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TOВА, КОЕТО МУ ЛИПСВА, 
Е ПОВЕЧЕ ДВИЖЕНИЕ. 
НИСКАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
ПОВИШАВА РИСКА ОТ ХИПЕРТОНИЯ. 

СЪСТАВ*: Prestarium-CO таблетки 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, съдържащи 5 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин, 5 mg периндоприл аргинин/10 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин /5 mg амлодипин, 10 mg пе-
риндоприл аргинин 10 mg амлодипин. Съдържа лактоза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: Като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна болест при пациенти, контролирани преди това 
с периндоприл и амплодипин, приемани в същата дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Една таблетка дневно, сутрин преди хранене. Prestarium-CO не е подходящ за начално лечение. При необходимост от промяна в начина 
на приложение, дозата може да бъде променена или да се обсъди индивидуализиране на лечението със свободна комбинация. Пациенти в напреднала възраст и пациенти с бъбречна недостатъчност: Проследяване с често изследване на 
креатинина и калия. Не е подходящ при пациенти с CrCl < 60 ml/min. Пациенти с чернодробна недостатъчност: индивидуално дозиране на свободна комбинация от амлодпин и периндоприл. Деца и подрастващи: Не се препоръчва употреба-
та на Prestarium-CO. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свърхчувствителност към активното вещество или друг АСЕ-инхибитор, или към дехидропиридинови производни, или към някое от помощните вещества; анамнеза за ангиоедем, свързан с 
предшестваща терапия с АСЕ-инхибитори; наследствен/идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър от бременността (виж Предупреждения и специални мерки при употреба, Бременност и кърмене), едновременна употреба с 
алискирен-съдържащи продукти при пациентите със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация GRF < 60 ml/min/1,73 m2) (виж Лекарствени взаимодействия и Фармакодинамични свойства), тежка хипото-
ния; шок, в това число кардиогенен шок; обструкция на потока на изхода на лява камера (напр. висока степен на аортна стеноза); хемо-динамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт, едновременна 
употреба при лечение със сакубитрил/валсартан. Prestarium-Co не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приема на последната доза сакубитрил/валсартан (вж.Предупреждения* и Взаимодействия*), екстракорпорални ле-
чения, водещи до контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж. Взаимодействия*), значима двустранна стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречната артерия на единствен функциониращ бъбрек (вж. Пре-
дупреждения*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения: Свърхчувствителност/Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: Прекратяване на лечението и постоянно наблюдение до пълно изчезване на симптомите. Ангионевротич-
ният оток, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Комбинирането на периндоприл със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради увеличен риск от ангиоедем). Лечение със сакубитрил/валсартан не трябва да се започва 
преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза от лечението с периндоприл. Лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза сакубитрил/валсартан. Ед-
новременната употреба на АСЕ инхибитори с NEP инхибитори (напр. рацекадотрил), mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) може да до-
веде до повишен риск от ангиоедем (напр. подуване на дихателните пътища или езика, със или без нарушено дишане). Трябва да се подхожда с повишено внимание когато се започва рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверо-
лимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) при пациент, който вече приема АСЕ инхибитор. Анафилактоидни реакции при афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): 
рядко, пациентите получават животозастрашаващи анафилактоидни реакции, временна отмяна на лечението преди афереза. Анафилактоидни реакции по време на десенсибилизация: прекъсване на лечението преди провеждане на изслед-
ванията. Тези реакции могат да се повторят при случайна провокация. Неутропения/Агранулозитоза/Тромбоцитопения/Анемия: изключителна предпазливост при прилагане при пациенти с колаген-съдова болест, провеждане на имуно-
супресорна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид. Препоръчва се периодично проследяване на броя на левкоцитите. Реноваскуларна хипертония: При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на арте-
рията при един функциониращ бъбрек, лекувани с ACE инхибитори, съществува повишен риск от хипотония и бъбречна недостатъчност. Лечението с диуретици може да стане допринасящ фактор. Загубата на бъбречна функция може 
да настъпи при минимални изменения в серумния креатинин дори при пациенти с едностранна стеноза на бъбречната артерия. Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС): едновременната употреба на 
АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен повишава риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва 
двойно блокиране на РAAС. АСЕ-инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефропатия. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препоръчва при пациенти с 
първичен хипералдостеронизъм (които не се влияят от лекарства, действащи чрез инхибиране на системата ренин-ангиотензин). Бременност: прекратяване на лечението. Предпазни мерки: Хипотония: Редовно проследяване на кръвно-
то налягане, бъбречната функция и серумните нива на калий при пациенти с висок риск от симптоматична хипотония (с изчерпване на кръвния обем или с тежка ренин-зависима хипертония) или с исхемична болест на сърцето или мозъч-
но-съдово нарушение. Преходният хипотензивен отговор не е противопоказание за прилагане на допълнителни дози след нормализиране на кръвното налягане чрез обемно заместване. Стеноза на митрална клапа/хипертрофна кардиоми-
опатия): Прилагане с повишено внимание. Пациенти със сърдечна недостатъчност: Прилагане с повишено внимание. Бъбречна дисфункция: Следене на нивата на калия и креатинина в кръвта; при креатининов клирънс <60 ml/min се 
препоръчва индивидуално титриране на дозата на отделните съставки. При пациенти със стеноза на бъбречна артерия може да бъде наблюдавано повишение на кръвната урея и серумния креатинин; повишен риск от тежка хипотония 
и бъбречна недостатъчност при реноваскуларна хипертония. Бъбречна недостатъчност: Амлодипин не се диализира. Чернодробна недостатъчност: рядко, ACE инхибиторите са свързани със синдром, който започва с холестатична 
жълтеница и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (понякога) смърт: при поява на жълтеница или изразено повишение на чернодробните ензими, лечението трябва да се прекрати. Нарушена чернодробна функция: постепен-
