
Exforge®5 mg/80 mg filmdragerade tabletter 
Exforge®5 mg/160 mg filmdragerade tabletter 

Exforge®10 mg/160 mg filmdragerade tabletter
amlodipin/valsartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Exforge är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Exforge
3. Hur du tar Exforge
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Exforge ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Exforge är och vad det används för

Exforge tabletter innehåller två substanser som kallas amlodipin och valsartan. Båda dessa ämnen hjälper till att 
kontrollera högt blodtryck.
- Amlodipin tillhör en grupp substanser som kallas "kalciumkanalblockerare". Amlodipin 

hindrar kalcium från att flytta in i blodkärlsväggen vilket hindrar blodkärlen från att dra ihop 
sig.
Valsartan tillhör en grupp substanser som kallas "angiotensin-II-receptorantagonister". Angiotensin 
II produceras av kroppen och får blodkärlen att dra ihop sig, vilket ökar blodtrycket. Valsartan 
verkar genom att blockera effekten av angiotensin II.

Det betyder att båda dessa ämnen hjälper till att stoppa blodkärlens sammandragning. Som ett 
resultat slappnar blodkärlen av och blodtrycket sänks.

-

Exforge används för att behandla högt blodtryck hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras tillräckligt 
med vare sig amlodipin eller valsartan ensamt.

2. Vad du behöver veta innan du tar Exforge

Ta inte Exforge
- om du är allergisk mot amlodipin eller mot andra kalciumkanalblockerare. Detta kan innebära 

klåda, rodnad i huden eller andningssvårigheter.
om du är allergisk mot valsartan eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 
6). Om du tror att du kan vara allergisk, tala med din läkare innan du tar Exforge. om du har allvarliga 
leverproblem eller gallproblem som cirros eller kolestas. om du är mer än 3 månader gravid. (Det är 
också bättre att undvika Exforge i början av graviditeten, se avsnittet Graviditet).

om du har kraftigt lågt blodtryck (hypotension).

-

-
-

-
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- om du har förträngning av aortaklaffen (aortastenos) eller kardiogen chock (ett tillstånd där ditt 
hjärta inte kan tillföra tillräckligt med blod till kroppen).
om du lider av hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.
om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och du behandlas med ett blodtryckssänkande 
läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av ovanstående gäller dig, ta inte Exforge utan prata med din läkare.

-
-

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare innan du tar Exforge:
-
-
-

om du har varit sjuk (kräkningar eller diarré). 
om du har lever- eller njurproblem.
om du har genomgått en njurtransplantation eller om du har fått veta att du har en förträngning av 
dina njurartärer.
om du har ett tillstånd som påverkar njurkörtlarna som kallas "primär hyperaldosteronism". 
om du har haft hjärtsvikt eller har haft en hjärtinfarkt. Följ din läkares instruktioner för 
startdosen noggrant. Din läkare kan också kontrollera din njurfunktion. om din läkare har 
sagt till dig att du har en förträngning av klaffarna i ditt hjärta (kallad ”aorta- eller 
mitralisstenos”) eller att tjockleken på din hjärtmuskel är onormalt ökad (kallad ”obstruktiv 
hypertrofisk kardiomyopati”).
om du har upplevt svullnad, särskilt i ansikte och svalg, medan du tagit andra 
läkemedel (inklusive angiotensinomvandlande enzymhämmare). Om du får dessa 
symtom, sluta ta Exforge och kontakta din läkare omedelbart. Du ska aldrig ta Exforge 
igen.
om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:
-

-
-

-

-

-
en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har 
diabetesrelaterade njurproblem.
aliskiren.-

Din läkare kan kontrollera din njurfunktion, ditt blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. 
kalium) i ditt blod med jämna mellanrum.

Se även information under rubriken "Ta inte Exforge".

Om något av detta gäller dig, tala om för din läkare innan du tar Exforge.

Barn och ungdomar
Användning av Exforge till barn och ungdomar rekommenderas inte (under 18 år).

