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ИБС – причина № 1 за смъртност в глобален мащаб България - в групата с най-висок сърдечно-съдов риск

ХОББ, хронична обструктивна белодробна болест; ССБ, сърдечно-съдова болест 
Рървите 10 причини  за смвъртност. Уеб страница на СЗО Достъпна от юни 2020.
Сърдечно-съдови болести (ССБ) (Уеб страница на СЗО Достъпна от юни 2020.
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..models that do not take into account the competing risk of non-
CVD mortality, tend to overestimate the actual 10-year risk of CVD,
and hence overestimate the potential benefit of treatment.71 The
SCORE2-OP algorithm estimates 5-year and 10-year fatal and non-
fatal CVD events (myocardial infarction, stroke) adjusted for compet-
ing risks in apparently healthy people aged >_70 years.72

SCORE2 and SCORE2-OP are calibrated to four clusters of coun-
tries (low, moderate, high, and very high CVD risk) that are grouped
based on national CVD mortality rates published by the WHO
(Supplementary Table 3 and Figure 4).73 Low-risk countries:

Belgium, Denmark, France, Israel, Luxembourg, Norway, Spain,
Switzerland, the Netherlands, and the United Kingdom (UK).
Moderate-risk countries: Austria, Cyprus, Finland, Germany,
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Portugal, San Marino, Slovenia,
and Sweden. High-risk countries: Albania, Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Kazakhstan,
Poland, Slovakia, and Turkey. Very high-risk countries: Algeria,
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Egypt, Georgia, Kyrgyzstan,
Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Montenegro, Morocco, Republic of
Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, Syria, The Former
Yugoslav Republic (Macedonia), Tunisia, Ukraine, and Uzbekistan. A
multiplier approach has been used for converting CVD mortality

rates to fatal and non-fatal CVD events.74 The SCORE2 algorithm
can be accessed in the ESC CVD Risk app (freely available from app
stores) and in risk charts for the four clusters of countries (Figure 4).
The SCORE2 charts do not apply to persons with documented CVD
or other high-risk conditions such as DM, FH, or other genetic or
rare lipid or BP disorders, CKD, and in pregnant women.
To estimate a person’s 10-year risk of total CVD events, one must

first identify the correct cluster of countries and the accompanying
risk table for their sex, smoking status, and (nearest) age. Within that
table, one then finds the cell nearest to the person’s BP and non-
HDL-C. Risk estimates then need to be adjusted upwards as the per-
son approaches the next age category.

3.2.3.3 Translating cardiovascular disease risk to treatment thresholds
While no risk threshold is universally applicable, the intensity of treat-
ment should increase with increasing CVD risk. In individual cases,
however, no lower threshold of total CVD risk precludes treatment
of risk factors. Conversely, no high threshold for total CVD risk
implies ‘mandatory’ treatment. Across the entire range of CVD risk,
the decision to initiate interventions remains a matter of individual
consideration and shared decision-making (see also section 4.1). In
general, risk factor treatment recommendations are based on

High riskModerate risk Very high riskLow risk

Figure 4 Risk regions based onWorld Health Organization cardiovascular mortality rates.68,72,73
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При пациентите с хипертония и дислипидемия 
сърдечно-съдовият риск е 4 пъти по-висок

Интензивният контрол на АН и холестерола се свързва
с намаляване на прогресията на плаките

Всяко повишение на САН с 20 mm Hg  
удвоява риска от сърдечно-съдова смърт2

Рискът от СС смърт се свързва с повишено АН (mm Hg) Връзка между риска от КБС и повишен LDL-C
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Артериално налягане (mm Hg)
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Отделни мета-анализи на повече от 200 проспективни кохортни проучвания с 
Менделианска рандомизация и рандомизирани проучвания. Над 2 милиона участници, с 
проследяване от повече от 20 милиона човеко-години и над 150 000 нежелани СС събития. 

