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อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไมไ่ด้ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

1. Exforge คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Exforge
3. วิธีการใช้ Exforge
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ Exforge
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Exforge คืออะไรและใชท้ําอะไร

ยาเม็ด Exforge ประกอบด้วยสารสองชนิดที่เรียกว่าแอมโลดิพีนและวาลซาร์แทน สารทั้งสองนี้ช่วยควบคุมความ
ดันโลหิตสูง
- แอมโลดิพนีอยู่ในกลุ่มของสารที่เรียกว่า “แคลเซียมแชนเนลบล็อคเกอร์” แอมโลดิพีนจะหยุดไม่ให้

แคลเซียมเคลื่อนเข้าสู่ผนังหลอดเลือดซึ่งจะทําให้หลอดเลือดไม่กระชับ

วาซาซานแทนอยู่ในกลุ่มของสารที่เรียกว่า “แอนจิโอเทนซิน-ทู รีเซพเตอร์ แอนทาโกนิสต”์ ร่างกายผลิต
ฮอร์โมน Angiotensin II และทําใหห้ลอดเลือดกระชับ ส่งผลใหค้วามดันโลหิตเพิ่มขึ้น วาซาซานทานทํางาน
โดยการปิดกั้นผลกระทบของแองจิโอเทนซิน II

ซึ่งหมายความว่าสารทั้งสองนีช้่วยหยุดการกระชับของหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดคลายตัวและความดัน
โลหิตลดลง

-

Exforge ใช้รักษาความดันโลหิตสูงในผู้ใหญท่ี่ความดันโลหิตไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอกับแอมโลดิพนีหรือ
วาซาซานแทนด้วยตัวมันเอง

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Exforge

อย่าใช้ Exforge
- หากคุณแพ้แอมโลดพิีนหรือตัวบล็อกแคลเซียมแชนเนลอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงอาการคัน ผิวแดง หรือ

หายใจลําบาก
หากคุณแพ้วาซาซานแทนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6) หากคุณคิดว่าคุณอาจแพ้ ให้
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ Exforge หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับอย่างรุนแรงหรือปัญหาเกี่ยวกับนํ้าดี เช่น 
โรคตับแข็งหรือนํ้าดี หากคุณตั้งครรภเ์กิน 3 เดือน (ควรหลีกเลี่ยง Exforge ในการตั้งครรภ์ระยะแรก
ด้วย ดูหัวข้อการตั้งครรภ)์

หากคุณมีความดันโลหิตตํ่าอย่างรุนแรง (ความดันเลือดตํ่า)

-

-
-

-
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- หากคุณมลีิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (aortic stenosis) หรือภาวะช็อกจากโรคหัวใจ (ภาวะทีห่ัวใจไม่
สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายไดเ้พียงพอ)
หากคุณประสบภาวะหัวใจล้มเหลวหลังจากหัวใจวาย
หากคุณมีโรคเบาหวานหรือการทํางานของไตบกพร่อง และคุณได้รับการรักษาด้วยยาลดความดัน
โลหิตทีม่ี aliskiren

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ อย่าใช้ Exforge และปรึกษาแพทย์ของคุณ.

-
-

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนใช้ Exforge:
-
-
-

หากคุณเคยป่วย (อาเจียนหรือท้องเสีย) หากคุณมี
ปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต
หากคุณได้รับการปลูกถ่ายไตหรือหากคุณได้รับแจ้งว่าหลอดเลือดแดงในไตของคุณตีบตัน

หากคุณมีภาวะที่ส่งผลต่อต่อมไตทีเ่รียกว่า “primary hyperaldosteronism” หากคุณมีภาวะหัวใจล้ม
เหลวหรือเคยมีอาการหัวใจวาย ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์สําหรับขนาดเริ่มต้นอย่างระมัดระวัง แพทย์
ของคุณอาจตรวจการทํางานของไตด้วย หากแพทย์ของคุณบอกคุณว่าลิ้นหัวใจของคุณตีบแคบ (เรียกว่า 
"aortic หรือ mitral stenosis") หรือความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจของคุณเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ (เรียก
ว่า "objective hypertrophic cardiomyopathy")

