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أقراص )وهيدروكلوروثيازيدفالسارتان ، أملوديبين ، (

قد التعبئة. إعادة على تحصل مرة كل وفي تناولها في البدء قبل  HCT EXFORGEمع تأتي التي المريض معلومات اقرأ

عالجك.أو الطبية حالتك حول طبيبك مع التحدث محل النشرة هذه تحل ال جديدة. معلومات هناك تكون

؟HCT EXFORGEعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

-

-

-

بعد.يولد لم لطفل موتاً أو ضرراً  HCT EXFORGEيسبب أن يمكن

 HCTتناول أثناء حملت إذا للحمل. تخطط كنت إذا الدم ضغط لخفض أخرى طرق حول طبيبك إلى تحدث

EXFORGE ،  الفور.على طبيبك أخبر

؟HCT EXFORGEهو ما

موصوفة:أدوية 3 على  HCT EXFORGEيحتوي

الكالسيومقنوات مانع أملوديبين ، 1.

واألنجيوتنسين ، مستقبالت حاصرات فالسارتان ، 2.

ء)الماحبوب (للبول مدر هيدروكلوروثيازيد ، 3.

الدم ضغط لخفض دوائين تناول يكفي ال عندما البالغين لدى الدم ضغط لخفض  HCT EXFORGEاستخدام يمكن

المرتفع.

ال الذي من  عاماً.18 سن دون األطفال لدى  HCT EXFORGEدراسة يتم لم

؟HCT EXFORGEتناول عليه يجب

انقطاع (معدوم أو منخفض بول إخراج لديك كان إذا  HCT EXFORGEتأخذي ال

؟HCT EXFORGEأخذ قبل طبيبي أخبر أن يجب ماذا . )البول

كنت:إذا ذلك في بما الطبية ، حاالتك جميع عن طبيبك أخبر

"؟ HCT EXFORGEعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما "نرى.للحملتخطط أو حامل-

يرضع الذي طفلك على يؤثر  HCT. EXFORGEالطبيعية.للرضاعة تخططين أو طبيعية رضاعة طفلك ترضعين

المعروف غير من األم. حليب في موجود  HCT EXFORGEتناولك أثناء ترضعي ال الحليب. إنتاج على أو الثدي من

HCT EXFORGEكان إذا ما
قائمة على للحصول النشرة هذه نهاية انظر . HCT EXFORGEمكونات من أي من حساسية لديهم

.HCT EXFORGEفي بالمكونات

القلبفي مشاكل لديك

الكبدفي مشاكل لديك

الكلىفي مشاكل لديك

كان أو بكثرة ، اإلسهال أو القيء من تعاني كنت إذا

المرارةفي حصى لديك

الذئبةمرض لديك

-

-

-

-

-

-

-

-

العضالت ، وتشنجات العضالت ، ضعف مثل أعراض بدون أو مع (البوتاسيوم من منخفضة مستويات لديهم-

دمكفي المغنيسيوم أو  )الطبيعيغير القلب وإيقاع

وآالم واإلمساك والقيء الغثيان مثل أعراض بدون أو مع (الدم في الكالسيوم من عالية مستويات لديك-

.)واالرتعاشالعضالت وضعف والعطش التبول وكثرة المعدة

الدم.في اليوريك حمض من عالية مستويات لديهم-
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تورم الوعائية الوذمة تسبب الدم. لضغط آخر دواء إلى الوعائية ، الوذمة يسمى فعل رد وقت أي في لديك كان-

التنفس.في صعوبة تسبب وقد واللسان والشفتين الوجه

والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية ذلك في بما تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

جانبية آثار في يتسبب مما البعض ، بعضها على  HCT EXFORGEو بك الخاصة األخرى األدوية بعض تؤثر قد العشبية.

خطيرة.

