
Exforge®5 mg/80 mg na film-coated na tablet na Exforge

®5 mg/160 mg na film-coated na tablet na Exforge®10 

mg/160 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

amlodipine/valsartan

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Exforge at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Exforge
3. Paano kumuha ng Exforge
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Exforge
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Exforge at para saan ito ginagamit

Ang mga exforge tablet ay naglalaman ng dalawang sangkap na tinatawag na amlodipine at valsartan. Ang parehong mga sangkap na ito ay tumutulong 

upang makontrol ang mataas na presyon ng dugo.

- Ang Amlodipine ay kabilang sa isang pangkat ng mga sangkap na tinatawag na "calcium channel blockers". Pinipigilan ng 

Amlodipine ang pagpasok ng calcium sa pader ng daluyan ng dugo na pumipigil sa paghigpit ng mga daluyan ng dugo.

Ang Valsartan ay kabilang sa isang pangkat ng mga sangkap na tinatawag na "angiotensin-II receptor antagonists". Ang 

Angiotensin II ay ginawa ng katawan at ginagawang humihigpit ang mga daluyan ng dugo, kaya tumataas ang presyon ng 

dugo. Gumagana ang Valsartan sa pamamagitan ng pagharang sa epekto ng angiotensin II.

Nangangahulugan ito na ang parehong mga sangkap na ito ay tumutulong upang ihinto ang pag-igting ng mga daluyan ng dugo. Dahil dito, 

nakakarelaks ang mga daluyan ng dugo at bumababa ang presyon ng dugo.

-

Ang Exforge ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo sa mga nasa hustong gulang na ang presyon ng dugo ay hindi sapat na 

kontrolado gamit ang alinman sa amlodipine o valsartan sa sarili nitong.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Exforge

Huwag kumuha ng Exforge

- kung ikaw ay allergic sa amlodipine o sa anumang iba pang mga blocker ng channel ng calcium. Maaaring may kasama 

itong pangangati, pamumula ng balat o kahirapan sa paghinga.

kung ikaw ay alerdyi sa valsartan o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6). Kung sa tingin mo 

ay maaaring ikaw ay alerdyi, kausapin ang iyong doktor bago kumuha ng Exforge. kung mayroon kang malubhang problema 

sa atay o mga problema sa apdo tulad ng biliary cirrhosis o cholestasis. kung ikaw ay higit sa 3 buwang buntis. (Mas mainam 

din na iwasan ang Exforge sa maagang pagbubuntis, tingnan ang seksyon ng Pagbubuntis).

kung mayroon kang malubhang mababang presyon ng dugo (hypotension).

-

-
-

-
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- kung mayroon kang pagkipot ng aortic valve (aortic stenosis) o cardiogenic shock (isang kondisyon kung saan ang 
iyong puso ay hindi makapagsuplay ng sapat na dugo sa katawan).

kung dumaranas ka ng pagkabigo sa puso pagkatapos ng atake sa puso.

kung mayroon kang diyabetis o may kapansanan sa paggana ng bato at ginagamot ka ng gamot na pampababa ng 

presyon ng dugo na naglalaman ng aliskiren.

Kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo, huwag uminom ng Exforge at makipag-usap sa iyong doktor.

-
-

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor bago kumuha ng Exforge:

-
-
-

kung ikaw ay may sakit (pagsusuka o pagtatae). kung 

mayroon kang mga problema sa atay o bato.

kung ikaw ay nagkaroon ng kidney transplant o kung ikaw ay sinabihan na ikaw ay may narrowing ng iyong 
kidney arteries.
kung mayroon kang kondisyon na nakakaapekto sa mga glandula ng bato na tinatawag na "pangunahing 
hyperaldosteronism". kung ikaw ay nagkaroon ng pagkabigo sa puso o nakaranas ng atake sa puso. Maingat na 
sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor para sa panimulang dosis. Maaari ring suriin ng iyong doktor ang paggana 
ng iyong bato. kung sinabi sa iyo ng iyong doktor na mayroon kang pagkipot ng mga balbula sa iyong puso (tinatawag 
na "aortic o mitral stenosis") o na ang kapal ng iyong kalamnan sa puso ay abnormal na tumaas (tinatawag na 
"obstructive hypertrophic cardiomyopathy").