61 проспективни обсервационни проучвания артериално налягане-смъртност с един милион 
възрастни пациенти без документирана съдова болест при включване в проучването. 

АН, артериално налягане; КБС, коронарна артериална болест; CС, сърдечно-съдов; LDL-C, холестерол на липопротеините с ниска плътност
1. Neaton JD et al. Arch Intern. Med. 1992;152(1):56-64. 2. Lewington S et al. Lancet. 2002;360:1903-1913. 3. Ference BA et al. Eur Heart J. 2017;38(32):2459-2472.
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Проучвания с Менделианска рандомизация 
среден период на проследяване: 52 години
(n=194 427)

Проспективни кохортни проучвания
среден период на проследяване: 12 години
(N=402 501)

Рандомизирани контролирани проучвания
среден период на проследяване: 5 години 
(n=196 552)

Степен на излагане на по-нисък LDL-C (mmol/l)
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Колкото по-високо е нивото на LDL-C,
толкова по-висок е рискът от КБС3
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Интензивният контрол на АН и холестерола се свързва
с намаляване на прогресията на плаките

Chhatriwalla AK et al. J Am Coll Cardiol. 2009;53(13):1110-1115.
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“…най-бавната прогресия на КАБ при пациенти с най-ниски нива на LDL-C и САН…”
“…показва необходимостта от постигане на оптимален контрол на общия риск при пациенти с установена КАБ …”

n=3437 пациeнти с КАБ от 7 клинични проучвания за оценка на промените в атеромния товар на месеци 18-24.
LDL-C: холестерол на липопротеините с ниска плътност; САН, систолно артериално налягане; КАБ, коронарна артериална болест

Общ атеромен обем (ТАV)



Всяко понижение на АН с 10 mm Hg води до
намаление на сърдечно-съдовия рискПридържането към статини - глобален проблем

1. Colantonio L et al. J Am Heart Assoc. 2019;8:e010376

Започнали лечение = пациенти, които не са приемали статини преди настъпването на МИ, но са започнали 
след това; Прекратили лечението = пациенти, спрели терапията със статин след ОМИ; Приемащи  
статини = пациенти, приемали статини преди и продължили след ОМИ. ОМИ, остър миокарден инфаркт
2. Адаптирано по Daskalopoulou SS, et al. Eur Heart J 2008;29:2083-91.

Прекратяването на лечението със статини  
при пациенти с преживян първи ОМИ  

се свързва с по-висока смъртност2

Продължителността на лечение и 
придържането към лечението със статини 

остават ниски, дори след преживян МИ1
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Всяко понижение на АН с 10 mm Hg води до
намаление на сърдечно-съдовия рискПридържането към статини - глобален проблем

СС инциденти Инсулт
Сърдечна 

недостатъчност Обща смъртностКБС

-20%
(95% CI, 0.77 to 0.83)

-27%
(95% CI, 0.68 to 0.77)

-28%
(95% CI, 0.67 to 0.78)

-13%
(95% CI, 0.84 to 0.91)-17%

(95% CI, 0.78 to 0.88)
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Забележка: Систематичен преглед и мета-анализ на широкомащабни проучвания на понижение на АН, публикувани между 1 януари 1966 и 7 юли 2015 г.
АН, артериално налягане; КБС, коронарна болест на сърцето; СС , сърдечно-съдов; CСБ, сърдечно-съдова болест

Адаптирано по Ettehad D, et al. Lancet 2016; 387:957-67.

АН води до СС риск



Дори малка редукция едновременно на АН и холестерола може
да доведе до значително намаление на сърдечно-съдовия риск

намаление
на СС риск

-10%

+ =

1. Emberson J, et al. Eur Heart J 2004;25:484-91. 

За постигане на значим ефект в общата популация трябва да бъдат широко 
използвани стратегии за намаление на високия риск от сърдечно-съдова болест.

