
Exforge HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipine, valsartan en hydrochloorthiazide) Tabletten

Lees de patiënteninformatie die bij EXFORGE HCT wordt geleverd voordat u begint met het innemen ervan en elke keer dat u 
een nieuwe vulling krijgt. Mogelijk is er nieuwe informatie. Deze bijsluiter vervangt niet het praten met uw arts over uw 
medische toestand of behandeling.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over EXFORGE HCT?
-
-
-

EXFORGE HCT kan een ongeboren baby schaden of overlijden.
Praat met uw arts over andere manieren om uw bloeddruk te verlagen als u van plan bent zwanger te worden. Als u 
zwanger wordt terwijl u EXFORGE HCT gebruikt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

Wat is EXFORGE HCT?
EXFORGE HCT bevat 3 receptgeneesmiddelen:

1. amlodipine, een calciumantagonist
2. valsartan, een angiotensinereceptorblokker, en
3. hydrochloorthiazide, een diureticum (plaspil)

EXFORGE HCT kan worden gebruikt om de bloeddruk bij volwassenen te verlagen wanneer 2 geneesmiddelen om uw hoge bloeddruk te 
verlagen niet voldoende zijn.

EXFORGE HCT is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 18 jaar. Wie 

mag EXFORGE HCT niet gebruiken?

Gebruik EXFORGE HCT niet als u weinig of geen urineproductie heeft (anurie). Wat 

moet ik mijn arts vertellen voordat ik EXFORGE HCT inneem?

Vertel uw arts over al uw medische aandoeningen, ook als u:

- zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.Zien“Wat is de belangrijkste informatie die ik 
moet weten over EXFORGE HCT?”
borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven.EXFORGE HCT is aanwezig in moedermelk. Het is niet 
bekend of EXFORGE HCT uw baby die borstvoeding krijgt of de melkproductie beïnvloedt. Geef geen borstvoeding 
terwijl u EXFORGE HCT gebruikt.
zijn allergisch voor een van de ingrediënten in EXFORGE HCT. Zie het einde van deze bijsluiter voor een lijst van 
de ingrediënten in EXFORGE HCT.
hartproblemen hebben
leverproblemen hebben

nierproblemen hebben
zijn braken of veel diarree hebben galstenen 
hebben of hebben gehad
heb lupus

-

-

-
-
-
-
-
-
- een laag kaliumgehalte (met of zonder symptomen zoals spierzwakte, spierspasmen, abnormaal 

hartritme) of magnesium in uw bloed heeft

- een hoog calciumgehalte in uw bloed heeft (met of zonder symptomen zoals misselijkheid, 
braken, constipatie, maagpijn, vaak urineren, dorst, spierzwakte en spiertrekkingen).

- een hoog urinezuurgehalte in het bloed heeft.
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- ooit een reactie heeft gehad die angio-oedeem wordt genoemd, op een ander bloeddrukgeneesmiddel. Angio-oedeem veroorzaakt 

zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en kan ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines en 
kruidensupplementen. Sommige van uw andere geneesmiddelen en EXFORGE HCT kunnen elkaar beïnvloeden en ernstige 
bijwerkingen veroorzaken.

Vertel het uw arts vooral als u:
-
-
-
-
-

simvastatine of een ander cholesterolverlagend geneesmiddel andere 
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartproblemen plaspillen 
(“diuretica”)
kaliumsupplementen. Uw arts kan de hoeveelheid kalium in uw bloed periodiek controleren. 
zoutvervanger die kalium bevat. Uw arts kan de hoeveelheid kalium in uw bloed periodiek 
controleren.
diabetesmedicatie, inclusief insuline-
narcotische pijnstillers
slaappillen en middelen tegen epilepsie die barbituraten lithium worden genoemd, een 

geneesmiddel dat wordt gebruikt om bepaalde vormen van depressie te behandelen

aspirine of andere geneesmiddelen die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) worden genoemd, zoals ibuprofen of 

naproxen

steroïden

alcohol
digoxine of andere digitalisglycosiden (een geneesmiddel voor het hart) 

spierverslappers (geneesmiddelen die tijdens operaties worden gebruikt)

bepaalde geneesmiddelen tegen kanker, zoals cyclofosfamide of methotrexaat

geneesmiddelen die worden gebruikt om schimmelinfecties te voorkomen en te behandelen (zoals ketoconazol, 

itraconazol) geneesmiddelen om bacteriële infecties te behandelen (zoals claritromycine, telitromycine)

bepaalde antibiotica (rifamycinegroep), een geneesmiddel dat wordt gebruikt om te beschermen tegen afstoting van transplantaten (ciclosporine) of

een antiretroviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt om een   hiv/aids-infectie te behandelen (ritonavir). Deze geneesmiddelen kunnen het effect van valsartan 

versterken.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Weet welke medicijnen u gebruikt. Houd een lijst bij van uw geneesmiddelen en laat deze aan uw arts of apotheker zien als u een nieuw 
geneesmiddel krijgt.

Hoe moet ik EXFORGE HCT gebruiken?

-
-
-
-

Neem EXFORGE HCT precies in zoals uw arts u dat heeft 
verteld. Neem EXFORGE HCT één keer per dag in.
EXFORGE HCT kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna uw volgende dosis is, neem dan de gemiste dosis 

niet in. Neem gewoon de volgende dosis op het normale tijdstip.

