
HCTExforge® HCT(-phorj)X
טבליות) והידרוכלורותיאזיד ואלסרטן, אמלודיפין(

מחדש מילוי מקבל שאתה פעם ובכל אותו לקחת שתתחיל לפניHCT EXFORGE  עם שמגיע המטופל מידע את קרא
.הטיפול או הרפואי מצבך על שלך הרופא עם שיחה במקום בא אינו זה עלון. חדש מידע שיש להיות יכול.

HCT?EXFORGE  על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
-
-
-

HCTEXFORGE  נולד שטרם לתינוק מוות או נזק לגרום עלול.
 אם. להריון להיכנס מתכננת את אם שלך הדם לחץ להורדת אחרות דרכים על שלך הרופא עם שוחח
.מיד לרופא ספרHCT ,EXFORGE  נטילת בזמן להריון נכנסת את

HCT?EXFORGE  זה מה
HCTEXFORGE  מרשם תרופות3  מכיל:

סידן תעלות חוסם, אמלודיפין1.
.valsartan, 2 ו, לאנגיוטנסין קולטן חוסם

)מים גלולת( משתן חומר, הידרוכלורותיאזיד3.

HCT  מספיקות אינן הגבוה הדם לחץ להורדת תרופות2  כאשר מבוגרים אצל דם לחץ להורדת לשמש עשוי.
EXFORGE

HCT  ליטול אסור למי HCTEXFORGE 18  לגיל מתחת בילדים נחקר לא.
?EXFORGE

( שתן תפוקת ללא או נמוכה שתן תפוקת לך יש אםHCT EXFORGE  ליטול אין

HCT?EXFORGE  נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה). אנוריה

:אתה אם כולל, שלך הרפואיים המצבים כל על שלך לרופא ספר

HCT  על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו"לרִאְֹות.להריון להיכנס מתכננים או בהריון-
"?EXFORGE

 תניקי אל. החלב ייצור על או היונק תינוקך על משפיעHCT. EXFORGE .להניק מתכננים או מניקים
HCTEXFORGE  אם ידוע לא. אם בחלב קייםHCT EXFORGE  נוטלת שאת בזמן

-HCT ב המרכיבים של לרשימה זה עלון בסוף עייןHCT- .EXFORGE ב מהמרכיבים אחד לכל אלרגיים
.EXFORGE

לב בעיות יש
כבד בעיות יש
בכליות בעיות יש

 יש שלשולים מהרבה סובלים או מקיאים
מרה מאבני סבלו או
לופוס יש

-

-

-
-
-
-
-
-
 לב קצב, שרירים התכווצויות, שרירים חולשת כגון תסמינים בלי או עם( אשלגן של נמוכות רמות לך יש-

שלך בדם מגנזיום או) תקין לא

, בטן כאבי, עצירות, הקאות, בחילה כגון תסמינים בלי או עם( בדם סידן של גבוהות רמות לך יש-
).ועוויתות שרירים חולשת, צמא, תכופה שתן הטלת

.בדם שתן חומצת של גבוהות רמות יש-
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, הפנים של לנפיחות גורמת אנגיואדמה. דם ללחץ אחרת לתרופה, אנגיואדמה בשם תגובה הייתה פעם אי-
.נשימה לקשיי לגרום ועלולה הלשון, השפתיים

. צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולל, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר
.חמורות לוואי לתופעות ולגרום זה על זה להשפיע עלוליםHCT- EXFORGE ו שלך האחרות מהתרופות חלק

:נוטל אתה אם במיוחד שלך לרופא ספר
-
-
-
-
-

 תרופות כולסטרול להורדת אחרת תרופה או סימבסטטין
")משתנים(" מים כדורי בלב בעיה או דם לחץ ליתר אחרות

 המכיל מלח תחליף. לעת מעת שלך בדם האשלגן כמות את לבדוק עשוי שלך הרופא. אשלגן תוספי
.לעת מעת שלך בדם האשלגן כמות את לבדוק עשוי שלך הרופא. אשלגן

 אינסולין כולל, לסוכרת תרופות
נרקוטיים לכאבים תרופות
ליתיום ברביטורטים הנקראות התקפים נגד ותרופות שינה כדורי