намаление
на СС риск

-10%

намаление на 10-годишния
риск от ССБ

-45%

TC 
с 0.6 mmol/l

SBP 
с 15 mm Hg



Двойна сърдечно-съдова протекция  
при пациенти с КАБ1
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Подобряване на 
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* Еуваскор е показан като заместителна терапия като част от лечението на сърдечносъдовия риск (вж. точка 5.1) при възрастни пациенти, които са контролирани добре с аторвастатин и 
периндоприл, прилагани едновременно в същата дозировка, но като отделни продукти

1. Euvascor КХП    2. Rubba P. Drugs. 2007;67(Suppl 1): 17-27.   3. Ferrari R et al. Cardiovasc Drugs Ther. 2010;24(4):331-339.
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СЪСТАВ*: Еуваскор 10 mg/5 mg; Еуваскор 20 mg/5 mg; Еуваскор 40 mg/5 mg; Еуваскор 10 mg/10 mg; Еуваскор 20 mg/10 mg; Еуваскор 40 mg/10 mg твърди капсули съдържащи 10 mg аторвастатин (атор.)/5 mg периндоприл аргинин (пер.); 
20 mg аторвастатин (атор.)/5 mg периндоприл аргинин (пер.); 40 mg аторвастатин (атор.)/5 mg периндоприл аргинин (пер.); 10 mg аторвастатин (атор.)/10 mg периндоприл аргинин (пер.); 20 mg аторвастатин (атор.)/10 mg периндо-
прил аргинин (пер.); 40 mg аторвастатин (атор.)/10 mg периндоприл аргинин (пер.). Съдържа захароза като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: заместителна терапия като част от лечението на сърдечносъдовия риск при възрастни 
пациенти, които са контролирани добре с аторвастатин и периндоприл, прилагани едновременно в същата дозировка, но като отделни продукти. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Една капсула веднъж дневно сутрин преди 
храна. Еуваскор не е подходяща за начално лечение. При необходимост от промяна на дозировката трябва да се извърши титриране на дозите на компонентите поотделно. Стандартната диета, намаляваща нивото на холестерола, 
трябва да продължи по време на лечението. Едновременно прилагане: с типранавир, ритонавир, телапревир или циклоспорин едновременно с Еуваскор, дозата на аторвастатин в Еуваскор не трябва да надвишава 10 mg/ден, а с боце-
превир, елбасвир или гразопревир или летермовир дозата на аторвастатин не трябва да надвишава 20 mg/ден. Еуваскор не се препоръчва при пациенти приемащи летермовир едновременно с циклоспорин. Пациенти в старческа въз-
раст и с бъбречно увреждане: често проследяване на креатинина и на калия. Креатининов клирънс < 60 ml/min: не е подходящо. Чернодробно увреждане: прилагането трябва да става с повишено внимание. Еуваскор е противопоказан при 
пациенти с активно чернодробно заболяване. Педиатрична популация: да не се прилага. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: свръхчувствителност към активните вещества или към други АСЕ инхибитори или към статин, или към някое от по-
мощните вещества в този лекарствен продукт, активна чернодробна болест или трайно, с неустановена причина повишаване на серумните трансаминази превишаващо 3 пъти горната граница на нормата, по време на бременност, 
кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходящи контрацептивни мерки (вж.т. Бременност и кърмене*), едновременна употреба с антивирусни средства за лечение на хепатит С глекапревир/пибрентасвир, 
анамнеза за ангиоедем, свързана с лечение с ACE инхибитори в миналото, наследствен или идиопатичен ангиоедем, съвместното прилагане с алискирен-съдържащи продукти при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане 
(скорост на гломерулна филтрация (GFR) < 60 ml/min/1,73 m²) (вж. т. Взаимодействия* и Фармакодинамични свойства*), едновременната употреба при лечение със сакубитрил/валсартан. Еуваскор не трябва да се започва преди да са 
изминали 36 часа от приема на последната доза сакубитрил/валсартан (вж. т. Предупреждения * и Взаимодействия*), екстракорпорално лечение, водещо до контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж. т. Взаимо-
действия*), начителна двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на бъбречната артерия при един функциониращ бъбрек (вж. т. Предупреждения *). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения и предпазни мерки 
