầu trong máu thấp (đôi khi có chảy máu 

hoặc bầm tím bất thường)

• nồng độ kali trong máu cao (đôi khi 
co thắt cơ, nhịp tim bất thường)

• phản ứng dị ứng (với các triệu chứng như 
phát ban, ngứa, nổi mề đay, khó thở 
hoặc nuốt, chóng mặt)

• sưng chủ yếu ở mặt và cổ họng; phát ban; ngứa
• tăng các giá trị chức năng gan
• mức độ hemoglobin giảm và tỷ lệ phần trăm 

hồng cầu giảm trong máu (cả hai điều này, 
trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây 
ra thiếu máu).

• suy thận
• mức natri trong máu thấp (có thể gây mệt 

mỏi, lú lẫn, co giật cơ và / hoặc co giật trong 
trường hợp nghiêm trọng)

Phổ thông(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người):

• lượng natri trong máu thấp
• lượng magiê trong máu thấp
• nồng độ axit uric trong máu cao
• phát ban ngứa và các loại phát ban khác

• giảm cảm giác thèm ăn

• buồn nôn và nôn nhẹ
• chóng mặt, ngất xỉu khi đứng lên

• không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng

Rất hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10.000 người):

• viêm mạch máu với các triệu chứng 
như phát ban, đốm đỏ tía, sốt
(viêm mạch)

• phát ban, ngứa, nổi mề đay, khó thở 
hoặc khó nuốt, chóng mặt (phản ứng 
quá mẫn)

• phát ban ở mặt, đau khớp, rối loạn cơ, 
sốt (lupus ban đỏ)

• đau bụng trên nghiêm trọng (viêm tụy)
• khó thở kèm theo sốt, ho, thở khò 

khè, khó thở (suy hô hấp bao gồm 
viêm phổi và phù phổi)

• da xanh xao, mệt mỏi, khó thở, nước tiểu sẫm màu 

(thiếu máu huyết tán)

• sốt, đau họng hoặc loét miệng do nhiễm 
trùng (giảm bạch cầu)

• lú lẫn, mệt mỏi, co giật và co giật cơ, 
thở nhanh (nhiễm kiềm giảm clo 
huyết)

• sốt (pyrexia)
• suy nhược (suy nhược)

• ung thư da và môi (ung thư da không phải khối u ác 

tính)

6. Nội dung của gói và thông tin khác 

Những gì Co-Diovan chứa

28, 56 hoặc 98 viên. Một số kích thước gói có thể không được 

bán trên thị trường.
Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói 

với bạn. Điều này sẽ giúp bạn có được kết quả tốt nhất 

và giảm nguy cơ tác dụng phụ. Kiểm tra với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Co-Diovan 80 / 12,5 chứa 80 mg valsartan và 
12,5 mg hydrochlorothiazide. Co-Diovan 160 / 
12,5 chứa 160 mg valsartan và 12,5 mg 
hydrochlorothiazide và Co-Diovan 160/25 chứa 
160 mg valsartan và 25 mg 
hydrochlorothiazide.

Co-Diovan 160/25 Tablets có màu cam nâu và hình bầu 

dục. Chúng được đánh dấu HXH ở một bên và NVR ở 

mặt khác. Thuốc viên có dạng vỉ chứa 28, 56 hoặc 98 

viên. Một số kích thước gói có thể không được bán 

trên thị trường.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể 

xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo 

tác dụng phụ trực tiếp (xem chi tiết bên dưới. Bằng cách báo cáo tác 

dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của 

thuốc này.

Những người bị huyết áp cao thường không nhận thấy bất kỳ 

dấu hiệu nào của vấn đề này. Nhiều người có thể cảm thấy khá 

bình thường. Điều này càng quan trọng hơn đối với bạn khi giữ 

các cuộc hẹn với bác sĩ ngay cả khi bạn đang cảm thấy khỏe 

mạnh.

Nếu bạn ngừng dùng Co-Diovan

Việc ngừng điều trị bằng Co-Diovan có thể khiến 
bệnh cao huyết áp của bạn trở nên tồi tệ hơn. 
Đừng ngừng dùng thuốc trừ khi bác sĩ yêu cầu.

Những tác dụng phụ này rất hiếm hoặc tần suất không 

được biết đến.
Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy 
quyền tiếp thịNếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy ngừng 

dùng Co-Diovan và liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức 

(xem thêm phần 2 “Cảnh báo và biện pháp phòng ngừa”).

Viên nén cũng chứa các thành phần không 
hoạt động sau: Silica khan dạng keo, 
crospovidone, hypromellose, magnesi 
stearat, cellulose vi tinh thể,
Macrogol 8000, bột talc, oxit sắt đỏ (E172) và 
titan đioxit (E171).

Hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người):

• sưng và phồng rộp da (do tăng nhạy cảm 
với ánh nắng mặt trời)

• lượng canxi trong máu cao
• lượng đường trong máu cao
• đường trong nước tiểu

• tình trạng chuyển hóa của bệnh tiểu đường trở nên tồi tệ hơn

• táo bón, tiêu chảy, khó chịu ở dạ dày 
hoặc ruột, rối loạn gan có thể xảy ra 
cùng với vàng da và mắt

• nhịp tim không đều
• đau đầu
• rối loạn giấc ngủ
• tâm trạng buồn (trầm cảm)

• lượng tiểu cầu trong máu thấp (đôi khi có 
chảy máu hoặc bầm tím bên dưới da)

• chóng mặt

• ngứa ran hoặc tê
• rối loạn thị lực

Chủ sở hữu giấy phép sản phẩm và nhà sản xuất là:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng 

thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.Bác sĩ sẽ cho bạn biết chính xác bạn nên uống bao 

nhiêu viên Co-Diovan. Tùy thuộc vào cách bạn đáp 

ứng với điều trị, bác sĩ có thể đề xuất liều cao hơn 

hoặc thấp hơn.

