
Exforge®Viên nén bao phim 5 mg / 80 mg 
Exforge®Viên nén bao phim 5 mg / 160 mg 

Exforge®Viên nén bao phim 10 mg / 160 mg
amlodipine / valsartan

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng cho bạn.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
- Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi 

dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

-

Nội dung trong tờ rơi này
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2. Những điều bạn cần biết trước khi tham gia Exforge
3. Làm thế nào để lấy Exforge
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ Exforge
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Exforge là gì và nó được sử dụng để làm gì

Viên nén Exforge chứa hai chất được gọi là amlodipine và valsartan. Cả hai chất này đều giúp 
kiểm soát huyết áp cao.
- Amlodipine thuộc về một nhóm chất được gọi là "thuốc chẹn kênh canxi". Amlodipine 

ngăn không cho canxi di chuyển vào thành mạch máu, làm mạch máu không bị thắt lại.

Valsartan thuộc về một nhóm các chất được gọi là “chất đối kháng thụ thể angiotensin-II”. 
Angiotensin II được cơ thể sản xuất và làm cho các mạch máu thắt lại, do đó làm tăng huyết áp. 
Valsartan hoạt động bằng cách ngăn chặn tác dụng của angiotensin II.

Điều này có nghĩa là cả hai chất này đều giúp ngăn chặn sự thắt chặt của các mạch máu. Kết quả là, 
các mạch máu giãn ra và huyết áp được hạ xuống.

-

Exforge được sử dụng để điều trị huyết áp cao ở người lớn mà huyết áp không được kiểm 
soát đủ bằng amlodipine hoặc valsartan.

2. Những điều bạn cần biết trước khi tham gia Exforge

Đừng dùng Exforge
- nếu bạn bị dị ứng với amlodipine hoặc với bất kỳ thuốc chẹn kênh canxi nào khác. Điều 

này có thể bao gồm ngứa, đỏ da hoặc khó thở.
nếu bạn bị dị ứng với valsartan hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6). 
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị dị ứng, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng Exforge. nếu bạn có vấn đề 
nghiêm trọng về gan hoặc các vấn đề về mật như xơ gan mật hoặc ứ mật. nếu bạn đang mang thai hơn 3 
tháng. (Cũng tốt hơn để tránh Exforge trong thời kỳ đầu mang thai, xem phần Mang thai).

nếu bạn bị huyết áp thấp nghiêm trọng (hạ huyết áp).

-

-
-

-
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- nếu bạn bị hẹp van động mạch chủ (hẹp eo động mạch chủ) hoặc sốc tim (tình trạng 
tim của bạn không thể cung cấp đủ máu cho cơ thể).
nếu bạn bị suy tim sau một cơn đau tim.
nếu bạn bị tiểu đường hoặc suy giảm chức năng thận và bạn đang điều trị bằng 
thuốc hạ huyết áp có chứa aliskiren.

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn, không dùng Exforge và nói chuyện với bác sĩ của bạn.

-
-

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng Exforge:

-
-
-

nếu bạn bị ốm (nôn mửa hoặc tiêu chảy). nếu 
bạn có vấn đề về gan hoặc thận.
nếu bạn đã được ghép thận hoặc nếu bạn được thông báo rằng bạn bị hẹp động 
mạch thận.
nếu bạn có một tình trạng ảnh hưởng đến các tuyến thận được gọi là "cường aldosteron 
nguyên phát". nếu bạn đã bị suy tim hoặc đã trải qua một cơn đau tim. Làm theo hướng dẫn 
của bác sĩ về liều bắt đầu một cách cẩn thận. Bác sĩ cũng có thể kiểm tra chức năng thận của 
bạn. nếu bác sĩ nói với bạn rằng bạn bị hẹp các van trong tim (gọi là "hẹp động mạch chủ hoặc 
hẹp van hai lá") hoặc độ dày của cơ tim tăng lên bất thường (được gọi là "bệnh cơ tim phì đại 
tắc nghẽn").
nếu bạn bị sưng, đặc biệt là ở mặt và cổ họng, khi đang dùng các loại thuốc khác (bao gồm cả 
thuốc ức chế men chuyển angiotensin). Nếu bạn có những triệu chứng này, hãy ngừng dùng 
Exforge và liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức. Bạn không bao giờ nên dùng Exforge nữa.

nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây được sử dụng để điều trị huyết áp cao:
-

-
-

-

-

-
một chất ức chế ACE (ví dụ như enalapril, lisinopril, ramipril), đặc biệt nếu bạn có các vấn đề về 
thận liên quan đến tiểu đường.
aliskiren.-

Bác sĩ có thể kiểm tra chức năng thận, huyết áp và lượng chất điện giải (ví dụ như kali) trong 
máu của bạn một cách đều đặn.

Xem thêm thông tin dưới tiêu đề “Đừng dùng Exforge”.

Nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn, hãy nói với bác sĩ của bạn trước khi dùng Exforge.

Trẻ em và thanh thiếu niên
Việc sử dụng Exforge ở trẻ em và thanh thiếu niên không được khuyến khích (dưới 18 tuổi).

Các loại thuốc khác và Exforge
Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Bác sĩ của bạn 
có thể cần thay đổi liều lượng của bạn và / hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác. Trong một số trường hợp, bạn có 
thể phải ngừng dùng một trong các loại thuốc. Điều này đặc biệt áp dụng cho các loại thuốc được liệt kê dưới đây:

- Thuốc ức chế ACE hoặc aliskiren (xem thêm thông tin dưới tiêu đề “Không dùng Exforge” và “Cảnh báo và 
biện pháp phòng ngừa”);
thuốc lợi tiểu (một loại thuốc còn được gọi là “viên nước” làm tăng lượng nước tiểu bạn sản 
xuất);
lithium (một loại thuốc được sử dụng để điều trị một số loại trầm cảm);
thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali, chất bổ sung kali, chất thay thế muối có chứa kali và các 
chất khác có thể làm tăng nồng độ kali;
một số loại thuốc giảm đau được gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hoặc chất ức 
chế chọn lọc cyclooxygenase-2 (chất ức chế COX-2). Bác sĩ cũng có thể kiểm tra chức năng thận 
của bạn;
thuốc chống co giật (ví dụ như carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin, primidone);

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

St. John's wort;
nitroglycerin và các nitrat khác, hoặc các chất khác được gọi là “thuốc giãn mạch”; 
thuốc được sử dụng cho HIV / AIDS (ví dụ như ritonavir, indinavir, nelfinavir); 
thuốc dùng để điều trị nhiễm nấm (ví dụ: ketoconazole, itraconazole);
thuốc dùng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn (như rifampicin, erythromycin, clarithromycin, 
talithromycin);
verapamil, diltiazem (thuốc tim);
simvastatin (một loại thuốc dùng để kiểm soát mức cholesterol cao); 
dantrolene (tiêm truyền cho những bất thường về thân nhiệt nghiêm 
trọng); thuốc dùng để bảo vệ chống thải ghép (ciclosporin).

-
-
-
-

Rèn luyện sức khỏe với đồ ăn và thức uống

Những người đang dùng Exforge không nên uống bưởi và nước ép bưởi. Điều này là do 
bưởi và nước ép bưởi có thể dẫn đến tăng nồng độ trong máu của hoạt chất amlodipine, có 
thể gây ra sự gia tăng khó lường đối với tác dụng hạ huyết áp của Exforge.

Mang thai và cho con bú 
Thai kỳ
Bạn phải nói với bác sĩ của bạn nếu bạn nghĩ rằng bạn đang (hoặc có thể trở thành ) có thai. Thông thường, 
bác sĩ sẽ khuyên bạn ngừng dùng Exforge trước khi mang thai hoặc ngay sau khi bạn biết mình có thai và 
sẽ khuyên bạn dùng một loại thuốc khác thay vì Exforge. Không nên dùng Exforge trong thời kỳ đầu mang 
thai (3 tháng đầu), và không được dùng khi mang thai trên 3 tháng, vì có thể gây hại nghiêm trọng cho thai 
nhi nếu dùng sau tháng thứ 3 của thai kỳ.

