
Този материал е изработен с цел да Ви запознае накратко ЗАЩО и 
КАК Prestarium-Co Start, като специфична комбинация от perindopril 
и amlodipine, може да бъде Вашата първа стъпка 
в лечението на новодиагностицирани пациенти с 
хипертония. 

РЪКОВОДСТВО 
НА ВОДАЧА

СЪСТАВ*: Prestarium Co start таблетки 3.5 mg/2.5 mg, 7 mg/5 mg, съдържащи 3.5 mg периндоприл аргинин/2.5 mg амлодипин, 7 mg периндоприл аргинин/5 mg 
амлодипин. Съдържа лактоза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: Престариум Ko старт е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни. 
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Престариум Ko старт 3,5 mg/2,5 mg е предназначен за лечение от първа линия на пациенти с артериална хи-
пертония.Препоръчителната начална доза на Престариум Ko старт е 3,5 mg/2,5 mg веднъж дневно за предпочитане сутрин и преди храна. След най-малко 
четири седмици лечение дозата може да се увеличи на 7 mg/5 mg веднъж дневно при пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с Преста-
риум Ko старт 3,5 mg/2,5 mg. Пациенти с бъбречно увреждане: Противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане (CrCl < 30 ml/min). При пациенти-
те с CrCl между 30 ml/min до 60 ml/min) първоначалната препоръчителна доза е 3,5 mg/2,5 mg през ден. При пациентите, чието кръвно налягане не е доста-
тъчно контролирано, дозата от 3,5 mg/2,5 mg може да се приема веднъж дневно. Ако е необходимо, дозата може да се увеличи. Проследяване на креатинина и 
калия. Пациенти с чернодробна недостатъчност: повишено внимание при пациенти с тежко чернодробно увреждане. Пациенти в напреднала възраст: В на-
чалото трябва да се подхожда с повишено внимание в зависимост от бъбречната функция. Бъбречната функция трябва да се наблюдава преди повишаване на 
дозата, особено при пациенти на възраст 75 и повече години. Проследяване на креатинина и калия. Педиатрична популация: Безопасността и ефективност-
та не са установени. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свърхчувствителност към активните вещества, към друг АСЕ-инхибитор или към дехидропиридинови про-
изводни, или към някое от помощните вещества; тежко бъбречно увреждане (вж.т. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), анамнеза 
за ангиоедем, свързан с предшестваща терапия с АСЕ-инхибитори; наследствен/идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър от бременността 
(виж Предупреждения и специални мерки при употреба, Бременност и кърмене), тежка хипотония; шок, в това число кардиогенен шок; обструкция на потока 
на изхода на лява камера (напр. висока степен на аортна стеноза); хемо-динамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт, 
едновременна употреба на Престариум Ко старт с алискирен-съдържащи продукти при пациентите със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост 
на гломерулна филтрация GRF < 60 ml/min/1,73 m2) (виж Лекарствени взаимодействия и Фармакодинамични свойства), екстракорпорално лечение, водещо до 
контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж.т. Взаимодействия); значителна двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на 
бъбречната артерия при един функциониращ бъбрек (вж.т. Предупреждения). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения: Свърхчувствителност/
Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: Прекратяване на лечението и постоянно наблюдение до пълно изчезване на симптомите. Ангионевротичният оток, 
свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Едновременна употреба със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради повишен 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. Ако 
лечението със сакубитрил/валсартан е прекратено, лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на послед-
ната доза сакубитрил/валсартан. Едновременната употреба на други NEP инхибитори (напр.рацекадотрил) и АСЕ инхибитори също може да увеличи риска 
от ангиоедем. Анафилактоидни реакции по време на афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): В редки случаи пациенти са получавали живо-
тозастрашаващи анафилактоидни реакции. Временно спиране на лечението преди всяко изследване. Анафилактоидни реакции по време на десенсибилизация: 
временно прекъсване на лечението преди провеждане на изследванията. Тези реакции могат да се повторят при случайна провокация. Анафилактоидни реак-
ции при пациенти, диализирани с мембрани с висока пропускливост: използване на различен тип диализна мембрана или антихипертензивно средство от друг 
клас Неутропения/Агранулозитоза/Тромбоцитопения/Анемия: изключителна предпазливост при пациенти с колаген-съдова болест, при провеждане на иму-
носупресорна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид, препоръчва се периодично проследяване на броя на левкоцитите. Двойно блокиране на ренин-ан-
гиотензин-алдостероновата система (РААС): едновременната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен повишава 
риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва 
двойно блокиране на РAAС. АСЕ-инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефро-
патия. Първичен алдостеронизъм: не се препоръчва. Бременност: прекратяване на лечението. Ако е подходящо, да се започне алтернативно лечение. Пациен-
ти с бъбречно увреждане: При пациентите с CrCl между 30 ml/min до 60 ml/min) първоначалната препоръчителна доза е 3,5 mg/2,5 mg през ден. Проследяване 
на креатинина и калия. При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек, се наблюдава 
увеличение на кръвната урея и серумния креатинин. Бъбречна трансплантация: не се препоръчва. Реноваскуларна хипертония: повишен риск от хипотония 
и бъбречна недостатъчност при пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на бъбречната артерия при един функциониращ бъб-
рек. Пациенти с нарушена чернодробна функция: В редки случаи ACE инхибиторите са свързвани със синдром, който започва като холестатична жълтеница 
и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (в някои случаи) смърт: прекратяване на лечението ако се появи жълтеница или забележимо повишаване 
