
Exforge HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipine, valsartan và hydrochlorothiazide) Viên nén

Đọc Thông tin về Bệnh nhân đi kèm với EXFORGE HCT trước khi bạn bắt đầu dùng và mỗi lần bạn được nạp lại. Có thể 
có những thông tin mới. Tờ rơi này không thay thế cho việc nói chuyện với bác sĩ của bạn về tình trạng sức khỏe hoặc 
phương pháp điều trị của bạn.

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về EXFORGE HCT là gì?
-
-
-

EXFORGE HCT có thể gây hại hoặc tử vong cho thai nhi.
Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những cách khác để giảm huyết áp của bạn nếu bạn có kế hoạch mang thai. 
Nếu bạn có thai trong khi dùng EXFORGE HCT, hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

EXFORGE HCT là gì?
EXFORGE HCT chứa 3 loại thuốc theo toa:

1. amlodipine, thuốc chẹn kênh canxi
2. valsartan, một chất chẹn thụ thể angiotensin, và
3. hydrochlorothiazide, thuốc lợi tiểu (thuốc nước)

EXFORGE HCT có thể được sử dụng để giảm huyết áp ở người lớn khi không đủ 2 loại thuốc để 
giảm huyết áp cao.
EXFORGE HCT chưa được nghiên cứu ở trẻ em dưới 18 tuổi. Ai 
không nên dùng EXFORGE HCT?
Không dùng EXFORGE HCT nếu bạn có lượng nước tiểu thấp hoặc không có (vô 

niệu). Tôi nên nói gì với bác sĩ trước khi dùng EXFORGE HCT?

Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các tình trạng y tế của bạn, bao gồm nếu bạn:

- đang mang thai hoặc dự định có thai.Xem“Thông tin quan trọng nhất mà tôi 
nên biết về EXFORGE HCT là gì? ”
đang cho con bú hoặc dự định cho con bú.EXFORGE HCT có trong sữa mẹ. Người ta không biết liệu EXFORGE 
HCT có ảnh hưởng đến em bé bú sữa mẹ hoặc sản xuất sữa của bạn hay không. Không cho con bú khi bạn đang 
dùng EXFORGE HCT.
bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong EXFORGE HCT. Xem phần cuối của tờ rơi này để biết danh sách các 
thành phần trong EXFORGE HCT.
có vấn đề về tim
có vấn đề về gan
có vấn đề về thận
đang nôn mửa hoặc tiêu chảy nhiều 
có hoặc bị sỏi mật
có bệnh Lupus

-

-

-
-
-
-
-
-
- có mức độ kali thấp (có hoặc không có các triệu chứng như yếu cơ, co thắt cơ, nhịp tim 

bất thường) hoặc magiê trong máu của bạn

- có nồng độ canxi cao trong máu (có hoặc không có các triệu chứng như buồn nôn, nôn, 
táo bón, đau dạ dày, đi tiểu thường xuyên, khát nước, yếu cơ và co giật).

- có nồng độ axit uric trong máu cao.
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- đã từng bị phản ứng gọi là phù mạch với một loại thuốc huyết áp khác. Phù mạch gây 
sưng mặt, môi, lưỡi và có thể gây khó thở.

Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc bạn dùng, bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin và các chất 
bổ sung thảo dược. Một số loại thuốc khác của bạn và EXFORGE HCT có thể ảnh hưởng lẫn nhau, gây ra các tác dụng 
phụ nghiêm trọng.

