
КАКВО ОЗНАЧАВА КОНТРОЛ 
НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ 
В ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ?

*Според одобрената КХП Triplixam е показан като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония при пациенти, които вече са контролирани с периндо-
прил/индапамид във фиксирана дозова комбинация и амлодипин, прилагани в същата дозировка.
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Осигурява на Вашите пациенти с АХ 
контрол на АН в 3 измерения1-3 

Достигане на таргета

24-часов контрол

Дългосрочна протекция

3D КОНТРОЛ НА АН
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ДОСТИГАНЕ НА ТАРГЕТА!

ПОНИЖЕНИЕ НА АН ПРИ ПАЦИЕНТИ, ЛЕКУВАНИ 
С ФК PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE

Изходни 
стойности

6 месеца

САН 24 h (mm Hg) ДАН 24 h (mm Hg)

156 95

128
(P<0.05)

78
(P<0.001)

Отворено, рандомизирано, паралелно-групово и контролирано проучване. 
75 пациенти със средно до тежка хипертония и коремно затлъстяване 
са разпределени в 2 подгрупи- пациенти приемащи perindopril, indapamide 
и amlodipine в различни дозировки и таблетки (n=36) и такива, приемащи 
същите лекарства във ФК, отново в различни дозировки (n=39). Прегле-
дите на клиничното състояние, измерването на офисно и амбулаторно 
АН били провеждани при включвне в проучването, на третия месец от 
началото и в края на 6-месечното проучване. 

Достигане на таргета

24-часов контрол

Дългосрочна протекция

3D КОНТРОЛ НА АН

n=39



АН: артериално налягане; ДАН: диастолно АН; САН: систолно АН; ФК: фиксирана комбинация. 

Koval S et al. Biomed Res Ther. 2019; 6(11):3501-3512. Study not described in the Reference Product information.

*Според одобрената КХП Triplixam е показан като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония при пациенти, които вече са контролирани 
с периндоприл/индапамид във фиксирана дозова комбинация и амлодипин, прилагани в същата дозировка.

ДОСТИГАНЕ НА ТАРГЕТА!

СРАВНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИЯ 
КОНТРОЛ НА АН В ДВЕТЕ ГРУПИ

*P<0.05 vs свободна комбинация
100

80

60

40

20

0

Д
ос

ти
га

не
 н

а 
та

рг
ет

но
то

 А
Н

  (
<1

40
 /

 9
0

 m
m

 H
g)

 , 
%

3 месеца
6 месеца

Свободна комбинация
(n=36)

Фиксирана комбинация
(n=39)

58%

80%
* 85%

*

53%



**Pall D Et al. Hypertonia és Nephrologia. 2012;16(3-4):119-123. Study not described in the Reference Product information.
 
*Според одобрената КХП Triplixam е показан като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония при пациенти, които вече 
са контролирани с периндоприл/индапамид във фиксирана дозова комбинация и амлодипин, прилагани в същата дозировка.

24-ЧАСОВ КОНТРОЛ НА АН

ПРОМЯНА В АН

Часове

В това проспективно, мултицентрично обсервационно проучване са 
включени 12 064 пациенти с лека до средна степен АХ. Анализирани са 
данните от субгрупа от 126 пациенти, които са преминали през 24-ча-
сово амбулаторно мониториране на АН и лабораторни изследвания на 
метаболитни параметри в началото на проучването, както и в края на 
4-месечното проследяване. В критериите за включване е било нужно ни-
кой от изследваните да не е достигнал таргетното АН, въпреки приема 
на средно 2.4 ± 1.4 антихипертензивни лекарства. Най-използваните ле-
карства преди проучването били ACEi, диуретици, ß-блокери, калциеви 
антагонисти и АРБ.

