
HCT'yi zorla®(X-forj HCT)
(amlodipin, valsartan ve hidroklorotiyazid) Tabletler

Kullanmaya başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda, EXFORGE HCT ile birlikte gelen Hasta 
Bilgilerini okuyun. Yeni bilgiler olabilir. Bu broşür, tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında doktorunuzla 
konuşmanın yerini almaz.

EXFORGE HCT hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?
-
-
-

EXFORGE HCT, doğmamış bir bebeğe zarar verebilir veya ölüme neden olabilir.

Hamile kalmayı planlıyorsanız, kan basıncınızı düşürmenin diğer yolları hakkında doktorunuzla konuşun. 
EXFORGE HCT kullanırken hamile kalırsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

EXFORGE HCT nedir?
EXFORGE HCT, 3 reçeteli ilaç içerir:

1. amlodipin, bir kalsiyum kanal blokeri
2. bir anjiyotensin reseptör blokeri olan valsartan ve
3. Hidroklorotiyazid, idrar söktürücü (su hapı)

EXFORGE HCT, yüksek tansiyonunuzu düşürmek için 2 ilaç yeterli olmadığında yetişkinlerde tansiyonu 
düşürmek için kullanılabilir.

EXFORGE HCT, 18 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. 
EXFORGE HCT'yi kimler almamalıdır?
İdrar çıkışınız (anüri) düşükse veya hiç yoksa, EXFORGE HCT almayınız. 

EXFORGE HCT'yi almadan önce doktoruma ne söylemeliyim?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, doktorunuza tüm tıbbi durumlarınız hakkında bilgi verin:

- hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.Görmek“EXFORGE HCT hakkında 
bilmem gereken en önemli bilgi nedir?”
emziriyor veya emzirmeyi planlıyor.EXFORGE HCT insan sütünde bulunur. EXFORGE 
HCT'nin emzirilen bebeğinizi veya süt üretimini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. 
EXFORGE HCT alırken emzirmeyin.
EXFORGE HCT'deki herhangi bir bileşene alerjiniz var. EXFORGE HCT'deki bileşenlerin bir listesi için bu 
broşürün sonuna bakın.
kalp sorunları var
karaciğer sorunları var
böbrek sorunları var
Kusuyor veya çok ishal oluyorsa veya 
safra taşı var mı?
Lupus'a sahip olmak

-

-

-
-
-
-
-
-
- Kanınızda potasyum (kas zayıflığı, kas spazmları, anormal kalp ritmi gibi semptomlarla birlikte veya bu 

semptomlar olmadan) veya magnezyum düzeyleriniz düşükse

- Kanınızda yüksek düzeyde kalsiyum varsa (bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı, sık idrara 
çıkma, susama, kas güçsüzlüğü ve seğirme gibi semptomlar olsun veya olmasın).

- kanda yüksek düzeyde ürik asit var.
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- Başka bir tansiyon ilacına karşı anjiyoödem adı verilen bir reaksiyon yaşadıysanız. Anjiyoödem yüzün, dudakların, 
dilin şişmesine neden olur ve nefes almada zorluğa neden olabilir.

Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirin. Diğer ilaçlarınızdan bazıları ve EXFORGE HCT birbirini etkileyerek ciddi yan etkilere 
neden olabilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

-
-
-
-
-

simvastatin veya diğer kolesterol düşürücü ilaçlar yüksek 
tansiyon veya kalp sorunu için diğer ilaçlar su hapları 
("diüretikler")
potasyum takviyeleri. Doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki potasyum miktarını kontrol edebilir. 
potasyum içeren tuz ikamesi. Doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki potasyum miktarını kontrol 
edebilir.
insülin narkotik ağrı ilaçları dahil 
diyabet ilacı
Bazı depresyon türlerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan 
barbitürat lityum adı verilen uyku hapları ve nöbet önleyici ilaçlar
aspirin veya ibuprofen veya naproksen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) olarak adlandırılan diğer 
ilaçlar
steroidler

alkol
digoksin veya diğer dijital glikozitler (bir kalp ilacı) kas 
gevşeticiler (ameliyatlar sırasında kullanılan ilaçlar)
siklofosfamid veya metotreksat gibi bazı kanser ilaçları
Mantar enfeksiyonlarını önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi) 
Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (klaritromisin, telitromisin gibi)
Bazı antibiyotikler (rifamisin grubu), transplant reddine karşı koruma için kullanılan bir ilaç (siklosporin) veya
HIV/AIDS enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan bir antiretroviral ilaç (ritonavir). Bu ilaçlar valsartanın etkisini 
artırabilir.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Aldığınız ilaçları bilin. İlaçlarınızın bir listesini tutun ve yeni bir ilaç aldığınızda bunu doktorunuza veya 
eczacınıza gösterin.

EXFORGE HCT'yi nasıl almalıyım?

-
-
-
-

EXFORGE HCT'yi aynen doktorunuzun söylediği şekilde 
alınız. EXFORGE HCT'yi her gün bir kez alın.
EXFORGE HCT aç veya tok karnına alınabilir.
Bir dozu atlarsanız, hatırladığınız anda onu alınız. Bir sonraki dozunuza yakınsa, unuttuğunuz dozu 
almayınız. Sadece bir sonraki dozu normal zamanında alın.
Çok fazla EXFORGE HCT alırsanız, doktorunuzu veya Zehir Kontrol Merkezini arayın veya acil 
servise gidin.
Tüm doktorlarınıza ve diş hekiminize EXFORGE HCT kullandığınızı söyleyin. Bu özellikle aşağıdaki durumlarda önemlidir:

Ö
Ö

-

-
böbrek diyalizi için 
ameliyat olacak

EXFORGE HCT'nin olası yan etkileri nelerdir? 