при употреба: Ефекти върху черния дроб: трябва периодично да се извършват функционални чернодробни изследвания и в случай на повишено ниво на трансаминазите, трябва да се извърши проследяване до отзвучаване на нарушение-
то. Спиране на лечението ако се появи жълтеница или забележимо повишаване на нивата на чернодробните ензими (повишаване на серумните трансаминази, което е 3 пъти над горните граници на нормата) и при пациенти с активна 
чернодробна болест. При пациенти с чернодробно увреждане и при пациенти, които употребяват значително количество алкохол и/или имат анамнеза за чернодробно заболяване, прилагането трябва да става с повишено внимание. 
Ефекти върху скелетната мускулатура: спрете лечението ако нивата на креатин киназата е > 10 пъти ГГН или ако се появят мускулни симптоми с нива на креатин киназата е > 5 пъти ГГН или ако има съмнение за рабдомиолиза. Ед-
новременно лечение с други лекарствени продукти: трябва да се подхожда с внимание, когато Еуваскор се прилага с определени лекарствени продукти, които могат да повишават плазмените концентрации на аторвастатина, което 
да доведе до повишен риск от рабдомиолиза, като например мощните инхибитори на CYP3A4 или транспортните протеини (напр. циклоспорин, кетоконазол, летермовир, ритонавир…). Повишен риск от миопатия при едновременната 
употреба на гемфиброзил и други производни на фибратната киселина, антивирусни средства за лечение на хепатит С, еритромицин, ниацин и езетимиб. Не се препоръчва едновременно прилагане с форми за системно приложение на 
фузидиевата киселина или до 7 дни след спиране на лечението. Ако е от съществено значение, лечението с Еуваскор трябва да бъде спряно през целия период на лечението с фузидиева киселина. В много редки случаи се съобщава за 
имуномедиирана некротизираща миопатия (ИМНМ) по време на лечение или след лечение с някои статини. Интерстициална белодробна болест: ако има съмнения, лечението трябва да се прекрати. Захарен диабет: При пациентите с 
диабет трябва внимателно да се наблюдава гликемичният контрол през първия месец от лечението. Хипотония: проследяване на кръвното налягане, бъбречната функция и калия при пациенти с висок риск от симптоматична хипото-
ния (хиповолемични пациенти или при такива с тежка ренин-зависима хипертония) или симптоматична сърдечна недостатъчност (с или без бъбречна недостатъчност), или с исхемично сърдечно или мозъчносъдово заболяване. Преход-
ният хипотоничен отговор не е противопоказание за по-нататъшни дози след като кръвното налягане се повиши след увеличаване на обема. Стеноза на аортната и митралната клапа/хипертрофична кардиомиопатия: да се прилага 
с повишено внимание. Бъбречна трансплантация: липсва опит при скорошна бъбречна трансплантация. Реноваскуларна хипертония: повишен риск от хипотония и бъбречна недостатъчност, при пациенти с двустранна стеноза на 
бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек. Лечението с диуретик може да е допринасящ фактор. Загуба на бъбречна функция може да се появи (дори при минимални промени в серумния креатинин) 
дори при пациенти с едностранна стеноза на бъбречната артерия. Бъбречно увреждане: наблюдение на нивата на калия и креатинина; титриране на дозите на индивидуалните компоненти поотделно ако креатининовия клирънс < 60 
ml/min. При пациенти със стеноза на бъбречната артерия, уреята в кръвта и серумния креатинин може да се повишат; при пациенти с реноваскуларна хипертония съществува повишен риск от тежка хипотония и бъбречна недоста-
тъчност. Пациенти на хемодиализа: анафилактоидни реакции са съобщавани при пациенти, подложени на диализа с високодебитни мембрани; трябва да се обмисли използване на друг тип диализни мембрани. Свръхчувствителност/
ангиоедем: да се спре незабавно и да се започне подходящо наблюдение до пълното изчезване на симптомите. Ангиоедем, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Комбиниране със сакубитрил/валсартан (противопоказано, 
