Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane
amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd
Nale y uwanie zapozna si z treci ulotki przed zayciem leku, poniewa zawiera ona
informacje wa ne dla pacjenta.
•
Nale y zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
•
W razie jakichkolwiek wtpliwoci naley zwróci si do lekarza lub farmaceuty.
•
Lek ten przepisano cile okrelonej osobie. Nie naley go przekazywa innym. Lek moe
zaszkodzi innej osobie, nawet jeli objawy jej choroby s takie same.
•
Jeli u pacjenta wyst pi! jakiekolwiek objawy niepo"#dane, w tym wszelkie objawy
niepo$%dane niewymienione w tej ulotce, nale&y powiedzie' o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis tre(ci ulotki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co to jest lek Exforge HCT i w jakim celu si) go stosuje
Informacje wa*ne przed zastosowaniem leku Exforge HCT
Jak stosowa+ lek Exforge HCT
Mo,liwe działania niepo-.dane
Jak przechowywa/ lek Exforge HCT
Zawarto01 opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Exforge HCT i w jakim celu si2 go stosuje

Tabletki Exforge HCT zawieraj3 trzy substancje: amlodypin4, walsartan oraz hydrochlorotiazyd.
Wszystkie substancje pomagaj5 kontrolowa6 podwy7szone ci8nienie t9tnicze.
−
Amlodypina nale:y do grupy substancji zwanych „antagonistami wapnia”. Amlodypina
powstrzymuje wap; przed przedostaniem si< do =cian naczy> krwiono?nych, co hamuje skurcz
naczy@ krwionoAnych.
−
Walsartan naleBy do grupy substancji zwanych „antagonistami receptora angiotensyny II”.
Angiotensyna II jest wytwarzana w organizmie człowieka i powoduje skurcz naczyC
krwionoDnych, podwyEszajFc ciGnienie krwi. Walsartan działa poprzez zablokowanie działania
angiotensyny II.
−
Hydrochlorotiazyd naleHy do grupy substancji zwanych „tiazydowymi lekami moczopIdnymi”.
Hydrochlorotiazyd zwiJksza iloKL moczu, co równieM obniNa ciOnienie tPtnicze.
W rezultacie wszystkich trzech mechanizmów, naczynia krwionoQne rozkurczajR siS, a ciTnienie
tUtnicze zostaje obniVone.
Exforge HCT jest stosowany w leczeniu wysokiego ciWnienia krwi u dorosłych pacjentów, których
ciXnienie krwi jest kontrolowane poprzez przyjmowanie amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu
i dla których korzystne moYe byZ przyjmowanie jednej tabletki zawieraj[cej wszystkie trzy
substancje.

2.

