
TRIBENZOR®

(olmesartan medoxomil, amlopdipine, hydrochlorothiazide)
Fact Sheet

- TRIBENZOR®(olmesartan medoxomil, amlodipine, hydrochlorothiazide) ay isang three-in-one na kumbinasyong produkto 
na ipinahiwatig para sa paggamot ng hypertension.TRIBENZORay hindi ipinahiwatig para sa paunang therapy.

- Ang US Food and Drug Administration (FDA) ay nagbigay ng pag-apruba sa marketing para saTRIBENZORnoong 
Hulyo 2010.TRIBENZORay ibinebenta ng Daiichi Sankyo, Inc.

Kahalagahan ng Hypertension Control
- Ang pagpapababa ng presyon ng dugo ay binabawasan ang panganib ng nakamamatay at hindi nakamamatay na mga kaganapan sa 

cardiovascular, pangunahin ang mga stroke at myocardial infarction (atake sa puso). Ang mga benepisyong ito ay nakita sa mga kinokontrol na 

pagsubok ng mga antihypertensive na gamot mula sa iba't ibang klase ng pharmacologic kabilang ang klase kung saan TRIBENZORpangunahing 

nabibilang. Walang mga kinokontrol na pagsubok na nagpapakita ng pagbabawas ng panganib sa TRIBENZOR.

- Ang kontrol sa mataas na presyon ng dugo ay dapat na bahagi ng komprehensibong pamamahala sa panganib ng cardiovascular, kabilang, 

kung naaangkop, kontrol sa lipid, pamamahala ng diabetes, antithrombotic therapy, pagtigil sa paninigarilyo, ehersisyo, at limitadong 

paggamit ng sodium. Maraming mga pasyente ang mangangailangan ng higit sa isang gamot upang makamit ang mga layunin sa presyon 

ng dugo.

Mekanismo ng Pagkilos
- TRIBENZORpinagsasama ang tatlong malawak na iniresetang gamot na antihypertensive, bawat isa ay gumagana sa ibang 

paraan, upang mapababa ang presyon ng dugo.

- TRIBENZORpinagsasama ang mga pantulong na aksyon ng olmesartan medoxomil (na humaharang sa pagbubuklod ng 
angiotensin II sa AT1receptor), amlodipine (na pumipigil sa pagpasok ng calcium sa mga pader ng daluyan ng dugo), at 
hydrochlorothiazide (isang diuretic na nagpapababa ng dami ng tubig sa dugo). Ang magkakasamang tatlong gamot na ito ay 
nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at makatulong na bawasan ang dami ng dami sa dugo upang mas 
madaling dumaloy ang dugo.

Klinikal na Data
- Pagkatapos ng walong linggo ng paggamot,TRIBENZORAng 40/10/25 mg ay gumawa ng istatistikal na makabuluhang mas malaking 

pagbawas sa parehong systolic at diastolic na presyon ng dugo kumpara sa bawat isa sa tatlong dalawahang kumbinasyon na mga 
therapy.1

- Ayon saTRIBENZORpivotal registration trial na kinabibilangan ng kabuuang 2,492 na pasyenteng may 
hypertension (mean baseline blood pressure 168.5/100.9 mm Hg), ang paglipat saTRIBENZOR 40/10/25 mg mula 
sa bawat isa sa sumusunod na tatlong dalawahang kumbinasyon na mga therapy: (i) amlodipine/
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hydrochlorothiazide 10/25 mg, (ii) olmesartan/hydrochlorothiazide 40/25 mg, at (iii) olmesartan/amlodipine 40/10 mg, 
nagbunga ng karagdagang pagbabawas pagkatapos ng walong linggo ng paggamot sa systolic blood pressure/diastolic 
blood pressure na 8.1/ 5.4 mm Hg, 7.6/5.4 mm Hg, at 8.4/4.5 mm Hg, ayon sa pagkakabanggit (lahat ay lubos na 
makabuluhan sa istatistika). Dahil isa itong aktibong kinokontrol na pagsubok, kasama sa mga epekto ng paggamot na ito 
ang isang epekto ng placebo na hindi alam ang laki.

- Ang pinakamadalas na naiulat na masamang reaksyon ay pagkahilo. Ang pagkahilo ay naganap sa 5.8 porsiyento hanggang 
8.9 porsiyento ng mga paksa na inilipat mula sa dalawahang therapy saTRIBENZOR, vs 1.4 porsiyento hanggang 3.6 
porsiyento ng mga paksang nanatili sa dual therapy. Ang iba pang pinakamadalas na masamang reaksyon na nagaganap sa 
higit sa o katumbas ng dalawang (2) porsyento ng mga pasyenteng ginagamot ngTRIBENZORay peripheral edema (7.7 
porsyento), sakit ng ulo (6.4 porsyento), pagkapagod (4.2 porsyento), nasopharyngitis (3.5 porsyento), kalamnan spasms (3.1 
porsyento), pagduduwal (3.0 porsyento), impeksyon sa itaas na respiratory tract (2.8 porsyento), pagtatae ( 2.6 porsyento), 
impeksyon sa ihi (2.4 porsyento), at pamamaga ng kasukasuan (2.1 porsyento).

