
Състав*: Предуктал MR таблетки 35 mg с изменено освобождаване. Всяка таблетка с изменено освобождаване съдържа 35 mg триметазидин. Показания*: При възрастни като допълващо симптоматично лечение на пациенти със стабилна 
ангина пекторис, които не са адекватно контролирани или които имат непоносимост към антиангинозните лечения от първа линия. Дозировка и начин на приложение*: 1 таблетка от 35 mg триметазидин, два пъти дневно по време на 
хранене. След три месеца ползата от лечението трябва да бъде оценена и при липса на терапевтичен отговор, лечението с триметазидин трябва да бъде прекратено. Пациенти с бъбречно увреждане или в напреднала възраст: При пациенти 
с умерена бъбречна недостатъчност (CrCl 30-60 ml/min) 1 таблетка от 35 mg сутрин, по време на закуска. Противопоказания*: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Болест на Паркинсон, 
паркинсонови симптоми, тремор, синдром на неспокойните крака и други свързани двигателни нарушения. Тежка бъбречна недостатъчност (CrCl < 30 ml/min). Предупреждения*: Това не е лекарствен продукт за овладяване на ангинозни пристъпи, 
както и за първоначално лечение на нестабилна ангина пекторис или миокарден инфаркт. Не трябва да се използва в периода преди и през първите дни на хоспитализация. В случай на ангинозен пристъп, трябва да бъде направена преоценка на 
коронаропатията и адаптиране на лечението. Употребата на триметазидин може да причини или да влоши паркинсоновите симптоми (тремор, акинезия, хипертония), които трябва редовно да бъдат проследявани, особено при пациенти в 
старческа възраст. Може да се стигне до падания, свързани с нестабилност в походката или хипотония, по-специално при пациенти на антихипертензивно лечение. Спортисти: Този лекарствен продукт съдържа активно вещество, което може 
да даде позитивна реакция при допинг тест. Лекарствени взаимодействия*. Фертилитет*. Бременност*: Да се избягва употребата на Предуктал MR по време на бременност. Кърмене*: Не трябва да се прилага по време на кърмене. Шофиране 
и работа с машини*: С повишено внимание поради наблюдавани случаи на замайване и сънливост. Нежелани лекарствени реакции*: Чести: замайване, главоболие, коремна болка, диария, диспепсия, гадене, повръщане, обрив, пруритус, уртикария и 
астения. Редки: палпитации, екстрасистоли, тахикардия, артериална хипотония, ортостатична хипотиния, която може да бъде свързана с неразположение, замайване или падане, особено при пациенти, провеждащи антихипертензивно лечение, 
зачервяване. С неизвестна честота: паркинсонови симптоми (тремор, акинезия, хипертонус), нестабилна походка, синдром на неспокойните крака, други свързани двигателни нарушения, обикновено обратими при прекратяване на лечението, 
нарушения на съня (безсъние, сънливост), вертиго, констипация, остра генерализирана екзантемна пустулоза (AGEP), ангиоедем, агранулоцитоза, тромбоцитопения, тромбоцитопенична пурпура, хепатит. Предозиране*. Фармакологични 
свойства*: Триметазидин действа като метаболитно средство, запазвайки високо енергийните вътреклетъчни нива на фосфат в миокарда. Антиисхемичните ефекти се постигат без да 
са придружени от хемодинамични ефекти. Опаковка*: Кутия от 60 филмирани таблетки Предуктал MR 35 mg с изменено освобождаване.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта. Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 03.2021
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. 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
1. Preductal MR КХП   
2. Glezer M; CHOICE-2 study investigators. The Effectiveness of trimetazidine treatment in patients with stable angina pectoris of various durations: Results from the CHOICE-2 Study. Adv Ther. 2018;35(7):1103-1113. 
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   нивата на АТФ с 33%1
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   физическия капацитет1,2

// НАМАЛЯВА
   честотата на ангинозните атаки
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ДЕЙСТВИЕ НА КЛЕТЪЧНО НИВО,
ТАМ, КЪДЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ
Предуктал МР е показан при възрастни като допълващо симптоматично лечение 
на пациенти със стабилна ангина пекторис, които не са адекватно контролирани 
или които имат непоносимост към антиангинозните лечения от първа линия.
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