
• Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар 

или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани 

реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Co-Diovan се използва за лечение на високо кръвно налягане, 

което не се контролира адекватно само с едно вещество.

• ако нивото на калий или натрий в кръвта Ви е по-

ниско от нормалното, или ако нивото на калций в 

кръвта Ви е по-високо от нормалното въпреки 

лечението.

• ако имате подагра.

• ако имате диабет или увредена бъбречна функция и се 

лекувате с лекарство за понижаване на кръвното 

налягане, съдържащо алискирен.

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас, уведомете 

Вашия лекар и не приемайте Co-Diovan.

• ако наскоро сте получили нов бъбрек.
• ако страдате от хипералдостеронизъм. Това е заболяване, при 

което надбъбречните ви жлези произвеждат твърде много от 

хормона алдостерон. Ако това се отнася за Вас, употребата на 

Co-Diovan не се препоръчва.

• ако имате чернодробно или бъбречно заболяване.

• ако някога сте изпитвали подуване на езика и лицето, 

причинено от алергична реакция, наречена ангиоедем, 

когато приемате друго лекарство (включително АСЕ 

инхибитори), уведомете Вашия лекар. Ако тези симптоми 

се появят, когато приемате Co-Diovan, спрете незабавно 

приема на Co-Diovan и никога не го приемайте отново. 

Вижте също раздел 4, „Възможни нежелани реакции“.

• ако имате треска, обрив и болки в ставите, които може да 

са признаци на системен лупус еритематозус (SLE, така 

нареченото автоимунно заболяване).

• ако имате диабет, подагра, високи нива на 

холестерол или триглицериди в кръвта.

• ако сте имали алергични реакции при употребата на други 

понижаващи кръвното налягане средства от този клас 

(антагонисти на рецепторите на ангиотензин II) или ако 

имате алергия или астма.

• ако почувствате влошаване на зрението или болка в очите. Това 

може да са симптоми на натрупване на течност в съдовия 

слой на окото (хориоидален излив) или повишаване на 

налягането в окото и може да се случи в рамките на часове 

до седмици след приема на Co-Diovan. Това може да доведе 

до трайна загуба на зрението, ако не се лекува. Ако по-рано 

сте имали

алергия към пеницилин или сулфонамиди, може да сте изложени 

на по-висок риск от развитие на това.

• ако приемате някое от следните лекарства, използвани за 

лечение на високо кръвно налягане:

Употребата на Co-Diovan при деца и юноши (на 
възраст под 18 години) не се препоръчва.

• някои антибиотици (група рифамицин), лекарство, използвано 

за защита срещу отхвърляне на трансплантат 

(циклоспорин) или антиретровирусно лекарство, 

използвано за лечение на HIV/СПИН инфекция (ритонавир). 

Тези лекарства могат да увеличат ефекта на Co-Diovan.

• лекарства, които могат да предизвикат „torsades de 

pointes“ (неправилен сърдечен ритъм), като 

антиаритмични средства (лекарства, използвани за 

лечение на сърдечни проблеми) и някои антипсихотици.

• лекарства, които могат да намалят количеството на 

натрий в кръвта Ви, като антидепресанти, 

антипсихотици, антиепилептици.

• лекарства за лечение на подагра, като 
алопуринол, пробенецид, сулфинпиразон.

• терапевтични добавки с витамин D и калций.
• лекарства за лечение на диабет (перорални 

средства като метформин или инсулини).

• други лекарства за понижаване на кръвното Ви налягане, 

включително метилдопа, АСЕ инхибитори (като 

еналаприл, лизиноприл и др.) или алискирен (вижте също 

информацията под заглавията “Не приемайте Co-Diovan” и 

“Предупреждения и предпазни мерки”).

• лекарства за повишаване на кръвното налягане, като 

норадреналин или адреналин.

• дигоксин или други дигиталисови гликозиди (лекарства, използвани 

за лечение на сърдечни проблеми).

• лекарства, които могат да повишат нивата на кръвната 

захар, като диазоксид или бета-блокери.

• цитотоксични лекарства (използвани за лечение на рак), 

като метотрексат или циклофосфамид.

