
TRIBENZOR®

(olmesartan medoksomil, amlopdipin, hidroklorotiyazid)
Bilgi Sayfası

- TRIBENZOR®(olmesartan medoksomil, amlodipin, hidroklorotiyazid), hipertansiyon tedavisi için 
endike olan üçü bir arada kombinasyon ürünüdür.TRIBENZORbaşlangıç   tedavisi için endike değildir.

- ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şu ürünler için pazarlama onayı verdi:TRIBENZORTemmuz 2010'da.
TRIBENZORDaiichi Sankyo, Inc. tarafından pazarlanmaktadır.

Hipertansiyon Kontrolünün Önemi
- Kan basıncını düşürmek, başta felçler ve miyokard enfarktüsleri (kalp krizi) olmak üzere ölümcül ve 

ölümcül olmayan kardiyovasküler olay riskini azaltır. Bu faydalar, çok çeşitli farmakolojik sınıflardan 
antihipertansif ilaçların kontrollü denemelerinde görülmüştür. TRIBENZOResas olarak aittir. ile risk 
azalmasını gösteren kontrollü çalışma yoktur. TRIBENZOR.

- Yüksek kan basıncının kontrolü, uygun olduğunda lipid kontrolü, diyabet yönetimi, antitrombotik 
tedavi, sigarayı bırakma, egzersiz ve sınırlı sodyum alımı dahil olmak üzere kapsamlı kardiyovasküler 
risk yönetiminin bir parçası olmalıdır. Birçok hasta, kan basıncı hedeflerine ulaşmak için birden fazla 
ilaca ihtiyaç duyacaktır.

Hareket mekanizması
- TRIBENZORKan basıncını düşürmek için her biri farklı şekilde çalışan üç yaygın olarak reçete 

edilen antihipertansif ilacı birleştirir.

- TRIBENZORolmesartan medoksomilin (anjiyotensin II'nin AT'ye bağlanmasını bloke eden) 
tamamlayıcı etkilerini birleştirir.1reseptörü), amlodipin (kalsiyumun kan damarı duvarlarına girişini 
engeller) ve hidroklorotiyazid (kandaki su hacmini azaltan bir diüretik). Bu üç ilaç birlikte kan 
damarlarının gevşemesini sağlar ve kanın daha kolay akabilmesi için kandaki hacim miktarını 
azaltmaya yardımcı olur.

Klinik Veriler
- Sekiz haftalık tedaviden sonra,TRIBENZOR40/10/25 mg, üç ikili kombinasyon tedavisinin her birine 

kıyasla hem sistolik hem de diyastolik kan basınçlarında istatistiksel olarak önemli ölçüde daha büyük 
düşüşler sağladı.1

- GöreTRIBENZORhipertansiyonu olan toplam 2.492 hastayı (ortalama başlangıç   kan basıncı 
168,5/100.9 mm Hg) içeren önemli kayıt çalışması,TRIBENZOR Aşağıdaki üç ikili kombinasyon 
tedavisinin her birinden 40/10/25 mg: (i) amlodipin/
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hidroklorotiyazid 10/25 mg, (ii) olmesartan/hidroklorotiyazid 40/25 mg ve (iii) olmesartan/
amlodipin 40/10 mg, sekiz haftalık tedaviden sonra sistolik kan basıncı/diyastolik kan basıncında 
8.1/ Sırasıyla 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg ve 8,4/4,5 mm Hg (tümü istatistiksel olarak oldukça 
anlamlı). Bu aktif kontrollü bir çalışma olduğundan, bu tedavi etkileri bilinmeyen boyutta bir 
plasebo etkisini içerir.

- En sık bildirilen advers reaksiyon baş dönmesiydi. İkili terapiden tedaviye geçen deneklerin yüzde 
5,8 ila yüzde 8,9'unda baş dönmesi meydana geldi.TRIBENZORikili terapide kalan deneklerin yüzde 
1,4 ila yüzde 3,6'sına karşılık. ile tedavi edilen hastaların yüzde ikisine (2) eşit veya daha fazlasında 
meydana gelen en sık görülen diğer advers reaksiyonlar:TRIBENZORperiferik ödem (yüzde 7,7), 
baş ağrısı (yüzde 6,4), yorgunluk (yüzde 4,2), nazofarenjit (yüzde 3,5), kas spazmları (yüzde 3,1), 
bulantı (yüzde 3,0), üst solunum yolu enfeksiyonu (yüzde 2,8), ishal ( yüzde 2,6), idrar yolu 
enfeksiyonu (yüzde 2,4) ve eklem şişmesi (yüzde 2,1).

