
TRIBENZOR®

(olmesartan medoxomil, amlopdipină, hidroclorotiazidă)
Fișa

- TRIBENZOR®(olmesartan medoxomil, amlodipină, hidroclorotiazidă) este un produs combinat trei în unu, 
indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale.TRIBENZORnu este indicat pentru terapia inițială.

- Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) a acordat aprobarea de comercializare pentruTRIBENZORîn iulie 
2010.TRIBENZOReste comercializat de Daiichi Sankyo, Inc.

Importanța controlului hipertensiunii arteriale
- Scăderea tensiunii arteriale reduce riscul de evenimente cardiovasculare fatale și nefatale, în primul rând accidente 

vasculare cerebrale și infarcte miocardice (atacuri de cord). Aceste beneficii au fost observate în studiile controlate cu 
medicamente antihipertensive dintr-o mare varietate de clase farmacologice, inclusiv clasa la care TRIBENZORîn 
principal aparține. Nu există studii controlate care să demonstreze reducerea riscului cu TRIBENZOR.

- Controlul hipertensiunii arteriale ar trebui să facă parte din managementul cuprinzător al riscului cardiovascular, inclusiv, 
după caz, controlul lipidelor, managementul diabetului, terapia antitrombotică, renunțarea la fumat, exercițiile fizice și 
aportul limitat de sodiu. Mulți pacienți vor avea nevoie de mai mult de un medicament pentru a atinge obiectivele de 
tensiune arterială.

Mecanism de acțiune
- TRIBENZORcombină trei medicamente antihipertensive prescrise pe scară largă, fiecare acționând într-un mod 

diferit, pentru a scădea tensiunea arterială.

- TRIBENZORcombină acțiunile complementare ale olmesartanului medoxomil (care blochează legarea 
angiotensinei II de AT1receptor), amlodipină (care inhibă intrarea calciului în pereții vaselor de sânge) și 
hidroclorotiazidă (un diuretic care reduce volumul de apă în sânge). Împreună, aceste trei medicamente 
permit relaxarea vaselor de sânge și contribuie la reducerea volumului din sânge, astfel încât sângele să 
poată curge mai ușor.

Date clinice
- După opt săptămâni de tratament,TRIBENZOR40/10/25 mg au produs reduceri semnificativ mai mari din punct de vedere statistic 

atât ale tensiunii arteriale sistolice, cât și ale tensiunii arteriale diastolice, comparativ cu fiecare dintre cele trei terapii combinate 
duale.1

- In conformitate cuTRIBENZORstudiu pivot de înregistrare care a inclus un total de 2492 de pacienți cu 
hipertensiune arterială (tensiunea arterială inițială medie 168,5/100,9 mm Hg), trecerea laTRIBENZOR 
40/10/25 mg din fiecare dintre următoarele trei terapii combinate duale: (i) amlodipină/
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hidroclorotiazidă 10/25 mg, (ii) olmesartan/hidroclorotiazidă 40/25 mg și (iii) olmesartan/amlodipină 40/10 mg, au 
condus la o scădere medie suplimentară după opt săptămâni de tratament a tensiunii arteriale sistolice/tensiunii 
arteriale diastolice de 8,1/ 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg, respectiv 8,4/4,5 mm Hg (toate foarte semnificative statistic). 
Deoarece acesta a fost un studiu controlat activ, aceste efecte ale tratamentului includ un efect placebo de 
dimensiune necunoscută.

- Reacția adversă cel mai frecvent raportată a fost amețelile. Amețelile au apărut la 5,8% până la 8,9% 
dintre subiecții care au trecut de la terapia dublă laTRIBENZOR, față de 1,4% până la 3,6% dintre 
subiecții care au rămas sub terapie dublă. Celelalte reacții adverse cele mai frecvente apar la mai mult 
sau egal cu două (2) la sută dintre pacienții tratați cuTRIBENZORau fost edem periferic (7,7 la sută), 
dureri de cap (6,4 la sută), oboseală (4,2 la sută), rinofaringită (3,5 la sută), spasme musculare (3,1 la 
sută), greață (3,0 la sută), infecții ale tractului respirator superior (2,8 la sută), diaree ( 2,6 la sută), infecții 
ale tractului urinar (2,4 la sută) și umflarea articulațiilor (2,1 la sută).