на нивата на чернодробните ензими. Пациенти в напреднала възраст: повишено внимание при започване и увеличаване на дозата в зависимост от бъбречна-
та функция. Наблюдение на калия и креатинина. Предпазни мерки: Хипертонична криза: Безопасността и ефективността не са установени. Пациенти със 
сърдечна недостатъчност: да се използва с внимание. Хипотония: Редовно проследяване на кръвното налягане, бъбречната функция и серумните нива на 
калий при пациенти с висок риск от симптоматична хипотония (с изчерпване на кръвния обем или с тежка ренин-зависима хипертония) или с исхемична бо-
лест на сърцето или мозъчно-съдово нарушение. Преходният хипотензивен отговор не е противопоказание за прилагане на допълнителни дози след нормали-
зиране на кръвното налягане чрез обемно заместване. Стеноза на аортната и митрална клапа/хипертрофна кардиомиопатия): Прилагане с повишено внима-
ние. Пациенти от черната раса: Лечението с периндоприл може да бъде по-слабо ефективно и да доведе до по-висока честота на ангиоедем в сравнение с 
пациенти от други раси. Непродуктивна кашлица. Хирургия/Анестезия: прекратяване на лечението в деня преди плановата операция. Хиперкалиемия: Често 
следене на нивото на калия в кръвта при бъбречна недостатъчност, влошаване на бъбречната функция, възраст (>70 години),захарен диабет, дехидратация, 
остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-съхраняващи диуретици или калий-съдържащи заместители на 
трапезна сол. Пациенти с диабет: следене на нивата на кръвната захар в рамките на първия месец от лечението. Галактозна непоносимост/глюкозо-галак-
тозна малабсорбция/общ лактазен дефицит: да не се прилага. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: алискирен, екстракорпорално лече-
ние, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва: естрамустин, калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид), калий (соли), литий, дантролен 
(инфузия). Специални мерки при: антидиабетни лекарствени продукти (инсулин, перорални хипогликемични средства), баклофен, калий несъхраняващи диуре-
тици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр.сиролимус, еверолимус, темсиролимус), нестероидни 
противовъзпалителни средства (НСПВС), в това число аспирин > 3g дневно, индуктори на CYP3A4, инхибитори на CYP3A4. Едновременна употреба, която 
изисква известно внимание: антихипертонични средства (като бета-блокери) и вазодилататори, глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вил-
даглиптин), трициклични антидепресанти/антипсихотични средства/анестетици, смпатомиметици, кортикостероиди, тетракозактид, алфа-блокери 
(празозин, алфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин), амифостин, злато, грейпфрут, такролимус, циклоспорин. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: Не се пре-
поръчва през първия триместър от бременността и в периода на кърмене. Противопоказан през втория и третия триместър от бременността. ФЕРТИ-
ЛИТЕТ*: При пациенти, лекувани с калциеви антагонисти са наблюдавани обратими промени в сперматогенезата. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: 
способността може да бъде нарушена поради възможна поява на замаяност, главоболие, умора, изтощение или гадене. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАК-
ЦИИ*: Много чести: оток. Чести: замаяност, главоболие, сънливост (особено в началото на лечението), дисгеузия, парестезия, зрителни нарушения, дипло-
пия, тинитус, световъртеж, палпитации, зачервяване, хипотония (и ефектите свързани с хипотония), кашлица, диспнея, коремна болка, гадене, повръщане, 
диспепсия, диария, констипация, нарушена дефекация, обрив, екзантема, пруритус, подуване на ставите (подуване на глезените), мускулни спазми, перифе-
рен оток, умора и астения. Нечести: ринит, eозинофилия, свръхчувствителност, хиперкалиемия, хипергликемия, хипонатриемия, хипогликемия, промени в 
настроението (включително тревожност), безсъние, депресия, нарушения на съня, синкоп, хипоестезия, тремор, тахикардия, аритмии (включително бради-
кардия, камерна тахикардия и предсърдно мъждене), васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, хиперхидроза, алопеция, пурпура, обезцветяване на кожата, 
пемфигоид, ангиоедем на лицето, крайниците, устните, лигавичните мембрани, езика, глотиса и/или ларинкса, уртикария, реакция на фоточувствителност, 
еритема мултиформе, болка в гърба, артралгия, миалгия, микционни нарушения, ноктурия, по-често уриниране, бъбречна недостатъчност, еректилна 
дисфункция, гинекомастия, болка в гърдите, неразположение, болка, наддаване на тегло, загуба на тегло, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръв-
та, падане, пирексия. Редки: Обърканост, повишаване на серумния билирубин и чернодробните ензими, влошаване на псориазис. Много редки: Левкопения/неу-
тропения, агранулоцитоза или панцитопения, тромбоцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, хипертония, периферна 
невропатия,  мозъчносъдов инцидент, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, ангина пекторис, миокарден инфаркт 
възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, еозинофилна пневмония, гингивална хиперплазия, панкреатит, гастрит, 
хепатит, жълтеница, хепатит (цитолитичен или холестатичен), оток на Квинке, синдром на Стивънс-Джонсън, ексфолиативен дерматит, остра бъбречна 
недостатъчност, понижение на хемоглобина и хематокрита. С неизвестна честота: екстрапирамидално нарушение(екстрапирамидален синдром), токсична 
епидермална некролиза и феномен на Рейно. Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (СНСАХ) може да се счита като много рядко услож-
нение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*: ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА*: Периндоприл е инхибитор на ензима, който конвертира ан-
гиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим, АСЕ). Амлодипин е инхибитор на входящия калциев йонен поток от дихидропиридиновата 
група (блокер на бавните канали или антагонист на калциевите йони), инхибиращ трансмембранния входящ поток на калциеви йони в сърдечната и съдовата 
гладка мускулатура. ОПАКОВКА*: Кутия, опаковки с 10, 28, 30, 60, 84, 90, 100 или 500 таблетки Prestarium Co start 3.5 mg/2.5 mg, 7mg/5 mg