تتناول:كنت إذا خاص بشكل طبيبك أخبر

-

-

-

-

-

للكوليسترول.خافضة أخرى أدوية أو سيمفاستاتين

يحتوي الذي الملح بديل دوري. بشكل الدم في البوتاسيوم كمية بفحص طبيبك يقوم قد البوتاسيوم. مكمالت

دوري.بشكل الدم في البوتاسيوم كمية بفحص طبيبك يقوم قد البوتاسيوم. على

أدوية ذلك في بما السكري ، دواء

المخدرةاألنسولين

الباربيتورات تسمى للنوبات المضادة واألدوية المنومة الحبوب

االكتئابأنواع بعض لعالج يستخدم دواء وهو الليثيوم ،

أو األيبوبروفين مثل  ، )(NSAIDsالستيرويدية غير االلتهاب مضادات تسمى أخرى أدوية أو األسبرين

النابروكسين

منشطات

كحول

 )القلبدواء (األخرى الديجيتال جليكوسيدات أو الديجوكسين
)العملياتأثناء المستخدمة األدوية (العضالت مرخيات

ميثوتريكساتأو سيكلوفوسفاميد مثل السرطان ، أدوية بعض

األدوية  )إيتراكونازولكيتوكونازول ، مثل (الفطرية االلتهابات وعالج لمنع المستخدمة األدوية

)تيليثروميسينكالريثروميسين ، مثل (البكتيرية االلتهابات لعالج المستخدمة
أو )السيكلوسبورين(الزرع رفض من للحماية يستخدم دواء  ، )ريفاميسينمجموعة (الحيوية المضادات بعض

تأثير من األدوية هذه تزيد قد . )ريتونافير(اإليدز   /البشريةالمناعة نقص فيروس عدوى لعالج يستخدم القهقرية للفيروسات مضاد دواء

فالسارتان.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دواء على تحصل عندما الصيدلي أو لطبيبك وأظهرها بك الخاصة األدوية بقائمة احتفظ تتناولها. التي األدوية على تعرف

جديد.

؟HCT EXFORGEآخذ أن يجب كيف

-

-

-

-

 HCTخذ طبيبك. يخبرك كما تماماً  HCT EXFORGEخذ

EXFORGE  يوم.كل واحدة مرة

بدونه.أو الطعام مع  HCT EXFORGEتناول يمكن

خذ فقط الفائتة. الجرعة تتناول فال التالية ، الجرعة من قريباً كان إذا تتذكرها. حالما خذها جرعة ، فاتتك إذا

العادي.الوقت في التالية الجرعة

غرفة إلى اذهب أو السموم مراقبة مركز أو بطبيبك فاتصل  ، HCT EXFORGEمن الكثير تتناول كنت إذا

الطوارئ.

كنت:إذا خاص بشكل مهم هذا . HCT EXFORGEتتناول أنك أسنانك وطبيب أطبائك جميع أخبر

ا

ا

-

-

جراحية لعملية ستخضع

الكلىلغسيل

يسبب قد  ؟HCT EXFORGEلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

HCT EXFORGE فيها:بما خطيرةجانبية آثار

 HCTعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما "نرىالوفاة.أو اإلصابة في يتسبب للجنين ضرر-
EXFORGE ؟"



كنت:إذا الدم ضغط انخفاض يحدث أن المرجح من . )الدمضغط انخفاض (منخفضدم ضغط -

ا

ا

ا

ا

ا

ا

الماءحبوب تناول

قليل غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا

القلبفي مشاكل من تعاني الملح

الكلىغسيل عالجات على الحصول

شرب اإلسهال أو القيء من تمرض

الكحول

اتصل . HCT EXFORGEتناول عن توقف  ، )الوعيفقدت (الوعي فقدت إذا بالدوار. أو باإلغماء شعرت إذا استلق ِ

حاال.بطبيبك

-

-

يزول.ال الصدر في ألم أو الصدر في ألم من تعاني كنت إذا طارئة مساعدة على احصل

بعض سيخضع الكلى. بأمراض بالفعل المصابين األشخاص لدى الكلى مشاكل تتفاقم قد الكلى.في مشاكل

اتصل . HCT EXFORGEمن أقل جرعة إلى يحتاجون وقد الكلى لوظائف الدم اختبارات في لتغييرات األشخاص

في قصور من تعاني كنت إذا المبررة. غير الوزن زيادة أو يديك أو كاحليك أو قدميك في تورم لديك كان إذا بطبيبك

.HCT EXFORGEوصف قبل الكلى وظائف فحص طبيبك على يجب القلب ،

بفشل المصابين األشخاص بعض يعاني . القلببقصور المصابين األشخاص لدى المختبري الدم اختبار تغييرات-

زيادة ذلك في بما الدم اختبارات في تغيرات من  ، HCT EXFORGEفي األدوية أحد فالسارتان ، يتناولون الذين القلب