Informacje wa\ne przed zastosowaniem leku Exforge HCT

Kiedy nie stosowa] leku Exforge HCT
−
po trzecim miesi^cu ci_`y (zaleca sia równieb unikac stosowania leku Exforge HCT we
wczesnym okresie cidey – patrz punkt „Cifga”);
−
jehli pacjent ma uczulenie (nadwrailiwojk) na amlodypinl lub inne leki z grupy
antagonistów wapnia, walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidów (leki stosowane
w leczeniu zakamen układu oddechowego lub układu moczowego) lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Jeoli pacjent uwapa, qe more bys uczulony, nie powinien przyjmowat leku Exforge HCT i
powinien porozmawiau o tym z lekarzem;
−
jevli pacjent ma chorobw wxtroby, uszkodzenie małych dróg yółciowych w obrzbie w{troby
(marsko|} ~ółciowa) prowadzce do gromadzenia si ółci w wtrobie (zastój ółci);
−
jeli u pacjenta wyst puj cikie zaburzenia czynnoci nerek lub jeli pacjent jest dializowany;
−
jeli pacjent nie moe oddawa moczu (bezmocz);
−
jeli u pacjenta wystpuje za małe stenie potasu lub sodu we krwi, pomimo leczenia
majcego na celu zwikszenie stenia potasu lub sodu we krwi;
−
jeli u pacjenta wystpuje zbyt due stenie wapnia we krwi, pomimo leczenia majcego na
celu zmniejszenie stenia wapnia we krwi;
−
u pacjentów z dn (kryształy kwasu moczowego w stawach);
−
jeli pacjent ma znacznie obni one ci¡nienie t¢tnicze krwi (niedoci£nienie);
−
je¤li pacjent ma zw¥¦enie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub wstrz§s kardiogenny (stan, w
którym serce nie jest w stanie dostarczy¨ wystarczaj©cej iloªci krwi do komórek ciała);
−
je«li pacjent ma niewydolno¬ serca po przebytym zawale mi®¯nia sercowego;
−
je°li pacjent ma cukrzyc± lub zaburzenia czynno²ci nerek i jest leczony lekiem obni³aj´cym
ciµnienie t¶tnicze krwi zawieraj·cym aliskiren.
Je¸eli którykolwiek z powy¹szych punktów dotyczy pacjenta, nie naleºy stosowa» leku Exforge
HCT i nale¼y porozmawia½ o tym z lekarzem.
Ostrze¾enia i ¿rodki ostroÀnoÁci
Przed rozpoczÂciem stosowania leku Exforge HCT naleÃy omówiÄ to z lekarzem lub farmaceutÅ
−
jeÆli u pacjenta wystÇpuje małe stÈÉenie potasu lub magnezu we krwi (z objawami lub bez
objawów takich jak osłabienie miÊËni, kurcze miÌÍni, nieprawidłowy rytm serca);
−
jeÎli u pacjenta wystÏpuje małe stÐÑenie sodu we krwi (z objawami lub bez objawów takich jak
zmÒczenie, splÓtanie, drÔenie miÕÖni, drgawki);
−
je×li u pacjenta wystØpuje duÙe stÚÛenie wapnia we krwi (z objawami lub bez objawów takich
jak nudnoÜci, wymioty, zaparcia, ból brzucha, czÝste oddawanie moczu, uczucie pragnienia,
osłabienie miÞßni i dràenie miáâni);
−
jeãli u pacjenta wystäpujå zaburzenia czynnoæci nerek, jeçli pacjentowi w ostatnim czasie
przeszczepiono nerkè lub jeéli u pacjenta stwierdzono zwêëenie tìtnicy nerkowej;
−
jeíli u pacjenta wystîpujï zaburzenia czynnoðci wñtroby;
−
jeòli u pacjenta wystópowała niewydolnoôõ serca lub choroba niedokrwienna serca, szczególnie
jeöli pacjentowi przepisano maksymaln÷ dawkø leku Exforge HCT (10 mg/320 mg/25 mg);
−
jeùli pacjent przebył zawał miúûnia sercowego. Naleüy ýciþle stosowaÿ si do zalece lekarza w
odniesieniu do dawki pocztkowej. Lekarz moe równie sprawdzi czynno nerek;
−
jeli pacjent został poinformowany przez lekarza, e wyst puje u niego zw enie zastawek
serca (zwane stenoz aortaln lub mitraln) lub znacznie zwikszona grubo minia
sercowego (zwana kardiomiopati przerostow ze zweniem drogi odpływu);
−
jeli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm; jest to choroba, w której nadnercza
wytwarzaj zbyt due iloci hormonu o nazwie aldosteron. Jeli ta choroba jest obecna u
pacjenta, stosowanie leku Exforge HCT nie jest zalecane;
−
jeli u pacjenta wystpuje choroba zwana toczniem rumieniowatym układowym (zwana tak e
liszajem rumieniowatym lub SLE);
−
je!li u pacjenta wyst"puje cukrzyca (du#e st$%enie cukru we krwi);

−
−
−

−
−

−
−

−

−

je&li u pacjenta wyst'puje du(e st)*enie cholesterolu lub trójglicerydów we krwi;
je+li u pacjenta wyst,pi- reakcje skórne, takie jak wysypka po ekspozycji na sło.ce;
je/li u pacjenta w przeszło0ci wyst1powały reakcje alergiczne po podaniu innych leków
obni2aj3cych ci4nienie krwi lub leków moczop5dnych (zwanych równie6 diuretykami),
szczególnie u pacjentów z astm7 lub alergi8;
je9li u pacjenta wyst:puj; wymioty lub biegunka;
je<li u pacjenta wyst=pił obrz>k, szczególnie twarzy i gardła w czasie stosowania innych leków
(w tym inhibitorów enzymu konwertuj?cego angiotensyn@). JeAli u pacjenta wystBpiC takie
objawy, naleDy natychmiast przerwaE stosowanie leku Exforge HCT i skontaktowaF siG z
lekarzem. Pacjent nie powinien juH nigdy stosowaI leku Exforge HCT;
jeJli u pacjenta wystKpiL zawroty głowy i (lub) omdlenie podczas stosowania leku Exforge
HCT, naleMy o tym powiadomiN lekarza tak szybko, jak tylko jest to moOliwe;
jePli u pacjenta wystQpi osłabienie wzroku lub ból oka. Objawy te mogR SwiadczyT o
zwiUkszeniu ciVnienia w oku i mogW wystXpiY w ciZgu godzin do tygodnia od zastosowania leku
Exforge HCT. Nieleczone mog[ prowadzi\ do trwałego uszkodzenia wzroku;
je]li pacjent przyjmuje którykolwiek z poni^szych leków stosowanych w leczeniu wysokiego
ci_nienia krwi:
inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza je`li pacjent ma
zaburzenia czynnoaci nerek zwibzane z cukrzycc.
aliskiren.
jedli w przeszłoeci u pacjenta wystfpił nowotwór złogliwy skóry lub jehli w trakcie leczenia
pojawi sii nieoczekiwana zmiana skórna. Leczenie hydrochlorotiazydem, zwłaszcza dujymi
dawkami przez dłukszy czas, mole zwimkszan ryzyko niektórych rodzajów nowotworów
złooliwych skóry i warg (nieczerniakowy nowotwór złopliwy skóry). Podczas stosowania leku
Exforge HCT naleqy chronir skórs przed działaniem twiatła słonecznego i promieniowaniem
UV.

