
 1. Актуална кратка характеристика на  Zofen® plus  
*Тази комбинация от фиксирани дози е показана за пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално само със зофеноприл.

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Информация за медицински специалисти. За допълнителна информация, моля, прочетете кратката характеристика 
на продукта 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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Качествен и количествен състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 28,7 mg зофеноприл (zofenopril) под формата на 30 mg зофеноприл калций (zofenopril calcium) и 12,5 mg хидрохлоротиазид 
(hydrochlorothiazide). Помощни вещества с известно действие: Всяка филмирана таблетка съдържа 56,20 mg лактоза монохидрат. Терапевтични показания: Лечение на лека до умерена 
есенциална хипертония. Тази комбинация от фиксирани дози е показана за пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално само със зофеноприл. Дозировка: Възрастни 
пациенти: Препоръчва се титриране на дозата с отделните компоненти (т.е. зофеноприл и хидрохлоротиазид) преди преминаване към комбинацията от фиксирана доза. Когато е подходящо 
от клинична гледна точка, може да се обмисли директна промяна от монотерапия към фиксирана комбинация. Пациенти без обемен или солеви дефицит: Обичайната ефективна доза е 
една таблетка веднъж дневно. Пациенти, при които се подозира обемен или солеви дефицит: Не се препоръчва употребата на Зофен плюс. Старческа възраст (над 65 години): В старческа 
възраст при нормален креатининов клирънс не е необходима корекция на дозата. В старческа възраст при намален креатининов клирънс (по-малко от 45 ml/min) не се препоръчва употребата 
на Зофен плюс. Педиатрична популация: Безопасността и ефективността на Зофен плюс при деца и юноши под 18 години не е установена. Ето защо употребата му не се препоръчва. Бъбречно 
увреждане и диализа: При пациенти с хипертония и леко увреждане (креатининов клирънс >45 ml/min) може да се прилага веднъж дневно същата доза Зофен плюс, както при пациенти с 
нормална бъбречна функция. При пациенти с умерено до тежко увреждане (креатининов клирънс <45 ml/min) употребата на лекарствения продукт не се препоръчва. При пациенти с тежко 
бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30 ml/min), Зофен плюс е противопоказан. При пациенти с хипертония на диализа не се препоръчва употребата на Зофен плюс. Чернодробно 
увреждане: При пациенти с хипертония и леко до умерено чернодробно увреждане, при които е достигната доза от 30 mg зофеноприл самостоятелно, може да бъде използван същия режим 
на дозиране, както при пациенти с нормална чернодробна функция. При пациенти с хипертония и тежко чернодробно увреждане, Зофен плюс е противопоказан. Начин на приложение: 
Зофен плюс трябва да се прилага веднъж дневно, със или без храна. За да се улесни преглъщането, таблетките може да се счупят на две части, които да се преглътнат една след друга в 
предписания час на приложение. Противопоказания: Втори и трети триместър на бременността; свръхчувствителност към зофеноприл или друг ACE-инхибитор; свръхчувствителност към 
хидрохлоротиазид или други вещества, производни на сулфонамидите; свръхчувствителност към някое от помощните вещества; анамнеза за ангионевротичен оток, свързан с предходно 
лечение с АСЕ-инхибитор; съпътстваща употреба при терапия със сакубитрил/валсартан; Зофен плюс не трябва да се започва по-рано от 36 часа след последната доза сакубитрил/валсартан; 
наследствен/идиопатичен ангионевротичен оток; тежко чернодробно увреждане; тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30 ml/min); билатерална стеноза на бъбречните 
артерии или унилатерална стеноза на бъбречна артерия в случай на единствен бъбрек; едновременната употреба на Зофен плюс 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

Фиксирана комбинация за допълващо се действие 
и адитивен антихипертензивен ефект*1

30 mg/12,5 mg zofenopril calcium/hydrochlorothiazide

МКБ по НЗОК: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2       
код по НЗОК: CG242

Rp. / 1 таблетка дневно1