*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 03.2021

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

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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3. ПО-ДОБРА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ПРОТЕКЦИЯ1

Комбинацията на perindopril/amlodipine осигурява на пациентите дълготрайна кардио-
протекция със значително намаление на сърдечно-съдова и мозъчно-съдова 
смъртност, в сравнение с друга антихипертензивна стратегия.10,11

Нещо повече, разликата в двете стратегии се вижда още на втория месец, а на деветия е 
значително отчетлива.c, 1
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период на лечение.
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*Oбщо за сърдечно-съдови + ренални 
+ глюкометаболитни крайни точки

Time to composite end point (months)

CV: cardiovascular    HCTZ: hydrochlorothiazide    HR: hazard ratio
c Първичната крайна цел на проучването е да се проследи пропорцията пациенти, получаващи всяка 

доза perindopril/amlodipine, чието кръвно било контролирано след титриране на дозата, в сравнение 
с пропорцията, контролирана на предишната доза. Вторичните крайни точки включвали сравнение 
с irbesartan-базирания режим след 6-месечно проследяване. Сравняването включвало степента на 
контрол на АН, степента на отговор към терапията и средните стойности на АН (САН, ДАН, пулсово 
налягане и средно АН). Като допълнение, честотата на възникнали събития (сърдечно-съдови, 
ренални и глюкометаболитни) били изследвани в групата с perindopril/amlodipine и също сравнени с 
тези от irbesartan-базирания режим, с помощта на некоригиран COX-модел. 
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1. ЕФЕКТИВЕН И ПО-БЪРЗ КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНОТО 
НАЛЯГАНЕ2,6

2. ДОБРЕ ПОНОСИМО ЛЕЧЕНИЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
КОМБИНАЦИЯТА НА ACEи И КА8,9

Благодарение на комбинацията от две дългодействащи молекули,7 perindopril и amlodipine, 
Prestarium-CO Start ефективно намалява систоличното артериално налягане.6 Perindopril значително намалява предизвикания от КА оток на глезена.

Като предизвиква пост-капилярна дилатация, perindopril нормализира интракапилярното 
налягане и намалява ексудацията на течности, отговорна за отока.8

Perindopril е с най-ниската честота на лекарство-индуцирана кашлица в класа на ACEи, но 
добавянето на amlodipine значително понижава тази честота.9

ACEи - инхибитор на ангиотензин-конвертиращ ензим    КА - Калциев антагонист
a  Проспективно, отворено, фаза 4 проучване от реалната практика, проведено в 223 медицински 

центъра в Словакия. 2 132 пациенти с хипертония, лекувани, но недобре контролирани, били 
включени. Пациентите били лекувани 3 месеца с фиксирана комбинация perindopril/amlodipine 
5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg и 10mg/10mg.

b Тридесет и три пациента (19 жени, 14 мъже, 42-65 г. възраст) били включени в проучването. 
Пациентите били рандомизирани да получават ifedipine GITS 30 mg със забавено освобождаване 
веднъж дневно, amlodipine 5mg веднъж дневно, indomethacin 50 mg два пъти дневно, или place-
bo два пъти дневно за 2 седмици за елиминиране или намаляване на кашлицата, предизвикана от 
хронична терапия с benazepril.

-58%
 намаление на отока 
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самостоятелноa

-61%
по-малко пациенти 

с кашлицаb

В сравнение с монотерапия като първа стъпка в лечението, комбинацията в една таблетка 
Prestarium-CO Start осигурява по-бързо достигане на контрол при новодиагностицирани 
пациенти с хипертония.2

Също, Prestarium-CO Start успява да поддържа артериалното налягане под контрол през 
цялото денонощие, благодарение на дългия полуживот на perindopril и amlodipine.3

* Препоръчва се първоначалната цел при всички пациенти да бъде достигане на АН < 140 mmHg , а 
при добра поносимост таргетните стойности да бъдат < 130/80 mmHg при повечето пациенти.3
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Този материал е изработен с цел да Ви запознае накратко ЗАЩО и 
КАК Prestarium-Co Start, като специфична комбинация от perindopril 
и amlodipine, може да бъде Вашата първа стъпка 
в лечението на новодиагностицирани пациенти с 
хипертония. 