Lekarz prowadzucy move monitorowaw czynnoxy nerek, ciznienie krwi oraz st{|enie elektrolitów (np.
potasu) we krwi w regularnych odst}pach czasu.
Patrz tak~e informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowa leku Exforge HCT”.
Jeli którykolwiek z powyszych punktów dotyczy pacjenta, naley o tym porozmawia z
lekarzem.
Dzieci i młodzie
Nie zaleca si stosowania leku Exforge HCT u dzieci i młodziey w wieku poniej 18 lat.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsi)
Lek Exforge HCT mona stosowa u pacjentów w wieku 65 lat i starszych w tej samej dawce jak u
pozostałych dorosłych pacjentów i w ten sam sposób, w jaki przyjmowali oni trzy substancje zwane
amlodypin, walsartanem i hydrochlorotiazydem. U pacjentów w podeszłym wieku naley regularnie
sprawdza cinienie ttnicze krwi, szczególnie jeli stosuj oni maksymaln dawk leku Exforge HCT
(10 mg/320 mg/25 mg).
Lek Exforge HCT i inne leki
Naley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a take o lekach, które pacjent planuje przyjmowa. Lekarz prowadzcy by
moe bdzie musiał zmieni dawk i (lub) zastosowa inne rodki ostrono ci. W niektórych
przypadkach mo¡e zaistnie¢ konieczno£¤ zaprzestania za¥ywania jednego z leków. Odnosi si¦ to
szczególnie do leków wymienionych poni§ej:
Nie nale¨y stosowa© jednoczeªnie z:
•
litem (lekiem stosowanym w leczeniu niektórych rodzajów depresji);
•
lekami lub substancjami zwi«kszaj¬cymi st®enie potasu we krwi. Nale¯° do nich suplementy

•

potasu lub substytuty soli zawieraj±ce potas, leki oszcz²dzaj³ce potas i heparyna;
inhibitory ACE lub aliskiren (patrz tak´e informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowaµ leku
Exforge HCT” oraz „Ostrze¶enia i ·rodki ostro¸no¹ci”);

