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Кардиология

 СЪСТАВ*: Noliprel таблетки 2.5/0.625 mg: 2.5 mg периндоприл аргинин и 0.625 mg индапамид. Noliprel Forte 5/1.25 mg: 5 mg периндоприл аргинин и 1.25 mg индапамид. Noliprel Bi-Forte 10 mg/2.5 mg: 10 mg периндоприл аргинин и 2.5 mg индапамид. Съдържа лактоза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: Noliprel 2.5/0.625 mg: Лечение на есенциална хипертония. Noliprel Forte 5/1.25 mg: Лечение на 
есенциална хипертония при пациенти, чието кръвно налягане не е контролирано достатъчно само с периндоприл. Noliprel Bi-Forte 10 mg/2.5 mg: Заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония при пациенти, които вече са контролирани с периндоприл и индапамид, давани едновременно в същата дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Една таблетка дневно; за предпочитане 
е да се приема сутрин и преди хранене. Пациенти в напреднала възраст:  Noliprel 2.5/0.625 mg 1 таблетка дневно. Noliprel Forte 5/1.25 mg и Noliprel Bi-Forte 10 mg/2.5 mg: могат да бъдат прилагани при нормална бъбречна функция и след отчитане на антихипертензивния ефект. Noliprel Bi-Forte 10 mg/2.5 mg: коригиране на плазмения креатинин в зависимост от възрастта, теглото и пола. Пациенти с бъбречна 
недостатъчност: Необходимо е често проследяване на нивата на креатинина и калия. При пациенти с CrCl >60 ml/min не се изисква промяна в дозировката. При пациенти с CrCl 30-60 ml/min: една таблетка Noliprel 2.5/0.625 mg и 5/1.25 mg, противопоказано за Noliprel Bi-Forte 10 mg/2.5 mg . При пациенти с CrCl < 30 ml/min лечението е противопоказано. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свърхчувствителност към 
периндоприл или друг АСЕ-инхибитор, индапамид или други сулфонамиди, или към някое от помощните вещества. Анамнеза за ангиоедем (едем на Квинке) при предшестваща терапия с АСЕ-инхибитор. Наследствен/идиопатичен ангиоедем. Едновременната употреба с алискирен-съдържащи продукти при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация (GFR < 60 
ml/min/1,73m²), едновременна употреба със сакубитрил/валсартан (вж.Предупреждения* и Взаимодействия*), екстракорпорални лечения, 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. Предупреждения*).   Хипокалиемия. Тежко 
бъбречно увреждане (CrCl <30 ml/min) за Noliprel 2.5/0.625 mg и Noliprel Forte 5/1.25 mg.  Умерено до тежко бъбречно увреждане (CrCl <60 ml/min) за Noliprel Bi-Forte 10 mg/2.5 mg. Чернодробна енцефалопатия. Тежко чернодробно увреждане. През втория и третия триместър от бременността (виж Фертилитет, бременност и кърмене). Поради липса на достатъчен клиничен опит, не трябва да се прилага при 
пациенти на хемодиализа и пациенти с нелекувана декомпенсирана сърдечна недостатъчност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения. Не се препоръчва едновременна употреба с литий, калий-съхраняващи диуретици и калиеви соли. Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) чрез едновременна употреба на АСЕ инхибитори, ARB или алискирен: не се препоръчва 
поради повишен риск от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). АСЕ-инхибитори и АРБ не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефропатия. Неутропения/агранулоцитоза; тромбоцитопения и анемия: необходимо е изключително внимание и периодично следене на броя на левкоцитите в кръвта при пациенти 
с колагенова съдова болест, имуносупресорна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид. Реноваскуларна хипертония: При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията 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.  Свръхчувствителност/ангиоедем, интестинален ангиоедем: лечението трябва да се прекрати и пациентите да се проследяват до пълно излекуване на симптомите. Ангиоедем, свързан с оток на ларинкса може да има фатален изход. 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. Едновременната 
употреба на АСЕ инхибитори с NEP инхибитори (напр. рацекадотрил) и mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) може да доведе 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, еверолимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) при пациент, който вече приема АСЕ-инхибитор. Анафилактични реакции при десенситизация: изолирани животозастрашаващи анафилактоидни реакции по време на лечение за десенсибилизация с отрова на ципокрили насекоми (пчели, оси). Нолипрел 
трябва да се използва с повишено внимание при алергични пациенти, подложени на десенситизационна терапия и да се избягва при пациенти с провеждана имунотерапия с отрови. Тези реакции могат да бъдат предотвратени чрез временно спиране на АСЕ-инхибитора поне 24 часа преди началото на десенсибилизацията. Анафилактични реакции при LDL-афереза с декстранов сулфат: рядко са наблюдавани 
