
TRIBENZOR®

(olmesartanmedoxomil, amlopdipin, hydroklortiazid)
Faktablad

- TRIBENZOR®(olmesartanmedoxomil, amlodipin, hydroklortiazid) är en tre-i-ett 
kombinationsprodukt indicerad för behandling av hypertoni.TRIBENZORär inte indicerat för 
initial behandling.

- US Food and Drug Administration (FDA) beviljade marknadsföringsgodkännande förTRIBENZORi juli 
2010.TRIBENZORmarknadsförs av Daiichi Sankyo, Inc.

Vikten av hypertonikontroll
- Sänkning av blodtrycket minskar risken för dödliga och icke-dödliga kardiovaskulära händelser, främst 

stroke och hjärtinfarkter (hjärtattacker). Dessa fördelar har setts i kontrollerade prövningar av 
antihypertensiva läkemedel från en mängd olika farmakologiska klasser inklusive den klass som 
TRIBENZORhuvudsakligen tillhör. Det finns inga kontrollerade prövningar som visar riskminskning med 
TRIBENZOR.

- Kontroll av högt blodtryck bör vara en del av omfattande kardiovaskulär riskhantering, inklusive, när 
så är lämpligt, lipidkontroll, diabetesbehandling, antitrombotisk behandling, rökavvänjning, träning 
och begränsat natriumintag. Många patienter kommer att behöva mer än ett läkemedel för att uppnå 
blodtrycksmål.

Handlingsmekanism
- TRIBENZORkombinerar tre allmänt föreskrivna blodtryckssänkande läkemedel, som var och en fungerar 

på olika sätt för att sänka blodtrycket.

- TRIBENZORkombinerar de komplementära effekterna av olmesartanmedoxomil (som blockerar 
bindningen av angiotensin II till AT1receptor), amlodipin (som hämmar inträdet av kalcium i 
blodkärlsväggarna) och hydroklortiazid (ett diuretikum som minskar vattenvolymen i blodet). 
Tillsammans låter dessa tre mediciner blodkärlen slappna av och hjälper till att minska volymen i 
blodet så att blodet kan flöda lättare.

Kliniska data
- Efter åtta veckors behandling,TRIBENZOR40/10/25 mg gav statistiskt signifikant större sänkningar av 

både systoliskt och diastoliskt blodtryck jämfört med var och en av de tre dubbla 
kombinationsterapierna.1

- EnligtTRIBENZORpivotal registreringsstudie som inkluderade totalt 2 492 patienter med 
hypertoni (genomsnittligt blodtryck vid baslinjen 168,5/100,9 mm Hg), bytet tillTRIBENZOR 
40/10/25 mg från var och en av följande tre dubbla kombinationsterapier: (i) amlodipin/
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hydroklortiazid 10/25 mg, (ii) olmesartan/hydroklortiazid 40/25 mg och (iii) olmesartan/amlodipin 40/10 
mg, gav en ytterligare genomsnittlig minskning efter åtta veckors behandling av systoliskt blodtryck/
diastoliskt blodtryck på 8,1/ 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg respektive 8,4/4,5 mm Hg (alla mycket statistiskt 
signifikanta). Eftersom detta var ett aktivt kontrollerat försök inkluderar dessa behandlingseffekter en 
placeboeffekt av okänd storlek.

- Den vanligast rapporterade biverkningen var yrsel. Yrsel förekom hos 5,8 procent till 8,9 procent av 
försökspersonerna som byttes från dubbelterapi tillTRIBENZOR, jämfört med 1,4 procent till 3,6 procent 
av försökspersonerna som förblev på dubbelterapi. De andra vanligaste biverkningarna förekommer 
hos mer än eller lika med två (2) procent av patienterna som behandlas medTRIBENZORvar perifert 
ödem (7,7 procent), huvudvärk (6,4 procent), trötthet (4,2 procent), nasofaryngit (3,5 procent), 
muskelspasmer (3,1 procent), illamående (3,0 procent), övre luftvägsinfektion (2,8 procent), diarré ( 2,6 
procent), urinvägsinfektion (2,4 procent) och ledsvullnad (2,1 procent).

