
• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ginagamit ang Co-Diovan upang gamutin ang mataas na presyon ng 

dugo na hindi sapat na kontrolado ng isang substansiya lamang.

• kung ang antas ng potassium o sodium sa iyong dugo ay mas 

mababa kaysa sa normal, o kung ang antas ng calcium sa 

iyong dugo ay mas mataas kaysa sa normal sa kabila ng 

paggamot.

• kung mayroon kang gout.

• kung mayroon kang diyabetis o may kapansanan sa paggana ng 

bato at ginagamot ka ng gamot na pampababa ng presyon ng 

dugo na naglalaman ng aliskiren.

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo, sabihin sa iyong 

doktor at huwag uminom ng Co-Diovan.

• kung nakatanggap ka kamakailan ng bagong kidney.

• kung dumaranas ka ng hyperaldosteronism. Ito ay isang sakit kung 

saan ang iyong adrenal glands ay gumagawa ng labis na 

hormone aldosterone. Kung ito ay naaangkop sa iyo, ang 

paggamit ng Co-Diovan ay hindi inirerekomenda.

• kung mayroon kang sakit sa atay o bato.

• kung naranasan mo na ang pamamaga ng dila at mukha na dulot 

ng allergic reaction na tinatawag na angioedema kapag 

umiinom ng ibang gamot (kabilang ang mga ACE inhibitors), 

sabihin sa iyong doktor. Kung mangyari ang mga sintomas na 

ito kapag umiinom ka ng Co-Diovan, ihinto kaagad ang pag-

inom ng Co-Diovan at huwag na itong inumin muli. Tingnan 

din ang seksyon 4, "Mga posibleng epekto".

• kung mayroon kang lagnat, pantal at pananakit ng kasukasuan, na 

maaaring mga senyales ng systemic lupus erythematosus (SLE, 

isang tinatawag na autoimmune disease).

• kung mayroon kang diabetes, gout, mataas na antas 

ng kolesterol o triglyceride sa iyong dugo.

• kung nagkaroon ka ng mga reaksiyong alerhiya sa paggamit ng 

iba pang mga ahente na nagpapababa ng presyon ng dugo ng 

klase na ito (angiotensin II receptor antagonists) o kung 

mayroon kang allergy o hika.

• kung nakakaranas ka ng pagbaba ng paningin o pananakit ng mata. 

Ang mga ito ay maaaring mga sintomas ng fluid accumulation sa 

vascular layer ng mata (choroidal effusion) o pagtaas ng pressure 

sa iyong mata at maaaring mangyari sa loob ng ilang oras 

hanggang linggo ng pag-inom ng Co-Diovan. Ito ay maaaring 

humantong sa permanenteng pagkawala ng paningin, kung 

hindi ginagamot. Kung kanina ka pa nagkaroon

isang penicillin o sulfonamide allergy na maaari kang mas 

mataas ang panganib na magkaroon nito.

• kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot na 

ginagamit sa paggamot sa altapresyon:

Ang paggamit ng Co-Diovan sa mga bata at kabataan (mas 

mababa sa 18 taong gulang) ay hindi inirerekomenda.

• ilang antibiotic (grupo ng rifamycin), isang gamot na ginagamit upang 

maprotektahan laban sa pagtanggi sa transplant (ciclosporin) o isang 

antiretroviral na gamot na ginagamit upang gamutin ang impeksyon 

sa HIV/AIDS (ritonavir). Maaaring mapataas ng mga gamot na ito ang 

epekto ng Co-Diovan.

• mga gamot na maaaring magdulot ng “torsades de 

pointes” (irregular heart beat), gaya ng antiarrhythmics 

(mga gamot na ginagamit sa paggamot sa mga 

problema sa puso) at ilang antipsychotics.

• mga gamot na maaaring mabawasan ang dami ng 

sodium sa iyong dugo, tulad ng mga antidepressant, 

antipsychotics, antiepileptics.

• mga gamot para sa paggamot ng gout, tulad ng 

allopurinol, probenecid, sulfinpyrazone.

• nakakagaling na bitamina D at mga suplementong calcium.

• mga gamot para sa paggamot ng diabetes (mga oral 

agent tulad ng metformin o insulins).