животозастрашаващи анафилактоидни реакции. Временно спиране на лечението с ACE-инхибитора преди всяка афереза. Анафилактоидни реакции по време на диализа с високопропускливи мембрани: трябва да се разгледа използването на различен вид диализна мембрана или антихипертензивен агент от различен клас. 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: Лечението с ACE-инхибитори трябва да се прекрати, и ако е подходящо, да се започне алтернативна терапия. Чернодробна енцефалопатия, която може да прогресира до чернодробна кома: лечението трябва да се прекрати. Фоточувствителност: Лечението трябва да 
се прекрати. Бъбречна недостатъчност: Лечението трябва да се прекрати и по възможност да се продължи с по-ниска доза или само с една от съставките. Контролиране стойностите на калия и креатинина две седмици след началото на лечението, а след това по време на терапевтично стабилния период – през два месеца.  В случай на двустранна стеноза на бъбречните артерии или единствен функциониращ 
бъбрек: не се препоръчва. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: Чернодробна недостатъчност: при поява на жълтеница или повишени нива на чернодробните ензими, лечението трябва да се прекрати. Рядко, АСЕ-инхибиторите се свързват със синдром, който започва с холестатична жълтеница и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (понякога) смърт.  Функционална бъбречна 
недостатъчност: лечението трябва да се прекрати и евентуално може да бъде възобновено или с по-ниска доза или само с една от съставките; често мониториране на нивата на калия и креатинина. Реноваскуларна хипертония: лечението трябва да започне в болнични условия; мониториране на бъбречната функция и нивата на калия. Риск от артериална хипотония и/или бъбречна недостатъчност в 
случаи на загуба на електролити 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. Риск от внезапна хипотония при наличие на предварително съществуващ недостиг на натрий (особено при пациенти със стеноза на бъбречната артерия): 
възстановяване на обема на кръвта и кръвното налягане, възобновяване на лечението с намалена доза или само с една от съставките. Тежка сърдечна недостатъчност (клас IV) или диабет тип 1: лечението трябва да започне под лекарско наблюдение с намалена начална доза. Аортна стеноза или стеноза на митралната клапа/хипертрофна кардиомиопатия: повишено внимание при пациенти 
с обструкция на изходящите пътища от лявата камера. Атеросклероза: при пациенти с исхемична болест на сърцето или церебрална циркулаторна недостатъчност, лечението трябва да бъде започнато с ниска доза. Суха кашлица. Нива на калия: често мониториране. Хиперкалиемия: често мониториране 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 калий-съхраняващи диуретици, калий-съдържащи заместители на готварската сол и особено антагонисти на алдостерона или ангиотензин рецепторни блокери; може да причини сериозни, понякога фатални аритмии. Хипокалиемия: повишен риск при хора в старческа 
възраст и/или с непълноценно хранене, пациенти с цироза с едем и асцит, при коронарно болни пациенти и пациенти със сърдечна недостатъчност, пациенти с удължен QT интервал: по-често мониториране при всички посочени случаи; може да причини мускулни нарушения и рабдомиолиза; може да провокира поява на torsades de pointes, които могат за бъдат фатални. Нива на натрия: Лабораторно 
изследване преди започване на лечението. Често мониториране при пациенти в напреднала възраст и пациенти с цироза. Хиперкалциемия: лечението трябва да се прекрати до изследване функцията на щитовидната жлеза. Хиперурикемия: повишена тенденция на пристъпи на подагра. Анестезия: прекратяване на лечението един ден преди операцията. Пациенти с наследствена непоносимост към галактоза, 
обща лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция: не трябва да се прилага. Нолипрел  съдържа по-малко от 1 mml натрий (23 mg) за една таблетка, което по същество означава, че не съдържа натрий. Диабетици: мониториране на кръвната глюкоза в случай на хипокалиемия. Пациенти от черната раса: по-висока честота на ангиоедем и видимо по-слаб антихипертензивен ефект в 
сравнение с хора, които не са от черната раса. Деца и подрастващи: ефективността и поносимостта не са доказани. Спортисти: може да  доведе до положителен допинг тест. Хороидален излив, силно късогледство и вторична закритоъгълна глаукома: спиране приема на лекарството колкото се може по-скоро.  ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказан: Алискирен (при пациенти с диабет 
