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ואלסארטן/אמלודיפין

 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

זה בעלון יש מה

משמש הוא ולמה אקספורג זה מה1.

Exforge לוקח שאתה לפני לדעת צריך אתה מה2.

Exforge לקחת איך3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Exforge לאחסן איך5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמה אקספורג זה מה1.

 עוזרים הללו החומרים שניvalsartan. - וamlodipine  הנקראים חומרים שני מכילותExforge  טבליות
.גבוה דם לחץ על לשלוט

 מעבר את עוצר אמלודיפין". סידן תעלות חוסמי" הנקראים חומרים לקבוצת שייך אמלודיפין-
.הדם כלי התהדקות את שעוצר מה, הדם כלי לדופן הסידן

II.אנגיוטנסין של ההשפעה חסימת ידי על פועל . Valsartanהדם לכלי וגורם הגוף ידי על מיוצר 
" הנקראים חומרים של לקבוצה שייך ."II-אנגיוטנסיןII  הדם לחץ את להגביר ובכך להידוק

Valsartan אנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים
 הדם כלי, מכך כתוצאה. הדם כלי הידוק את לעצור עוזרים הללו החומרים ששני היא המשמעות

.יורד הדם ולחץ נרגעים

-

 או אמלודיפין עם מספיק נשלט אינו שלהם הדם שלחץ מבוגרים אצל גבוה דם בלחץ לטיפול משמש.
Exforge עצמו בפני ואלסרטן

Exforge לוקח שאתה לפני לדעת צריך אתה מה2.

'אקספורג תיקח אל
, בגירוד כרוך להיות עשוי זה. אחרים סידן תעלות חוסמי לכל או לאמלודיפין אלרגי אתה אם-

.בנשימה קושי או העור של אדמומיות
 אם6).  בסעיף המפורטים( התרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או לוולסרטן אלרגי אתה אם

 לך יש אםExforge.  נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח, אלרגי להיות עלול שאתה חושב אתה
. חודשים-3 מ יותר בהריון את אם. כולסטזיס או מרה שחמת כגון מרה בעיות או קשות כבד בעיות

).הריון סעיף ראה, הריון בתחילת-Exforge מ להימנע גם עדיף(

).דם לחץ יתר( חמור נמוך דם לחץ לך יש אם

-

-
-

-

TITLE - AMLODIPINE + VALSARTAN / EXFORGE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-amlodipine-valsartan-exforge-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.306.pdf


 שבו מצב( קרדיוגני הלם או) העורקים אבי היצרות( העורקים אבי מסתם של היצרות לך יש אם-
).לגוף דם מספיק לספק מסוגל אינו שלך הלב
.לב התקף לאחר לב ספיקת מאי סובל אתה אם
 המכילה דם לחץ להורדת בתרופה מטופל ואתה לקוי כליות תפקוד או סוכרת לך יש אם

.אליסקרן
.שלך הרופא עם ותדברExforge  תיקח אל, עליך חל שלעיל מהדברים אחד אם

-
-

זהירות ואמצעי אזהרות
Exforge: נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח

-
-
-

 לך יש אם). שלשול או הקאה( חולה היית אם
.בכליות או בכבד בעיות
.הכליה בעורקי היצרות לך שיש לך נאמר אם או כליה השתלת עברת אם

 אי חווית אם". ראשוני היפראלדוסטרוניזם" הנקרא הכליה בלוטות על המשפיע מצב לך יש אם
 הרופא. ההתחלתי המינון לגבי הרופא הוראות אחר בקפידה עקבו. לב התקף חווית או לב ספיקת
 במסתמים היצרות לך שיש לך אמר שלך הרופא אם. שלך הכליות תפקוד את לבדוק גם עשוי שלך
 באופן גדל שלך הלב שריר שעובי או") המיטרלית או העורקים אבי היצרות" הנקראת( שלך בלב
").חסימתית היפרטרופית קרדיומיופתיה" נקרא( חריג

 אנזימים מעכבי כולל( אחרות תרופות נטילת בזמן, והגרון הפנים של במיוחד, נפיחות חווית אם
 לרופא מיד ופנהExforge  ליטול הפסק, אלה תסמינים מקבל אתה אם). אנגיוטנסין הממירים

