
Forge®Comprimate filmate 5 mg/80 mg 
Exforge®Comprimate filmate 5 mg/160 mg 

Exforge®Comprimate filmate 10 mg/160 mg
amlodipină/valsartan

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care 

nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect

1. Ce este Exforge și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Exforge
3. Cum să luați Exforge
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Exforge
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Exforge și pentru ce se utilizează

Comprimatele Exforge conțin două substanțe numite amlodipină și valsartan. Ambele substanțe ajută la 
controlul hipertensiunii arteriale.
- Amlodipina aparține unui grup de substanțe numite „blocante ale canalelor de calciu”. Amlodipina 

oprește trecerea calciului în peretele vaselor de sânge, ceea ce oprește strângerea vaselor de sânge.

Valsartanul aparține unui grup de substanțe numite „antagoniști ai receptorilor angiotensinei II”. Angiotensina II 
este produsă de organism și face ca vasele de sânge să se strângă, crescând astfel tensiunea arterială. 
Valsartanul acţionează prin blocarea efectului angiotensinei II.

Aceasta înseamnă că ambele aceste substanțe ajută la oprirea strângerii vaselor de sânge. Ca urmare, vasele de 
sânge se relaxează și tensiunea arterială scade.

-

Exforge este utilizat pentru a trata hipertensiunea arterială la adulții a căror tensiune arterială nu este controlată suficient fie 
cu amlodipină, fie cu valsartan în monoterapie.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Exforge

Nu luați Exforge
- dacă sunteți alergic la amlodipină sau la orice alte blocante ale canalelor de calciu. Aceasta poate implica 

mâncărime, înroșirea pielii sau dificultăți de respirație.
dacă sunteți alergic la valsartan sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la 
punctul 6). Dacă credeți că ați putea fi alergic, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Exforge. dacă aveți 
probleme hepatice severe sau probleme biliare, cum ar fi ciroza biliară sau colestaza. dacă sunteți însărcinată în mai 
mult de 3 luni. (De asemenea, este mai bine să evitați Exforge la începutul sarcinii, vezi secțiunea Sarcina).

dacă aveți tensiune arterială scăzută severă (hipotensiune arterială).

-

-
-

-
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- dacă aveți îngustarea valvei aortice (stenoză aortică) sau șoc cardiogen (o afecțiune în care inima 
dumneavoastră nu poate furniza suficient sânge în organism).
dacă suferiți de insuficiență cardiacă după un atac de cord.

dacă aveți diabet sau insuficiență renală și sunteți tratat cu un medicament care scădea 
tensiunea arterială care conține aliskiren.

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, nu luați Exforge și discutați cu medicul dumneavoastră.

-
-

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Exforge:

-
-
-

dacă ați fost bolnav (vărsături sau diaree). dacă 
aveți probleme cu ficatul sau rinichii.
dacă ați avut un transplant de rinichi sau dacă vi s-a spus că aveți o îngustare a 
arterelor renale.
dacă aveți o afecțiune care afectează glandele renale numită „hiperaldosteronism primar”. dacă ați avut 
insuficiență cardiacă sau ați avut un atac de cord. Urmați cu atenție instrucțiunile medicului 
dumneavoastră pentru doza inițială. Medicul dumneavoastră vă poate verifica, de asemenea, funcția 
rinichilor. dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți o îngustare a valvelor inimii (numită „stenoză 
aortică sau mitrală”) sau că grosimea mușchiului inimii este crescută anormal (numită „cardiomiopatie 
hipertrofică obstructivă”).
dacă ați avut umflare, în special la nivelul feței și gâtului, în timp ce luați alte medicamente (inclusiv inhibitori 
ai enzimei de conversie a angiotensinei). Dacă prezentați aceste simptome, încetați să luați Exforge și 
adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Nu ar trebui să mai luați niciodată Exforge.

dacă luați oricare dintre următoarele medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale crescute:

-

-
-

-

-

-
un inhibitor ECA (de exemplu enalapril, lisinopril, ramipril), în special dacă aveți 
probleme renale legate de diabet.
aliskiren.-

Medicul dumneavoastră vă poate verifica funcția rinichilor, tensiunea arterială și cantitatea de electroliți (de 
exemplu, potasiu) din sânge la intervale regulate.

Consultați și informațiile de la rubrica „Nu luați Exforge”.

Dacă oricare dintre acestea se aplică în cazul dumneavoastră, spuneți medicului dumneavoastră înainte de a lua Exforge.

Copii si adolescenti
Utilizarea Exforge la copii și adolescenți nu este recomandată (cu vârsta sub 18 ani).