• iba pang mga gamot para mapababa ang iyong presyon ng 

dugo kabilang ang methyldopa, ACE inhibitors (tulad ng 

enalapril, lisinopril, atbp.) o aliskiren (tingnan din ang 

impormasyon sa ilalim ng mga heading na "Huwag 

uminom ng Co-Diovan" at "Mga babala at pag-iingat").

• mga gamot para tumaas ang presyon ng dugo, tulad 

ng noradrenaline o adrenaline.

• digoxin o iba pang digitalis glycosides (mga gamot na ginagamit upang 

gamutin ang mga problema sa puso).

• mga gamot na maaaring magpapataas ng antas ng asukal sa 

dugo, tulad ng diazoxide o beta blockers.

• mga cytotoxic na gamot (ginagamit upang gamutin ang cancer), 

tulad ng methotrexate o cyclophosphamide.

• mga painkiller tulad ng non-steroidal anti-inflammatory 

agents (NSAIDs), kabilang ang mga selective 

cyclooxygenase-2 inhibitors (Cox-2 inhibitors) at 

acetylsalicylic acid > 3 g.

• mga gamot na pampakalma ng kalamnan, tulad ng tubocurarine.

• mga anti-cholinergic na gamot (mga gamot na 

ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga sakit 

tulad ng gastrointestinal cramps, urinary bladder 

spasm, hika, motion sickness, muscular spasms, 

Parkinson's disease at bilang pantulong sa 

anesthesia).

• amantadine (gamot na ginagamit upang gamutin ang sakit na 

Parkinson at ginagamit din upang gamutin o maiwasan ang ilang 

mga sakit na dulot ng mga virus).

• cholestyramine at colestipol (mga gamot na pangunahing 

ginagamit upang gamutin ang mataas na antas ng lipid 

sa dugo).

• cyclosporin, isang gamot na ginagamit para sa organ 

transplant upang maiwasan ang pagtanggi ng organ.

• alak, sleeping pills at anesthetics (mga gamot na may epekto sa 

pagtulog o pangpawala ng sakit na ginagamit halimbawa sa 

panahon ng operasyon).

• iodine contrast media (mga ahente na ginagamit para sa mga 

pagsusuri sa imaging).

Pagbubuntis at pagpapasuso

• Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung sa tingin 

mo ay ikaw ay (o maaaring maging) buntis

Karaniwang pinapayuhan ka ng iyong doktor na ihinto ang 

pag-inom ng Co-Diovan bago ka mabuntis o sa sandaling 

malaman mong buntis ka, at papayuhan kang uminom ng 

ibang gamot sa halip na Co-Diovan. Ang Co-Diovan ay hindi 

inirerekomenda sa maagang pagbubuntis, at hindi dapat 

inumin kapag higit sa 3 buwang buntis, dahil maaari itong 

magdulot ng malubhang pinsala sa iyong sanggol kung 

gagamitin ito pagkatapos ng ikatlong buwan ng pagbubuntis.

Ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapataas ng workload ng puso at 

mga arterya. Kung hindi ginagamot, maaari itong makapinsala sa mga 

daluyan ng dugo ng utak, puso, at bato, at maaaring magresulta sa stroke, 

pagpalya ng puso o pagkabigo sa bato. Ang mataas na presyon ng dugo 

ay nagdaragdag ng panganib ng mga atake sa puso. Ang pagpapababa ng 

iyong presyon ng dugo sa normal ay binabawasan ang panganib na 

magkaroon ng mga karamdamang ito.

Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung sa tingin mo ikaw ay (o 

maaaring maging ) buntis. Ang Co-Diovan ay hindi inirerekomenda sa 

maagang pagbubuntis, at hindi dapat inumin kung ikaw ay higit sa 3 

buwang buntis, dahil maaari itong magdulot ng malubhang pinsala 

sa iyong sanggol kung ginamit sa yugtong iyon (tingnan ang seksyon 

ng pagbubuntis).

