
SAMMANFATTNING AV PRODUKTENS EGENSKAPER

TRIVASTAL Retard 50

INN : Piribedil

LÄKEMEDLETS NAMN

TRIVASTAL Retard 50, dragerade tabletter med fördröjd frisättning

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

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

Hjälpämnen: qsf en tablett

LÄKEMEDELSFORM

Belagda tabletter med fördröjd frisättning.

TERAPEUTISKA INDIKATIONER

Tilläggssymptomatisk behandling av kronisk patologisk kognitiv och neurosensoriell defekt hos äldre 
patienter (exklusive Alzheimers sjukdom och annan demens).

Tilläggsbehandling av claudicatio intermittens vid kroniska oblitererande arteriopatier i de nedre extremiteterna (i 
stadium 2).
OBS: denna indikation är baserad på studier för att förbättra avståndet som går att gå.

Föreslagen i ischemiska symptom inom oftalmologi.

Behandling av Parkinsons sjukdom:
- antingen som monoterapi (behandling av former med dominerande tremor),
- eller i samband med dopaterapi från början, eller i andra hand, särskilt i former med tremor.

DOSERING OCH ADMINISTRERINGSSÄTT

Muntlig väg
För alla indikationer, utom för behandling av Parkinsons sjukdom: 1 tablett per dag som ska tas i slutet av 
huvudmåltiden, eller till och med 2 tabletter per dag i svårare fall i 2 administreringar i slutet av de 2 
huvudmåltiderna.
Tabletterna ska sväljas med ett halvt glas vatten, utan att tugga, vid slutet av måltiderna.

Behandling av Parkinsons sjukdom:
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- som monoterapi: 150 mg till 250 mg, dvs 3 till 5 tabletter per dag, uppdelat på 3 till 5 administreringar per 
dag.
- som komplement till dopaterapi: 80 till 140 mg (cirka 20 mg piribedil per 100 mg L. Dopa). Med tanke 

på dosindelningen är tabletten som innehåller 20 mg piribedil mer lämplig.

Tabletterna ska sväljas med ett halvt glas vatten, utan att tugga, vid slutet av måltiderna. 
Dessa doser måste uppnås gradvis: öka med en tablett var tredje dag.

KONTRAINDIKATIONER

Detta läkemedel är kontraindicerat i följande situationer:
- överkänslighet mot piribedil,
- kardiovaskulär chock,
- akut fas av hjärtinfarkt,
- i samarbete med:
• antiemetiska neuroleptika (jfr Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner).
• antipsykotiska neuroleptika (exklusive klozapin) (förutom när det gäller parkinsonpatienter) (jfr 

Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner).

VARNINGAR OCH SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING

Somnolens och plötsliga sömnanfall har rapporterats under behandling med piribedil, särskilt hos patienter 
med Parkinsons sjukdom.
Att plötsligt somna under dagliga aktiviteter, i vissa fall utan prodroma, har rapporterats mycket sällan. 
Patienter måste informeras om möjligheten att dessa effekter uppstår och måste varnas för att vara 
försiktiga om de kör bil eller använder maskiner under behandling med piribedil. Patienter som har fått 
somnolens eller plötsliga sömnanfall får inte köra fordon eller använda maskiner. En minskning av doserna 
eller avbrytande av behandlingen kan tänkas.

På grund av närvaron av sackaros är detta läkemedel kontraindicerat vid fruktosintolerans, glukos- eller 
galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

Fall av patologiskt spelande (spelspelande), hypersexualitet och ökad libido har rapporterats hos 
patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med dopaminagonister och med Trivastal i 
synnerhet. Dessa fall har huvudsakligen setts hos patienter som fått höga doser och var i 
allmänhet reversibla efter dosreduktion eller utsättning av behandlingen med dopaminagonister 
(se avsnitt 4.8).

INTERAKTIONER MED ANDRA MEDICINER OCH ANDRA FORMER AV INTERAKTIONER

Kontraindikerade föreningar :

+ Antipsykotiska neuroleptika (exklusive klozapin) (hos icke-parkinsonpatienter) Ömsesidig antagonism 
mellan dopaminerg agonist och neuroleptika. Vid extrapyramidalt syndrom inducerat av neuroleptika 
ska patienter inte behandlas med en dopaminerg agonist utan med ett antikolinergt läkemedel.