но титриране на дозата и внимателно наблюдение при тежко чернодробно увреждане. Пациенти от черната раса: Лечението с периндоприл може да бъде по-слабо ефективно и да доведе до по-висока честота на ангиоедем в сравнение с 
пациенти от други раси. Непродуктивна кашлица. Хирургия/Анестезия: прекратяване на лечението в деня преди плановата операция. Хиперкалиемия: Често следене на нивото на калия в кръвта при бъбречна недостатъчност, влошаване 
на бъбречната функция, възраст (>70 години),захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-съхраняващи диуретици, калий-съдържащи заместители на трапезна 
сол и особено антагонисти на алдостерона или ангиотензин рецепторни блокери. Пациенти с диабет: следене на нивата на кръвната захар в рамките на първия месец от лечението. Хипертонична криза: безопасността и ефикасността 
не са доказани. Пациенти в напреднала възраст: повишено внимание при повишаване на дозата. Галактозна непоносимост/глюкозо-галактозна малабсорбция/общ лактазен дефицит: да не се прилага. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: 
Противопоказано: алискирен при пациенти с диабет или нарушена бъбречна функция, екстракорпорални лечения, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва: алискирен (при други пациенти), ангиотензин-рецепторен блокер, естрамустин, 
калий-съхраняващи диуретици (триамтерен, амилорид), калиеви соли, литий, дантролен (инфузия), грейпфрут или сок от грейпфрут. Специални мерки при: противодиабетни средства (инсулин, орални хипогликемични агенти), калий-не-
съхраняващи диуретици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори: (сиролимус, еверолимус, темсиролимус), глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), 
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), в това число ацетилсалицилова киселина ≥ 3g дневно, индуктори на CYP3A4, инхибитори на CYP3A4, баклофен. Да се има предвид: симпатомиметици, лекарствени продукти съдър-
жащи злато, такролимус, циклоспорин, симвастатин, антихипертензивни лекарствени продукти и вазодилататори, кортикостероиди, тетракозактид, алфа-блокери (празозин, алфузозин, доксазозин, тамзулозин, теразозин), амифос-
тин, трициклични антидепресанти, антипсихотици, анестетици, други лекарствени продукти с антихипертензивни свойства. Лекарства, предизвикващи хиперкалиемия: алискирен, калиеви соли, калий-съхраняващи диуретици, ACE-ин-
хибитори, антагонисти на ангиотензин-II рецепторите, НСПВС, хепарини, имунопотискащи средства, като циклоспорин или такролимус, триметоприм и котримоксазол (триметоприм/сулфаметоксазол). БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: 
Не се препоръчва през първия триместър от бременността и в периода на кърмене. Противопоказан през втория и третия триместър от бременността. ФЕРТИЛИТЕТ*: При пациенти, лекувани с калциеви антагонисти са наблюдавани 
обратими промени в сперматогенезата. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: Възможна поява на замаяност, главоболие, умора, изтощение или гадене. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ*: Много чести: оток. Чести: сънливост, зама-
яност, главоболие, дисгеузия, парестезия, световъртеж, зрителни нарушения, диплопия, тинитус, палпитации, зачервяване, хипотония, диспнея, кашлица, коремна болка, гадене, повръщане, диспепсия, промяна в навика на дефекация, диа-
рия, констипация, пруритус, обрив, екзантема, периферен оток (отичане на глезените), мускулни спазми, умора и астения. Нечести: ринит, еозинофилия, свръхчувствителност, хипогликемия, хиперкалиемия, хипотнатриемия, безсъние, 
промени в настроението, депресия, нарушения на съня, тремор, хипоестезия, синкоп, тахикардия, аритмия (включително брадикардия, камерна тахикардия и предсърдно мъждене), васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, ангиоедем на 
лицето, крайниците, устните, лигавичните мембрани, езика, глотиса и/или ларинкса, алопеция, пурпура, обезцветяване на кожата, хиперхидроза, уртикария, реакции на фоточувствителност, пемфигоид, артралгия, миалгия, болка в 
гърба, микционни нарушения, ноктурия, полакиурия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, гинекомастия, периферен едем, болка в гърдите, болка, неразположение, пирексия, наддаване тегло, загуба на теглото, повишаване 
на уреята в кръвта, повишаване на креатинина в кръвта, падане. Редки: състояние на обърканост, влошаване на псориазис, повишаване на билирубина в кръвта, повишаване на чернодробните ензими. Много редки: Левкопения/неутропе-
ния, агранулоцитоза или панцитопения, тромбоцитопения, ензимно обусловена хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, хипергликемия, хипертония, периферна невропатия, мозъчносъдов инцидент, вероятно 
вторичен, в следствие на прекалена хипотония при високорискови пациенти, ангина пекторис, миокарден инфаркт, еозинофилна пневмония, гингивална хиперплазия, панкреатит, гастрит, хепатит, жълтеница, хепатит (цитолитичен 
или холестатичен), повишение на чернодробните ензими, оток на Квинке, мултиформен еритем, синдром на Стивънс-Джонсън, ексфолиативен дерматит, остра бъбречна недостатъчност, понижаване на хемоглобина и на хематокрити-
те. С неизвестна честота: Екстрапирамидални нарушения (екстрапирамидален синдром) и токсична епидермална некролиза и феномен на Рейно. Синдром на неправилна секреция на антидиуретичния хормон (SIADH) може да се счита като 
много рядко усложнение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*: ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА*: Периндоприл е инхибитор на ензима, който конвертира ангиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим, 
АСЕ). Амлодипин е инхибитор на входящия калциев йонен поток от дихидропиридиновата група (блокер на бавните канали или антагонист на калциевите йони), инхибиращ трансмембранния входящ поток на калциеви йони в сърдечната и 
съдовата гладка мускулатура. ОПАКОВКА*: Кутия, опаковки с 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 1120, 500 таблетки Prestarium-CO 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10mg/5mg, 10 mg/10 mg.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта. Лекарствен продукт по лекарско предписание.
Prestarium-CO таблетки 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, съдържащи 5 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин,
5 mg периндоприл аргинин/10 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин 10 mg амлодипин.
За допълнителна информация Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14 тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие,
моля, свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38
ИАЛ - 52852/05.11.2021
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*По КХП регистрирано в България: Престариум-Ко е показан като заместителна терапия 
за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна болест при пациенти 
контролирани преди това с периндоприл и амлодипин, приемани едновременно в същата 
дозировка.