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Co-Diovan at para saan ito ginagamit

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Co-

Diovan

3. Paano kumuha ng Co-Diovan

4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Co-Diovan

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

° isang ACE inhibitors (halimbawa enalapril, lisinopril, 

Ramipril), lalo na kung mayroon kang mga problema sa 

bato na may kaugnayan sa diabetes.

aliskiren°
• kung mayroon kang kanser sa balat o kung nagkaroon ka ng isang

CO-DIOVAN® hindi inaasahang sugat sa balat sa panahon ng paggamot. Ang 

paggamot na may hydrochlorothiazide, partikular na ang 

pangmatagalang paggamit na may mataas na dosis, ay maaaring 

tumaas ang panganib ng ilang uri ng kanser sa balat at labi (non-

melanoma na kanser sa balat). Protektahan ang iyong balat mula sa 

pagkakalantad sa araw at UV rays habang umiinom ng Co-Diovan.

• kung nakaranas ka ng mga problema sa paghinga o baga (kabilang 

ang pamamaga o likido sa baga) kasunod ng paggamit ng 

hydrochlorothiazide sa nakaraan. Kung magkakaroon ka ng 

anumang matinding igsi ng paghinga o kahirapan sa paghinga 

pagkatapos uminom ng Co-Diovan, humingi kaagad ng medikal 

na atensyon.

Iba pang mga gamot at Co-Diovan

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan 

lamang ay uminom ng anumang iba pang mga gamot, o maaaring 

umiinom ng anumang iba pang mga gamot.

Co-Diovan®80 mg/12.5 mg na 

tabletang pinahiran ng pelikula

Co-Diovan®160 mg/12.5 mg na 

tabletang pinahiran ng pelikula

Co-Diovan®160 mg/25 mg na 

tabletang pinahiran ng pelikula

Mga babala at pag-iingat Makipag-

usap sa iyong doktor

• kung umiinom ka ng potassium-sparing na gamot, potassium 

supplement, salt substitutes na naglalaman ng potassium 

o iba pang mga gamot na nagpapataas ng potassium sa 

iyong dugo gaya ng heparin. Maaaring kailanganin ng 

iyong doktor na suriin ang dami ng potasa sa iyong dugo 

nang regular.

• kung mayroon kang mababang antas ng potassium sa 

iyong dugo.

• kung mayroon kang pagtatae o matinding pagsusuka.

• kung umiinom ka ng mataas na dosis ng water tablets 

(diuretics).

• kung mayroon kang malubhang sakit sa puso.

• kung ikaw ay nagdurusa sa pagpalya ng puso o nakaranas ng 

atake sa puso. Maingat na sundin ang tagubilin ng iyong 

doktor para sa panimulang dosis. Maaari ring suriin ng 

iyong doktor ang paggana ng iyong bato.

• kung dumaranas ka ng pagkipot ng 
arterya ng bato.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng 

Co-Diovan
1. Ano ang Co-Diovan at para saan ito ginagamit

Ang mga Co-Diovan film-coated na tablet ay naglalaman ng dalawang 

aktibong sangkap na tinatawag na valsartan at hydrochlorothiazide. Ang 

parehong mga sangkap na ito ay tumutulong upang makontrol ang mataas 

na presyon ng dugo (hypertension).

• Valsartannabibilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang 

"angiotensin II receptor antagonists", na tumutulong upang makontrol 

ang mataas na presyon ng dugo. Ang Angiotensin II ay isang sangkap 

sa katawan na nagiging sanhi ng paghigpit ng mga sisidlan, kaya 

nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng iyong dugo. Gumagana ang 

Valsartan sa pamamagitan ng pagharang sa epekto ng angiotensin II. 

Dahil dito, nakakarelaks ang mga daluyan ng dugo at bumababa ang 

presyon ng dugo.

• Hydrochlorothiazideay kabilang sa isang pangkat ng mga 

gamot na tinatawag na thiazide diuretics (kilala rin bilang "mga 

water tablet"). Ang hydrochlorothiazide ay nagpapataas ng ihi na 

output, na nagpapababa rin ng presyon ng dugo.

Ang epekto ng paggamot ay maaaring maimpluwensyahan kung ang 

Co-Diovan ay iniinom kasama ng ilang iba pang mga gamot. 

Maaaring kailanganin na baguhin ang dosis, gumawa ng iba pang 

mga pag-iingat, o sa ilang mga kaso upang ihinto ang pag-inom ng 

isa sa mga gamot. Nalalapat ito lalo na sa mga sumusunod na gamot:

Huwag kumuha ng Co-Diovan:

• kung ikaw ay allergic (hypersensitive) sa valsartan, 

hydrochlorothiazide, sulphonamide derivatives (mga 

sangkap na kemikal na nauugnay sa 

hydrochlorothiazide) o sa alinman sa iba pang 

sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).

• Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o 

malapit nang magsimulang magpasuso

Ang Co-Diovan ay hindi inirerekomenda para sa mga ina na 

nagpapasuso, at ang iyong doktor ay maaaring pumili ng isa pang 

paggamot para sa iyo kung nais mong magpasuso, lalo na kung 

ang iyong sanggol ay bagong panganak, o ipinanganak nang wala 

sa panahon.

• lithium, isang gamot na ginagamit upang gamutin ang ilang 

uri ng sakit sa isip.

• mga gamot o sangkap na maaaring magpapataas 

ng dami ng potassium sa iyong dugo.

Kabilang dito ang mga suplemento ng potassium o 

mga pamalit sa asin na naglalaman ng potasa, mga 

gamot na matipid sa potasa at heparin.

• mga gamot na maaaring mabawasan ang dami ng 

potassium sa iyong dugo, tulad ng mga diuretics 

(mga water tablet), corticosteroids, laxatives, 

carbenoxolone, amphotericin o penicillin G.

• kung ikaw aymahigit 3 buwang buntis (mas mainam 

din na iwasan ang Co-Diovan sa maagang 

pagbubuntis – tingnan ang seksyon ng pagbubuntis).

• kung mayroon kangmalalasakit sa atay, pagkasira 

ng maliliit na duct ng apdo sa loob ng atay (biliary 

cirrhosis) na humahantong sa pagtatayo ng apdo 

sa atay (cholestasis).

• kung mayroon kangmalalasakit sa bato.

• kung hindi ka makagawa ng ihi (anuria).
• kung ginagamot ka gamit ang isang artipisyal na bato.

Valsartan/hydrochlorothiazide
Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Bago ka magmaneho ng sasakyan, gumamit ng mga kasangkapan o magpatakbo ng 

mga makina o magsagawa ng iba pang aktibidad na nangangailangan ng 

konsentrasyon, tiyaking alam mo kung paano ka naaapektuhan ng Co-Diovan. Tulad 

ng maraming iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na 

presyon ng dugo, ang Co-Diovan ay maaaring paminsan-minsang magdulot ng 

pagkahilo at makaapekto sa kakayahang mag-concentrate.

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan 

ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

• Itago ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa 

iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang 

mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Maaaring suriin ng iyong doktor ang paggana ng iyong bato, 

presyon ng dugo, at ang dami ng mga electrolyte (hal. 

potassium) sa iyong dugo sa mga regular na pagitan. Pagkuha ng Co-Diovan kasama ng pagkain, inumin at alkohol

Tingnan din ang impormasyon sa ilalim ng pamagat na "Huwag 

kumuha ng Co-Diovan"

Iwasan ang pag-inom ng alak hanggang sa nakakausap mo ang iyong 

doktor. Ang alkohol ay maaaring magpababa ng iyong presyon ng 

dugo at/o tumaas ang panganib na ikaw ay mahilo o makaramdam 

ng himatayin.

Ang Co-Diovan ay maaaring magdulot ng mas mataas na sensitivity ng 

balat sa araw.
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3. Paano kumuha ng Co-Diovan Kung nakalimutan mong kumuha ng Co-Diovan

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis, inumin ito sa sandaling 

maalala mo. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa iyong 

susunod na dosis, laktawan ang dosis na napalampas mo.

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang 

nakalimutang dosis.

(choroidal effusion) o acute angle-closure 
glaucoma)

• Lagnat, namamagang lalamunan, mas madalas na impeksyon 

(agranulocytosis)

• Matinding igsi sa paghinga, lagnat, panghihina, at 

pagkalito (acute respiratory distress syndrome)

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa 
magagamit na data):
• kahirapan sa paghinga

• matinding pagbaba ng ihi
• mababang antas ng sodium sa dugo (na maaaring mag-

trigger ng pagkapagod, pagkalito, pagkibot ng 

kalamnan at/o kombulsyon sa mga malalang kaso)

• mababang antas ng potassium sa dugo (kung minsan ay may 

panghihina ng kalamnan, pulikat ng kalamnan,

abnormal na ritmo ng puso)

