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Една капсула дневно преди закуска
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За да се осигури СС протекция, 
ХИПЕРТОНИЯТА и ДИСЛИПИДЕМИЯТА

трябва да бъдат лекувани ЗАЕДНО!1-3*

1. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension [published correction appears in Eur Heart J. 2019;40(5):475]. Eur Heart J. 
2018;39(33):3021-3104.  2. Sever P, Dahlof B, Poulter N, et al. Eur Heart J. 2006;27:2982-2988.  3. Athyros VG, Mikhailidis DP, Papageorgiou AA, et al. J Hum Hypertens. 2004;18:781-788.

СЪСТАВ*: Еуваскор 10 mg/5 mg; Еуваскор 20 mg/5 mg; Еуваскор 40 mg/5 mg; Еуваскор 10 mg/10 mg; Еуваскор 20 mg/10 mg; Еуваскор 40 mg/10 mg твърди капсули съдържащи 10 mg аторвастатин (атор.)/5 mg перин-
доприл аргинин (пер.); 20 mg аторвастатин (атор.)/5 mg периндоприл аргинин (пер.); 40 mg аторвастатин (атор.)/5 mg периндоприл аргинин (пер.); 10 mg аторвастатин (атор.)/10 mg периндоприл аргинин (пер.); 20 
mg аторвастатин (атор.)/10 mg периндоприл аргинин (пер.); 40 mg аторвастатин (атор.)/10 mg периндоприл аргинин (пер.). Съдържа захароза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: заместителна терапия като 
част от лечението на сърдечносъдовия риск при възрастни пациенти, които са контролирани добре с аторвастатин и периндоприл, прилагани едновременно в същата дозировка, но като отделни продукти. ДОЗИ-
РОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Една капсула веднъж дневно сутрин преди храна. Еуваскор не е подходяща за начално лечение. При необходимост от промяна на дозировката трябва да се извърши титриране на 
дозите на компонентите поотделно. Стандартната диета, намаляваща нивото на холестерола, трябва да продължи по време на лечението. Едновременно прилагане: с типранавир, ритонавир, телапревир или ци-
клоспорин едновременно с Еуваскор, дозата на аторвастатин в Еуваскор не трябва да надвишава 10 mg/ден, а с боцепревир, елбасвир или гразопревир дозата на аторвастатин не трябва да надвишава 20 mg/ден. 
Пациенти в старческа възраст и с бъбречно увреждане: често проследяване на креатинина и на калия. Креатининов клирънс < 60 ml/min: не е подходящо. Чернодробно увреждане: прилагането трябва да става с по-
вишено внимание. Еуваскор е противопоказан при пациенти с активно чернодробно заболяване. Педиатрична популация: да не се прилага. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: свръхчувствителност към активните вещества 
или към други АСЕ инхибитори или към статин, или към някое от помощните вещества в този лекарствен продукт, активна чернодробна болест или трайно, с неустановена причина повишаване на серумните 
трансаминази превишаващо 3 пъти горната граница на нормата, по време на бременност, кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходящи контрацептивни мерки (вж.т. Бременност и 
кърмене*),  едновременна употреба с антивирусни средства за лечение на хепатит С глекапревир/пибрентасвир, анамнеза за ангиоедем, свързана с лечение с ACE инхибитори в миналото, наследствен или идиопати-
чен ангиоедем, съвместното прилагане с алискирен-съдържащи продукти при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация (GFR) < 60 ml/min/1,73 m²) (вж. т. Взаимодейст-
вия* и Фармакодинамични свойства*), едновременната употреба със сакубитрил/валсартан (вж. т. Предупреждения * и Взаимодействия*), екстракорпорално лечение, водещо до контакт на кръвта с отрицателно 
заредени повърхности (вж. т. Взаимодействия*), начителна двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на бъбречната артерия при един функциониращ бъбрек (вж. т. Предупреждения *). ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ*: Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ефекти върху черния дроб: трябва периодично да се извършват функционални чернодробни изследвания и в случай на повишено ниво на транса-
миназите, трябва да се извърши проследяване до отзвучаване на нарушението. Спиране на лечението ако се появи жълтеница или забележимо повишаване на нивата на чернодробните ензими (повишаване на серу-
мните трансаминази, което е 3 пъти над горните граници на нормата) и при пациенти с активна чернодробна болест. При пациенти с чернодробно увреждане и при пациенти, които употребяват значително 
количество алкохол и/или имат анамнеза за чернодробно заболяване, прилагането трябва да става с повишено внимание. Ефекти върху скелетната мускулатура: спрете лечението ако нивата на креатин киназата 
е > 10 пъти ГГН или ако се появят мускулни симптоми с нива на креатин киназата е > 5 пъти ГГН или ако има съмнение за рабдомиолиза. Едновременно лечение с други лекарствени продукти: трябва да се подхожда с 
внимание, когато Еуваскор се прилага с определени лекарствени продукти, които могат да повишават плазмените концентрации на аторвастатина, като например мощните инхибитори на CYP3A4 или транс-
портните протеини (напр. циклоспорин, кетоконазол, ритонавир…). Повишен риск от миопатия при едновременната употреба на гемфиброзил и други производни на фибратната киселина, антивирусни средства 
за лечение на хепатит С, еритромицин, ниацин и езетимиб, антивирусните агенти на хепатит С. Не трябва да се прилага едновременно с форми за системно приложение на фузидиевата киселина или до 7 дни след 