Достигане на таргета

24-часов контрол

Дългосрочна протекция

3D КОНТРОЛ НА АН
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Средно АН по часове при включване в проучването

Средно АН след терапия с perindopril/amlodipine + indapamide

Понижението на АН е сигнификантно на всеки час (10.1–15.4 / 5.1–7.8 mm Hg; P<0.001). 
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ДЪЛГОСРОЧНА ПРОТЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТИТЕ, ИЗГРАЖДАЩИ TRIPLIXAM, СА 
ДОКАЗАЛИ НАМАЛЕНИЕ НА СМЪРТНОСТТА, ПРОТЕКЦИЯ 
НА ТАРГЕТНИТЕ ОРГАНИ И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОТЕКЦИЯ 
В ГОЛЕМИ ЗАБОЛЯЕМОСТ-СМЪРТНОСТ ПРОУЧВАНИЯ

МОЛЕКУЛА
ЗАБОЛЯЕМОСТ-СМЪРТНОСТ ПРОУЧВАНИЯ В 
РАЗЛИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

PERINDOPRIL
ACEi 

EUROPA2 (коронарна артериална болест - КАБ),
PROGRESS3 (инсулт),
ADVANCE4 (диабет),
HYVET6 (хипертония при възрастни),
ASCOT1 (хипертония).

INDAPAMIDЕ
thiazide-like diuretic PATS7 (инсулт),

PROGRESS3 (инсулт),
ADVANCE4 (диабет),
HYVET6 (хипертония при възрастни).

AМLODIPINE
dihydropyridine CCB

ALLHAT8, ASCOT1, VALUE9,
CAMELOT10 (пациенти с КАБ).

Indapamide

Perindopril

Amlodipine

ADVANCE-CCB5

(n = 3 427)

EUROPA  (n = 12 218)

EUROPA-CCB  (n = 2 122)
ASCOT-BPLA  (n = 19 257)

ALLHAT  (n = 33 357)

VALUE  (high CV risk)

CAMELOT  (CAD)

HYVET  (n = 3 845) 
PROGRESS  (n = 6 105)

ADVANCE  (n = 11 140)

PATS  (n = 5 665)



СИЛАТА НА КОНТРОЛА

1. Triplixam® SmPC.  2. Abraham G, Dészi CA. Adv Ther. 2017;34(7):1753-1763.  3. Chalmers J et al. Hypertension. 2014;63:259-264.