• mababang antas ng mga puting selula sa dugo (na may mga 

sintomas tulad ng lagnat, impeksyon sa balat, namamagang 

lalamunan o mga ulser sa bibig dahil sa

impeksyon, kahinaan)
• tumaas ang antas ng bilirubin sa dugo (na maaaring, sa 

malalang kaso, mag-trigger ng dilaw na balat at mata)

• tumaas ang antas ng urea nitrogen at creatinine ng dugo sa 

dugo (na maaaring magpahiwatig ng abnormal na 

paggana ng bato)

• tumaas ang antas ng uric acid sa dugo (na maaaring, sa 

malalang kaso, mag-trigger ng gout)

• syncope (nahihimatay)

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa 
magagamit na data):
• namumulaklak na balat (tanda ng dermatitis bullous)

• pantal sa balat na may o walang pangangati kasama ng ilan sa mga 

sumusunod na palatandaan o sintomas: lagnat, pananakit ng 

kasukasuan, pananakit ng kalamnan, namamagang lymph node at/o 

mga sintomas na tulad ng trangkaso

• pantal, purplished-red spots, lagnat, pangangati (mga 

sintomas ng pamamaga ng mga daluyan ng dugo)

• mababang antas ng mga platelet sa dugo (kung minsan ay may hindi 

pangkaraniwang pagdurugo o pasa)

• mataas na antas ng potassium sa dugo (kung minsan ay may 

pulikat ng kalamnan, abnormal na ritmo ng puso)

• mga reaksiyong alerdyi (na may mga sintomas tulad 

ng pantal, pangangati, pamamantal, hirap sa 

paghinga o paglunok, pagkahilo)

• pamamaga pangunahin sa mukha at lalamunan; pantal; nangangati

• pagtaas ng mga halaga ng function ng atay

• bumaba ang antas ng hemoglobin at bumaba ang 

porsyento ng mga pulang selula sa dugo (na 

parehong maaaring, sa malalang kaso, mag-

trigger ng anemia).

• pagkabigo sa bato

• mababang antas ng sodium sa dugo (na maaaring mag-

trigger ng pagod, pagkalito, pagkibot ng kalamnan at/o 

kombulsyon sa mga malalang kaso)

Karaniwan(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10 tao):

• mababang antas ng sodium sa dugo

• mababang antas ng magnesium sa dugo

• mataas na antas ng uric acid sa dugo

• makating pantal at iba pang uri ng pantal

• nabawasan ang gana sa pagkain

• banayad na pagduduwal at pagsusuka

• pagkahilo, nanghihina sa pagtayo

• kawalan ng kakayahang makamit o mapanatili ang paninigas

Napakabihirang(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10,000 tao):

• pamamaga ng mga daluyan ng dugo na may mga 

sintomas tulad ng pantal, purplish-red spot, lagnat

(vasculitis)
• pantal, pangangati, pamamantal, hirap sa paghinga 

o paglunok, pagkahilo (hypersensitivity reactions)

• pantal sa mukha, pananakit ng kasukasuan, sakit sa kalamnan, 

lagnat (lupus erythematosus)

• matinding pananakit ng tiyan sa itaas (pancreatitis)

• kahirapan sa paghinga na may lagnat, pag-ubo, 

paghinga, paghinga (kahirapan sa paghinga 

kabilang ang pneumonitis at pulmonary edema)

• maputlang balat, pagod, paghinga, maitim na ihi 
(haemolytic anemia)

• lagnat, namamagang lalamunan o mga ulser sa bibig dahil sa 

mga impeksyon (leucopenia)

• pagkalito, pagod, pagkibot ng kalamnan at 

pulikat, mabilis na paghinga (hypochloraemic 

alkalosis)

• lagnat (pyrexia)
• kahinaan (asthenia)
• kanser sa balat at labi (kanser sa balat na hindi 

melanoma)

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon Ano 

ang nilalaman ng Co-Diovan

28, 56 o 98 na mga tablet. Maaaring hindi ibinebenta ang 

ilang laki ng pack.
Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng 

iyong doktor. Makakatulong ito sa iyo na makuha ang pinakamahusay na 

mga resulta at babaan ang panganib ng mga side effect. Tingnan sa iyong 

doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Ang Co-Diovan 80/12.5 ay naglalaman ng 80 mg ng 

valsartan at 12.5 mg ng hydrochlorothiazide. Ang Co-

Diovan 160/12.5 ay naglalaman ng 160 mg ng valsartan at 

12.5 mg ng hydrochlorothiazide at ang Co-Diovan 160/25 

ay naglalaman ng 160 mg ng valsartan at 25 mg ng 

hydrochlorothiazide.