Данните, изложени по-долу, представят основните резултати oт мултицентричната 
обсервационна програма Avangard проведена в Русия.

Авторите споделят, че към 2019 г. в Русия дяла на хипертониците, които постигат 
целевото АН е не повече от 26%. Основните причини за тази ниска честота на контрол 
са широкото използване на лекарства в отделни таблетки и приеми, инертността 
на лекарите и бездействието при oтчитане на повишени стойности на АН, както и 
недостатъчното придържане към предписаната терапия от страна на пациентите. Тези 
фактори са взаимносвързани и затова в цял свят се правят проучвания, насочени към 
откриване на по-ефективни антихипертензивни лекарства или техните комбинации.

Проследяването продължило 3 месеца, като било разделено на 4 визити:

Визита 1 - при включване в проучването 
Визита 2 - на 2-ра седмица 
Визита 3 - на 4-та седмица 
Визита 4 - на 12-та седмица

За оценка на ефективността е проследена промяната в САН и 
ДАН при офисно и домашно измерване на АН, както и процента на 
пациенти достигащи целевите стойности на АН (офисно и домашно).

Пациентите попълвали в дневник стойностите на АН, измерени 
сутрин и вечер в домашни условия, 6 дни преди следващата 
им визита. На базата на тези стойности е оценена и 
вариабилността на АН сутрин, вечер и през деня, 
пресметната като средна стойност от съответно сутрешните, 
вечерните и дневни стойности.  

В същия дневник отбелязвали и симптоми като 
главоболие, световъртеж, задух, кашлица и други.

МЕТОДИ

Проучването Avangard е проведено от 203 лекари в 53 града на Руската 
Федерация. Включени са 658 пациенти с неконтролирана хипертония, като 
досегашната им терапия била заменена с фиксирана комбинация perindopril 
arginine/amlodipine. 

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

Да се оцени ефективността на фиксираната комбинация perindopril argi-
nine/amlodipine при пациенти с I и II степен артериална хипертония, които 
не достигнали контрол с предишната си терапия, съдържаща свободна 
комбинация на сартани и други антихипертензивни лекарства (диуретик, 
калциев антагонист, бета-блокер или моксонидин).
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Ефективност и контрол след 3 месеца

Демонстрирано е статистически значимо понижение 
на АН в края на третия месец 
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Визита САН mm Hg ДАН mm Hg

B1 159.9±8.5 (160) 92.1±7.4 (92.5)

B2 141.3±11.0 (142) 83.7±7.5 (82.5)

B3 131.7±9.2 (130) 79.5±6.0 (80)

B4 125.8±7.1 (125) 77.4±5.5 (80)



От пациентските дневници се вижда, че вариабилността на САН и ДАН сутрин 
била по-голяма, отколкото вечер. Под влияние на терапията вариабилността 
на АН се понижила значимо и била еднаква както сутрин, така и вечер.

P<0.001

РЕЗУЛТАТИ

*По КХП регистрирано в България: Престариум-Ко е показан като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна 
коронарна болест при пациенти контролирани преди това с периндоприл и амлодипин, приемани едновременно в същата дозировка.

Glezer MG. [Antihypertensive Effect of Switching to a Fixed Perindopril/Amlodipine Combination in Patients Ineffectively Treated by Free Sartan-Containing 
Combinations. Results of the AVANGARD Study]. Kardiologiia. 2019 Oct 14;59(10):31-38. Russian. doi: 10.18087/cardio.2019.10.n731. PMID: 31615386. 