Качествен и количествен състав и лекарствена форма:* филмирана таблетка 
Triplixam 5mg/1.25mg/5mg, съдържаща: 5 mg периндоприл аргинин/1.25 mg индапа-
мид/5 mg амлодипин; филмирана таблетка Triplixam 5mg/1.25mg/10mg: 5 mg пер/1.25 
mg инд/10 mg амло; Triplixam 10mg/2.5mg/5mg съдържаща: 10 mg пер/2.5 mg инд/5mg 
амло; филмирана таблетка Triplixam 10mg/2.5mg/10mg съдържаща: 10 mg пер/2.5 mg 
инд/10 mg амло. Показания:* Triplixam е показан като заместителна терапия за лече-
ние на есенциална хипертония при пациенти, които вече са контролирани с периндо-
прил/индапамид във фиксирана дозова комбинация и амлодипин, прилагани в същата 
дозировка. Дозировка и начин на приложение:* Една таблетка дневно, за предпочи-
тане сутрин и преди хранене. Фиксираната дозова комбинация не е подходяща за 
начално лечение. При необходимост от промяна на дозировката, трябва да се извър-
ши титриране на дозите на компонентите поотделно. Педиатрична популация: Да 
не се прилага. Противопоказания:* Пациенти на диализа. Пациенти с нелекувана де-
компенсирана сърдечна недостатъчност. Тежко бъбречно увреждане (CrCl < 30 mL/
min). Умерено бъбречно увреждане (CrCl 30-60 mL/min) за Triplixam 10mg/2.5mg/5mg и 
10mg/2.5mg/10mg. Свръхчувствителност към активните вещества, други сулфо-
намиди, дихидропиридинови прозводни, други АСЕ-инхибитори или към някое от по-
мощните вещества. Анамнеза за ангиоедем (едем на Квинке), свързана с лечение с 
ACE-инхибитори в миналото (виж раздела Предупреждения). Наследствен/идиопа-
тичен ангиоедем. Втори и трети триместър на бременността (виж Специални 
предупреждения и предпазни мерки при употреба и Фертилитет, бременност и 
кърмене. Чернодробна енцефалопатия. Тежко чернодробно увреждане. Хипокалиемия. 
Тежка хипотония. Шок, включително кардиогенен шок. Обструкция на изходния 
тракт на лявата камера (напр. високостепенна аортна стеноза). Хемодинамично 
нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт. Едновре-
менно приложение на Трипликсам с алискирен-съдържащ продукти при пациентите 
със захарен диабет или увредена бъбречна функция (СГФ < 60ml/min/1,73m2) (виж 
раздела Взаимодействия), едновременна употреба при лечение със сакубитрил/вал-
сартан. Трипликсам не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приема 
на последната доза сакубитрил/валсартан (вж.Предупреждения* и Взаимодейст-
вия*), екстракорпорални лечения, водещи до контакт на кръвта с отрицателно за-
редени повърхности (вж. Взаимодействия*), значима двустранна стеноза на бъбреч-
ните артерии или стеноза на бъбречната артерия на единствен функциониращ 
бъбрек (вж. Предупреждения*). Специални предупреждения и предпазни мерки при 
употреба: Специални предупреждения: Двойно блокиране на системата ренин-анги-
отензин-алдостерон (РААС): АСЕ-инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери 
не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефропатия. 
Неутропения/агранулоцитоза/тромбоцитопения/анемия: Необходимо е повишено 
внимание при пациенти с колагенни съдови заболявания, имуносупресивна терапия, 
лечение с алопуринол или прокаинамид или комбинация от подобни усложняващи фак-
тори, особено ако е налице и съществуващо нарушение на бъбречната функция. 
Препоръчва се периодично проследяване на броя на белите кръвни клетки. Рено-
васкуларна хипертония: При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната арте-
рия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек, лекувани с ACE инхи-
битори, 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. Свърхчувствителност/
ангиоедем, интестинален ангиоедем: лечението трябва да се спре незабавно и паци-
ентът да се проследява до пълно изчезване на симптомите. Ангиоедем, свързан с 
оток на ларинкса, може да бъде фатален. Комбинирането 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 са-
кубитрил/валсартан. Едновременната употреба на АСЕ инхибитори с NEP инхиби-
тори (напр. рацекадотрил), mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темси-
ролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) 
може да доведе до повишен риск от ангиоедем (напр. подуване на дихателните пъти-
ща или езика, със или без нарушено дишане). Трябва да се подхожда с повишено внима-
ние 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/реакции при десенситизация: Повишено внимание при алергични пациенти, 
подложени на десенситизационна терапия. Да се избягва при пациенти с провеждана 
имунотерапия с отрови. Временно спиране на лечението с ACE-инхибитора за срок 
от минимум 24 часа преди десенситизация. Анафилактоидни реакции при LDL-афе-
реза: Временно спиране на лечението с ACE-инхибитора преди афереза. Пациенти на 
хемодиализа: да се обсъди използване на различен тип диализни мембрани или друго 
антихипертензивно средство. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препо-
ръчва при пациенти с първичен хипералдостеронизъм (които не се влияят от лекар-
ства, действащи чрез инхибиране на системата ренин-ангиотензин). Бременност: 
По време на бременност не трябва да се започва лечение. При установяване на бре-
менност, лечението трябва незабавно да бъде спряно и ако е подходящо, трябва да 

