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CG 953 за МКБ по 
НЗОК: I11.0,I11.9,I12.0,

I12.9,I13.0,I13.1,I13.2
CG 955 за I10

CG 144 за МКБ по 
НЗОК: I11.0,I11.9,I12.0,

I12.9,I13.0,I13.1,I13.2
CG 424 за I10

CА 011 за МКБ по 
НЗОК: I11.0,I11.9,I12.0,

I12.9,I13.0,I13.1,I13.2
CА 012 за I10

1. Актуални кратки характеристики на Tensar® 10 mg, Tensar® 20 mg, Tensar® 40 mg  
Лекарствени продукти по лекарско предписание. Информация за медицински специалисти. За допълнителна информация, моля, прочетете кратките характеристики на продуктите 
или се обърнете към Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 90, е-mail: bcsofia@berlin-chemie.com
Безплатна линия за съобщаване на нежелани лекарствени реакции: 0800 80 828                                                                            
BG-TEN-01-2022-v01-vision Дата на одобрение: декември 2021

Качествен и количествен състав: Всяка филмирана таблетка Тенсар 10 mg съдържа 10 
mg олмесартан медоксомил и 61,6 mg лактоза монохидрат. Всяка филмирана таблетка 
Тенсар 20 mg съдържа 20 mg олмесартан медоксомил и 123,2 mg лактоза монохидрат. 
Всяка филмирана таблетка Тенсар 40 mg съдържа 40 mg олмесартан медоксомил и 246,4 
mg лактоза монохидрат.
Терапевтични показания: Лечение на есенциална хипертония при възрaстни. Лечение 
на хипертония при деца и юноши от 6 до 18 годишна възраст.
Дозировка: Възрастни: Препоръчителната начална доза на олмесартан медоксомил е 
10 mg олмесартан медоксомил един път дневно. При пациенти, при които тази доза не 
е достатъчна за постигане на контрол на артериалното налягане, дозата на олмесартан 
медоксомил може да се увеличи до 20 mg един път дневно като оптимална доза. Ако 
е необходимо допълнително понижение на артериалното налягане, дозата може да се 
увеличи максимално до 40 mg олмесартан медоксомил дневно или може да се прибави 
лечение с хидрохлоротиазид. Старческа възраст (65 години или повече): Не се налага 
прецизиране на дозата в старческа възраст. Бъбречнo увреждане: При пациенти с леко до 
умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 20-60 ml/min) максималната доза 
е 20 mg олмесартан медоксомил един път дневно, поради ограничен опит с по-високи 
дози при тези пациенти. Не се препоръчва приложението на олмесартан медоксомил при 
пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 20 ml/min). Чернодробно 
увреждане: Не се изисква корекция на дозата при пациенти с леко чернодробно 
увреждане. При пациенти с умерено чернодробно увреждане се препоръчва начална 

доза от 10 mg олмесартан медоксомил еднократно дневно и максималната доза не 
трябва да надвишава 20 mg еднократно дневно. Няма опит с олмесартан медоксомил 
при пациенти с тежко чернодробно увреждане и поради това приложението не се 
препоръчва при тези пациенти. Олмесартан медоксомил не трябва да се използва при 
пациенти с билиарна обструкция. Педиатрична популация: Деца и юноши от 6 до 18 
годишна възраст: препоръчителната начална доза на олмесартан медоксомил при деца 
и юноши от 6 до 18 годишна възраст е 10 mg олмесартан медоксомил веднъж дневно. 
При деца, при които кръвното налягане не се контролира адекватно с тази доза, дозата 
на олмесартан медоксомил може да се увеличи до 20 mg веднъж дневно. Олмесартан 
медоксомил не трябва да се използва при деца под 1-годишна възраст. 
Начин на приложение: Тенсар таблетки трябва да се приемат по едно и също време 
всеки ден, със или без храна, с достатъчно количество течност. Таблетката не трябва да 
се дъвче.
Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое 
от помощните вещества. Втори и трети триместър на бременността. Билиарна 
обструкция. Едновременната употреба на Тенсар с алискирен-съдържащи продукти е 
противопоказана при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане (GFR < 60 
ml/min/1,73 m2).
Притежател на разрешението за употреба: Menarini International Operations Luxembourg 
S.A., 1, Avenue de la Gare,  L-1611, Люксембург
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