
Exforge ang HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipine, valsartan, at hydrochlorothiazide) Mga tablet

Basahin ang Impormasyon ng Pasyente na kasama ng EXFORGE HCT bago mo simulan itong kunin at sa tuwing makakakuha ka ng 
refill. Maaaring may bagong impormasyon. Ang leaflet na ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong 
medikal na kondisyon o paggamot.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa EXFORGE HCT?
-
-
-

Ang EXFORGE HCT ay maaaring magdulot ng pinsala o kamatayan sa isang hindi pa isinisilang na sanggol.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iba pang mga paraan upang mapababa ang iyong presyon ng dugo kung plano mong 

magbuntis. Kung nabuntis ka habang umiinom ng EXFORGE HCT, sabihin kaagad sa iyong doktor.

Ano ang EXFORGE HCT?

Ang EXFORGE HCT ay naglalaman ng 3 iniresetang gamot:

1. amlodipine, isang calcium channel blocker
2. valsartan, isang angiotensin receptor blocker, at
3. hydrochlorothiazide, isang diuretic (water pill)

Maaaring gamitin ang EXFORGE HCT upang mapababa ang presyon ng dugo sa mga nasa hustong gulang kapag hindi sapat ang 2 gamot para mapababa 

ang iyong altapresyon.

Ang EXFORGE HCT ay hindi pinag-aralan sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Sino 

ang hindi dapat kumuha ng EXFORGE HCT?

Huwag uminom ng EXFORGE HCT kung ikaw ay mababa o walang ihi (anuria). Ano ang 

dapat kong sabihin sa aking doktor bago kumuha ng EXFORGE HCT?

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal, kabilang ang kung ikaw ay:

- ay buntis o planong magbuntis.Tingnan mo“Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong 
malaman tungkol sa EXFORGE HCT?”
ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso.Ang EXFORGE HCT ay nasa gatas ng tao. Hindi alam kung ang 
EXFORGE HCT ay nakakaapekto sa iyong pinasuso na sanggol o produksyon ng gatas. Huwag magpasuso 
habang umiinom ka ng EXFORGE HCT.
ay allergic sa alinman sa mga sangkap sa EXFORGE HCT. Tingnan ang dulo ng leaflet na ito para sa isang listahan ng 
mga sangkap sa EXFORGE HCT.
may mga problema sa puso

may mga problema sa atay

may mga problema sa bato

ay nagsusuka o nagkakaroon ng maraming pagtatae mayroon o 

nagkaroon ng mga bato sa apdo

may Lupus

-

-

-
-
-
-
-
-
- may mababang antas ng potasa (mayroon o walang mga sintomas tulad ng panghihina ng kalamnan, pulikat ng kalamnan, 

abnormal na ritmo ng puso) o magnesium sa iyong dugo

- may mataas na antas ng calcium sa iyong dugo (mayroon man o walang sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka, 
paninigas ng dumi, pananakit ng tiyan, madalas na pag-ihi, pagkauhaw, panghihina ng kalamnan, at pagkibot).

- may mataas na antas ng uric acid sa dugo.

TITLE - AMLODIPINE + HCTZ + VALSARTAN / EXFORGE HCT 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : Novartis

www.911globalmeds.com/buy-amlodipine-hydrochlorothiazide-valsartan-exforge-hct-online
https://www.novartis.us/sites/www.novartis.us/files/exforge_hct_ppi.pdf


- kailanman nagkaroon ng reaksyon na tinatawag na angioedema, sa isa pang gamot sa presyon ng dugo. Ang angioedema ay nagdudulot 

ng pamamaga ng mukha, labi, dila, at maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga.

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iniinom mo, kabilang ang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at 
mga herbal na suplemento. Ang ilan sa iyong iba pang mga gamot at EXFORGE HCT ay maaaring makaapekto sa isa't isa, na magdulot ng 
malubhang epekto.

