
Máy tính bảng CENTAPRES®

Thành phần
Mỗi bảng tưởng niệm chứa đựng

Cilnidipine 5/10 mg

CILNIDIPINE

Tên chung: Cilnidipine
Tên hóa học:
1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat Khối 
lượng phân tử: 492,52 g / mol Công 
thức cấu tạo:

3- (E) -3-phenyl-2-propenyl 5-2-metoxyetyl   2,6-đimetyl-4- (m-nitrophenyl) -

Công thức thực nghiệm:C27H28N2O7

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG
Cơ chế hoạt động

Cilnidipine

Cilnidipine là một chất đối kháng canxi dihydropyridine mới và hoạt tính đối 
kháng canxi của nó kéo dài hơn so với Nifedipine và Nicardipine. Cilnidipine 
đã được sử dụng để điều trị tăng huyết áp và rối loạn mạch máu tăng huyết 
áp. Liều người lớn của nó là khoảng 40 đến 80 mg một lần mỗi ngày. 
Cilnidipine có độ hòa tan rất thấp (thuốc BCS Class-II Độ hòa tan thấp tính 
thấm cao) và việc tuân thủ thuốc luôn rất kém.

Dược động học
Một nghiên cứu phân tích PK với 51 đối tượng đã được lên kế hoạch. Nồng độ trung bình 
trong huyết tương theo thời gian của cilnidipine sau khi uống một lần ở liều 10 mg không 
khác biệt đáng kể khi dùng một mình và khi dùng chung với valsartan 160 mg. Ví dụ,
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tổng mức tiếp xúc với cilnidipine có thể so sánh được, tức là GMR (khoảng tin cậy 90% [CI]) 
của Ctối đavà AUCCuối cùngđối với cilnidipine có và không có valsartan tương ứng là 0,91 (0,83–
1,00) và 1,04 (0,98– 1,10), mặc dù cilnidipine được hấp thu chậm hơn một chút khi dùng 
chung với valsartan so với khi dùng một mình (trung bình ttối đa: 2,0 giờ so với 2,5 giờ đối với 
cilnidipine một mình và kết hợp, tương ứng)

Dược lực học
Một nghiên cứu đánh giá dược lực học cho thấy, tất cả các nhóm điều trị, cả HATT và HATTr 
đều giảm sau khi dùng cilnidipine hoặc valsartan một mình và phối hợp. Sự giảm nhiều 
nhất ở cả HATT và HATTr được thấy vào khoảng 6 giờ sau khi dùng thuốc nghiên cứu, khi 
dùng đồng thời cilnidipine và valsartan làm giảm HATTr lớn hơn 2,9 lần (14,7 so với 5,0 
mmHg đối với HATTr) và lớn hơn 2,1 lần đáng kể. giảm HATTr hơn so với chỉ dùng 
cilnidipine (16,3 so với 7,9 mmHg đối với HATTr) (P<0,001, thử nghiệm RM-ANOVA).

CHỈ ĐỊNH
Quản lý Tăng huyết áp để Bảo vệ Nội tạng Cuối cùng

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Liều uống khuyến cáo cho người lớn của Cilnidipine là 5-10 mg x 1 lần / ngày. Có thể tăng 
liều lên đến 20 mg, nếu cần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Cilnidipine được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn (ví dụ: sốc phản vệ hoặc phù mạch) 
với Cilnidipine hoặc bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm này.

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

Tụt huyết áp, dự trữ tim kém, suy tim. Rút thuốc đột ngột có thể làm trầm trọng thêm cơn đau thắt ngực. 
Ngừng ở những bệnh nhân bị đau do thiếu máu cục bộ sau khi dùng thuốc. Mang thai, cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Cilnidipine có thể tương tác với aldesleukin, quinidine, phenytoin, rifampicin, erythromycin, các loại thuốc 

chống tăng huyết áp và thuốc chống loạn thần khác.

Tác dụng phụ
• Chóng mặt

• Tuôn ra



• Đau đầu
• Huyết áp thấp

• phù ngoại vi
• Nhịp tim nhanh

• Đánh trống ngực

• Rối loạn GI
• Tăng tần suất micturition
• Hôn mê

HẠN SỬ DỤNG -

THÔNG TIN BAO BÌ -