Als u te veel EXFORGE HCT heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of het Antigifcentrum of ga naar 
de eerste hulp.
Vertel al uw artsen en tandarts dat u EXFORGE HCT gebruikt. Dit is vooral belangrijk als u:

O
O

-

-
een operatie ondergaan 
voor nierdialyse gaan

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van EXFORGE HCT? 

EXFORGE HCT kan veroorzaken:ernstige bijwerkingeninclusief:

- schade toebrengen aan een ongeboren baby die letsel of de dood tot gevolg heeft.Zien“Wat is de belangrijkste informatie 
die ik moet weten over EXFORGE HCT?”



-lage bloeddruk(hypotensie). Een lage bloeddruk is het meest waarschijnlijk als u:

O
O
O
O
O
O

neem waterpillen
een zoutarm dieet volgen 
hartproblemen hebben
dialysebehandelingen krijgen

ziek worden met braken of diarree 
alcohol drinken

Ga liggen als u zich zwak of duizelig voelt. Als u flauwvalt (het bewustzijn verliest), stop dan met het gebruik van EXFORGE HCT. Bel 
onmiddellijk uw arts.

-
-

Zoek noodhulp als u meer pijn op de borst krijgt of pijn op de borst die niet weggaat.

nierproblemen.Nierproblemen kunnen erger worden bij mensen die al een nierziekte hebben. Sommige mensen 
zullen veranderingen ondergaan in de bloedtesten voor de nierfunctie en hebben mogelijk een lagere dosis EXFORGE 
HCT nodig. Bel uw arts als u last heeft van zwelling in uw voeten, enkels of handen, of als u onverklaarbare 
gewichtstoename heeft. Als u hartfalen heeft, moet uw arts uw nierfunctie controleren voordat hij EXFORGE HCT 
voorschrijft.

- veranderingen in laboratoriumbloedonderzoek bij mensen met hartfalen. Sommige mensen met hartfalen die valsartan 
gebruiken, een van de geneesmiddelen in EXFORGE HCT, hebben veranderingen in de bloedtesten, waaronder een verhoogd 
kaliumgehalte en een verminderde nierfunctie.

-
-
-

allergische reacties

huiduitslag.Bel onmiddellijk uw arts als u een ongewone huiduitslag krijgt.

oog problemen.Een van de geneesmiddelen in EXFORGE HCT kan oogproblemen veroorzaken die kunnen leiden tot verlies van het 
gezichtsvermogen. Symptomen van oogproblemen kunnen optreden binnen enkele uren tot weken na het starten met EXFORGE HCT. 
Vertel het uw arts meteen als u:

O
O

verminderd gezichtsvermogen

oogpijn

Demeest voorkomendebijwerkingen van EXFORGE HCT zijn onder meer:

-
-
-
-
-
-
-
-

duizeligheid

zwelling (oedeem) van de handen, enkels of voeten 
hoofdpijn
indigestie
vermoeidheid

spiertrekkingen
rugpijn
misselijkheid

Bescherm uw huid tegen de zon en laat u regelmatig screenen op huidkanker, aangezien een van de geneesmiddelen in 
EXFORGE HCT niet-melanome huidkanker kan veroorzaken.

Vertel het uw arts als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van EXFORGE HCT. Vraag uw arts of apotheker om meer 
informatie.

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.



Hoe moet ik EXFORGE HCT bewaren?

-
-

Bewaar EXFORGE HCT bij kamertemperatuur tussen 59 ° F en 86 ° F (15 ° C en 30 ° C). 
EXFORGE HCT droog bewaren (beschermen tegen vocht).

Houd EXFORGE HCT en alle geneesmiddelen buiten het bereik van 

kinderen. Algemene informatie over EXFORGE HCT

Bij aandoeningen die niet in de bijsluiter staan, worden soms medicijnen voorgeschreven. Gebruik EXFORGE HCT 
niet voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef EXFORGE HCT niet aan andere mensen, ook 
niet als zij dezelfde symptomen hebben als u. Het kan hen schaden.

Deze bijsluiter voor patiënten vat de belangrijkste informatie over EXFORGE HCT samen. Als u meer 
informatie wilt over EXFORGE HCT, neem dan contact op met uw arts. U kunt uw arts of apotheker om 
informatie vragen over EXFORGE HCT die is geschreven voor gezondheidswerkers. Ga voor meer informatie 
naar www.EXFORGE.com of bel 1-888-839-3674.

Wat zijn de ingrediënten in EXFORGE HCT?

Actieve ingrediënten: amlodipinebesylaat, valsartan en hydrochloorthiazide

De inactieve ingrediënten van alle sterktes van de tabletten zijn crospovidon, magnesiumstearaat, microkristallijne 
cellulose en colloïdaal watervrij silica. De filmomhulling bevat hypromellose, talk, macrogol 4000 en kan 
titaniumdioxide of gele en rode ijzeroxiden bevatten.

Wat is hoge bloeddruk (hypertensie)?
Bloeddruk is de kracht van het bloed in uw bloedvaten wanneer uw hart klopt en wanneer uw hart rust. U heeft een hoge 
bloeddruk wanneer de kracht te veel is. EXFORGE HCT kan uw bloedvaten helpen ontspannen, zodat uw bloeddruk lager 
wordt. Geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, verlagen uw kans op een beroerte of een hartaanval.

Hoge bloeddruk zorgt ervoor dat het hart harder moet werken om het bloed door het lichaam te pompen en veroorzaakt schade aan de 
bloedvaten. Als hoge bloeddruk niet wordt behandeld, kan dit leiden tot een beroerte, een hartaanval, hartfalen, nierfalen en problemen 
met het gezichtsvermogen.
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