започне алтернативна терапия. Чернодробна енцефалопатия, която може да про-
гресира до чернодробна кома: лечението трябва да се прекрати. Фоточувствител-
ност: Лечението трябва да се прекрати. Предпазни мерки при употреба: Бъбречна 
функция: При някои пациенти с хипертония без предшестващо доказано бъбречно 
уврежданe и при които кръвните изследвания сочат бъбречна недостатъчност, ле-
чението трябва да бъде спряно и евентуално възобновено или с по-ниска доза или 
само с една от съставките. Мониториране на калия и креатинина след двуседмично 
лечение, а след това – през два месеца през периода на терапевтична стабилизация. 
При двустранна стеноза на бъбречната артерия или при само един функциониращ 
бъбрек: не се препоръчва. Риск от артериална хипотония и/или бъбречна недоста-
тъчност (в случаи на сърдечна недостатъчност, хиповолемия или загуба на елек-
тролити при пациенти с ниско артериално налягане, стеноза на бъбречна артерия, 
застойна сърдечна недостатъчност или цироза с едем и асцит): лечението трябва 
да започне с по-ниска доза, която постепенно да се увеличава. Хипотония и недостиг 
на течности и натрий: Риск от внезапна хипотония при наличие на предварително 
съществуващ недостиг на натрий (особено при пациенти със стеноза на бъбречна-
та артерия). Мониториране на плазмените електролити, възстановяване на обема 
на кръвта и кръвното налягане, възобновяване на лечението с намалена доза или 
само с една от съставките. Нива на натрия: Често мониториране при пациенти в 
напреднала възраст и пациенти с цироза. Нива на калия: Хиперкалиемия. Често мони-
ториране на серумния калий при пациенти с бъбречна недостатъчност, влошаване 
на бъбречната функция, възраст (>70 години), захарен диабет, дехидратация, остра 
сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на ка-
лий-съхраняващи диуретици, калий-съдържащи заместители на готварската сол 
или медикаменти, свързвани с повишаване на серумния калий и особено антагонисти 
на алдостерона или ангиотензин рецепторни блокери. Хипокалиемия: Риск при хора в 
старческа възраст и/или с непълноценно хранене, пациенти с цироза с едем и асцит, 
при коронарно болни пациенти и пациенти с бъбречна или сърдечна недостатъч-
ност, пациенти с удължен QT интервал: мониториране на серумния калий, може да 
причини мускулни нарушения и рабдомиолиза, може да провокира поява на torsades de 
points с фатален изход. Нива на калция: Хиперкалциемия. Лечението трябва да се пре-
крати до изследване функцията на щитовидната жлеза. Реноваскуларна хиперто-
ния: при стеноза на бъбречната артерия: лечението трябва да започне в болнични 
условия с по-ниска доза; мониториране на бъбречната функция и нивата на калия. 
Суха кашлица. Атеросклероза: При пациенти с исхемична болест на сърцето или с 
церебрална (циркулаторна недостатъчност, лечението трябва за започне с ниска 
доза. Хипертонични кризи. Сърдечна недостатъчност/тежко нарушение на сърдеч-