.שובExforge  לקחת צריך לא אתה. שלך

:גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם
-

-
-

-

-

-
 בכליות בעיות לך יש אם במיוחד), רמיפריל, ליסינופריל, אנלפריל לדוגמה(ACE  מעכב

.לסוכרת הקשורות
.אליקירן -

) אשלגן למשל( האלקטרוליטים וכמות הדם לחץ, שלך הכליות תפקוד את לבדוק עשוי שלך הרופא
.קבועים זמן במרווחי בדמך

Exforge". ליטול אין" הכותרת תחת מידע גם ראה

Exforge. נטילת לפני שלך לרופא ספר, עליך חל מאלה אחד אם

נוער ובני ילדים
18). לגיל מתחת( מומלץ אינו נוער ובני בילדים-Exforge ב השימוש

-Exforgeו אחרות תרופות
 שהרופא ייתכן. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 שתצטרך ייתכן מסוימים במקרים. אחרים זהירות באמצעי לנקוט או/ו שלך המינון את לשנות יצטרך שלך

:להלן המפורטות התרופות על במיוחד חל זה. מהתרופות אחת לקחת להפסיק

 ואמצעי אזהרות"ו" אקספורג ליטול אין" הכותרות תחת מידע גם ראה( אלישקירן אוACE  מעכבי-
");זהירות

);מייצר שאתה השתן כמות את המגבירה" מים טבליות" גם הנקראת תרופה של סוג( משתנים

);דיכאון של סוגים בכמה לטיפול המשמשת תרופה( ליתיום
 העלולים נוספים וחומרים אשלגן המכילים מלח תחליפי, אשלגן תוספי, אשלגן חוסכי משתנים
;האשלגן רמות את להעלות
 או(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות הנקראים כאבים משככי של מסוימים סוגים
 תפקוד את לבדוק גם עשוי שלך הרופאCOX). 2- מעכבי( סלקטיבייםcyclooxygenase 2- מעכבי
;שלך הכליות
);פרימידון, פוספניטואין, פניטואין, פנוברביטל, קרבמזפין כגון( פרכוסים נוגדות תרופות

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

;וורט ון'ג סנט
 תרופות"; דם כלי מרחיבי" המכונים אחרים חומרים או, אחרות וחנקות ניטרוגליצרין
 תרופותritonavir, indinavir, nelfinavir);  למשל( איידס-HIV/ל המשמשות
);איטראקונאזול, קטוקונאזול כגון( פטרייתיים בזיהומים לטיפול המשמשות
, קלריתרמיצין, אריתרומיצין, ריפמפיצין כגון( חיידקיים בזיהומים לטיפול המשמשות תרופות

);טליתרומיצין
( verapamil, diltiazemלב תרופות;)

); גבוהות כולסטרול ברמות לשליטה המשמשת תרופה( סימבסטטין
dantrolene)תרופות); הגוף בטמפרטורת חמורות חריגות עבור עירוי 
).ציקלוספורין( השתל דחיית מפני להגנה המשמשות

-
-
-
-

ושתייה אוכל עם ספוג
 ומיץ שאשכולית היא לכך הסיבהExforge.  הנוטלים אנשים ידי על אשכוליות ומיץ אשכוליות לצרוך אסור

 בלתי לעלייה לגרום שעלול מה, אמלודיפין הפעיל החומר של הדם ברמות לעלייה להוביל עלולים אשכוליות
Exforge. של הדם לחץ הורדת בהשפעת צפויה

הרֵיָֹון והנקה הריון

 לך ימליץ כלל בדרך שלך הרופא. בהריון) להפוך עשוי או( שאתה חושב אתה אם שלך לרופא לספר עליך
 תרופה לקחת לך וימליץ בהיריון שאת שתדעי ברגע או להריון שתיכנס לפני' אקספורג ליטול להפסיק
 ואסור), הראשונים החודשים(3  ההריון בתחילת-Exforge ב להשתמש מומלץ לא'. אקספורג במקום אחרת
 בה משתמשים אם לתינוקך חמור נזק לגרום עלולה שהיא מכיוון, חודשים-3 מ יותר בהיריון אותה ליטול
.להריון השלישי החודש לאחר

הנקה
 בכמויות אם לחלב עובר אמלודיפין כי הוכח. להניק להתחיל עומדת אומניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 ברצונך אם עבורך אחר טיפול לבחור עשוי שלך והרופא, מניקות לאמהות מומלץ אינוExforge . קטנות
.עת בטרם נולד או נולד תינוקך אם במיוחד, להניק

.כלשהי תרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל

במכונות ושימוש נהיגה
 אם, לכן. להתרכז יכול אתה טוב כמה על להשפיע יכול זה. סחרחורת להרגיש לך לגרום עלולה זו תרופה
 שאתה אחרות פעילויות תעשה או במכונות תשתמש אל, תנהג אל, עליך תשפיע התרופה כיצד בטוח אינך
.בהן להתרכז צריך

Exforge לקחת איך3.

