
TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

TRIVASTAL Retard 50

INN: Piribedil

TÊN SẢN PHẨM THUỐC

TRIVASTAL Retard 50, viên nén bao giải phóng kéo dài

THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG

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

Tá dược: qsf một viên

DẠNG DƯỢC PHẨM

Viên nén bao phát hành bền vững.

CHỈ DẪN ĐIỀU TRỊ

Điều trị triệu chứng hỗ trợ đối với tình trạng thiếu hụt nhận thức và thần kinh bệnh lý mãn tính ở người cao 
tuổi (ngoại trừ bệnh Alzheimer và các chứng sa sút trí tuệ khác).

Điều trị bổ sung tình trạng tắc nghẽn không liên tục trong bệnh lý động mạch đốt sống mãn tính ở chi dưới (ở 
giai đoạn 2).
NB: chỉ định này dựa trên các nghiên cứu ủng hộ việc cải thiện khoảng cách có thể đi bộ.

Đề xuất trong các triệu chứng thiếu máu cục bộ trong nhãn khoa.

Điều trị bệnh Parkinson:
- hoặc là đơn trị liệu (điều trị các dạng có biểu hiện run chủ yếu),
- hoặc kết hợp với trị liệu bằng thuốc phong ngay từ đầu, hoặc sau đó, đặc biệt là ở các dạng có run.

VỊ TRÍ VÀ PHƯƠNG THỨC HÀNH CHÍNH

Tuyến đường miệng

Đối với tất cả các chỉ định, ngoại trừ điều trị bệnh Parkinson: 1 viên mỗi ngày vào cuối bữa ăn 
chính, hoặc thậm chí 2 viên mỗi ngày trong những trường hợp nặng hơn, chia 2 lần vào cuối 2 bữa 
ăn chính.
Các viên thuốc phải được nuốt với một nửa ly nước, không cần nhai, vào cuối bữa ăn.

Điều trị bệnh Parkinson:
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Trivastal Retard 50

- dưới dạng đơn trị liệu: 150 mg đến 250 mg, tức là 3 đến 5 viên mỗi ngày, được chia thành 3 đến 5 lần dùng mỗi 
ngày.
- như một chất bổ sung cho liệu pháp dopatherapy: 80 đến 140 mg (khoảng 20 mg piribedil trên 100 mg 

L. Dopa). Với sự phân chia liều, viên nén chứa 20 mg piribedil phù hợp hơn.

Các viên thuốc phải được nuốt với một nửa ly nước, không cần nhai, vào cuối bữa ăn. 
Các liều này phải đạt được dần dần: tăng một viên sau mỗi ba ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Thuốc này được chỉ định trong các trường hợp sau:
- quá mẫn với piribedil,
- sốc tim mạch,
- giai đoạn cấp tính của nhồi máu cơ tim,
- liên kết với:
• thuốc an thần kinh chống nôn (xem Tương tác với các loại thuốc khác và các dạng tương tác khác).
• thuốc an thần kinh chống loạn thần (trừ clozapine) (trừ trường hợp bệnh nhân parkinson) (xem 

Tương tác với các loại thuốc khác và các dạng tương tác khác).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG

Buồn ngủ và buồn ngủ đột ngột đã được báo cáo trong khi điều trị bằng piribedil, đặc biệt là ở những 
bệnh nhân bị bệnh Parkinson.
Rất hiếm khi xảy ra hiện tượng buồn ngủ đột ngột trong các hoạt động hàng ngày, trong một số trường hợp 
không có tiền sản. Bệnh nhân phải được thông báo về khả năng xảy ra các tác dụng này và phải được cảnh 
báo cẩn thận nếu lái xe ô tô hoặc sử dụng máy móc trong quá trình điều trị bằng piribedil. Những bệnh nhân 
có biểu hiện buồn ngủ hoặc ngủ đột ngột không được lái xe hoặc sử dụng máy móc. Có thể dự kiến   việc 
giảm liều hoặc ngừng điều trị.

Do sự hiện diện của sucrose, thuốc này chống chỉ định trong trường hợp không dung nạp fructose, kém hấp thu 
glucose hoặc galactose hoặc thiếu hụt sucrase-isomaltase.

Các trường hợp cờ bạc bệnh lý (cờ bạc ép buộc), quá khích và tăng ham muốn tình dục đã được báo cáo 
ở những bệnh nhân bị bệnh Parkinson được điều trị bằng thuốc chủ vận dopamine, và đặc biệt là với 
Trivastal. Những trường hợp này chủ yếu gặp ở những bệnh nhân dùng liều cao và thường có thể hồi 
phục sau khi giảm liều hoặc ngừng điều trị bằng thuốc chủ vận dopamine (xem phần 4.8).

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC KHÁC

Các liên kết trái ngược với chỉ định :

+ Thuốc an thần kinh chống loạn thần (trừ clozapine) (ở bệnh nhân không parkinson) Đối kháng qua lại giữa thuốc 
chủ vận dopaminergic và thuốc an thần kinh. Trong trường hợp hội chứng ngoại tháp do thuốc an thần kinh gây ra, 
bệnh nhân không được điều trị bằng thuốc chủ vận dopaminergic mà phải điều trị bằng thuốc kháng cholinergic.

+ Thuốc an thần kinh chống nôn.
Đối kháng qua lại giữa thuốc chủ vận dopaminergic và thuốc an thần kinh. Sử dụng thuốc chống nôn 
không có tác dụng ngoại tháp.