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Вариабилност на АН

Визита 2 Визита 3 Визита 4

САН (mm Hg)
ДАН (mm Hg)

4.4

3.4
33

2.4 2.2

В
из

ит
а САН mm Hg ДАН mm Hg

сутрешно вечерно дневно сутрешно вечерно дневно

B2 5.2±3.5 (4.6) 4.9±3.5 (4.2) 4.4±2.9 (3.9) 3.6±2.5 (3.2) 3.5±2.4 (3.2) 3.0±2.0 (2.7)

B3 4.2±3.1 (3.5) 4.0±2.8 (3.4) 3.4±2.3 (2.8) 3.0±2.2 (2.6) 3.1±2.3 (2.7) 2.5±1.7 (2.2)

B4 3.7±3.1 (3.0) 3.6±2.8 (2.9) 3.0±2.2 (2.4) 2.8±2.2 (2.5) 2.9±2.3 (2.6) 2.2±1.7 (2.0)



Ангинозни пристъпи

Палпитации

Нарушен сън Оток

Отпадналост Кашлица

Замаяност

Главоболие

4.6 х

2.7 х
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Намален брой оплаквания от пациенти

НЛР n/%

2.9 x

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получените резултати от реалната клинична практика демонстрират 
ефективността на лечението с perindopril arginine/amlodipine. Постигнатата 
висока честота на контрол на АХ (93.5% при офисно измерване), заедно с 
понижената вариабилност на артериалното налягне и добрата поносимост 
правят лечението с perindopril arginine/amlodipine добра алтернатива за 
лекувани пациенти, с неконтролирано АН. 

Броят пациенти с оплаквания от главоболие се понижил с 2.9 пъти, замаяност – с 
2.8 пъти, отпадналост – с 2.3 пъти, нарушен сън – с 2.3 пъти, палпитации – с 2.7 
пъти и ангинозни пристъпи с 4.6 пъти. 

Нежелани ефекти са наблюдавани при четирима пациенти, но те не са наложили 
прекратяване на терапията.

TOВА, КОЕТО МУ ЛИПСВА, 
Е ПОВЕЧЕ ДВИЖЕНИЕ. 
НИСКАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
ПОВИШАВА РИСКА ОТ ХИПЕРТОНИЯ. 

