
*Максималните серумни нива на торасемид се достигат до 1-2 часа. Бионаличността е около 80-90 %. 
1. Актуална кратка характеристика на лекарствения продукт Trifas® Cor 5mg
2. Актуална кратка характеристика на лекарствения продукт Trifas® 10mg
3. Актуална кратка характеристика на лекарствения продукт Trifas® 200mg
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                                                  
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Бримков диуретик с бърза
резорбция и висока 
бионаличност1,2,3*

torasemide

CF794 за I50.0, I50.1

CG985 за I10
CF796 за I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, 

I13.0, I13.1, I13.2, I50.0, I50.1 

Trifas® 10 mg Trifas® 200 mgTrifas® Cor
Качествен и количествен състав: Всяка таблетка Трифас Кор съдържа 5 mg торасемид 
(torasemide) и 58 mg лактоза монохидрат. Всяка таблетка Трифас 10 mg съдържа 10 mg 
торасемид (torasemide) и 116 mg лактоза монохидрат. Всяка таблетка Трифас 200 mg 
съдържа 200 mg торасемид (torasemide) и 97 mg лактоза монохидрат. Терапевтични 
показания: Трифас Кор е показан за лечение на есенциална хипертония. Трифас Кор и 
Трифас 10 mg са показани за лечение и профилактика на отоци и/или изливи, причинени 
от сърдечна недостатъчност. Трифас 200 mg е показан специално при пациенти с тежко 
нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс под 20 ml за минута и/или концентрация 
на серумния креатинин над 6 mg/dl). За поддържане на остатъчното производство на 
урина при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност, а също и при диализа, ако има 
незначително остатъчно производство на урина (над 200 ml за 24 часа) при наличие на 
отоци, изливи и/или високо кръвно налягане. Употребата на Трифас 200 mg е показана 
само при пациенти с тежко нарушена бъбречна функция, а не при пациенти с нормална 
бъбречна функция. Трифас Кор,  Трифас 10 mg и Трифас 200 mg са показани за възрастни. 
Дозировка: Есенциална хипертония: Лечението започва с ½ таблетка Трифас Кор 
(еквивалентно на 2,5 mg торасемид) дневно. Понижаващото кръвното налягане действие 
на Трифас Кор започва бавно през първата седмица и достига най-висока степен най-късно 
след около 12 седмици. Ако не се постигне нормализиране на кръвното налягане след 
12-седмично лечение с ½ таблетка Трифас Кор (еквивалентно на 2,5 mg торасемид) дневно, 
дозата може да се увеличи до 1 таблетка Трифас Кор (еквивалентно на 5 mg торасемид) 
дневно. По-силен антихипертензивен ефект се постига с по-висока доза, когато изходното 
кръвно налягане е много високо, както и при пациенти с нарушена бъбречна функция. 
Отоци и изливи: Лечението започва с 5 mg торасемид дневно. Тази доза обикновено 
трябва да се приема за поддържаща доза. В случай на недостатъчна ефективност тази доза 
може да се увеличи до 20 mg торасемид дневно в зависимост от тежестта на клиничната 

картина. При недостатъчен ефект от обичайната доза 5 mg торасемид на ден, може да се 
назначи лечение с 10 mg торасемид. В тези случаи се приема по 10 mg торасемид дневно 
и в зависимост от тежестта на състоянието, дозата може да се увеличи до 20 mg торасемид 
дневно. Пациенти с тежко нарушена бъбречна функция: необходимо е внимателно 
проследяване на пациента от лекар по време на лечение с Трифас 200 mg. 
Дозировката трябва да се определи според индивидуалния случай и тежестта на 
бъбречната недостатъчност. Лечението трябва да започне с четвърт таблетка Трифас 200 
mg (еквивалентно на 50 mg торасемид) дневно. В случай на недостатъчно отделяне на 
урина, тази доза може да се увеличи до половин таблетка Трифас 200 mg (еквивалентнo на 
100 mg торасемид) дневно и до максимум от 1 таблетка Трифас 200 mg (еквивалентнo 200 
mg торасемид) дневно. Педиатрична популация: Безопасността и ефикасността при деца 
и юноши на възраст под 18 години не е установена. Ето защо торасемид не трябва да се 
употребява при деца и юноши на възраст под 18 години. Старческа възраст: Не се налага 
промяната в дозата в старческа възраст. Чернодробна недостатъчност: Лечението трябва 
да се провежда с внимание при пациенти с чернодробна недостатъчност, тъй като може 
да се увеличат плазмените нива на торасемид. Противопоказания: свръхчувствителност 
към активното вещество торасемид, сулфанилурейни продукти или някое от помощните 
вещества; бъбречна недостатъчност с анурия; чернодробна кома или прекома; хипотония; 
хиповолемия; хипонатриемия, хипокалиемия; значителни смущения при уринирането 
(напр. причинени от хиперплазия на простатата); кърмене. Забележка: За Трифас 200 mg 
противопоказание е нормална или само леко нарушена бъбречна функция (кретининов 
клирънс над 30 ml за минута и/или серумен креатинин по-малко от 3,5 mg/dl), поради риск 
от тежка загуба на течности и електролити. Притежател на разрешението за употреба: 
Menarini International Operations Luxembourg S.A.1, Avenue de la Gare, L-1611 Люксембург.


