
®טריבנזור

)הידרוכלורותיאזיד, אמלודיפין, מדוקסומיל אולמסארטן(
מידע גיליון

דם לחץ ביתר לטיפול המיועד באחד שלושה של משולב מוצר הוא.(®טריבנזור-
medoxomil, amlodipine, hydrochlorothiazide( olmesartanראשוני לטיפול מיועד אינוטריבנזור.

 ידי על משווקתטריבנזור2010. ביוליטריבנזורעבור שיווק אישור העניק(FDA)  האמריקאי והתרופות המזון מינהל-
Sankyo, Inc.Daiichi

דם לחץ יתר בקרת של החשיבות
 הלב שריר ואוטם מוחי שבץ בעיקר, קטלניים ולא קטלניים דם וכלי לב לאירועי הסיכון את מפחיתה הדם לחץ הורדת-

 מחלקות של רחב ממגוון דם לחץ להורדת תרופות של מבוקרים בניסויים נראו אלו יתרונות). לב התקפי(
טריבנזור עם סיכון הפחתת המדגימים מבוקרים ניסויים אין. בעיקרו שייךטריבנזור אליה הכיתה כולל, פרמקולוגיות

.

 בקרת, הצורך לפי, לרבות, מקיף קרדיווסקולריים סיכונים מניהול חלק להיות צריכה גבוה דם בלחץ שליטה-
 רבים חולים. מוגבלת נתרן וצריכת גופנית פעילות, עישון הפסקת, אנטי-תרומבוטי טיפול, סוכרת ניהול, שומנים
.הדם לחץ יעדי את להשיג כדי אחת מתרופה ליותר ידרשו

פעולה מנגנון
 להורדת, שונה בצורה פועלת אחת כל, נרחב באופן שנרשמו דם לחץ להורדת תרופות שלוש משלבטריבנזור-

.הדם לחץ

AT-1לII  אנגיוטנסין של הקישור את החוסם(medoxomil olmesartan  של המשלימות הפעולות את משלבטריבנזור-

 נפח את המפחית משתן חומר( והידרוכלורותיאזיד), הדם כלי לדפנות הסידן כניסת את המעכב( אמלודיפין), קולטן
 שהדם כך בדם הנפח כמות את להפחית ועוזרות להירגע הדם לכלי מאפשרות הללו התרופות שלוש יחד). בדם המים
.קלות ביתר לזרום יוכל

קליניים נתונים
 הדם בלחץ משמעותית יותר משמעותית ירידה הניבו ג"מ40/10/25 טריבנזור,טיפול של שבועות שמונה לאחר-

1.הכפולים המשולבים הטיפולים משלושת אחד לכל בהשוואה והדיאסטולי הסיסטולי

 בסיס ממוצע דם לחץ( דם לחץ יתר עם חולים2,492  של סך שכלל מרכזי רישום ניסויטריבנזורפי על-
הבאים המשולבים הטיפולים משלושת אחד מכל ג"מ40/10/25  טריבנזורל המעבר), כספית מ"מ168.5/100.9

: (i)אמלודיפין/
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TITLE - OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HCTZ / 
TRIBENZOR MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN HEBREW

Source : DaiichiSankyo

www.911globalmeds.com/buy-olmesartan-medoxomil-amlodipine-hydrochlorothiazide-tribenzor-online
https://daiichisankyo.us/documents/364091/364595/TRIBENZOR+Fact+Sheet.pdf/72a5fd2f-5313-4470-9327-2886e1acb7cc


מ5.4 8.1/  של דיאסטולי דם לחץ/סיסטולי דם בלחץ טיפול של שבועות שמונה לאחר נוספת ממוצעת ירידה הניבו.
 שזה מכיוון). סטטיסטית מאוד מובהקים כולם( בהתאמה, כספית מ"מ-8.4/4.5 ו כספית מ"מ7.6/5.4 , כספית מ"

mg,  40/10/amlodipine ידוע לא בגודל פלצבו אפקט כוללות הללו הטיפול השפעות, אקטיבי מבוקר ניסוי היה
-)iii( olmesartanו mg,  40/25/hydrochlorothiazide mg, )ii( olmesartan 10/25hydrochlorothiazide

 מהנבדקים אחוז8.9  עד אחוז-5.8 ב התרחשה סחרחורת. סחרחורת הייתה בשכיחותה שדווחה השלילית התגובה-
 שאר. כפול בטיפול שנותרו מהנבדקים אחוז3.6  עד אחוז1.4  לעומת, טריבנזורלטיפול כפול מטיפול שהוחלפו
 היוטריבנזורעם שטופלו מהחולים אחוזים(2)  לשני שווה או יותר אצל מתרחשות ביותר השכיחות הלוואי תגובות
 שרירים התכווצויות), אחוז(3.5  אף דלקת), אחוז(4.2  עייפות), אחוז(6.4  ראש כאבי), אחוז(7.7  היקפית בצקת

 בדרכי דלקת), אחוזים( 2.6  שלשולים), אחוזים(2.8  העליונות הנשימה בדרכי זיהום), אחוז(3.0  בחילות), אחוז(3.1
).אחוז(2.1  במפרקים ונפיחות), אחוזים(2.4  השתן

