
Exforge HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipină, valsartan și hidroclorotiazidă) Tablete

Citiți informațiile pentru pacient care vin cu EXFORGE HCT înainte de a începe să îl luați și de fiecare dată când primiți o reîncărcare. 
Pot exista informații noi. Acest prospect nu înlocuiește discuția cu medicul dumneavoastră despre starea dumneavoastră medicală 
sau tratamentul dumneavoastră.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre EXFORGE HCT?
-
-
-

EXFORGE HCT poate provoca vătămări sau moartea unui copil nenăscut.
Discutați cu medicul dumneavoastră despre alte modalități de a vă reduce tensiunea arterială dacă intenționați să rămâneți gravidă. 

Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați EXFORGE HCT, spuneți imediat medicului dumneavoastră.

Ce este EXFORGE HCT?
EXFORGE HCT conține 3 medicamente eliberate pe bază de rețetă:

1. amlodipina, un blocant al canalelor de calciu
2. valsartan, un blocant al receptorilor de angiotensină și
3. hidroclorotiazidă, un diuretic (pilula de apă)

EXFORGE HCT poate fi utilizat pentru scăderea tensiunii arteriale la adulți atunci când 2 medicamente pentru scăderea tensiunii 
arteriale nu sunt suficiente.

EXFORGE HCT nu a fost studiat la copiii cu vârsta sub 18 ani. Cine 

nu ar trebui să ia EXFORGE HCT?

Nu luați EXFORGE HCT dacă aveți urină scăzută sau nu aveți (anurie). Ce ar 

trebui să-i spun medicului meu înainte de a lua EXFORGE HCT?

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate afecțiunile dumneavoastră medicale, inclusiv dacă:

- sunteți însărcinată sau intenționați să rămâneți gravidă.Vedea„Care sunt cele mai importante informații pe care 
ar trebui să le știu despre EXFORGE HCT?”

alăptează sau intenționează să alăpteze.EXFORGE HCT este prezent în laptele uman. Nu se știe 
dacă EXFORGE HCT afectează copilul dumneavoastră alăptat sau producția de lapte. Nu alăptați în 
timp ce luați EXFORGE HCT.
sunteți alergic la oricare dintre ingredientele din EXFORGE HCT. Consultați sfârșitul acestui prospect pentru o listă a 
ingredientelor din EXFORGE HCT.
au probleme cu inima
au probleme cu ficatul
au probleme cu rinichii
vărsături sau aveți multă diaree aveți 
sau aveți calculi biliari
au Lupus

-

-

-
-
-
-
-
-
- aveți niveluri scăzute de potasiu (cu sau fără simptome, cum ar fi slăbiciune musculară, spasme musculare, 

ritm cardiac anormal) sau magneziu în sânge

- aveți niveluri ridicate de calciu în sânge (cu sau fără simptome, cum ar fi greață, vărsături, 
constipație, dureri de stomac, urinare frecventă, sete, slăbiciune musculară și convulsii).

- au un nivel ridicat de acid uric în sânge.
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- ați avut vreodată o reacție numită angioedem la un alt medicament pentru tensiunea arterială. Angioedemul 
provoacă umflarea feței, buzelor, limbii și poate provoca dificultăți de respirație.

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, inclusiv medicamentele eliberate și fără prescripție medicală, vitaminele 

și suplimentele pe bază de plante. Unele dintre celelalte medicamente ale dumneavoastră și EXFORGE HCT se pot afecta reciproc, provocând reacții 

adverse grave.