СЪСТАВ*: Prestarium-CO таблетки 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, съдържащи 5 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин, 5 mg периндоприл аргинин/10 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин /5 mg амлодипин, 10 mg пе-
риндоприл аргинин 10 mg амлодипин. Съдържа лактоза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: Като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна болест при пациенти, контролирани преди това 
с периндоприл и амплодипин, приемани в същата дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Една таблетка дневно, сутрин преди хранене. Prestarium-CO не е подходящ за начално лечение. При необходимост от промяна в начина 
на приложение, дозата може да бъде променена или да се обсъди индивидуализиране на лечението със свободна комбинация. Пациенти в напреднала възраст и пациенти с бъбречна недостатъчност: Проследяване с често изследване на 
креатинина и калия. Не е подходящ при пациенти с CrCl < 60 ml/min. Пациенти с чернодробна недостатъчност: индивидуално дозиране на свободна комбинация от амлодпин и периндоприл. Деца и подрастващи: Не се препоръчва употреба-
та на Prestarium-CO. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свърхчувствителност към активното вещество или друг АСЕ-инхибитор, или към дехидропиридинови производни, или към някое от помощните вещества; анамнеза за ангиоедем, свързан с 
предшестваща терапия с АСЕ-инхибитори; наследствен/идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър от бременността (виж Предупреждения и специални мерки при употреба, Бременност и кърмене), едновременна употреба с 
алискирен-съдържащи продукти при пациентите със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация GRF < 60 ml/min/1,73 m2) (виж Лекарствени взаимодействия и Фармакодинамични свойства), тежка хипото-
ния; шок, в това число кардиогенен шок; обструкция на потока на изхода на лява камера (напр. висока степен на аортна стеноза); хемо-динамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт, едновременна 
употреба при лечение със сакубитрил/валсартан. Prestarium-Co не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приема на последната доза сакубитрил/валсартан (вж.Предупреждения* и Взаимодействия*), екстракорпорални ле-
чения, водещи до контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж. Взаимодействия*), значима двустранна стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречната артерия на единствен функциониращ бъбрек (вж. Пре-
дупреждения*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения: Свърхчувствителност/Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: Прекратяване на лечението и постоянно наблюдение до пълно изчезване на симптомите. Ангионевротич-
ният оток, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Комбинирането на периндоприл със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради увеличен риск от ангиоедем). Лечение със сакубитрил/валсартан не трябва да се започва 
преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза от лечението с периндоприл. Лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза сакубитрил/валсартан. Ед-
новременната употреба на АСЕ инхибитори с NEP инхибитори (напр. рацекадотрил), mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) може да до-
веде до повишен риск от ангиоедем (напр. подуване на дихателните пътища или езика, със или без нарушено дишане). Трябва да се подхожда с повишено внимание когато се започва рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверо-
лимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) при пациент, който вече приема АСЕ инхибитор. Анафилактоидни реакции при афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): 
рядко, пациентите получават животозастрашаващи анафилактоидни реакции, временна отмяна на лечението преди афереза. Анафилактоидни реакции по време на десенсибилизация: прекъсване на лечението преди провеждане на изслед-
ванията. Тези реакции могат да се повторят при случайна провокация. Неутропения/Агранулозитоза/Тромбоцитопения/Анемия: изключителна предпазливост при прилагане при пациенти с колаген-съдова болест, провеждане на имуно-
супресорна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид. Препоръчва се периодично проследяване на броя на левкоцитите. Реноваскуларна хипертония: При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на арте-
рията при един функциониращ бъбрек, лекувани с ACE инхибитори, съществува повишен риск от хипотония и бъбречна недостатъчност. Лечението с диуретици може да стане допринасящ фактор. Загубата на бъбречна функция може 
да настъпи при минимални изменения в серумния креатинин дори при пациенти с едностранна стеноза на бъбречната артерия. Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС): едновременната употреба на 
АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен повишава риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва 
двойно блокиране на РAAС. АСЕ-инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефропатия. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препоръчва при пациенти с 
първичен хипералдостеронизъм (които не се влияят от лекарства, действащи чрез инхибиране на системата ренин-ангиотензин). Бременност: прекратяване на лечението. Предпазни мерки: Хипотония: Редовно проследяване на кръвно-
то налягане, бъбречната функция и серумните нива на калий при пациенти с висок риск от симптоматична хипотония (с изчерпване на кръвния обем или с тежка ренин-зависима хипертония) или с исхемична болест на сърцето или мозъч-
но-съдово нарушение. Преходният хипотензивен отговор не е противопоказание за прилагане на допълнителни дози след нормализиране на кръвното налягане чрез обемно заместване. Стеноза на митрална клапа/хипертрофна кардиоми-
опатия): Прилагане с повишено внимание. Пациенти със сърдечна недостатъчност: Прилагане с повишено внимание. Бъбречна дисфункция: Следене на нивата на калия и креатинина в кръвта; при креатининов клирънс <60 ml/min се 
препоръчва индивидуално титриране на дозата на отделните съставки. При пациенти със стеноза на бъбречна артерия може да бъде наблюдавано повишение на кръвната урея и серумния креатинин; повишен риск от тежка хипотония 
и бъбречна недостатъчност при реноваскуларна хипертония. Бъбречна недостатъчност: Амлодипин не се диализира. Чернодробна недостатъчност: рядко, ACE инхибиторите са свързани със синдром, който започва с холестатична 
жълтеница и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (понякога) смърт: при поява на жълтеница или изразено повишение на чернодробните ензими, лечението трябва да се прекрати. Нарушена чернодробна функция: постепен-
