
Forms and presentation
Telmicard® 40: Tablets: Box of 30.
Telmicard® 80: Tablets: Box of 30.
Composition
Telmicard® 40: Each tablet contains Telmisartan 40mg.
Telmicard® 80: Each tablet contains Telmisartan 80mg.
Excipients: lactose, starch, magnesium oxide, croscarmel-
lose sodium, povidone,  magnesium stearate, colloidal 
silicon dioxide, crospovidone.
Why should you take Telmicard®?
Therapeutic class: Agents acting on the renin-angiotensin 
system.
ATC code: C09CA07.
Telmicard® controls high blood pressure. It works by 
blocking the effects  of a hormone called angiotensin II. 
Angiotensin II tends to constrict the blood vessels while 
promoting retention of salt and water leading to a raise in 
blood pressure. Telmicard® can be prescribed alone or with 
other high blood pressure medications. 
What should you know about Telmicard®?
Telmicard® reduces blood pressure within a couple of 
weeks, yet it may take a month to achieve its maximum 
effect. Telmicard®  keeps your blood pressure under control, 
thus you must continue taking it even if you are feeling 
well.
What is the recommended dosage of Telmicard®?
ADULTS
The usual starting dose is  40 milligrams once daily. If 
necessary, the dose can be increased to a maximum of 80 
milligrams once daily. 
How is Telmicard® taken?
Telmicard® can be taken with or without food. To avoid 
forgetting a dose, make a habit of taking it at the same time 
each day. 
What to do if you miss a dose?
Take the forgotten dose as soon as you remember. If it is 
almost time for your next dose, skip the one you missed and 
go back to your regular schedule. Do not take 2 doses at the 
same time.
What to do in case of overdosage?
If you suspect an overdose, seek medical attention immedi-
ately.
Symptoms of Telmicard® overdose may include:
Abnormally rapid or slow heartbeat, dizziness, low blood 
pressure.
Are there any food or drug interactions with 
Telmicard®?
Telmicard® can be taken with most other medications, 

however you must consult your doctor before combining 
Telmicard® with Digoxin or Warfarin. 
What are the side effects of Telmicard®?
Side effects may include:
Back pain, diarrhea, respiratory tract infection, sinus 
inflammation.
Precautions about Telmicard®

Telmicard® may produce hypotension when you start taking 
the drug. This is more likely to occur if your body's supply 
of water has been depleted by diuretics (water pills). Thus 
you should consult your doctor if you experience any 
symptoms of light- headedness, dizziness, or faintness.You 
might need to have dose adjustment. Telmicard® must be 
used with caution in the presence of liver or kidney 
diseases. Make sure that your doctor is aware of either 
problems.
What are the cases in which you should not take 
Telmicard®?
If you are allergic to the drug or to any of its components.
What should you do if you are pregnant or breastfeed-
ing? 
Telmicard® should not be used in the second and the third 
trimester  of pregnancy, so inform your doctor as soon as 
you know that you are pregnant. It is not known whether 
Telmicard® is secreted in breast milk. Thus it is considered 
best to either avoid breastfeeding or give up the drug. In all 
cases you must consult your doctor.
How to store Telmicard®?
Store below 30˚C.
Keep in original pack in intact conditions.

Date of revision: February 2014. 
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This is a medicament
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption

contrary to instructions is dangerous for you
- Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use, and the

instructions of the pharmacist who sold the medicament
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you 
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor
- Medicament: keep out of reach of children

Telmicard®
Telmisartan 
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تلميكارد
تلميسارتان

م

بنتا ش.م.ل. 
ضبيه - لبنان

مؤتمر وزراء الصحة العرب
وإتحاد الصيادلة العرب

هذا دواء:
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهالكه خالفاً للتعليمات يعرضك للخطر.
الذي  الصيدالني  وتعليمات  اإلستعمال،  وإرشادات  بدقة،  الطبيب  وصفة  إتبع   -

صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدالني هما الخبيران في األدوية، فوائدها ومخاطرها.

- ال تقطع  فترة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.
-ال تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.

-إحفظ األدوية بعيداً عن متناول األطفال.

األشكال والعبوات
تلميكارد ٤۰: أقراص: ۳۰ قرص في العبوة.
تلميكارد ۸۰: أقراص: ۳۰ قرص في العبوة.

التركيب
تلميكارد ٤۰: يحتوي كل قرص على ٤۰ ملغ من العامل الفعال تلميسارتان.
تلميكارد ۸۰: يحتوي كل قرص على ۸۰ ملغ من العامل الفعال تلميسارتان.
كروسكارميلوز  الماغنيزيوم،  أكسيد  نشا،  الكتوز،  الفعالة:  غير  المواد 
الصوديوم، پوڤيدون، ماغنيزيوم ستيارات، ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، 

كروسپوڤيدون.  