Lalo na sabihin sa iyong doktor kung kukuha ka ng:

-
-
-
-
-

simvastatin o iba pang gamot na nagpapababa ng kolesterol iba pang 
mga gamot para sa altapresyon o problema sa puso na mga water pills 
(“diuretics”)
mga pandagdag sa potasa. Maaaring suriin ng iyong doktor ang dami ng potasa sa iyong dugo pana-panahon. 
kapalit ng asin na naglalaman ng potasa. Maaaring suriin ng iyong doktor ang dami ng potasa sa iyong dugo 
pana-panahon.
gamot sa diabetes, kabilang ang mga gamot sa 

pananakit ng narkotikong insulin

sleeping pills at mga antiseizure na gamot na tinatawag na barbiturates lithium, 

isang gamot na ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng depression

aspirin o iba pang mga gamot na tinatawag na nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), tulad ng ibuprofen o 
naproxen
mga steroid

alak
digoxin o iba pang digitalis glycosides (gamot sa puso) muscle 
relaxant (mga gamot na ginagamit sa panahon ng operasyon)
ilang mga gamot sa kanser, tulad ng cyclophosphamide o methotrexate
mga gamot na ginagamit upang maiwasan at gamutin ang mga impeksyon sa fungal (gaya ng ketoconazole, itraconazole) mga 

gamot na ginagamit upang gamutin ang mga bacterial infection (gaya ng clarithromycin, telithromycin)

ilang antibiotics (grupo ng rifamycin), isang gamot na ginagamit upang protektahan laban sa pagtanggi sa transplant (cyclosporine) o

isang antiretroviral na gamot na ginagamit upang gamutin ang impeksyon sa HIV/AIDS (ritonavir). Ang mga gamot na ito ay maaaring mapataas ang epekto ng 

valsartan.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Alamin ang mga gamot na iniinom mo. Magtago ng listahan ng iyong mga gamot at ipakita ito sa iyong doktor o parmasyutiko kapag kumuha 
ka ng bagong gamot.

Paano ako kukuha ng EXFORGE HCT?

-
-
-
-

Uminom ng EXFORGE HCT nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. 

Uminom ng EXFORGE HCT isang beses bawat araw.

Maaaring kunin ang EXFORGE HCT nang may pagkain o walang.

Kung napalampas mo ang isang dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo. Kung malapit na ito sa iyong susunod na dosis, huwag kunin ang 

napalampas na dosis. Kunin lamang ang susunod na dosis sa regular na oras.

Kung masyado kang umiinom ng EXFORGE HCT, tawagan ang iyong doktor o Poison Control Center, o pumunta sa 
emergency room.

Sabihin sa lahat ng iyong doktor at dentista na umiinom ka ng EXFORGE HCT. Ito ay lalong mahalaga kung ikaw ay:
o
o

-

-
ay magkakaroon ng operasyon 
para sa kidney dialysis

Ano ang mga posibleng side effect ng EXFORGE HCT? Maaaring 

maging sanhi ng EXFORGE HCTmalubhang epektokabilang ang:

- pinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol na nagdudulot ng pinsala o kamatayan.Tingnan mo“Ano ang pinakamahalagang impormasyon 

na dapat kong malaman tungkol sa EXFORGE HCT?”



-mababang presyon ng dugo(hypotension). Ang mababang presyon ng dugo ay malamang na mangyari kung ikaw ay:

o
o
o
o
o
o

uminom ng water pills

ay nasa diyeta na mababa ang asin 

ay may mga problema sa puso

kumuha ng mga paggamot sa dialysis

magkasakit ng pagsusuka o pagtatae 
uminom ng alak

Humiga kung nahihilo o nahihilo ka. Kung ikaw ay nahimatay (nawalan ng malay), itigil ang pag-inom ng EXFORGE HCT. Tawagan kaagad 
ang iyong doktor.

-
-

Humingi ng pang-emerhensiyang tulong kung lumalala ang pananakit ng dibdib o hindi nawawala ang pananakit ng dibdib.

mga problema sa bato.Ang mga problema sa bato ay maaaring lumala sa mga taong may sakit na sa bato. Ang ilang mga tao ay magkakaroon ng mga 

pagbabago sa mga pagsusuri sa dugo para sa paggana ng bato at maaaring mangailangan ng mas mababang dosis ng EXFORGE HCT. Tawagan ang 

iyong doktor kung mayroon kang pamamaga sa iyong mga paa, bukung-bukong, o kamay, o hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang. Kung 

mayroon kang heart failure, dapat suriin ng iyong doktor ang iyong kidney function bago magreseta ng EXFORGE HCT.