Lakas ng Dosis
- Sa kasalukuyan ay may limang naaprubahang dosis ngTRIBENZOR, na naglalaman ng mga sumusunod na kumbinasyon ng 

lakas ng dosis ng 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

##

Mahalagang Impormasyon sa Kaligtasan para sa TRIBENZOR®

BABALA: FETAL TOXICITY
- Kapag natukoy ang pagbubuntis, ihinto ang TRIBENZOR sa lalong madaling panahon
- Ang mga gamot na direktang kumikilos sa renin-angiotensin system ay maaaring magdulot ng pinsala at 

kamatayan sa pagbuo ng fetus. Tingnan ang MGA BABALA AT PAG-Iingat: Fetal Toxicity

MGA KONTRAINDIKASYON
Huwag mag-co-administer ng aliskiren kasama ng TRIBENZOR sa mga pasyenteng may diabetes.
Ang TRIBENZOR ay kontraindikado sa mga pasyenteng may anuria o hypersensitivity sa ibang mga gamot na nagmula sa sulfonamide.

MGA BABALA AT PAG-Iingat

Pagkalason sa Pangsanggol:Ang TRIBENZOR ayKategorya ng Pagbubuntis D.

Hypotension sa Volume- o Salt-Depleted na Pasyente:Sa mga pasyente na may activated renin-angiotensin system, tulad ng 
mga pasyenteng naubos ang dami at/o asin (hal., ang mga ginagamot na may mataas na dosis ng diuretics), maaaring 
mangyari ang symptomatic hypotension pagkatapos ng pagsisimula ng paggamot sa TRIBENZOR.
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May kapansanan sa pag-andar ng bato:Subaybayan ang lumalalang paggana ng bato sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato habang nasa 

TRIBENZOR.

Sa mga pasyente na ang renal function ay maaaring depende sa aktibidad ng renin-angiotensin-aldosterone system (hal., 
mga pasyente na may matinding congestive heart failure), ang paggamot na may angiotensin converting enzyme (ACE) 
inhibitors at angiotensin receptor antagonist ay nauugnay sa oliguria at/o progresibong azotemia at bihirang may talamak 
na pagkabigo sa bato at/o kamatayan. Ang mga katulad na resulta ay maaaring asahan sa mga pasyente na ginagamot sa 
TRIBENZOR.

Sa mga pag-aaral ng ACE inhibitors sa mga pasyente na may unilateral o bilateral renal artery stenosis, ang pagtaas ng 
serum creatinine o blood urea nitrogen (BUN) ay naiulat, at ang mga katulad na resulta ay maaaring inaasahan sa 
TRIBENZOR.

Iwasan ang paggamit ng TRIBENZOR sa mga pasyenteng may malubhang kapansanan sa renal function (creatinine clearance 
≤30 mL/min). Kung makikita ang progresibong kapansanan sa bato, isaalang-alang ang pagpigil o paghinto ng TRIBENZOR.

Sprue-like Enteropathy:Ang malubhang, talamak na pagtatae na may malaking pagbaba ng timbang ay naiulat sa mga pasyente na kumukuha ng 
olmesartan buwan hanggang taon pagkatapos ng pagsisimula ng gamot. Ang mga biopsy sa bituka ng mga pasyente ay madalas na nagpapakita 
ng villous atrophy. Kung ang isang pasyente ay bumuo ng mga sintomas na ito sa panahon ng paggamot na may olmesartan, ibukod ang iba pang 
mga etiologies. Isaalang-alang ang paghinto ng TRIBENZOR sa mga kaso kung saan walang ibang etiology ang natukoy.

Hepatic Impairment:Ang paunang therapy na may TRIBENZOR ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay. Sa 
mga pasyente na may malubhang pinsala sa atay, iwasan ang paggamit ng TRIBENZOR. Ang Thiazides (isang sangkap sa TRIBENZOR) ay dapat 
gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic function o progresibong sakit sa atay, dahil ang mga maliliit na 
pagbabago sa balanse ng fluid at electrolyte ay maaaring magdulot ng hepatic coma.

Mga Electrolyte at Metabolic Imbalances:Dahil sa sangkap na hydrochlorothiazide (HCTZ) sa TRIBENZOR, 
obserbahan ang mga pasyente para sa mga klinikal na palatandaan ng metabolic, fluid, o electrolyte imbalance.

Reaksyon ng Hypersensitivity:Ang mga reaksiyong hypersensitivity sa HCTZ (isang component sa TRIBENZOR) ay maaaring mangyari 
sa mga pasyenteng mayroon o walang kasaysayan ng allergy o bronchial asthma.

Systemic Lupus Erythematosus:Ang Thiazides (isang sangkap sa TRIBENZOR) ay naiulat na sanhi 
ng paglala o pag-activate ng systemic lupus erythematosus.