kung nakaranas ka ng pamamaga, lalo na sa mukha at lalamunan, habang umiinom ng iba pang mga gamot 
(kabilang ang angiotensin converting enzyme inhibitors). Kung nakakuha ka ng mga sintomas na ito, itigil ang pag-
inom ng Exforge at makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. Hindi ka na dapat kumuha ng Exforge muli.

kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo:

-

-
-

-

-

-
isang ACE inhibitor (halimbawa enalapril, lisinopril, ramipril), lalo na kung mayroon kang mga problema sa 
bato na may kaugnayan sa diabetes.

aliskiren.-

Maaaring suriin ng iyong doktor ang paggana ng iyong bato, presyon ng dugo, at ang dami ng mga electrolyte (hal. 
potassium) sa iyong dugo sa mga regular na pagitan.

Tingnan din ang impormasyon sa ilalim ng pamagat na "Huwag kumuha ng Exforge".

Kung ang alinman sa mga ito ay naaangkop sa iyo, sabihin sa iyong doktor bago kumuha ng Exforge.

Mga bata at kabataan
Ang paggamit ng Exforge sa mga bata at kabataan ay hindi inirerekomenda (may edad sa ibaba 18 taong gulang).

Iba pang mga gamot at Exforge
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga gamot. 

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang iyong dosis at/o gumawa ng iba pang pag-iingat. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin 

mong ihinto ang pag-inom ng isa sa mga gamot. Nalalapat ito lalo na sa mga gamot na nakalista sa ibaba:

- Mga ACE inhibitor o aliskiren (tingnan din ang impormasyon sa ilalim ng mga heading na "Huwag kumuha ng Exforge" 
at "Mga babala at pag-iingat");

diuretics (isang uri ng gamot na tinatawag ding "water tablets" na nagpapataas ng dami ng ihi na 
nagagawa mo);
lithium (isang gamot na ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng depresyon);

potassium-sparing diuretics, potassium supplements, salt substitutes na naglalaman ng potassium at iba pang 
substance na maaaring magpapataas ng potassium level;
ilang uri ng mga painkiller na tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs) o selective 
cyclooxygenase-2 inhibitors (COX-2 inhibitors). Ang iyong doktor ay maaari ring suriin ang iyong kidney 
function;
mga ahente ng anticonvulsant (hal. carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin, primidone);

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

St. John's wort;
nitroglycerin at iba pang nitrates, o iba pang mga sangkap na tinatawag na "vasodilators"; mga 

gamot na ginagamit para sa HIV/AIDS (eg ritonavir, indinavir, nelfinavir); mga gamot na ginagamit 

upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal (hal. ketoconazole, itraconazole);

mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyong bacterial (tulad ng rifampicin, erythromycin, clarithromycin, 

talithromycin);

verapamil, diltiazem (mga gamot sa puso);
simvastatin (isang gamot na ginagamit upang makontrol ang mataas na antas ng kolesterol); 

dantrolene (pagbubuhos para sa matinding abnormalidad ng temperatura ng katawan); mga 

gamot na ginagamit upang maprotektahan laban sa pagtanggi sa transplant (ciclosporin).

-
-
-
-

Exforge sa pagkain at inumin
Ang grapefruit at grapefruit juice ay hindi dapat kainin ng mga taong umiinom ng Exforge. Ito ay dahil ang grapefruit at 
grapefruit juice ay maaaring humantong sa pagtaas sa mga antas ng dugo ng aktibong sangkap na amlodipine, na 
maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagtaas ng epekto ng pagbaba ng presyon ng dugo ng Exforge.

Pagbubuntis at pagpapasuso 
Pagbubuntis
Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung sa tingin mo ikaw ay (o maaaring maging ) buntis. Karaniwang pinapayuhan ka ng 
iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng Exforge bago ka mabuntis o sa sandaling malaman mong buntis ka at papayuhan kang 
uminom ng ibang gamot sa halip na Exforge. Ang Exforge ay hindi inirerekomenda sa maagang pagbubuntis (unang 3 buwan), 
at hindi dapat inumin kapag higit sa 3 buwang buntis, dahil maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa iyong sanggol 
kung gagamitin pagkatapos ng ikatlong buwan ng pagbubuntis.

pagpapasuso
Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasusoo malapit nang magsimulang magpasuso . Ang Amlodipine ay ipinakita na pumasa sa 

gatas ng ina sa maliit na halaga. Ang Exforge ay hindi inirerekomenda para sa mga ina na nagpapasuso, at ang iyong doktor ay maaaring 

pumili ng isa pang paggamot para sa iyo kung nais mong magpasuso, lalo na kung ang iyong sanggol ay bagong panganak, o 

ipinanganak nang wala sa panahon.

Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng anumang gamot.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang gamot na ito ay maaaring makaramdam ng pagkahilo. Maaapektuhan nito kung gaano ka kahusay makapag-concentrate. Kaya, kung hindi ka sigurado 

kung paano makakaapekto sa iyo ang gamot na ito, huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng iba pang aktibidad na kailangan mong pag-

ukulan ng pansin.

3. Paano kumuha ng Exforge

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor kung hindi ka sigurado. 

Makakatulong ito sa iyo na makuha ang pinakamahusay na mga resulta at babaan ang panganib ng mga side effect.

Ang karaniwang dosis ng Exforge ay isang tablet bawat araw.

-
-
-

Mas mainam na inumin ang iyong gamot sa parehong oras bawat araw. 

Lunukin ang mga tablet na may isang basong tubig.

Maaari kang kumuha ng Exforg nang may pagkain o walang pagkain. Huwag kumuha ng Exforge na may grapefruit o grapefruit juice.

Depende sa kung paano ka tumugon sa paggamot, maaaring magmungkahi ang iyong doktor ng mas mataas o mas mababang dosis.

Huwag lumampas sa iniresetang dosis.
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Exforge at matatandang tao (edad 65 taong gulang o higit pa)

Ang iyong doktor ay dapat mag-ingat kapag nagdaragdag ng iyong dosis.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Kung kukuha ka ng mas maraming Exforge kaysa sa nararapat

Kung nakainom ka ng masyadong maraming tableta ng Exforge, o kung may ibang nakainom ng iyong mga tablet, kumunsulta 

kaagad sa doktor.

Kung nakalimutan mong kumuha ng Exforge

Kung nakalimutan mong inumin ang gamot na ito, inumin ito sa sandaling maalala mo. Pagkatapos ay kunin ang iyong susunod na dosis sa karaniwang 

oras nito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang dosis na napalampas mo. Huwag kumuha ng dobleng 

dosis para makabawi sa isang nakalimutang tableta.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Exforge

Ang paghinto sa iyong paggamot sa Exforge ay maaaring maging sanhi ng paglala ng iyong sakit. Huwag ihinto ang pag-inom ng iyong gamot 

maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Ang ilang mga side effect ay maaaring malubha at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon:

Ang ilang mga pasyente ay nakaranas ng mga malubhang epekto(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao).Kung nangyari 

ang alinman sa mga sumusunod, sabihin kaagad sa iyong doktor:

Ang reaksiyong alerhiya na may mga sintomas tulad ng pantal, pangangati, pamamaga ng mukha o labi o dila, kahirapan 
sa paghinga, mababang presyon ng dugo (pakiramdam ng pagkahilo, pagkahilo).

Iba pang posibleng epekto ng Exforge:
Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao): Influenza (trangkaso); barado ang ilong, namamagang lalamunan at kakulangan 

sa ginhawa kapag lumulunok; sakit ng ulo; pamamaga ng mga braso, kamay, binti, bukung-bukong o paa; pagkapagod; asthenia (kahinaan); 

pamumula at mainit na pakiramdam ng mukha at/o leeg.

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao): Pagkahilo; pagduduwal at pananakit ng tiyan; tuyong bibig; 
antok, pangingilig o pamamanhid ng mga kamay o paa; pagkahilo; mabilis na tibok ng puso kabilang ang palpitations; 
pagkahilo sa pagtayo; ubo; pagtatae; pagtitibi; pantal sa balat, pamumula ng balat; magkasanib na pamamaga, sakit sa likod; 
sakit sa mga kasukasuan.
Bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao): Pakiramdam ng pagkabalisa; tugtog sa tainga (tinnitus); nanghihina; paglabas ng mas 

maraming ihi kaysa sa normal o pakiramdam ng higit na pagnanasang umihi; kawalan ng kakayahan upang makakuha o mapanatili ang isang 

paninigas; pandamdam ng bigat; mababang presyon ng dugo na may mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkahilo; Sobra-sobrang pagpapawis; 

pantal sa balat sa buong katawan; nangangati; pamumulikat ng kalamnan.