Puterea dozei
- În prezent, există cinci doze aprobate deTRIBENZOR, care conțin următoarele combinații de doză 

de olmesartan medoxomil / amlodipină / hidroclorotiazidă.

o
o
o
o
o

20 / 5 / 12,5 mg
40 / 5/ 12,5 mg
40/ 5/ 25 mg
40/ 10/ 12,5 mg
40/ 10/ 25 mg

# # #

Informații importante de siguranță pentru TRIBENZOR®

AVERTISMENT: TOXICITATE FETALĂ
- Când se detectează sarcina, întrerupeți administrarea TRIBENZOR cât mai curând posibil
- Medicamentele care acționează direct asupra sistemului renină-angiotensină pot provoca leziuni și moartea 

fătului în curs de dezvoltare. Vezi AVERTISMENTĂRI ȘI PRECAUȚII: Toxicitate fetală

CONTRAINDICAȚII
Nu administrați concomitent aliskiren cu TRIBENZOR la   pacienții cu diabet zaharat.
TRIBENZOR este contraindicat la pacienții cu anurie sau hipersensibilitate la alte medicamente derivate din sulfonamide.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Toxicitate fetală:TRIBENZOR esteSarcina categoria D.

Hipotensiune arterială la pacienții cu deficit de volum sau sare:La pacienţii cu un sistem renină-angiotensină 
activat, cum sunt pacienţii cu depleţie de volum şi/sau sare (de exemplu, cei trataţi cu doze mari de diuretice), 
hipotensiunea arterială simptomatică poate apărea după iniţierea tratamentului cu TRIBENZOR.
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Funcție renală afectată:Monitorizați înrăutățirea funcției renale la pacienții cu insuficiență renală în timpul tratamentului cu 
TRIBENZOR.

La pacienții a căror funcție renală poate depinde de activitatea sistemului renină-angiotensină-aldosteron (de 
exemplu, pacienți cu insuficiență cardiacă congestivă severă), tratamentul cu inhibitori ai enzimei de conversie a 
angiotensinei (ECA) și antagoniști ai receptorilor angiotensinei a fost asociat cu oligurie și/sau azotemie progresivă 
și rar cu insuficiență renală acută și/sau moarte. Rezultate similare pot fi anticipate la pacienții tratați cu 
TRIBENZOR.

În studiile asupra inhibitorilor ECA la pacienții cu stenoză de arteră renală unilaterală sau bilaterală, au fost raportate 
creșteri ale creatininei serice sau ale azotului ureic din sânge (BUN) și pot fi de așteptat rezultate similare cu 
TRIBENZOR.

Evitați utilizarea TRIBENZOR la   pacienții cu insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei ≤30 ml/min). Dacă 
insuficiența renală progresivă devine evidentă, luați în considerare suspendarea sau întreruperea tratamentului cu 
TRIBENZOR.

Enteropatie asemănătoare Sprue:A fost raportată diaree cronică severă, cu scădere substanțială în greutate, la pacienții care 
iau olmesartan la luni până la ani de la inițierea tratamentului. Biopsiile intestinale ale pacienților au demonstrat adesea atrofie 
viloasă. Dacă un pacient dezvoltă aceste simptome în timpul tratamentului cu olmesartan, excludeți alte etiologii. Luați în 
considerare întreruperea tratamentului cu TRIBENZOR în cazurile în care nu este identificată nicio altă etiologie.

Insuficiență hepatică:Terapia inițială cu TRIBENZOR nu este recomandată la pacienții cu insuficiență hepatică. 
La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, evitaţi utilizarea TRIBENZOR. Tiazidele (o componentă a 
TRIBENZOR) trebuie utilizate cu prudență la pacienții cu insuficiență hepatică sau boală hepatică progresivă, 
deoarece modificările minore ale echilibrului hidroelectrolitic pot precipita comă hepatică.

Dezechilibre electrolitice și metabolice:Datorită componentei hidroclorotiazidei (HCTZ) din 
TRIBENZOR, observați pacienții pentru semne clinice de dezechilibru metabolic, fluidic sau electrolitic.

Reacție de hipersensibilitate:Reacțiile de hipersensibilitate la HCTZ (o componentă a TRIBENZOR) pot 
apărea la pacienții cu sau fără antecedente de alergie sau astm bronșic.

Lupus eritematos sistemic:S-a raportat că tiazidele (o componentă a TRIBENZOR) cauzează 
exacerbarea sau activarea lupusului eritematos sistemic.

