
Mga CENTAPRES® Tablet
Komposisyon

Ang bawat tablet ay naglalaman ng

Cilnidipine 5/10 mg

CILNIDIPINE

Pangkalahatang pangalan: Cilnidipine

Pangalan ng kemikal:

1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate 
Molecular mass: 492.52 g/mol Pormula 
sa istruktura:

3-(E)-3-Phenyl-2-propenyl 5-2-methoxyethyl 2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-

Empirical formula:C27H28N2O7

CLINICAL PHARMACOLOGY
Mekanismo ng Pagkilos

Cilnidipine

Ang Cilnidipine ay isang nobelang dihydropyridine calcium antagonist at ang calcium antagonistic 

na aktibidad nito ay mas tumatagal kaysa sa Nifedipine at Nicardipine. Ang Cilnidipine ay ginagamit 

para sa paggamot ng hypertension at hypertensiveassociated vascular disorder. Ang pang-adultong 

dosis nito ay humigit-kumulang 40 hanggang 80 mg isang beses araw-araw. Ang Cilnidipine ay may 

napakababang solubility (BCS Class-II na gamot Low solubility mataas na permeability) at ang 

pagsunod sa gamot ay palaging napakahirap.

Pharmacokinetics
Isang pag-aaral sa pagsusuri ng PK na may 51 na paksa ay binalak. Ang ibig sabihin ng plasma concentration-time na 

mga profile ng cilnidipine pagkatapos ng isang solong oral administration sa 10 mg ay hindi makabuluhang naiiba 

kapag ito ay pinangangasiwaan nang nag-iisa at kapag ito ay pinagsama sa valsartan 160 mg. Halimbawa,
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ang kabuuang pagkakalantad sa cilnidipine ay maihahambing, ibig sabihin, ang GMR (90% confidence interval [CI]) ng 

Cmaxat AUChulingpara sa cilnidipine na may at walang valsartan ay 0.91 (0.83–1.00) at 1.04 (0.98– 1.10), ayon sa 

pagkakabanggit, kahit na ang cilnidipine ay nasisipsip nang bahagyang mas mabagal kapag ito ay sabay na 

pinangangasiwaan ng valsartan kaysa kapag ito ay pinangangasiwaan nang mag-isa (median tmax: 2.0 kumpara sa 2.5 

na oras para sa cilnidipine lamang at pinagsama, ayon sa pagkakabanggit)

Pharmacodynamics
Ang isang pag-aaral ng pharmacodynamic assessment ay nagpakita, ang lahat ng mga grupo ng paggamot, parehong SBP 

at DBP ay nabawasan pagkatapos ng isang solong pangangasiwa ng cilnidipine o valsartan nang nag-iisa at pinagsama. Ang 

pinakamalaking pagbaba sa parehong SBP at DBP ay nakita sa humigit-kumulang 6 na oras pagkatapos ng pag-aaral ng 

pangangasiwa ng gamot, nang ang coadministered cilnidipine at valsartan ay nagresulta sa isang 2.9-tiklop na 

makabuluhang mas malaking pagbaba sa SBP (14.7 kumpara sa 5.0 mmHg para sa SBP) at isang 2.1-tiklop na makabuluhang 

mas malaki. bumaba sa DBP kaysa sa cilnidipine lamang (16.3 vs 7.9 mmHg para sa DBP) (P<0.001, pagsusuri sa RM-ANOVA).

MGA INDIKASYON

Pamamahala ng Hypertension para sa Proteksyon ng End Organ

DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Ang inirerekumendang adultong oral dosage ng Cilnidipine ay 5-10 mg isang beses araw-araw. Ang dosis ay maaaring tumaas ng 

hanggang 20 mg, kung kinakailangan.

MGA KONTRAINDIKASYON

Ang Cilnidipine ay kontraindikado sa mga pasyente na may kilalang hypersensitivity (hal., anaphylaxis o 

angioedema) sa Cilnidipine o anumang iba pang bahagi ng produktong ito.

MGA BABALA AT PAG-Iingat

Hypotension, mahinang cardiac reserve, pagpalya ng puso. Ang biglaang pag-withdraw ay maaaring magpalala ng 

angina. Itigil sa mga pasyente na nakakaranas ng ischemic pain pagkatapos ng pangangasiwa. Pagbubuntis, 

paggagatas.

INTERAKSYON SA DROGA

Maaaring makipag-ugnayan ang Cilnidipine sa aldesleukin, quinidine, phenytoin, rifampicin, erythromycin, iba pang 

anti-hypertensive na gamot at anti-psychotic na gamot.

Masamang epekto

• Pagkahilo

• Namumula



• Sakit ng ulo

• Hypotension
• peripheral edema
• Tachycardia
• Palpitations
• Mga kaguluhan sa GI

• Tumaas na dalas ng pag-ihi
• Pagkahilo
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