หากคุณมีอาการบวม โดยเฉพาะทีใ่บหน้าและลําคอ ขณะทานยาอื่นๆ (รวมถึงสารยับยั้งเอนไซม์ทีท่ําให้
เกิด angiotensin) หากคุณมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ Exforge และติดต่อแพทย์ทันที คุณไม่ควรรับ 
Exforge อีกเลย

หากคุณกําลังใชย้าต่อไปนีเ้พื่อรักษาความดันโลหิตสูง:
-

-
-

-

-

-
สารยับยั้ง ACE (เช่น enalapril, lisinopril, ramipril) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีปัญหา
เกี่ยวกับไตทีเ่กี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน
อลิสคิเรน-

แพทย์ของคุณอาจตรวจการทํางานของไต ความดันโลหิต และปรมิาณอิเล็กโทรไลต์ (เช่น โพแทสเซียม) ใน
เลือดของคุณเป็นระยะ

โปรดดูข้อมูลภายใตห้ัวข้อ “อย่าใช้ Exforge”

หากข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ตรงกับคุณ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ Exforge

เด็กและวัยรุ่น
ไม่แนะนําให้ใช้ Exforge ในเด็กและวัยรุ่น (อายุตํ่ากว่า 18 ป)ี

ยาอื่นๆ และ Exforge
แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่นอยู่ แพทย์
ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาและ/หรือใชม้าตรการป้องกันอื่นๆ ในบางกรณี คุณอาจต้องหยุดใช้ยาตัวใดตัว
หนึ่ง สิ่งนีใ้ช้โดยเฉพาะกับยาตามรายการด้านล่าง:

- สารยับยั้ง ACE หรือ aliskiren (ดูข้อมูลภายใตห้ัวข้อ "ห้ามใช้ Exforge" และ "คําเตือนและข้อควรระวัง");

ยาขับปัสสาวะ (ยาชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "เม็ดนํ้า" ซึ่งเพิ่มปริมาณปัสสาวะที่คุณผลิต);

ลิเธยีม (ยาทีใ่ช้รักษาอาการซึมเศร้าบางประเภท);
ยาขับปัสสาวะที่ช่วยขับโพแทสเซียม อาหารเสริมโพแทสเซียม สารทดแทนเกลือทีม่ีโพแทสเซียมและสาร
อื่น ๆ ทีอ่าจเพิ่มระดับโพแทสเซียม
ยาแก้ปวดบางชนิดทีเ่รียกว่ายาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรือสารยับยั้ง 
cyclooxygenase-2 แบบเลือก (COX-2 inhibitors) แพทย์ของคุณอาจตรวจการทํางานของไต

ยากันชัก (เช่น carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin, primidone);

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

สาโทเซนต์จอห์น;
ไนโตรกลเีซอรีนและไนเตรตอื่น ๆ หรือสารอื่น ๆ ที่เรียกว่า "vasodilators"; ยาที่
ใชส้ําหรับเอชไอวี/เอดส์ (เช่น ritonavir, indinavir, nelfinavir); ยาทีใ่ช้รักษา
การติดเชื้อรา (เช่น ketoconazole, itraconazole);
ยาทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย (เช่น rifampicin, erythromycin, clarithromycin, 
talithromycin);
verapamil, diltiazem (ยารักษาโรคหัวใจ);
ซิมวาสแตติน (ยาที่ใชค้วบคุมระดับคอเลสเตอรอลสูง); แดนโทรลีน (แช่
สําหรับความผิดปกติของอุณหภูมริ่างกายอย่างรุนแรง); ยาที่ใชป้้องกัน
การปฏิเสธการปลูกถ่าย (ciclosporin)