Naleºy zachowa» ostro¼no½¾ podczas jednoczesnego przyjmowania:
•
alkoholu, leków nasennych i ¿rodków znieczulajÀcych (leki stosowane podczas operacji i
innych zabiegów);
•
amantadyny (lek przeciwko chorobie Parkinsona, stosowany takÁe w leczeniu lub zapobieganiu
okreÂlonym chorobom wywoływanym przez wirusy);
•
leków przeciwcholinergicznych (stosowane w leczeniu róÃnych zaburzeÄ, takich jak skurcze
ÅołÆdka i jelit, skurcze pÇcherza moczowego, astma, choroba lokomocyjna, skurcze miÈÉni,
choroba Parkinsona oraz jako Êrodki wspomagajËce w znieczuleniu);
•
leków przeciwdrgawkowych i leków stabilizujÌcych nastrój stosowanych w leczeniu padaczki i
zaburzeÍ dwubiegunowych (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina,
prymidon);
•
kolestyraminy, kolestypolu i innych Îywic (substancje stosowane głównie w leczeniu duÏego
stÐÑenia lipidów we krwi);
•
symwastatyny (lek stosowany do zmniejszenia nadmiernego stÒÓenia cholesterolu we krwi);
•
cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepach, zapobiegajÔcy odrzuceniu narzÕdu lub w
innych chorobach, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i atopowe zapalenie skóry);
•
leków cytotoksycznych (stosowane w leczeniu raka), takich jak metotreksat lub cyklofosfamid;
•
digoksyny lub innych glikozydów naparstnicy (leki stosowane w schorzeniach serca);
•
werapamilu, diltiazemu (leki stosowane w chorobach serca);
•
jodowanych Örodków kontrastowych (leki stosowane do bada× obrazowych);
•
leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (Ørodki doustne takie jak metformina lub insuliny);
•
leków stosowanych w leczeniu dny, takich jak allopurynol;
•
leków, które mogÙ zwiÚkszyÛ stÜÝenie cukru we krwi (leki beta-adrenolityczne, diazoksyd);
•
leków, które mogÞ wywołaß „torsades de pointes” (nieregularne bicie serca), takich jak leki
przeciwarytmiczne (leki stosowane w chorobach serca) oraz niektóre leki
przeciwpsychotyczne;
•
leków, które mogà zmniejszaá iloâã sodu we krwi takich jak leki przeciwdepresyjne,
przeciwpsychotyczne, przeciwpadaczkowe;
•
leków, które mogä zmniejszaå iloæç potasu we krwi; takich jak diuretyki (leki moczopèdne),
kortykosteroidy, leki przeczyszczajéce, amfoterycyna lub penicylina G;
•
leków zwiêkszajëcych ciìnienie títnicze krwi, takich jak adrenalina lub noradrenalina;
•
leków stosowanych w przypadku HIV/AIDS (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir);
•
leków stosowanych w leczeniu zakaîeï grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol);
•
leków stosowanych w leczeniu owrzodzenia i zapalenia przełyku (karbenoksolon);
•
leków stosowanych w łagodzeniu bólu i zapalenia, zwłaszcza niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2 (inhibitorów
Cox-2);
•
leków zwiotczajðcych miñònie (leków rozluóniajôcych miõönie, stosowanych w trakcie
zabiegów chirurgicznych);
•
nitrogliceryny i innych azotanów, lub innych substancji rozszerzaj÷cych naczynia krwionoøne;
•
innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciùnienia tútniczego krwi, w tym
metylodopy;
•
ryfampicyny (stosowana np. w leczeniu gruûlicy), erytromycyny, klarytromycyny
(antybiotyki);
•
ziela dziurawca;
•
dantrolenu (wlew stosowany w przypadku ciüýkich zaburzeþ temperatury ciała);
•
witaminy D i soli wapnia.
Stosowanie leku Exforge HCT z jedzeniem, piciem i alkoholem
Pacjenci, którym przepisano lek Exforge HCT nie powinni jeÿ grejpfruta ani pi soku
grejpfrutowego, gdy zarówno grejpfrut, jak i sok grejpfrutowy mog prowadzi do zwikszenia
stenia substancji czynnej - amlodypiny we krwi, co moe prowadzi do nieprzewidywalnego

nasilenia działania leku Exforge HCT polegaj cego na obni eniu ci nienia krwi. Przed wypiciem
alkoholu nale y porozmawia z lekarzem. Alkohol moe spowodowa zbyt due obnienie cinienia
ttniczego i (lub) zwikszy ryzyko zawrotów głowy lub omdle.
Cia i karmienie piersi
Cia
Naley poinformowa lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ci y. Zazwyczaj lekarz zaleci
zaprzestanie stosowania leku Exforge HCT przed planowan! ci"#$ lub natychmiast po stwierdzeniu
ci%&y i zaleci inny lek zamiast leku Exforge HCT. Nie zaleca si' stosowania leku Exforge HCT we
wczesnym okresie ci()y i nie wolno go stosowa* po trzecim miesi+cu ci,-y, poniewa. stosowany w
tym okresie mo/e powa0nie zaszkodzi1 dziecku.
Karmienie piersi2
Nale3y powiedzie4 lekarzowi o karmieniu piersi5 lub zamiarze karmienia piersi6. Wykazano, 7e małe
ilo8ci amlodypiny przenikaj9 do mleka ludzkiego. Leku Exforge HCT nie zaleca si: podczas
karmienia piersi;. Lekarz mo<e wybra= inne leczenie w trakcie karmienia piersi>, zwłaszcza w okresie
karmienia noworodków i wcze?niaków.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nale@y poradziA siB lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ten moCe powodowaD zawroty głowy, sennoEF, nudnoGci lub ból głowy. JeHli u pacjenta wystIpiJ
te objawy, nie naleKy prowadziL pojazdów ani obsługiwaM narzNdzi lub maszyn.
3.

