
Exforge HCT®(X-phorj HCT)
(амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид) Таблетки

Прочетете информацията за пациента, която се доставя с EXFORGE HCT, преди да започнете да го приемате и всеки път, когато 
получите пълнител. Може да има нова информация. Тази листовка не замества разговора с Вашия лекар относно Вашето 
медицинско състояние или лечение.

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за EXFORGE HCT?
-
-
-

EXFORGE HCT може да причини увреждане или смърт на неродено бебе.

Говорете с Вашия лекар за други начини за понижаване на кръвното налягане, ако планирате да забременеете. Ако 

забременеете, докато приемате EXFORGE HCT, уведомете незабавно Вашия лекар.

Какво представлява EXFORGE HCT?

EXFORGE HCT съдържа 3 лекарства, отпускани с рецепта:

1. амлодипин, блокер на калциевите канали
2. валсартан, блокер на ангиотензин рецептори, и
3. хидрохлоротиазид, диуретик (хапче за вода)

EXFORGE HCT може да се използва за понижаване на кръвното налягане при възрастни, когато 2 лекарства за понижаване на високото Ви кръвно 

налягане не са достатъчни.

EXFORGE HCT не е проучван при деца под 18 години. Кой не 

трябва да приема EXFORGE HCT?

Не приемайте EXFORGE HCT, ако имате ниско или никакво отделяне на урина (анурия). 

Какво трябва да кажа на лекаря си, преди да приема EXFORGE HCT?

Уведомете Вашия лекар за всичките си медицински състояния, включително ако:

- сте бременна или планирате да забременеете.Виж“Каква е най-важната информация, 
която трябва да знам за EXFORGE HCT?“
кърмите или планирате да кърмите.EXFORGE HCT присъства в кърмата. Не е известно дали 
EXFORGE HCT засяга вашето кърмено бебе или производството на мляко. Не кърмете, докато 
приемате EXFORGE HCT.
сте алергични към някоя от съставките на EXFORGE HCT. Вижте края на тази листовка за списък на 
съставките в EXFORGE HCT.
имат сърдечни проблеми

имат проблеми с черния дроб

имат проблеми с бъбреците

повръщате или имате много диария, имате или сте 

имали камъни в жлъчката

има лупус

-

-

-
-
-
-
-
-
- имате ниски нива на калий (със или без симптоми като мускулна слабост, мускулни спазми, 

ненормален сърдечен ритъм) или магнезий в кръвта

- имате високи нива на калций в кръвта (със или без симптоми като гадене, повръщане, 
запек, болки в стомаха, често уриниране, жажда, мускулна слабост и потрепвания).

- имат високи нива на пикочна киселина в кръвта.
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- някога сте имали реакция, наречена ангиоедем, към друго лекарство за кръвно налягане. Ангиоедемът причинява 
подуване на лицето, устните, езика и може да причини затруднено дишане.

Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, включително лекарства с рецепта и без рецепта, витамини и 
билкови добавки. Някои от другите Ви лекарства и EXFORGE HCT могат да се повлияят взаимно, причинявайки сериозни 
нежелани реакции.

По-специално кажете на Вашия лекар, ако приемате:

-
-
-
-
-

симвастатин или друго лекарство за понижаване на холестерола други лекарства 

за високо кръвно налягане или хапчета за лечение на сърдечни проблеми 

("диуретици")

калиеви добавки. Вашият лекар може да проверява периодично количеството калий в кръвта Ви. 
заместител на солта, съдържащ калий. Вашият лекар може да проверява периодично количеството калий в 
кръвта Ви.
лекарства за диабет, включително инсулинови 

наркотични лекарства за болка

хапчета за сън и лекарства против припадъци, наречени барбитурати 

литий, лекарство, използвано за лечение на някои видове депресия

аспирин или други лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), като ибупрофен или 
напроксен

стероиди

алкохол
дигоксин или други дигиталисови гликозиди (лекарство за сърцето) 

мускулни релаксанти (лекарства, използвани по време на операции)

някои лекарства за рак, като циклофосфамид или метотрексат
лекарства, използвани за предотвратяване и лечение на гъбични инфекции (като кетоконазол, итраконазол) 

лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции (като кларитромицин, телитромицин)

някои антибиотици (група рифамицин), лекарство, използвано за защита срещу отхвърляне на трансплантат (циклоспорин) или

антиретровирусно лекарство, използвано за лечение на ХИВ/СПИН инфекция (ритонавир). Тези лекарства могат да увеличат ефекта 

на валсартан.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Запознайте се с лекарствата, които приемате. Съхранявайте списък с лекарствата си и го покажете на Вашия лекар или фармацевт, когато 

получите ново лекарство.

Как да приемам EXFORGE HCT?

-
-
-
-

Приемайте EXFORGE HCT точно както Ви е казал Вашият лекар. 

Приемайте EXFORGE HCT един път всеки ден.

EXFORGE HCT може да се приема със или без храна.
Ако пропуснете една доза, вземете я веднага щом си спомните. Ако е близо до следващата Ви доза, не приемайте 

пропуснатата доза. Просто вземете следващата доза в редовното време.

Ако сте приели твърде много EXFORGE HCT, обадете се на Вашия лекар или Центъра за контрол на отравянията или отидете в 

спешното отделение.