لماذا يجب أن تتناول تلميكارد ؟
الفئة العالجية: عوامل مؤثرة على نظام الرنين أنجيوتنسين.

.C09CA07 :(ATC)الرمز الكيميائي العالجي التشريحي
يسيطر تلميكارد على إرتفاع ضغط الدم. إنه يحجب تأثيرات هرمون يسمى 
أنجيوتنسين II. يعمل أنجيوتنسين II على تقبض األوعية الدموية وحبس الماء 

والصوديوم في الجسم مما يؤدي إلى إرتفاع في ضغط الدم.  
يمكن أن يوصف تلميكارد لوحده أو بالمشاركة مع غيره من األدوية الخافضة 
لضغط الدم، مثل المدرات التي تساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد.   

ماذا يجب أن تعلم عن تلميكارد ؟
يعمل تلميكارد على خفض ضغط الدم خالل فترة أسبوعين من بدء العالج، 
ُيبقي  تلميكارد  إن  القصوى.  الفائدة  ليحقق  فترة شهر  قد يستغرق  بأنه  علماً 
ضغط الدم تحت السيطرة لذلك فعليك اإلستمرار في تناول الدواء حتى وإن 

شعرت بتحسن.

ما هي جرعة تلميكارد  المعتمدة؟
الكبار:

إن الجرعة اإلبتدائية هي ٤۰ ملغ مرة واحدة يومياً. يمكن زيادة هذه الجرعة 
كحد أقصى إلى ۸۰ ملغ في حال الضرورة.

كيف تتناول تلميكارد؟
يمكنك أن تتناول تلميكارد مع الطعام أو بدونه مع المحافظة على نفس الوقت 

يومياً وذلك لتجنب نسيان تناول أي جرعة.

ماذا تفعل إذا نسيت تناول جرعة؟
الجرعة  موعد  من  إقتربت  إذا  تتذكرها.  عندما  نسيتها  التي  الجرعة  تناول 
تتناول  ال  النظامي.  برنامجك  إلى  وعد  نسيتها  التي  الجرعة  إترك  التالية، 

جرعتين في نفس الوقت.

ماذا تفعل في حال الجرعة الزائدة؟ 
في  إعتياديين  غير  بطئ  أو  تشمل: سرعة  قد  الزائدة  الجرعة  أعراض  إن 

ضربات القلب، دوار، إنخفاض في ضغط الدم.

هل هناك أي تداخل دوائي أو غذائي مع تلميكارد؟
مراجعة  يجب  لكن  األخرى،  األدوية  معظم  مع  تلميكارد  تتناول  أن  يمكنك 

الطبيب قبل تناول تلميكارد مع ديجوكسين أو وارفارين.

ما هي اآلثار الجانبية للتلميكارد؟
الطرق  أنتان في  الظهر، إسهال،  المحتملة هي: آالم في  الجانبية  اآلثار  إن 

التنفسية، إلتهاب في الجيوب األنفية. 

محاذير إستعمال تلميكارد : 
من الممكن أن يسبب تلميكارد إنخفاض في ضغط الدم عند البدء 

بتناوله. إن إمكانية حدوث هذه الحالة تزداد إذا كان مخزون الجسم من الماء 
قد تناقص بإستعمال المدرات. لذلك فعليك إستشارة الطبيب إذا شعرت بأية 
تلميكارد  ُيعطى  إغماء.  دوار،  الرأس،  في  بخفة  كالشعور  جانبية  أعراض 
بحذر في حال وجود مرض كبدي أو كلوي. تأكد من أن طبيبك يعلم بوجود 

أي مشكلة صحية لديك.

في أي حاالت يجب عدم تناول تلميكارد؟
إذا كنت تعاني من حساسية مفرطة ألي من مكونات هذا الدواء. 

ماذا يجب أن تفعلي إذا كنت حامل أو مرضعة؟
بإعالم  عليك  الحمل.  من  والثالث  الثاني  الفصل  تلميكارد خالل  ُيستخدم  ال 
. إنه غير معروف إذا كان تلميكارد يفرز في 

الطبيب فوراً إذا أصبحت حامِالًًًً
حليب األم، لذلك فمن األفضل إما تجنب اإلرضاع أو التوقف عن تناول هذا 

الدواء. في كل الحاالت عليك بإستشارة الطبيب.

كيف يحفظ تلميكارد؟
يحفظ تلميكارد  بدرجة حرارة أقل من ۳۰°م.
يحفظ في عبوته األصلية في شروط مالئمة.

تاريخ مراجعة النشرة: شباط ۲۰۱٤.
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