Jak stosowaO lek Exforge HCT

Ten lek nalePy zawsze stosowaQ zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wRtpliwoSci naleTy zwróciU
siV do lekarza. To pomoWe uzyskaX najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyY ryzyko działaZ
niepo[\danych.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Exforge HCT to 1 tabletka na dob].
−
Zaleca si^ za_ywa` lek codziennie o tej samej porze, najlepiej rano.
−
Tabletka naleby połykac w całodci popijajec szklankf wody.
−
Exforge HCT mogna zahywai z jedzeniem lub bez. Nie nalejy przyjmowak leku Exforge HCT
razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.
W zalelnomci od reakcji na leczenie, lekarz mone zalecio wipkszq lub mniejszr dawks leku.
Nie nalety przekraczau przepisanej dawki.
Zastosowanie wivkszej niw zalecana dawki leku Exforge HCT
W razie przypadkowego zaxycia zbyt duyej ilozci tabletek Exforge HCT, nale{y natychmiast
skonsultowa| si} z lekarzem. Pacjent mo~e wymaga opieki lekarskiej.
Pominicie zastosowania leku Exforge HCT
W przypadku pominicia dawki leku, naley j zay zaraz po przypomnieniu sobie. Nastpn dawk
naley przyj o zwykłej porze. Jeli zblia si pora zaycia kolejnej dawki, naley przyj j o
zwykłej porze. Nie naley stosowa dawki podwójnej (dwóch tabletek jednoczenie) w celu
uzupełnienia pominitej tabletki.
Przerwanie stosowania leku Exforge HCT
Przerwanie stosowania leku Exforge HCT moe spowodowa zaostrzenie choroby. Nie naley
przerywa stosowania leku, chyba e tak zaleci lekarz.

Naley zawsze przyjmowa lek, nawet jeli pacjent czuje si dobrze
Pacjenci z wysokim ci¡nieniem t¢tniczym krwi zazwyczaj nie zauwa£aj¤ ¥adnych objawów choroby.
Wielu z nich czuje si¦ zupełnie normalnie. Wa§ne jest, by przyjmowa¨ ten lek dokładnie według
wskazówek lekarza, aby uzyska© najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyª ryzyko wyst«pienia działa¬
niepo®danych. Nale¯y zgłasza° si± na umówione wizyty lekarskie, nawet, je²li pacjent czuje si³
dobrze.
W razie jakichkolwiek dalszych w´tpliwoµci zwi¶zanych ze stosowaniem tego leku, nale·y zwróci¸
si¹ do lekarza lub farmaceuty.
4.

Moºliwe działania niepo»¼dane

Jak ka½dy lek, ten lek mo¾e powodowa¿ działania niepoÀÁdane, chociaÂ nie u kaÃdego one wystÄpiÅ.
Tak jak w przypadku jakichkolwiek leków złoÆonych zawierajÇcych trzy substancje czynne, nie
moÈna wykluczyÉ działaÊ niepoËÌdanych zwiÍzanych z kaÎdÏ poszczególnÐ substancjÑ czynnÒ.
Działania niepoÓÔdane zgłoszone dla leku Exforge HCT lub jednej z trzech substancji czynnych
(amlodypiny, walsartanu i hydrochlotiazydu), przedstawiono poniÕej i mogÖ one wyst×piØ podczas
stosowania leku Exforge HCT.
Niektóre działania niepoÙÚdane mogÛ byÜ powaÝne i wymagaÞ natychmiastowej pomocy
lekarskiej
W razie wystßpienia któregokolwiek z poniàszych powaánych działaâ niepoãädanych
wyståpujæcych po zastosowaniu leku, naleçy bezzwłocznie skontaktowaè sié z lekarzem:
Czêsto (mogë dotyczyì maksymalnie 1 na 10 osób):
•
zawroty głowy
•
niskie ciínienie tîtnicze (uczucie omdlenia, uczucie „pustki” w głowie, nagła utrata
przytomnoïci)
Niezbyt czðsto (mogñ dotyczyò maksymalnie 1 na 100 osób):
•
znaczne zmniejszenie iloóci wydalanego moczu (osłabiona czynnoôõ nerek)
Rzadko (mogö dotyczy÷ maksymalnie 1 na 1 000 osób):
•
krwawienie spontaniczne
•
nieregularna czynnoøù serca
•
zaburzenia czynnoúci wûtroby
Bardzo rzadko (mogü dotyczyý maksymalnie 1 na 10 000 osób):
•
nagłe wystþpienie ÿwiszczcego oddechu, bólu w klatce piersiowej, skrócenia oddechu lub
trudnoci w oddychaniu
•
obrzk powiek, twarzy oraz ust
•
obrz k jzyka oraz gardła powodujcy znaczne trudnoci w oddychaniu
•
cikie reakcje skórne obejmuj ce intensywn wysypk , pokrzywk , zaczerwienienie skóry
całego ciała, silny wid, pcherze, złuszczanie oraz obrzk skóry, zapalenie błony luzowej
(zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie si naskórka) lub inne reakcje
alergiczne
•
zawał serca
•
zapalenie trzustki, które moe wywoła ostry ból brzucha oraz pleców z towarzyszcym bardzo
złym samopoczuciem
•
osłabienie, skłonno do powstawania siniaków, gorczka i czste infekcje
•
sztywno

