
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТРИВАСТАЛ Ретард 50

Гостилница : Пирибедил

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ТРИВАСТАЛ Ретард 50, покрити таблетки с продължително освобождаване

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Пирибедил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мг

Помощни вещества: qsf една таблетка

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетки с удължено освобождаване.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Допълнително симптоматично лечение на хроничен патологичен когнитивен и невросензорен дефицит при пациенти в 

напреднала възраст (с изключение на болестта на Алцхаймер и друга деменция).

Допълнително лечение на интермитентна клаудикация при хронични облитериращи артериопатии на долните крайници 
(в стадий 2).
NB: тази индикация се основава на проучвания в полза на подобряване на разстоянието, което може да се извърви.

Предлага се при исхемични симптоми в офталмологията.

Лечение на болестта на Паркинсон:
- или като монотерапия (лечение на форми с преобладаващ тремор),
- или във връзка с допатерапия от самото начало, или вторично, особено при форми с тремор.

ДОЗОЛОГИЯ И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Орален път
За всички индикации, с изключение на лечение на болестта на Паркинсон: 1 таблетка на ден да се приема в края на 
основното хранене или дори 2 таблетки дневно в по-тежки случаи в 2 приема в края на 2-те основни хранения.

Таблетките трябва да се поглъщат с половин чаша вода, без да се дъвчат, в края на хранене.

Лечение на болестта на Паркинсон:
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- като монотерапия: 150 mg до 250 mg, т.е. 3 до 5 таблетки на ден, разделени на 3 до 5 приема на 
ден.
- като добавка към допатерапия: 80 до 140 mg (приблизително 20 mg пирибедил на 100 mg L. Dopa). Като се има 

предвид разделението на дозата, по-подходяща е таблетката, съдържаща 20 mg пирибедил.

Таблетките трябва да се поглъщат с половин чаша вода, без да се дъвчат, в края на хранене. Тези дози 
трябва да се достигат постепенно: увеличавайте с една таблетка на всеки три дни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Това лекарство е противопоказано в следните ситуации:
- свръхчувствителност към пирибедил,

- сърдечно-съдов шок,
- остра фаза на миокарден инфаркт,
- във връзка с:
• антиеметични невролептици (вж. Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействия).

• антипсихотични невролептици (с изключение на клозапин) (освен в случай на пациент с паркинсонова болест) (вж. 
Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействия).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Съобщава се за сомнолентност и внезапни пристъпи на сън по време на лечение с пирибедил, особено при 
пациенти с болест на Паркинсон.
Много рядко се съобщава за внезапно заспиване по време на ежедневни дейности, в някои случаи без продрома. Пациентите 

трябва да бъдат информирани за възможността от поява на тези ефекти и трябва да бъдат предупредени да бъдат внимателни, ако 

шофират или работят с машини по време на лечение с пирибедил. Пациенти, които имат сънливост или внезапни пристъпи на сън, 

не трябва да шофират превозни средства или да работят с машини. Може да се предвиди намаляване на дозите или прекратяване 

на лечението.

Поради наличието на захароза, това лекарство е противопоказано в случай на непоносимост към фруктоза, малабсорбция 
на глюкоза или галактоза или дефицит на захараза-изомалтаза.

Съобщавани са случаи на патологичен хазарт (компулсивно залагане), хиперсексуалност и повишено 
либидо при пациенти с болест на Паркинсон, лекувани с допаминови агонисти, и по-специално с 
Trivastal. Тези случаи са наблюдавани главно при пациенти, получаващи високи дози и като цяло са 
обратими след намаляване на дозата или прекратяване на лечението с допаминови агонисти (вж. 
точка 4.8).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Противопоказани асоциации :

+ Антипсихотични невролептици (с изключение на клозапин) (при пациенти без паркинсон) Реципрочен 
антагонизъм между допаминергичен агонист и невролептици. В случай на екстрапирамиден синдром, 
предизвикан от невролептици, пациентите не трябва да се лекуват с допаминергичен агонист, а с 
антихолинергично лекарство.

