
BUOD NG MGA KATANGIAN NG PRODUKTO

TRIVASTAL Retard 50

INN : Piribedil

PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

TRIVASTAL Retard 50, sustained release coated na mga tablet

MAQUALITATIVE AT MARAMING COMPOSITION

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

Mga Excipients: qsf isang tableta

PHARMACEUTICAL FORM

Sustained release coated na mga tablet.

THERAPEUTIC INDIKASYON

Adjunctive symptomatic na paggamot ng talamak na pathological cognitive at neurosensorial deficit sa mga matatandang 
paksa (hindi kasama ang Alzheimer's disease at iba pang demensya).

Adjunctive na paggamot ng intermittent claudication sa talamak na obliterating arteriopathies ng lower limbs 
(sa stage 2).
NB : Ang indikasyon na ito ay batay sa mga pag-aaral na pabor sa pagpapabuti ng distansya na maaaring lakarin.

Iminungkahi sa mga sintomas ng ischemic sa ophthalmology.

Paggamot ng Parkinson's disease:
- alinman bilang monotherapy (paggamot ng mga form na may nangingibabaw na panginginig),

- o kasama ng dopatherapy mula sa simula, o pangalawa, lalo na sa mga anyo na may panginginig.

POSOLOGY AT PARAAN NG ADMINISTRASYON

Oral na ruta
Para sa lahat ng mga indikasyon, maliban sa paggamot ng Parkinson's disease : 1 tablet bawat araw na inumin sa pagtatapos ng 
pangunahing pagkain, o kahit 2 tablet bawat araw sa mas malalang kaso sa 2 administrasyon sa pagtatapos ng 2 pangunahing 
pagkain.
Ang mga tablet ay dapat lunukin ng kalahating baso ng tubig, nang hindi nginunguya, sa pagtatapos ng pagkain.

Paggamot ng Parkinson's disease:
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- bilang monotherapy : 150 mg hanggang 250 mg, ibig sabihin, 3 hanggang 5 tablet bawat araw, na hahatiin sa 3 hanggang 5 na administrasyon bawat 

araw.

- bilang pandagdag sa dopatherapy: 80 hanggang 140 mg (humigit-kumulang 20 mg ng piribedil bawat 100 mg ng L. 
Dopa). Dahil sa paghahati ng dosis, ang tablet na naglalaman ng 20 mg ng piribedil ay mas angkop.

Ang mga tablet ay dapat lunukin ng kalahating baso ng tubig, nang hindi nginunguya, sa pagtatapos ng pagkain. Ang mga dosis 

na ito ay dapat maabot nang paunti-unti : dagdagan ng isang tableta tuwing tatlong araw.

MGA KONTRA-INDIKASYON

Ang gamot na ito ay kontraindikado sa mga sumusunod na sitwasyon:
- hypersensitivity sa piribedil,
- cardiovascular shock,
- talamak na yugto ng myocardial infarction,
- kasama ang:
• antiemetic neuroleptics (cf. Pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan).

• antipsychotic neuroleptics (hindi kasama ang clozapine) (maliban sa kaso ng parkinsonian na pasyente) (cf. Pakikipag-
ugnayan sa ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan).

MGA BABALA AT ESPESYAL NA PAG-IINGAT PARA SA PAGGAMIT

Ang antok at biglaang pagkakatulog ay naiulat sa panahon ng paggamot na may piribedil lalo na sa mga 
pasyenteng may Parkinson's disease.
Ang biglaang pagkakatulog sa mga pang-araw-araw na gawain, sa ilang mga kaso na walang prodroma, ay napakabihirang naiulat. 
Dapat ipaalam sa mga pasyente ang posibilidad ng paglitaw ng mga epektong ito at dapat bigyan ng babala na mag-ingat kung 
nagmamaneho ng kotse o gumagamit ng mga makina habang ginagamot ang piribedil. Ang mga pasyenteng nakaramdam ng 
antok o biglaang pagkakatulog ay hindi dapat magmaneho ng sasakyan o gumamit ng mga makina. Maaaring isipin ang pagbawas 
sa mga dosis o pag-withdraw ng paggamot.

