
TRIBENZOR®

(olmesartan medoxomil, amlopdipine, hydrochloorthiazide)
Factsheet

- TRIBENZOR®(olmesartan medoxomil, amlodipine, hydrochloorthiazide) is een drie-in-één combinatieproduct dat 
is geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie.TRIBENZORis niet geïndiceerd voor initiële therapie.

- De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft marketinggoedkeuring verleend voor:TRIBENZORin juli 2010.
TRIBENZORwordt op de markt gebracht door Daiichi Sankyo, Inc.

Belang van hypertensiecontrole
- Het verlagen van de bloeddruk vermindert het risico op fatale en niet-fatale cardiovasculaire voorvallen, voornamelijk 

beroertes en myocardinfarcten (hartaanvallen). Deze voordelen zijn waargenomen in gecontroleerde onderzoeken 
met antihypertensiva uit een grote verscheidenheid aan farmacologische klassen, waaronder de klasse TRIBENZOR
voornamelijk behoort. Er zijn geen gecontroleerde onderzoeken die risicovermindering aantonen met: TRIBENZOR.

- Beheersing van hoge bloeddruk moet deel uitmaken van een uitgebreid cardiovasculair risicobeheer, inclusief, 
indien van toepassing, lipidencontrole, diabetesbeheer, antitrombotische therapie, stoppen met roken, 
lichaamsbeweging en beperkte natriuminname. Veel patiënten hebben meer dan één medicijn nodig om 
bloeddrukdoelen te bereiken.

Werkingsmechanisme
- TRIBENZORcombineert drie algemeen voorgeschreven antihypertensiva, die elk op een andere manier 

werken, om de bloeddruk te verlagen.

- TRIBENZORcombineert de complementaire werking van olmesartan medoxomil (dat de binding van 
angiotensine II aan de AT1receptor), amlodipine (dat de toegang van calcium in de bloedvatwanden remt) en 
hydrochloorthiazide (een diureticum dat het watervolume in het bloed vermindert). Samen laten deze drie 
geneesmiddelen de bloedvaten ontspannen en helpen ze het volume in het bloed te verminderen, zodat het 
bloed gemakkelijker kan stromen.

Klinische gegevens

- Na acht weken behandeling,TRIBENZOR40/10/25 mg veroorzaakte statistisch significant grotere verlagingen 
van zowel de systolische als de diastolische bloeddruk in vergelijking met elk van de drie duale 
combinatietherapieën.1

- Volgens deTRIBENZORcruciale registratiestudie met in totaal 2.492 patiënten met hypertensie 
(gemiddelde bloeddruk bij baseline 168,5/100,9 mm Hg), de overstap naarTRIBENZOR 40/10/25 mg 
van elk van de volgende drie duale combinatietherapieën: (i) amlodipine/
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hydrochloorthiazide 10/25 mg, (ii) olmesartan/hydrochloorthiazide 40/25 mg en (iii) olmesartan/amlodipine 40/10 
mg, gaven na acht weken behandeling een verdere gemiddelde verlaging van de systolische bloeddruk/diastolische 
bloeddruk van 8,1/ respectievelijk 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg en 8,4/4,5 mm Hg (allemaal zeer statistisch significant). 
Aangezien dit een actief-gecontroleerde studie was, omvatten deze behandelingseffecten een placebo-effect van 
onbekende grootte.

- De meest gemelde bijwerking was duizeligheid. Duizeligheid trad op bij 5,8 procent tot 8,9 procent van de 
proefpersonen die waren overgeschakeld van duale therapie naarTRIBENZOR, versus 1,4 procent tot 3,6 
procent van de proefpersonen die duale therapie bleven volgen. De andere meest voorkomende bijwerkingen 
die optreden bij meer dan of gelijk aan twee (2) procent van de patiënten behandeld metTRIBENZORwaren 
perifeer oedeem (7,7 procent), hoofdpijn (6,4 procent), vermoeidheid (4,2 procent), nasofaryngitis (3,5 
procent), spierspasmen (3,1 procent), misselijkheid (3,0 procent), bovenste luchtweginfectie (2,8 procent), 
diarree ( 2,6 procent), urineweginfectie (2,4 procent) en gewrichtszwelling (2,1 procent).

Dosissterkte
- Er zijn momenteel vijf goedgekeurde doses van:TRIBENZOR, die de volgende combinaties van dosissterkten 

van olmesartan medoxomil / amlodipine / hydrochloorthiazide bevatten.