+ Antiemetiska neuroleptika
Ömsesidig antagonism mellan dopaminerg agonist och neuroleptika. Använd ett antiemetikum 
utan extrapyramidala effekter.
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Orådlig förening :

+ Antipsykotiska neuroleptika (exklusive klozapin) (hos parkinsonpatienter)
Ömsesidig antagonism mellan dopaminerg agonist och neuroleptika. Den dopaminerga agonisten kan 
inducera eller förvärra psykotiska störningar. Om neuroleptikabehandling krävs hos patienter med 
Parkinsons sjukdom som behandlas med dopaminerga agonister, måste den senare minskas progressivt tills 
fullständigt utsättande (ett plötsligt utsättande av dopaminerga läkemedel utsätter risken för "malignt 
neuroleptikasyndrom").

GRAVIDITET OCH AMNING

Detta läkemedel är begränsat till äldre personer, för vilka risken för graviditet inte finns.
I avsaknad av relevanta data rekommenderas inte användning av detta läkemedel under graviditet eller 
amning.

EFFEKTER PÅ Förmågan ATT KÖRA OCH ANVÄNDA MASKINER

Patienter som behandlas med piribedil som uppvisar somnolens och/eller plötsliga sömnanfall måste uppmanas att 
inte köra fordon eller utföra en aktivitet där en ändring av vakenhet kan utsätta dem eller andra personer för en risk 
för allvarliga olyckor eller dödsfall (till exempel användning av maskiner) tills försvinnandet
av sådana effekter (jfr varningar och särskilda försiktighetsåtgärder vid användning)

OÖNSKADE EFFEKTER

Följande symtom kan förekomma:
• Mindre matsmältningsrubbningar (illamående, kräkningar, flatulens), som kan försvinna särskilt genom att 

justera den individuella dosen.
• Somnolens har rapporterats vid behandling med piribedil. I mycket sällsynta fall har 

överdriven dygnssömnighet och plötsliga sömnanfall rapporterats.
• Mer sällan har psykiska störningar som förvirring eller agitation observerats, som 

försvinner när behandlingen avbryts.
• Undantagsvis störningar i blodtrycket (ortostatisk hypotoni) eller blodtrycksinstabilitet.

• På grund av förekomsten av cochenillerött, risk för allergiska reaktioner.

Fall av patologiskt spelande (spelspelande), hypersexualitet och ökad libido har rapporterats 
sedan introduktionen av piribedil (se avsnitt 4.4).

ÖVERDOS

Med tanke på den emetiska effekten av piribedil vid mycket höga doser är överdosering osannolik med 
tablettformen. Tecken på överdosering är:
- blodtrycksinstabilitet (arteriell hypertoni eller hypotoni),
- matsmältningssymtom (illamående, kräkningar).
Dessa symtom försvinner vid utsättande av administrering och vid symptomatisk behandling.
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FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk klass: DOPAMINERGISKA AGONISTER, ATC-kod: N04BC08

Piribedil: dopaminerg agonist (stimulerar dopaminreceptorer och de cerebrala dopaminerga 
vägarna).

Hos människor demonstreras verkningsmekanismen av de kliniska farmakologiska studierna:
- stimulering av kortikal elektrogenes av den "dopaminerga" typen både när du är vaken och under sömnen,
- klinisk aktivitet på de olika funktionerna som kontrolleras av dopamin, varvid denna aktivitet demonstreras genom 

användning av beteendemässiga eller psykometriska skalor.

Dessutom resulterar piribedil i ett ökat femoralt blodflöde (förekomsten av dopaminerga 
receptorer i lårbenskärlbädden förklarar piribedils verkan på perifer cirkulation).

Farmakokinetiska egenskaper 
Piribedil absorberas snabbt.
Den maximala koncentrationen uppnås en timme efter oral administrering av piribedil.
Plasmaelimineringen är bifasisk och består av en första fas som kännetecknas av en halveringstid på 1,7 timmar och en 
andra, långsammare fas som kännetecknas av en halveringstid på 6,9 timmar.
Metabolismen av piribedil är intensiv, med två huvudmetaboliter: (ett hydroxylerat derivat och ett 
dihydroxylerat derivat).
Piribedil utsöndras huvudsakligen i urinen: 68 % av den absorberade piribedilen utsöndras via njurarna 
i form av metaboliter och 25 % utsöndras i gallan.

Tabletten som innehåller 50 mg piribedil med fördröjd frisättning tillåter in vivo gradvis absorption och frisättning av den 
aktiva ingrediensen.
De kinetiska studierna på människor visar en förlängning av den terapeutiska täckningen som överstiger varje 24-
timmarsperiod.
Urinutsöndringen är cirka 50 % vid 24:e timmen och är total vid 48:e timmen.
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