Dos Styrka
- Det finns för närvarande fem godkända doser avTRIBENZOR, som innehåller följande 

dosstyrkekombinationer av olmesartanmedoxomil/amlodipin/hydroklortiazid.

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

# # #

Viktig säkerhetsinformation för TRIBENZOR®

VARNING: FETAL TOXICITET
- När graviditet upptäcks, avbryt behandlingen med TRIBENZOR så snart som möjligt
- Läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensinsystemet kan orsaka skador och dödsfall för fostret 

under utveckling. Se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Fostertoxicitet

KONTRAINDIKATIONER
Administrera inte aliskiren samtidigt med TRIBENZOR till patienter med diabetes.
TRIBENZOR är kontraindicerat hos patienter med anuri eller överkänslighet mot andra sulfonamidhärledda läkemedel.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Fostertoxicitet:TRIBENZOR ärGraviditetskategori D.

Hypotoni hos patienter med volym- eller saltbrist:Hos patienter med ett aktiverat renin-
angiotensinsystem, såsom volym- och/eller saltfattiga patienter (t.ex. de som behandlas med höga doser 
diuretika), kan symtomatisk hypotoni uppträda efter påbörjad behandling med TRIBENZOR.
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Nedsatt njurfunktion:Övervaka för försämrad njurfunktion hos patienter med nedsatt njurfunktion under behandling med 
TRIBENZOR.

Hos patienter vars njurfunktion kan bero på aktiviteten hos renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t.ex. 
patienter med allvarlig hjärtsvikt), har behandling med angiotensinkonverterande enzym (ACE)-hämmare och 
angiotensinreceptorantagonister associerats med oliguri och/eller progressiv azotemi och sällan med akut 
njursvikt och/eller dödsfall. Liknande resultat kan förväntas hos patienter som behandlas med TRIBENZOR.

I studier av ACE-hämmare hos patienter med unilateral eller bilateral njurartärstenos har ökningar av 
serumkreatinin eller blodureakväve (BUN) rapporterats, och liknande resultat kan förväntas med 
TRIBENZOR.

Undvik användning av TRIBENZOR till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≤30 ml/min). Om 
progressivt nedsatt njurfunktion blir uppenbart, överväg att avbryta eller avbryta behandlingen med TRIBENZOR.

Sprue-liknande enteropati:Allvarlig, kronisk diarré med betydande viktminskning har rapporterats hos 
patienter som tar olmesartan månader till år efter behandlingsstart. Intestinala biopsier av patienter visade ofta 
villös atrofi. Om en patient utvecklar dessa symtom under behandling med olmesartan, uteslut andra etiologier. 
Överväg att avbryta behandlingen med TRIBENZOR i fall där ingen annan etiologi identifieras.

Nedsatt leverfunktion:Initial behandling med TRIBENZOR rekommenderas inte till patienter med nedsatt 
leverfunktion. Undvik användning av TRIBENZOR hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion. Tiazider (en 
komponent i TRIBENZOR) ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion eller progressiv 
leversjukdom, eftersom mindre förändringar av vätske- och elektrolytbalansen kan utlösa leverkoma.

Elektrolyter och metabola obalanser:På grund av hydroklortiazidkomponenten (HCTZ) i 
TRIBENZOR, observera patienter för kliniska tecken på metabolisk, vätske- eller elektrolytbalans.

Överkänslighetsreaktion:Överkänslighetsreaktioner mot HCTZ (en komponent i TRIBENZOR) kan förekomma 
hos patienter med eller utan en historia av allergi eller bronkialastma.

Systemisk lupus erythematosus:Tiazider (en komponent i TRIBENZOR) har rapporterats orsaka 
exacerbation eller aktivering av systemisk lupus erythematosus.