+ Антиеметични невролептици
Реципрочен антагонизъм между допаминергичен агонист и невролептици. Използвайте антиеметик, лишен 
от екстрапирамидни ефекти.
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Нежелана асоциация :

+ Антипсихотични невролептици (с изключение на клозапин) (при пациенти с паркинсонова болест)

Реципрочен антагонизъм между допаминергичен агонист и невролептици. Допаминергичният агонист 
може да предизвика или влоши психотични разстройства. Ако се налага невролептично лечение при 
пациенти с болест на Паркинсон, лекувани с допаминергични агонисти, последните трябва да се намаляват 
постепенно до пълно оттегляне (внезапното спиране на допаминергиците излага на риск от „злокачествен 
невролептичен синдром“).

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Това лекарство е ограничено за пациенти в напреднала възраст, за които не съществува риск от бременност.

При липса на релевантни данни употребата на това лекарство по време на бременност или кърмене не се 
препоръчва.

ЕФЕКТ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

На пациентите, лекувани с пирибедил, показващи сънливост и/или внезапни пристъпи на сън, трябва да се каже да не 
шофират превозни средства или да извършват дейност, при която промяната на бдителността може да изложи тях или 
други лица на риск от сериозен инцидент или смърт (например употребата на машини) до изчезването
на такива ефекти (вж. Предупреждения и специални предпазни мерки при употреба)

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Могат да се появят следните симптоми:
• Леки храносмилателни смущения (гадене, повръщане, метеоризъм), които могат да изчезнат особено при 

коригиране на индивидуалната доза.

• Съобщава се за сънливост при лечение с пирибедил. В много редки случаи се съобщава за 
прекомерна дневна сомнолентност и внезапна поява на пристъпи на сън.

• По-рядко са наблюдавани психологически смущения като объркване или възбуда, които 
изчезват при прекратяване на лечението.

• По изключение, нарушения в кръвното налягане (ортостатична хипотония) или нестабилност на кръвното 
налягане.

• Поради наличието на кохинил червено, риск от алергични реакции.

След въвеждането на пирибедил са съобщени случаи на патологичен хазарт (компулсивно залагане), 
хиперсексуалност и повишено либидо (вж. точка 4.4).

ПРЕДОЗИРАНЕ

Предвид еметичния ефект на пирибедил при много високи дози, предозирането е малко вероятно при таблетната форма. 

Признаците на предозиране са:

- нестабилност на кръвното налягане (артериална хипертония или хипотония),

- храносмилателни симптоми (гадене, повръщане).

Тези симптоми изчезват при прекратяване на приема и при симптоматично лечение.
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ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтичен клас: ДОПАМИНЕРГИЧНИ АГОНисти, ATC код: N04BC08

Пирибедил: допаминергичен агонист (стимулира допаминовите рецептори и мозъчните допаминергични 
пътища).

При хора механизмът на действие е демонстриран от клиничните фармакологични проучвания:
- стимулиране на кортикалната електрогенеза от "допаминергичен" тип както в будно състояние, така и по време на сън,

- клинична активност върху различните функции, контролирани от допамин, като тази активност се демонстрира 
чрез използване на поведенчески или психометрични скали.

В допълнение, пирибедил води до увеличаване на феморалния кръвен поток (съществуването на допаминергични 
рецептори в бедреното съдово легло обяснява действието на пирибедил върху периферното кръвообращение).

Фармакокинетични свойства 
Пирибедил се абсорбира бързо.
Максималната концентрация се достига един час след перорално приложение на пирибедил.
Плазменото елиминиране е двуфазно и се състои от първа фаза, характеризираща се с полуживот от 1,7 часа и 
втора, по-бавна фаза, характеризираща се с полуживот от 6,9 часа.
Метаболизмът на пирибедил е интензивен, с два основни метаболита: (хидроксилирано производно и 
дихидроксилирано производно).
Пирибедил се екскретира основно с урината: 68 % от абсорбирания пирибедил се екскретира по бъбречен път под 
формата на метаболити и 25 % се екскретира с жлъчката.

Таблетката, съдържаща 50 mg пирибедил с продължително освобождаване, позволява in vivo постепенно усвояване и 

освобождаване на активната съставка.

Кинетичните проучвания, проведени при хора, показват разширяване на терапевтичното покритие, което надвишава 
всеки период от 24 часа.
Екскрецията с урина е приблизително 50% на 24-ия час и е обща на 48-ия час.
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