Dahil sa pagkakaroon ng sucrose, ang gamot na ito ay kontra-indikado sa kaso ng fructose intolerance, glucose o 
galactose malabsorption o sucrase-isomaltase deficiency.

Ang mga kaso ng pathological na pagsusugal (compulsive gambling), hypersexuality at tumaas na libido ay naiulat sa mga 
pasyenteng may Parkinson's disease na ginagamot ng dopamine agonists, at partikular sa Trivastal. Ang mga kasong ito ay 
higit na nakikita sa mga pasyente na tumatanggap ng mataas na dosis at sa pangkalahatan ay nababaligtad pagkatapos ng 
pagbawas ng dosis o paghinto ng paggamot sa mga dopamine agonist (tingnan ang seksyon 4.8).

MGA MAKIPAG-UGNAYAN SA IBA PANG MGA GAMOT AT IBA PANG ANYO NG MGA INTERAKSYON

Contra-indicated na mga asosasyon :

+ Antipsychotic neuroleptics (hindi kasama ang clozapine) (sa mga non-parkinsonian na pasyente) Reciprocal 
antagonism sa pagitan ng dopaminergic agonist at neuroleptics. Sa kaso ng extrapyramidal syndrome na sanhi ng 
neuroleptics, ang mga pasyente ay hindi dapat tratuhin ng isang dopaminergic agonist ngunit sa isang 
anticholinergic na gamot.

+ Antiemetic neuroleptics
Reciprocal antagonism sa pagitan ng dopaminergic agonist at neuroleptics. Gumamit ng anti-emetic 
na walang extrapyramidal effect.
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Hindi marapat na samahan :

+ Antipsychotic neuroleptics (hindi kasama ang clozapine) (sa mga pasyenteng parkinsonian)
Reciprocal antagonism sa pagitan ng dopaminergic agonist at neuroleptics. Ang dopaminergic agonist ay maaaring mag-
udyok o magpalala ng mga psychotic disorder. Kung ang isang neuroleptic na paggamot ay kinakailangan sa mga pasyente 
na may Parkinson's disease na ginagamot ng dopaminergic agonists, ang huli ay dapat na unti-unting bawasan hanggang 
sa ganap na pag-withdraw (isang biglaang pag-withdraw ng dopaminergics ay naglalantad sa isang panganib ng 
"malignant neuroleptic syndrome").

PAGBUBUNTIS AT PAGPAPADATA

Ang gamot na ito ay limitado sa mga matatandang paksa, kung saan walang panganib ng pagbubuntis.
Sa kawalan ng nauugnay na data, ang paggamit ng gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso ay hindi 
inirerekomenda.

EPEKTO SA KAKAYANG MAGmaneho AT GUMAMIT NG MGA MACHINE

Ang mga pasyenteng ginagamot ng piribedil na nagpapakita ng antok at/o biglaang pagkakatulog, ay dapat sabihan na huwag magmaneho 

ng sasakyan o magsagawa ng aktibidad kung saan ang pagbabago ng pagkaalerto ay maaaring maglantad sa kanila o sa ibang mga tao sa 

panganib ng malubhang aksidente o kamatayan (halimbawa ang paggamit ng makinarya) hanggang sa mawala

ng naturang mga epekto (cf. Mga babala at mga espesyal na pag-iingat para sa paggamit)

MGA HINDI KAnais-nais na EPEKTO

Maaaring mangyari ang mga sumusunod na sintomas:

• Mga maliliit na abala sa pagtunaw (pagduduwal, pagsusuka, utot), na maaaring mawala lalo na sa pamamagitan ng 
pagsasaayos ng indibidwal na dosis.