спиране на лечението.Ако е от съществено значение, лечението с Еуваскор трябва да бъде спряно през целия период на лечението с фузидиева киселина. В много редки случаи се съобщава за имуномедиирана некро-
тизираща миопатия (ИМНМ) по време на лечение или след лечение с някои статини. Интерстициална белодробна болест: ако има съмнения, лечението трябва да се прекрати. Захарен диабет: При пациентите с 
диабет трябва внимателно да се наблюдава гликемичният контрол през първия месец от лечението. Хипотония: проследяване на кръвното налягане, бъбречната функция и калия при пациенти с висок риск от 
симптоматична хипотония (хиповолемични пациенти или при такива с тежка ренин-зависима хипертония) или симптоматична сърдечна недостатъчност (с или без бъбречна недостатъчност), или с исхемично 
сърдечно или мозъчносъдово заболяване. Преходният хипотоничен отговор не е противопоказание за по-нататъшни дози след като кръвното налягане се повиши след увеличаване на обема. Стеноза на аортната и 
митралната клапа/хипертрофична кардиомиопатия: да се прилага с повишено внимание. Бъбречна трансплантация: липсва опит при скорошна бъбречна трансплантация. Реноваскуларна хипертония: повишен риск 
от хипотония и бъбречна недостатъчност, при  пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек. Лечението с диуретик може да е допринасящ 
фактор. Загуба на бъбречна функция може да се появи дори при минимални промени в серумния креатинин дори при пациенти с едностранна стеноза на бъбречната артерия. Бъбречно увреждане: наблюдение на ни-
вата на калия и креатинина; титриране на дозите на индивидуалните компоненти поотделно ако креатининовия клирънс < 60 ml/min. При пациенти със стеноза на бъбречната артерия, уреята в кръвта и серумния 
креатинин може да се повишат; при пациенти с реноваскуларна хипертония съществува повишен риск от тежка хипотония и бъбречна недостатъчност. Пациенти на хемодиализа: анафилактоидни реакции са съ-
общавани при пациенти, подложени на диализа с високодебитни мембрани; трябва да се обмисли използване на друг тип диализни мембрани. Свръхчувствителност/ангиоедем: да се спре незабавно и да се започне 
подходящо наблюдение до пълното изчезване на симптомите. Ангиоедем, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Комбиниране със сакубитрил/валсартан (противопоказано, поради повишен риск от анги-
оедем). Сакубитрил/валсартан не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза периндоприл. Лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа 
от приема на последната доза сакубитрил/валсартан. Едновременната употреба на други NEP инхибитори (напр.рацекадотрил) и АСЕ инхибитори може също да повишат риска от ангиоедем. Съвместно прилагане 
на инхибитори на mTOR: повишен риск от ангиоедем. Анафилактоидни реакции по време на афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): временно спиране на лечението преди всяка афереза. Анафилак-
тоидни реакции по време на десенситизация: временното спиране на лечението преди всяка десенситизация. Тези реакции са се появявали отново при непреднамерено повторно прилагане. Неутропения/агранулоци-
тоза/тромбоцитопения/анемия: изключително голямо внимание при пациенти с колагенно съдови заболявания, имуносупресивно лечение с алопуринол или прокаинамид, периодично да се проследява броят на белите 
кръвни клетки. Раса: периндоприл може да е по-слабо ефективен и да причинява по-висока честота на ангиоедем при чернокожи пациенти, отколкото при останалите. Кашлица: непродуктивна и преминава след 
спиране на лечението. Хирургични операции/анестезия: лечението трябва да се спре един ден преди операцията. Хиперкалиемия: често мониториране на серумния калий при бъбречна недостатъчност, влошаване на 
бъбречната функция, възраст (> 70 години), захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и съвместното прилагане на калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки или 
калий-съдържащи заместители на готварската сол или други медикаменти, свързани с повишаването на серумния калий (напр. хепарин, ко-тримоксазол). Комбинация с литий: не се препоръчва. Двойно блокиране на 
системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS): едновременната употреба на ACE инхибитори с ангиотензин II рецепторни блокери или алискирен увеличава риска от хипотония, хиперкалиемия и влошава бъбреч-
ната функция(включително остра бъбречна недостатъчност). Затова не се препоръчва двойно блокиране на RAAS. При пациенти с диабетна нефропатия не трябва да се използват едновременно ACE инхибитори и 
ангиотензин II рецепторни блокери. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препоръчва при пациенти с първичен хипералдостеронизъм (не реагират на лекарства, действащи чрез инхибиране на системата 
ренин-ангиотензин). Непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразо-изомалтазна недостатъчност: не трябва да се приема. Натрий: Еуваскор съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 
mg) за една капсула, което по същество означава, че не съдържа натрий. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: Алискирен (при пациенти със захарен диабет или нарушена бъбречна функция), екстракорпорални 