• болкоуспокояващи като нестероидни противовъзпалителни 

средства (НСПВС), включително селективни инхибитори на 

циклооксигеназа-2 (Cox-2 инхибитори) и ацетилсалицилова 

киселина > 3 g.

• мускулно релаксиращи лекарства, като тубокурарин.

• антихолинергични лекарства (лекарства, използвани за 

лечение на различни заболявания като стомашно-

чревни спазми, спазъм на пикочния мехур, астма, 

прилошаване при движение, мускулни спазми, 

болест на Паркинсон и като помощно средство за 

анестезия).

• амантадин (лекарство, използвано за лечение на болестта на 

Паркинсон и също така за лечение или предотвратяване на 

определени заболявания, причинени от вируси).

• холестирамин и колестипол (лекарства, използвани 

главно за лечение на високи нива на липиди в 

кръвта).

• циклоспорин, лекарство, използвано за трансплантация 

на органи, за да се избегне отхвърляне на орган.

• алкохол, сънотворни и анестетици (лекарства със 

сънотворно или болкоуспокояващо действие, 

използвани например по време на операция).

• йодни контрастни средства (средства, използвани за образни 

изследвания).

Бременност и кърмене

• Трябва да уведомите Вашия лекар, ако 

мислите, че сте (или може да забременеете).

Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете 

приема на Co-Diovan преди да забременеете или веднага 

щом разберете, че сте бременна, и ще Ви посъветва да 

приемате друго лекарство вместо Co-Diovan. Co-Diovan не 

се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се 

приема, когато сте бременна повече от 3 месеца, тъй като 

може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако 

се използва след третия месец от бременността.

Високото кръвно налягане увеличава натоварването на 

сърцето и артериите. Ако не се лекува, може да увреди 

кръвоносните съдове на мозъка, сърцето и бъбреците и може 

да доведе до инсулт, сърдечна недостатъчност или бъбречна 

недостатъчност. Високото кръвно налягане увеличава риска от 

сърдечни удари. Понижаването на кръвното Ви налягане до 

нормално намалява риска от развитие на тези нарушения.

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може 

да стане ) бременна. Co-Diovan не се препоръчва в ранна 

бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна повече от 

3 месеца, тъй като може да причини сериозно увреждане на 

вашето бебе, ако се използва на този етап (вижте раздела за 

бременност).

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Co-Diovan и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Co-

Diovan

3. Как да приемате Co-Diovan

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Co-Diovan

6. Съдържание на опаковката и друга информация

° АСЕ инхибитори (например еналаприл, 

лизиноприл, рамиприл), особено ако имате 

проблеми с бъбреците, свързани с диабет.

алискирен°
• ако сте имали рак на кожата или ако развиете

КО-ДИОВАН® неочаквана кожна лезия по време на лечението. 

Лечението с хидрохлоротиазид, особено 

дългосрочната употреба с високи дози, може да 

увеличи риска от някои видове рак на кожата и 

устните (немеланомен рак на кожата). Защитете 

кожата си от излагане на слънце и UV лъчи, докато 

приемате Co-Diovan.

• ако сте имали проблеми с дишането или белите дробове 

(включително възпаление или течност в белите 

дробове) след прием на хидрохлоротиазид в миналото. 

Ако развиете някакъв тежък задух или затруднено 

дишане след прием на Co-Diovan, незабавно потърсете 

медицинска помощ.

Други лекарства и Co-Diovan
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, 

наскоро сте приемали други лекарства или е възможно да 

приемате други лекарства.

Ко-Диован®80 mg/12,5 mg 

филмирани таблетки

Ко-Диован®160 mg/12,5 mg 

филмирани таблетки

Ко-Диован®160 mg/25 mg 

филмирани таблетки

Предупреждения и предпазни мерки 

Говорете с Вашия лекар

• ако приемате калий-съхраняващи лекарства, калиеви 

добавки, заместители на солта, съдържащи калий или 

други лекарства, които повишават количеството калий 

в кръвта Ви, като хепарин. Може да се наложи Вашият 

лекар да проверява редовно количеството калий в 

кръвта Ви.

