
Exforge HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipin, valsartan och hydroklortiazid) Tabletter

Läs patientinformationen som medföljer EXFORGE HCT innan du börjar ta den och varje gång du får en påfyllning. 
Det kan komma ny information. Denna bipacksedel ersätter inte att prata med din läkare om ditt medicinska 
tillstånd eller din behandling.

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om EXFORGE HCT?
-
-
-

EXFORGE HCT kan orsaka skada eller dödsfall för ett ofött barn.
Tala med din läkare om andra sätt att sänka ditt blodtryck om du planerar att bli gravid. Om du blir 
gravid medan du tar EXFORGE HCT, berätta omedelbart för din läkare.

Vad är EXFORGE HCT?
EXFORGE HCT innehåller 3 receptbelagda läkemedel:

1. amlodipin, en kalciumkanalblockerare
2. valsartan, en angiotensinreceptorblockerare, och
3. hydroklortiazid, ett diuretikum (vattenpiller)

EXFORGE HCT kan användas för att sänka blodtrycket hos vuxna när 2 läkemedel för att sänka ditt höga 
blodtryck inte räcker.

EXFORGE HCT har inte studerats på barn under 18 år. Vem ska 
inte ta EXFORGE HCT?
Ta inte EXFORGE HCT om du har låg eller ingen urinproduktion (anuri). Vad 

ska jag berätta för min läkare innan jag tar EXFORGE HCT?

Berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd, inklusive om du:

- är gravid eller planerar att bli gravid.Ser"Vilken är den viktigaste informationen jag 
borde veta om EXFORGE HCT?”
ammar eller planerar att amma.EXFORGE HCT finns i modersmjölk. Det är inte känt 
om EXFORGE HCT påverkar ditt ammade barn eller mjölkproduktionen. Amma inte 
medan du tar EXFORGE HCT.
är allergiska mot något av innehållsämnena i EXFORGE HCT. Se slutet av denna bipacksedel för en lista över 
ingredienserna i EXFORGE HCT.
har hjärtproblem
har leverproblem
har njurproblem
har kräkningar eller har mycket diarré 
har eller haft gallsten
har lupus

-

-

-
-
-
-
-
-
- har låga nivåer av kalium (med eller utan symtom som muskelsvaghet, muskelspasmer, 

onormal hjärtrytm) eller magnesium i ditt blod

- har höga nivåer av kalcium i blodet (med eller utan symtom som illamående, kräkningar, 
förstoppning, magsmärtor, täta urinträngningar, törst, muskelsvaghet och ryckningar).

- har höga nivåer av urinsyra i blodet.
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- någonsin haft en reaktion som kallas angioödem på ett annat blodtrycksläkemedel. Angioödem orsakar 
svullnad av ansikte, läppar, tunga och kan orsaka andningssvårigheter.

Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och 
växtbaserade kosttillskott. Vissa av dina andra läkemedel och EXFORGE HCT kan påverka varandra och orsaka allvarliga 
biverkningar.

Tala särskilt om för din läkare om du tar:
-
-
-
-
-

simvastatin eller andra kolesterolsänkande läkemedel andra 
läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem vattenpiller 
("diuretika")
kaliumtillskott. Din läkare kan kontrollera mängden kalium i ditt blod med jämna mellanrum. 
saltersättning som innehåller kalium. Din läkare kan kontrollera mängden kalium i ditt blod med jämna 
mellanrum.
diabetesmedicin, inklusive 
insulinnarkotiska smärtstillande medel
sömntabletter och läkemedel mot anfall som kallas barbiturater litium, ett 

läkemedel som används för att behandla vissa typer av depression

aspirin eller andra läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som ibuprofen eller 
naproxen
steroider
alkohol
digoxin eller andra digitalisglykosider (ett hjärtmedicin) 

muskelavslappnande medel (läkemedel som används under operationer)

vissa cancerläkemedel, som cyklofosfamid eller metotrexat
läkemedel som används för att förebygga och behandla svampinfektioner (som ketokonazol, itrakonazol) 
läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (som klaritromycin, telitromycin)
vissa antibiotika (rifamycingruppen), ett läkemedel som används för att skydda mot transplantatavstötning (ciklosporin) eller

ett antiretroviralt läkemedel som används för att behandla HIV/AIDS-infektion (ritonavir). Dessa läkemedel kan öka effekten 
av valsartan.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Vet vilka mediciner du tar. Håll en lista över dina läkemedel och visa den för din läkare eller apotekspersonal när du får 
ett nytt läkemedel.

Hur ska jag ta EXFORGE HCT?

-
-
-
-

Ta EXFORGE HCT exakt enligt din läkares anvisningar. 
Ta EXFORGE HCT en gång varje dag.
EXFORGE HCT kan tas med eller utan mat.
Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära din nästa dos, ta inte den 
missade dosen. Ta bara nästa dos vid ordinarie tidpunkt.
Om du tar för mycket EXFORGE HCT, ring din läkare eller Giftinformationscentralen eller gå 
till akuten.
Berätta för alla dina läkare och tandläkare att du tar EXFORGE HCT. Detta är särskilt viktigt om du:

o
o

-

-
ska opereras gå för 
njurdialys

Vilka är de möjliga biverkningarna av EXFORGE HCT? 