Alte medicamente și Exforge
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Este posibil 

ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă modifice doza și/sau să ia alte măsuri de precauție. În unele cazuri, poate fi necesar să 

încetați să luați unul dintre medicamente. Acest lucru se aplică în special medicamentelor enumerate mai jos:

- Inhibitori ECA sau aliskiren (vezi și informațiile de la rubricile „Nu luați Exforge” și 
„Avertismente și precauții”);
diuretice (un tip de medicament numit și „comprimate de apă” care crește cantitatea de urină pe care o 
produceți);
litiu (un medicament utilizat pentru a trata unele tipuri de depresie);
diuretice care economisesc potasiu, suplimente de potasiu, înlocuitori de sare care conțin potasiu 
și alte substanțe care pot crește nivelul de potasiu;
anumite tipuri de analgezice numite medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sau inhibitori 
selectivi ai ciclooxigenazei-2 (inhibitori COX-2). Medicul dumneavoastră vă poate verifica, de asemenea, 
funcția rinichilor;
agenți anticonvulsivante (de exemplu carbamazepină, fenobarbital, fenitoină, fosfenitoină, primidonă);

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

Sunătoare;
nitroglicerină și alți nitrați sau alte substanțe numite „vasodilatatoare”; medicamente utilizate 

pentru HIV/SIDA (de exemplu, ritonavir, indinavir, nelfinavir); medicamente utilizate pentru 

tratarea infecțiilor fungice (de exemplu ketoconazol, itraconazol);

medicamente utilizate pentru tratarea infecțiilor bacteriene (cum ar fi rifampicina, eritromicină, claritromicină, 
talitromicină);
verapamil, diltiazem (medicamente pentru inimă);

simvastatină (un medicament utilizat pentru controlul nivelului ridicat de colesterol); 

dantrolen (infuzie pentru anomalii severe ale temperaturii corpului); medicamente 

utilizate pentru a proteja împotriva respingerii transplantului (ciclosporină).

-
-
-
-

Forjați cu alimente și băuturi
Grepfrutul și sucul de grepfrut nu ar trebui să fie consumate de persoanele care iau Exforge. Acest lucru se datorează 
faptului că grepfrutul și sucul de grepfrut pot duce la o creștere a nivelului sanguin al substanței active amlodipină, ceea 
ce poate determina o creștere imprevizibilă a efectului de scădere a tensiunii arteriale al Exforge.

Sarcina și alăptarea Sarcina

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că sunteți (sau ar putea deveni ) însărcinată. În mod normal, 
medicul dumneavoastră vă va sfătui să încetați să luați Exforge înainte de a rămâne gravidă sau imediat ce știți că 
sunteți gravidă și vă va sfătui să luați un alt medicament în loc de Exforge. Exforge nu este recomandat la începutul 
sarcinii (primele 3 luni) și nu trebuie luat atunci când sunteți gravidă în mai mult de 3 luni, deoarece poate provoca 
vătămări grave copilului dumneavoastră dacă este utilizat după a treia lună de sarcină.

Alăptarea
Spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptațisau pe cale să înceapă alăptarea . S-a demonstrat că amlodipina trece în 
laptele matern în cantități mici. Exforge nu este recomandat mamelor care alăptează, iar medicul dumneavoastră poate 
alege un alt tratament pentru dumneavoastră dacă doriți să alăptați, mai ales dacă copilul dumneavoastră este nou-
născut sau s-a născut prematur.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfaturi înainte de a lua orice medicament.

Conducerea și folosirea utilajelor
Acest medicament vă poate face să vă simțiți amețit. Acest lucru poate afecta cât de bine vă puteți concentra. Deci, dacă nu sunteți sigur 

cum vă va afecta acest medicament, nu conduceți vehicule, nu folosiți utilaje sau nu faceți alte activități asupra cărora trebuie să vă 

concentrați.

3. Cum să luați Exforge

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți 

sigur. Acest lucru vă va ajuta să obțineți cele mai bune rezultate și să reduceți riscul de efecte secundare.

Doza obișnuită de Exforge este de un comprimat pe zi.
-
-
-

Este de preferat să luați medicamentul la aceeași oră în fiecare zi. 
Înghițiți comprimatele cu un pahar cu apă.
Puteți lua Exforge cu sau fără alimente. Nu luați Exforge cu grapefruit sau suc de 
grepfrut.

În funcție de modul în care răspundeți la tratament, medicul dumneavoastră vă poate sugera o doză mai mare sau mai mică.

Nu depășiți doza prescrisă.
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Exforge și persoanele în vârstă (cu vârsta de 65 de ani sau peste)

Medicul dumneavoastră trebuie să fie precaut atunci când vă crește doza.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă luați mai mult Exforge decât ar trebui
Dacă ați luat prea multe comprimate de Exforge sau dacă altcineva v-a luat comprimatele, consultați 
imediat un medic.