Akut närsynthet och sekundärt stängningsvinkelglaukom:Tiazider kan orsaka en idiosynkratisk reaktion, 
vilket resulterar i akut övergående närsynthet och akut glaukom med stängningsvinkel. Avbryt HCTZ (en 
komponent i TRIBENZOR) så snabbt som möjligt hos dessa patienter.

Vasodilatation:Även om vasodilatation hänförlig till amlodipin (en komponent i TRIBENZOR) börjar 
gradvis, har akut hypotoni sällan rapporterats efter oral administrering. Patienter med svår aortastenos 
kan ha en särskild risk.

Ökad angina och/eller hjärtinfarkt:Patienter som tar TRIBENZOR, särskilt de med allvarlig 
obstruktiv kranskärlssjukdom, kan utveckla ökad frekvens, varaktighet eller svårighetsgrad av
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angina eller akut hjärtinfarkt vid start av behandling med kalciumkanalblockerare eller vid tidpunkten för 
dosökning.

Laboratorietester:Lababnormiteter kan innefatta ökade kreatininnivåer i blodet och hyperkalemi 
(olmesartanmedoxomil), förhöjda leverenzymer (amlodipin) och ökade kolesterol- och 
triglyceridnivåer (HCTZ).

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Icke-steroida antiinflammatoriska medel:Samtidig administrering av icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel (NSAID) kan leda till ökad risk för nedsatt njurfunktion (inklusive eventuell akut njursvikt) och förlust 
av antihypertensiv effekt av TRIBENZOR.

Dubbel blockad av renin-angiotensinsystemet (RAS):Dubbel blockad av RAS med 
angiotensinreceptorblockerare, ACE-hämmare eller aliskiren är associerad med ökade risker för hypotoni, 
hyperkalemi och förändringar i njurfunktionen (inklusive akut njursvikt) jämfört med monoterapi. De flesta 
patienter som får kombinationen av två RAS-hämmare får ingen ytterligare fördel jämfört med monoterapi. 
Undvik i allmänhet kombinerad användning av RAS-hämmare. Övervaka noggrant blodtryck, njurfunktion 
och elektrolyter hos patienter på TRIBENZOR och andra medel som påverkar RAS.

Undvik användning av aliskiren med TRIBENZOR hos patienter med nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min).

Samtidig användning med Colesevelam Hydrochloride:Samtidig administrering av kolesevelamhydroklorid 
och TRIBENZOR minskar den systemiska exponeringen och maximal plasmakoncentration av olmesartan. 
Överväg att administrera olmesartan minst 4 timmar före dosen av kolesevelamhydroklorid.

Effekt av Amlodipin på Simvastatin:På grund av ökad exponering för simvastatin, när det administreras samtidigt 
med amlodipin (en komponent i TRIBENZOR), överskrid inte doser på mer än 20 mg dagligen av simvastatin.

Litium:Ökning av serumlitiumkoncentrationer och litiumtoxicitet har rapporterats vid samtidig 
användning av olmesartan eller tiaziddiuretika. Övervaka litiumnivåer hos patienter som får 
TRIBENZOR och litium.

NEGATIVA REAKTIONER

Den vanligaste rapporterade biverkningen var yrsel (5,8 % till 8,9 %). De andra vanligaste biverkningarna som 
inträffade hos ≥2 % av patienterna som behandlades med TRIBENZOR var perifert ödem (7,7 %), huvudvärk 
(6,4 %), trötthet (4,2 %), nasofaryngit (3,5 %), muskelspasmer (3,1 %), illamående (3,0%), övre luftvägsinfektion 
(2,8%), diarré (2,6%), urinvägsinfektion (2,4%) och ledsvullnad (2,1%).

ANVÄND I SPECIFIKA PATIENTPOPULATIONER

Ammande mödrar:Undvik användning under amning; avbryta antingen amningen eller läkemedlet.
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Se förskrivningsinformation förTRIBENZOR .
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