Cho con bú
Nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang cho con búhoặc sắp bắt đầu cho con bú . Amlodipine đã được chứng 
minh là có thể đi vào sữa mẹ với một lượng nhỏ. Exforge không được khuyến cáo cho các bà mẹ đang cho 
con bú và bác sĩ có thể chọn phương pháp điều trị khác cho bạn nếu bạn muốn cho con bú, đặc biệt nếu 
con bạn là trẻ sơ sinh hoặc sinh non.

Hãy hỏi ý kiến   của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Lái xe và sử dụng máy móc
Thuốc này có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ bạn có thể tập trung. Vì vậy, nếu bạn 
không biết chắc thuốc này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào, bạn không nên lái xe, sử dụng máy móc hoặc làm các hoạt 
động cần tập trung khác.

3. Làm thế nào để lấy Exforge

Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn. 
Điều này sẽ giúp bạn có được kết quả tốt nhất và giảm nguy cơ tác dụng phụ.

Liều thông thường của Exforge là một viên mỗi ngày.
-
-
-

Tốt hơn là bạn nên uống thuốc vào cùng một thời điểm mỗi 
ngày. Nuốt viên thuốc với một cốc nước.
Bạn có thể dùng Exforge có hoặc không có thức ăn. Không dùng Exforge với bưởi hoặc nước ép bưởi.

Tùy thuộc vào cách bạn đáp ứng với điều trị, bác sĩ có thể đề xuất liều cao hơn hoặc thấp hơn.

Không dùng quá liều lượng quy định.
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Người lớn tuổi trở lên (65 tuổi trở lên)
Bác sĩ của bạn nên thận trọng khi tăng liều của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Nếu bạn dùng nhiều Exforge hơn mức cần thiết
Nếu bạn đã dùng quá nhiều viên Exforge, hoặc nếu ai đó đã uống thuốc của bạn, hãy tham khảo ý kiến   bác 
sĩ ngay lập tức.

Nếu bạn quên dùng Exforge
Nếu bạn quên uống thuốc này, hãy uống ngay khi nhớ ra. Sau đó dùng liều tiếp theo vào thời gian bình 
thường. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều bạn đã quên. Không dùng liều gấp đôi 
để bù cho một viên thuốc đã quên.

Nếu bạn ngừng dùng Exforge
Việc ngừng điều trị bằng Exforge có thể khiến bệnh của bạn trở nên trầm trọng hơn. Đừng ngừng 
dùng thuốc trừ khi bác sĩ yêu cầu.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức:
Một số bệnh nhân đã gặp phải những tác dụng phụ nghiêm trọng này(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người).Nếu bất kỳ 
điều nào sau đây xảy ra, hãy nói ngay với bác sĩ của bạn:
Phản ứng dị ứng với các triệu chứng như phát ban, ngứa, sưng mặt, môi hoặc lưỡi, khó 
thở, huyết áp thấp (cảm giác ngất xỉu, choáng váng).

Các tác dụng phụ khác có thể xảy ra của Exforge:

Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người): Cúm (cúm); nghẹt mũi, đau họng và khó chịu khi 
nuốt; đau đầu; sưng cánh tay, bàn tay, chân, mắt cá chân hoặc bàn chân; sự mệt mỏi; suy nhược (suy 
nhược); đỏ và cảm giác nóng của mặt và / hoặc cổ.
Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người): Chóng mặt; buồn nôn và đau bụng; khô 
miệng; buồn ngủ, ngứa ran hoặc tê tay hoặc chân; chóng mặt; tim đập nhanh bao gồm cả đánh trống 
ngực; chóng mặt khi đứng lên; ho; bệnh tiêu chảy; táo bón; phát ban da, đỏ da; sưng khớp, đau lưng; đau 
các khớp.
Hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người): Cảm thấy lo lắng; ù tai (ù tai); ngất xỉu; đi tiểu nhiều hơn 
bình thường hoặc cảm thấy muốn đi tiểu nhiều hơn; không có khả năng có được hoặc duy trì sự cương 
cứng; cảm giác nặng nề; huyết áp thấp với các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng; đổ quá nhiều mồ 
hôi; phát ban da trên khắp cơ thể của bạn; ngứa; co thắt cơ.
Nếu bất kỳ điều nào trong số này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Các tác dụng phụ được báo cáo khi dùng riêng amlodipine hoặc valsartan và không quan sát thấy với Exforge 
hoặc được quan sát với tần suất cao hơn so với Exforge:

Amlodipine
Tham khảo ý kiến   bác sĩ ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào rất hiếm gặp sau 
khi dùng thuốc này:
- Đột ngột thở khò khè, đau ngực, thở gấp hoặc khó thở.
- Sưng mí mắt, mặt hoặc môi.
- Sưng lưỡi và cổ họng gây khó thở.
- Phản ứng da nghiêm trọng bao gồm phát ban da dữ dội, nổi mề đay, đỏ da toàn thân, 

ngứa dữ dội, phồng rộp, bong tróc và sưng da, viêm màng nhầy (Hội chứng Stevens-
Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc) hoặc dị ứng khác các phản ứng. Đau tim, tim đập 
bất thường.-
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- Tuyến tụy bị viêm, có thể gây ra đau bụng và lưng dữ dội kèm theo cảm giác rất khó 
chịu.

Các tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo. Nếu bất kỳ điều nào trong số này khiến bạn gặp vấn đề hoặc nếu chúng 
kéo dài hơn một tuần, bạn nên liên hệ với bác sĩ của mình.
Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người):Chóng mặt, buồn ngủ; đánh trống ngực (nhận biết về nhịp tim của 
bạn); đỏ bừng, sưng mắt cá chân (phù nề); đau bụng, cảm thấy buồn nôn (buồn nôn).
Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người):Thay đổi tâm trạng, lo lắng, 
trầm cảm, khó ngủ, run rẩy, vị giác bất thường, ngất xỉu, mất cảm giác đau; rối loạn thị giác, 
suy giảm thị lực, ù tai; huyết áp thấp; hắt hơi / sổ mũi do viêm niêm mạc mũi (viêm mũi); 
khó tiêu, nôn mửa (bị ốm); rụng tóc, tăng tiết mồ hôi, ngứa da, đổi màu da; rối loạn đi tiểu, 
tăng nhu cầu đi tiểu đêm, tăng số lần đi tiểu; không có khả năng cương cứng, khó chịu 
hoặc mở rộng vú ở nam giới, đau, cảm thấy không khỏe, đau cơ, chuột rút cơ; tăng hoặc 
giảm trọng lượng.
Hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người):Lú lẫn.
Rất hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10.000 người):Giảm số lượng bạch cầu, giảm tiểu cầu 
trong máu có thể dẫn đến đánh răng bất thường hoặc dễ chảy máu (tổn thương hồng cầu); 
lượng đường dư thừa trong máu (tăng đường huyết); sưng lợi, chướng bụng (viêm dạ dày); chức 
năng gan bất thường, viêm gan (viêm gan), vàng da (vàng da), tăng men gan có thể ảnh hưởng 
đến một số xét nghiệm y tế; tăng căng cơ; viêm các mạch máu thường có phát ban trên da, nhạy 
cảm với ánh sáng; rối loạn kết hợp cứng, run và / hoặc rối loạn vận động.

Valsartan
Không xác định (không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn):Giảm hồng cầu, sốt, đau họng 
hoặc lở miệng do nhiễm trùng; chảy máu hoặc bầm tím tự phát; mức độ cao của kali trong máu; 
kết quả xét nghiệm gan bất thường; giảm chức năng thận và giảm nghiêm trọng chức năng 
thận; sưng chủ yếu ở mặt và cổ họng; đau cơ; phát ban, đốm đỏ tía; sốt; ngứa; dị ứng; da phồng 
rộp (dấu hiệu của một tình trạng gọi là viêm da bóng nước).