Mai ales spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

-
-
-
-
-

simvastatină sau alt medicament pentru scăderea colesterolului alte 

medicamente pentru hipertensiune arterială sau o problemă cu inima 

pastile de apă („diuretice”)

suplimente de potasiu. Medicul dumneavoastră vă poate verifica periodic cantitatea de potasiu din sânge. 
înlocuitor de sare care conține potasiu. Medicul dumneavoastră vă poate verifica periodic cantitatea de potasiu din 
sânge.
medicamente pentru diabet, inclusiv medicamente 

pentru durere narcotice cu insulină

somnifere și medicamente anticonvulsivante numite barbiturice litiu, 
un medicament utilizat pentru a trata unele tipuri de depresie
aspirina sau alte medicamente numite antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofenul sau 
naproxenul
steroizi
alcool
digoxină sau alte glicozide digitale (un medicament pentru inimă) 

relaxante musculare (medicamente utilizate în timpul operațiilor)

anumite medicamente pentru cancer, cum ar fi ciclofosfamida sau metotrexat

medicamente utilizate pentru prevenirea și tratarea infecțiilor fungice (cum ar fi ketoconazol, itraconazol) 

medicamente utilizate pentru tratarea infecțiilor bacteriene (cum ar fi claritromicină, telitromicină)

anumite antibiotice (grupul rifamicină), un medicament utilizat pentru a proteja împotriva respingerii transplantului (ciclosporină) sau

un medicament antiretroviral utilizat pentru tratarea infecției cu HIV/SIDA (ritonavir). Aceste medicamente pot crește efectul 
valsartanului.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Aflați care sunt medicamentele pe care le luați. Păstrați o listă cu medicamentele dumneavoastră și prezentați-o medicului dumneavoastră sau farmacistului atunci când primiți 

un medicament nou.

Cum ar trebui să iau EXFORGE HCT?

-
-
-
-

Luați EXFORGE HCT exact așa cum vă spune medicul 
dumneavoastră. Luați EXFORGE HCT o dată pe zi.
EXFORGE HCT poate fi luat cu sau fără alimente.
Dacă omiteți o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Dacă este aproape de următoarea doză, nu luați doza 
omisă. Doar luați următoarea doză la ora obișnuită.
Dacă luați prea mult EXFORGE HCT, sunați la medicul dumneavoastră sau la Centrul de control al otrăvirii sau mergeți la 
camera de urgență.

Spuneți tuturor medicilor și dentistului dumneavoastră că luați EXFORGE HCT. Acest lucru este important mai ales dacă:
o
o

-

-
urmează să fie operați 
pentru dializă renală

Care sunt posibilele efecte secundare ale EXFORGE HCT? 

EXFORGE HCT poate provocaefecte secundare graveinclusiv:

- vătămarea unui copil nenăscut provocând răni sau moarte.Vedea„Care sunt cele mai importante informații pe care 
ar trebui să le știu despre EXFORGE HCT?”



-tensiune arterială scăzută(hipotensiune). Tensiunea arterială scăzută este cel mai probabil să apară dacă:

o
o
o
o
o
o

luați pastile de apă
țin o dietă săracă în sare 
au probleme cu inima
faceți tratamente de dializă
îmbolnăviți-vă cu vărsături sau 
diaree beți alcool

Întindeți-vă dacă vă simțiți leșin sau amețit. Dacă leșini (îți pierzi cunoștința), întrerupeți tratamentul cu EXFORGE HCT. Sună-ți 
imediat medicul.

-
-

Obțineți ajutor de urgență dacă aveți dureri în piept mai agravate sau dureri în piept care nu dispare.

probleme cu rinichii.Problemele cu rinichii se pot agrava la persoanele care au deja boli de rinichi. Unele persoane vor avea 
modificări ale analizelor de sânge pentru funcția rinichilor și pot avea nevoie de o doză mai mică de EXFORGE HCT. Adresați-vă 
medicului dumneavoastră dacă aveți umflarea picioarelor, gleznelor sau mâinilor sau creșterea în greutate inexplicabilă. Dacă aveți 
insuficiență cardiacă, medicul dumneavoastră trebuie să vă verifice funcția rinichilor înainte de a vă prescrie EXFORGE HCT.