- mga pagbabago sa pagsusuri ng dugo sa laboratoryo sa mga taong may pagkabigo sa puso. Ang ilang taong may heart failure na 

umiinom ng valsartan, isa sa mga gamot sa EXFORGE HCT, ay may mga pagbabago sa mga pagsusuri sa dugo kabilang ang pagtaas ng 

potassium at pagbaba ng function ng bato.

-
-
-

mga reaksiyong alerdyi

pantal sa balat.Tawagan kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng hindi pangkaraniwang pantal sa balat.

mga problema sa mata.Ang isa sa mga gamot sa EXFORGE HCT ay maaaring magdulot ng mga problema sa mata na maaaring humantong sa pagkawala ng 

paningin. Ang mga sintomas ng mga problema sa mata ay maaaring mangyari sa loob ng ilang oras hanggang linggo ng pagsisimula ng EXFORGE HCT. Sabihin 

kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang:

o
o

pagbaba ng paningin

sakit sa mata

AngpinakakaraniwanAng mga side effect ng EXFORGE HCT ay kinabibilangan ng:

-
-
-
-
-
-
-
-

pagkahilo
pamamaga (edema) ng mga kamay, bukung-bukong, o 

sakit ng ulo

hindi pagkatunaw ng pagkain

pagkapagod

pulikat ng kalamnan

sakit sa likod

pagduduwal

Protektahan ang iyong balat mula sa araw at sumailalim sa regular na screening ng kanser sa balat, dahil ang isa sa mga gamot sa 

EXFORGE HCT ay maaaring magdulot ng non-melanoma na kanser sa balat.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang side effect na nakakaabala sa iyo o hindi nawawala.

Ito ay hindi lahat ng posibleng epekto ng EXFORGE HCT. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong doktor o 
parmasyutiko.

Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088.



Paano ako mag-iimbak ng EXFORGE HCT?

-
-

Mag-imbak ng EXFORGE HCT sa temperatura ng kuwarto sa pagitan ng 59°F at 86°F (15°C at 30°C). Panatilihing tuyo 

ang EXFORGE HCT (protektahan ito mula sa kahalumigmigan).

Panatilihin ang EXFORGE HCT at lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata. 

Pangkalahatang Impormasyon tungkol sa EXFORGE HCT

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga kondisyon na hindi nabanggit sa leaflet ng impormasyon ng pasyente. Huwag gumamit 
ng EXFORGE HCT para sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag magbigay ng EXFORGE HCT sa ibang tao, kahit na mayroon 
silang parehong mga sintomas na mayroon ka. Maaari itong makapinsala sa kanila.

Binubuod ng leaflet ng impormasyon ng pasyente ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa EXFORGE HCT. Kung gusto mo ng 

karagdagang impormasyon tungkol sa EXFORGE HCT, makipag-usap sa iyong doktor. Maaari kang magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko 

para sa impormasyon tungkol sa EXFORGE HCT na isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta 

sa www.EXFORGE.com o tumawag sa 1-888-839-3674.

Ano ang mga sangkap sa EXFORGE HCT?
Mga aktibong sangkap: amlodipine besylate, valsartan, at hydrochlorothiazide

Ang mga hindi aktibong sangkap ng lahat ng lakas ng mga tablet ay crospovidone, magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, at colloidal anhydrous silica. Ang film coating ay naglalaman ng hypromellose, talc, macrogol 4000, at maaaring 
maglaman ng titanium dioxide o dilaw at pulang iron oxide.

Ano ang mataas na presyon ng dugo (hypertension)?

Ang presyon ng dugo ay ang puwersa ng dugo sa iyong mga daluyan ng dugo kapag tumibok ang iyong puso at kapag nagpapahinga ang iyong puso. Nagkakaroon ka ng 

altapresyon kapag sobra ang puwersa. Ang EXFORGE HCT ay maaaring makatulong sa iyong mga daluyan ng dugo na makapagpahinga upang ang iyong presyon ng dugo ay 

mas mababa. Ang mga gamot na nagpapababa ng presyon ng dugo ay nagpapababa sa iyong pagkakataong magkaroon ng stroke o atake sa puso.

Ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapahirap sa puso na mag-bomba ng dugo sa buong katawan at nagiging sanhi ng pinsala sa mga daluyan ng dugo. 

Kung hindi ginagamot ang mataas na presyon ng dugo, maaari itong humantong sa stroke, atake sa puso, pagpalya ng puso, pagkabigo sa bato, at mga 

problema sa paningin.
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