• ако имате ниски нива на калий в 
кръвта.
• ако имате диария или силно повръщане.
• ако приемате високи дози отводняващи таблетки 

(диуретици).

• ако имате тежко сърдечно заболяване.

• ако страдате от сърдечна недостатъчност или сте преживели 

сърдечен удар. Следвайте внимателно инструкциите на 

Вашия лекар за началната доза. Вашият лекар може също да 

провери бъбречната Ви функция.

• ако страдате от стесняване на 

бъбречната артерия.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Co-

Diovan
1. Какво представлява Co-Diovan и за какво се използва

Ко-Диован филмирани таблетки съдържат две активни 

вещества, наречени валсартан и хидрохлоротиазид. И 

двете вещества помагат за контролиране на високото 

кръвно налягане (хипертония).

• Валсартанпринадлежи към клас лекарства, известни като 

„антагонисти на рецепторите на ангиотензин II“, които 

помагат за контролиране на високото кръвно налягане. 

Ангиотензин II е вещество в тялото, което причинява стягане 

на съдовете, което води до повишаване на кръвното Ви 

налягане. Валсартан действа като блокира ефекта на 

ангиотензин II. В резултат на това кръвоносните съдове се 

отпускат и кръвното налягане се понижава.

• Хидрохлоротиазидпринадлежи към група лекарства, наречени 

тиазидни диуретици (известни още като „отводняващи таблетки“). 

Хидрохлоротиазидът увеличава отделянето на урина, което също 

така понижава кръвното налягане.

Ефектът от лечението може да бъде повлиян, ако Co-Diovan 

се приема заедно с някои други лекарства. Може да се 

наложи да промените дозата, да вземете други предпазни 

мерки или в някои случаи да спрете приема на някое от 

лекарствата. Това се отнася особено за следните лекарства:

Не приемайте Co-Diovan:

• ако сте алергични (свръхчувствителни) към валсартан, 

хидрохлоротиазид, сулфонамидни производни 

(вещества, химически свързани с хидрохлоротиазид) 

или към някоя от останалите съставки на това 

лекарство (изброени в точка 6).

• Кажете на Вашия лекар, ако кърмите или 

ще започнете да кърмите

Co-Diovan не се препоръчва за майки, които кърмят, 

и Вашият лекар може да избере друго лечение за 

Вас, ако желаете да кърмите, особено ако бебето Ви 

е новородено или е родено преждевременно.• литий, лекарство, използвано за лечение на някои видове 

психиатрични заболявания.

• лекарства или вещества, които могат да 

повишат количеството калий в кръвта Ви.

Те включват калиеви добавки или 

заместители на солта, съдържащи калий, 

калий-съхраняващи лекарства и хепарин.

• лекарства, които могат да намалят количеството 

калий в кръвта Ви, като диуретици (отводняващи 

таблетки), кортикостероиди, лаксативи, 

карбеноксолон, амфотерицин или пеницилин G.

• ако вие степовече от 3 месеца бременност (също така е 

по-добре да избягвате Co-Diovan в ранна бременност – 

вижте раздела за бременност).

• ако иматетежъкчернодробно заболяване, разрушаване на 

малките жлъчни пътища в черния дроб (билиарна 

цироза), което води до натрупване на жлъчка в черния 

дроб (холестаза).

• ако иматетежъкзаболяване на бъбреците.

• ако не можете да произвеждате урина (анурия).

• ако се лекувате с изкуствен бъбрек.

Валсартан/хидрохлоротиазид
Шофиране и работа с машини

Преди да шофирате превозно средство, да използвате инструменти или 

да работите с машини или да извършвате други дейности, които 

изискват концентрация, уверете се, че знаете как Co-Diovan Ви влияе. 

Подобно на много други лекарства, използвани за лечение на високо 

кръвно налягане, Co-Diovan може понякога да причини замаяност и да 

повлияе на способността за концентрация.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да 

започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.

• Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте 

на други. Това може да им навреди, дори ако техните 

признаци на заболяване са същите като вашите.