Dacă uitați să luați Exforge
Dacă uitați să luați acest medicament, luați-l imediat ce vă amintiți. Apoi luați următoarea doză la ora obișnuită. Cu 
toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza pe care ați omis-o. Nu luați o doză 
dublă pentru a compensa comprimatul uitat.

Dacă încetați să luați Exforge
Întreruperea tratamentului cu Exforge poate determina agravarea bolii dumneavoastră. Nu încetați să luați medicamentul decât dacă 

medicul dumneavoastră vă spune acest lucru.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele reacții adverse pot fi grave și necesită asistență medicală imediată:
Câțiva pacienți au experimentat aceste reacții adverse grave(poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane).Dacă se întâmplă oricare 

dintre următoarele, spuneți imediat medicului dumneavoastră:

Reacție alergică cu simptome cum ar fi erupție cutanată, mâncărime, umflarea feței, buzelor sau limbii, dificultăți de 
respirație, tensiune arterială scăzută (senzație de leșin, amețeală).

Alte posibile efecte secundare ale Exforge:
Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane): Gripa (gripa); nas înfundat, durere în gât și disconfort la înghițire; 
durere de cap; umflarea brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor; oboseală; astenie (slăbiciune); 
roșeață și senzație de căldură a feței și/sau gâtului.
Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane): Amețeli; greață și dureri abdominale; gură uscată; somnolență, 
furnicături sau amorțeală a mâinilor sau picioarelor; vertij; bătăi rapide ale inimii, inclusiv palpitații; amețeli la ridicarea în 
picioare; tuse; diaree; constipație; erupție cutanată, roșeață a pielii; umflarea articulațiilor, dureri de spate; dureri în articulații.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane): Senzație de anxietate; zgomot în urechi (tinitus); leșin; urina mai mult 
decât în   mod normal sau simți o dorință mai mare de a urina; incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție; 
senzație de greutate; tensiune arterială scăzută cu simptome cum ar fi amețeli, amețeli; transpirație excesivă; erupție 
cutanată pe tot corpul; mâncărime; spasme musculare.
Dacă oricare dintre acestea vă afectează sever, spuneți medicului dumneavoastră.

Reacții adverse raportate numai cu amlodipină sau valsartan și fie neobservate cu Exforge, fie 
observate cu o frecvență mai mare decât cu Exforge:

Amlodipină
Consultați imediat un medic dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse foarte rare, severe după 
administrarea acestui medicament:
- Respirație șuierătoare bruscă, durere în piept, dificultăți de respirație sau dificultăți de respirație.
- Umflarea pleoapelor, feței sau buzelor.
- Umflarea limbii și a gâtului care provoacă dificultăți mari de respirație.
- Reacții cutanate severe, inclusiv erupții cutanate intense, urticarie, înroșire a pielii pe întregul corp, 

mâncărime severă, vezicule, descuamare și umflare a pielii, inflamație a membranelor 
mucoase (sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică) sau alte alergii. reactii. 
Infarct, bătăi anormale ale inimii.-
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- Pancreas inflamat, care poate provoca dureri abdominale și de spate severe, însoțite de 
senzația de rău.

Au fost raportate următoarele reacții adverse. Dacă oricare dintre acestea vă cauzează probleme sau dacă durează mai mult de o 

săptămână, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):Amețeli, somnolență; palpitații (conștientizarea bătăilor inimii); înroșirea 
feței, umflarea gleznelor (edem); dureri abdominale, senzație de rău (greață).
Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane):Modificări ale dispoziției, anxietate, depresie, 
insomnie, tremur, anomalii ale gustului, leșin, pierderea senzației de durere; tulburări de vedere, tulburări de 
vedere, țiuit în urechi; tensiune arterială scăzută; strănut/nasul care curge cauzat de inflamația mucoasei nasului 
(rinită); indigestie, vărsături (a fi bolnav); căderea părului, transpirație crescută, mâncărimi ale pielii, decolorare a 
pielii; tulburări în urinare, nevoie crescută de a urina noaptea, număr crescut de ori urine; incapacitatea de a 
obține o erecție, disconfort sau mărirea sânilor la bărbați, durere, stare de rău, dureri musculare, crampe 
musculare; cresterea sau scaderea in greutate.
Rare (pot afecta până la 1 din 1.000 de persoane):Confuzie.
Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 de persoane):Scăderea numărului de globule albe din sânge, 
scăderea trombocitelor din sânge care poate duce la erupții neobișnuite sau sângerări ușoare (leziuni ale 
globulelor roșii); exces de zahăr în sânge (hiperglicemie); umflarea gingiilor, balonare abdominală (gastrită); 
funcție hepatică anormală, inflamație a ficatului (hepatită), îngălbenirea pielii (icter), creșterea enzimelor hepatice 
care poate avea efect asupra unor teste medicale; creșterea tensiunii musculare; inflamația vaselor de sânge 
adesea cu erupții cutanate, sensibilitate la lumină; tulburări care combină rigiditate, tremor și/sau tulburări de 
mișcare.