דיכאון של מסוימים בסוגים לטיפול המשמשת תרופה,

 או איבופרופן כמו(NSAIDs),  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות הנקראות אחרות תרופות או אספירין
נפרוקסן

סטרֵאֵֹודִים

ּכֹוהלֶ
) לב תרופת( אחרים גליקוזידים דיגיטליס או דיגוקסין

)ניתוחים במהלך המשמשות תרופות( שרירים מרפי
methotrexate אוcyclophosphamide  כמו, לסרטן מסוימות תרופות
) איטראקונאזול, קטוקונאזול כגון( פטרייתיים בזיהומים וטיפול למניעה המשמשות תרופות
)טליתרמיצין, קלריתרמיצין כגון( חיידקיים בזיהומים לטיפול המשמשות תרופות

או) ציקלוספורין( השתל דחיית מפני להגנה המשמשת תרופה), ריפאמיצין קבוצת( מסויימת אנטיביוטיקה
 של ההשפעה את להגביר עשויות אלו תרופות). ריטונוויר( איידסHIV/ בזיהום לטיפול המשמשת אנטי-רטרו-ויראלית תרופה

.valsartan

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

 מקבל אתה כאשר לרוקח או לרופא אותה והצג שלך התרופות של רשימה שמור. לוקח שאתה התרופות את דע
.חדשה תרופה
HCT?EXFORGE  ליטול עלי כיצד

-
-
-
-

. לך אומר שלך שהרופא כפי בדיוקHCT EXFORGE  את קח
.יום בכל אחת פעםHCT EXFORGE  קח
.אוכל בלי או עםHCT EXFORGE  ליטול ניתן
 המנה את תיקח אל, שלך הבאה למנה קרוב זה אם. זוכר שאתה ברגע אותה קח, למנה מתגעגע אתה אם

.הקבוע בזמן הבאה המנה את קח פשוט. שנשכחה
 פנה או, רעלים לבקרת למרכז או שלך לרופא התקשרHCT ,EXFORGE  מדי יותר לוקח אתה אם

.המיון לחדר
:אתה אם במיוחד חשוב זהHCT .EXFORGE  לוקח שאתה השיניים ולרופא הרופאים לכל ספר

o
o

-

-
 לכו ניתוח לעבור עומדים

בכליות לדיאליזה

 עלול HCT?EXFORGE  של האפשריות הלוואי תופעות מהן
:לרְּבַֹותחמורות לוואי תופעותHCTEXFORGE  לגרום

 על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו"לרִאְֹות.מוות או לפציעה הגורמת נולד שטרם בתינוק פגיעה-
HCT"?EXFORGE



:אם יקרה נמוך דם שלחץ להניח סביר). דם לחץ תת(נמוך דם לחץ-
o
o
o
o
o
o

מים כדורי לקחת

 דלת בדיאטה נמצאים
לב בעיות יש מלח
דיאליזה טיפולי לקבל
 שלשולים או הקאות עם לחלות
אלכוהול לשתות

 התקשרHCT .EXFORGE  ליטול הפסק), ההכרה את מאבד( מתעלף אתה אם. סחרחורת או עילפון מרגיש אתה אם שכב
.מיד שלך לרופא

-
-

.חולפים שאינם בחזה כאבים או בחזה כאבים מחמיר אתה אם דחופה עזרה קבל

 יהיו מהאנשים לחלק. כליות ממחלת סובלים שכבר אנשים אצל להחמיר עלולות בכליות בעיות.כליה בעיות
 לרופא התקשרHCT .EXFORGE  של יותר נמוך מינון שיידרשו וייתכן הכליות לתפקוד הדם בבדיקות שינויים
 אי לך יש אם. במשקל מוסברת בלתי עלייה או, בידיים או בקרסוליים, ברגליים נפיחות לך יש אם שלך

HCT-.EXFORGE ל מרשם מתן לפני שלך הכליות תפקוד את לבדוק צריך שלך הרופא, לב ספיקת

 לב ספיקת אי עם מהאנשים לחלק. לב ספיקת אי עם אנשים אצל במעבדה דם בבדיקות שינויים-
 מוגבר אשלגן כולל הדם בבדיקות שינויים ישHCT- ,EXFORGE ב התרופות אחתvalsartan,  הנוטלים
.הכליות בתפקוד וירידה

-
-
-

אלרגיות תגובות

.בעור חריגה פריחה מקבל אתה אם מיד שלך לרופא התקשר.בעור פריחה

ראייה לאובדן להוביל שעלולות עיניים לבעיות לגרום עלולהHCT- EXFORGE ב התרופות אחת.עיניים בעיות
 לרופא ספרHCT .EXFORGE  מתחילת שבועות עד שעות תוך להתרחש יכולים עיניים בעיות של תסמינים.

