
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

TRIVASTAL Retard 50

HAN : Piribedil

DENUMIREA MEDICAMENTULUI

TRIVASTAL Retard 50, comprimate filmate cu eliberare susținută

COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Piribedil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg

Excipienți: qsf un comprimat

FORMA FARMACEUTICĂ

Tablete acoperite cu eliberare susținută.

INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul simptomatic adjuvant al deficitului cognitiv patologic și neurosenzorial cronic la 
subiecții vârstnici (excluzând boala Alzheimer și alte demențe).

Tratamentul adjuvant al claudicației intermitente în arteriopatiile cronice obliterante ale membrelor inferioare 
(în stadiul 2).
NB: această indicație se bazează pe studii în favoarea îmbunătățirii distanței de parcurs.

Propus în simptome ischemice în oftalmologie.

Tratamentul bolii Parkinson:
- fie ca monoterapie (tratamentul formelor cu tremor predominant),
- sau în asociere cu dopaterapie de la început, sau secundar, în special în formele cu tremor.

POSOLOGIE SI MOD DE ADMINISTRARE

Calea orală
Pentru toate indicatiile, cu exceptia tratamentului bolii Parkinson: 1 comprimat pe zi a se administra la sfarsitul 
mesei principale, sau chiar 2 comprimate pe zi in cazurile mai severe in 2 administrari la sfarsitul celor 2 mese 
principale.
Comprimatele trebuie înghițite cu o jumătate de pahar cu apă, fără a mesteca, la sfârșitul meselor.

Tratamentul bolii Parkinson:
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- în monoterapie: 150 mg până la 250 mg, adică 3 până la 5 comprimate pe zi, care se împart în 3 până la 5 administrări pe 
zi.
- ca supliment la dopaterapie: 80 până la 140 mg (aproximativ 20 mg piribedil la 100 mg L. Dopa). Având în 

vedere diviziunea dozei, tableta care conține 20 mg de piribedil este mai potrivită.

Comprimatele trebuie înghițite cu o jumătate de pahar cu apă, fără a mesteca, la sfârșitul meselor. 
Aceste doze trebuie atinse treptat: cresc cu un comprimat la fiecare trei zile.

CONTRAINDICAȚII

Acest medicament este contraindicat în următoarele situații:
- hipersensibilitate la piribedil,
- soc cardiovascular,
- faza acută a infarctului miocardic,
- in colaborare cu:
• neuroleptice antiemetice (cf. Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiuni).
• neuroleptice antipsihotice (cu excepția clozapinei) (cu excepția cazului pacientului parkinsonian) (cf. 

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiuni).

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Au fost raportate somnolență și accese bruște de somn în timpul tratamentului cu piribedil, în special la 
pacienții cu boala Parkinson.
Adormirea bruscă în timpul activităților zilnice, în anumite cazuri fără prodrom, a fost raportată foarte rar. Pacienții 
trebuie informați cu privire la posibilitatea apariției acestor efecte și trebuie avertizați să fie atenți dacă conduc un 
autovehicul sau folosesc utilaje în timpul tratamentului cu piribedil. Pacienții care au prezentat somnolență sau crize 
bruște de somn nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje. Poate fi avută în vedere o reducere a 
dozelor sau întreruperea tratamentului.

Datorită prezenței zaharozei, acest medicament este contraindicat în caz de intoleranță la fructoză, malabsorbție la 
glucoză sau galactoză sau deficit de zaharază-izomaltază.

Cazuri de jocuri de noroc patologice (jocuri de noroc compulsive), hipersexualitate și creșterea libidoului au 
fost raportate la pacienții cu boala Parkinson tratați cu agonişti dopaminergici, în special cu Trivastal. Aceste 
cazuri au fost observate în principal la pacienţii cărora li s-au administrat doze mari şi au fost în general 
reversibile după reducerea dozei sau întreruperea tratamentului cu agonişti dopaminergici (vezi pct. 4.8).

INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE ȘI ALTE FORME DE INTERACȚIUNI

Asocieri contraindicate :

+ Neuroleptice antipsihotice (cu excepția clozapinei) (la pacienții non-parkinsonieni) Antagonism 
reciproc între agonistul dopaminergic și neuroleptice. În cazul sindromului extrapiramidal indus de 
neuroleptice, pacienții nu trebuie tratați cu un agonist dopaminergic, ci cu un medicament 
anticolinergic.