но титриране на дозата и внимателно наблюдение при тежко чернодробно увреждане. Пациенти от черната раса: Лечението с периндоприл може да бъде по-слабо ефективно и да доведе до по-висока честота на ангиоедем в сравнение с 
пациенти от други раси. Непродуктивна кашлица. Хирургия/Анестезия: прекратяване на лечението в деня преди плановата операция. Хиперкалиемия: Често следене на нивото на калия в кръвта при бъбречна недостатъчност, влошаване 
на бъбречната функция, възраст (>70 години),захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-съхраняващи диуретици, калий-съдържащи заместители на трапезна 
сол и особено антагонисти на алдостерона или ангиотензин рецепторни блокери. Пациенти с диабет: следене на нивата на кръвната захар в рамките на първия месец от лечението. Хипертонична криза: безопасността и ефикасността 
не са доказани. Пациенти в напреднала възраст: повишено внимание при повишаване на дозата. Галактозна непоносимост/глюкозо-галактозна малабсорбция/общ лактазен дефицит: да не се прилага. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: 
Противопоказано: алискирен при пациенти с диабет или нарушена бъбречна функция, екстракорпорални лечения, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва: алискирен (при други пациенти), ангиотензин-рецепторен блокер, естрамустин, 
калий-съхраняващи диуретици (триамтерен, амилорид), калиеви соли, литий, дантролен (инфузия), грейпфрут или сок от грейпфрут. Специални мерки при: противодиабетни средства (инсулин, орални хипогликемични агенти), калий-не-
съхраняващи диуретици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори: (сиролимус, еверолимус, темсиролимус), глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), 
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), в това число ацетилсалицилова киселина ≥ 3g дневно, индуктори на CYP3A4, инхибитори на CYP3A4, баклофен. Да се има предвид: симпатомиметици, лекарствени продукти съдър-
жащи злато, такролимус, циклоспорин, симвастатин, антихипертензивни лекарствени продукти и вазодилататори, кортикостероиди, тетракозактид, алфа-блокери (празозин, алфузозин, доксазозин, тамзулозин, теразозин), амифос-
тин, трициклични антидепресанти, антипсихотици, анестетици, други лекарствени продукти с антихипертензивни свойства. Лекарства, предизвикващи хиперкалиемия: алискирен, калиеви соли, калий-съхраняващи диуретици, ACE-ин-
хибитори, антагонисти на ангиотензин-II рецепторите, НСПВС, хепарини, имунопотискащи средства, като циклоспорин или такролимус, триметоприм и котримоксазол (триметоприм/сулфаметоксазол). БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: 
Не се препоръчва през първия триместър от бременността и в периода на кърмене. Противопоказан през втория и третия триместър от бременността. ФЕРТИЛИТЕТ*: При пациенти, лекувани с калциеви антагонисти са наблюдавани 
обратими промени в сперматогенезата. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: Възможна поява на замаяност, главоболие, умора, изтощение или гадене. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ*: Много чести: оток. Чести: сънливост, зама-
яност, главоболие, дисгеузия, парестезия, световъртеж, зрителни нарушения, диплопия, тинитус, палпитации, зачервяване, хипотония, диспнея, кашлица, коремна болка, гадене, повръщане, диспепсия, промяна в навика на дефекация, диа-
рия, констипация, пруритус, обрив, екзантема, периферен оток (отичане на глезените), мускулни спазми, умора и астения. Нечести: ринит, еозинофилия, свръхчувствителност, хипогликемия, хиперкалиемия, хипотнатриемия, безсъние, 
промени в настроението, депресия, нарушения на съня, тремор, хипоестезия, синкоп, тахикардия, аритмия (включително брадикардия, камерна тахикардия и предсърдно мъждене), васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, ангиоедем на 
лицето, крайниците, устните, лигавичните мембрани, езика, глотиса и/или ларинкса, алопеция, пурпура, обезцветяване на кожата, хиперхидроза, уртикария, реакции на фоточувствителност, пемфигоид, артралгия, миалгия, болка в 
гърба, микционни нарушения, ноктурия, полакиурия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, гинекомастия, периферен едем, болка в гърдите, болка, неразположение, пирексия, наддаване тегло, загуба на теглото, повишаване 
на уреята в кръвта, повишаване на креатинина в кръвта, падане. Редки: състояние на обърканост, влошаване на псориазис, повишаване на билирубина в кръвта, повишаване на чернодробните ензими. Много редки: Левкопения/неутропе-
ния, агранулоцитоза или панцитопения, тромбоцитопения, ензимно обусловена хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, хипергликемия, хипертония, периферна невропатия, мозъчносъдов инцидент, вероятно 
вторичен, в следствие на прекалена хипотония при високорискови пациенти, ангина пекторис, миокарден инфаркт, еозинофилна пневмония, гингивална хиперплазия, панкреатит, гастрит, хепатит, жълтеница, хепатит (цитолитичен 
или холестатичен), повишение на чернодробните ензими, оток на Квинке, мултиформен еритем, синдром на Стивънс-Джонсън, ексфолиативен дерматит, остра бъбречна недостатъчност, понижаване на хемоглобина и на хематокрити-
те. С неизвестна честота: Екстрапирамидални нарушения (екстрапирамидален синдром) и токсична епидермална некролиза и феномен на Рейно. Синдром на неправилна секреция на антидиуретичния хормон (SIADH) може да се счита като 
много рядко усложнение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*: ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА*: Периндоприл е инхибитор на ензима, който конвертира ангиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим, 
АСЕ). Амлодипин е инхибитор на входящия калциев йонен поток от дихидропиридиновата група (блокер на бавните канали или антагонист на калциевите йони), инхибиращ трансмембранния входящ поток на калциеви йони в сърдечната и 
съдовата гладка мускулатура. ОПАКОВКА*: Кутия, опаковки с 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 1120, 500 таблетки Prestarium-CO 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10mg/5mg, 10 mg/10 mg.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта. Лекарствен продукт по лекарско предписание.
Prestarium-CO таблетки 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, съдържащи 5 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин,
5 mg периндоприл аргинин/10 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин 10 mg амлодипин.
За допълнителна информация Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14 тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие,
моля, свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38
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TOВА, КОЕТО МУ ЛИПСВА, 
Е ПОВЕЧЕ ДВИЖЕНИЕ. 
НИСКАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
ПОВИШАВА РИСКА ОТ ХИПЕРТОНИЯ. 