-
-
-
-

Exforge กับอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ที่รับประทาน Exforge ไมค่วรรับประทานเกรปฟรุตและนํ้าเกรพฟรุต ทั้งนี้เนื่องจากนํ้าเกรพฟรุตและนํ้าเกรพฟ
รุตอาจทําให้ระดับเลือดของสารออกฤทธิแ์อมโลดิพนีเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําให้ผลของ Exforge ลดลงอย่างคาดไม่ถึง

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร การ
ตั้งครรภ์
คุณต้องแจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณคิดว่าคุณเป็น (หรืออาจจะกลายเป็น ) ตั้งครรภ์. โดยปกติ แพทย์ของคุณจะ
แนะนําให้คุณหยุดใช้ Exforge ก่อนที่คุณจะตั้งครรภห์รือทันททีี่คุณรู้ว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ และจะแนะนําใหคุ้ณทาน
ยาอื่นแทน Exforge ไมแ่นะนําให้ใช้ Exforge ในการตั้งครรภร์ะยะแรก (3 เดือนแรก) และต้องไม่ถ่ายเมื่อตั้งครรภ์
เกิน 3 เดือน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารกได้หากใช้หลังจากเดือนทีส่ามของการตั้งครรภ์

ให้นมบุตร
แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังให้นมบุตรหรือกําลังจะเริ่มให้นมลูก . แอมโลดพิีนแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถผ่านเข้าสู่นํ้านม
แม่ไดใ้นปริมาณเล็กน้อย ไม่แนะนําให้ใช้ Exforge สําหรับมารดาทีใ่หน้มบุตร และแพทย์ของคุณอาจเลือกการรักษา
แบบอื่นให้กับคุณ หากคุณต้องการให้นมลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกของคุณเกิดใหม่หรือเกิดก่อนกําหนด

ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนรับประทานยาใดๆ

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ยานี้อาจทําใหคุ้ณเวียนหัว สิ่งนี้สามารถส่งผลต่อการจดจ่อของคุณได้ดีเพียงใด ดังนั้น หากคุณไม่แน่ใจว่ายานีจ้ะ
ส่งผลต่อคุณอย่างไร อย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณต้องมีสมาธิ

3. วิธีการใช้ Exforge

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจ นีจ้ะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ทีด่ี
ที่สุดและลดความเสี่ยงของผลข้างเคียง

ปริมาณ Exforge ปกติคือหนึ่งเม็ดต่อวัน
-
-
-

ทางที่ดีควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน กลืนยาเม็ดด้วย
แก้วนํ้า
คุณสามารถใช้ Exforge โดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้ อย่าใช้ Exforge กับส้มโอหรือนํ้าเกรพฟรุต

แพทย์ของคุณอาจแนะนําให้เพิ่มขนาดยาที่สูงขึ้นหรือตํ่าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อการรักษาอย่างไร

ไม่เกินปริมาณที่กําหนด
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Exforge และผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)
แพทย์ของคุณควรใชค้วามระมัดระวังเมื่อเพิ่มปริมาณของคุณ

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หากคุณใช้ Exforge มากกว่าทีค่วร
หากคุณทาน Exforge เม็ดมากเกินไป หรือมีคนอื่นกินยาเม็ดของคุณ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

หากคุณลืมทาน Exforge
หากคุณลืมกินยานี้ ให้กินทันททีี่จําได้ จากนั้นให้ทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลา
สําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไป อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดทีล่ืม

หากคุณหยุดใช้ Exforge
การหยุดการรักษาด้วย Exforge อาจทําให้โรคของคุณแย่ลง อย่าหยุดรับประทานยาเว้นแต่แพทย์จะสั่ง

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรงและต้องพบแพทย์ทันที:
ผู้ป่วยบางรายประสบกับผลข้างเคียงทีร่้ายแรงเหล่านี้(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน).หากเกิดเหตุการณ์
ต่อไปนี้ แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันที:
ปฏิกิริยาภูมิแพ้กับอาการต่างๆ เช่น ผื่น คัน บวมทีใ่บหน้าหรือริมฝีปากหรือลิ้น หายใจลําบาก ความดันโลหิตตํ่า 
(รู้สึกหน้ามืด หน้ามืด)