EXFORGE HCT neden olabilirciddi yan etkileriçermek:

- doğmamış bir bebeğe zarar vererek yaralanmaya veya ölüme neden olur.Görmek“EXFORGE HCT hakkında 
bilmem gereken en önemli bilgi nedir?”



-düşük kan basıncı(hipotansiyon). Aşağıdaki durumlarda düşük tansiyon meydana gelme olasılığı yüksektir:

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

su hapları al
Düşük tuzlu bir diyette 
kalp problemleri var
diyaliz tedavisi almak
kusma veya ishal ile hastalanmak 
alkol almak

Baygınlık veya baş dönmesi hissederseniz uzanın. Bayılırsanız (bilincinizi kaybederseniz), EXFORGE HCT almayı bırakın. Hemen 
doktorunuzu arayın.

-
-

Daha kötü göğüs ağrısı veya geçmeyen göğüs ağrısı hissederseniz acil yardım alın.

böbrek sorunları.Zaten böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek sorunları daha da kötüleşebilir. Bazı kişilerin böbrek 
fonksiyonu için kan testlerinde değişiklikler olacaktır ve daha düşük dozda EXFORGE HCT'ye ihtiyaç duyabilirler. 
Ayaklarınızda, bileklerinizde veya ellerinizde şişlik veya açıklanamayan kilo alımınız varsa doktorunuzu arayın. Kalp 
yetmezliğiniz varsa, doktorunuz EXFORGE HCT'yi reçete etmeden önce böbrek fonksiyonunuzu kontrol etmelidir.

- kalp yetmezliği olan kişilerde laboratuvar kan testi değişiklikleri. EXFORGE HCT'deki ilaçlardan biri olan 
valsartan alan kalp yetmezliği olan bazı kişilerde, kan testlerinde potasyum artışı ve böbrek fonksiyonlarında 
azalma gibi değişiklikler görülür.

-
-
-

alerjik reaksiyonlar

deri döküntüsü.Olağandışı bir deri döküntüsü yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın.

göz problemleri.EXFORGE HCT'deki ilaçlardan biri, görme kaybına yol açabilecek göz sorunlarına neden olabilir. Göz 
problemlerinin belirtileri, EXFORGE HCT'yi başlattıktan sonraki saatler ila haftalar içinde ortaya çıkabilir. Varsa hemen 
doktorunuza söyleyiniz:

Ö
Ö

görüşte azalma
göz ağrısı

buen yaygınEXFORGE HCT'nin yan etkileri şunları içerir:

-
-
-
-
-
-
-
-

baş dönmesi

ellerin, ayak bileklerinin veya ayakların şişmesi 
(ödem)
hazımsızlık
yorgunluk
kas spazmları
sırt ağrısı
mide bulantısı

EXFORGE HCT'deki ilaçlardan biri melanom dışı cilt kanserine neden olabileceğinden, cildinizi güneşten 
koruyun ve düzenli cilt kanseri taramasından geçin.

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz olursa doktorunuza söyleyiniz.

Bunlar, EXFORGE HCT'nin tüm olası yan etkileri değildir. Daha fazla bilgi için, lütfen doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya bildirebilirsiniz.



EXFORGE HCT'yi nasıl saklamalıyım?

-
-

EXFORGE HCT'yi 59°F ile 86°F (15°C ile 30°C) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. 
EXFORGE HCT'yi kuru tutun (nemden koruyun).

EXFORGE HCT'yi ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde 

saklayın. EXFORGE HCT hakkında genel bilgiler

İlaçlar bazen hasta bilgilendirme broşüründe belirtilmeyen durumlar için reçete edilir. EXFORGE 
HCT'yi reçete edilmediği bir durum için kullanmayın. Sizinle aynı semptomlara sahip olsalar bile, 
diğer insanlara EXFORGE HCT vermeyin. Onlara zarar verebilir.
Bu hasta bilgilendirme broşürü, EXFORGE HCT hakkında en önemli bilgileri özetlemektedir. EXFORGE HCT hakkında 
daha fazla bilgi isterseniz, doktorunuzla konuşun. Sağlık profesyonelleri için yazılan EXFORGE HCT hakkında bilgi 
almak için doktorunuza veya eczacınıza danışabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.EXFORGE.com adresine gidin veya 
1-888-839-3674 numaralı telefonu arayın.

EXFORGE HCT'nin bileşenleri nelerdir?
Aktif maddeler: amlodipin besilat, valsartan ve hidroklorotiyazid
Tabletlerin tüm güçlerinin aktif olmayan bileşenleri, krospovidon, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz 
ve kolloidal susuz silikadır. Film kaplama hipromelloz, talk, makrogol 4000 içerir ve titanyum dioksit veya sarı 
ve kırmızı demir oksitler içerebilir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir?

Tansiyon, kalbiniz attığında ve dinlenirken kan damarlarınızdaki kanın gücüdür. Kuvvet çok fazla 
olduğunda yüksek tansiyonunuz var. EXFORGE HCT, kan basıncınızın düşmesi için kan damarlarınızın 
gevşemesine yardımcı olabilir. Kan basıncını düşüren ilaçlar, felç veya kalp krizi geçirme şansınızı azaltır.

Yüksek tansiyon, kalbin vücuda kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olur ve kan damarlarına 
zarar verir. Yüksek tansiyon tedavi edilmezse felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve görme 
sorunlarına yol açabilir.
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