РЪКОВОДСТВО 
НА ВОДАЧА

СЪСТАВ*: Prestarium Co start таблетки 3.5 mg/2.5 mg, 7 mg/5 mg, съдържащи 3.5 mg периндоприл аргинин/2.5 mg амлодипин, 7 mg периндоприл аргинин/5 mg 
амлодипин. Съдържа лактоза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: Престариум Ko старт е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни. 
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Престариум Ko старт 3,5 mg/2,5 mg е предназначен за лечение от първа линия на пациенти с артериална хи-
пертония.Препоръчителната начална доза на Престариум Ko старт е 3,5 mg/2,5 mg веднъж дневно за предпочитане сутрин и преди храна. След най-малко 
четири седмици лечение дозата може да се увеличи на 7 mg/5 mg веднъж дневно при пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с Преста-
риум Ko старт 3,5 mg/2,5 mg. Пациенти с бъбречно увреждане: Противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане (CrCl < 30 ml/min). При пациенти-
те с CrCl между 30 ml/min до 60 ml/min) първоначалната препоръчителна доза е 3,5 mg/2,5 mg през ден. При пациентите, чието кръвно налягане не е доста-
тъчно контролирано, дозата от 3,5 mg/2,5 mg може да се приема веднъж дневно. Ако е необходимо, дозата може да се увеличи. Проследяване на креатинина и 
калия. Пациенти с чернодробна недостатъчност: повишено внимание при пациенти с тежко чернодробно увреждане. Пациенти в напреднала възраст: В на-
чалото трябва да се подхожда с повишено внимание в зависимост от бъбречната функция. Бъбречната функция трябва да се наблюдава преди повишаване на 
дозата, особено при пациенти на възраст 75 и повече години. Проследяване на креатинина и калия. Педиатрична популация: Безопасността и ефективност-
та не са установени. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свърхчувствителност към активните вещества, към друг АСЕ-инхибитор или към дехидропиридинови про-
изводни, или към някое от помощните вещества; тежко бъбречно увреждане (вж.т. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), анамнеза 
за ангиоедем, свързан с предшестваща терапия с АСЕ-инхибитори; наследствен/идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър от бременността 
(виж Предупреждения и специални мерки при употреба, Бременност и кърмене), тежка хипотония; шок, в това число кардиогенен шок; обструкция на потока 
на изхода на лява камера (напр. висока степен на аортна стеноза); хемо-динамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт, 
едновременна употреба на Престариум Ко старт с алискирен-съдържащи продукти при пациентите със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост 
на гломерулна филтрация GRF < 60 ml/min/1,73 m2) (виж Лекарствени взаимодействия и Фармакодинамични свойства), екстракорпорално лечение, водещо до 
контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж.т. Взаимодействия); значителна двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на 
бъбречната артерия при един функциониращ бъбрек (вж.т. Предупреждения). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения: Свърхчувствителност/
Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: Прекратяване на лечението и постоянно наблюдение до пълно изчезване на симптомите. Ангионевротичният оток, 
свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Едновременна употреба със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради повишен 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. Ако 
лечението със сакубитрил/валсартан е прекратено, лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на послед-
ната доза сакубитрил/валсартан. Едновременната употреба на други NEP инхибитори (напр.рацекадотрил) и АСЕ инхибитори също може да увеличи риска 
от ангиоедем. Анафилактоидни реакции по време на афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): В редки случаи пациенти са получавали живо-
тозастрашаващи анафилактоидни реакции. Временно спиране на лечението преди всяко изследване. Анафилактоидни реакции по време на десенсибилизация: 
временно прекъсване на лечението преди провеждане на изследванията. Тези реакции могат да се повторят при случайна провокация. Анафилактоидни реак-
ции при пациенти, диализирани с мембрани с висока пропускливост: използване на различен тип диализна мембрана или антихипертензивно средство от друг 
клас Неутропения/Агранулозитоза/Тромбоцитопения/Анемия: изключителна предпазливост при пациенти с колаген-съдова болест, при провеждане на иму-
носупресорна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид, препоръчва се периодично проследяване на броя на левкоцитите. Двойно блокиране на ренин-ан-
гиотензин-алдостероновата система (РААС): едновременната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен повишава 
риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва 
двойно блокиране на РAAС. АСЕ-инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефро-
патия. Първичен алдостеронизъм: не се препоръчва. Бременност: прекратяване на лечението. Ако е подходящо, да се започне алтернативно лечение. Пациен-
ти с бъбречно увреждане: При пациентите с CrCl между 30 ml/min до 60 ml/min) първоначалната препоръчителна доза е 3,5 mg/2,5 mg през ден. Проследяване 
на креатинина и калия. При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек, се наблюдава 
увеличение на кръвната урея и серумния креатинин. Бъбречна трансплантация: не се препоръчва. Реноваскуларна хипертония: повишен риск от хипотония 
и бъбречна недостатъчност при пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на бъбречната артерия при един функциониращ бъб-
рек. Пациенти с нарушена чернодробна функция: В редки случаи ACE инхибиторите са свързвани със синдром, който започва като холестатична жълтеница 
и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (в някои случаи) смърт: прекратяване на лечението ако се появи жълтеница или забележимо повишаване 
на нивата на чернодробните ензими. Пациенти в напреднала възраст: повишено внимание при започване и увеличаване на дозата в зависимост от бъбречна-
та функция. Наблюдение на калия и креатинина. Предпазни мерки: Хипертонична криза: Безопасността и ефективността не са установени. Пациенти със 
сърдечна недостатъчност: да се използва с внимание. Хипотония: Редовно проследяване на кръвното налягане, бъбречната функция и серумните нива на 
калий при пациенти с висок риск от симптоматична хипотония (с изчерпване на кръвния обем или с тежка ренин-зависима хипертония) или с исхемична бо-
лест на сърцето или мозъчно-съдово нарушение. Преходният хипотензивен отговор не е противопоказание за прилагане на допълнителни дози след нормали-
зиране на кръвното налягане чрез обемно заместване. Стеноза на аортната и митрална клапа/хипертрофна кардиомиопатия): Прилагане с повишено внима-
ние. Пациенти от черната раса: Лечението с периндоприл може да бъде по-слабо ефективно и да доведе до по-висока честота на ангиоедем в сравнение с 
пациенти от други раси. Непродуктивна кашлица. Хирургия/Анестезия: прекратяване на лечението в деня преди плановата операция. Хиперкалиемия: Често 
следене на нивото на калия в кръвта при бъбречна недостатъчност, влошаване на бъбречната функция, възраст (>70 години),захарен диабет, дехидратация, 
остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-съхраняващи диуретици или калий-съдържащи заместители на 
трапезна сол. Пациенти с диабет: следене на нивата на кръвната захар в рамките на първия месец от лечението. Галактозна непоносимост/глюкозо-галак-
тозна малабсорбция/общ лактазен дефицит: да не се прилага. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: алискирен, екстракорпорално лече-
ние, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва: естрамустин, калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид), калий (соли), литий, дантролен 
(инфузия). Специални мерки при: антидиабетни лекарствени продукти (инсулин, перорални хипогликемични средства), баклофен, калий несъхраняващи диуре-
тици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр.сиролимус, еверолимус, темсиролимус), нестероидни 
противовъзпалителни средства (НСПВС), в това число аспирин > 3g дневно, индуктори на CYP3A4, инхибитори на CYP3A4. Едновременна употреба, която 
изисква известно внимание: антихипертонични средства (като бета-блокери) и вазодилататори, глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вил-
даглиптин), трициклични антидепресанти/антипсихотични средства/анестетици, смпатомиметици, кортикостероиди, тетракозактид, алфа-блокери 
(празозин, алфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин), амифостин, злато, грейпфрут, такролимус, циклоспорин. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: Не се пре-
поръчва през първия триместър от бременността и в периода на кърмене. Противопоказан през втория и третия триместър от бременността. ФЕРТИ-
ЛИТЕТ*: При пациенти, лекувани с калциеви антагонисти са наблюдавани обратими промени в сперматогенезата. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: 
способността може да бъде нарушена поради възможна поява на замаяност, главоболие, умора, изтощение или гадене. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАК-
ЦИИ*: Много чести: оток. Чести: замаяност, главоболие, сънливост (особено в началото на лечението), дисгеузия, парестезия, зрителни нарушения, дипло-
пия, тинитус, световъртеж, палпитации, зачервяване, хипотония (и ефектите свързани с хипотония), кашлица, диспнея, коремна болка, гадене, повръщане, 
диспепсия, диария, констипация, нарушена дефекация, обрив, екзантема, пруритус, подуване на ставите (подуване на глезените), мускулни спазми, перифе-
рен оток, умора и астения. Нечести: ринит, eозинофилия, свръхчувствителност, хиперкалиемия, хипергликемия, хипонатриемия, хипогликемия, промени в 
настроението (включително тревожност), безсъние, депресия, нарушения на съня, синкоп, хипоестезия, тремор, тахикардия, аритмии (включително бради-
кардия, камерна тахикардия и предсърдно мъждене), васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, хиперхидроза, алопеция, пурпура, обезцветяване на кожата, 
пемфигоид, ангиоедем на лицето, крайниците, устните, лигавичните мембрани, езика, глотиса и/или ларинкса, уртикария, реакция на фоточувствителност, 
еритема мултиформе, болка в гърба, артралгия, миалгия, микционни нарушения, ноктурия, по-често уриниране, бъбречна недостатъчност, еректилна 
дисфункция, гинекомастия, болка в гърдите, неразположение, болка, наддаване на тегло, загуба на тегло, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръв-
та, падане, пирексия. Редки: Обърканост, повишаване на серумния билирубин и чернодробните ензими, влошаване на псориазис. Много редки: Левкопения/неу-
тропения, агранулоцитоза или панцитопения, тромбоцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, хипертония, периферна 
невропатия,  мозъчносъдов инцидент, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, ангина пекторис, миокарден инфаркт 
възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, еозинофилна пневмония, гингивална хиперплазия, панкреатит, гастрит, 
хепатит, жълтеница, хепатит (цитолитичен или холестатичен), оток на Квинке, синдром на Стивънс-Джонсън, ексфолиативен дерматит, остра бъбречна 
недостатъчност, понижение на хемоглобина и хематокрита. С неизвестна честота: екстрапирамидално нарушение(екстрапирамидален синдром), токсична 
епидермална некролиза и феномен на Рейно. Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (СНСАХ) може да се счита като много рядко услож-
нение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*: ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА*: Периндоприл е инхибитор на ензима, който конвертира ан-
гиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим, АСЕ). Амлодипин е инхибитор на входящия калциев йонен поток от дихидропиридиновата 
група (блокер на бавните канали или антагонист на калциевите йони), инхибиращ трансмембранния входящ поток на калциеви йони в сърдечната и съдовата 
гладка мускулатура. ОПАКОВКА*: Кутия, опаковки с 10, 28, 30, 60, 84, 90, 100 или 500 таблетки Prestarium Co start 3.5 mg/2.5 mg, 7mg/5 mg