Кажете на всичките си лекари и зъболекари, че приемате EXFORGE HCT. Това е особено важно, ако:
о
о

-

-
ще се оперират за 
бъбречна диализа

Какви са възможните нежелани реакции на EXFORGE HCT? EXFORGE 

HCT може да причинисериозни странични ефективключително:

- нараняване на неродено бебе, причиняващо нараняване или смърт.Виж“Каква е най-важната информация, 
която трябва да знам за EXFORGE HCT?“



-ниско кръвно налягане(хипотония). Най-вероятно е ниско кръвно налягане да се случи, ако:

о
о
о
о
о
о

вземете хапчета за вода

са на диета с ниско съдържание 

на сол, имат сърдечни проблеми

получавате диализни лечения

се разболеете от повръщане или диария 
пийте алкохол

Легнете, ако почувствате припадък или замаяност. Ако припаднете (загубите съзнание), спрете приема на EXFORGE HCT. Обадете се 

незабавно на Вашия лекар.

-
-

Получете спешна помощ, ако получите по-силна болка в гърдите или болка в гърдите, която не преминава.

проблеми с бъбреците.Проблемите с бъбреците могат да се влошат при хора, които вече имат бъбречно заболяване. Някои хора 

ще имат промени в кръвните изследвания за бъбречна функция и може да се нуждаят от по-ниска доза EXFORGE HCT. Обадете се на 

Вашия лекар, ако имате подуване на краката, глезените или ръцете или необяснимо наддаване на тегло. Ако имате сърдечна 

недостатъчност, Вашият лекар трябва да провери бъбречната Ви функция, преди да Ви предпише EXFORGE HCT.

- промени в лабораторните кръвни изследвания при хора със сърдечна недостатъчност. Някои хора със сърдечна 

недостатъчност, които приемат валсартан, едно от лекарствата в EXFORGE HCT, имат промени в кръвните изследвания, 

включително повишен калий и намалена бъбречна функция.

-
-
-

алергични реакции

кожен обрив.Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако получите необичаен кожен обрив.

проблеми с очите.Едно от лекарствата в EXFORGE HCT може да причини проблеми с очите, които могат да доведат до загуба на зрението. 

Симптомите на проблеми с очите могат да се появят в рамките на часове до седмици след започване на EXFORGE HCT. Уведомете незабавно 

Вашия лекар, ако имате:

о
о

намаляване на зрението

болка в очите

Внай-честостраничните ефекти на EXFORGE HCT включват:

-
-
-
-
-
-
-
-

световъртеж

подуване (оток) на ръцете, глезените или главоболието на 

краката

лошо храносмилане

умора
мускулни спазми

болка в гърба

гадене

Защитете кожата си от слънцето и се подлагайте на редовен скрининг за рак на кожата, тъй като едно от лекарствата в 
EXFORGE HCT може да причини немеланомен рак на кожата.

Уведомете Вашия лекар, ако имате някакъв страничен ефект, който Ви притеснява или който не изчезва.

Това не са всички възможни странични ефекти на EXFORGE HCT. За повече информация попитайте Вашия лекар или 
фармацевт.

Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA на 1-800-FDA-1088.



Как трябва да съхранявам EXFORGE HCT?

-
-

Съхранявайте EXFORGE HCT при стайна температура между 59°F и 86°F (15°C и 30°C). 
Дръжте EXFORGE HCT сух (предпазвайте го от влага).

Съхранявайте EXFORGE HCT и всички лекарства на място, недостъпно за 

деца. Обща информация за EXFORGE HCT

Понякога се предписват лекарства за състояния, които не са споменати в листовката с информация за пациента. 
Не използвайте EXFORGE HCT за състояния, за които не е предписан. Не давайте EXFORGE HCT на други хора, 
дори ако имат същите симптоми като вие. Може да им навреди.

Тази листовка с информация за пациента обобщава най-важната информация за EXFORGE HCT. Ако искате повече 
информация за EXFORGE HCT, говорете с Вашия лекар. Можете да попитате Вашия лекар или фармацевт за 
информация относно EXFORGE HCT, която е написана за здравни специалисти. За повече информация посетете 
www.EXFORGE.com или се обадете на 1-888-839-3674.

Какви са съставките в EXFORGE HCT?
Активни съставки: амлодипин безилат, валсартан и хидрохлоротиазид

Неактивните съставки на всички концентрации на таблетките са кросповидон, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза и 
колоиден безводен силициев диоксид. Филмовото покритие съдържа хипромелоза, талк, макрогол 4000 и може да съдържа титанов 
диоксид или жълти и червени железни оксиди.

Какво е високо кръвно налягане (хипертония)?

Кръвното налягане е силата на кръвта в кръвоносните ви съдове, когато сърцето ви бие и когато сърцето ви почива. Имате високо 
кръвно налягане, когато силата е твърде голяма. EXFORGE HCT може да помогне на кръвоносните Ви съдове да се отпуснат, така че 
кръвното Ви налягане да е по-ниско. Лекарствата, които понижават кръвното налягане, намаляват риска от инсулт или инфаркт.

Високото кръвно налягане кара сърцето да работи по-усилено, за да изпомпва кръв в цялото тяло и причинява увреждане на кръвоносните съдове. 

Ако високото кръвно налягане не се лекува, то може да доведе до инсулт, инфаркт, сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност и проблеми 

със зрението.
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