Ang mga Co-Diovan 160/25 na tablet ay brown na orange at oval. 

Ang mga ito ay minarkahan ng HXH sa isang gilid at NVR sa 

kabilang panig. Ang mga tablet ay nasa mga blister pack na 

naglalaman ng 28, 56 o 98 na mga tablet. Maaaring hindi 

ibinebenta ang ilang laki ng pack.

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa 

leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect (tingnan ang mga 

detalye sa ibaba. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect, makakatulong ka 

sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

Ang mga taong may mataas na presyon ng dugo ay madalas na hindi napapansin ang 

anumang mga palatandaan ng problemang ito. Marami ang maaaring pakiramdam na 

medyo normal. Ginagawa nitong mas mahalaga para sa iyo na panatilihin ang iyong 

mga appointment sa iyong doktor kahit na mabuti na ang iyong pakiramdam.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Co-Diovan

Ang paghinto sa iyong paggamot sa Co-Diovan ay maaaring maging sanhi ng 

iyong mataas na presyon ng dugo na lumala. Huwag ihinto ang pag-inom ng 

iyong gamot maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

Ang mga side effect na ito ay napakabihirang o madalas na 

hindi alam.
May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon 

sa MarketingKung nakakuha ka ng alinman sa mga sintomas na ito, ihinto 

ang pag-inom ng Co-Diovan at makipag-ugnayan kaagad sa 

iyong doktor (tingnan din ang seksyon 2 "Mga babala at pag-

iingat").

Ang mga tablet ay naglalaman din ng mga sumusunod 

na hindi aktibong sangkap: Colloidal anhydrous silica, 

crospovidone, hypromellose, magnesium stearate, 

microcrystalline cellulose,

Macrogol 8000, talc, red iron oxide (E172) at 

titanium dioxide (E171).

Bihira(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao):

• pamamaga at blistering ng balat (dahil sa 

tumaas na sensitivity sa araw)

• mataas na antas ng calcium sa dugo

• mataas na antas ng asukal sa dugo

• asukal sa ihi
• paglala ng diabetic metabolic state
• paninigas ng dumi, pagtatae, kakulangan sa ginhawa sa 

tiyan o bituka, mga sakit sa atay na maaaring mangyari 

kasama ng dilaw na balat at mata

• hindi regular na pagtibok ng puso

• sakit ng ulo

• pagkagambala sa pagtulog

• malungkot na kalooban (depression)

• mababang antas ng mga platelet sa dugo (kung minsan 

ay may pagdurugo o pasa sa ilalim ng balat)

• pagkahilo
• pangingilig o pamamanhid

• sakit sa paningin

Ang may hawak ng lisensya ng produkto at ang tagagawa ay:
Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit 

ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.Sasabihin sa iyo ng iyong doktor nang eksakto kung gaano karaming mga tableta ng 

Co-Diovan ang dapat inumin. Depende sa kung paano ka tumugon sa paggamot, 

maaaring magmungkahi ang iyong doktor ng mas mataas o mas mababang dosis.

Novartis Ireland Limited, Vista Building, Elm Park, 

Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.Nagkakaisa

Kaharian

Yellow Card Scheme
Website: www.mhra.gov.uk/yellowcardKasama sa mga side effect ang:

4. Mga posibleng epekto
Hindi karaniwan(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao):

• ubo
• mababang presyon ng dugo

• pagkahilo
• dehydration (na may mga sintomas ng pagkauhaw, tuyong 

bibig at dila, madalang na pag-ihi, madilim na kulay na ihi, 

tuyong balat)

• pananakit ng kalamnan

• pagkapagod

• pangingilig o pamamanhid

• malabong paningin

• mga ingay (hal. pagsirit, paghiging) sa mga tainga

Novartis Farma SPA Via Provinciale Schito, 131, 

80058 Torre Annunziata (NA), ItalyTulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot 

ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

5. Paano mag-imbak ng Co-Diovan
Bilang karagdagan, ang Co-Diovan 80/12.5 Tablet ay naglalaman 

ng dilaw na iron oxide (E172), at ang Co-Diovan 160/25 Tablet ay 

naglalaman ng dilaw na iron oxide (E172) at itim na iron oxide 

(E172).