Kung ang alinman sa mga ito ay lubos na nakakaapekto sa iyo, sabihin sa iyong doktor.

Ang mga side effect na iniulat sa amlodipine o valsartan lamang at alinman ay hindi naobserbahan sa Exforge o 
naobserbahan na may mas mataas na dalas kaysa sa Exforge:

Amlodipine
Kumunsulta kaagad sa doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na napakabihirang, malubhang epekto 

pagkatapos inumin ang gamot na ito:

- Biglang paghinga, pananakit ng dibdib, igsi ng paghinga o hirap sa paghinga.
- Pamamaga ng talukap ng mata, mukha o labi.
- Pamamaga ng dila at lalamunan na nagdudulot ng matinding kahirapan sa paghinga.
- Matinding reaksyon sa balat kabilang ang matinding pantal sa balat, pamamantal, pamumula ng balat sa iyong buong 

katawan, matinding pangangati, paltos, pagbabalat at pamamaga ng balat, pamamaga ng mauhog lamad 
(Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis) o iba pang allergic mga reaksyon. Atake sa puso, 
abnormal na tibok ng puso.-
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- Namamagang pancreas, na maaaring magdulot ng matinding pananakit ng tiyan at likod na sinamahan ng pakiramdam 
ng napakasakit.

Ang mga sumusunod na epekto ay naiulat. Kung ang alinman sa mga ito ay nagdudulot sa iyo ng mga problema o kung magtatagal sila ng 

higit sa isang linggo, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor.

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao):Pagkahilo, antok; palpitations (kamalayan ng iyong tibok ng puso); 

pamumula, pamamaga ng bukung-bukong (edema); pananakit ng tiyan, pagsusuka (pagduduwal).

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao):Mga pagbabago sa mood, pagkabalisa, depresyon, kawalan ng tulog, 

panginginig, mga abnormalidad sa panlasa, nanghihina, pagkawala ng sensasyon ng sakit; visual disturbances, visual impairment, tugtog sa tainga; 

mababang presyon ng dugo; pagbahing/runny nose sanhi ng pamamaga ng lining ng ilong (rhinitis); hindi pagkatunaw ng pagkain, pagsusuka 

(pagiging may sakit); pagkawala ng buhok, pagtaas ng pagpapawis, pangangati ng balat, pagkawalan ng kulay ng balat; disorder sa pag-ihi, 

nadagdagan ang pangangailangan na umihi sa gabi, nadagdagan ang bilang ng mga beses ng pag-ihi; kawalan ng kakayahan upang makakuha ng 

isang paninigas, kakulangan sa ginhawa o pagpapalaki ng mga suso sa mga lalaki, pananakit, pakiramdam ng masama, pananakit ng kalamnan, 

kalamnan cramps; pagtaas o pagbaba ng timbang.

Bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao):Pagkalito.

Napakabihirang (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10,000 tao):Nabawasan ang bilang ng mga puting selula ng dugo, pagbaba sa 

mga platelet ng dugo na maaaring magresulta sa hindi pangkaraniwang pasa o madaling pagdurugo (pagkasira ng pulang selula ng 

dugo); labis na asukal sa dugo (hyperglycaemia); pamamaga ng gilagid, bloating ng tiyan (gastritis); abnormal na function ng atay, 

pamamaga ng atay (hepatitis), paninilaw ng balat (jaundice), pagtaas ng enzyme sa atay na maaaring magkaroon ng epekto sa ilang mga 

medikal na pagsusuri; nadagdagan ang pag-igting ng kalamnan; pamamaga ng mga daluyan ng dugo madalas na may pantal sa balat, 

pagiging sensitibo sa liwanag; mga karamdaman na pinagsasama ang tigas, panginginig at/o mga karamdaman sa paggalaw.