04.2008 2/4



Trivastal Retard 50

Liên kết không thể hiển thị :

+ Thuốc an thần kinh chống loạn thần (trừ clozapine) (ở bệnh nhân parkinson)
Đối kháng qua lại giữa thuốc chủ vận dopaminergic và thuốc an thần kinh. Chất chủ vận dopaminergic 
có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các rối loạn tâm thần. Nếu cần điều trị an thần kinh ở những 
bệnh nhân bị bệnh Parkinson được điều trị bằng thuốc chủ vận dopaminergic, thì thuốc này phải được 
giảm dần dần cho đến khi ngừng thuốc hoàn toàn (ngừng thuốc đột ngột gây nguy cơ “hội chứng an 
thần kinh ác tính”).

MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Thuốc này chỉ dùng cho những đối tượng cao tuổi, những người không có nguy cơ mang thai.
Trong trường hợp không có dữ liệu liên quan, việc sử dụng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú không được 
khuyến cáo.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY

Những bệnh nhân được điều trị bằng piribedil có biểu hiện buồn ngủ và / hoặc ngủ đột ngột, phải được yêu cầu 
không được lái xe hoặc thực hiện một hoạt động trong đó việc thay đổi mức độ tỉnh táo có thể khiến họ hoặc những 
người khác có nguy cơ tai nạn nghiêm trọng hoặc tử vong (ví dụ: sử dụng máy móc) cho đến khi biến mất
của những tác động như vậy (xem Cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi sử dụng)

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các triệu chứng sau có thể xảy ra:
• Rối loạn tiêu hóa nhẹ (buồn nôn, nôn, đầy hơi), có thể biến mất đặc biệt bằng cách 

điều chỉnh liều lượng riêng.
• Tình trạng buồn ngủ đã được báo cáo khi điều trị bằng piribedil. Trong một số trường hợp hiếm hoi, tình trạng 

ngủ trưa quá mức và đột ngột xuất hiện cảm giác buồn ngủ đã được báo cáo.
• Hiếm khi hơn, các rối loạn tâm lý như lú lẫn hoặc kích động đã được quan sát thấy, 

chúng sẽ biến mất khi ngừng điều trị.
• Ngoại lệ, rối loạn huyết áp (hạ huyết áp thế đứng), hoặc huyết áp không ổn định.

• Do sự hiện diện của màu đỏ Cochineal, nguy cơ phản ứng dị ứng.

Các trường hợp cờ bạc bệnh lý (cờ bạc ép buộc), cuồng dâm và tăng ham muốn tình dục đã được 
báo cáo kể từ khi piribedil ra đời (xem phần 4.4).

QUÁ LIỀU

Do tác dụng gây nôn của piribedil ở liều rất cao, không thể xảy ra quá liều với dạng viên nén. Các 
dấu hiệu của quá liều là:
- huyết áp không ổn định (tăng huyết áp động mạch hoặc hạ huyết áp),
- các triệu chứng tiêu hóa (buồn nôn, nôn).
Các triệu chứng này biến mất khi ngừng dùng thuốc và khi điều trị triệu chứng.
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TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

Đặc tính dược lực học
Lớp dược lý: DOPAMINERGIC AGONISTS, mã ATC: N04BC08

Piribedil: chất chủ vận dopaminergic (kích thích thụ thể dopamine và con đường dopaminergic ở 
não).

Ở người, cơ chế hoạt động được chứng minh qua các nghiên cứu dược lý học lâm sàng:
- kích thích sinh điện vỏ não thuộc loại "dopaminergic" cả khi thức và trong khi ngủ,
- hoạt động lâm sàng trên các chức năng khác nhau được kiểm soát bởi dopamine, với hoạt động này được chứng 

minh thông qua việc sử dụng các thang đo hành vi hoặc tâm lý.

Ngoài ra, kết quả của piribedil làm tăng lưu lượng máu ở xương đùi (sự tồn tại của các thụ thể 
dopaminergic ở giường mạch đùi giải thích tác dụng của piribedil đối với tuần hoàn ngoại vi).

Đặc tính dược động học Piribedil 
được hấp thu nhanh chóng.
Nồng độ tối đa đạt được một giờ sau khi uống piribedil.
Sự đào thải trong huyết tương là hai pha và bao gồm pha đầu tiên được đặc trưng bởi thời gian bán hủy là 1,7 giờ và pha 
thứ hai, chậm hơn được đặc trưng bởi thời gian bán hủy là 6,9 giờ.
Chuyển hóa của piribedil rất mạnh, với hai chất chuyển hóa chính: (một dẫn xuất hydroxyl hóa và một 
dẫn xuất dihydroxyl hóa).
Piribedil được bài tiết chủ yếu qua nước tiểu: 68% lượng piribedil được hấp thu được thải trừ qua đường thận 
dưới dạng chất chuyển hóa và 25% được bài tiết qua mật.

Viên nén chứa 50 mg piribedil giải phóng bền vững cho phép hấp thụ và giải phóng dần dần thành phần hoạt 
tính trong cơ thể.
Các nghiên cứu động học được thực hiện ở người cho thấy sự mở rộng phạm vi điều trị vượt quá mỗi khoảng 
thời gian 24 giờ.
Bài tiết nước tiểu khoảng 50% vào giờ thứ 24 và là tổng số vào giờ thứ 48.
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