ната функция: Повишено внимание при пациенти със сърдечна недостатъчност. 
При пациенти с тежко нарушена сърдечна функция (клас IV) лечението трябва да 
започне под лекарско наблюдение с намалена начална доза. Аортна стеноза или сте-
ноза на митралната клапа/хипертрофична кардиомиопатия: повишено внимание 
при пациенти с обструкция на изходящите пътища от лявата камера. Пациенти с 
диабет: При пациенти с инсулинозависим захарен диабет лечението трябва да за-
почне под лекарско наблюдение с намалена начална доза; да се мониторира кръвната 
глюкоза, особено при ниски нива на калия. Пациенти от черната раса: по-висока чес-
тота на ангиоедем и видимо по-слаб антихипертензивен ефект в сравнение с хора, 
които не са от черната раса. Хирургични интервенции/Анестезия: прекратяване на 
лечението един ден преди операцията. Чернодробна недостатъчност: Лека до уме-
рена: повишено внимание. В редки случаи употребата на АСЕ-инхибитори се свързва 
със синдром, започващ с холестатична жълтеница и прогресиращ до фулминантна 
чернодробна некроза и (в някои случаи) смърт. Прекратяване на лечението при поява 
на жълтеница или изразено повишение на нивата на чернодробните ензими. Пикочна 
киселина: хиперурикемия: повишена тенденция на пристъпи на подагра. Пациенти в 
старческа възраст: изследване на бъбречната функция и нивата на калия преди за-
почване на лечението. Повишено внимание при повишаване на дозата. Помощни ве-
щества: не съдържа натрий. Хороидален излив, силно късогледство и вторична за-
критоъгълна глаукома: спиране приема на лекарството колкото се може по-скоро. 
Може да се наложи да се обмислят съответно медицинско или хирургично лечение, 
ако вътреочното налягане остане неконтролирано. Спортисти: може да предизвика 
позитивиране на резултатите при допинг тест. Взаимодействия*: Противопока-
зан при едновременна употреба с: алискирен при пациенти с диабет или нарушена 
бъбречна функция, екстракорпорални лечения, сакубитрил/валсартан. Не се препо-
ръчва едновременна употреба с: литий, алискирен при пациенти с диабет или нару-
шена бъбречна функция, едновременно лечение с ACE-инхибитори и ангиотензин ре-
цепторни блокери, естрамустин, калий-съхраняващи лекарствени средства (напр. 
триамтерен, амилорид, ...), калиеви соли, дантролен (инфузия), грейпфрут или сок от 
грейпфрут. Специално внимание: баклофен, НСПВ (включително високи дози ацетил-
салицилова киселина), антидиабетни средства (инсулин, перорални хипогликемични 
средства), несъхраняващи калий и калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиро-
нолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиро-
лимус), лекарства, индуциращи torsades de pointes, амфотерицин B (за i.v. приложение), 
глюкокортикоиди и минералкортикоиди (за системно приложение), тетракозактид, 
стимулиращи перисталтиката лаксативни средства, сърдечни гликозиди, алопури-
нол, CYP3A4 индуктори, CYP3A4 инхибитори. Едновременна употреба, която тряб-