Вашият лекар може да проверява бъбречната Ви 

функция, кръвното налягане и количеството електролити 

(напр. калий) в кръвта Ви на редовни интервали. Прием на Co-Diovan с храна, напитки и алкохол

Вижте също информация под заглавието „Не 

приемайте Co-Diovan”
Избягвайте да приемате алкохол, докато не говорите с Вашия 

лекар. Алкохолът може да доведе до по-голямо понижаване на 

кръвното Ви налягане и/или да увеличи риска от замаяност или 

отпадналост.

Co-Diovan може да причини повишена чувствителност на кожата към 

слънцето.

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

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. Как да приемате Co-Diovan Ако сте пропуснали да приемете Co-Diovan

Ако забравите да приемете доза, вземете я веднага щом си 

спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата 

доза, пропуснете дозата, която сте пропуснали.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата доза.

(хориоидален излив) или остра закритоъгълна 

глаукома)

• Треска, възпалено гърло, по-чести инфекции 

(агранулоцитоза)

• Тежък задух, треска, слабост и объркване 
(синдром на остър респираторен дистрес)

Не се знае(честотата не може да бъде оценена от 

наличните данни):
• затруднено дишане
• силно намалено отделяне на урина

• ниско ниво на натрий в кръвта (което може да 

предизвика умора, объркване, мускулни 

потрепвания и/или конвулсии в тежки случаи)

• ниско ниво на калий в кръвта (понякога с 
мускулна слабост, мускулни спазми,
ненормален сърдечен ритъм)

• ниско ниво на белите клетки в кръвта (със 

симптоми като треска, кожни инфекции, 

възпалено гърло или язви в устата поради

инфекции, слабост)
• повишено ниво на билирубин в кръвта (което в тежки случаи 

може да предизвика пожълтяване на кожата и очите)

• нивото на азот урея в кръвта и креатинин повишени 

в кръвта (което може да показва анормална 

бъбречна функция)

• повишено ниво на пикочна киселина в кръвта (което в тежки 

случаи може да предизвика подагра)

• синкоп (припадък)

Не се знае(честотата не може да бъде оценена от 

наличните данни):
• образуване на мехури по кожата (признак на булозен дерматит)

• кожен обрив със или без сърбеж заедно с някои от 

следните признаци или симптоми: треска, болки в 

ставите, мускулни болки, подути лимфни възли и/или 

грипоподобни симптоми

• обрив, лилаво-червени петна, треска, сърбеж 

(симптоми на възпаление на кръвоносните съдове)

• ниско ниво на тромбоцитите (понякога с 

необичайно кървене или синини)

• високо ниво на калий в кръвта (понякога с 
мускулни спазми, нарушен сърдечен ритъм)

• алергични реакции (със симптоми като обрив, 

сърбеж, копривна треска, затруднено дишане 

или преглъщане, замаяност)

• подуване предимно на лицето и гърлото; обрив; сърбеж

• повишаване на стойностите на чернодробната функция

• нивото на хемоглобина е намаляло и процентът 

на червените клетки в кръвта (което и двете 

могат в тежки случаи да предизвикат 

анемия).

• бъбречна недостатъчност

• ниско ниво на натрий в кръвта (което може да 

предизвика умора, объркване, мускулни 

потрепвания и/или конвулсии в тежки случаи)

често срещани(може да засегне до 1 на 10 души):

• ниско ниво на натрий в кръвта

• ниско ниво на магнезий в кръвта
• високо ниво на пикочна киселина в кръвта

• сърбящ обрив и други видове обриви

• намален апетит
• леко гадене и повръщане

• виене на свят, припадък при изправяне

• невъзможност за постигане или поддържане на ерекция

Много рядко(може да засегне до 1 на 10 000 души):

• възпаление на кръвоносните съдове със симптоми 

като обрив, лилаво-червени петна, треска

(васкулит)
• обрив, сърбеж, копривна треска, затруднено дишане или 

преглъщане, замаяност (реакции на 

свръхчувствителност)

• обрив по лицето, болки в ставите, мускулно разстройство, 

треска (лупус еритематозус)

• силна болка в горната част на стомаха (панкреатит)