Đặc biệt nói với bác sĩ của bạn nếu bạn dùng:
-
-
-
-
-

simvastatin hoặc thuốc giảm cholesterol khác các loại thuốc 
khác cho bệnh cao huyết áp hoặc thuốc nước có vấn đề về tim 
(“thuốc lợi tiểu”)
bổ sung kali. Bác sĩ có thể kiểm tra lượng kali trong máu của bạn theo định kỳ. muối thay 
thế có chứa kali. Bác sĩ có thể kiểm tra lượng kali trong máu của bạn theo định kỳ.

thuốc tiểu đường, bao gồm cả thuốc giảm 
đau có chất gây mê insulin
thuốc ngủ và thuốc chống động kinh được gọi là liti barbiturat, 
một loại thuốc được sử dụng để điều trị một số loại trầm cảm
aspirin hoặc các loại thuốc khác được gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID), như ibuprofen hoặc 
naproxen
steroid
rượu
digoxin hoặc glycoside digitalis khác (thuốc tim) thuốc giãn 
cơ (thuốc được sử dụng trong quá trình phẫu thuật)
một số loại thuốc điều trị ung thư, như cyclophosphamide hoặc methotrexate

thuốc được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị nhiễm nấm (chẳng hạn như ketoconazole, itraconazole) thuốc 
được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn (như clarithromycin, telithromycin)
một số loại thuốc kháng sinh (nhóm rifamycin), một loại thuốc được sử dụng để bảo vệ chống lại sự thải ghép (cyclosporin) hoặc

một loại thuốc kháng vi rút được sử dụng để điều trị nhiễm HIV / AIDS (ritonavir). Những loại thuốc này có thể làm tăng tác dụng của 
valsartan.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Biết các loại thuốc đã dùng. Giữ một danh sách các loại thuốc của bạn và đưa nó cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn khi bạn nhận được 
một loại thuốc mới.

Tôi nên dùng EXFORGE HCT như thế nào?

-
-
-
-

Hãy EXFORGE HCT đúng như những gì bác sĩ nói với bạn. 
Uống EXFORGE HCT một lần mỗi ngày.
EXFORGE HCT có thể được thực hiện cùng hoặc không với thức ăn.

Nếu bạn bỏ lỡ một liều, hãy dùng nó ngay khi bạn nhớ ra. Nếu nó gần với liều tiếp theo của bạn, đừng dùng liều đã 
quên. Chỉ cần dùng liều tiếp theo vào thời gian bình thường.
Nếu bạn dùng quá nhiều EXFORGE HCT, hãy gọi cho bác sĩ hoặc Trung tâm Kiểm soát Chất độc, hoặc đến 
phòng cấp cứu.
Cho tất cả các bác sĩ và nha sĩ của bạn biết bạn đang dùng EXFORGE HCT. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn:

o
o

-

-
sắp phẫu thuật để 
chạy thận

Các tác dụng phụ có thể có của EXFORGE HCT là gì? EXFORGE 

HCT có thể gây ratác dụng phụ nghiêm trọngkể cả:

- làm hại thai nhi gây thương tích hoặc tử vong.Xem“Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên 
biết về EXFORGE HCT là gì? ”



-huyết áp thấp(huyết áp thấp). Huyết áp thấp rất dễ xảy ra nếu bạn:
o
o
o
o
o
o

uống thuốc nước
đang ăn kiêng ít muối thì 
có vấn đề về tim mạch
nhận phương pháp điều trị lọc máu

bị bệnh nôn mửa hoặc tiêu chảy 
uống rượu

Nằm xuống nếu bạn cảm thấy ngất xỉu hoặc chóng mặt. Nếu bạn bị ngất (bất tỉnh), hãy ngừng dùng EXFORGE HCT. Gọi cho bác sĩ của bạn 
ngay lập tức.

-
-

Nhận trợ giúp khẩn cấp nếu bạn bị đau ngực nặng hơn hoặc đau ngực không biến mất.

vấn đề về thận.Các vấn đề về thận có thể trở nên tồi tệ hơn ở những người đã mắc bệnh thận. Một số người sẽ 
có những thay đổi trong xét nghiệm máu để tìm chức năng thận và có thể cần liều EXFORGE HCT thấp hơn. Gọi 
cho bác sĩ nếu bạn bị sưng ở bàn chân, mắt cá chân hoặc bàn tay hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân. Nếu bạn 
bị suy tim, bác sĩ nên kiểm tra chức năng thận của bạn trước khi kê đơn EXFORGE HCT.