Inne działania niepodane leku mog obejmowa
Bardzo cz sto (mog! dotyczy" wi#cej ni$ 1 na 10 osób):
•
małe st%&enie potasu we krwi
•
zwi'kszenie st()enia lipidów we krwi
Cz*sto (mog+ dotyczy, maksymalnie 1 na 10 osób):
•
senno-.
•
kołatanie serca (odczuwanie bicia serca)
•
zaczerwienienie
•
obrz/k kostek (obrz0k)
•
ból brzucha
•
uczucie dyskomfortu w 1oł2dku po posiłku
•
zm3czenie
•
ból głowy
•
cz4ste oddawanie moczu
•
du5e st67enie kwasu moczowego we krwi
•
małe st89enie magnezu we krwi
•
małe st:;<nie sodu we krwi
•
zawroty głowy, omdlenia przy wstawaniu
•
zmniejszony apetyt
•
nudno=ci i wymioty
•
sw>dz?ca wysypka i inne rodzaje wysypki
•
niemo@noAB wystCpienia lub utrzymania erekcji
Niezbyt czDsto (mogE dotyczyF maksymalnie 1 na 100 osób):
•
szybka czynnoGH serca
•
uczucie wirowania
•
zaburzenia widzenia
•
uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
•
ból w klatce piersiowej
•
zwiIkszenie stJKenia azotu mocznikowego, kreatyniny i kwasu moczowego we krwi
•
duLe stMNenie wapnia, lipidów lub sodu we krwi
•
zmniejszenie stOPenia potasu we krwi
•
nieprzyjemny zapach z ust
•
biegunka
•
suchoQR błony Sluzowej jamy ustnej
•
zwiTkszenie masy ciała
•
utrata apetytu
•
zaburzenia odczuwania smaku
•
ból pleców
•
obrzUk stawów
•
skurcze/osłabienie/ból miVWni
•
ból koXczyn
•
trudnoYci w utrzymaniu prawidłowej pozycji podczas stania lub chodzenia
•
osłabienie
•
zaburzenia koordynacji
•
zawroty głowy podczas wstawania lub po wysiłku
•
brak energii
•
zaburzenia snu
•
uczucie mrowienia lub drZtwienia
•
neuropatia
•
nagła przej[ciowa utrata przytomno\ci
•
niskie ci]nienie krwi po wstaniu
•
kaszel
•
duszno^_
•
podra`nienie gardła

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nadmierne pocenie sia
swbdzenie
obrzck, zaczerwienienie i ból wzdłud przebiegu eyły
zaczerwienienie skóry
drfenie
zmiany nastroju
lgk
depresja
bezsennohi
zaburzenia smaku
omdlenia
brak odczuwania bólu
zaburzenia widzenia
pogorszenie widzenia
szum uszny
kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony jluzowej nosa (niekyt nosa)
zmiana rytmu wyprólniem
niestrawnono
utrata włosów
swpdzenie skóry
zmiana koloru skóry
zaburzenia oddawania moczu
wzmoqona potrzeba oddawania moczu w nocy
zwirkszona czsstotu oddawania moczu
dyskomfort lub powivkszenie piersi u mwxczyzn
ból
złe samopoczucie
zmniejszenie masy ciała