ва да се има предвид: Имипраминоподобни антидепресанти (трициклични), невроле-
птици, други антихипертензивни средства и вазодилататори, тетракозактид, 
алопуринол, цитостатици или имуносупресивни средства, системни кортикосте-
роиди или прокаинамид, анестетици, диуретици (тиазидни или бримкови диурети-
ци), глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), симпато-
миметици, злато, метформин, йод-съдържащи контрастни материи, калций (соли), 
циклоспорин, аторвастатин, дигоксин, варфарин или циклоспорин, симвастатин. 
Лекарствени продукти, индуциращи хиперкалиемия: алискирен, калиеви соли, ка-
лий-съхраняващи диуретици, АСЕ-инхибитори, ангиотензин II рецепторни антаго-
нисти, НСПВС, хепарини, имуносупресорни средства като циклоспорин или такро-
лимус, триметоприм и ко-тримоксазол (триметоприм/сулфаметоксазол). Бремен- 
ност и кърмене*: Не се препоръчва през първия триместър на бременността. Про-
тивопоказан през втория и третия триместър на бременността и в периода на 
кърмене. Фертилитет*: Обратими биохимични промени в главичките на спермато-
зоидите при някои пациенти, лекувани с калциеви антагонисти. Шофиране и работа 
с машини*: Способността за шофиране или работа с машини при някои пациенти 
може да се наруши поради понижение на кръвното налягане, особено в началото на 
лечението. Нежелани реакции*: Чести: замайване, главоболие, парестезии, свето-
въртеж, сомнолентност, дисгеузия, зрителни нарушения, тинитус, палпитации, 
зачервяване, хипотония (и свързани с нея ефекти), кашлица, диспнея, коремни болки, 
констипация, диария, диспепсия, гадене, повръщане, сърбеж, обрив, макулопапулозни 
обриви, мускулни спазми, подуване на глезените, астения, умора и едем. Нечести: 
ринит, еозинофилия, свръхчувствителност, хипогликемия, хиперкалиемия, обрати-
ма при прекратяване на лечението, хипонатриемия, безсъние, промени в настрое-
нието (вкл. тревожност), депресия, нарушения на съня, хипоестезия, тремор, син-
коп, диплопия, тахикардия, васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, променени 
навици на дефекация, уртикария, ангиоедем, алопеция, пурпура, променен цвят на 
кожата, хиперхидроза, екзантема, реакции на фоточувствителност, пемфигоид, 
артралгия, миалгия, болка в гърба, микционни нарушения, ноктурия, полакиурия, бъб-
речна недостатъчност, еректилна дисфункция, гинекомастия, болки, болка в гърди-
те, неразположение, периферен оток, пирексия, увеличение или намаление на тегло-
то, повишена кръвна урея, повишен креатинин в кръвта, падане. Редки: дезор 
иентация, повишен билирубин в кръвта, повишени чернодробни ензими. Много редки: 
агранулоцитоза, апластична анемия, панцитопения, левкопения, неутропения, хемо-
литична анемия, тромбоцитопения, алергични реакции, хипергликемия, хиперкалцие-
мия, хипертония, периферна невропатия, инсулт, възможно вторичен, поради преко-
мерна хипотония при високорискови пациенти, ангина пекторис, аритмия (в това 
число брадикардия, вентрикуларна тахикардия и предсърдно мъждене), миокарден 
инфаркт, възможно в резултат на прекомерна хипотония при високорискови паци-
енти, еозинофилна пневмония, хиперплазия на венците, панкреатит, гастрит, хепа-
тит, жълтеница, нарушена чернодробна функция, еритема мултиформе, снидром 
на Stevens-Johnson, ексфолиативен дерматит, токсична епидермална некролиза, 
едем на Квинке, остра бъбречна недостатъчност, намален хемоглобин и намален хе-
матокрит. С неизвестна честота: недостиг на калий с хипокалиемия, особено сери-
озен при някои високорискови популации, екстрапирамидни нарушения (екстрапира-
миден синдром), миопия, замъглено виждане, остра закритоъгълна глаукома, 
хороидален излив, torsades de pointes (потенциално фатални), рабдомиолиза, мускулна 
слабост, възможност за начало на чернодробна енцефалопатия в случай на чернод-
робна недостатъчност, възможно влошаване на предварително съществуващ ди-
семиниран лупус еритематодес, удължен QT интервал при електрокардиограма, 
повишена кръвна захар, повишена пикочна киселина в кръвта. 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. Предози-
ране*. Свойства*: Периндоприл е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим 
(ACE-инхибитор), който превръща ангиотензин I в ангиотензин II. Индапамид е 
сулфонамидно производно с индолов пръстен, което фармакологично е свързано с 
диуретиците от тиазидната група. Амлодипин е инхибитор на входящия калциев 
йонен поток от дихидропиридиновата група (блокер на бавните канали или антаго-
нист на калциевите йони) и инхибира трансмембранния входящ поток на калциеви 
йони в сърдечната и съдовата гладка мускулатура. Опаковка*: Кутия, опаковки с 10, 
28, 30, 60, 84, 90, 100 и 500 таблетки Triplixam 2.5mg/0.625mg/5mg, 5mg/1.25mg/ 
5mg, 5mg/1.25mg/10mg, 10mg/2.5mg/5mg и 10mg/2.5mg/10mg. Притежател на раз-
решението за употреба: LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Su-
resnes cedex France. www.servier.com
*За по-подробна информация, моля вижте кратката характеристика на продукта 
за Вашата страна. Лекарствен продукт по лекарско предписание.
За допълнителна информация: Сервие Медикал ЕООД; София 1000, бул. „Цар Освобо-
дител“ 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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