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 II-Classالنفاذية عالي الذوبان منخفض  )للغايةضعيفاً يكون ما دائماً للدواء .واالمتثال

BCS جداً منخفضة ذوبان قابلية  على (عقارCilnidipine  الدم ضغط ارتفاع لعالج

إلى 40 حوالي البالغة جرعته تبلغ الدم. ضغط بارتفاع المرتبطة الدموية األوعية واضطرابات

 Nifedipineو   .Nicardipineاستخدامتم  Cilnidipineيحتوي يومياً. واحدة مرة مجم 80

لفترة يستمر للكالسيوم المضاد ونشاطه هيدروبيريدين ثنائي للكالسيوم جديد مضاد هو

Cilnidipineفي الموجودة تلك من أطول

الدوائية

الزمنية المالمح - البالزما تركيز متوسط   يختلف لم شخصاً. 51 مع  PKتحليل لدراسة التخطيط تم

بشكل تناوله تم وعندما بمفرده إعطاؤه تم عندما كبير بشكل ملغ 10 عند واحد فمي تناول بعد للسيلنيدين

فمثال،ملغ. 160 فالسارتان مع مشترك

TITLE - CILNIDIPINE / NEXOVAS MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Centaur Pharma

www.911globalmeds.com/buy-cilnidipine-atelec-cilacar-online
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والجامعة األعلىCلـ  ])[90CI٪ الثقة فاصل ( GMRمعدل أي للمقارنة ، قابال ًللسيلنيديبين التعرض إجمالي كان

على  ، )0.98-1.10(1.04 و  )0.83-1.00(0.91 كان وبدونه مع للسيلنيديبين بالنسبة االخيربالقاهرةاألمريكية

بشكل فالسارتان مع تناوله تم عندما قليال ًأبطأ بشكل يمتص كان السيلنيديبين أن من الرغم على التوالي ،

بمفرده  cilnidipineلـ ساعة 2.5 مقابل 2.0 : األعلىtالوسيط (بمفرده إعطاؤه تم عندما عليه كان مما مشترك

)التواليعلى مجتمعة ، أو

الدوائيةالديناميكا

قد  DBPو  SBPمن كل العالج ، مجموعات جميع أن الدوائية ، الديناميكيات تقييم دراسة أظهرت

كل في انخفاض أكبر شوهد تركيبة. وفي بمفردهما فالسارتان أو  cilnidipineمن واحد تناول بعد انخفضت

 cilnidipineعن نتج عندما الدواء ، تناول دراسة بعد ساعات 6 حوالي في  DBPو  SBPمن

coadministered  وvalsartan  ًفي ضعفاً 2.9 بمقدار أكبر انخفاضاSBP ) 14.7 لـ زئبق مم 5.0 مقابل

SBP(  في انخفاض بكثير أكبر ضعفاً 2.1 وDBP  فعل مماcilnidipine  بمفرده) زئبق ملم 7.9 مقابل 16.3

.)ANOVA-RMاختبار 0.001 ، <ص( )DBPلـ

اإلستعمالدواعي

النهائيالجهاز لحماية الدم ضغط ارتفاع إدارة

االستعمالوطريقة الجرعة

الجرعة زيادة يمكن يومياً. واحدة مرة مجم 5-10 هي سيلنيديبين من للبالغين بها الموصى الفموية الجرعة

األمر.لزم إذا مجم ، 20 حتى

موانع

على (المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في بطالن هو  Cilnidipineالمنتج هذا من آخر مكون أي .أو

Cilnidipineل  )الوعائيةالوذمة أو المفرطة الحساسية المثال ، سبيل

واإلحتياطاتالمحاذير

الذبحة تفاقم إلى المفاجئ االنسحاب يؤدي قد القلب. قصور القلب ، احتياطي ضعف الدم ، ضغط انخفاض

والرضاعة.الحمل اإلعطاء. بعد تروية نقص آالم من يعانون الذين المرضى في توقف الصدرية.

األدويةتفاعل

من وغيرها  erythromycinو  rifampicinو  phenytoinو  quinidineو  Aldesleukinمع  Cilnidipineيتفاعل أن يمكن

للذهان.المضادة واألدوية الدم ضغط الرتفاع المضادة األدوية

السلبيةاآلثار
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