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

# # #

Belangrijke veiligheidsinformatie voor TRIBENZOR®

WAARSCHUWING: FOETALE TOXICITEIT
- Wanneer zwangerschap wordt vastgesteld, stop dan zo snel mogelijk met TRIBENZOR
- Geneesmiddelen die direct op het renine-angiotensinesysteem inwerken, kunnen letsel en de dood van de zich ontwikkelende 

foetus veroorzaken. Zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN: Foetale toxiciteit

CONTRA-INDICATIES
Dien aliskiren niet gelijktijdig toe met TRIBENZOR bij patiënten met diabetes.
TRIBENZOR is gecontra-indiceerd bij patiënten met anurie of overgevoeligheid voor andere van sulfonamide afgeleide geneesmiddelen.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Foetale toxiciteit:TRIBENZOR isZwangerschap Categorie D.

Hypotensie bij patiënten met volume- of zoutdepletie:Bij patiënten met een geactiveerd renine-
angiotensinesysteem, zoals patiënten met volume- en/of zoutdepletie (bijv. patiënten die worden behandeld met hoge 
doses diuretica), kan symptomatische hypotensie optreden na het starten van de behandeling met TRIBENZOR.
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Verminderde nierfunctie:Controleer op verslechtering van de nierfunctie bij patiënten met een nierfunctiestoornis tijdens het gebruik van 
TRIBENZOR.

Bij patiënten bij wie de nierfunctie kan afhangen van de activiteit van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (bijv. 
patiënten met ernstig congestief hartfalen), is behandeling met angiotensineconverterend enzym (ACE)-remmers en 
angiotensinereceptorantagonisten in verband gebracht met oligurie en/of progressieve azotemie en zelden met acuut 
nierfalen en/of overlijden. Soortgelijke resultaten kunnen worden verwacht bij patiënten die met TRIBENZOR worden 
behandeld.

In onderzoeken naar ACE-remmers bij patiënten met unilaterale of bilaterale nierarteriestenose zijn verhogingen van 
serumcreatinine of bloedureumstikstof (BUN) gemeld, en vergelijkbare resultaten kunnen worden verwacht met 
TRIBENZOR.

Vermijd het gebruik van TRIBENZOR bij patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring ≤30 ml/
min). Als progressieve nierinsufficiëntie duidelijk wordt, overweeg dan om TRIBENZOR niet te gebruiken of ermee te 
stoppen.

Sprue-achtige enteropathie:Ernstige, chronische diarree met aanzienlijk gewichtsverlies is gemeld bij patiënten die 
olmesartan maanden tot jaren na het begin van de behandeling met olmesartan gebruikten. Intestinale biopsieën van 
patiënten vertoonden vaak villeuze atrofie. Als een patiënt deze symptomen ontwikkelt tijdens de behandeling met olmesartan, 
sluit dan andere etiologieën uit. Overweeg stopzetting van TRIBENZOR in gevallen waarin geen andere etiologie is vastgesteld.

Leverfunctiestoornis:De initiële therapie met TRIBENZOR wordt niet aanbevolen bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Bij 
patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis het gebruik van TRIBENZOR vermijden. Thiaziden (een bestanddeel van TRIBENZOR) 
dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een verminderde leverfunctie of progressieve leverziekte, 
aangezien kleine veranderingen in de vocht- en elektrolytenhuishouding een levercoma kunnen veroorzaken.

Elektrolyt- en metabole onevenwichtigheden:Vanwege de hydrochloorthiazide (HCTZ) -component in 
TRIBENZOR, moet u patiënten observeren op klinische tekenen van metabole, vocht- of elektrolytenbalans.

Overgevoeligheidsreactie:Overgevoeligheidsreacties op HCTZ (een bestanddeel van TRIBENZOR) kunnen optreden bij 
patiënten met of zonder een voorgeschiedenis van allergie of bronchiaal astma.

Systemische Lupus Erythematodes:Van thiaziden (een bestanddeel van TRIBENZOR) is gemeld dat ze een 
verergering of activering van systemische lupus erythematodes veroorzaken.

Acute bijziendheid en secundair geslotenhoekglaucoom:Thiaziden kunnen een idiosyncratische reactie 
veroorzaken, resulterend in acute voorbijgaande bijziendheid en acuut geslotenhoekglaucoom. Stop zo snel 
mogelijk met HCTZ (een bestanddeel van TRIBENZOR) bij deze patiënten.