 לך יעזור זה. בטוח לא אתה אם שלך הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
.לוואי לתופעות הסיכון את ולהוריד ביותר הטובות התוצאות את לקבל

.ליום אחת טבליה הואExforge  של הרגיל המינון
-
-
-

 את לבלוע יש. יום בכל שעה באותה התרופה את ליטול עדיף
.מים כוס עם הטבליות

.אשכוליות מיץ או אשכוליות עם אקספורג ליטול אין. אוכל בלי או עםExforge  לקחת יכול אתה

.יותר נמוך או יותר גבוה מינון להציע עשוי שלך הרופא, לטיפול מגיב אתה שבו לאופן בהתאם

.שנקבע מהמינון לחרוג אין

3



Exforge) ומעלה65  גיל( יותר מבוגרים ואנשים
.המינון הגדלת בעת זהירות משנה לנקוט צריך שלך הרופא

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

צריך שאתה ממהExforge  יותר לוקח אתה אם

 עם מיד התייעצו, שלך הטבליות את נטל אחר מישהו אם אוExforge,  של טבליות מדי יותר נטלת אם
.רופא

Exforge לקחת שכחת אם
 הרגיל בזמן שלך הבאה המנה את קח מכן לאחר. זוכר שאתה ברגע אותה קח, זו תרופה ליטול שכחת אם
 כפולה מנה ליטול אין. שהחמצת המנה על דלג, שלך הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. שלה
.שנשכחה טבליה על לפצות כדי

Exforge לקחת מפסיק אתה אם
 אם אלא שלך התרופה את לקחת תפסיק אל. להחמיר שלך למחלה לגרום עלולה-Exforge ב הטיפול הפסקת

.זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:מיידי רפואי טיפול ומצריכות חמורות להיות עלולות הלוואי מתופעות חלק
 אם.)אנשים1,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(הללו החמורות הלוואי תופעות את חוו מטופלים כמה
:מיד שלך לרופא ספר, קורה הבאים מהדברים אחד

נשימה קשיי, הלשון או השפתיים או הפנים של נפיחות, גירוד, פריחה כגון תסמינים עם אלרגית תגובה
).סחרחורת, עילפון תחושת( נמוך דם לחץ,

Exforge: של אחרות אפשריות לוואי תופעות
; בבליעה נוחות ואי גרון כאב, סתום אף); שפעת( שפעת: )אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
 אדמומיות); חולשה( אסתניה; עייפות; רגליים או קרסוליים, רגליים, ידיים, ידיים של נפיחות; ראֹׁש ּכאְבֵ

.הצוואר או/ו הפנים של חמימה ותחושה
 או עקצוץ, נמנום; יבש פה; בטן וכאבי בחילות; סחרחורת: )אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
; בעמידה סחרחורת; לב דפיקות כולל מהיר דופק; סחְרַחֹורתֶ; הרגליים או הידיים של תחושה חוסר

 כאבים; גב כאבי, במפרקים נפיחות; העור של אדמומיות, בעור פריחה; עצירות; ׁשלִׁשּול; להְׁשִתְעַלֵ
.במפרקים

 מתן; התִעלַפְּות); טינטון( באוזניים צלצולים; חרדה מרגיש: )אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
 תחושת; זקפה על לשמור או לקבל יכולת חוסר; שתן למתן יותר גדול דחף תחושת או מהרגיל שתן יותר

עקִצּוץ; הגוף בכל בעור פריחה; מוגברת הזעה; סחרחורת, סחרחורת כגון תסמינים עם נמוך דם לחץ; כבדות
.שרירים התכווצות;

.שלך לרופא ספר, חמורה בצורה עליך משפיע מאלה אחד אם

 בתדירות שנצפו או-Exforge ב נצפו ולא בלבד ואלסרטן או אמלודיפין עם שדווחו לוואי תופעות
Exforge: עם מאשר יותר גבוהה

