
TRIBENZOR®

(olmesartan medoxomil, amlopdipine, hydrochlorothiazide)
Tờ thông tin

- TRIBENZOR®(olmesartan medoxomil, amlodipine, hydrochlorothiazide) là sản phẩm phối hợp ba 
trong một được chỉ định để điều trị tăng huyết áp.TRIBENZORkhông được chỉ định cho liệu pháp ban 
đầu.

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép tiếp thị choTRIBENZORvào tháng 7 năm 
2010.TRIBENZORđược tiếp thị bởi Daiichi Sankyo, Inc.

Tầm quan trọng của việc kiểm soát tăng huyết áp

- Hạ huyết áp làm giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch gây tử vong và không tử vong, chủ yếu là đột 
quỵ và nhồi máu cơ tim (đau tim). Những lợi ích này đã được nhìn thấy trong các thử nghiệm có đối 
chứng về thuốc hạ huyết áp từ nhiều nhóm dược lý khác nhau bao gồm nhóm TRIBENZORvề cơ bản 
thuộc về. Không có thử nghiệm đối chứng nào chứng minh việc giảm thiểu rủi ro với TRIBENZOR.

- Kiểm soát huyết áp cao nên là một phần của quản lý nguy cơ tim mạch toàn diện, bao gồm, khi thích 
hợp, kiểm soát lipid, quản lý bệnh tiểu đường, liệu pháp chống huyết khối, ngừng hút thuốc, tập thể 
dục và hạn chế lượng natri. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu nhiều hơn một loại thuốc để đạt được mục 
tiêu huyết áp.

Cơ chế hoạt động
- TRIBENZORkết hợp ba loại thuốc hạ huyết áp được kê đơn rộng rãi, mỗi loại có tác dụng theo một 

cách khác nhau, để giảm huyết áp.

- TRIBENZORkết hợp các hoạt động bổ sung của olmesartan medoxomil (ngăn chặn sự liên kết của 
angiotensin II với AT1thụ thể), amlodipine (ức chế sự xâm nhập của canxi vào thành mạch máu), và 
hydrochlorothiazide (thuốc lợi tiểu làm giảm lượng nước trong máu). Ba loại thuốc này kết hợp với 
nhau cho phép các mạch máu thư giãn và giúp giảm khối lượng máu để máu có thể lưu thông dễ 
dàng hơn.

Dữ liệu lâm sàng
- Sau tám tuần điều trị,TRIBENZOR40/10/25 mg tạo ra mức giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm 

trương lớn hơn có ý nghĩa thống kê so với từng liệu pháp trong số ba liệu pháp kết hợp kép.1

- TheoTRIBENZORthử nghiệm đăng ký quan trọng bao gồm tổng số 2.492 bệnh nhân bị tăng 
huyết áp (huyết áp ban đầu trung bình 168,5 / 100,9 mm Hg), chuyển sangTRIBENZOR 
40/10/25 mg từ mỗi liệu pháp kết hợp kép sau: (i) amlodipine /
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hydrochlorothiazide 10/25 mg, (ii) olmesartan / hydrochlorothiazide 40/25 mg, và (iii) olmesartan / 
amlodipine 40/10 mg, làm giảm trung bình thêm sau tám tuần điều trị ở huyết áp tâm thu / huyết áp 
tâm trương là 8,1 / Lần lượt là 5,4 mm Hg, 7,6 / 5,4 mm Hg và 8,4 / 4,5 mm Hg (tất cả đều có ý nghĩa 
thống kê cao). Vì đây là một thử nghiệm có đối chứng tích cực, những tác dụng điều trị này bao gồm cả 
tác dụng giả dược không rõ kích thước.

- Phản ứng có hại được báo cáo thường xuyên nhất là chóng mặt. Chóng mặt xảy ra ở 5,8% đến 
8,9% đối tượng được chuyển từ liệu pháp kép sangTRIBENZOR, so với 1,4% đến 3,6% đối tượng 
vẫn sử dụng liệu pháp kép. Các phản ứng có hại thường xuyên nhất khác xảy ra ở nhiều hơn hoặc 
bằng hai (2) phần trăm bệnh nhân được điều trị bằngTRIBENZORlà phù ngoại vi (7,7%), nhức đầu 
(6,4%), mệt mỏi (4,2%), viêm mũi họng (3,5%), co thắt cơ (3,1%), buồn nôn (3,0%), nhiễm trùng 
đường hô hấp trên (2,8%), tiêu chảy ( 2,6 phần trăm), nhiễm trùng đường tiết niệu (2,4 phần trăm), 
và sưng khớp (2,1 phần trăm).

