
ТРИБЕНЗОР®

(олмесартан медоксомил, амлопдипин, хидрохлоротиазид)
Информационен лист

- ТРИБЕНЗОР®(олмесартан медоксомил, амлодипин, хидрохлоротиазид) е комбиниран продукт 
три в едно, показан за лечение на хипертония.ТРИБЕНЗОРне е показан за начална терапия.

- Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде одобрение за маркетинг заТРИБЕНЗОРпрез юли 
2010г.ТРИБЕНЗОРсе предлага на пазара от Daiichi Sankyo, Inc.

Значение на контрола на хипертонията
- Понижаването на кръвното налягане намалява риска от фатални и нефатални сърдечно-съдови събития, предимно инсулти и 

инфаркти на миокарда (сърдечни удари). Тези ползи са наблюдавани при контролирани проучвания на антихипертензивни 
лекарства от голямо разнообразие от фармакологични класове, включително класа, към който ТРИБЕНЗОРпринципно 
принадлежи. Няма контролирани проучвания, демонстриращи намаляване на риска с ТРИБЕНЗОР.

- Контролът на високото кръвно налягане трябва да бъде част от цялостното управление на сърдечно-съдовия риск, включително, 

ако е подходящо, контрол на липидите, управление на диабета, антитромботична терапия, спиране на тютюнопушенето, 

упражнения и ограничен прием на натрий. Много пациенти ще се нуждаят от повече от едно лекарство, за да постигнат целите за 

кръвно налягане.

Механизъм на действие
- ТРИБЕНЗОРкомбинира три широко предписвани антихипертензивни лекарства, всеки от които действа по различен 

начин, за понижаване на кръвното налягане.

- ТРИБЕНЗОРкомбинира допълнителните действия на олмесартан медоксомил (който блокира свързването на 
ангиотензин II с AT1рецептор), амлодипин (който инхибира навлизането на калций в стените на кръвоносните 
съдове) и хидрохлоротиазид (диуретик, който намалява обема на водата в кръвта). Заедно тези три лекарства 
позволяват на кръвоносните съдове да се отпуснат и помагат за намаляване на обема в кръвта, така че кръвта 
да може да тече по-лесно.

Клинични данни
- След осем седмици лечение,ТРИБЕНЗОР40/10/25 mg води до статистически значимо по-голямо намаляване 

както на систоличното, така и на диастолното кръвно налягане в сравнение с всяка от трите двойни 
комбинирани терапии.1

- СпоредТРИБЕНЗОРосновно регистрационно проучване, което включва общо 2492 пациенти с 
хипертония (средно изходно кръвно налягане 168,5/100,9 mm Hg), преминаването къмТРИБЕНЗОР 
40/10/25 mg от всяка от следните три двойни комбинирани терапии: (i) амлодипин/
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хидрохлоротиазид 10/25 mg, (ii) олмесартан/хидрохлоротиазид 40/25 mg и (iii) олмесартан/амлодипин 40/10 mg, 
доведоха до допълнително средно намаление след осем седмици лечение на систолно кръвно налягане/диастолно 
кръвно налягане от 8,1. 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg и 8,4/4,5 mm Hg, съответно (всички високо статистически значими). 
Тъй като това беше активно контролирано проучване, тези ефекти от лечението включват плацебо ефект с 
неизвестен размер.

- Най-често съобщаваната нежелана реакция е замаяност. Световъртеж се появява при 5,8% до 
8,9% от пациентите, които са преминали от двойна терапия къмТРИБЕНЗОР, срещу 1,4% до 3,6% 
от субектите, които са останали на двойна терапия. Другите най-чести нежелани реакции се 
появяват при повече от или равни на два (2) процента от пациентите, лекувани сТРИБЕНЗОРса 
периферен оток (7,7%), главоболие (6,4%), умора (4,2%), назофарингит (3,5%), мускулни спазми 
(3,1%), гадене (3,0%), инфекция на горните дихателни пътища (2,8%), диария ( 2,6 процента), 
инфекция на пикочните пътища (2,4 процента) и подуване на ставите (2,1 процента).