поради повишен риск от ангиоедем). Сакубитрил/валсартан не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза периндоприл. Лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 
36 часа от приема на последната доза сакубитрил/валсартан. Едновременната употреба на АСЕ инхибитори с NEP инхибитори (напр. рацекадотрил), mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) и глиптини (напр. 
линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) може да доведе до повишен риск от ангиоедем (напр. подуване на дихателните пътища или езика, със или без нарушено дишане). Трябва да се подхожда с повишено внимание кога-
то се започва рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) и глиптини (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) при пациент, който вече приема АСЕ инхибитор. Анафилактоидни 
реакции по време на афереза на липопротеини с ниска плътност (LDL-афереза): временно спиране на лечението преди всяка афереза. Анафилактоидни реакции по време на десенситизация: временното спиране на лечението преди всяка 
десенситизация. Тези реакции са се появявали отново при непреднамерено повторно прилагане. Неутропения/агранулоцитоза/тромбоцитопения/анемия: изключително голямо внимание при пациенти с колагенно съдови заболявания, 
имуносупресивно лечение с алопуринол или прокаинамид, периодично да се проследява броят на белите кръвни клетки. Раса: периндоприл може да е по-слабо ефективен и да причинява по-висока честота на ангиоедем при чернокожи па-
циенти, отколкото при останалите. Кашлица: непродуктивна и преминава след спиране на лечението. Хирургични операции/анестезия: лечението трябва да се спре един ден преди операцията. Хиперкалиемия: често мониториране на 
серумния калий при бъбречна недостатъчност, влошаване на бъбречната функция, възраст (> 70 години), захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и съвместното прилагане на калий-съхра-
няващи диуретици, калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол или други медикаменти, свързани с повишаването на серумния калий (напр. хепарин, ко-тримоксазол) и особено антагонисти на алдостерона 
или ангиотензин рецепторни блокери. Комбинация с литий: не се препоръчва. Двойно блокиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS): едновременната употреба на ACE инхибитори, ангиотензин II рецепторни блокери 
или алискирен увеличава риска от хипотония, хиперкалиемия и влошава бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Затова не се препоръчва двойно блокиране на RAAS. При пациенти с диабетна нефропатия 
не трябва да се използват едновременно ACE инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препоръчва при пациенти с първичен хипералдостеронизъм (не реагират на лекарства, 
действащи чрез инхибиране на системата ренин-ангиотензин). Непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразо-изомалтазна недостатъчност: не трябва да се приема. Натрий: Еуваскор съдържа по-мал-
ко от 1 mmol натрий (23 mg) за една капсула, което по същество означава, че не съдържа натрий. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: Алискирен (при пациенти със захарен диабет или нарушена бъбречна функция), екстракорпорал-
ни лечения, сакубитрил/валсартан, глекапревир/пибрентасвир. Не се препоръчва: Мощни CYP3A4 инхибитори, инхибитори на резистентния протеин на рак на гърдата (Breast Cancer Resistant Protein – BCRP), алискирен (при пациенти, 
които нямат диабет нито нарушена бъбречна функция), ко-тримоксазол (триметоприм/сулфаметоксазол), съвместно лечение с ACE инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери, естрамустин, литий, калий-съхраняващи диурети-
ци (напр. триамтерен, амилорид, еплеренон, спиронолактон), калиеви соли, грейпфрут или сок от грейпфрут. Едновременна употреба, която изисква специално внимание: Умерени инхибитори на CYP3A4, CYP3A4 индуктори, дигоксин, 
езетимиб, фузидиева киселина, гемфиброзил/производни на фибратната киселина, инхибитори на транспортните протеини, варфарин, антидиабетни средства (инсулин, перорални хипогликемични средства), баклофен, калий несъхра-