*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 03.2021

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

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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3. ПО-ДОБРА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ПРОТЕКЦИЯ1

Комбинацията на perindopril/amlodipine осигурява на пациентите дълготрайна кардио-
протекция със значително намаление на сърдечно-съдова и мозъчно-съдова 
смъртност, в сравнение с друга антихипертензивна стратегия.10,11

Нещо повече, разликата в двете стратегии се вижда още на втория месец, а на деветия е 
значително отчетлива.c, 1
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Честота на възникнали 
клинични събития*

Irbesartan/HCTZ
n=1 628

HR, 0.811
95% Cl, 0.666; 0.966
P=0.036

* Честота на възникнали събития (сърдечно-съдови + ренални + глюкометаболитни) по време на 9-месечния 
период на лечение.

Perindopril/amlodipine
n=1 605

3 6 9

 -19

*Oбщо за сърдечно-съдови + ренални 
+ глюкометаболитни крайни точки

Time to composite end point (months)

CV: cardiovascular    HCTZ: hydrochlorothiazide    HR: hazard ratio
c Първичната крайна цел на проучването е да се проследи пропорцията пациенти, получаващи всяка 

доза perindopril/amlodipine, чието кръвно било контролирано след титриране на дозата, в сравнение 
с пропорцията, контролирана на предишната доза. Вторичните крайни точки включвали сравнение 
с irbesartan-базирания режим след 6-месечно проследяване. Сравняването включвало степента на 
контрол на АН, степента на отговор към терапията и средните стойности на АН (САН, ДАН, пулсово 
налягане и средно АН). Като допълнение, честотата на възникнали събития (сърдечно-съдови, 
ренални и глюкометаболитни) били изследвани в групата с perindopril/amlodipine и също сравнени с 
тези от irbesartan-базирания режим, с помощта на некоригиран COX-модел. 

1. Poulter N et al. Am J Cardiovasc Drugs. 2019;19(3):313-323.   2. Mancia G et al. J Hypertens. 2015;33(2):401-411.   3. Laurent S et al. J Hypertens. 
2015;33(3):653-661.   4. Williams B et al. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.   5. КХП Prestarium-Co Start.   6. Fleig V et al. Adv Ther. 2018;35:353-366.   
7. Bertrand ME et al. European Heart Journal Sup. (2009) 11 (Sup E), E22-E25.   8. Hatala R et al. Clin Drug Invest. 2012;32(9):603-612.   9. Fogari R et al. Curr 
Ther Res. 1999;60:121-128.   10. Gupta A et al. Lancet. 2018 Sep 29;392(10153):1127-1137.   11. Dahlöf B et al. Lancet. 2005;366(9489):895-906.



Този материал е изработен с цел да Ви запознае накратко ЗАЩО и 
КАК Prestarium-Co Start, като специфична комбинация от perindopril 
и amlodipine, може да бъде Вашата първа стъпка 
в лечението на новодиагностицирани пациенти с 
хипертония. 