или нарушена бъбречна функция), екстракорпорални лечения, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва едновременна употреба с: алискирен (при други пациенти), литий, калий-съхраняващи диуретици, ангиотензин-рецепторни блокери, естрамустан, калиеви соли. Специално внимание: баклофен, НСПВС (включително ацетилсилицилова киселина ≥ 3g/ден), антидиабетни средства, лекарства, индуциращи 
torsades de pointes, лекарства, понижаващи нивата на калия, дигиталисови препарати, рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус), глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) и алопуринол. Внимание при едновременна употреба с: имипраминоподобни антидепресанти (трициклични), невролептици, други антихипертензивни средства и 
вазодилататори, хепарини, цитостатици или имуносупресивни средства, като циклоспорин или такролимус, триметоприми котримоксазол (триметоприм/сулфаметоксазол), системни кортикостероиди или прокаинамид или тетракозактид, анестетици, глиптини, симпатикомиметици, златни препарати, метформин, диуретици, йод-съдържащи контрастни материи, калций (соли). БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: 
Не се препоръчва през първия триместър на бременността и в периода на кърмене. Противопоказан през втория и третия триместър на бременността. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: При някои пациенти способността за шофиране или работа с машини може да се наруши поради понижение на кръвното налягане. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ*: Чести: Реакции на свръхчувствител-
ност, предимно дерматологични (при пациенти с предразположение към алергични и астматични реакции), замайване, главоболие, парестезия, дисгеузия, зрителни нарушения, световъртеж, тинитус, хипотония кашлица, диспнея, коремна болка, констипация, диария, диспепсия, гадене, повръщане, пруритус, обрив, макулопапуларен обрив, мускулни спазми, астения. Нечести: еозинофилия, хипогликемия, 
хиперкалиемия, хипонатриемия, промени в настроението, нарушение на съня, сънливост, синкоп, палпитации, тахикардия, васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, уртикария, ангиоедем, пурпура, хиперхидроза, реакция на фоточувствителност, пемфигоид, артралгия, миалгия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, гръдна болка, прималяване, периферен едем, пирексия,  повишаване на пикочната 
киселина, повишаване на креатинина в кръвта, падане. Редки: Влошаване на псориазис, умора, повишаване на билирубина в кръвта, повишаване на чернодробните ензими. Много редки: ринит, агранулоцитоза, апластична анемия, панцитопения, левкопения, неутропения, хемолитична анемия, тромбоцитопения, хиперкалциемия, състояние на обърканост, инсулт, вероятно вторичен вследствие на прекомерна 
хипотония при високорискови пациенти, аритмия в това число брадикардия, вентрикуларна тахикардия, предсърдно мъждене, ангина пекторис и миокарден инфаркт (вторичен от хипотония при високорискови пациенти), еозинофилна пневмония, панкреатит, хепатит, абнормна чернодробна функция, еритема мултиформе, токсична епидермална некролиза, синдром на Stevens-Johnson, остра бъбречна 
недостатъчност, намален хемоглобин и намален хематокрит. С неизвестна честота: загуба на калий с хипокалиемия особено сериозна при някои високорискови популации, чернодробна енцефалопатия (случай на чернодробна недостатъчност), миопия, замъглено виждане, остра закритоъгълна глаукома, хороидален излив, torsades de pointes (потенциално фатални), рабдомиолиза, мускулна слабост, 
възможно влошаване на предварително съществуващ дисеминиран лупус еритематодес повишаване на нивата на кръвната захар и пикочната киселина в кръвта, удължен QT интервал при електрокардиограма, 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*. 
СВОЙСТВА*: Noliprel е комбинация от аргининова сол на периндоприл, инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим, и индапамид, сулфонамид от класа на тиазидните диуретици, с дозо-зависим антихипертензивен ефект спрямо диастолното и систолното артериално налягане в легнало или седнало положение. ОПАКОВКА*: Noliprel 2.5/0,625 mg и Noliprel Forte 5/1,25 mg: Кутии по 14, 20, 28, 30 или 50 
филмирани таблетки.  Noliprel Bi-Forte 10/2,5 mg: Кутии по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 или 500 филмирани таблетки. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France. www.servier.com .
За по-подробна информация, моля вижте кратката характеристика на продукта за Вашата страна.  Дата на КХП: 07.2021. ИАЛ 36244/04.09.2020 . За допълнителна информация: Сервие Медикал ЕООД; София 1000, бул. „Цар Освободител“ Nо 14; тел.: 02/ 921 57 00; факс: 02/921 57 50; e-mail: o�ce.bulgaria@servier.com 
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие, моля свържете се с нас на е-мейл: pharmacovigilance.bg@servier.com;  тел.: 02/921 57 55 или факс: 02/ 921 57 38 


