
exforge®5 mg/80 mg film kaplı tablet 
Exforge®5 mg/160 mg film kaplı tablet 

Exforge®10 mg/160 mg film kaplı tabletler
amlodipin/valsartan

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?

1. EXFORGE nedir ve ne için kullanılır?
2. Exforge'u kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Exforge nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Exforge nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. EXFORGE nedir ve ne için kullanılır?

Exforge tabletleri amlodipin ve valsartan adı verilen iki madde içerir. Bu maddelerin her ikisi de yüksek tansiyonu 
kontrol etmeye yardımcı olur.
- Amlodipin, "kalsiyum kanal blokerleri" adı verilen bir madde grubuna aittir. Amlodipin, 

kalsiyumun kan damarı duvarına hareketini durdurur ve bu da kan damarlarının gerilmesini 
engeller.
Valsartan, "anjiyotensin-II reseptör antagonistleri" adı verilen bir madde grubuna aittir. 
Anjiyotensin II vücut tarafından üretilir ve kan damarlarını sıkılaştırarak kan basıncını yükseltir. 
Valsartan, anjiyotensin II'nin etkisini bloke ederek çalışır.

Bu, bu maddelerin her ikisinin de kan damarlarının daralmasını durdurmaya yardımcı olduğu anlamına gelir. Sonuç 
olarak, kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.

-

Exforge, kan basıncı tek başına amlodipin veya valsartan ile yeterince kontrol edilmeyen yetişkinlerde yüksek 
kan basıncını tedavi etmek için kullanılır.

2. Exforge'u kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Exforge almayın
- Amlodipine veya diğer kalsiyum kanal blokerlerine karşı alerjiniz varsa. Bu, kaşıntı, 

ciltte kızarıklık veya nefes almada zorluk içerebilir.
Valsartan veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da 
listelenmiştir). Alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, Exforge'u almadan önce doktorunuzla konuşun. 
Şiddetli karaciğer problemleriniz veya biliyer siroz veya kolestaz gibi safra problemleriniz varsa. 3 aydan 
fazla hamileyseniz. (Ayrıca erken gebelikte Exforge'dan kaçınmak daha iyidir, bkz. Hamilelik bölümü).

Şiddetli düşük kan basıncınız (hipotansiyon) varsa.

-

-
-

-
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- Aort kapağında daralma (aort stenozu) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücuda 
yeterince kan sağlayamaması durumu) varsa.
Kalp krizinden sonra kalp yetmezliği çekiyorsanız.
Şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa ve aliskiren içeren kan basıncını 
düşüren bir ilaçla tedavi ediliyorsanız.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, EXFORGE almayınız ve doktorunuzla konuşunuz..

-
-

Uyarılar ve önlemler
Exforge almadan önce doktorunuzla konuşun:
-
-
-

Hastaysanız (kusma veya ishal). Karaciğer 
veya böbrek problemleriniz varsa.
Böbrek nakli geçirdiyseniz veya böbrek arterlerinizde daralma olduğu söylendiyse.

"Birincil hiperaldosteronizm" olarak adlandırılan böbrek bezlerini etkileyen bir durumunuz varsa. 
Kalp yetmezliğiniz varsa veya kalp krizi geçirdiyseniz. Başlangıç   dozu için doktorunuzun 
talimatlarına dikkatle uyunuz. Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu da kontrol edebilir. Doktorunuz 
size kalbinizdeki kapakçıklarda daralma olduğunu (“aort veya mitral darlığı” olarak adlandırılır) veya 
kalp kasınızın kalınlığının anormal şekilde arttığını (“obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati” olarak 
adlandırılır) söylediyse.
Diğer ilaçları (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri dahil) alırken özellikle yüz 
ve boğazda şişlik yaşadıysanız. Bu semptomları yaşarsanız, EXFORGE almayı bırakın ve 
hemen doktorunuzla iletişime geçin. Bir daha asla Exforge almamalısın.

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız:
-

-
-

-

-

-
Bir ACE inhibitörü (örneğin enalapril, lisinopril, ramipril), özellikle diyabetle ilgili 
böbrek problemleriniz varsa.
aliskiren.-

Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu, kan basıncınızı ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) 
miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

Ayrıca “Exforge almayınız” başlığı altındaki bilgilere bakınız.

Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, Exforge almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Çocuklar ve ergenler
Exforge'un çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Exforge
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz. Doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi ve/veya başka önlemler alması gerekebilir. Bazı durumlarda 
ilaçlardan birini almayı bırakmanız gerekebilir. Bu, özellikle aşağıda listelenen ilaçlar için geçerlidir:

- ACE inhibitörleri veya aliskiren ("Exforge almayınız" ve "Uyarılar ve önlemler" başlıkları altındaki 
bilgilere de bakınız);
diüretikler ("su tabletleri" olarak da adlandırılan ve ürettiğiniz idrar miktarını artıran bir ilaç 
türü);
lityum (bazı depresyon türlerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç);
potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz ikameleri ve 
potasyum düzeylerini artırabilecek diğer maddeler;
Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) veya seçici siklooksijenaz-2 inhibitörleri (COX-2 
inhibitörleri) olarak adlandırılan belirli ağrı kesici türleri. Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu da 
kontrol edebilir;
antikonvülsan ajanlar (örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon);

-

-
-

-

-

2



-
-
-
-
-

Sarı Kantaron;
nitrogliserin ve diğer nitratlar veya "vazodilatörler" olarak adlandırılan diğer maddeler; 
HIV/AIDS için kullanılan ilaçlar (örn. ritonavir, indinavir, nelfinavir); mantar 
enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol);
bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (rifampisin, eritromisin, klaritromisin, 
talitromisin gibi);
verapamil, diltiazem (kalp ilaçları);
simvastatin (yüksek kolesterol seviyelerini kontrol etmek için kullanılan bir 
ilaç); dantrolen (şiddetli vücut ısısı anormallikleri için infüzyon); Organ 
nakli reddine karşı koruma için kullanılan ilaçlar (siklosporin).

-
-
-
-

Yiyecek ve içecek ile exforge
Greyfurt ve greyfurt suyu Exforge kullanan kişiler tarafından tüketilmemelidir. Bunun nedeni, greyfurt 
ve greyfurt suyunun, aktif madde amlodipinin kan seviyelerinde bir artışa yol açabilmesidir ve bu, 
Exforge'un kan basıncını düşürücü etkisinde öngörülemeyen bir artışa neden olabilir.

Hamilelik ve emzirme 
Gebelik
olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söylemelisiniz (veya olabilir ) hamile. Doktorunuz 
normalde hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez EXFORGE almayı 
bırakmanızı ve EXFORGE yerine başka bir ilaç almanızı tavsiye eder. Exforge hamileliğin erken 
döneminde (ilk 3 ay) önerilmez ve 3 aydan fazla hamilelikte alınmamalıdır, çünkü hamileliğin 
üçüncü ayından sonra kullanılması bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Emzirme
Emziriyorsanız doktorunuza söyleyinizveya emzirmeye başlamak üzere . Amlodipinin küçük 
miktarlarda anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Emziren anneler için Exforge önerilmez ve 
özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya erken doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin 
için başka bir tedavi seçebilir.

Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanma
Bu ilaç başınızı döndürebilir. Bu, ne kadar iyi konsantre olabileceğinizi etkileyebilir. Bu nedenle, bu ilacın sizi nasıl 
etkileyeceğinden emin değilseniz, araba kullanmayın, makine kullanmayın veya konsantre olmanız gereken diğer 
faaliyetleri yapmayın.

3. Exforge nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza danışın. 
Bu, en iyi sonuçları almanıza ve yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Normal Exforge dozu günde bir tablettir.
-
-
-

İlacınızı her gün aynı saatte almanız tercih edilir. 
Tabletleri bir bardak su ile yutunuz.
Exforge'u yemek olsun veya olmasın alabilirsin. Exforge'u greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte 
almayınız.

Tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak doktorunuz daha yüksek veya daha düşük bir doz önerebilir.

Öngörülen dozu aşmayın.
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Exforge ve yaşlılar (65 yaş ve üzeri)
Dozunuzu arttırırken doktorunuz dikkatli olmalıdır.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Exforge kullandıysanız

Çok fazla Exforge tableti aldıysanız veya tabletlerinizi başka biri aldıysa hemen bir 
doktora danışın.

Exforge'u kullanmayı unutursanız
Bu ilacı almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Ardından bir sonraki dozunuzu her zamanki 
saatinde alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, unuttuğunuz dozu atlayın. Unutulan bir 
tableti telafi etmek için çift doz almayınız.

Exforge almayı bırakırsanız
Exforge ile tedavinizi durdurmak hastalığınızın daha da kötüleşmesine neden olabilir. Doktorunuz 
söylemedikçe ilacınızı almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Bazı yan etkiler ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir:
Birkaç hasta bu ciddi yan etkileri yaşadı(1000 kişiden 1'ini etkileyebilir).Aşağıdakilerden 
herhangi biri olursa, derhal doktorunuza söyleyiniz:
Döküntü, kaşıntı, yüzde veya dudaklarda veya dilde şişme, nefes almada zorluk, düşük tansiyon 
(baygınlık hissi, sersemlik hissi) gibi semptomlarla alerjik reaksiyon.