СЪСТАВ*: Prestarium-CO таблетки 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, съдържащи 5 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин, 5 mg периндоприл аргинин/10 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин /5 mg амлодипин, 10 mg пе-
риндоприл аргинин 10 mg амлодипин. Съдържа лактоза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: Като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна болест при пациенти, контролирани преди това 
с периндоприл и амплодипин, приемани в същата дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Една таблетка дневно, сутрин преди хранене. Prestarium-CO не е подходящ за начално лечение. При необходимост от промяна в начина 
на приложение, дозата може да бъде променена или да се обсъди индивидуализиране на лечението със свободна комбинация. Пациенти в напреднала възраст и пациенти с бъбречна недостатъчност: Проследяване с често изследване на 
креатинина и калия. Не е подходящ при пациенти с CrCl < 60 ml/min. Пациенти с чернодробна недостатъчност: индивидуално дозиране на свободна комбинация от амлодпин и периндоприл. Деца и подрастващи: Не се препоръчва употреба-
та на Prestarium-CO. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свърхчувствителност към активното вещество или друг АСЕ-инхибитор, или към дехидропиридинови производни, или към някое от помощните вещества; анамнеза за ангиоедем, свързан с 
предшестваща терапия с АСЕ-инхибитори; наследствен/идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър от бременността (виж Предупреждения и специални мерки при употреба, Бременност и кърмене), едновременна употреба с 
алискирен-съдържащи продукти при пациентите със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация GRF < 60 ml/min/1,73 m2) (виж Лекарствени взаимодействия и Фармакодинамични свойства), тежка хипото-
ния; шок, в това число кардиогенен шок; обструкция на потока на изхода на лява камера (напр. висока степен на аортна стеноза); хемо-динамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт, едновременна 
употреба при лечение със сакубитрил/валсартан. Prestarium-Co не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приема на последната доза сакубитрил/валсартан (вж.Предупреждения* и Взаимодействия*), екстракорпорални ле-
чения, водещи до контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж. Взаимодействия*), значима двустранна стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречната артерия на единствен функциониращ бъбрек (вж. Пре-
дупреждения*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения: Свърхчувствителност/Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: Прекратяване на лечението и постоянно наблюдение до пълно изчезване на симптомите. Ангионевротич-
ният оток, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Комбинирането на периндоприл със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради увеличен риск от ангиоедем). Лечение със сакубитрил/валсартан не трябва да се започва 
преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза от лечението с периндоприл. Лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза сакубитрил/валсартан. Ед-
новременната употреба на АСЕ инхибитори с NEP инхибитори (напр. рацекадотрил), mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) може да до-
веде до повишен риск от ангиоедем (напр. подуване на дихателните пътища или езика, със или без нарушено дишане). Трябва да се подхожда с повишено внимание когато се започва рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверо-
лимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) при пациент, който вече приема АСЕ инхибитор. Анафилактоидни реакции при афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): 
рядко, пациентите получават животозастрашаващи анафилактоидни реакции, временна отмяна на лечението преди афереза. Анафилактоидни реакции по време на десенсибилизация: прекъсване на лечението преди провеждане на изслед-
ванията. Тези реакции могат да се повторят при случайна провокация. Неутропения/Агранулозитоза/Тромбоцитопения/Анемия: изключителна предпазливост при прилагане при пациенти с колаген-съдова болест, провеждане на имуно-
супресорна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид. Препоръчва се периодично проследяване на броя на левкоцитите. Реноваскуларна хипертония: При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на арте-
рията при един функциониращ бъбрек, лекувани с ACE инхибитори, съществува повишен риск от хипотония и бъбречна недостатъчност. Лечението с диуретици може да стане допринасящ фактор. Загубата на бъбречна функция може 
да настъпи при минимални изменения в серумния креатинин дори при пациенти с едностранна стеноза на бъбречната артерия. Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС): едновременната употреба на 
АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен повишава риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва 
двойно блокиране на РAAС. АСЕ-инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефропатия. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препоръчва при пациенти с 
първичен хипералдостеронизъм (които не се влияят от лекарства, действащи чрез инхибиране на системата ренин-ангиотензин). Бременност: прекратяване на лечението. Предпазни мерки: Хипотония: Редовно проследяване на кръвно-
то налягане, бъбречната функция и серумните нива на калий при пациенти с висок риск от симптоматична хипотония (с изчерпване на кръвния обем или с тежка ренин-зависима хипертония) или с исхемична болест на сърцето или мозъч-
но-съдово нарушение. Преходният хипотензивен отговор не е противопоказание за прилагане на допълнителни дози след нормализиране на кръвното налягане чрез обемно заместване. Стеноза на митрална клапа/хипертрофна кардиоми-
опатия): Прилагане с повишено внимание. Пациенти със сърдечна недостатъчност: Прилагане с повишено внимание. Бъбречна дисфункция: Следене на нивата на калия и креатинина в кръвта; при креатининов клирънс <60 ml/min се 
препоръчва индивидуално титриране на дозата на отделните съставки. При пациенти със стеноза на бъбречна артерия може да бъде наблюдавано повишение на кръвната урея и серумния креатинин; повишен риск от тежка хипотония 
и бъбречна недостатъчност при реноваскуларна хипертония. Бъбречна недостатъчност: Амлодипин не се диализира. Чернодробна недостатъчност: рядко, ACE инхибиторите са свързани със синдром, който започва с холестатична 
жълтеница и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (понякога) смърт: при поява на жълтеница или изразено повишение на чернодробните ензими, лечението трябва да се прекрати. Нарушена чернодробна функция: постепен-