מינון חוזק
hydrochlorothiazide /  של הבאים המינון חוזק שילובי את המכילים, טריבנזורשל מאושרות מנות חמש כרגע יש-

/ amlodipine medoxomil.olmesartan

o
o
o
o
o

ג"מ20/5/12.5
ג"מ12.5 5 / 40 /

ג"מ40/5/25
ג"מ12.5 40/10/

ג"מ40/10/25

# ##

®TRIBENZOR עבור חשוב בטיחות מידע

עוברית רעילות: אזהרה
האפשרי בהקדם-TRIBENZOR ב הטיפול את להפסיק יש, הריון מתגלה כאשר-
. המתפתח לעובר ומוות לפציעה לגרום יכולות הרנין-אנגיוטנסין מערכת על ישירות הפועלות תרופות-

עוברית רעילות: זהירות ואמצעי אזהרות ראה

נגד התוויות
.סוכרת עם בחוליםTRIBENZOR  עם יחד אלישקירן לתת אין

TRIBENZOR בסולפונאמיד שמקורן אחרות לתרופות יתר רגישות או אנוריה עם בחולים אסור.

זהירות ואמצעי אזהרות

.'ד הריון קטגורייתTRIBENZOR הוא:עוברית רעילות

( מלח או/ו נפח עם חולים כגון, פעילה רנין-אנגיוטנסין מערכת עם בחולים:מלח או נפח עם בחולים דם לחץ יתר
 הטיפול התחלת לאחר להופיע עלול סימפטומטי דם לחץ תת), משתנים של גבוהים במינונים המטופלים אלו, למשל

-TRIBENZOR.ב
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-TRIBENZOR.ב הטיפול בזמן כליות ליקוי עם בחולים הכליות בתפקוד החמרה אחר מעקב:לקוי כליות תפקוד

 אי עם חולים, למשל( רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון מערכת של בפעילות תלוי להיות עשוי שלהם הכליות שתפקוד בחולים
 לאוליגוריה נקשר לאנגיוטנסין לקולטן ובאנטגוניסטים(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים במעכבי טיפול), חמורה לב ספיקת

 צפויות להיות עשויות דומות תוצאות. מוות או/ו חריפה כליות ספיקת אי עם נדירות ולעיתים מתקדמת אזוטמיה או/ו
-TRIBENZOR.ב המטופלים בחולים

 או בסרום בקריאטינין עליות דווחו, צדדי דו או צדדי חד הכליה בעורק היצרות עם בחוליםACE  מעכבי על במחקרים
TRIBENZOR. עם דומות תוצאות שצפויות וייתכן(BUN),  בדם אוריאה בחנקן

 מתגלה אם). דקה/ל"מ30 ≤ קריאטינין פינוי( חמור לקוי כליות תפקוד עם בחולים-TRIBENZOR ב משימוש הימנע
-TRIBENZOR.ב הטיפול את להפסיק או לעצור שקול, מתקדם כליות ליקוי

 חודשים אולמסארטן הנוטלים בחולים דווח במשקל ניכרת ירידה עם וכרוני חמור שלשול:זרבובית דמוית אנטרופתיה
 מפתח מטופל אם. מרושע ניוון קרובות לעתים הדגימו חולים של מעיים ביופסיות. התרופה התחלת לאחר שנים עד

-TRIBENZOR ב הטיפול הפסקת שקול. אחרות אטיולוגיות להוציא יש-olmesartan, ב הטיפול במהלך אלה תסמינים
.אחרת אטיולוגיה מזוהה לא בהם במקרים

 הימנע, בכבד חמור ליקוי עם בחולים. כבד לקויות עם בחולים מומלץ אינו-TRIBENZOR ב ראשוני טיפול:כבד ספיקת
 או לקוי כבד תפקוד עם בחולים בזהירות-TRIBENZOR) ב מרכיב( בתיאזידים להשתמש יש-TRIBENZOR. ב משימוש
.כבדית לתרדמת לגרום עלולים והאלקטרוליטים הנוזלים במאזן קלים ששינויים מכיוון, מתקדמת כבד מחלת

 בחולים בדוק-TRIBENZOR, ב(HCTZ)  ההידרוכלורותיאזיד רכיב עקב:מטבולי איזון וחוסר אלקטרוליטים
.אלקטרוליטים או נוזלים, מטבולי איזון חוסר של קליניים סימנים

 בלי או עם בחולים להופיע עלולות-TRIBENZOR) ב מרכיב(-HCTZ ל יתר רגישות תגובות:יתר רגישות תגובת
.הסימפונות של אסתמה או אלרגיה של היסטוריה

 של הפעלה או להחמרה כגורמים דווחו-TRIBENZOR) ב מרכיב( תיאזידיםErythematosusLupus  מערכתית:
.מערכתית אריתמטית זאבת

 וכתוצאה, אידיוסינקרטית לתגובה לגרום יכולים תיאזידים:זווית סגירת של משנית וגלאוקומה חריף ראייה קוצר
ב מרכיב(-HCTZ ב הטיפול את הפסק. זווית סגירת של חריפה וגלאוקומה חריפה חולף ראייה לקוצר מכך

(TRIBENZOR-אלו בחולים האפשרית במהירות.