лечения, сакубитрил/валсартан, глекапревир/пибрентасвир. Не се препоръчва: Мощни CYP3A4 инхибитори, инхибитори на резистентния протеин на рак на гърдата (Breast Cancer Resistant Protein – BCRP), алискирен 
(при пациенти, които нямат диабет нито нарушена бъбречна функция), ко-тримоксазол (триметоприм/сулфаметоксазол), съвместно лечение с ACE инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери, естрамустин, 
литий, калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид, еплеренон, спиронолактон), калиеви соли, грейпфрут или сок от грейпфрут. Едновременна употреба, която изисква специално внимание: Умерени 
инхибитори на CYP3A4, CYP3A4 индуктори, дигоксин, езетимиб, фузидиева киселина, гемфиброзил/производни на фибратната киселина, инхибитори на транспортните протеини, варфарин, антидиабетни средства 
(инсулин, перорални хипогликемични средства), баклофен, калий несъхраняващи диуретици, рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус), нестероидни противовъзпалителни лекар-
ствени средства (НСПВС) (включително ацетилсалицилова киселина ³ 3 g/ден). Едновременна употреба, която трябва да се има предвид: колхицин, колестипол, перорални противозачатъчни, глиптини (линаглиптин, 
саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), симпатомиметици, трициклични антидепресанти/антипсихотици/анестетици, злато, антихипертензивни средства и вазодилататори. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: 
Еуваскор е противопоказан по време на бременност и кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходяща контрацепция по време на лечението. ФЕРТИЛИТЕТ*. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МА-
ШИНИ*: При някои пациенти може да се появи ниско кръвно налягане. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ*: Чести: назофарингит, свръхчувствителност, хипергликемия, замайване, главоболие, дисгеузия, паресте-
зия, зрителни нарушения, тинитус, световъртеж, хипотония (и ефектите, свързани с хипотония), фаринголарингеална болка, епистаксис, кашлица, диспнея, гадене, повръщане, абдоминална болка, в долната и горна-
та част на корема, диспепсия, диария, констипация, флатуленция, обрив, сърбеж, подуване на ставите, болки в крайниците, артралгия, мускулни спазми, миалгия, болки в гърба, астения, анормални чернодробни 
функционални изследвания, повишена креатин киназа в кръвта. Нечести: еозинофилия, хипогликемия, хипонатриемия, хиперкалиемия, обратима при спиране на лечението, анорексия, безсъние, промяна в настроение-
то, нарушения на съня, кошмарни сънища, сънливост, синкоп, хипоастезия, амнезия, замъглено виждане, тахикардия, палпитации, васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, панкреатит, оригване, цитолитичен или 
холестатичен хепатит, уртикария, хиперхидроза, алопеция, ангиоедем, пемфигоид, реакция на фоточувствителност, болки в шията, умора на мускулите, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, умора, 
болки в гръдния кош, общо неразположение, периферен оток, пирексия, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, повишаване на телесното тегло, бели кръвни клетки в урината, падане. Редки: Тромбо-
цитопения, периферна невропатия, холестаза, влошаване на псориазис, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, еритема мултиформе, миопатия, миозит, рабдомиолиза, разкъсване на муску-
лите, тендинопатия, понякога усложнена с руптура, повишени чернодробни ензими, повишен билирубин в кръвта. Много редки: Ринит, левкопения/неутропения, агранулоцитоза/панцитопения, хемолитична анемия 
при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, анафилаксия, състояние на обърканост, мозъчен инсулт, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, загуба на слуха, миокарден ин-
фаркт, вероятно вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, стенокардия, аритмия, еозинофилна пневмония, чернодробна недостатъчност, лупусоподобен синдром остро бъбречно увреж-
дане, гинекомастия, понижен хемоглобин и понижен хематокрит. С неизвестна честота: Имуномедиирана некротизираща миопатия. Феномен на Рейно. Синдром на неправилна секреция на антидиуретичния хормон 
(SIADH) при употребата на други АСЕ инхибитори може да се счита като много рядко усложнение. ПРЕДОЗИРАНЕ*. СВОЙСТВА*: Аторвастатинът е селективен, конкурентен инхибитор на HMG-CoA редуктазата. 
Периндоприлът е инхибитор на ензима, който преобразува ангиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим ACE). ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА*: Опаковка от 10 (само за Еуваскор 10mg/5 
mg). Опаковка от 30, 90, (3 контейнера х 30) или 100 твърди капсули Еуваскор 10mg/5 mg, 20mg/5 mg, 40mg/5 mg, 10mg/10 mg, 20mg/10 mg, 40mg/10 mg. Притежател на разрешението за употреба: Les Laboratoires 
Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 10/2019 ИАЛ - 3466/25.01.2021

Очаквайте 
скоро

* Според одобрената КХП Еуваскор е показан като заместителна терапия 
като част от лечението на сърдечносъдовия риск при възрастни пациенти, 
които са контролирани добре с аторвастатин и периндоприл, прилагани ед-
новременно в същата дозировка, но като отделни продукти.

Аторвастатин

Периндоприл 
аргинин

40
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