но титриране на дозата и внимателно наблюдение при тежко чернодробно увреждане. Пациенти от черната раса: Лечението с периндоприл може да бъде по-слабо ефективно и да доведе до по-висока честота на ангиоедем в сравнение с 
пациенти от други раси. Непродуктивна кашлица. Хирургия/Анестезия: прекратяване на лечението в деня преди плановата операция. Хиперкалиемия: Често следене на нивото на калия в кръвта при бъбречна недостатъчност, влошаване 
на бъбречната функция, възраст (>70 години),захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-съхраняващи диуретици, калий-съдържащи заместители на трапезна 
сол и особено антагонисти на алдостерона или ангиотензин рецепторни блокери. Пациенти с диабет: следене на нивата на кръвната захар в рамките на първия месец от лечението. Хипертонична криза: безопасността и ефикасността 
не са доказани. Пациенти в напреднала възраст: повишено внимание при повишаване на дозата. Галактозна непоносимост/глюкозо-галактозна малабсорбция/общ лактазен дефицит: да не се прилага. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: 
Противопоказано: алискирен при пациенти с диабет или нарушена бъбречна функция, екстракорпорални лечения, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва: алискирен (при други пациенти), ангиотензин-рецепторен блокер, естрамустин, 
калий-съхраняващи диуретици (триамтерен, амилорид), калиеви соли, литий, дантролен (инфузия), грейпфрут или сок от грейпфрут. Специални мерки при: противодиабетни средства (инсулин, орални хипогликемични агенти), калий-не-
съхраняващи диуретици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори: (сиролимус, еверолимус, темсиролимус), глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), 
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), в това число ацетилсалицилова киселина ≥ 3g дневно, индуктори на CYP3A4, инхибитори на CYP3A4, баклофен. Да се има предвид: симпатомиметици, лекарствени продукти съдър-
жащи злато, такролимус, циклоспорин, симвастатин, антихипертензивни лекарствени продукти и вазодилататори, кортикостероиди, тетракозактид, алфа-блокери (празозин, алфузозин, доксазозин, тамзулозин, теразозин), амифос-
тин, трициклични антидепресанти, антипсихотици, анестетици, други лекарствени продукти с антихипертензивни свойства. Лекарства, предизвикващи хиперкалиемия: алискирен, калиеви соли, калий-съхраняващи диуретици, ACE-ин-
хибитори, антагонисти на ангиотензин-II рецепторите, НСПВС, хепарини, имунопотискащи средства, като циклоспорин или такролимус, триметоприм и котримоксазол (триметоприм/сулфаметоксазол). БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: 
Не се препоръчва през първия триместър от бременността и в периода на кърмене. Противопоказан през втория и третия триместър от бременността. ФЕРТИЛИТЕТ*: При пациенти, лекувани с калциеви антагонисти са наблюдавани 
обратими промени в сперматогенезата. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: Възможна поява на замаяност, главоболие, умора, изтощение или гадене. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ*: Много чести: оток. Чести: сънливост, зама-
яност, главоболие, дисгеузия, парестезия, световъртеж, зрителни нарушения, диплопия, тинитус, палпитации, зачервяване, хипотония, диспнея, кашлица, коремна болка, гадене, повръщане, диспепсия, промяна в навика на дефекация, диа-
рия, констипация, пруритус, обрив, екзантема, периферен оток (отичане на глезените), мускулни спазми, умора и астения. Нечести: ринит, еозинофилия, свръхчувствителност, хипогликемия, хиперкалиемия, хипотнатриемия, безсъние, 
промени в настроението, депресия, нарушения на съня, тремор, хипоестезия, синкоп, тахикардия, аритмия (включително брадикардия, камерна тахикардия и предсърдно мъждене), васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, ангиоедем на 
лицето, крайниците, устните, лигавичните мембрани, езика, глотиса и/или ларинкса, алопеция, пурпура, обезцветяване на кожата, хиперхидроза, уртикария, реакции на фоточувствителност, пемфигоид, артралгия, миалгия, болка в 
гърба, микционни нарушения, ноктурия, полакиурия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, гинекомастия, периферен едем, болка в гърдите, болка, неразположение, пирексия, наддаване тегло, загуба на теглото, повишаване 
на уреята в кръвта, повишаване на креатинина в кръвта, падане. Редки: състояние на обърканост, влошаване на псориазис, повишаване на билирубина в кръвта, повишаване на чернодробните ензими. Много редки: Левкопения/неутропе-
ния, агранулоцитоза или панцитопения, тромбоцитопения, ензимно обусловена хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, хипергликемия, хипертония, периферна невропатия, мозъчносъдов инцидент, вероятно 
вторичен, в следствие на прекалена хипотония при високорискови пациенти, ангина пекторис, миокарден инфаркт, еозинофилна пневмония, гингивална хиперплазия, панкреатит, гастрит, хепатит, жълтеница, хепатит (цитолитичен 
или холестатичен), повишение на чернодробните ензими, оток на Квинке, мултиформен еритем, синдром на Стивънс-Джонсън, ексфолиативен дерматит, остра бъбречна недостатъчност, понижаване на хемоглобина и на хематокрити-
те. С неизвестна честота: Екстрапирамидални нарушения (екстрапирамидален синдром) и токсична епидермална некролиза и феномен на Рейно. Синдром на неправилна секреция на антидиуретичния хормон (SIADH) може да се счита като 
много рядко усложнение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*: ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА*: Периндоприл е инхибитор на ензима, който конвертира ангиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим, 
АСЕ). Амлодипин е инхибитор на входящия калциев йонен поток от дихидропиридиновата група (блокер на бавните канали или антагонист на калциевите йони), инхибиращ трансмембранния входящ поток на калциеви йони в сърдечната и 
съдовата гладка мускулатура. ОПАКОВКА*: Кутия, опаковки с 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 1120, 500 таблетки Prestarium-CO 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10mg/5mg, 10 mg/10 mg.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта. Лекарствен продукт по лекарско предписание.
Prestarium-CO таблетки 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, съдържащи 5 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин,
5 mg периндоприл аргинин/10 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин, 10 mg периндоприл аргинин 10 mg амлодипин.
За допълнителна информация Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14 тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие,
моля, свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38
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