Liều lượng
- Hiện có năm liều đã được phê duyệtTRIBENZOR, chứa các kết hợp liều lượng sau đây của 

olmesartan medoxomil / amlodipine / hydrochlorothiazide.

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

# # #

Thông tin An toàn Quan trọng cho TRIBENZOR®

CẢNH BÁO: ĐỘC TÍNH CHO BÉ
- Khi phát hiện có thai, hãy ngưng TRIBENZOR càng sớm càng tốt
- Thuốc tác động trực tiếp lên hệ thống renin-angiotensin có thể gây thương tích và tử vong cho thai nhi 

đang phát triển. Xem CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Độc tính với thai nhi

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng đồng thời aliskiren với TRIBENZOR ở bệnh nhân tiểu đường.
TRIBENZOR được chống chỉ định ở những bệnh nhân vô niệu hoặc quá mẫn với các thuốc khác có nguồn gốc 
sulfonamide.

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

Độc tính cho thai nhi:TRIBENZOR làMang thai loại D.

Hạ huyết áp ở bệnh nhân thiếu muối hoặc thể tích:Ở những bệnh nhân có hệ thống renin-angiotensin được kích 
hoạt, chẳng hạn như bệnh nhân giảm thể tích và / hoặc muối (ví dụ, những người đang điều trị bằng thuốc lợi tiểu liều 
cao), có thể xảy ra hạ huyết áp có triệu chứng sau khi bắt đầu điều trị bằng TRIBENZOR.
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Chức năng thận bị suy giảm:Theo dõi chức năng thận xấu đi ở bệnh nhân suy thận khi dùng 
TRIBENZOR.

Ở những bệnh nhân có chức năng thận có thể phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống renin-angiotensin-
aldosterone (ví dụ, bệnh nhân suy tim sung huyết nặng), điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển (ACE) và 
thuốc đối kháng thụ thể angiotensin có liên quan đến thiểu niệu và / hoặc tăng ure huyết tiến triển và hiếm 
khi bị suy thận cấp và / hoặc tử vong. Kết quả tương tự có thể được dự đoán ở những bệnh nhân được điều 
trị bằng TRIBENZOR.

Trong các nghiên cứu về thuốc ức chế men chuyển ở bệnh nhân hẹp động mạch thận một bên hoặc hai bên, sự gia tăng 
creatinin huyết thanh hoặc nitơ urê máu (BUN) đã được báo cáo, và kết quả tương tự có thể được mong đợi với TRIBENZOR.

Tránh sử dụng TRIBENZOR ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận nghiêm trọng (độ thanh thải creatinin ≤30 
mL / phút). Nếu tình trạng suy thận tiến triển trở nên rõ ràng, hãy cân nhắc ngừng hoặc ngừng sử dụng 
TRIBENZOR.

Bệnh đường ruột giống sprue:Tiêu chảy mãn tính, nặng kèm theo sụt cân đáng kể đã được báo cáo ở những bệnh 
nhân dùng olmesartan vài tháng đến vài năm sau khi bắt đầu dùng thuốc. Sinh thiết ruột của bệnh nhân thường thấy 
teo nhung mao. Nếu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng này trong khi điều trị bằng olmesartan, hãy loại trừ các 
nguyên nhân khác. Cân nhắc việc ngừng sử dụng TRIBENZOR trong trường hợp không xác định được căn nguyên khác.

Suy gan:Điều trị ban đầu với TRIBENZOR không được khuyến cáo ở bệnh nhân suy gan. Ở những bệnh 
nhân suy gan nặng, tránh sử dụng TRIBENZOR. Thiazide (một thành phần trong TRIBENZOR) nên được 
sử dụng thận trọng cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan hoặc bệnh gan đang tiến triển, vì những 
thay đổi nhỏ của cân bằng chất lỏng và điện giải có thể dẫn đến hôn mê gan.

Mất cân bằng điện giải và trao đổi chất:Do thành phần hydrochlorothiazide (HCTZ) trong TRIBENZOR, hãy 
quan sát bệnh nhân để biết các dấu hiệu lâm sàng của sự mất cân bằng chuyển hóa, dịch hoặc điện giải.

Phản ứng quá mẫn:Phản ứng quá mẫn với HCTZ (một thành phần trong TRIBENZOR) có thể xảy ra ở 
những bệnh nhân có hoặc không có tiền sử dị ứng hoặc hen phế quản.

Lupus Erythematosus toàn thân:Thiazide (một thành phần trong TRIBENZOR) đã được báo cáo là 
gây ra đợt cấp hoặc kích hoạt bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Cận thị cấp tính và Tăng nhãn áp góc đóng thứ phát:Thiazide có thể gây ra một phản ứng riêng, dẫn 
đến cận thị cấp tính thoáng qua và tăng nhãn áp góc đóng cấp tính. Ngừng HCTZ (một thành phần trong 
TRIBENZOR) càng nhanh càng tốt ở những bệnh nhân này.