• Ang pagkakatulog ay naiulat na may piribedil na paggamot. Sa napakabihirang mga kaso, ang labis 
na diurnal somnolence at biglaang paglitaw ng sleeping fit ay naiulat.

• Mas bihira, ang mga sikolohikal na kaguluhan tulad ng pagkalito o pagkabalisa ay naobserbahan, na 
nawawala kapag ang paggamot ay itinigil.

• Pambihira, mga kaguluhan sa presyon ng dugo (orthostatic hypotension), o kawalang-tatag ng presyon ng 
dugo.

• Dahil sa pagkakaroon ng pula ng Cochineal, panganib ng mga reaksiyong alerdyi.

Ang mga kaso ng pathological na pagsusugal (compulsive na pagsusugal), hypersexuality at tumaas na libido ay naiulat na 
mula nang ipakilala ang piribedil (tingnan ang seksyon 4.4).

OVERDOSE

Dahil sa emetic na epekto ng piribedil sa napakataas na dosis, ang labis na dosis ay malamang na hindi kasama sa form ng tablet. Ang mga 

palatandaan ng labis na dosis ay:

- kawalang-tatag ng presyon ng dugo (arterial hypertension o hypotension),
- mga sintomas ng pagtunaw (pagduduwal, pagsusuka).

Ang mga sintomas na ito ay nawawala sa paghinto ng pangangasiwa at may sintomas na paggamot.
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PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

Mga katangian ng pharmacodynamic

Pharmacotherapeutic class: DOPAMINERGIC AGONISTS, ATC code: N04BC08

Piribedil: dopaminergic agonist (pinisigla ang mga receptor ng dopamine at ang mga tserebral dopaminergic 
pathway).

Sa mga tao, ang mekanismo ng pagkilos ay ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral sa pharmacology:
- pagpapasigla ng cortical electrogenesis ng uri ng "dopaminergic" kapwa habang gising at habang natutulog,
- klinikal na aktibidad sa iba't ibang mga function na kinokontrol ng dopamine, kung saan ang aktibidad na ito ay ipinapakita 

sa pamamagitan ng paggamit ng behavioral o psychometric scales.

Bilang karagdagan, ang piribedil ay nagreresulta sa pagtaas ng daloy ng dugo ng femoral (ang pagkakaroon ng mga dopaminergic 
receptor sa femoral vascular bed ay nagpapaliwanag sa pagkilos ng piribedil sa peripheral circulation).

Mga katangian ng pharmacokinetic 

Mabilis na hinihigop ang piribedil.

Ang maximum na konsentrasyon ay naabot isang oras pagkatapos ng oral administration ng piribedil.
Ang pag-aalis ng plasma ay biphasic at binubuo ng isang unang yugto na nailalarawan sa pamamagitan ng kalahating buhay na 1.7 oras at isang 

pangalawa, mas mabagal na yugto na nailalarawan ng kalahating buhay na 6.9 na oras.

Matindi ang metabolismo ng piribedil, na may dalawang pangunahing metabolites: (isang hydroxylated derivative at isang 
dihydroxylated derivative).
Ang piribedil ay mahalagang pinalabas sa ihi: 68% ng piribedil na hinihigop ay pinalabas sa pamamagitan ng ruta 
ng bato sa anyo ng mga metabolite at 25% ay pinalabas sa apdo.

Ang tablet na naglalaman ng 50 mg ng sustained-release piribedil ay nagbibigay-daan sa unti-unting pagsipsip at pagpapalabas ng 
aktibong sangkap sa vivo.
Ang kinetic na pag-aaral na isinagawa sa mga tao ay nagpapakita ng pagpapalawig ng therapeutic coverage na lumalampas sa 
bawat 24 na oras.
Ang paglabas ng ihi ay humigit-kumulang 50% sa ika-24 na oras at ito ay kabuuan sa ika-48 na oras.
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