няващи диуретици, рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус), нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (НСПВС) (включително ацетилсалицилова киселина ≥3 g/ден), глиптини (ли-
наглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин). Едновременна употреба, която трябва да се има предвид: колхицин, колестипол, перорални противозачатъчни, симпатомиметици, трициклични антидепресанти/антипсихоти-
ци/анестетици, злато, антихипертензивни средства и вазодилататори. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: Еуваскор е противопоказан по време на бременност и кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходяща 
контрацепция по време на лечението. ФЕРТИЛИТЕТ*. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: При някои пациенти може да се появи ниско кръвно налягане. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ*: Чести: назофарингит, свръхчувствител-
ност, хипергликемия, замайване, главоболие, дисгеузия, парестезия, зрителни нарушения, тинитус, световъртеж, хипотония (и ефектите, свързани с хипотония), фаринголарингеална болка, епистаксис, кашлица, диспнея, гадене, пов-
ръщане, абдоминална болка, в долната и горната част на корема, диспепсия, диария, констипация, флатуленция, обрив, сърбеж, подуване на ставите, болки в крайниците, артралгия, мускулни спазми, миалгия, болки в гърба, астения, 
анормални чернодробни функционални изследвания, повишена креатин киназа в кръвта. Нечести: еозинофилия, хипогликемия, хипонатриемия, хиперкалиемия, обратима при спиране на лечението, анорексия, безсъние, промяна в настро-
ението, нарушения на съня, кошмарни сънища, сънливост, синкоп, хипоастезия, амнезия, замъглено виждане, тахикардия, палпитации, васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, панкреатит, оригване, цитолитичен или холестатичен 
хепатит, уртикария, хиперхидроза, алопеция, ангиоедем, пемфигоид, реакция на фоточувствителност, болки в шията, умора на мускулите, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, умора, болки в гръдния кош, общо неразпо-
ложение, периферен оток, пирексия, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, повишаване на телесното тегло, бели кръвни клетки в урината, падане. Редки: Тромбоцитопения, периферна невропатия, холестаза, влошава-
не на псориазис, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, еритема мултиформе, миопатия, миозит, рабдомиолиза, разкъсване на мускулите, тендинопатия, понякога усложнена с руптура, повишени чернодробни 
ензими, повишен билирубин в кръвта. Много редки: Ринит, левкопения/неутропения, агранулоцитоза/панцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, анафилаксия, състояние на обърканост, мозъчен 
инсулт, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, загуба на слуха, миокарден инфаркт, вероятно вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, стенокардия, аритмия, 
еозинофилна пневмония, чернодробна недостатъчност, лупусоподобен синдром, остро бъбречно увреждане, гинекомастия, понижен хемоглобин и понижен хематокрит. С неизвестна честота: Имуномедиирана некротизираща миопа-
тия. Феномен на Рейно. Синдром на неправилна секреция на антидиуретичния хормон (SIADH) при употребата на други АСЕ инхибитори може да се счита като много рядко усложнение. ПРЕДОЗИРАНЕ* СВОЙСТВА* Аторвастатинът е 
селективен, конкурентен инхибитор на HMG-CoA редуктазата. Периндоприлът е инхибитор на ензима, който преобразува ангиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращ ензим ACE). ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА* 
Опаковка от 10 (само за Еуваскор 10mg/5 mg). Опаковка от 30, 90, (3 контейнера х 30) или 100 твърди капсули Еуваскор 10mg/5 mg, 20mg/5 mg, 40mg/5 mg, 10mg/10 mg, 20mg/10 mg, 40mg/10 mg. Притежател на разрешението за упо-
треба: Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта. Лекарствен продукт по лекарско предписание.
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 ИАЛ - 55439/19.11.2021
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