- modificări ale testelor de sânge de laborator la persoanele cu insuficiență cardiacă. Unele persoane cu insuficiență cardiacă 
care iau valsartan, unul dintre medicamentele din EXFORGE HCT, prezintă modificări ale testelor de sânge, inclusiv creșterea 
potasiului și scăderea funcției renale.

-
-
-

reactii alergice

erupții cutanate.Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți o erupție cutanată neobișnuită.

probleme cu ochii.Unul dintre medicamentele din EXFORGE HCT poate provoca probleme oculare care pot duce la pierderea vederii. 
Simptomele problemelor oculare pot apărea în câteva ore până la săptămâni de la începerea EXFORGE HCT. Spuneți imediat medicului 
dumneavoastră dacă aveți:

o
o

scăderea vederii
durere oculară

Thecel mai comunefectele secundare ale EXFORGE HCT includ:

-
-
-
-
-
-
-
-

ameţeală
umflare (edem) a mâinilor, gleznelor sau picioarelor dureri 

de cap

indigestie
oboseală
spasme musculare

dureri de spate

greaţă

Protejați-vă pielea de soare și supuneți-vă controlului regulat al cancerului de piele, deoarece unul dintre medicamentele din 
EXFORGE HCT poate provoca cancer de piele non-melanomic.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți vreun efect secundar care vă deranjează sau care nu dispare.

Acestea nu sunt toate efectele secundare posibile ale EXFORGE HCT. Pentru mai multe informații, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului.

Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-FDA-1088.



Cum ar trebui să păstrez EXFORGE HCT?

-
-

Păstrați EXFORGE HCT la temperatura camerei între 59°F și 86°F (15°C și 30°C). 
Păstrați EXFORGE HCT uscat (protejați-l de umiditate).

Nu lăsați EXFORGE HCT și toate medicamentele la îndemâna copiilor. 

Informații generale despre EXFORGE HCT

Medicamentele sunt uneori prescrise pentru afecțiuni care nu sunt menționate în prospectul de informații pentru pacient. Nu 
utilizați EXFORGE HCT pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu administrați EXFORGE HCT altor persoane, chiar 
dacă au aceleași simptome pe care le aveți dumneavoastră. Le poate dăuna.

Acest prospect de informare pentru pacient rezumă cele mai importante informații despre EXFORGE HCT. Dacă doriți mai multe 
informații despre EXFORGE HCT, discutați cu medicul dumneavoastră. Puteți cere medicului dumneavoastră sau farmacistului 
informații despre EXFORGE HCT, care sunt scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Pentru mai multe informații, 
accesați www.EXFORGE.com sau sunați la 1-888-839-3674.

Care sunt ingredientele EXFORGE HCT?
Ingrediente active: besilat de amlodipină, valsartan și hidroclorotiazidă

Ingredientele inactive ale tuturor concentrațiilor tabletelor sunt crospovidonă, stearat de magneziu, celuloză 
microcristalină și dioxid de siliciu coloidal anhidru. Filmul de acoperire conține hipromeloză, talc, macrogol 4000 și poate 
conține dioxid de titan sau oxizi de fier galben și roșu.

Ce este hipertensiunea arterială (hipertensiune arterială)?

Tensiunea arterială este forța sângelui în vasele de sânge atunci când inima îți bate și când inima ta se odihnește. Aveți tensiune arterială mare 
când forța este prea mare. EXFORGE HCT vă poate ajuta vasele de sânge să se relaxeze, astfel încât tensiunea arterială să fie mai scăzută. 
Medicamentele care scad tensiunea arterială scad șansele de a avea un accident vascular cerebral sau un atac de cord.

Tensiunea arterială ridicată face ca inima să muncească mai mult pentru a pompa sânge în tot corpul și provoacă leziuni ale vaselor de sânge. Dacă 

hipertensiunea arterială nu este tratată, aceasta poate duce la accident vascular cerebral, atac de cord, insuficiență cardiacă, insuficiență renală și 

probleme de vedere.
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