Exforge'un diğer olası yan etkileri:
Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): Grip (grip); tıkalı burun, boğaz ağrısı ve yutulduğunda rahatsızlık; 
baş ağrısı; kolların, ellerin, bacakların, ayak bileklerinin veya ayakların şişmesi; yorgunluk; asteni 
(zayıflık); yüz ve/veya boyunda kızarıklık ve sıcaklık hissi.
Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir): Baş dönmesi; mide bulantısı ve karın ağrısı; kuru ağız; ellerde veya 
ayaklarda uyuşukluk, karıncalanma veya uyuşma; baş dönmesi; çarpıntı dahil hızlı kalp atışı; ayağa kalkarken baş 
dönmesi; öksürük; ishal; kabızlık; deri döküntüsü, cildin kızarıklığı; eklem şişmesi, sırt ağrısı; eklemlerde ağrı.

Seyrek (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir): Endişeli hissetme; kulak çınlaması (kulak çınlaması); bayılma; 
normalden daha fazla idrar yapma veya daha fazla idrar yapma isteği duyma; bir ereksiyon elde edememe 
veya sürdürememe; ağırlık hissi; baş dönmesi, baş dönmesi gibi semptomlarla düşük tansiyon; asiri 
terleme; vücudunuzun her yerinde deri döküntüsü; kaşıntı; kas spazmı.
Bunlardan herhangi biri sizi ciddi şekilde etkiliyorsa, doktorunuza söyleyiniz.

Tek başına amlodipin veya valsartan ile bildirilen ve Exforge ile gözlenmeyen veya Exforge 
ile olduğundan daha sık görülen yan etkiler:

amlodipin
Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki çok nadir, ciddi yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız 
hemen bir doktora danışın:
- Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada zorluk.
- Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi.

- Nefes almada büyük zorluklara neden olan dil ve boğazın şişmesi.
- Yoğun deri döküntüsü, kurdeşen, tüm vücudunuzda derinin kızarması, şiddetli kaşıntı, kabarma, deride 

soyulma ve şişme, mukoza zarının iltihaplanması (Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal 
nekroliz) veya diğer alerjik reaksiyonlar dahil şiddetli deri reaksiyonları reaksiyonlar. Kalp krizi, 
anormal kalp atışı.-
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- Çok kötü olma hissi ile birlikte şiddetli karın ve sırt ağrısına neden olabilen iltihaplı 
pankreas.

Aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri size sorun çıkarırsa veya bir haftadan 
uzun sürerse doktorunuza başvurmalısınız.
Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir):Baş dönmesi, uyku hali; çarpıntı (kalp atışınızın farkındalığı); 
kızarma, ayak bileği şişmesi (ödem); karın ağrısı, hasta hissetme (bulantı).
Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir):Duygudurum değişiklikleri, anksiyete, depresyon, 
uykusuzluk, titreme, tat alma anormallikleri, bayılma, ağrı hissinin kaybı; görme bozuklukları, görme 
bozukluğu, kulaklarda çınlama; düşük kan basıncı; burun zarının iltihaplanmasının neden olduğu 
hapşırma/burun akıntısı (rinit); hazımsızlık, kusma (hasta olmak); saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte 
kaşıntı, ciltte renk değişikliği; idrar yapmada bozukluk, gece idrara çıkma ihtiyacının artması, idrara çıkma 
sayısında artış; Erkeklerde ereksiyon olamama, göğüslerde rahatsızlık veya büyüme, ağrı, kendini iyi 
hissetmeme, kas ağrısı, kas krampları; ağırlık artışı veya azalması.
Seyrek (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):Bilinç bulanıklığı, konfüzyon.

Çok seyrek (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, anormal 
morarma veya kolay kanamaya (kırmızı kan hücresi hasarı) neden olabilecek kan trombositlerinde 
azalma; kanda aşırı şeker (hiperglisemi); diş etlerinin şişmesi, karın şişkinliği (gastrit); anormal 
karaciğer fonksiyonu, karaciğer iltihabı (hepatit), derinin sararması (sarılık), bazı tıbbi testleri 
etkileyebilecek karaciğer enzim artışı; artan kas gerginliği; kan damarlarının iltihaplanması, genellikle 
deri döküntüsü, ışığa duyarlılık; sertlik, titreme ve/veya hareket bozukluklarını birleştiren bozukluklar.

valsartan
Bilinmiyor (mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor):Enfeksiyonlara bağlı olarak kırmızı kan hücrelerinde 
azalma, ateş, boğaz ağrısı veya ağız yaraları; spontan kanama veya morarma; kandaki yüksek potasyum seviyesi; 
anormal karaciğer testi sonuçları; böbrek fonksiyonlarında azalma ve böbrek fonksiyonlarında ciddi azalma; esas 
olarak yüz ve boğazda şişme; kas ağrısı; döküntü, morumsu-kırmızı lekeler; ateş; kaşıntı; alerjik reaksiyon; kabaran 
cilt (dermatit büllöz denilen bir durumun belirtisi).