Andra läkemedel och Exforge
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder. I vissa fall kan 
du behöva sluta ta något av läkemedlen. Detta gäller särskilt för de läkemedel som anges nedan:

- ACE-hämmare eller aliskiren (se även information under rubrikerna "Ta inte Exforge" och 
"Varningar och försiktighet");
diuretika (en typ av medicin som även kallas "vattentabletter" som ökar mängden urin du 
producerar);
litium (ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av depression);

kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott, saltersättningsmedel som innehåller kalium och 
andra ämnen som kan öka kaliumnivåerna;
vissa typer av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) 
eller selektiva cyklooxygenas-2-hämmare (COX-2-hämmare). Din läkare kan också kontrollera din 
njurfunktion;
antikonvulsiva medel (t.ex. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

Johannesört;
nitroglycerin och andra nitrater, eller andra ämnen som kallas "kärlvidgande medel"; 

läkemedel som används mot HIV/AIDS (t.ex. ritonavir, indinavir, nelfinavir); läkemedel som 

används för att behandla svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol);

läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (som rifampicin, erytromycin, klaritromycin, 
talitromycin);
verapamil, diltiazem (hjärtmedicin);
simvastatin (ett läkemedel som används för att kontrollera höga kolesterolnivåer); 

dantrolen (infusion för allvarliga kroppstemperaturavvikelser); läkemedel som 

används för att skydda mot avstötning av transplantat (ciklosporin).

-
-
-
-

Exforge med mat och dryck
Grapefrukt och grapefruktjuice ska inte konsumeras av personer som tar Exforge. Detta beror på att 
grapefrukt och grapefruktjuice kan leda till en ökning av blodnivåerna av den aktiva substansen amlodipin, 
vilket kan orsaka en oförutsägbar ökning av den blodtryckssänkande effekten av Exforge.

Graviditet och amning 
Graviditet
Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kan bli ) gravid. Din läkare kommer normalt att råda 
dig att sluta ta Exforge innan du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid och kommer att råda dig att ta 
ett annat läkemedel istället för Exforge. Exforge rekommenderas inte under tidig graviditet (första 3 månaderna) 
och får inte tas när du är mer än 3 månader gravid, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på ditt barn om det 
används efter graviditetens tredje månad.

Amning
Tala om för din läkare om du ammareller ska börja amma . Amlodipin har visats gå över i 
bröstmjölk i små mängder. Exforge rekommenderas inte för mammor som ammar, och din 
läkare kan välja en annan behandling för dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött 
eller fötts för tidigt.

Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel.

Köra bil och använda maskiner
Detta läkemedel kan få dig att känna dig yr. Detta kan påverka hur väl du kan koncentrera dig. Så om du inte är säker 
på hur detta läkemedel kommer att påverka dig, kör inte bil, använd maskiner eller gör andra aktiviteter som du 
behöver koncentrera dig på.

3. Hur du tar Exforge

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontrollera med din läkare om du är osäker. Detta 
kommer att hjälpa dig att få bästa resultat och minska risken för biverkningar.

Den vanliga dosen av Exforge är en tablett per dag.
-
-
-

Det är att föredra att ta din medicin vid samma tidpunkt varje dag. 
Svälj tabletterna med ett glas vatten.
Du kan ta Exforge med eller utan mat. Ta inte Exforge med grapefrukt eller grapefruktjuice.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare föreslå en högre eller lägre dos.

Överskrid inte den föreskrivna dosen.
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Exforge och äldre personer (ålder 65 år eller äldre)
Din läkare bör vara försiktig när du ökar din dos.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar mer Exforge än du borde
Om du har tagit för många tabletter Exforge, eller om någon annan har tagit dina tabletter, kontakta 
omedelbart en läkare.

Om du har glömt att ta Exforge
Om du glömmer att ta detta läkemedel, ta det så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa dos vid sin vanliga 
tidpunkt. Men om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över dosen du missade. Ta inte dubbel dos för 
att kompensera för en glömd tablett.