Giãn mạch:Mặc dù sự giãn mạch do amlodipine (một thành phần trong TRIBENZOR) khởi phát từ từ, nhưng 
tình trạng hạ huyết áp cấp tính hiếm khi được báo cáo sau khi uống. Bệnh nhân bị hẹp eo động mạch chủ 
nặng có thể có nguy cơ đặc biệt.

Tăng đau thắt ngực và / hoặc Nhồi máu cơ tim:Bệnh nhân dùng TRIBENZOR, đặc biệt là những người bị bệnh 
động mạch vành tắc nghẽn nặng, có thể tăng tần suất, thời gian hoặc mức độ nghiêm trọng của
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đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp tính khi bắt đầu điều trị bằng thuốc chẹn kênh canxi hoặc tại thời điểm 
tăng liều.

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm:Các bất thường trong phòng thí nghiệm có thể bao gồm tăng nồng độ 
creatinin máu và tăng kali máu (olmesartan medoxomil), tăng men gan (amlodipine), tăng nồng độ cholesterol và 
triglycerid (HCTZ).

TƯƠNG TÁC THUỐC

Các chất chống viêm không steroid:Dùng đồng thời thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có thể 
làm tăng nguy cơ suy thận (bao gồm cả suy thận cấp có thể xảy ra) và làm mất tác dụng hạ huyết áp của 
TRIBENZOR.

Phong tỏa kép của Hệ thống Renin-Angiotensin (RAS):Phong tỏa kép RAS với thuốc chẹn thụ thể 
angiotensin, thuốc ức chế men chuyển hoặc aliskiren có liên quan đến tăng nguy cơ hạ huyết áp, tăng 
kali máu và thay đổi chức năng thận (bao gồm cả suy thận cấp) so với đơn trị liệu. Hầu hết bệnh nhân 
dùng phối hợp hai thuốc ức chế RAS không thu được thêm lợi ích nào so với đơn trị liệu. Nói chung, 
tránh sử dụng kết hợp các chất ức chế RASin. Theo dõi chặt chẽ huyết áp, chức năng thận và điện giải 
ở bệnh nhân dùng TRIBENZOR và các tác nhân khác ảnh hưởng đến RAS.

Tránh sử dụng aliskiren với TRIBENZOR ở bệnh nhân suy thận (GFR <60 mL / phút).

Sử dụng đồng thời với Colesevelam Hydrochloride:Dùng đồng thời colesevelam hydrochloride với 
TRIBENZOR làm giảm phơi nhiễm toàn thân và nồng độ đỉnh trong huyết tương của olmesartan. Cân 
nhắc sử dụng olmesartan ít nhất 4 giờ trước khi dùng liều colesevelam hydrochloride.

Ảnh hưởng của Amlodipine trên Simvastatin:Do tăng tiếp xúc với simvastatin, khi dùng đồng thời với 
amlodipine (một thành phần trong TRIBENZOR), không dùng quá liều simvastatin lớn hơn 20 mg mỗi ngày.

Lithium:Sự gia tăng nồng độ lithi huyết thanh và độc tính của lithi đã được báo cáo khi sử dụng 
đồng thời olmesartan hoặc thuốc lợi tiểu thiazide. Theo dõi nồng độ lithi ở bệnh nhân dùng 
TRIBENZOR và lithi.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Phản ứng có hại được báo cáo thường xuyên nhất là chóng mặt (5,8% đến 8,9%). Các phản ứng ngoại ý 
thường gặp nhất khác xảy ra ở ≥2% bệnh nhân được điều trị bằng TRIBENZOR là phù ngoại vi (7,7%), nhức 
đầu (6,4%), mệt mỏi (4,2%), viêm mũi họng (3,5%), co thắt cơ (3,1%), buồn nôn (3,0%), nhiễm trùng đường hô 
hấp trên (2,8%), tiêu chảy (2,6%), nhiễm trùng đường tiết niệu (2,4%), và sưng khớp (2,1%).

SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ BỆNH NHÂN CỤ THỂ

Các bà mẹ cho con bú:Tránh sử dụng khi cho con bú; ngừng cho con bú hoặc thuốc.
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Vui lòng xem Thông tin Kê đơn choTRIBENZOR .

Thẩm quyền giải quyết:

1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Liệu pháp bộ ba với olmesartan medoxomil, amlodipine, besylate và 
hydrochlorothiazide ở bệnh nhân người lớn bị tăng huyết áp: đa trung tâm TRINITY, ngẫu nhiên, mù đôi, 12 tuần, nhóm song song 
học.Clin Ther. 2010; 32: 1252-1269.
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