• затруднено дишане с висока температура, кашлица, 

хрипове, задух (респираторен дистрес, 

включително пневмонит и белодробен оток)

• бледа кожа, умора, задух, тъмна урина 
(хемолитична анемия)

• треска, възпалено гърло или язви в устата 

поради инфекции (левкопения)

• объркване, умора, мускулни потрепвания и 

спазъм, учестено дишане (хипохлоремична 

алкалоза)

• треска (пирексия)

• слабост (астения)
• рак на кожата и устните (немеланомен рак на 

кожата)

6. Съдържание на опаковката и друга информация 

Какво съдържа Co-Diovan

28, 56 или 98 таблетки. Някои размери опаковки може да не 

се предлагат на пазара.
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият 

лекар. Това ще ви помогне да постигнете най-добри резултати и да 

намалите риска от странични ефекти. Консултирайте се с Вашия лекар 

или фармацевт, ако не сте сигурни.

Co-Diovan 80/12.5 съдържа 80 mg валсартан 
и 12,5 mg хидрохлоротиазид. Co-Diovan 
160/12.5 съдържа 160 mg валсартан и 12,5 
mg хидрохлоротиазид, а Co-Diovan 160/25 
съдържа 160 mg валсартан и 25 mg 
хидрохлоротиазид.

Ко-Диован 160/25 Таблетките са кафяво оранжеви и овални. 

Те са обозначени HXH от едната страна и NVR от другата. 

Таблетките се предлагат в блистери, съдържащи 28, 56 или 98 

таблетки. Някои размери опаковки може да не се предлагат 

на пазара.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 

Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази 

листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте 

подробностите по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да 

помогнете за предоставянето на повече информация за безопасността на това 

лекарство.

Хората с високо кръвно налягане често не забелязват 

никакви признаци на този проблем. Мнозина може да се 

чувстват съвсем нормално. Това прави още по-важно за вас 

да спазвате срещите си с Вашия лекар, дори ако се 

чувствате добре.

Ако спрете приема на Co-Diovan

Спирането на лечението с Co-Diovan може да доведе до 

влошаване на високото Ви кръвно налягане. Не спирайте приема 

на Вашето лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Тези нежелани реакции са много редки или с 

неизвестна честота.
Притежател на разрешение за употреба и 

производителАко получите някой от тези симптоми, спрете приема на 

Co-Diovan и незабавно се свържете с Вашия лекар (вижте 

също точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки“).

Таблетките съдържат също и следните неактивни 

съставки: колоиден безводен силициев диоксид, 

кросповидон, хипромелоза, магнезиев стеарат, 

микрокристална целулоза,

Макрогол 8000, талк, червен железен оксид (Е172) и 

титанов диоксид (Е171).

Рядко(може да засегне до 1 на 1000 души):

• подуване и образуване на мехури на кожата (поради 

повишена чувствителност към слънцето)

• високо ниво на калций в кръвта

• високо ниво на захар в кръвта

• захар в урината
• влошаване на метаболитното състояние при диабет

• запек, диария, дискомфорт в стомаха или червата, 

чернодробни нарушения, които могат да се появят 

заедно с пожълтяване на кожата и очите

• неравномерен сърдечен ритъм

• главоболие

• нарушения на съня

• тъжно настроение (депресия)

• ниско ниво на тромбоцитите (понякога с 
кървене или синини под кожата)

• виене на свят

• изтръпване или изтръпване

• нарушение на зрението

Притежател на продуктов лиценз и производител е:
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата 

на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Вашият лекар ще Ви каже точно колко таблетки Co-Diovan 

да приемате. В зависимост от това как реагирате на 

лечението, Вашият лекар може да Ви предложи по-висока 

или по-ниска доза.