Сила на дозата
- В момента има пет одобрени дози отТРИБЕНЗОР, които съдържат следните дозови 

комбинации на олмесартан медоксомил/амлодипин/хидрохлоротиазид.
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20 / 5 /12,5 mg
40 / 5/ 12,5 mg
40/ 5/ 25 mg
40/ 10/ 12,5 мг
40/ 10/ 25 mg

# # #

Важна информация за безопасност за TRIBENZOR®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ФЕТАЛНА ТОКСИЧНОСТ

- Когато се установи бременност, прекратете приема на TRIBENZOR възможно най-скоро
- Лекарства, които действат директно върху ренин-ангиотензиновата система, могат да причинят нараняване и смърт на 

развиващия се плод. Вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Фетална токсичност

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не прилагайте алискирен едновременно с TRIBENZOR при пациенти с диабет.
TRIBENZOR е противопоказан при пациенти с анурия или свръхчувствителност към други производни на сулфонамиди 
лекарства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Фетална токсичност:ТРИБЕНЗОР еКатегория на бременността D.

Хипотония при пациенти с намален обем или сол:При пациенти с активирана ренин-ангиотензинова 
система, като пациенти с изчерпване на обема и/или солта (напр. тези, лекувани с високи дози диуретици), 
след започване на лечение с TRIBENZOR може да се появи симптоматична хипотония.
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Нарушена бъбречна функция:Наблюдавайте за влошаване на бъбречната функция при пациенти с бъбречно увреждане, докато приемате 

TRIBENZOR.

При пациенти, чиято бъбречна функция може да зависи от активността на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (напр. 
пациенти с тежка застойна сърдечна недостатъчност), лечението с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим 
(ACE) и антагонисти на ангиотензин рецептора се свързва с олигурия и/или прогресираща азотемия и рядко с остра 
бъбречна недостатъчност и/или смърт. Подобни резултати могат да се очакват при пациенти, лекувани с TRIBENZOR.

При проучвания на АСЕ инхибитори при пациенти с едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия се съобщава за 
повишаване на серумния креатинин или азота на уреята в кръвта (BUN) и подобни резултати могат да се очакват при TRIBENZOR.

Избягвайте употребата на TRIBENZOR при пациенти с тежко увредена бъбречна функция (креатининов клирънс ≤30 
mL/min). Ако стане очевидно прогресиращо бъбречно увреждане, помислете за спиране или прекратяване на 
TRIBENZOR.

Sprue-подобна ентеропатия:Тежка, хронична диария със значителна загуба на тегло се съобщава при пациенти, 
приемащи олмесартан месеци до години след започване на лечението. Чревните биопсии на пациенти често показват 
атрофия на вилоните. Ако пациентът развие тези симптоми по време на лечение с олмесартан, изключете други 
етиологии. Обмислете прекратяване на лечението с TRIBENZOR в случаите, когато не е установена друга етиология.

Чернодробно увреждане:Първоначалната терапия с TRIBENZOR не се препоръчва при пациенти с чернодробно увреждане. При 
пациенти с тежко чернодробно увреждане избягвайте употребата на TRIBENZOR. Тиазидите (компонент на TRIBENZOR) трябва да се 
използват с повишено внимание при пациенти с нарушена чернодробна функция или прогресиращо чернодробно заболяване, тъй 
като незначителни промени в баланса на течности и електролити могат да ускорят чернодробна кома.

Електролитен и метаболитен дисбаланс:Поради компонента хидрохлоротиазид (HCTZ) в TRIBENZOR, 
наблюдавайте пациентите за клинични признаци на метаболитен, течен или електролитен дисбаланс.

Реакция на свръхчувствителност:Реакции на свръхчувствителност към HCTZ (компонент в TRIBENZOR) могат да се 
появят при пациенти със или без анамнеза за алергия или бронхиална астма.

Системен лупус еритематозус:Съобщава се, че тиазидите (компонент в TRIBENZOR) причиняват 
обостряне или активиране на системен лупус еритематозус.

