
Tablete CENTAPRES®
Compoziţie
Fiecare comprimat conține

Cilnidipină 5/10 mg

CILNIDIPINA

Nume generic: cilnidipină
Nume chimic:
1,4-dihidropiridin-3,5-dicarboxilat Masa 
moleculara: 492,52 g/mol Formula 
structurala:

3-(E)-3-fenil-2-propenil 5-2-metoxietil 2,6-dimetil-4-(m-nitrofenil)-

Formulă empirică:C27H28N2O7

FARMACOLOGIE CLINICĂ
Mecanism de acțiune

cilnidipină

Cilnidipina este un nou antagonist al calciului dihidropiridină, iar activitatea sa antagonistă a 

calciului durează mai mult decât cea a Nifedipinei și Nicardipinei. Cilnidipina a fost utilizată 

pentru tratamentul hipertensiunii arteriale și al tulburărilor vasculare asociate hipertensiunii. 

Doza sa pentru adulți este de aproximativ 40 până la 80 mg o dată pe zi. Cilnidipina are o 

solubilitate foarte scăzută (medicamentul BCS clasa II Solubilitate scăzută, permeabilitate 

ridicată) și respectarea medicamentului este întotdeauna foarte slabă.

Farmacocinetica
A fost planificat un studiu de analiză PK cu 51 de subiecți. Profilurile medii ale concentrației plasmatice-
timp ale cilnidipinei după o singură administrare orală la 10 mg nu au diferit semnificativ atunci când a 
fost administrată singură și când a fost administrată concomitent cu valsartan 160 mg. De exemplu,
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expunerea totală la cilnidipină a fost comparabilă, adică GMR (interval de încredere 90% [IC]) a Cmax

și AUCultimulpentru cilnidipină cu și fără valsartan a fost de 0,91 (0,83–1,00) și, respectiv, 1,04 (0,98–
1,10), deși cilnidipina a fost absorbită puțin mai lent atunci când a fost administrată concomitent cu 
valsartan decât atunci când a fost administrată singură (t mediană).max: 2,0 vs 2,5 ore pentru 
cilnidipină în monoterapie și, respectiv, în combinație)

Farmacodinamica
Un studiu de evaluare farmacodinamică a arătat că toate grupurile de tratament, atât SBP cât și DBP au fost 

scăzute după o singură administrare de cilnidipină sau valsartan în monoterapie și în asociere. Cele mai mari 

scăderi atât ale PAS, cât și ale DBP au fost observate la aproximativ 6 ore după administrarea medicamentului 

de studiu, când cilnidipină și valsartan administrate concomitent a dus la o scădere semnificativ mai mare a 

PAS de 2,9 ori (14,7 față de 5,0 mmHg pentru PAS) și o scădere semnificativ mai mare de 2,1 ori. scăderea DBP 

decât cilnidipina în monoterapie (16,3 vs 7,9 mmHg pentru DBP) (P<0,001, test RM-ANOVA).

INDICAȚII
Managementul hipertensiunii pentru protecția organelor terminale

DOZAJ SI ADMINISTRARE
Doza orală recomandată pentru adulți de cilnidipină este de 5-10 mg o dată pe zi. Doza poate fi crescută până 

la 20 mg, dacă este necesar.

CONTRAINDICAȚII
Cilnidipina este contraindicată la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută (de exemplu, anafilaxie sau 
angioedem) la cilnidipină sau la orice altă componentă a acestui produs.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Hipotensiune arterială, rezervă cardiacă slabă, insuficiență cardiacă. Sevrajul brusc poate exacerba 
angina. Întrerupeți tratamentul la pacienții care prezintă dureri ischemice după administrare. Sarcina, 
alăptarea.

INTERACȚII MEDICAMENTE

Cilnidipina poate interacționa cu aldesleukina, chinidina, fenitoina, rifampicina, eritromicina, alte medicamente 

antihipertensive și medicamente antipsihotice.

Efecte adverse
• Ameţeală
• Flushing



• Durere de cap

• Hipotensiune
• edem periferic
• tahicardie
• Palpitații
• Tulburări gastrointestinale

• Frecvența micțională crescută
• Letargie
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