РЪКОВОДСТВО 
НА ВОДАЧА

СЪСТАВ*: Prestarium Co start таблетки 3.5 mg/2.5 mg, 7 mg/5 mg, съдържащи 3.5 mg периндоприл аргинин/2.5 mg амлодипин, 7 mg периндоприл аргинин/5 mg 
амлодипин. Съдържа лактоза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: Престариум Ko старт е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни. 
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Престариум Ko старт 3,5 mg/2,5 mg е предназначен за лечение от първа линия на пациенти с артериална хи-
пертония.Препоръчителната начална доза на Престариум Ko старт е 3,5 mg/2,5 mg веднъж дневно за предпочитане сутрин и преди храна. След най-малко 
четири седмици лечение дозата може да се увеличи на 7 mg/5 mg веднъж дневно при пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с Преста-
риум Ko старт 3,5 mg/2,5 mg. Пациенти с бъбречно увреждане: Противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане (CrCl < 30 ml/min). При пациенти-
те с CrCl между 30 ml/min до 60 ml/min) първоначалната препоръчителна доза е 3,5 mg/2,5 mg през ден. При пациентите, чието кръвно налягане не е доста-
тъчно контролирано, дозата от 3,5 mg/2,5 mg може да се приема веднъж дневно. Ако е необходимо, дозата може да се увеличи. Проследяване на креатинина и 
калия. Пациенти с чернодробна недостатъчност: повишено внимание при пациенти с тежко чернодробно увреждане. Пациенти в напреднала възраст: В на-
чалото трябва да се подхожда с повишено внимание в зависимост от бъбречната функция. Бъбречната функция трябва да се наблюдава преди повишаване на 
дозата, особено при пациенти на възраст 75 и повече години. Проследяване на креатинина и калия. Педиатрична популация: Безопасността и ефективност-
та не са установени. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свърхчувствителност към активните вещества, към друг АСЕ-инхибитор или към дехидропиридинови про-
изводни, или към някое от помощните вещества; тежко бъбречно увреждане (вж.т. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), анамнеза 
за ангиоедем, свързан с предшестваща терапия с АСЕ-инхибитори; наследствен/идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър от бременността 
(виж Предупреждения и специални мерки при употреба, Бременност и кърмене), тежка хипотония; шок, в това число кардиогенен шок; обструкция на потока 
на изхода на лява камера (напр. висока степен на аортна стеноза); хемо-динамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт, 
едновременна употреба на Престариум Ко старт с алискирен-съдържащи продукти при пациентите със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост 
на гломерулна филтрация GRF < 60 ml/min/1,73 m2) (виж Лекарствени взаимодействия и Фармакодинамични свойства), екстракорпорално лечение, водещо до 
контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж.т. Взаимодействия); значителна двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на 
бъбречната артерия при един функциониращ бъбрек (вж.т. Предупреждения). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения: Свърхчувствителност/
Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: Прекратяване на лечението и постоянно наблюдение до пълно изчезване на симптомите. Ангионевротичният оток, 
свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Едновременна употреба със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради повишен 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. Ако 
лечението със сакубитрил/валсартан е прекратено, лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на послед-
ната доза сакубитрил/валсартан. Едновременната употреба на други NEP инхибитори (напр.рацекадотрил) и АСЕ инхибитори също може да увеличи риска 
от ангиоедем. Анафилактоидни реакции по време на афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): В редки случаи пациенти са получавали живо-
тозастрашаващи анафилактоидни реакции. Временно спиране на лечението преди всяко изследване. Анафилактоидни реакции по време на десенсибилизация: 
временно прекъсване на лечението преди провеждане на изследванията. Тези реакции могат да се повторят при случайна провокация. Анафилактоидни реак-
ции при пациенти, диализирани с мембрани с висока пропускливост: използване на различен тип диализна мембрана или антихипертензивно средство от друг 
клас Неутропения/Агранулозитоза/Тромбоцитопения/Анемия: изключителна предпазливост при пациенти с колаген-съдова болест, при провеждане на иму-
носупресорна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид, препоръчва се периодично проследяване на броя на левкоцитите. Двойно блокиране на ренин-ан-
гиотензин-алдостероновата система (РААС): едновременната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или алискирен повишава 
риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва 
двойно блокиране на РAAС. АСЕ-инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефро-
патия. Първичен алдостеронизъм: не се препоръчва. Бременност: прекратяване на лечението. Ако е подходящо, да се започне алтернативно лечение. Пациен-
ти с бъбречно увреждане: При пациентите с CrCl между 30 ml/min до 60 ml/min) първоначалната препоръчителна доза е 3,5 mg/2,5 mg през ден. Проследяване 
на креатинина и калия. При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек, се наблюдава 
увеличение на кръвната урея и серумния креатинин. Бъбречна трансплантация: не се препоръчва. Реноваскуларна хипертония: повишен риск от хипотония 
и бъбречна недостатъчност при пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на бъбречната артерия при един функциониращ бъб-
рек. Пациенти с нарушена чернодробна функция: В редки случаи ACE инхибиторите са свързвани със синдром, който започва като холестатична жълтеница 
и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (в някои случаи) смърт: прекратяване на лечението ако се появи жълтеница или забележимо повишаване 
на нивата на чернодробните ензими. Пациенти в напреднала възраст: повишено внимание при започване и увеличаване на дозата в зависимост от бъбречна-