Om du slutar att ta Exforge
Om du avbryter behandlingen med Exforge kan din sjukdom förvärras. Sluta inte ta din medicin om inte 
din läkare säger åt dig att göra det.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar läkarvård:
Ett fåtal patienter har upplevt dessa allvarliga biverkningar(kan påverka upp till 1 av 1 000 personer).Om något 
av följande inträffar, berätta omedelbart för din läkare:
Allergisk reaktion med symtom som hudutslag, klåda, svullnad av ansikte eller läppar eller tunga, 
andningssvårigheter, lågt blodtryck (känsla av svimning, yrsel).

Andra möjliga biverkningar av Exforge:
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Influensa (influensa); täppt näsa, ont i halsen och 
obehag vid sväljning; huvudvärk; svullnad av armar, händer, ben, anklar eller fötter; trötthet; asteni (svaghet); 
rodnad och varm känsla i ansikte och/eller hals.
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Yrsel; illamående och buksmärtor; torr mun; 
dåsighet, stickningar eller domningar i händer eller fötter; vertigo; snabb hjärtrytm inklusive hjärtklappning; 
yrsel när man står upp; hosta; diarre; förstoppning; hudutslag, rodnad i huden; ledsvullnad, ryggsmärta; smärta i 
lederna.
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): Känner mig orolig; ringningar i öronen 
(tinnitus); svimning; kissa mer än normalt eller känna mer sug efter att kissa; oförmåga att få eller 
bibehålla en erektion; känsla av tyngd; lågt blodtryck med symtom som yrsel, yrsel; överdriven 
svettning; hudutslag över hela kroppen; klåda; muskelspasm.
Om något av detta påverkar dig allvarligt, tala om för din läkare.

Biverkningar som rapporterats med amlodipin eller valsartan enbart och som antingen inte har observerats med Exforge 
eller observerats med en högre frekvens än med Exforge:

Amlodipin
Kontakta omedelbart en läkare om du upplever någon av följande mycket sällsynta, allvarliga biverkningar efter att du 
tagit detta läkemedel:
- Plötslig pipande andning, bröstsmärtor, andnöd eller andningssvårigheter.
- Svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar.
- Svullnad i tunga och svalg som ger stora andningssvårigheter.
- Allvarliga hudreaktioner inklusive intensiva hudutslag, nässelfeber, rodnad av huden över hela kroppen, 

svår klåda, blåsor, flagning och svullnad av huden, inflammation i slemhinnorna (Stevens-Johnsons 
syndrom, giftig epidermal nekrolys) eller annan allergisk reaktion reaktioner. Hjärtinfarkt, onormal 
hjärtrytm.-

4



- Inflammerad bukspottkörtel, som kan orsaka svår buk- och ryggsmärta tillsammans med en känsla 
av att må dåligt.

Följande biverkningar har rapporterats. Om något av dessa orsakar dig problem eller om de varar 
i mer än en vecka, bör du kontakta din läkare.
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):Yrsel, sömnighet; hjärtklappning (medvetenhet om ditt 
hjärtslag); rodnad, ankelsvullnad (ödem); buksmärtor, illamående (illamående).
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):Humörförändringar, ångest, depression, 
sömnlöshet, darrningar, smakavvikelser, svimning, förlust av smärtkänsla; synstörningar, synnedsättning, 
ringningar i öronen; lågt blodtryck; nysningar/rinnande näsa orsakad av inflammation i nässlemhinnan 
(rinit); matsmältningsbesvär, kräkningar (att vara sjuk); håravfall, ökad svettning, kliande hud, 
missfärgning av huden; störning vid urinering, ökat behov av att kissa på natten, ökat antal gånger med 
urinering; oförmåga att få erektion, obehag eller förstoring av brösten hos män, smärta, illamående, 
muskelsmärta, muskelkramper; viktökning eller minskning.
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):Förvirring.

Mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):Minskat antal vita blodkroppar, 
minskning av blodplättar vilket kan resultera i ovanlig borstning eller lätt blödning (skada på röda 
blodkroppar); överskott av socker i blodet (hyperglykemi); svullnad av tandköttet, uppblåst mage (gastrit); 
onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgning av huden (gulsot), ökning av 
leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester; ökad muskelspänning; inflammation i blodkärl ofta 
med hudutslag, känslighet för ljus; störningar som kombinerar stelhet, tremor och/eller rörelsestörningar.

Valsartan
Okänd (frekvens kan inte uppskattas från tillgängliga data):Minskning av röda blodkroppar, feber, ont i 
halsen eller munsår på grund av infektioner; spontan blödning eller blåmärken; hög nivå av kalium i blodet; 
onormala levertestresultat; minskade njurfunktioner och kraftigt minskade njurfunktioner; svullnad främst i 
ansiktet och halsen; träningsvärk; utslag, lila-röda fläckar; feber; klåda; allergisk reaktion; blåsor i huden 
(tecken på ett tillstånd som kallas dermatit bullous).

Om du upplever något av dessa, berätta omedelbart för din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte 
nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera 
biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

Storbritannien Gultkortsschema
Webbplats: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i 
Google Play eller Apple App Store

5. Hur Exforge ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och blistern.

Förvaras inte över 30°C.

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Använd inte någon Exforge-förpackning som är skadad eller visar tecken på manipulering.
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6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Exforge innehåller

Exforge 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter
De aktiva substanserna i Exforge är amlodipin (som amlodipinbesylat) och valsartan. Varje tablett 
innehåller 5 mg amlodipin och 80 mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa; krospovidon (typ A); kiseldioxid, kolloidal vattenfri; 
magnesiumstearat; hypromellos (substitutionstyp 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talk, titandioxid 
(E171); järnoxid, gul (E172).

Exforge 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter
De aktiva substanserna i Exforge är amlodipin (som amlodipinbesylat) och valsartan. Varje tablett 
innehåller 5 mg amlodipin och 160 mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa; krospovidon (typ A); kiseldioxid, kolloidal vattenfri; 
magnesiumstearat; hypromellos (substitutionstyp 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talk, titandioxid 
(E171); järnoxid, gul (E172).

Exforge 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter
De aktiva substanserna i Exforge är amlodipin (som amlodipinbesylat) och valsartan. Varje tablett 
innehåller 10 mg amlodipin och 160 mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa; krospovidon (typ A); kiseldioxid, kolloidal vattenfri; 
magnesiumstearat; hypromellos (substitutionstyp 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talk, titandioxid 
(E171); järnoxid, gul (E172), järnoxid, röd (E172).

Hur Exforge ser ut och förpackningens innehåll
Exforge 5 mg/80 mg tabletter är runda och mörkgula med ”NVR” på ena sidan och ”NV” på den andra sidan. 
Ungefärlig storlek: diameter 8,20 mm.

Exforge 5 mg/160 mg tabletter är ovala och mörkgula "NVR" på ena sidan och "ECE" på den andra 
sidan.Ungefärlig storlek: 14,2 mm (längd) x 5,7 mm (bredd).

Exforge 10 mg/160 mg tabletter är ovala och ljusgula med ”NVR” på ena sidan och ”UIC” på den andra 
sidan.Ungefärlig storlek: 14,2 mm (längd) x 5,7 mm (bredd).

Exforge finns i förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 eller 280 tabletter och i multiförpackningar med 4 
kartonger, vardera innehållande 70 tabletter, eller 20 kartonger, vardera innehållande 14 tabletter. Alla förpackningar 
är tillgängliga med standardblister; förpackningarna med 56, 98 och 280 tabletter finns dessutom med perforerade 
endosblister.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte är tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för 
försäljning Novartis Europharm Limited 
Vista Building
Elm Park, Merrion Road 
Dublin 4
Irland
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Tillverkare
Novartis Farmacéutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, Barcelona Spanien

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av 
godkännandet för försäljning:

Storbritannien
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Denna broschyr reviderades senast 07/2019

Andra informationskällor
Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: 
http://www.ema.europa.eu
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