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของ Exforge:
สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน): ไขห้วัดใหญ่ (ไข้หวัดใหญ่); จมูกอุดตันเจ็บคอและรู้สึกไม่สบาย
เมื่อกลืน; ปวดหัว; แขน, มือ, ขา, ข้อเท้าหรือเท้าบวม; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า; อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง (อ่อนแอ
); แดงและรู้สึกอบอุ่นที่ใบหน้าและ/หรือคอ
ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน): อาการวิงเวียนศีรษะ; คลื่นไส้และปวดท้อง ปากแห้ง; อาการง่วง
นอน, รู้สึกเสียวซ่าหรือชาทีม่ือหรือเท้า; อาการเวียนศีรษะ; หัวใจเต้นเร็วรวมทั้งใจสั่น; อาการวิงเวียนศีรษะเมื่อยืน
ขึ้น ไอ; ท้องเสีย; ท้องผูก; ผื่นทีผ่ิวหนัง, ผื่นแดงของผิวหนัง; ข้อบวมปวดหลัง; ปวดข้อ

หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน): รู้สึกวิตกกังวล; หอูื้อ (หูอื้อ); เป็นลม; ผ่านปัสสาวะมากกว่า
ปกตหิรือรู้สึกอยากปัสสาวะมากขึ้น ไมส่ามารถรับหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ; ความรู้สึกของความหนัก
เบา; ความดันโลหิตตํ่าทีม่อีาการเช่นเวียนศีรษะมึนงง เหงื่อออกมากเกินไป ผื่นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย อาการคัน; 
กล้ามเนื้อกระตุก
หากสิ่งเหล่านีส้่งผลต่อคุณอย่างรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ของคุณ

ผลข้างเคียงที่รายงานด้วย amlodipine หรือ valsartan เพียงอย่างเดียวและไม่ไดส้ังเกตด้วย Exforge 
หรือสังเกตด้วยความถีท่ี่สูงกว่าด้วย Exforge:

แอมโลดพิีน
ปรึกษาแพทยท์ันที หากคุณพบผลข้างเคียงที่หายากและรุนแรงต่อไปนี้หลังจากรับประทานยานี้:

- หายใจมีเสียงหวีด เจ็บหน้าอก หายใจลําบาก หรือหายใจลําบากกะทันหัน
- อาการบวมที่เปลือกตา ใบหน้า หรือริมฝีปาก
- ลิ้นและคอบวม ทําให้หายใจลําบาก
- ปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง ได้แก่ ผื่นผิวหนังรุนแรง ลมพิษ ผิวหนังแดงทั่วร่างกาย อาการคันรุนแรง 

พุพอง ลอกและบวมของผิวหนัง การอักเสบของเยื่อเมือก (กลุ่มอาการสตเีวนส์-จอห์นสัน เนื้องอกที่
ผิวหนังเป็นพิษ) หรืออาการแพ้อื่นๆ ปฏิกิริยา หัวใจวาย หัวใจเต้นผิดปกต.ิ

-
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- ตับอ่อนอักเสบซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการปวดท้องและหลังอย่างรุนแรงพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายอย่างมาก