Остра миопия и вторична закритоъгълна глаукома:Тиазидите могат да причинят идиосинкратична 
реакция, водеща до остра преходна миопия и остра закритоъгълна глаукома. Прекратете приема на HCTZ 
(компонент в TRIBENZOR) възможно най-бързо при тези пациенти.

вазодилатация:Въпреки че вазодилатацията, дължаща се на амлодипин (компонент в TRIBENZOR), се появява постепенно, 
рядко се съобщава за остра хипотония след перорално приложение. Пациентите с тежка аортна стеноза могат да бъдат 
изложени на особен риск.

Повишена ангина и/или инфаркт на миокарда:Пациенти, приемащи TRIBENZOR, особено тези с тежка 
обструктивна коронарна артериална болест, могат да развият повишена честота, продължителност или тежест на
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стенокардия или остър миокарден инфаркт при започване на терапия с блокери на калциевите канали или по време на увеличаване на 
дозата.

Лабораторни тестове:Лабораторните аномалии могат да включват повишени нива на креатинин в кръвта и 
хиперкалиемия (олмесартан медоксомил), повишение на чернодробните ензими (амлодипин) и повишени нива на 
холестерол и триглицериди (HCTZ).

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Нестероидни противовъзпалителни средства:Едновременното приложение на нестероидни противовъзпалителни средства 
(НСПВС) може да доведе до повишен риск от бъбречно увреждане (включително възможна остра бъбречна недостатъчност) и загуба 
на антихипертензивен ефект на TRIBENZOR.

Двойна блокада на ренин-ангиотензиновата система (RAS):Двойната блокада на RAS с ангиотензин рецепторни 
блокери, АСЕ инхибитори или алискирен е свързана с повишен риск от хипотония, хиперкалиемия и промени в 
бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност) в сравнение с монотерапията. Повечето пациенти, 
получаващи комбинация от два инхибитора на RAS, не получават никаква допълнителна полза в сравнение с 
монотерапията. Като цяло избягвайте комбинираната употреба на RASинхибитори. Следете внимателно кръвното 
налягане, бъбречната функция и електролитите при пациенти на TRIBENZOR и други средства, които влияят на RAS.

Избягвайте употребата на алискирен с TRIBENZOR при пациенти с бъбречно увреждане (GFR <60 mL/min).

Едновременна употреба с Colesevelam Hydrochloride:Едновременното приложение на колесевелам 
хидрохлорид с TRIBENZOR намалява системната експозиция и пиковата плазмена концентрация на олмесартан. 
Помислете за прилагане на олмесартан най-малко 4 часа преди дозата на колесевелам хидрохлорид.

Ефект на амлодипин върху симвастатин:Поради повишената експозиция на симвастатин, когато се прилага 
едновременно с амлодипин (компонент на TRIBENZOR), не превишавайте дози по-големи от 20 mg дневно 
симвастатин.

литий:Съобщава се за повишаване на серумните концентрации на литий и литиева токсичност при 
едновременна употреба на олмесартан или тиазидни диуретици. Наблюдавайте нивата на литий при пациенти, 
получаващи TRIBENZOR и литий.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Най-често съобщаваната нежелана реакция е замаяност (5,8% до 8,9%). Другите най-чести нежелани 
реакции, възникващи при ≥2% от пациентите, лекувани с TRIBENZOR, са периферен оток (7,7%), главоболие 
(6,4%), умора (4,2%), назофарингит (3,5%), мускулни спазми (3,1%), гадене (3,0%), инфекция на горните 
дихателни пътища (2,8%), диария (2,6%), инфекция на пикочните пътища (2,4%) и подуване на ставите (2,1%).

ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ ПАЦИЕНТИ

Кърмещи майки:Избягвайте употреба по време на кърмене; прекратете кърменето или лекарството.

DSTR15101688
12/15

Страница 4 от 5



Моля, вижте Информацията за предписване заТРИБЕНЗОР .

справка:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Тройна терапия с олмесартан медоксомил, амлодипин, безилат и хидрохлоротиазид при 
възрастни пациенти с хипертония: TRINITY мултицентрова, рандомизирана, двойно-сляпа, 12-седмична, паралелна проучване.Clin Ther. 
2010;32:1252-1269.
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