
CENTAPRES® טבליות
הרכב

מכיל טאבלט כל

5/10Cilnidipine  ג"מ

CILNIDIPINE

Cilnidipine :גנרי שם
:כימי שם
 דיקרבוקסילאט-3,5-דיהידרופירידין1,4-
 מול/גרם492.52 : מולקולרית מסה

:מבנית נוסחה

)-ניטרופניל-M(-4-דימתיל2,6- מתוקסיאתיל5-2- פרופניל-2-פניל)-3-ה(3-

2O7נ28ח27ג:אמפירית נוסחה

קלינית פרמקולוגיה

פעולה מנגנון

סילידיפין

II Class- גבוהה חדירות, נמוכה מסיסות )מאוד ירודה תמיד היא לתרופות וההתאמה.
BCSמאוד נמוכה  מסיסות(תרופה -Cilnidipineוהפרעות דם לחץ ביתר לטיפול שימש 
. ביום פעם ג"מ80  עד40  בערך הוא למבוגרים המינון. דם לחץ ליתר הקשורות דם כלי

 חדש דיהידרופירידין סידן אנטגוניסט הואNifedipine  וNicardipine. Cilnidipine- ל
Cilnidipine של מאלה יותר רב זמן נמשכת לסידן שלו האנטגוניסטית והפעילות

פרמקוקינטיקה

cilnidipine  של פלזמה-זמן ריכוז של הממוצעים הפרופילים. נבדקים51  עםPK  ניתוח מחקר תוכנן
 וכאשר לבד ניתן הוא כאשר משמעותי באופן שונים היו לא ג"מ10  של במינון יחיד פומי מתן לאחר

,לדוגמה. ג"מvalsartan 160  עם יחד ניתן הוא
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ומקסימוםC של[CI])  סמך בר רווח(GMR- 90% ה, כלומר, דומה הייתה-cilnidipine ל הכוללת החשיפה

AUC-עבוראחרון  cilnidipineוללא עם  valsartanבהתאמה(0.98-1.10), -1.04 ו(0.83-1.00) 0.91  היה

 ניתן הוא כאשר מאשרvalsartan  עם יחד ניתן הוא כאשר יותר איטי מעט נספגcilnidipine  כי אם,
)בהתאמה, ובשילוב לבדcilnidipine  עבור שעות2.5  לעומת2.0 : מקסימוםt חציון( לבד

פרמקודינמיקה

 של יחיד מתן לאחר ירדוDBP,  והןSBP  הן, הטיפול קבוצות שכל הראה פרמקודינמית הערכה מחקר
cilnidipineאו  valsartanב הן ביותר הגדולה הירידה. ובשילוב לבד SBP-ב והן DBP-6 כ נראתה-

 לירידה הביא-valsartan וcilnidipine  של משותף מתן כאשר, המחקר תרופת מתן לאחר שעות
 באופן יותר גדול2.1  ולפיSBP)  עבור כספית מ"מ5.0  לעומת(SBP- 14.7 ב2.9  פי משמעותית

פ(DBP)  עבור כספית מ"מ7.9  לעומת(16.3  בלבד-cilnidipine ל בהשוואה-DBP ב ירידה. משמעותי

ANOVA.(RM- מבחן<0.001,

אינדיקציות

קצה איברי על להגנה דם לחץ יתר ניהול

וניהול מינון

מ20  עד המינון את להגדיל ניתן. ביום פעם ג"מ5-10  הואCilnidipine  של למבוגרים המומלץ המינון

.הצורך במידת, ג"

נגד התוויות

-Cilnidipine ל) אנגיואדמה או אנפילקסיס למשל( ידועה יתר רגישות עם לחולים אסור-Cilnidipine ל
.זה מוצר של אחר מרכיב לכל או

זהירות ואמצעי אזהרות

 להפסיק יש. אנגינה להחמיר עלולה פתאומית נסיגה. לב ספיקת אי, לקויה לבבית רזרבה, דם לחץ יתר
.הנקה, הריון. מתן לאחר איסכמי כאב שחווים בחולים הטיפול את

תרופות בין אינטראקציות

 ,quinidine, phenytoin, rifampicin, erythromycin ,פסיכוטיות אנטי ותרופות דם לחץ יתר נגד אחרות תרופות.
Cilnidipine אלדסלוקין עם אינטראקציה לקיים יכול

לוואי תופעות

סחְרַחֹורתֶ•

ׁשטְִיפהָ•



ראֹׁש ּכאְבֵ•

דם לחץ יתר•

היקפית בצקת•

טכיקרדיה•

לב דפיקות•

העיכול במערכת הפרעות•

ההשקה בתדירות עלייה•

תרַדְמֵהָ•

- מדף חיי

- אריזה על מידע