Novartis Ireland Limited, Tòa nhà Vista, Công viên Elm, 

Đường Merrion, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
United

Vương quốc

Sơ đồ thẻ vàng
Trang web: www.mhra.gov.uk/yellowcardCác tác dụng phụ bao gồm:

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Không phổ biến(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người):

• ho
• huyết áp thấp
• nhẹ đầu
• mất nước (với các triệu chứng khát, khô miệng và 

lưỡi, đi tiểu không thường xuyên, nước tiểu sẫm 
màu, da khô)

• đau cơ
• mệt mỏi
• ngứa ran hoặc tê
• mờ mắt
• tiếng ồn (ví dụ như rít, vo ve) trong tai

Novartis Farma SPA Via Provincee Schito, 131, 
80058 Torre Annunziata (NA), ÝGiống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác 

dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

5. Cách bảo quản Co-Diovan
Ngoài ra, Co-Diovan 80 / 12.5 Tablets chứa oxit 
sắt màu vàng (E172), và Co-Diovan 160/25 
Tablets chứa oxit sắt màu vàng (E172) và oxit 
sắt đen (E172).
Co-Diovan trông như thế nào và nội dung 

của gói

• Liều khuyến cáo của Co-Diovan là một viên 
mỗi ngày.

• Không thay đổi liều hoặc ngừng dùng 
thuốc mà không hỏi ý kiến   bác sĩ.

• Thuốc nên được uống vào cùng một thời điểm mỗi 

ngày, thường là vào buổi sáng.

• Bạn có thể dùng Co-Diovan có hoặc không có thức ăn.

• Nuốt viên thuốc với một cốc nước.

• Để thuốc này xa tầm nhìn và tầm với của 
trẻ em.

• Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử 
dụng được ghi trên hộp. Ngày hết hạn là 
ngày cuối cùng của tháng đó.

• Không lưu trữ trên 30ºC. Bảo quản 
trong bao bì gốc để tránh ẩm.

• Không sử dụng thuốc này nếu bạn nhận thấy gói 
thuốc bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.

• Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc 

rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 

những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. 

Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hoặc muốn 
tờ rơi này ở định dạng khác, vui lòng liên hệ với 
Thông tin Y tế tại Novartis pharmaceuticals UK 
Ltd, số điện thoại 01276 698370.

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng và cần 

được chăm sóc y tế ngay lập tức:

• Bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu bạn gặp các 

triệu chứng của phù mạch, chẳng hạn như:

• sưng mặt, lưỡi hoặc hầu họng
• khó nuốt
• phát ban và khó thở

• Bệnh da nghiêm trọng gây phát ban, đỏ 
da, phồng rộp môi, mắt hoặc miệng, lột 
da, sốt (hoại tử biểu bì nhiễm độc)

• Giảm thị lực hoặc đau mắt do áp lực cao 
(có thể có dấu hiệu tích tụ chất lỏng 
trong lớp mạch máu của mắt

Không biết(tần suất không thể được ước tính 
từ dữ liệu có sẵn):
• suy nhược, bầm tím và nhiễm trùng thường xuyên 

(thiếu máu bất sản)

• lượng nước tiểu giảm nghiêm trọng (có thể có dấu hiệu 

của rối loạn thận hoặc suy thận)

• phát ban, đỏ da, phồng rộp môi, mắt hoặc 
miệng, lột da, sốt (có thể có các dấu hiệu 
ban đỏ đa dạng)

• co thắt cơ

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 2 năm 

2022 Bản quyền Novartis Pharmaceuticals UK Limited.Viên nén Co-Diovan 80 / 12.5 có màu cam nhạt và hình 

bầu dục. Chúng được đánh dấu HGH ở một bên và CG 

ở mặt khác. Thuốc viên có dạng vỉ chứa 28, 56 hoặc 98 

viên. Một số kích thước gói có thể không được bán 

trên thị trường.

Các tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo với 
các sản phẩm chỉ chứa valsartan hoặc 
hydrochlorothiazide:

Nếu bạn dùng nhiều Co-Diovan hơn mức cần thiết Nếu 

bạn bị chóng mặt nghiêm trọng và / hoặc ngất xỉu, hãy nằm 

xuống và liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Nếu bạn vô tình uống quá nhiều viên, hãy liên 
hệ với bác sĩ, dược sĩ hoặc bệnh viện.

Valsartan
Rất hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10.000 người):
• chóng mặt
• bệnh tiêu chảy

• đau khớp

Hydrochlorothiazide

Không phổ biến(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người):

• cảm giác chóng mặt
• đau bụng

Rất phổ biến(có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người):
• lượng kali trong máu thấp
• tăng lipid trong máu

Viên nén Co-Diovan 160 / 12.5 có màu đỏ sẫm và hình 

bầu dục. Chúng được đánh dấu HHH ở một bên và CG ở 

mặt khác. Máy tính bảng có dạng vỉ chứa 300014015-GB