:לך יש אם מיד שלך
o
o

בראייה ירידה

עין כאב

:כוללותHCT EXFORGE  של הלוואי תופעותנפוץ הכיה

-
-
-
-
-
-
-
-

סחְרַחֹורתֶ

 הרגליים או הקרסוליים, הידיים של) בצקת( נפיחות
ראש כאב

קבֵהָ קלִקּול

עייפות
שרירים התכווצות

גב כאב
בחילה

HCT- EXFORGE ב התרופות אחת שכן, קבועות עור סרטן בדיקות ועבור מהשמש שלך העור על הגן
.מלנומה שאינו עור לסרטן לגרום עלולה
.חולפת שאינה או אותך שמטרידה כלשהי לוואי תופעת לך יש אם שלך לרופא ספר
.שלך הרוקח או הרופא את שאל, נוסף למידעHCT .EXFORGE  של האפשריות הלוואי תופעות כל לא אלו

FDA.1088-1-800- בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח עשוי אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר



HCT?EXFORGE  את לאחסן עליי כיצד

-
-

 על שמור-30°C). ו(86°F- 15°C ל59°F  בין החדר בטמפרטורתHCT EXFORGE  את אחסן
HCT EXFORGEמלחות עליו הגן( יבש.(

 מידע. ילדים של ידם מהישג התרופות וכלHCT EXFORGE  את הרחק
HCTEXFORGE  על כללי

 במצבHCT- EXFORGE ב להשתמש אין. למטופל המידע בעלון מוזכרים שאינם למצבים תרופות נרשמות לעיתים
 להזיק עלול זה. לך שיש תסמינים אותם להם יש אם גם, אחרים לאנשיםHCT EXFORGE  תיתן אל. לו נקבע שלא
.להם
HCT  על נוסף מידע תרצה אםHCT .EXFORGE  על ביותר החשוב המידע את מסכם למטופל זה מידע עלון

,EXFORGEעל מידע הרוקח או מהרופא לבקש יכול אתה. שלך הרופא עם שוחח  HCT EXFORGEעבור שנכתב 
 למספר התקשר אוwww.EXFORGE.com  אל עבור, נוסף למידע. הבריאות בתחום מקצוע אנשי

.1-888-839-3674
HCT-?EXFORGE ב המרכיבים מהם

והידרוכלורותיאזידbesylate, valsartan amlodipine : פעילים מרכיבים

 מיקרו-גבישית תאית, סטארט מגנזיום, קרוספובידון הם הטבליות של החוזקות כל של פעילים הלא המרכיבים
 או חמצני דו טיטניום להכיל ועשוי4000,  מאקרוגול, טלק, היפרומלוז מכיל הסרט ציפוי. מימית קולואידית וסיליקה
.ואדומות צהובות ברזל תחמוצות

)?דם לחץ יתר( גבוה דם לחץ מהו
 הכוח כאשר גבוה דם לחץ לך יש. נח שלך הלב וכאשר פועם שלך הלב כאשר שלך הדם בכלי הדם כוח הוא דם לחץ
 את המורידות תרופות. יותר נמוך שלך הדם שלחץ כך להירגע שלך הדם לכלי לעזור יכולHCT EXFORGE . מדי גדול
.לב התקף או בשבץ ללקות הסיכוי את מורידות הדם לחץ

 לא גבוה דם לחץ אם. הדם לכלי לנזק וגורם הגוף בכל דם לשאוב יותר קשה לעבוד ללב גורם גבוה דם לחץ
.ראייה ובעיות כליות ספיקת אי, לב ספיקת אי, לב התקף, מוחי לשבץ להוביל יכול זה, מטופל

:ידי על מופץ
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