nebivolol

една молекула - два ефекта1
• Повишава NO-медиирания отговор
на съдовете, който е понижен
при хипертоници с ендотелна
дисфункция1
• Понижава периферното системно
съдово съпротивление1

• Не повлиява нивата на кръвната
глюкоза при хипертоници със
захарен диабет1
• Не показва вредни ефекти върху
еректилната функция1
СЕЛЕКТИВЕН
БЕТА-БЛОКЕР С
ВАЗОДИЛАТАТИВНО
ДЕЙСТВИЕ1

Съкратена лекарствена информация
за I10
Небилет 5 mg таблетки
Име и състав: Всяка таблетка Небилет съдържа 5 mg небиволол (като CG409
небиволол хидрохлорид). Помощнo вещество с известно действие:
всяка таблетка съдържа 141,75 mg лактоза монохидрат. Показания:
лечение на есенциална хипертония; лечение на стабилна лека
до умерена хронична сърдечна недостатъчност в допълнение
към основното лечение при пациенти в напреднала възраст (≥
70 години). Дозировка и начин на приложение: Хипертония – при
възрастни дозата е една таблетка (5 mg) дневно, за предпочитане по
едно и също време на деня. Хронична сърдечна недостатъчност
(ХСН) - пациентите трябва да са със стабилна ХСН, без епизоди
на остра недостатъчност през изминалите шест седмици. Дозата
се титрира на интервали 1-2 седмици и според индивидуалната
поносимост на пациента по следните стъпки: 1,25 mg небиволол се
увеличава на 2,5 mg небиволол еднократно дневно, след това на 5
mg небиволол еднократно дневно и след това на 10 mg небиволол
еднократно дневно. Максималната препоръчителна доза е 10 МКБ по НЗОК I10, I11.0, I11.9, I12.9, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2
mg еднократно дневно. Противопоказания: Свръхчувствителност
към активното вещество или някое от помощните вещества,
чернодробна недостатъчност или нарушена чернодробна функция,
остра сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок или епизоди на МКБ по НЗОК I15.0 и I50.1 при пациенти над 70 години
декомпенсирана сърдечна недостатъчност, налагащи интравенозно
приложение на инотропна терапия, синдром на болния синусов възел, включително сино-атриален блок, втора и трета
степен сърдечен блок (без пейсмейкър), анамнеза за бронхоспазъм или бронхиална астма, нелекуван феохромоцитом,
метаболитна ацидоза, брадикардия (сърдечна честота < 60 удара/минута преди началото на лечението), хипотония
(систолно артериално налягане < 90 mmHg), тежки нарушения в периферното кръвообращение.
Притежател на разрешението за употреба: Berlin-Chemie AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Германия.
Дата на актуализиране на текста: юли 2018 г
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