
ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN ÖZETİ

TRIVASTAL Geciktirici 50

INN : Piribedil

TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TRIVASTAL Retard 50, sürekli salimli kaplı tabletler

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

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

Yardımcı maddeler: qsf bir tablet

FARMASÖTİK FORM

Sürekli salimli kaplı tabletler.

TEDAVİ ENDİKASYONLARI

Yaşlı deneklerde (Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar hariç) kronik patolojik bilişsel ve 
nörosensoriyel eksikliğin yardımcı semptomatik tedavisi.

Alt ekstremitelerin kronik oblitere arteriyopatilerinde aralıklı topallamanın yardımcı tedavisi (2. 
aşamada).
Not: Bu gösterge, yürünebilecek mesafenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara dayanmaktadır.

Oftalmolojide iskemik semptomlarda önerilir.

Parkinson hastalığının tedavisi:
- ya monoterapi olarak (baskın tremorlu formların tedavisi),
- veya başlangıçtan itibaren dopaterapi ile birlikte veya ikincil olarak, özellikle tremorlu formlarda.

POSOLOJİ VE YÖNETİM YÖNTEMİ

Oral yol
Parkinson hastalığının tedavisi dışındaki tüm endikasyonlar için: Ana öğünün sonunda günde 1 tablet, 
hatta daha şiddetli vakalarda günde 2 tablet, 2 ana öğünün sonunda 2 uygulama şeklinde alınmalıdır.

Tabletler yemeklerden sonra yarım bardak su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Parkinson hastalığının tedavisi:
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- monoterapi olarak : 150 mg ila 250 mg, yani günde 3 ila 5 uygulamaya bölünerek günde 3 ila 5 
tablet.
- dopaterapiye ek olarak: 80 ila 140 mg (100 mg L. Dopa başına yaklaşık 20 mg piribedil). Doz 

dağılımı göz önüne alındığında, 20 mg piribedil içeren tablet daha uygundur.

Tabletler yemeklerden sonra yarım bardak su ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Bu dozlara 
kademeli olarak ulaşılmalıdır: her üç günde bir bir tablet artırın.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu ilaç aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
- piribedil'e aşırı duyarlılık,
- kardiyovasküler şok,
- miyokard enfarktüsünün akut fazı,
- ile birlikte:
• antiemetik nöroleptikler (bkz. Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri).
• antipsikotik nöroleptikler (klozapin hariç) (parkinson hastası olanlar hariç) (bkz. Diğer 

ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

KULLANIM İÇİN UYARILAR VE ÖZEL ÖNLEMLER

Özellikle Parkinson hastalığı olan hastalarda piribedil tedavisi sırasında somnolans ve ani uyku 
nöbetleri bildirilmiştir.
Günlük aktiviteler sırasında, bazı durumlarda prodroma olmaksızın aniden uykuya dalma çok nadiren 
bildirilmiştir. Hastalar bu etkilerin ortaya çıkma olasılığı konusunda bilgilendirilmeli ve piribedil tedavisi 
sırasında araba veya makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır. Somnolans veya ani 
uyku nöbetleri olan hastalar araç veya makine kullanmamalıdır. Dozlarda bir azalma veya tedavinin 
kesilmesi öngörülebilir.

Sükroz varlığı nedeniyle, bu ilaç fruktoz intoleransı, glukoz veya galaktoz malabsorpsiyonu veya 
sukraz-izomaltaz eksikliği durumunda kontrendikedir.

Dopamin agonistleri ve özellikle Trivastal ile tedavi edilen Parkinson hastalığı olan hastalarda 
patolojik kumar oynama (zorunlu kumar), hiperseksüalite ve libido artışı vakaları bildirilmiştir. Bu 
vakalar esas olarak yüksek doz alan hastalarda görülmüştür ve genellikle dopamin agonistleri ile 
tedavinin dozunun azaltılması veya kesilmesinin ardından geri dönüşlü olmuştur (bkz. bölüm 4.8).

DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİMLER VE DİĞER ETKİLEŞİM ŞEKİLLERİ

Kontrendike dernekler :

+ Antipsikotik nöroleptikler (klozapin hariç) (parkinson hastası olmayan hastalarda) Dopaminerjik 
agonist ve nöroleptikler arasındaki karşılıklı antagonizma. Nöroleptiklerin neden olduğu 
ekstrapiramidal sendrom durumunda, hastalar bir dopaminerjik agonistle değil, bir antikolinerjik ilaçla 
tedavi edilmelidir.