Vasodilatatie:Hoewel vasodilatatie toe te schrijven aan amlodipine (een bestanddeel van TRIBENZOR) geleidelijk 
begint, is acute hypotensie zelden gemeld na orale toediening. Patiënten met ernstige aortastenose lopen mogelijk 
een bijzonder risico.

Verhoogde angina en/of myocardinfarct:Patiënten die TRIBENZOR gebruiken, met name die met 
ernstige obstructieve coronaire hartziekte, kunnen een verhoogde frequentie, duur of ernst van
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angina of acuut myocardinfarct bij het starten van de behandeling met calciumantagonisten of op het moment van 
dosisverhoging.

Laboratorium testen:Laboratoriumafwijkingen kunnen zijn: verhoogde creatininespiegels in het bloed en 
hyperkaliëmie (olmesartan medoxomil), verhoogde leverenzymen (amlodipine) en verhoogde cholesterol- en 
triglyceridenspiegels (HCTZ).

DRUG-INTERACTIES

Niet-steroïde anti-inflammatoire middelen:Gelijktijdige toediening van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen 
(NSAID's) kan leiden tot een verhoogd risico op nierfunctiestoornis (inclusief mogelijk acuut nierfalen) en verlies van het 
antihypertensieve effect van TRIBENZOR.

Dubbele blokkade van het renine-angiotensinesysteem (RAS):Dubbele blokkade van het RAS met 
angiotensinereceptorblokkers, ACE-remmers of aliskiren wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op 
hypotensie, hyperkaliëmie en veranderingen in de nierfunctie (inclusief acuut nierfalen) in vergelijking met 
monotherapie. De meeste patiënten die de combinatie van twee RAS-remmers krijgen, hebben geen extra voordeel ten 
opzichte van monotherapie. Vermijd in het algemeen gecombineerd gebruik van RAS-remmers. Houd de bloeddruk, 
nierfunctie en elektrolyten nauwlettend in de gaten bij patiënten op TRIBENZOR en andere middelen die de RAS 
beïnvloeden.

Vermijd het gebruik van aliskiren met TRIBENZOR bij patiënten met een nierfunctiestoornis (GFR <60 ml/min).

Gelijktijdig gebruik met Colesevelam Hydrochloride:Gelijktijdige toediening van colesevelamhydrochloride 
met TRIBENZOR vermindert de systemische blootstelling en piekplasmaconcentratie van olmesartan. Overweeg 
om olmesartan minstens 4 uur voor de dosis colesevelamhydrochloride toe te dienen.

Effect van amlodipine op simvastatine:Vanwege de verhoogde blootstelling aan simvastatine, mag bij gelijktijdige toediening met 
amlodipine (een bestanddeel van TRIBENZOR) doses van meer dan 20 mg simvastatine per dag niet worden overschreden.

Lithium:Verhogingen van de serumlithiumconcentraties en lithiumtoxiciteit zijn gemeld bij gelijktijdig 
gebruik van olmesartan of thiazidediuretica. Controleer de lithiumspiegels bij patiënten die TRIBENZOR 
en lithium krijgen.

ONGEWENSTE REACTIES

De meest gemelde bijwerking was duizeligheid (5,8% tot 8,9%). De andere meest voorkomende bijwerkingen 
die optraden bij ≥2% van de met TRIBENZOR behandelde patiënten waren perifeer oedeem (7,7%), hoofdpijn 
(6,4%), vermoeidheid (4,2%), nasofaryngitis (3,5%), spierspasmen (3,1%), misselijkheid (3,0%), bovenste 
luchtweginfectie (2,8%), diarree (2,6%), urineweginfectie (2,4%) en gewrichtszwelling (2,1%).

GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE PATINTPOPULATIES

Moeders die borstvoeding geven:Vermijd gebruik tijdens het geven van borstvoeding; stop met de verpleging of het medicijn.
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Zie voorschrijfinformatie voor:TRIBENZOR .

Referentie:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Drievoudige therapie met olmesartan medoxomil, amlodipine, besylaat en hydrochloorthiazide bij 
volwassen patiënten met hypertensie: de TRINITY multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, 12 weken durende, parallelle groep studie.Clin Ther. 
2010;32:152-1269.
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