- thay đổi xét nghiệm máu trong phòng thí nghiệm ở những người bị suy tim. Một số người bị suy tim dùng 
valsartan, một trong những loại thuốc trong EXFORGE HCT, có những thay đổi trong xét nghiệm máu bao gồm 
tăng kali và giảm chức năng thận.

-
-
-

phản ứng dị ứng

phát ban da.Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị phát ban da bất thường.

những vấn đề về mắt.Một trong những loại thuốc trong EXFORGE HCT có thể gây ra các vấn đề về mắt dẫn đến mất thị lực. Các triệu 
chứng của các vấn đề về mắt có thể xảy ra trong vòng vài giờ đến vài tuần sau khi bắt đầu sử dụng EXFORGE HCT. Hãy cho bác sĩ của 
bạn ngay lập tức nếu bạn có:

o
o

giảm thị lực
đau mắt

Cácchung nhấttác dụng phụ của EXFORGE HCT bao gồm:

-
-
-
-
-
-
-
-

chóng mặt
sưng (phù nề) bàn tay, mắt cá chân hoặc nhức đầu 
bàn chân
khó tiêu
mệt mỏi
co thắt cơ bắp
đau lưng
buồn nôn

Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và kiểm tra ung thư da thường xuyên, vì một trong những loại thuốc trong 
EXFORGE HCT có thể gây ra ung thư da không phải khối u ác tính.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc không biến mất.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể có của EXFORGE HCT. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn.

Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088.



Tôi nên lưu trữ EXFORGE HCT như thế nào?

-
-

Bảo quản EXFORGE HCT ở nhiệt độ phòng từ 59 ° F đến 86 ° F (15 ° C và 30 ° C). Giữ cho 
EXFORGE HCT khô ráo (bảo vệ nó khỏi độ ẩm).

Giữ EXFORGE HCT và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ 

em. Thông tin chung về EXFORGE HCT

Thuốc đôi khi được kê đơn cho các tình trạng không được đề cập trong tờ thông tin bệnh nhân. Không sử 
dụng EXFORGE HCT cho tình trạng bệnh không được kê đơn. Không cung cấp EXFORGE HCT cho người khác, 
ngay cả khi họ có các triệu chứng giống bạn. Nó có thể gây hại cho họ.

Tờ rơi thông tin bệnh nhân này tóm tắt những thông tin quan trọng nhất về EXFORGE HCT. Nếu bạn muốn 
biết thêm thông tin về EXFORGE HCT, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Bạn có thể hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để 
biết thông tin về EXFORGE HCT được viết cho các chuyên gia y tế. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
www.EXFORGE.com hoặc gọi 1-888-839-3674.

Các thành phần trong EXFORGE HCT là gì?

Thành phần hoạt tính: amlodipine besylate, valsartan và hydrochlorothiazide

Các thành phần không hoạt động của tất cả các điểm mạnh của viên nén là crospovidone, magie stearat, cellulose 
vi tinh thể và silica khan dạng keo. Lớp phủ phim có chứa hypromellose, talc, macrogol 4000, và có thể chứa 
titanium dioxide hoặc các oxit sắt màu vàng và đỏ.

Huyết áp cao (tăng huyết áp) là gì?
Huyết áp là lực của máu trong mạch máu khi tim đập và khi tim nghỉ ngơi. Bạn bị cao huyết áp khi 
rặn quá sức. EXFORGE HCT có thể giúp các mạch máu của bạn thư giãn để huyết áp của bạn thấp 
hơn. Thuốc làm giảm huyết áp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim.

Huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể và gây tổn thương các mạch 
máu. Nếu huyết áp cao không được điều trị, nó có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim, suy tim, suy thận và các 
vấn đề về thị lực.
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