Valsartan
Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):Scăderea numărului de celule roșii din 
sânge, febră, dureri în gât sau răni bucale din cauza infecțiilor; sângerare spontană sau vânătăi; nivel ridicat de potasiu în 
sânge; rezultate anormale ale testelor hepatice; scăderea funcțiilor renale și scăderea severă a funcțiilor renale; umflarea 
în principal a feței și a gâtului; dureri musculare; erupție cutanată, pete roșii-violet; febră; mâncărime; reactie alergica; 
vezicule ale pielii (semn al unei afecțiuni numite dermatită buloasă).

Dacă aveți oricare dintre acestea, spuneți imediat medicului dumneavoastră.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care 

nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct (vezi detaliile de mai jos). Raportând reacțiile adverse, 

puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

Regatul Unit Schema de cartonașe galbene

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în 
Google Play sau Apple App Store

5. Cum se păstrează Exforge

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Nu utilizați niciun pachet Exforge care este deteriorat sau care prezintă semne de manipulare.

5



6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Exforge

Exforge 5 mg/80 mg comprimate filmate
Substanțele active ale Exforge sunt amlodipina (sub formă de besilat de amlodipină) și valsartan. Fiecare comprimat 
conține amlodipină 5 mg și valsartan 80 mg.

Celelalte componente sunt celuloză microcristalină; crospovidonă (tip A); silice, coloidal anhidru; 
stearat de magneziu; hipromeloză (tip de substituție 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, dioxid de 
titan (E171); oxid de fier, galben (E172).

Exforge 5 mg/160 mg comprimate filmate
Substanțele active ale Exforge sunt amlodipina (sub formă de besilat de amlodipină) și valsartan. Fiecare comprimat 
conține amlodipină 5 mg și valsartan 160 mg.

Celelalte componente sunt celuloză microcristalină; crospovidonă (tip A); silice, coloidal anhidru; 
stearat de magneziu; hipromeloză (tip de substituție 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, dioxid de 
titan (E171); oxid de fier, galben (E172).

Exforge 10 mg/160 mg comprimate filmate
Substanțele active ale Exforge sunt amlodipina (sub formă de besilat de amlodipină) și valsartan. Fiecare comprimat 
conține amlodipină 10 mg și valsartan 160 mg.

Celelalte componente sunt celuloză microcristalină; crospovidonă (tip A); silice, coloidal anhidru; 
stearat de magneziu; hipromeloză (tip de substituție 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, dioxid de 
titan (E171); oxid de fier, galben (E172), oxid de fier, roșu (E172).

Cum arată Exforge și conținutul ambalajului
Comprimatele Exforge 5 mg/80 mg sunt rotunde și galben închis, cu „NVR” pe o parte și „NV” pe cealaltă față. 
Dimensiune aproximativa: diametru 8,20 mm.

Comprimatele Exforge 5 mg/160 mg sunt ovale și galben închis „NVR” pe o parte și „ECE” pe cealaltă parte.
Dimensiune aproximativa: 14,2 mm (lungime) x 5,7 mm (lățime).

Comprimatele Exforge 10 mg/160 mg sunt ovale și galben deschis cu „NVR” pe o parte și „UIC” pe cealaltă 
parte.Dimensiune aproximativa: 14,2 mm (lungime) x 5,7 mm (lățime).

Exforge este disponibil în cutii care conțin 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 sau 280 de comprimate și în ambalaje multiple cuprinzând 4 
cutii, fiecare conținând 70 de comprimate, sau 20 de cutii, fiecare conținând 14 comprimate. Toate pachetele sunt disponibile 
cu blistere standard; pachetele de 56, 98 și 280 de comprimate sunt disponibile suplimentar cu blistere perforate pentru doză 
unitară.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie disponibile în țara dvs.

Deținătorul autorizației de introducere 
pe piață Clădirea Novartis Europharm 
Limited Vista
Elm Park, Merrion Road 
Dublin 4
Irlanda
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Producător
Novartis Farmacéutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, Barcelona Spania

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației 
de punere pe piață:

Regatul Unit
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 07/2019

Alte surse de informare
Informații detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Europene a Medicamentului: 
http://www.ema.europa.eu
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