Miopie acută și glaucom secundar cu unghi închis:Tiazidele pot provoca o reacție idiosincratică, ducând 
la miopie acută tranzitorie și glaucom acut cu unghi închis. Întrerupeți administrarea HCTZ (o componentă 
a TRIBENZOR) cât mai repede posibil la acești pacienți.

Vasodilatația:Deși vasodilatația atribuită amlodipinei (o componentă a TRIBENZOR) are debut treptat, 
hipotensiunea arterială acută a fost rareori raportată după administrarea orală. Pacienții cu stenoză aortică 
severă pot prezenta un risc deosebit.

Creșterea anginei și/sau a infarctului miocardic:Pacienții care iau TRIBENZOR, în special cei cu 
boală coronariană obstructivă severă, pot dezvolta frecvență, durata sau severitatea crescută a
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angină pectorală sau infarct miocardic acut la începerea terapiei cu blocante ale canalelor de calciu sau la momentul creșterii 
dozei.

Teste de laborator:Anomaliile de laborator pot include creșterea nivelului creatininei din sânge și hiperkaliemie 
(olmesartan medoxomil), creșteri ale enzimelor hepatice (amlodipină) și creșterea nivelului de colesterol și 
trigliceride (HCTZ).

INTERACȚII MEDICAMENTE

Agenți antiinflamatori nesteroidieni:Administrarea concomitentă de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene 
(AINS) poate duce la un risc crescut de insuficiență renală (inclusiv posibilă insuficiență renală acută) și pierderea 
efectului antihipertensiv al TRIBENZOR.

Blocarea duală a sistemului renină-angiotensină (RAS):Blocarea duală a RAS cu blocanți ai receptorilor de 
angiotensină, inhibitori ai ECA sau aliskiren este asociată cu riscuri crescute de hipotensiune arterială, hiperkaliemie și 
modificări ale funcției renale (inclusiv insuficiență renală acută) comparativ cu monoterapia. Majoritatea pacienților 
cărora li se administrează combinația de doi inhibitori RAS nu obțin niciun beneficiu suplimentar în comparație cu 
monoterapie. În general, evitați utilizarea combinată a inhibitorilor RAS. Monitorizați îndeaproape tensiunea arterială, 
funcția renală și electroliții la pacienții tratați cu TRIBENZOR și alți agenți care afectează RAS.

Evitați utilizarea aliskirenului cu TRIBENZOR la   pacienții cu insuficiență renală (GFR <60 ml/min).

Utilizare concomitentă cu clorhidrat de Colesevelam:Administrarea concomitentă de clorhidrat de 
colesevelam cu TRIBENZOR reduce expunerea sistemică și concentrația plasmatică maximă a olmesartanului. 
Luați în considerare administrarea de olmesartan cu cel puțin 4 ore înainte de doza de clorhidrat de colesevelam.

Efectul amlodipinei asupra simvastatinei:Datorită expunerii crescute la simvastatină, atunci când este administrată 
concomitent cu amlodipină (o componentă a TRIBENZOR), nu depășiți dozele mai mari de 20 mg pe zi de simvastatină.

Litiu:Au fost raportate creșteri ale concentrațiilor serice de litiu și ale toxicității litiului în cazul utilizării 
concomitente de olmesartan sau diuretice tiazidice. Monitorizați nivelul de litiu la pacienții cărora li se 
administrează TRIBENZOR și litiu.

REACTII ADVERSE

Reacția adversă cel mai frecvent raportată a fost amețeala (5,8% până la 8,9%). Celelalte reacții adverse cele 
mai frecvente apărute la ≥2% dintre pacienții tratați cu TRIBENZOR au fost edem periferic (7,7%), cefalee 
(6,4%), oboseală (4,2%), rinofaringită (3,5%), spasme musculare (3,1%), greață. (3,0%), infecții ale tractului 
respirator superior (2,8%), diaree (2,6%), infecții ale tractului urinar (2,4%) și umflarea articulațiilor (2,1%).

UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE DE PACIENȚI

Mamele care alăptează:Evitați utilizarea în timpul alăptării; întrerupeți fie alăptarea, fie medicamentul.
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Consultați Informațiile de prescripție pentruTRIBENZOR .

Referinţă:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Terapie triplă cu olmesartan medoxomil, amlodipină, besilat și 
hidroclorotiazidă la pacienții adulți cu hipertensiune arterială: multicentric TRINITY, randomizat, dublu-orb, 12 săptămâni, grup 
paralel studiu.Clin Ther. 2010;32:1252-1269.
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