та функция. Наблюдение на калия и креатинина. Предпазни мерки: Хипертонична криза: Безопасността и ефективността не са установени. Пациенти със 
сърдечна недостатъчност: да се използва с внимание. Хипотония: Редовно проследяване на кръвното налягане, бъбречната функция и серумните нива на 
калий при пациенти с висок риск от симптоматична хипотония (с изчерпване на кръвния обем или с тежка ренин-зависима хипертония) или с исхемична бо-
лест на сърцето или мозъчно-съдово нарушение. Преходният хипотензивен отговор не е противопоказание за прилагане на допълнителни дози след нормали-
зиране на кръвното налягане чрез обемно заместване. Стеноза на аортната и митрална клапа/хипертрофна кардиомиопатия): Прилагане с повишено внима-
ние. Пациенти от черната раса: Лечението с периндоприл може да бъде по-слабо ефективно и да доведе до по-висока честота на ангиоедем в сравнение с 
пациенти от други раси. Непродуктивна кашлица. Хирургия/Анестезия: прекратяване на лечението в деня преди плановата операция. Хиперкалиемия: Често 
следене на нивото на калия в кръвта при бъбречна недостатъчност, влошаване на бъбречната функция, възраст (>70 години),захарен диабет, дехидратация, 
остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-съхраняващи диуретици или калий-съдържащи заместители на 
трапезна сол. Пациенти с диабет: следене на нивата на кръвната захар в рамките на първия месец от лечението. Галактозна непоносимост/глюкозо-галак-
тозна малабсорбция/общ лактазен дефицит: да не се прилага. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: алискирен, екстракорпорално лече-
ние, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва: естрамустин, калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид), калий (соли), литий, дантролен 
(инфузия). Специални мерки при: антидиабетни лекарствени продукти (инсулин, перорални хипогликемични средства), баклофен, калий несъхраняващи диуре-
тици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр.сиролимус, еверолимус, темсиролимус), нестероидни 
противовъзпалителни средства (НСПВС), в това число аспирин > 3g дневно, индуктори на CYP3A4, инхибитори на CYP3A4. Едновременна употреба, която 
изисква известно внимание: антихипертонични средства (като бета-блокери) и вазодилататори, глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вил-
даглиптин), трициклични антидепресанти/антипсихотични средства/анестетици, смпатомиметици, кортикостероиди, тетракозактид, алфа-блокери 
(празозин, алфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин), амифостин, злато, грейпфрут, такролимус, циклоспорин. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: Не се пре-
поръчва през първия триместър от бременността и в периода на кърмене. Противопоказан през втория и третия триместър от бременността. ФЕРТИ-
ЛИТЕТ*: При пациенти, лекувани с калциеви антагонисти са наблюдавани обратими промени в сперматогенезата. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: 
способността може да бъде нарушена поради възможна поява на замаяност, главоболие, умора, изтощение или гадене. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАК-
ЦИИ*: Много чести: оток. Чести: замаяност, главоболие, сънливост (особено в началото на лечението), дисгеузия, парестезия, зрителни нарушения, дипло-
пия, тинитус, световъртеж, палпитации, зачервяване, хипотония (и ефектите свързани с хипотония), кашлица, диспнея, коремна болка, гадене, повръщане, 
диспепсия, диария, констипация, нарушена дефекация, обрив, екзантема, пруритус, подуване на ставите (подуване на глезените), мускулни спазми, перифе-
рен оток, умора и астения. Нечести: ринит, eозинофилия, свръхчувствителност, хиперкалиемия, хипергликемия, хипонатриемия, хипогликемия, промени в 
настроението (включително тревожност), безсъние, депресия, нарушения на съня, синкоп, хипоестезия, тремор, тахикардия, аритмии (включително бради-
кардия, камерна тахикардия и предсърдно мъждене), васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, хиперхидроза, алопеция, пурпура, обезцветяване на кожата, 
пемфигоид, ангиоедем на лицето, крайниците, устните, лигавичните мембрани, езика, глотиса и/или ларинкса, уртикария, реакция на фоточувствителност, 
еритема мултиформе, болка в гърба, артралгия, миалгия, микционни нарушения, ноктурия, по-често уриниране, бъбречна недостатъчност, еректилна 
дисфункция, гинекомастия, болка в гърдите, неразположение, болка, наддаване на тегло, загуба на тегло, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръв-
та, падане, пирексия. Редки: Обърканост, повишаване на серумния билирубин и чернодробните ензими, влошаване на псориазис. Много редки: Левкопения/неу-
тропения, агранулоцитоза или панцитопения, тромбоцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, хипертония, периферна 
невропатия,  мозъчносъдов инцидент, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, ангина пекторис, миокарден инфаркт 
възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, еозинофилна пневмония, гингивална хиперплазия, панкреатит, гастрит, 
хепатит, жълтеница, хепатит (цитолитичен или холестатичен), оток на Квинке, синдром на Стивънс-Джонсън, ексфолиативен дерматит, остра бъбречна 
недостатъчност, понижение на хемоглобина и хематокрита. С неизвестна честота: екстрапирамидално нарушение(екстрапирамидален синдром), токсична 
епидермална некролиза и феномен на Рейно. Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (СНСАХ) може да се счита като много рядко услож-
нение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*: ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА*: Периндоприл е инхибитор на ензима, който конвертира ан-
гиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим, АСЕ). Амлодипин е инхибитор на входящия калциев йонен поток от дихидропиридиновата 
група (блокер на бавните канали или антагонист на калциевите йони), инхибиращ трансмембранния входящ поток на калциеви йони в сърдечната и съдовата 
гладка мускулатура. ОПАКОВКА*: Кутия, опаковки с 10, 28, 30, 60, 84, 90, 100 или 500 таблетки Prestarium Co start 3.5 mg/2.5 mg, 7mg/5 mg