มีรายงานผลข้างเคียงดังต่อไปนี้ หากสิ่งเหล่านี้ทําใหคุ้ณมีปัญหาหรือนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ คุณควรติดต่อแพทย์
ของคุณ
สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน):อาการวิงเวียนศีรษะง่วงนอน; ใจสั่น (ตระหนักถึงการเต้นของหัวใจ); 
แดง, ข้อเท้าบวม (บวมนํ้า); ปวดท้องรู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้)
ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน):อารมณแ์ปรปรวน, ความวิตกกังวล, ซึมเศร้า, นอนไม่หลับ, ตัว
สั่น, รสชาตผิิดปกติ, เป็นลม, สูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด; การรบกวนทางสายตา, ความบกพร่องทางสายตา, หูอื้อ; 
ความดันโลหิตตํ่า; จาม/นํ้ามูกไหลทีเ่กิดจากการอักเสบของเยื่อบุจมูก (โรคจมูกอักเสบ); อาหารไม่ย่อย, อาเจียน (
ป่วย); ผมร่วง, เหงื่อออกเพิ่มขึ้น, คันผิวหนัง, การเปลี่ยนสีผิว; ความผิดปกติในการปัสสาวะ, จําเป็นต้องปัสสาวะใน
เวลากลางคืนเพิ่มขึ้น, เพิ่มจํานวนครั้งทีผ่่านปัสสาวะ; ไม่สามารถได้รับการแข็งตัว, ความรู้สึกไม่สบายหรือการขยาย
ตัวของหน้าอกในผู้ชาย, ปวด, รู้สึกไม่สบาย, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดกล้ามเนื้อ; นํ้าหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลง

หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน):ความสับสน
หายากมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน):จํานวนเม็ดเลือดขาวลดลง เกล็ดเลือดลดลงซึ่งอาจส่งผล
ให้มีรอยชํ้าผิดปกตหิรือมีเลือดออกง่าย (เซลล์เม็ดเลือดแดงเสียหาย) นํ้าตาลในเลือดส่วนเกิน (นํ้าตาลในเลือดสูง); 
บวมของเหงือกท้องอืด (โรคกระเพาะ); การทํางานของตับผิดปกติ ตับอักเสบ (ตับอักเสบ) ผิวเหลือง (โรคดีซ่าน) 
เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการทดสอบทางการแพทย์บางอย่าง เพิ่มความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ การ
อักเสบของหลอดเลือดมักมีผื่นทีผ่ิวหนัง, ความไวต่อแสง; ความผิดปกติทีร่วมความผิดปกติของความแข็งแกร่ง 
การสั่น และ/หรือการเคลื่อนไหว

วัลซาร์ตัน
ไม่ทราบ (ความถี่ไมส่ามารถประมาณได้จากข้อมูลทีม่ีอยู)่:ลดจํานวนเม็ดเลือดแดง ไข้ เจ็บคอ หรือแผลในปากอัน
เนื่องมาจากการติดเชื้อ; เลือดออกเองหรือชํ้า; โพแทสเซียมในเลือดสูง ผลการตรวจตับผิดปกติ การทํางานของไต
ลดลงและการทํางานของไตลดลงอย่างมาก บวมส่วนใหญท่ี่ใบหน้าและลําคอ เจ็บกล้ามเนื้อ; ผื่น, จุดสีม่วงแดง; ไข้; 
อาการคัน; ปฏิกิริยาการแพ้; ผิวหนังพุพอง (สัญญาณของสภาพทีเ่รียกว่าโรคผิวหนังอักเสบ)

หากคุณพบอาการเหล่านี้ ควรแจ้งให้แพทยท์ราบทันที

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรง (ดูรายละเอียดด้านล่าง) โดยการรายงานผลข้าง
เคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

ประเทศอังกฤษ โครงการใบเหลือง
เว็บไซต์: www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน 
Google Play หรือ Apple App Store

5. วิธีเก็บ Exforge

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องและตุ่ม

อย่าเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 30°C

เก็บในบรรจภุัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันความชื้น

อย่าใช้ชุด Exforge ใด ๆ ที่เสียหายหรือแสดงสัญญาณของการปลอมแปลง

5



6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

Exforge ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Exforge ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 5 มก./80 มก.
สารออกฤทธิ์ของ Exforge คือ amlodipine (เช่น amlodipine besylate) และ valsartan แต่ละเม็ดประกอบ
ด้วยแอมโลดิพีน 5 มก. และวาลซาร์แทน 80 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ microcrystalline เซลลูโลส; ครอสโพวโิดน (ชนิด A); ซิลิกา, ปราศจากคอลลอยด์; แมกนีเซียมส
เตียเรต; hypromellose (ชนิดทดแทน 2910 (3 mPa.s)); มาโครกอล 4000; แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์ 
(E171); ไอรอนออกไซด์ สีเหลือง (E172)