Nếu bạn gặp phải bất kỳ điều nào trong số này, hãy nói với bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể 

xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp (xem chi tiết bên dưới). Bằng cách báo cáo các 

tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

Vương quốc Anh Sơ đồ thẻ vàng
Trang web: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA 
trong Google Play hoặc Apple App Store

5. Cách lưu trữ Exforge

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp và vỉ.

Không lưu trữ trên 30 ° C.

Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ẩm.

Không sử dụng bất kỳ gói Exforge nào đã bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
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6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Exforge chứa những gì

Viên nén bao phim Exforge 5 mg / 80 mg
Các chất hoạt tính của Exforge là amlodipine (như amlodipine besylate) và valsartan. Mỗi viên chứa 
5 mg amlodipine và 80 mg valsartan.

Các thành phần khác là vi tinh thể cellulose; crospovidone (loại A); silica, dạng keo khan; Chất 
Magiê Stearate; hypromellose (loại thay thế 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, titanium 
dioxide (E171); oxit sắt, màu vàng (E172).

Viên nén bao phim Exforge 5 mg / 160 mg
Các chất hoạt tính của Exforge là amlodipine (như amlodipine besylate) và valsartan. Mỗi viên chứa 
5 mg amlodipine và 160 mg valsartan.

Các thành phần khác là vi tinh thể cellulose; crospovidone (loại A); silica, dạng keo khan; Chất 
Magiê Stearate; hypromellose (loại thay thế 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, titanium 
dioxide (E171); oxit sắt, màu vàng (E172).

Viên nén bao phim Exforge 10 mg / 160 mg
Các chất hoạt tính của Exforge là amlodipine (như amlodipine besylate) và valsartan. Mỗi viên chứa 
10 mg amlodipine và 160 mg valsartan.

Các thành phần khác là vi tinh thể cellulose; crospovidone (loại A); silica, dạng keo khan; Chất Magiê 
Stearate; hypromellose (loại thay thế 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, titanium dioxide (E171); oxit 
sắt, màu vàng (E172), oxit sắt, màu đỏ (E172).

Exforge trông như thế nào và nội dung của gói
Viên nén Exforge 5 mg / 80 mg có hình tròn và màu vàng sẫm với “NVR” ở một bên và “NV” ở mặt còn lại. 
Kích thước gần đúng: đường kính 8,20 mm.

Viên nén Exforge 5 mg / 160 mg có hình bầu dục và màu vàng đậm “NVR” ở một mặt và “ECE” ở mặt còn lại.
Kích thước gần đúng: 14,2 mm (chiều dài) x 5,7 mm (chiều rộng).

Viên nén Exforge 10 mg / 160 mg có hình bầu dục và màu vàng nhạt với “NVR” ở một bên và “UIC” ở mặt còn 
lại.Kích thước gần đúng: 14,2 mm (chiều dài) x 5,7 mm (chiều rộng).

Exforge có sẵn trong các gói chứa 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 hoặc 280 viên và trong nhiều gói 
bao gồm 4 hộp, mỗi hộp chứa 70 viên hoặc 20 hộp, mỗi hộp chứa 14 viên. Tất cả các gói 
đều có sẵn với vỉ tiêu chuẩn; các gói 56, 98 và 280 viên nén cũng có sẵn với các vỉ đơn vị 
đục lỗ.

Không phải tất cả các kích thước gói đều có sẵn ở quốc gia của bạn.

Người giữ giấy phép tiếp thị Tòa 
nhà Novartis Europharm Limited 
Vista
Công viên Elm, Đường 
Merrion, Dublin 4
Ailen
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nhà chế tạo
Novartis Farmacéutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, Barcelona Tây Ban Nha

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:

Vương quốc Anh
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Điện 
thoại: +44 1276 698370

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 07/2019

Các nguồn thông tin khác
Thông tin chi tiết về loại thuốc này có trên trang web của Cơ quan Thuốc Châu Âu: http://
www.ema.europa.eu
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