*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 03.2021

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

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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3. ПО-ДОБРА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ПРОТЕКЦИЯ1

Комбинацията на perindopril/amlodipine осигурява на пациентите дълготрайна кардио-
протекция със значително намаление на сърдечно-съдова и мозъчно-съдова 
смъртност, в сравнение с друга антихипертензивна стратегия.10,11

Нещо повече, разликата в двете стратегии се вижда още на втория месец, а на деветия е 
значително отчетлива.c, 1
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Честота на възникнали 
клинични събития*

Irbesartan/HCTZ
n=1 628

HR, 0.811
95% Cl, 0.666; 0.966
P=0.036

* Честота на възникнали събития (сърдечно-съдови + ренални + глюкометаболитни) по време на 9-месечния 
период на лечение.

Perindopril/amlodipine
n=1 605

3 6 9

 -19

*Oбщо за сърдечно-съдови + ренални 
+ глюкометаболитни крайни точки

Time to composite end point (months)

CV: cardiovascular    HCTZ: hydrochlorothiazide    HR: hazard ratio
c Първичната крайна цел на проучването е да се проследи пропорцията пациенти, получаващи всяка 

доза perindopril/amlodipine, чието кръвно било контролирано след титриране на дозата, в сравнение 
с пропорцията, контролирана на предишната доза. Вторичните крайни точки включвали сравнение 
с irbesartan-базирания режим след 6-месечно проследяване. Сравняването включвало степента на 
контрол на АН, степента на отговор към терапията и средните стойности на АН (САН, ДАН, пулсово 
налягане и средно АН). Като допълнение, честотата на възникнали събития (сърдечно-съдови, 
ренални и глюкометаболитни) били изследвани в групата с perindopril/amlodipine и също сравнени с 
тези от irbesartan-базирания режим, с помощта на некоригиран COX-модел. 
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