Exforge 5 มก./160 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
สารออกฤทธิ์ของ Exforge คือ amlodipine (เช่น amlodipine besylate) และ valsartan แต่ละเม็ดประกอบ
ด้วยแอมโลดพิีน 5 มก. และวาลซาร์แทน 160 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ microcrystalline เซลลูโลส; ครอสโพวิโดน (ชนิด A); ซิลิกา, ปราศจากคอลลอยด์; แมกนีเซยีมส
เตียเรต; hypromellose (ชนิดทดแทน 2910 (3 mPa.s)); มาโครกอล 4000; แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์ 
(E171); ไอรอนออกไซด์ สีเหลือง (E172)

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Exforge 10 มก./160 มก.
สารออกฤทธิ์ของ Exforge คือ amlodipine (เช่น amlodipine besylate) และ valsartan แต่ละเม็ดประกอบ
ด้วยแอมโลดิพีน 10 มก. และวาลซาร์แทน 160 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ microcrystalline เซลลูโลส; ครอสโพวิโดน (ชนิด A); ซิลิกา, ปราศจากคอลลอยด์; แมกนีเซยีมส
เตียเรต; hypromellose (ชนิดทดแทน 2910 (3 mPa.s)); มาโครกอล 4000; แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์ 
(E171); เหล็กออกไซด์ สีเหลือง (E172) เหล็กออกไซด์ สีแดง (E172)

Exforge หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค
Exforge 5 มก./80 มก. เม็ดมีลักษณะกลมและสีเหลืองเข้มโดยมี "NVR" อยู่ด้านหนึ่งและ "NV" อยู่อีกด้านหนึ่ง ขนาด
โดยประมาณ: เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.20 มม.

Exforge 5 มก./160 มก. เม็ดเป็นรูปไข่และสีเหลืองเข้ม "NVR" ที่ด้านหนึ่งและ "ECE" ที่อีกด้านหนึ่งขนาด
โดยประมาณ: 14.2 มม. (ยาว) x 5.7 มม. (กว้าง)

Exforge 10 มก./160 มก. เม็ดมีรูปไข่และสีเหลืองอ่อนโดยมี "NVR" อยูด่้านหนึ่งและ "UIC" อยู่อีกด้านหนึ่ง
ขนาดโดยประมาณ: 14.2 มม. (ยาว) x 5.7 มม. (กว้าง)

Exforge มีจําหน่ายในแพ็คที่ประกอบด้วย 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 หรือ 280 เม็ดและในแพ็คหลายกล่อง
ประกอบด้วย 4 กล่องแต่ละกล่องมี 70 เม็ดหรือ 20 กล่องแต่ละกล่องมี 14 เม็ด แพ็คทั้งหมดมีตุ่มมาตรฐาน 
แพ็คแท็บเล็ต 56, 98 และ 280 มจีําหน่ายเพิ่มเติมโดยมีแผลพุพองขนาดยาเป็นหน่วย

ขนาดบรรจุภัณฑ์อาจไมค่รบทุกขนาดในประเทศของคุณ

ผู้ถืออนุญาตการตลาด Novartis 
Europharm Limited Vista 
Building
Elm Park, Merrion Road 
Dublin 4
ไอร์แลนด์
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ผู้ผลิต
Novartis Farmacéutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, บาร์เซโลนา สเปน

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่ของผูถ้ือสิทธิ์การตลาด:

ประเทศอังกฤษ
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
โทร: +44 1276 698370

แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/2019

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับยานีม้ีอยู่ในเว็บไซต์ European Medicines Agency: http://
www.ema.europa.eu
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