Doz Gücü
- Şu anda onaylanmış beş doz vardır.TRIBENZOROlmesartan medoksomil / amlodipin / 

hidroklorotiyazidin aşağıdaki doz gücü kombinasyonlarını içerir.

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

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

# # #

TRIBENZOR için Önemli Güvenlik Bilgileri®

UYARI: FETAL TOKSİSİTE
- Hamilelik tespit edildiğinde, mümkün olan en kısa sürede TRIBENZOR'u bırakın.
- Doğrudan renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar, gelişmekte olan fetüsün yaralanmasına 

ve ölümüne neden olabilir. UYARILAR VE ÖNLEMLER'e bakın: Fetal Toksisite

KONTRENDİKASYONLARI
Diyabetli hastalarda aliskiren ile TRIBENZOR'u birlikte uygulamayın.
TRIBENZOR, anürisi olan veya diğer sülfonamid türevli ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda 
kontrendikedir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Fetal Toksisite:TRIBENZOR (şimdiki değeri)Gebelik Kategorisi D.

Hacim veya Tuz Eksikliği Olan Hastalarda Hipotansiyon:Hacim ve/veya tuz eksikliği olan hastalar (örn., 
yüksek doz diüretikler ile tedavi edilenler) gibi aktif renin-anjiyotensin sistemi olan hastalarda, 
TRIBENZOR tedavisine başlandıktan sonra semptomatik hipotansiyon meydana gelebilir.
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Böbrek yetmezliği:TRIBENZOR kullanırken böbrek yetmezliği olan hastalarda kötüleşen böbrek fonksiyonunu 
izleyin.

Böbrek fonksiyonu renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivitesine bağlı olabilen hastalarda (örn., 
şiddetli konjestif kalp yetmezliği olan hastalar), anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve 
anjiyotensin reseptör antagonistleri ile tedavi, oligüri ve/veya ilerleyici azotemi ve nadiren akut böbrek 
yetmezliği ve/veya ölüm. TRIBENZOR ile tedavi edilen hastalarda da benzer sonuçlar beklenebilir.

Tek veya çift taraflı renal arter stenozu olan hastalarda ACE inhibitörleriyle yapılan çalışmalarda, serum 
kreatinin veya kan üre nitrojeninde (BUN) artışlar bildirilmiştir ve TRIBENZOR ile benzer sonuçlar 
beklenebilir.

Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi ≤30 mL/dak) TRIBENZOR 
kullanmaktan kaçının. Progresif böbrek yetmezliği belirginleşirse, TRIBENZOR'u kesmeyi veya kesmeyi 
düşünün.

Sprue Benzeri Enteropati:Olmesartan alan hastalarda ilaca başlanmasından aylar veya yıllar sonra önemli 
kilo kaybıyla birlikte şiddetli, kronik diyare bildirilmiştir. Hastaların bağırsak biyopsileri sıklıkla villöz atrofi 
gösterdi. Olmesartan tedavisi sırasında bir hasta bu semptomları geliştirirse, diğer etiyolojileri dışlayın. 
Başka bir etiyolojinin tanımlanmadığı durumlarda TRIBENZOR'un kesilmesini düşünün.

Karaciğer yetmezliği:TRIBENZOR ile başlangıç   tedavisi, karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilmez. Şiddetli 
karaciğer yetmezliği olan hastalarda TRIBENZOR kullanmaktan kaçının. Tiyazidler (TRIBENZOR'un bir bileşeni), sıvı ve 
elektrolit dengesindeki küçük değişiklikler hepatik komayı hızlandırabileceğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğu 
veya ilerleyici karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Elektrolit ve Metabolik Dengesizlikler:TRIBENZOR'daki hidroklorotiyazid (HCTZ) bileşeni nedeniyle, 
hastaları klinik metabolik, sıvı veya elektrolit dengesizliği belirtileri açısından gözlemleyin.

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu:Alerji veya bronşiyal astım öyküsü olan veya olmayan hastalarda HCTZ'ye 
(TRIBENZOR'un bir bileşeni) karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir.

Sistemik lupus eritematoz:Tiyazidlerin (TRIBENZOR'da bulunan bir bileşen) sistemik lupus eritematozusun 
alevlenmesine veya aktivasyonuna neden olduğu bildirilmiştir.