Talamak na Myopia at Secondary Angle-Closure Glaucoma:Ang Thiazides ay maaaring maging sanhi ng isang idiosyncratic 
na reaksyon, na nagreresulta sa acute transient myopia at acute angle-closure glaucoma. Ihinto ang HCTZ (isang sangkap sa 
TRIBENZOR) nang mabilis hangga't maaari sa mga pasyenteng ito.

Vasodilation:Bagaman ang vasodilation na nauugnay sa amlodipine (isang sangkap sa TRIBENZOR) ay unti-unti sa simula, ang talamak na 
hypotension ay bihirang naiulat pagkatapos ng oral administration. Ang mga pasyente na may malubhang aortic stenosis ay maaaring nasa 
partikular na panganib.

Nadagdagang Angina at/o Myocardial Infarction:Ang mga pasyente na kumukuha ng TRIBENZOR, lalo na ang mga 
may malubhang obstructive coronary artery disease, ay maaaring tumaas ang dalas, tagal, o kalubhaan ng
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angina o acute myocardial infarction sa pagsisimula ng calcium channel blocker therapy o sa oras ng pagtaas ng 
dosis.

Mga Pagsusuri sa Laboratory:Maaaring kabilang sa mga abnormalidad sa lab ang pagtaas ng antas ng creatinine sa dugo at 
hyperkalemia (olmesartan medoxomil), pagtaas ng hepatic enzyme (amlodipine), at pagtaas ng mga antas ng kolesterol at 
triglyceride (HCTZ).

INTERAKSYON SA DROGA

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Agents:Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ay 
maaaring humantong sa mas mataas na panganib ng renal impairment (kabilang ang posibleng acute renal failure) at pagkawala ng 
antihypertensive effect ng TRIBENZOR.

Dual Blockade ng Renin-Angiotensin System (RAS):Ang dual blockade ng RAS na may angiotensin receptor blockers, ACE 
inhibitors, o aliskiren ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng hypotension, hyperkalemia, at mga pagbabago sa renal 
function (kabilang ang acute renal failure) kumpara sa monotherapy. Karamihan sa mga pasyente na tumatanggap ng 
kumbinasyon ng dalawang RAS inhibitor ay hindi nakakakuha ng anumang karagdagang benepisyo kumpara sa monotherapy. 
Sa pangkalahatan, iwasan ang pinagsamang paggamit ng RASinhibitors. Maingat na subaybayan ang presyon ng dugo, paggana 
ng bato, at mga electrolyte sa mga pasyente sa TRIBENZOR at iba pang mga ahente na nakakaapekto sa RAS.

Iwasan ang paggamit ng aliskiren na may TRIBENZOR sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato (GFR <60 mL/min).

Kasabay na Paggamit sa Colesevelam Hydrochloride:Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng colesevelam hydrochloride na 
may TRIBENZOR ay binabawasan ang systemic exposure at peak plasma concentration ng olmesartan. Isaalang-alang ang 
pagbibigay ng olmesartan nang hindi bababa sa 4 na oras bago ang dosis ng colesevelam hydrochloride.

Epekto ng Amlodipine sa Simvastatin:Dahil sa tumaas na pagkakalantad sa simvastatin, kapag pinagsama-samang 
pinangangasiwaan ng amlodipine (isang sangkap sa TRIBENZOR), huwag lumampas sa mga dosis na higit sa 20 mg araw-araw ng 
simvastatin.

Lithium:Ang mga pagtaas sa serum lithium concentrations at lithium toxicity ay naiulat na may kasabay na paggamit 
ng olmesartan o thiazide diuretics. Subaybayan ang mga antas ng lithium sa mga pasyenteng tumatanggap ng 
TRIBENZOR at lithium.

MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang pinakamadalas na naiulat na masamang reaksyon ay pagkahilo (5.8% hanggang 8.9%). Ang iba pang pinakamadalas 
na masamang reaksyon na nagaganap sa ≥2% ng mga pasyenteng ginagamot sa TRIBENZOR ay peripheral edema (7.7%), 
sakit ng ulo (6.4%), pagkapagod (4.2%), nasopharyngitis (3.5%), kalamnan spasms (3.1%), pagduduwal. (3.0%), impeksyon sa 
upper respiratory tract (2.8%), pagtatae (2.6%), impeksyon sa ihi (2.4%), at pamamaga ng kasukasuan (2.1%).

GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON NG PASYENTE

Mga nanay na nagpapasuso:Iwasan ang paggamit habang nagpapasuso; itigil ang alinman sa pag-aalaga o ang gamot.
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Pakitingnan ang Impormasyon sa Pagrereseta para saTRIBENZOR .

Sanggunian:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Triple therapy na may olmesartan medoxomil, amlodipine, besylate, at 
hydrochlorothiazide sa mga adult na pasyente na may hypertension: ang TRINITY multicenter, randomized, double-blind, 12-week, parallel-
group pag-aaral.Clin Ther. 2010;32:1252-1269.
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