
CENTAPRES® Tabletler
Kompozisyon

Her tablet içerir
cilnidipin 5/10 mg

SİLİDİPİN
Genel isim: cilnidipin
Kimyasal ad:
1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilat 
Moleküler kütle: 492.52 g/mol 
Yapısal formül:

3-(E)-3-Fenil-2-propenil 5-2-metoksietil 2,6-dimetil-4-(m-nitrofenil)-

Ampirik formül:C27H28N2Ö7

KLİNİK FARMAKOLOJİ
Hareket mekanizması

cilnidipin
Cilnidipin, yeni bir dihidropiridin kalsiyum antagonistidir ve kalsiyum 
antagonistik aktivitesi, Nifedipin ve Nicardipine'den daha uzun sürer. 
Cilnidipin, hipertansiyon ve hipertansif ile ilişkili vasküler bozuklukların 
tedavisinde kullanılmıştır. Yetişkin dozu günde bir kez yaklaşık 40 ila 80 
mg'dır. Silnidipin çok düşük bir çözünürlüğe sahiptir (BCS Sınıf-II ilacı Düşük 
çözünürlük, yüksek geçirgenlik) ve ilaca uyum her zaman çok zayıftır.

farmakokinetik
51 denekle bir PK analiz çalışması planlandı. 10 mg'da tek bir oral uygulamadan sonra 
cilnidipinin ortalama plazma konsantrasyonu-zaman profilleri, tek başına uygulandığında ve 
160 mg valsartan ile birlikte uygulandığında önemli ölçüde farklılık göstermedi. Örneğin,
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cilnidipine toplam maruziyet karşılaştırılabilirdi, yani C'nin GMR'si (%90 güven aralığı [CI])
maksimumve AUCgeçenvalsartanlı ve valsartansız cilnidipin için sırasıyla 0.91 (0.83-1.00) ve 1.04 
(0.98- 1.10), ancak cilnidipin valsartan ile birlikte uygulandığında tek başına uygulandığı 
duruma göre biraz daha yavaş emilir (medyan tmaksimum: cilnidipin tek başına ve 
kombinasyon halinde sırasıyla 2.0 ve 2.5 saat)

farmakodinamik
Bir farmakodinamik değerlendirme çalışması, tek başına cilnidipin veya valsartan'ın tek başına ve kombinasyon 

halinde uygulanmasından sonra hem SBP hem de DBP olmak üzere tüm tedavi gruplarının azaldığını 

göstermiştir. Hem SBP hem de DBP'deki en büyük düşüşler, çalışma ilacı uygulamasından yaklaşık 6 saat sonra, 

cilnidipin ve valsartan birlikte uygulandığında, SBP'de 2,9 kat önemli ölçüde daha büyük bir düşüş (SBP için 

14.7'ye karşı 5.0 mmHg) ve 2.1 kat önemli ölçüde daha büyük bir düşüşle sonuçlandığında görülmüştür. DBP'de 

tek başına cilnidipine göre azalma (DBP için 16.3'e karşı 7.9 mmHg) (P<0,001, RM-ANOVA testi).

BELİRTEÇLER
Uç Organ Koruması için Hipertansiyon Yönetimi

DOZAJ VE YÖNETİM
Önerilen yetişkin oral Cilnidipin dozu günde bir kez 5-10 mg'dır. Gerekirse dozaj 20 
mg'a kadar artırılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Cilnidipin, Cilnidipine veya bu ürünün herhangi bir bileşenine karşı bilinen aşırı duyarlılığı (örn., 
anafilaksi veya anjiyoödem) olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Hipotansiyon, zayıf kalp rezervi, kalp yetmezliği. Ani çekilme anjini şiddetlendirebilir. 
Uygulamadan sonra iskemik ağrı yaşayan hastalarda tedaviyi bırakın. Hamilelik, 
emzirme.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Cilnidipin, aldeslökin, kinidin, fenitoin, rifampisin, eritromisin, diğer anti-hipertansif ilaçlar ve 
anti-psikotik ilaçlar ile etkileşime girebilir.

Yan etkiler
• Baş dönmesi

• Kızarma



• Baş ağrısı
• Hipotansiyon
• periferik ödem
• taşikardi
• çarpıntı
• GI bozuklukları
• Artan işeme sıklığı
• Letarji

RAF ÖMRÜ -

AMBALAJ BİLGİLERİ -