Rzadko (mogy dotyczyz maksymalnie 1 na 1 000 osób):
•
mała liczba płytek krwi (niekiedy z towarzysz{cym krwawieniem lub powstawaniem siniaków
pod skór|)
•
obecno}~ cukru w moczu
•
due stenie cukru we krwi
•
pogorszenie cukrzycowej równowagi metabolicznej
•
uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
•
zaparcie
•
zaburzenia czynnoci wtroby, którym moe towarzyszy zaółcenie skóry i oczu lub ciemne
zabarwienie moczu (niedokrwisto hemolityczna)
•
zwikszona wraliwo skóry na wiatło słoneczne
•
fioletowe plamy na skórze
•
zaburzenia czynnoci nerek
•
dezorientacja
Bardzo rzadko (mog dotyczy maksymalnie 1 na 10 000 osób):
•
zmniejszenie liczby białych krwinek
•
zmniejszenie liczby płytek krwi, co moe prowadzi do wystpienia nietypowych sinie oraz
łatwiejszego krwawienia (uszkodzenie czerwonych krwinek)
•
obrzk dziseł
•
wzdcia brzucha (nieyt ołdka)
•
zapalenie wtroby
•
zaółcenie skóry (ółtaczka)
•
zwikszenie aktywnoci enzymów w trobowych, które mog¡ mie¢ wpływ na niektóre wyniki
bada£
•
zwi¤kszenie napi¥cia mi¦§niowego
•
zapalenie naczy¨ krwiono©nych, czªsto z wysypk« skórn¬

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

wraliwo®¯ na °wiatło
zaburzenia obejmuj±ce sztywno²³, dr´enie i (lub) trudnoµci w poruszaniu si¶
gor·czka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej, cz¸stsze wyst¹powanie infekcji (brak lub
mała liczba krwinek białych)
bladoº» skóry, zm¼czenie, brak tchu, ciemne zabarwienie moczu (niedokrwisto½¾ hemolityczna,
nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych w naczyniach krwiono¿nych lub w innych
czÀÁciach ciała)
stan splÂtania, zmÃczenie, drÄenie miÅÆni i skurcze miÇÈni, przyspieszony oddech (zasadowica
hipochloremiczna)
ostry ból w górnej okolicy brzucha (zapalenie trzustki)
wysypka, ÉwiÊd, pokrzywka, trudnoËci z oddychaniem lub przełykaniem, zawroty głowy
(rekacje nadwraÌliwoÍci)
trudnoÎci w oddychaniu z gorÏczkÐ, kaszlem, ÑwiszczÒcym oddechem, dusznoÓciÔ (zespół
zaburzeÕ oddechowych, obrzÖk płucny, zapalenie płuc);
wysypka na twarzy, ból stawów, choroby mi×Øni, gorÙczka (toczeÚ rumieniowaty)
zapalenie naczyÛ krwionoÜnych z objawami takimi jak wysypka, purpurowo-czerwone plamy,
gorÝczka (zapalenie naczyÞ)
cißàka choroba skóry powodujáca wysypkâ, zaczerwienienie skóry, powstawanie pãcherzy na
wargach, oczach lub w jamie ustnej, łuszczenie siä skóry, goråczkæ (toksyczne martwicze
oddzielanie siç naskórka)

Nieznana (czèstoéê nie moëe byì okreílona na podstawie dostîpnych danych):
•
zmiany w wynikach testów czynnoïciowych nerek, zwiðkszenie stñòenia potasu we krwi, mała
liczba krwinek czerwonych
•
nieprawidłowe parametry dotyczóce krwinek czerwonych
•
mała liczba pewnego rodzaju krwinek białych i płytek krwi
•
zwiôkszenie stõöenia kreatyniny we krwi
•
nieprawidłowe wyniki testów czynno÷ciowych wøtroby
•
znaczne zmniejszenie iloùci wydalanego moczu
•
zapalenie naczyú krwionoûnych
•
osłabienie, łatwe powstawanie siniaków i czüste infekcje (niedokrwistoýþ aplastyczna)
•
osłabienie widzenia lub ból oka zwiÿzane z wysokim cinieniem ttniczym krwi (moliwe
objawy jaskry ostrej zamykajcego si kta)
•
brak tchu
•
znacznie zmniejszona ilo wydalanego moczu (moliwe objawy zaburze czynno ci nerek lub
niewydolno ci nerek)
•
ci ka choroba skóry powodujca wysypk, zaczerwienienie skóry, powstawanie pcherzy na
wargach, oczach lub w jamie ustnej, łuszczenie si skóry, gorczk (rumie wielopostaciowy)
•
kurcz mini
•
gorczka
•
pcherze skórne (objaw choroby zwanej pcherzowym zapaleniem skóry)
•
nowotwory złoliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złoliwe skóry)
Zgłaszanie działa niepodanych
Jeli wyst pi! jakiekolwiek objawy niepo"#dane, w tym wszelkie objawy niepo$%dane niewymienione
w ulotce, nale&y powiedzie' o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepo()dane mo*na zgłasza+
bezpo,rednio (szczegóły, patrz poni-ej). Dzi.ki zgłaszaniu działa/ niepo01danych mo2na b3dzie
zgromadzi4 wi5cej informacji na temat bezpiecze6stwa stosowania leku.
Departament Monitorowania Niepo78danych Działa9 Produktów Leczniczych Urz:du Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5.