EXFORGE HCT kan orsakaallvarliga biverkningarInklusive:

- skada på ett ofött barn som orsakar skada eller dödsfall.Ser"Vilken är den viktigaste informationen 
jag borde veta om EXFORGE HCT?”



-lågt blodtryck(hypotoni). Lågt blodtryck är mest sannolikt att inträffa om du:
o
o
o
o
o
o

ta vattenpiller
är på en lågsaltdiet 
har hjärtproblem
få dialysbehandlingar
bli sjuk av kräkningar eller diarré 
drick alkohol

Lägg dig ner om du känner dig svimfärdig eller yr. Om du svimmar (förlorar medvetandet), sluta ta EXFORGE HCT. Ring din 
läkare direkt.

-
-

Få akut hjälp om du får värre bröstsmärtor eller bröstsmärtor som inte går över.

njurproblem.Njurproblem kan bli värre hos personer som redan har njursjukdom. Vissa personer kommer 
att få förändringar i blodprover för njurfunktion och kan behöva en lägre dos av EXFORGE HCT. Ring din 
läkare om du har svullnad i fötterna, vristerna eller händerna, eller oförklarlig viktökning. Om du har 
hjärtsvikt bör din läkare kontrollera din njurfunktion innan du förskriver EXFORGE HCT.

- förändringar i laboratorieblodprov hos personer med hjärtsvikt. Vissa personer med hjärtsvikt 
som tar valsartan, ett av läkemedlen i EXFORGE HCT, har förändringar i blodprov inklusive ökat 
kalium och nedsatt njurfunktion.

-
-
-

allergiska reaktioner

hudutslag.Ring din läkare omedelbart om du får ovanliga hudutslag.

ögonproblem.Ett av läkemedlen i EXFORGE HCT kan orsaka ögonproblem som kan leda till synförlust. Symtom 
på ögonproblem kan inträffa inom några timmar till veckor efter att EXFORGE HCT påbörjats. Tala genast om för 
din läkare om du har:

o
o

minskad syn
ögonsmärta

Demest vanligabiverkningar av EXFORGE HCT inkluderar:

-
-
-
-
-
-
-
-

yrsel
svullnad (ödem) i händer, vrister eller fötter 
huvudvärk
dålig matsmältning

trötthet
muskelryckningar

ryggont
illamående

Skydda din hud från solen och genomgå regelbunden hudcancerscreening, eftersom ett av läkemedlen i 
EXFORGE HCT kan orsaka hudcancer som inte är melanom.

Tala om för din läkare om du har några biverkningar som stör dig eller som inte försvinner.

Dessa är inte alla möjliga biverkningar av EXFORGE HCT. För mer information, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.



Hur ska jag förvara EXFORGE HCT?

-
-

Förvara EXFORGE HCT i rumstemperatur mellan 59°F och 86°F (15°C och 30°C). 
Håll EXFORGE HCT torrt (skydda det från fukt).

Förvara EXFORGE HCT och alla läkemedel utom räckhåll för barn. 

Allmän information om EXFORGE HCT

Läkemedel skrivs ibland ut för tillstånd som inte nämns i bipacksedeln. Använd inte EXFORGE HCT 
för ett tillstånd som det inte ordinerats för. Ge inte EXFORGE HCT till andra personer, även om de 
har samma symtom som du. Det kan skada dem.
Denna bipacksedel sammanfattar den viktigaste informationen om EXFORGE HCT. Om du vill ha mer 
information om EXFORGE HCT, prata med din läkare. Du kan fråga din läkare eller apotekspersonal om 
information om EXFORGE HCT som är skriven för vårdpersonal. För mer information, gå till 
www.EXFORGE.com eller ring 1-888-839-3674.

Vilka är ingredienserna i EXFORGE HCT?
Aktiva ingredienser: amlodipinbesylat, valsartan och hydroklortiazid

De inaktiva ingredienserna i alla styrkor av tabletterna är krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa 
och kolloidal vattenfri kiseldioxid. Filmbeläggningen innehåller hypromellos, talk, makrogol 4000 och kan innehålla 
titandioxid eller gula och röda järnoxider.

Vad är högt blodtryck (hypertoni)?
Blodtrycket är blodets kraft i dina blodkärl när ditt hjärta slår och när ditt hjärta vilar. Du har högt 
blodtryck när kraften är för stor. EXFORGE HCT kan hjälpa dina blodkärl att slappna av så att ditt 
blodtryck blir lägre. Läkemedel som sänker blodtrycket minskar risken att få en stroke eller hjärtinfarkt.

Högt blodtryck gör att hjärtat arbetar hårdare för att pumpa blod genom hela kroppen och orsakar 
skador på blodkärlen. Om högt blodtryck inte behandlas kan det leda till stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, 
njursvikt och synproblem.
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