+ Neuroleptice antiemetice
Antagonism reciproc între agonistul dopaminergic și neuroleptice. Utilizați un antiemetic lipsit de 
efecte extrapiramidale.
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Asociere nerecomandata :

+ Neuroleptice antipsihotice (cu excepția clozapinei) (la pacienții cu Parkinson)
Antagonism reciproc între agonistul dopaminergic și neuroleptice. Agonistul dopaminergic poate 
induce sau agrava tulburări psihotice. Daca este necesar un tratament neuroleptic la pacientii cu 
boala Parkinson tratati cu agonisti dopaminergici, acestia din urma trebuie scazuti progresiv pana 
la retragerea totala (o retragere brusca a dopaminergicilor expune riscului de „sindrom 
neuroleptic malign”).

SARCINA SI ALAPTAREA

Acest medicament este limitat la subiecții vârstnici, pentru care riscul de sarcină nu există.
În absența datelor relevante, utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii sau alăptării nu este 
recomandată.

EFECT ASUPRA CAPACITĂȚII DE A CONDUCE ȘI A UTILIZA MAȘINI

Pacienților tratați cu piribedil care prezintă somnolență și/sau accese bruște de somn trebuie să li se spună să 
nu conducă vehicule sau să desfășoare o activitate în care o alterare a vigilenței le-ar putea expune pe ei sau 
alte persoane la un risc de accident grav sau deces (de exemplu utilizarea de utilaje) până la dispariţie
a unor astfel de efecte (cf. Avertismente și precauții speciale pentru utilizare)

EFECTE NEDERATE

Pot apărea următoarele simptome:
• Tulburări digestive minore (greață, vărsături, flatulență), care pot dispărea în special prin 

ajustarea dozei individuale.
• Somnolența a fost raportată în cazul tratamentului cu piribedil. În cazuri foarte rare, au fost raportate 

somnolență diurnă excesivă și apariția bruscă a crizelor de somn.
• Mai rar, au fost observate tulburări psihologice precum confuzie sau agitație, care 

dispar la întreruperea tratamentului.
• În mod excepțional, tulburări ale tensiunii arteriale (hipotensiune arterială ortostatică) sau instabilitate a tensiunii 

arteriale.
• Datorită prezenței roșului coșenial, risc de reacții alergice.

Cazuri de jocuri de noroc patologice (jocuri de noroc compulsive), hipersexualitate și creșterea libidoului au 
fost raportate de la introducerea piribedilului (vezi pct. 4.4).

Supradozaj

Având în vedere efectul emetic al piribedilului în doze foarte mari, supradozajul este puțin probabil cu forma de tablete. 
Semnele supradozajului sunt:
- instabilitate a tensiunii arteriale (hipertensiune arterială sau hipotensiune arterială),

- simptome digestive (greață, vărsături).
Aceste simptome dispar la întreruperea administrării și cu tratamentul simptomatic.
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PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Proprietăți farmacodinamice
Clasa farmacoterapeutica: AGONISTI DOPAMINERGIC, cod ATC: N04BC08

Piribedil: agonist dopaminergic (stimulează receptorii dopaminergici și căile dopaminergice 
cerebrale).

La om, mecanismul de acțiune este demonstrat de studiile clinice de farmacologie:
- stimularea electrogenezei corticale de tip „dopaminergic” atât în   stare de veghe, cât și în timpul somnului,
- activitate clinică asupra diferitelor funcții controlate de dopamină, această activitate fiind demonstrată prin 

utilizarea unor scale comportamentale sau psihometrice.

În plus, piribedilul are ca rezultat o creștere a fluxului sanguin femural (existența receptorilor 
dopaminergici în patul vascular femural explică acțiunea piribedilului asupra circulației periferice).

Proprietăți farmacocinetice 
Piribedil este absorbit rapid.
Concentrația maximă este atinsă la o oră după administrarea orală de piribedil.
Eliminarea plasmatică este bifazică și este compusă dintr-o primă fază caracterizată printr-un timp de înjumătățire de 1,7 ore și o a 
doua fază, mai lentă, caracterizată printr-un timp de înjumătățire de 6,9   ore.
Metabolismul piribedilului este intens, cu doi metaboliți principali: (un derivat hidroxilat și un 
derivat dihidroxilat).
Piribedilul este excretat în principal prin urină: 68 % din piribedilul absorbit este excretat pe cale renală 
sub formă de metaboliți și 25 % este excretat în bilă.

Tableta care conține 50 mg de piribedil cu eliberare susținută permite absorbția și eliberarea treptată in vivo a 
ingredientului activ.
Studiile cinetice efectuate la om arată extinderea acoperirii terapeutice care depășește fiecare perioadă 
de 24 de ore.
Excreția urinară este de aproximativ 50% la a 24-a oră și este totală la a 48-a oră.
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