אמלודיפין
 נטילת לאחר הבאות והקשות הנדירות הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם מיד רופא עם התייעץ
:זו תרופה

.נשימה קשיי או נשימה קוצר, בחזה כאבים, פתאומיים צפצופים-
.שפתיים או פנים, עפעפיים של נפיחות-
.גדולים נשימה לקשיי הגורמת ובגרון בלשון נפיחות-
, חמור גירוד, הגוף כל על העור של אדמומיות, כוורות, בעור עזה פריחה כולל חמורות עור תגובות-

 אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת( הריריות של דלקת, העור של ונפיחות קילוף, שלפוחיות
.תקין לא דופק, לב התקף. תגובות אחרות אלרגיות או) רעיל

-
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.טוב חוסר בתחושת המלווים עזים וגב בטן לכאבי לגרום שעלול, מודלק לבלב-

, אחד משבוע יותר נמשכים הם אם או לבעיות לך גורם מאלה אחד אם. דווחו הבאות הלוואי תופעות
.שלך לרופא לפנות עליך
); הלב לפעימות מודעות( לב דפיקות; ישנוניות, סחרחורת):אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח

).בחילה( בחילה תחושת, בטן כאבי); בצקת( בקרסול נפיחות, הסמקה
, רעד, שינה חוסר, דיכאון, חרדה, הרוח במצב שינויים):אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עלול( נדיר

 דם לחץ; באוזניים צלצולים, ראייה ליקוי, ראייה הפרעות; הכאב תחושת אובדן, התעלפות, בטעם הפרעות
); חולה להיות( הקאות, עיכול הפרעות); נזלת( האף רירית של דלקת ידי על הנגרמת נזלת/התעטשות; נמוך

בלילה שתן במתן מוגבר צורך, שתן במתן הפרעה; העור צבע שינוי, מגרד עור, מוגברת הזעה, שיער נשירת
 אצל השדיים של הגדלה או נוחות אי, זקפה להשיג יכולת חוסר; שתן מתן של הפעמים במספר עלייה,

.במשקל ירידה או עלייה; שרירים התכווצויות, שרירים כאבי, טובה לא הרגשה, כאב, גברים

.ּבלִּבּול):אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
 בטסיות ירידה, הלבנים הדם תאי במספר ירידה):אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( מאוד נדיר
היפרגליקמיה( בדם סוכר עודף); אדומים דם בתאי פגיעה( קל דימום או חריג לצחצוח לגרום שעלולה הדם

 הצהבה), הפטיטיס( בכבד דלקת, תקין לא כבד תפקוד); קיבה דלקת( בבטן נפיחות, החניכיים של נפיחות);
; מוגבר שרירים מתח; רפואיות בדיקות כמה על להשפיע שעשויה כבד באנזימי עלייה), צהבת( העור של

 או/ו רעד, קשיחות המשלבות הפרעות; לאור רגישות, בעור פריחה עם קרובות לעתים דם כלי של דלקת
.תנועה הפרעות

ולסרטן
 או גרון כאבי, חום, אדומים דם בתאי ירידה):הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא

 של חריגות תוצאות; בדם אשלגן של גבוהה רמה; חבורות או ספונטני דימום; זיהומים עקב בפה פצעים
 כאב; והגרון הפנים של בעיקר נפיחות; הכליות בתפקודי חמורה וירידה הכליות בתפקוד ירידה; כבד בדיקות
 למצב סימן( שלפוחיות מעורר עור; אלרגית תגובה; עקִצּוץ; חום; סגולים-אדומים כתמים, פריחה; שרירים
).בולוס דרמטיטיס הנקרא

.מיד שלך לרופא ספר, מאלה באחד נתקל אתה אם

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 על דיווח ידי על). למטה פרטים ראה( לוואי תופעות על ישירות לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות

צהובים כרטיסים תוכניתהמאוחדת הממלכה

בCard Yellow MHRA  את חפש אוyellowcard www.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר

Play- Googleאו  Store AppApple

Exforge לאחסן איך5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

.והשלפוחית הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין

.צלזיוס מעלות30  מעל לאחסן אין

.לחות מפני להגן מנת על המקורית באריזה אחסן

.חבלה סימני מראה או שניזוקהExforge  חבילת בכל תשתמש אל
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נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילExforge  מה