Jak przechowywa; lek Exforge HCT

Lek nale<y przechowywa= w miejscu niewidocznym i niedost>pnym dla dzieci.
Nie stosowa? tego leku po upływie terminu wa@noAci zamieszczonego na kartoniku i blistrze po:
termin waBnoCci (EXP). Termin waDnoEci oznacza ostatni dzieF podanego miesiGca.
Nie przechowywaH w temperaturze powyIej 30°C.
PrzechowywaJ w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgociK.
Nie uLywaM leku Exforge HCT z opakowaN, które zostały wczeOniej otwarte lub uszkodzone.
Leków nie nalePy wyrzucaQ do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleRy zapytaS
farmaceutT, jak usunUV leki, których siW juX nie uYywa. Takie postZpowanie pomo[e chroni\
]rodowisko.
6.

Zawarto^_ opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Exforge HCT
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge HCT s` amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu),
walsartan oraz hydrochlorotiazyd. Kaada tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci
amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,
magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 4000, talk, tytanu dwutlenek (E171).
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge HCT sb amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu),
walsartan oraz hydrochlorotiazyd. Kacda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci
amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,
magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 4000, talk, tytanu dwutlenek (E171), delaza tlenek eółty
(E172), felaza tlenek czerwony (E172).
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge HCT sg amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu),
walsartan oraz hydrochlorotiazyd. Kahda tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci
amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,
magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 4000, talk, tytanu dwutlenek (E171), ielaza tlenek jółty
(E172).
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge HCT sk amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu),
walsartan oraz hydrochlorotiazyd. Kalda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci
amlodypiny bezylanu), 160 mg walsartanu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 4000, talk, melaza tlenek nółty (E172).
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge HCT so amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu),
walsartan oraz hydrochlorotiazyd. Kapda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci
amlodypiny bezylanu), 320 mg walsartanu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,
magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 4000, talk, qelaza tlenek rółty.
Jak wyglsda lek Exforge HCT i co zawiera opakowanie
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane st białe i owalne z oznaczeniem “NVR” po
jednej stronie i “VCL” po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane su jasnovółte i owalne z oznaczeniem
“NVR” po jednej stronie i “VDL” po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane sw xółte i owalne z oznaczeniem “NVR” po
jednej stronie i “VEL” po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane sy zółtobr{zowe i owalne z oznaczeniem
“NVR” po jednej stronie i “VHL” po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane s| }ółtobr~zowe i owalne z oznaczeniem
“NVR” po jednej stronie i “VFL” po drugiej stronie tabletki.
Lek Exforge HCT jest dostpny w opakowaniach zawierajcych 14, 28, 30, 56, 90, 98 lub
280 tabletek powlekanych, w opakowaniach zbiorczych zawierajcych 280 tabletek (składajcych si
z 4 pudełek tekturowych, z których kade zawiera 70 tabletek lub z 20 pudełek tekturowych, z których
ka de zawiera 14 tabletek) oraz w opakowaniach do stosowania w szpitalu zawierajcych 56, 98 lub
280 tabletek w perforowanych blistrach z pojedyncz dawk.
Nie wszystkie rodzaje opakowa musz znajdowa si w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
Wytwórca
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naley zwróci si do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas
Tel: +370 5 269 16 50



Novartis Bulgaria EOOD
.: +359 2 489 98 28
eská republika

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft.
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
SIA Novartis Baltics Eesti filiaal
Tel: +372 66 30 810

Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

 ¡

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
¢£¤: +30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

¥¦§¨©ª

Novartis Pharma Services Inc.
«¬: +357 22 690 690

Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

Latvija
SIA “Novartis Baltics”
Tel: +371 67 887 070

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

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2018
Inne ®ródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajduj¯ si° na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