Ano ang hitsura ng Co-Diovan at mga nilalaman 

ng pack

• Ang inirerekomendang dosis ng Co-Diovan ay isang 

tablet bawat araw.

• Huwag baguhin ang dosis o ihinto ang pag-inom ng mga 

tablet nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor.

• Ang gamot ay dapat inumin sa parehong oras 

bawat araw, kadalasan sa umaga.

• Maaari kang kumuha ng Co-Diovan nang may pagkain o walang pagkain.

• Lunukin ang tablet na may isang basong tubig.

• Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng 
mga bata.

• Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-

expire na nakasaad sa karton. Ang petsa ng pag-expire ay 

tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

• Huwag mag-imbak sa itaas ng 30ºC. Mag-imbak sa orihinal na 

pakete upang maprotektahan mula sa kahalumigmigan.

• Huwag gamitin ang gamot na ito kung napansin mong nasira ang 

pack o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.

• Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o 

basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay 

makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

Kung gusto mo ng higit pang impormasyon, o nais ang leaflet 

na ito sa ibang format, mangyaring makipag-ugnayan sa 

Medikal na Impormasyon sa Novartis pharmaceuticals UK Ltd, 

numero ng telepono 01276 698370.

Ang ilang mga side effect ay maaaring malubha at 

nangangailangan ng agarang medikal na atensyon:

• Dapat kang magpatingin kaagad sa iyong doktor kung makaranas 

ka ng mga sintomas ng angioedema, tulad ng:

• namamagang mukha, dila o pharynx

• kahirapan sa paglunok
• pamamantal at kahirapan sa paghinga

• Malubhang sakit sa balat na nagdudulot ng pantal, pulang 

balat, paltos ng labi, mata o bibig, pagbabalat ng balat, 

lagnat (nakalalasong epidermal necrolysis)

• Pagbaba ng paningin o pananakit ng iyong mga mata 

dahil sa mataas na presyon (posibleng senyales ng 

naipon na likido sa vascular layer ng mata

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa 
magagamit na data):
• panghihina, pasa at madalas na impeksyon 

(aplastic anemia)
• matinding pagbaba ng ihi (mga posibleng senyales ng 

renal disorder o renal failure)

• pantal, pulang balat, paltos ng labi, mata o bibig, 

pagbabalat ng balat, lagnat (posibleng senyales 

ng erythema multiforme)

• pamumulikat ng kalamnan

Huling binago ang leaflet na ito noong Pebrero 2022 

Copyright Novartis Pharmaceuticals UK Limited.Ang mga Co-Diovan 80/12.5 na tablet ay light orange at oval. Ang 

mga ito ay minarkahan ng HGH sa isang gilid at CG sa kabilang 

panig. Ang mga tablet ay nasa mga blister pack na naglalaman 

ng 28, 56 o 98 na mga tablet. Maaaring hindi ibinebenta ang ilang 

laki ng pack.

Ang mga sumusunod na epekto ay naiulat sa mga 

produktong naglalaman lamang ng valsartan o 

hydrochlorothiazide:
Kung kukuha ka ng mas maraming Co-Diovan kaysa sa 

nararapat Kung nakakaranas ka ng matinding pagkahilo at/o 

nanghihina, humiga at makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor.

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng masyadong maraming tableta, 

makipag-ugnayan sa iyong doktor, parmasyutiko o ospital.

Valsartan
Napakabihirang(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10,000 tao):

• pagkahilo
• pagtatae
• sakit sa kasu-kasuan

Hydrochlorothiazide

Hindi karaniwan(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao):

• pakiramdam ng umiikot

• sakit sa tiyan

Very common(maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao):

• mababang antas ng potassium sa dugo

• pagtaas ng mga lipid sa dugo

Ang mga Co-Diovan 160/12.5 na tablet ay madilim na pula at hugis-itlog. 

Ang mga ito ay may markang HHH sa isang tabi at CG sa kabilang panig. 

Ang mga tablet ay nasa mga blister pack na naglalaman 300014015-GB