5Exforge  סרט מצופות טבליות ג"מ80 /ג"מ
 מכילה טבליה כל. ו-ואלסרטן) בסילאט אמלודיפין כמו( אמלודיפין הםExforge  של הפעילים החומרים

.ולסרטן ג"מ-80 ו אמלודיפין ג"מ5

 מגנזיום; מים נטול קולואידית, סיליקהA);  סוג(crospovidone ; תאית מיקרו-גבישי הם האחרים המרכיבים
 חמצני דו טיטניום, טלק4000;  מאקרוגולmPa.s)); (3 2910  החלפה סוג(hypromellose ; סטיארט
;(E171)צהוב, ברזל תחמוצת .(E172)

5Exforge  סרט מצופות טבליות ג"מ160 /ג"מ
 מכילה טבליה כל. ו-ואלסרטן) בסילאט אמלודיפין כמו( אמלודיפין הםExforge  של הפעילים החומרים

.ואלסרטן ג"מ-160 ו אמלודיפין ג"מ5

 מגנזיום; מים נטול קולואידית, סיליקהA);  סוג(crospovidone ; תאית מיקרו-גבישי הם האחרים המרכיבים
 חמצני דו טיטניום, טלק4000;  מאקרוגולmPa.s)); (3 2910  החלפה סוג(hypromellose ; סטיארט
;(E171)צהוב, ברזל תחמוצת .(E172)

10Exforge  סרט מצופות טבליות ג"מ160 /ג"מ
 מכילה טבליה כל. ו-ואלסרטן) בסילאט אמלודיפין כמו( אמלודיפין הםExforge  של הפעילים החומרים

.ולסרטן ג"מ-160 ו אמלודיפין ג"מ10

 מגנזיום; מים נטול קולואידית, סיליקהA);  סוג(crospovidone ; תאית מיקרו-גבישי הם האחרים המרכיבים
(E171);  חמצני דו טיטניום, טלק4000;  מאקרוגולmPa.s)); (3 2910  החלפה סוג(hypromellose ; סטיארט
(E172). אדום, ברזל תחמוצת(E172),  צהוב, ברזל תחמוצת

האריזה ותכולתExforge  נראה איך
 גודל. השני בצד-"NV" ו אחד בצד"NVR"  עם כהות וצהובות עגולות הן ג"מ80 /ג"מExforge 5  טבליות
.מ"מ8.20  קוטר: משוער

 גודל.השני בצד-"ECE" ו אחד בצד"NVR"  כהות וצהובות אובליות הן ג"מ160 /ג"מExforge 5  טבליות
).רוחב( מ"מx 5.7 ) אורך( מ"מ14.2  :משוער

.השני בצד-"UIC" ו אחד בצד"NVR"  עם בהיר וצהובות אובליות הן ג"מ160 /ג"מExforge 10  טבליות
).רוחב( מ"מx 5.7 ) אורך( מ"מ14.2  :משוער גודל

, קרטונים4  הכוללים רבים ובמארזים טבליות280  או98 90, 56, 30, 28, 14, 7,  המכילות באריזות זמין.
 שלפוחיות עם זמינות האריזות כל. טבליות14  מכיל אחד כל, קרטונים20  או, טבליות70  מכיל אחד כל

 מחוררות יחידה במינון שלפוחיות עם בנוסף זמינות-280 ו98 56,  של הטבליות אריזות; סטנדרטיות
Exforge

.שלך במדינה זמינים יהיו האריזה גדלי כל שלא ייתכן

 נוברטיס בניין שיווק אישור בעל
ויסטה לימיטד יורופרם

Dublin Road 4 , פארק אלם
Merrion
אירלנד
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יצַרןָ
Vallès,  del Barberà ספרד ברצלונה

08210 158 Maria Santa de Ronda SA
FarmacéuticaNovartis

:השיווק אישור בעל של המקומי לנציג לפנות נא, זו תרופה על מידע לכל

המאוחדת הממלכה

Ltd. 698370 UK 1276 +44 : טלפון
PharmaceuticalsNovartis

-07/2019ב לאחרונה עודכן זה עלון

אחרים מידע מקורות
: האירופית התרופות סוכנות של האינטרנט באתר זמין זו תרופה על מפורט מידע

http://www.ema.europa.eu
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