Valsartan
Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data):Pagbaba ng mga pulang selula ng dugo, lagnat, namamagang 

lalamunan o mga sugat sa bibig dahil sa mga impeksyon; kusang pagdurugo o pasa; mataas na antas ng potasa sa dugo; abnormal na 

mga resulta ng pagsusuri sa atay; nabawasan ang mga function ng bato at malubhang nabawasan ang mga function ng bato; pamamaga 

pangunahin sa mukha at lalamunan; pananakit ng kalamnan; pantal, purplish-red spot; lagnat; nangangati; allergy reaksyon; 

namumulaklak na balat (tanda ng isang kondisyon na tinatawag na dermatitis bullous).

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga ito, sabihin kaagad sa iyong doktor.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect (tingnan ang mga detalye sa ibaba). Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side 

effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

United Kingdom Yellow Card Scheme
Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow 
Card sa Google Play o Apple App Store

5. Paano mag-imbak ng Exforge

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date na nakalagay sa karton at paltos.

Huwag mag-imbak sa itaas ng 30°C.

Mag-imbak sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa kahalumigmigan.

Huwag gumamit ng anumang Exforge pack na nasira o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.
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6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Exforge

Exforge 5 mg/80 mg na film-coated na tablet
Ang mga aktibong sangkap ng Exforge ay amlodipine (bilang amlodipine besylate) at valsartan. Ang bawat tablet ay 
naglalaman ng 5 mg amlodipine at 80 mg valsartan.

Ang iba pang mga sangkap ay cellulose microcrystalline; crospovidone (uri A); silica, colloidal anhydrous; 
magnesiyo stearate; hypromellose (uri ng pagpapalit 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, titanium dioxide 
(E171); iron oxide, dilaw (E172).

Exforge 5 mg/160 mg na film-coated na tablet
Ang mga aktibong sangkap ng Exforge ay amlodipine (bilang amlodipine besylate) at valsartan. Ang bawat tablet ay 
naglalaman ng 5 mg amlodipine at 160 mg valsartan.

Ang iba pang mga sangkap ay cellulose microcrystalline; crospovidone (uri A); silica, colloidal anhydrous; 
magnesiyo stearate; hypromellose (uri ng pagpapalit 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, titanium dioxide 
(E171); iron oxide, dilaw (E172).

Exforge 10 mg/160 mg na film-coated na tablet
Ang mga aktibong sangkap ng Exforge ay amlodipine (bilang amlodipine besylate) at valsartan. Ang bawat tablet ay 
naglalaman ng 10 mg amlodipine at 160 mg valsartan.

Ang iba pang mga sangkap ay cellulose microcrystalline; crospovidone (uri A); silica, colloidal anhydrous; 
magnesiyo stearate; hypromellose (uri ng pagpapalit 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talc, titanium dioxide 
(E171); iron oxide, dilaw (E172), iron oxide, pula (E172).

Ano ang hitsura ng Exforge at mga nilalaman ng pack
Ang mga Exforge 5 mg/80 mg na tablet ay bilog at madilim na dilaw na may "NVR" sa isang gilid at "NV" sa kabilang 
panig. Tinatayang laki: diameter 8.20 mm.

Ang Exforge 5 mg/160 mg tablet ay hugis-itlog at madilim na dilaw na "NVR" sa isang gilid at "ECE" sa 
kabilang panig.Tinatayang laki: 14.2 mm (haba) x 5.7 mm (lapad).

Ang mga Exforge 10 mg/160 mg na tablet ay hugis-itlog at mapusyaw na dilaw na may "NVR" sa isang gilid at "UIC" 
sa kabilang panig.Tinatayang laki: 14.2 mm (haba) x 5.7 mm (lapad).

Available ang Exforge sa mga pack na naglalaman ng 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 o 280 na tablet at sa mga multipack na binubuo ng 4 na 

karton, bawat isa ay naglalaman ng 70 tablet, o 20 karton, bawat isa ay naglalaman ng 14 na tablet. Ang lahat ng mga pack ay 

magagamit na may karaniwang mga paltos; ang 56, 98 at 280 na mga tablet pack ay magagamit din na may mga butas-butas na unit 

dose blisters.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring available sa iyong bansa.

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Novartis Europharm Limited 
Vista Building
Elm Park, Merrion Road 
Dublin 4
Ireland
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Manufacturer
Novartis Farmacéutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, Barcelona Espanya

Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing:

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Huling binago ang leaflet na ito noong 07/2019

Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon

Ang detalyadong impormasyon sa gamot na ito ay makukuha sa web site ng European Medicines Agency: http://
www.ema.europa.eu
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