Akut Miyopi ve İkincil Açı-Kapanış Glokomu:Tiyazidler, akut geçici miyopi ve akut açı kapanması 
glokomu ile sonuçlanan kendine özgü bir reaksiyona neden olabilir. Bu hastalarda HCTZ'yi (TRIBENZOR'da 
bulunan bir bileşen) olabildiğince hızlı bir şekilde sonlandırın.

vazodilatasyon:Amlodipine (TRIBENZOR'un bir bileşeni) atfedilebilen vazodilatasyon başlangıçta kademeli olmasına 
rağmen, oral uygulamadan sonra nadiren akut hipotansiyon bildirilmiştir. Şiddetli aort darlığı olan hastalar özellikle 
risk altında olabilir.

Artmış Angina ve/veya Miyokard Enfarktüsü:TRIBENZOR alan hastalarda, özellikle ciddi obstrüktif 
koroner arter hastalığı olanlar, artan sıklık, süre veya ciddiyet geliştirebilir.
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Kalsiyum kanal bloker tedavisine başlarken veya doz artışı sırasında anjina veya akut miyokard 
enfarktüsü.

Laboratuvar testleri:Laboratuvar anormallikleri, artan kan kreatinin seviyeleri ve hiperkalemi (olmesartan 
medoksomil), hepatik enzim yükselmeleri (amlodipin) ve artan kolesterol ve trigliserit seviyelerini (HCTZ) 
içerebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Steroid Olmayan Anti-inflamatuar Ajanlar:Steroid olmayan antienflamatuar ilaçların (NSAID'ler) eşzamanlı 
uygulanması, böbrek yetmezliği riskinde artışa (olası akut böbrek yetmezliği dahil) ve TRIBENZOR'un 
antihipertansif etkisinin kaybına yol açabilir.

Renin-Anjiyotensin Sisteminin (RAS) Çift Blokajı:RAS'ın anjiyotensin reseptör blokerleri, ACE inhibitörleri 
veya aliskiren ile ikili blokajı, monoterapiye kıyasla artmış hipotansiyon, hiperkalemi ve böbrek 
fonksiyonundaki değişiklikler (akut böbrek yetmezliği dahil) ile ilişkilidir. İki RAS inhibitörünün 
kombinasyonunu alan hastaların çoğu, monoterapiye kıyasla herhangi bir ek fayda sağlamaz. Genel olarak, 
RASinhibitörlerin kombine kullanımından kaçının. TRIBENZOR ve RAS'ı etkileyen diğer ajanları kullanan 
hastalarda kan basıncını, böbrek fonksiyonunu ve elektrolitleri yakından izleyin.

Aliskiren'i böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFR <60 mL/dk) TRIBENZOR ile kullanmaktan kaçının.

Colesevelam Hidroklorür ile Eşzamanlı Kullanım:Colesevelam hidroklorürün TRIBENZOR ile birlikte 
uygulanması, olmesartanın sistemik maruziyetini ve doruk plazma konsantrasyonunu azaltır. 
Olmesartan'ı kolesevelam hidroklorür dozundan en az 4 saat önce uygulamayı düşünün.

Amlodipinin Simvastatin Üzerindeki Etkisi:Simvastatin maruziyetinin artması nedeniyle, amlodipin 
(TRIBENZOR'un bir bileşeni) ile birlikte uygulandığında, simvastatinin günlük 20 mg'dan fazla dozlarını 
aşmayın.

Lityum:Olmesartan veya tiyazid diüretiklerinin eşzamanlı kullanımı ile serum lityum 
konsantrasyonlarında ve lityum toksisitesinde artışlar bildirilmiştir. TRIBENZOR ve lityum alan 
hastalarda lityum düzeylerini izleyin.

TERS TEPKİLER

En sık bildirilen advers reaksiyon baş dönmesiydi (%5,8 ila %8,9). TRIBENZOR ile tedavi edilen hastaların 
≥%2'sinde meydana gelen en sık görülen diğer advers reaksiyonlar periferik ödem (%7.7), baş ağrısı 
(%6.4), yorgunluk (%4.2), nazofarenjit (%3.5), kas spazmları (%3.1), bulantıdır. (%3.0), üst solunum yolu 
enfeksiyonu (%2.8), ishal (%2.6), idrar yolu enfeksiyonu (%2.4), eklem şişmesi (%2.1).

BELİRLİ HASTA POPÜLASYONLARINDA KULLANIM

Emziren Anneler:Emzirirken kullanmaktan kaçının; emzirmeyi veya ilacı bırakın.
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Lütfen aşağıdakiler için Reçeteleme Bilgileri'ne bakınTRIBENZOR .

Referans:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Hipertansiyonlu erişkin hastalarda olmesartan medoksomil, amlodipin, besilat 
ve hidroklorotiyazid ile üçlü tedavi: TRINITY çok merkezli, randomize, çift kör, 12 haftalık, paralel grup ders çalışma.Klinik. 
2010;32:1252-1269.
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