الكلى.وظائف وانخفاض البوتاسيوم

-

-

-

التحسسيةالفعل ردود

عادي.غير جلدي بطفح أصبت إذا الفور على بطبيبك اتصل الجلدي.الطفح

البصر. فقدان إلى تؤدي قد العين في مشاكل  HCT EXFORGEفي األدوية أحد يسبب أن يمكن العين.مشاكل

على طبيبك أخبر . HCT EXFORGEبدء من أسابيع إلى ساعات غضون في العين مشاكل أعراض تحدث أن يمكن

لديك:كان إذا الفور

ا

ا

الرؤيةفي انخفاض

العينفي ألم

يلي:ما  HCT EXFORGEلـ الجانبية اآلثار تشمل انتشارااالكثر ال

-

-

-

-

-

-

-

-

دوخة

في صداع أو الكاحلين أو اليدين في  )وذمة(تورم

القدمين

الهضمعسر

تعب

عضليةتشنجات

الظهرفي ألم

غثيان

 HCT EXFORGEفي األدوية أحد ألن بانتظام ، الجلد سرطان لفحص وخضعي الشمس أشعة من بشرتك احم ِ

الميالنيني.غير الجلد سرطان يسبب قد

تختفي.ال أو تزعجك جانبية آثار أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

الصيدلي.أو طبيبك إسأل المعلومات، من لمزيد . HCT EXFORGEلـ المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه

.1FDA-800-1088-الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء



؟HCT EXFORGEتخزين يمكنني كيف

-

-

30 و مئوية درجة 15 (فهرنهايت درجة 86 و فهرنهايت درجة 59 بين الغرفة حرارة درجة في  HCT EXFORGEبتخزين قم

.)الرطوبةمن احميه (جافاً  HCT EXFORGEعلى حافظ . )مئويةدرجة

معلومات األطفال. متناول عن بعيداً األدوية وجميع  HCT EXFORGEاحفظ

HCT EXFORGEحول عامة
وصفها يتم لم لحالة  HCT EXFORGEتستخدم ال المريض. معلومات نشرة في مذكورة غير بشروط أحياناً األدوية توصف

يضرهم.قد لديك. التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص  HCT EXFORGEتعطي ال لها.

المعلومات من مزيد في ترغب كنت إذا . HCT EXFORGEحول المعلومات أهم هذه المريض معلومات نشرة تلخص

حول معلومات على الحصول الصيدلي أو طبيبك من تطلب أن يمكنك طبيبك. مع فتحدث  ، HCT EXFORGEحول

HCT EXFORGE  إلى انتقل المعلومات ، من لمزيد الصحيين. للمهنيين المكتوبةwww.EXFORGE.com  بـ اتصل أو

.1-888-839-3674

؟HCT EXFORGEفي المكونات هي ما

وهيدروكلوروثيازيدوفالسارتان بيسيالت أملوديبين النشطة: المكونات

الجريزوفولفين ، السليلوز المغنيسيوم ، ستيرات كروسبوفيدون ، هي لألقراص القوة نقاط لجميع النشطة غير المكونات

ثاني على يحتوي وقد 4000 ، وماكروغول وتلك ، بروبيل ، هيدروكسي على الفيلم طالء يحتوي الالمائية. الغروية والسيليكا

والحمراء.الصفراء الحديد أكاسيد أو التيتانيوم أكسيد

الدم؟ضغط ارتفاع هو ما

تكون عندما الدم ضغط في ارتفاع لديك قلبك. يرتاح وعندما قلبك ينبض عندما الدموية األوعية في الدم قوة هو الدم ضغط

لديك. الدم ضغط ينخفض   وبالتالي االسترخاء على الدموية األوعية  HCT EXFORGEيساعد أن يمكن الالزم. من أكثر القوة

قلبية.نوبة أو دماغية بسكتة اإلصابة في فرصتك من تقلل الدم ضغط تخفض التي األدوية

لم إذا الدموية. األوعية تلف ويسبب الجسم أنحاء جميع في الدم لضخ أكبر بجهد يعمل القلب يجعل الدم ضغط ارتفاع

الكلوي والفشل القلب وفشل القلبية والنوبات الدماغية السكتة إلى ذلك يؤدي فقد الدم ، ضغط ارتفاع عالج يتم

الرؤية.في ومشاكل

خالل:من وزعت
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