Bunlardan herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuza söyleyiniz.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası 
yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın). Yan etkileri bildirerek, bu 
ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Birleşik Krallık Sarı Kart Şeması
Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple 
App Store'da MHRA Sarı Kartını arayın

5. Exforge nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı karton ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

30°C'nin üzerinde saklamayın.

Nemden korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.

Hasarlı veya kurcalanma belirtileri gösteren herhangi bir Exforge paketini kullanmayın.
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6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Exforge'un içeriği

Exforge 5 mg/80 mg film kaplı tabletler
Exforge'un aktif maddeleri amlodipin (amlodipin besilat olarak) ve valsartandır. Her tablet 5 
mg amlodipin ve 80 mg valsartan içerir.

Diğer bileşenler selüloz mikrokristalindir; krospovidon (tip A); silika, koloidal susuz; 
magnezyum stearat; hipromelloz (ikame türü 2910 (3 mPa.s)); makrogol 4000; talk, titanyum 
dioksit (E171); demir oksit, sarı (E172).

Exforge 5 mg/160 mg film kaplı tabletler
Exforge'un aktif maddeleri amlodipin (amlodipin besilat olarak) ve valsartandır. Her tablet 5 
mg amlodipin ve 160 mg valsartan içerir.

Diğer bileşenler selüloz mikrokristalindir; krospovidon (tip A); silika, koloidal susuz; 
magnezyum stearat; hipromelloz (ikame türü 2910 (3 mPa.s)); makrogol 4000; talk, titanyum 
dioksit (E171); demir oksit, sarı (E172).

Exforge 10 mg/160 mg film kaplı tabletler
Exforge'un aktif maddeleri amlodipin (amlodipin besilat olarak) ve valsartandır. Her tablet 10 
mg amlodipin ve 160 mg valsartan içerir.

Diğer bileşenler selüloz mikrokristalindir; krospovidon (tip A); silika, koloidal susuz; magnezyum 
stearat; hipromelloz (ikame türü 2910 (3 mPa.s)); makrogol 4000; talk, titanyum dioksit (E171); 
demir oksit, sarı (E172), demir oksit, kırmızı (E172).

Exforge'un görünüşü ve paketin içeriği
Exforge 5 mg/80 mg tabletler, bir tarafında "NVR" ve diğer tarafında "NV" yazan yuvarlak ve koyu sarı 
renktedir. Yaklaşık boyut: çap 8,20 mm.

Exforge 5 mg/160 mg tabletler, bir tarafta oval ve koyu sarı “NVR” ve diğer tarafta “ECE”dir.
Yaklaşık boyut: 14,2 mm (uzunluk) x 5,7 mm (genişlik).

Exforge 10 mg/160 mg tabletler, bir tarafında "NVR" ve diğer tarafında "UIC" yazan oval ve açık 
sarıdır.Yaklaşık boyut: 14,2 mm (uzunluk) x 5,7 mm (genişlik).

Exforge, 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 veya 280 tablet içeren paketlerde ve her biri 70 tablet içeren 4 
karton veya her biri 14 tablet içeren 20 karton içeren çoklu paketlerde mevcuttur. Tüm paketler 
standart blisterler ile mevcuttur; 56, 98 ve 280 tabletlik paketlerde ayrıca delikli birim doz blisterler 
mevcuttur.

Ülkenizde tüm paket boyutları mevcut olmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Novartis Europharm Limited Vista 
Binası
Elm Parkı, Merrion Yolu 
Dublin 4
İrlanda
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Üretici firma
Novartis Farmaceutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, Barselona İspanya

Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle 
iletişime geçin:

Birleşik Krallık
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Bu broşür en son 07/2019 tarihinde revize edilmiştir.

Diğer bilgi kaynakları
Bu ilaçla ilgili ayrıntılı bilgi Avrupa İlaç Ajansı web sitesinde mevcuttur: http://
www.ema.europa.eu
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