+ Antiemetik nöroleptikler
Dopaminerjik agonist ve nöroleptikler arasındaki karşılıklı antagonizma. Ekstrapiramidal etkileri 
olmayan bir anti-emetik kullanın.
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tavsiye edilmeyen ilişkilendirme :

+ Antipsikotik nöroleptikler (klozapin hariç) (parkinson hastalarında)
Dopaminerjik agonist ve nöroleptikler arasındaki karşılıklı antagonizma. Dopaminerjik agonist, 
psikotik bozuklukları indükleyebilir veya şiddetlendirebilir. Dopaminerjik agonistlerle tedavi edilen 
Parkinson hastalarında bir nöroleptik tedavi gerekiyorsa, dopaminerjik agonistlerle tedavi 
kademeli olarak azaltılmalıdır (dopaminerjiklerin aniden kesilmesi “malign nöroleptik sendrom” 
riskini ortaya çıkarır).

GEBELİK VE EMZİRME

Bu ilaç, hamilelik riskinin bulunmadığı yaşlı deneklerle sınırlıdır.
İlgili verilerin yokluğunda, bu ilacın hamilelik veya emzirme döneminde kullanılması 
önerilmez.

SÜRÜŞ VE MAKİNE KULLANMA YETENEĞİNE ETKİSİ

Somnolans ve/veya ani uyku nöbetleri olan piribedil ile tedavi edilen hastalara, araç 
kullanmamaları veya uyanıklığın değişmesinin kendilerini veya diğer kişileri ciddi kaza veya 
ölüm riskine maruz bırakabileceği (örneğin makine) kaybolana kadar
(bkz. Uyarılar ve özel kullanım önlemleri)

İSTENMEYEN ETKİLER

Aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:
• Özellikle bireysel dozajın ayarlanmasıyla ortadan kalkabilen küçük sindirim bozuklukları (mide 

bulantısı, kusma, şişkinlik).
• Piribedil tedavisi ile somnolans bildirilmiştir. Çok nadir durumlarda, aşırı diürnal 

somnolans ve ani uyku nöbetlerinin ortaya çıkması bildirilmiştir.
• Daha nadiren, tedavi kesildiğinde kaybolan kafa karışıklığı veya ajitasyon gibi psikolojik 

rahatsızlıklar gözlenmiştir.
• İstisnai olarak, kan basıncındaki bozukluklar (ortostatik hipotansiyon) veya kan basıncı 

dengesizliği.
• Cochineal red varlığı nedeniyle, alerjik reaksiyon riski.

Piribedil'in kullanıma sunulmasından bu yana patolojik kumar oynama (zorlayıcı kumar), hiperseksüalite 
ve artan libido vakaları bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.4).

AŞIRI DOZ

Piribedilin çok yüksek dozlarda kusturucu etkisi göz önüne alındığında, tablet formunda doz aşımı olası değildir. Doz 
aşımı belirtileri şunlardır:
- kan basıncı dengesizliği (arteriyel hipertansiyon veya hipotansiyon),
- sindirim semptomları (bulantı, kusma).
Bu semptomlar uygulamanın kesilmesi ve semptomatik tedavi ile ortadan kalkar.

04.2008 3/4



Trivastal Geciktirici 50

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik sınıf: DOPAMİNERJİK AGONİSTLER, ATC kodu: N04BC08

Piribedil: dopaminerjik agonist (dopamin reseptörlerini ve serebral dopaminerjik yolları 
uyarır).

İnsanlarda, etki mekanizması klinik farmakoloji çalışmaları ile gösterilmiştir:
- hem uyanıkken hem de uyku sırasında "dopaminerjik" tipte kortikal elektrojenezin uyarılması,
- Dopamin tarafından kontrol edilen farklı işlevler üzerinde klinik aktivite, bu aktivite davranışsal 

veya psikometrik ölçeklerin kullanımıyla gösterilir.

Ek olarak, piribedil femoral kan akışında bir artışa neden olur (femoral vasküler yatakta 
dopaminerjik reseptörlerin varlığı, piribedilin periferik dolaşım üzerindeki etkisini açıklar).

farmakokinetik özellikler 
Piribedil hızla emilir.
Maksimum konsantrasyona, piribedilin oral uygulamasından bir saat sonra ulaşılır.
Plazma eliminasyonu bifaziktir ve 1,7 saatlik yarılanma ömrü ile karakterize edilen birinci faz ve 6.9 saatlik 
yarılanma ömrü ile karakterize edilen ikinci daha yavaş fazdan oluşur.
Piribedilin metabolizması yoğundur ve iki ana metaboliti vardır: (bir hidroksillenmiş türev ve bir 
dihidroksillenmiş türev).
Piribedil esas olarak idrarla atılır: Emilen piribedilin %68'i böbrek yolu ile metabolitler şeklinde 
ve %25'i safra ile atılır.

50 mg sürekli salimli piribedil içeren tablet, aktif bileşenin in vivo kademeli olarak emilmesine ve 
salınmasına izin verir.
İnsanlarda yürütülen kinetik çalışmalar, her 24 saatlik periyodu aşan terapötik kapsamın uzadığını 
göstermektedir.
İdrar atılımı 24. saatte yaklaşık %50'dir ve 48. saatte toplamdır.
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