Novartis Ireland Limited, Vista Building, Elm Park, 

Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ирландия.
Юнайтед

царство
Схема за жълта карта

Уебсайт: www.mhra.gov.uk/yellowcardСтраничните ефекти включват:
4. Възможни странични ефекти

Нечести(може да засегне до 1 на 100 души):
• кашлица

• ниско кръвно налягане

• замаяност
• дехидратация (със симптоми на жажда, сухота в 

устата и езика, рядко уриниране, тъмна урина, 
суха кожа)

• мускулна болка

• умора
• изтръпване или изтръпване

• замъглено зрение

• шумове (напр. съскане, бръмчене) в ушите

Novartis Farma SPA Via Provinciale Schito, 131, 

80058 Torre Annunziata (NA), ИталияКакто всички лекарства, това лекарство може да предизвика 

нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

5. Как да съхранявате Co-Diovan
В допълнение, Co-Diovan 80/12.5 таблетки съдържат жълт 

железен оксид (E172), а Co-Diovan 160/25 таблетки 

съдържат жълт железен оксид (E172) и черен железен 

оксид (E172).

Как изглежда Co-Diovan и какво съдържа 

опаковката

• Препоръчителната доза Co-Diovan е една 

таблетка на ден.

• Не променяйте дозата и не спирайте приема на 

таблетките, без да се консултирате с Вашия лекар.

• Лекарството трябва да се приема по едно и също време 

всеки ден, обикновено сутрин.

• Можете да приемате Co-Diovan със или без храна.

• Поглъщайте таблетката с чаша вода.

• Съхранявайте това лекарство на място, 

недостъпно за деца.

• Не използвайте това лекарство след срока на годност, 

отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на 

годност се отнася до последния ден на този месец.

• Да не се съхранява над 30ºC. Да се   съхранява в 

оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

• Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е 

повредена или показва признаци на подправяне.

• Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера 

за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези 

мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

Ако желаете повече информация или искате тази 

листовка в различен формат, моля, свържете се с 

медицинска информация в Novartis pharmaceuticals 

UK Ltd, телефонен номер 01276 698370.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни и 

изискват незабавна медицинска помощ:

• Трябва незабавно да посетите Вашия лекар, ако 
получите симптоми на ангиоедем, като:
• подуване на лицето, езика или фаринкса

• затруднено преглъщане

• копривна треска и затруднено дишане

• Тежко кожно заболяване, което причинява обрив, зачервена кожа, 

образуване на мехури по устните, очите или устата, лющене на 

кожата, треска (токсична епидермална некролиза)

• Намаляване на зрението или болка в очите Ви поради 

високо налягане (възможни признаци на 

натрупване на течност в съдовия слой на окото

Не се знае(честотата не може да бъде оценена от 

наличните данни):

• слабост, синини и чести инфекции 
(апластична анемия)

• силно намалено отделяне на урина (възможни признаци на бъбречно 

заболяване или бъбречна недостатъчност)

• обрив, зачервена кожа, образуване на мехури по устните, очите 

или устата, лющене на кожата, треска (възможни признаци 

на еритема мултиформе)

• мускулен спазъм

Тази листовка е преразгледана последно през февруари 

2022 г Авторско право Novartis Pharmaceuticals UK Limited.Ко-Диован 80/12.5 Таблетките са светлооранжеви и овални. 

Те са маркирани с HGH от едната страна и CG от другата. 

Таблетките се предлагат в блистери, съдържащи 28, 56 или 98 

таблетки. Някои размери опаковки може да не се предлагат 

на пазара.

Следните нежелани реакции са съобщени при 

продукти, съдържащи самостоятелно валсартан или 

хидрохлоротиазид:
Ако сте приели повече от необходимата доза Co-

Diovan Ако получите силно замаяност и/или припадък, 

легнете и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако случайно сте приели твърде много таблетки, 

свържете се с Вашия лекар, фармацевт или болница.

Валсартан
Много рядко(може да засегне до 1 на 10 000 души):

• виене на свят

• диария
• болки в ставите

Хидрохлоротиазид

Нечести(може да засегне до 1 на 100 души):
• усещане за въртене
• болка в корема

Много често(може да засегне повече от 1 на 10 души):

• ниско ниво на калий в кръвта
• повишаване на липидите в кръвта

Ко-Диован 160/12.5 Таблетките са тъмночервени и 

овални. Те са обозначени с HHH от едната страна и CG от 

другата. Таблетките се предлагат в блистери, съдържащи 300014015-GB