 לעיתים, בהדרגה מתחילה-TRIBENZOR) ב מרכיב( לאמלודיפין המיוחסת הדם כלי שהרחבת למרות:דם כלי הרחבת
 בסיכון להיות עשויים העורקים אבי של חמורה היצרות עם חולים. פומי מתן לאחר חריף דם לחץ תת על דווח רחוקות
.מיוחד

 חסימתית עורקים מחלת עם אלה במיוחדTRIBENZOR,  הנוטלים חולים:הלב שריר אוטם או/ו מוגברת אנגינה
של מוגברים חומרה או משך, תדירות לפתח עלולים, חמורה
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.המינון העלאת בזמן או סידן בחוסמי טיפול התחלת בעת הלב שריר אוטם או אנגינה

), מדוקסומיל אולמסארטן( והיפרקלמיה בדם קריאטינין ברמות עלייה לכלול עשויות במעבדה חריגות:מעבדה בדיקות
(HCTZ). והטריגליצרידים הכולסטרול ברמות ועלייה), אמלודיפין( הכבד באנזימי עלייה

תרופות בין אינטראקציות

 להוביל עלול(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות של במקביל מתן:סטרואידים לא דלקת נוגדי חומרים
הדם לחץ להורדתTRIBENZOR  של ההשפעה ואובדן) אפשרית חריפה כליות ספיקת   אי כולל( כליות לליקוי מוגבר לסיכון

.

ACE  מעכבי, אנגיוטנסין קולטן חוסמי עםRAS  של כפולה חסימה(RAS): רנין-אנגיוטנסין מערכת של כפולה חסימה
חריפה כליות ספיקת   אי כולל( הכליות בתפקוד ושינויים היפרקלמיה, דם לחץ ליתר מוגבר לסיכון קשורה אליסקירן או

 בהשוואה נוספת תועלת משיגים אינםRAS  מעכבי שני של השילוב את המקבלים החולים רוב. למונותרפיה בהשוואה)
 הכליות תפקוד, הדם לחץ אחר מקרוב עקובRAS.  במעכבי משולב משימוש הימנעו, כללי באופן. למונותרפיה

RAS. על המשפיעות אחרות ובתרופות-TRIBENZOR ב המטופלים בחולים והאלקטרוליטים

).דקה/ל"מGFR (60<  כליות ליקוי עם בחוליםTRIBENZOR  עם באלישקירן משימוש הימנע

 עםhydrochloride colesevelam  של במקביל מתןHydrochloride:Colesevelam  עם במקביל שימוש
TRIBENZORשל בפלזמה השיא ריכוז ואת המערכתית החשיפה את מפחית  .olmesartanמתן שקול  olmesartan

colesevelam. של ההידרוכלוריד מינון לפני שעות4  לפחות

ב מרכיב( אמלודיפין עם יחד ניתן כאשר, לסימבסטטין מוגברת חשיפה עקב:סימבסטטין על אמלודיפין השפעת
,(TRIBENZOR-סימבסטטין של ביום ג"מ-20 מ יותר של ממינונים לחרוג אין.

 משתני או-olmesartan ב בו-זמני בשימוש דווחו הליתיום ורעילות בסרום הליתיום בריכוזי עליות:לִיתִיּום
.וליתיוםTRIBENZOR  המקבלים בחולים הליתיום רמות אחר מעקב. תיאזיד

שליליות תגובות

 שהופיעו ביותר השכיחות האחרות הלוואי תגובות8.9%).  עד(5.8%  סחרחורת הייתה בשכיחותה שדווחה הלוואי התגובה
 אף דלקת(4.2%),  עייפות(6.4%),  ראש כאבי(7.7%),  היקפית בצקת היו-TRIBENZOR ב שטופלו מהחולים יותר-2% ב

 דלקת(2.6%),  שלשולים(2.8%),  העליונות הנשימה בדרכי דלקת(3.0%), . בחילות(3.1%),  שרירים התכווצויות(3.5%),
(2.1%). במפרקים ונפיחות(2.4%)  השתן בדרכי

ספציפיות מטופלים באוכלוסיות שימוש

.התרופה את או ההנקה את להפסיק; הנקה בזמן משימוש הימנע:מניקות אמהות
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. טריבנזורעבור מרשם על מידע ראה אנא

:התייחסות
 ה: דם לחץ יתר עם מבוגרים בחולים והידרושכלורותיאזידmulticenter, -TRINITY לימוד מקבילה קבוצה, שבועות12 , סמיות כפול, אקראי.1

medoxomil, amlodipine, besylate olmesartanעם משולש טיפול R.  BS, Heyrman J, Fernandez M, Lee S, MelinoOparilר'ת קלינ .
.32:1252-1269;2010

DSTR15101688
15/12

5 מתוך5  עמוד


