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Хипертонията и хиперхолестеролемията са сред водещите 
сърдечно-съдови рискови фактори, свързвани със смърт



Хиперхолестеролемията удвоява сърдечно-съдовия риск при 
пациенти с хипертония

Предиктивен абсолютен 5-годишен сърдечно-съдов риск при пациенти със систолно артериално налягане съответно 110, 120, 
130, 140, 150, 160, 170 и 180 mm Hg. Референтната категория са били жени без диабет, непушачи, на възраст 50 години с общ 
холестерол 4·0 mmol/L и HDL-C 1.6 mmol/L. ССБ: сърдечно-съдова болест, TC: общ холестерол

Хипертония
САН 140, 150, 160, 170 и 180 mm Hg

Хипертония САН 140, 150, 160, 170 и 180 mm Hg
+ хиперхолестеролемия TC 7 mmol/L
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Едновременният контрол на хипертонията и 
хиперхолестеролемията намалява сърдечно-съдовия риск

Въз основа на данни от кохортни/РКП при 7 735 мъже. АН: артериално налягане;TC: общ холестерол

Дългосрочно средно понижение
-14 mm Hg
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Bertrand et al. To be submitted to Cardiovasc Drug Ther. 2015

Аторвастатин/амлодипин/периндоприл 
осигуряват сърдечно-съдова протекция 
при пациенти с хипертония

Подгрупов анализ на ASCOT-LLA.
n=3 792 пациенти с хипертония с най-малко 3 сърдечно-съдови рискови фактора и общ холестерол 6.5 mmol/L.
Проследяване: 3.3 години

В полза на
аторвастатин+амлодипин+периндоприл

Anglo-Scandinavian

Cardiac Outcomes Trial

Подгрупов анализ на пациенти, получавали 
аторвастатин/амлодипин/периндоприл или 

аторвастатин/атенолол/тиазидо-подобен диуретик

Крайна точка Рисково отношение (95% Cl)

СС смъртност, нефатален МИ и инсулт 0.58 (0.40 - 0.85) -42%

-39%

-24%

0.61 (0.38 - 0.97)

0.76 (0.59 - 0.97)

Нефатален МИ, фатална КБС и коронарна 
реваскуларизация

Общо СС инциденти и процедури
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1. Karpov YA et al. High Blood Press Prev. 2015;22(4):417-425.   2. Williams B et al. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104   3. Law MR et al. BMJ. 2003;326(7404):1423.

Ефективен и едновременен контрол и на 
двата рискови фактора*

Lipertance е показан като заместителна терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна болест, в комбинация с първична хиперхолестеролемия 
или смесена хиперлипидемия, при възрастни пациенти , адекватно контролирани с аторвастатин, периндоприл и амлодипин, давани по отделно в същите дози.
*Ефективността е демонстрирана с монокомпонентна терапия поотделно: намаление на LDL-C с аторвастатин и намаление на АН с периндоприл и амлодипин.

P<0.0001 на 3-ти месец
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Намаление на LDL-C (%)
с atorvastatin3
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1. Castellano JM et al. J Am Coll Cardiol. 2014;64:613-621.   2. Selak. BMJ. 2014;348:g3318   3. Thom S et al. JAMA. 2013;310(9):918-929.   4. Patel A et al. Europ J Prev Cardiol. 2015;27(7):920-930   
5. Huffman MD. PLOS Med. 2015;12(8):e1001862.

Комбинациите в една таблетка подобряват 
придържането към лечението

Обичайни грижи vs ФДК
p<0.001

Обичайни грижи vs ФДК
p<0.001

Обичайни грижи vs ФДК
p<0.001

Висок СС риск или установена ССБ, политерапия:
аспирин + статин + 2 антихипертензивни медикамента

IMPACT1,2 n=513, РКП; UMPIRE1,3 n=2004, РКП; Kanyini-GAP1,4 n=623, РКП

Подобряване на придържането към лечението с 44%5

(95% CI 26% to 65%) vs обичайни грижи при пациенти със СС болест или висок СС риск, n=3338
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СЪСТАВ*: Липертанс 10 mg/5 mg/5 mg филмирани таблетки; 20 mg/5 mg/5 mg; 20 mg/10 mg/5 mg; 20 mg/10 mg/10 mg; 40 mg/10 mg/10 mg съдържа 10 mg аторвастатин/5 mg периндоприл аргинин/5 mg 
амлодипин; 20 mg аторвастатин/5 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин; 20 mg аторвастатин/10 mg периндоприл аргинин/5 mg амлодипин; 20 mg аторвастатин/10 mg периндоприл аргинин/10 mg 
амлодипин; 40 mg аторвастатин/10 mg периндоприл аргинин/10 mg амлодипин. Съдържа лактоза монохидрат като помощно вещество. ПОКАЗАНИЯ*: като заместителна терапия за лечение на есенци-
ална хипертония и/или стабилна коронарна болест на сърцето, свързани с първична хиперхолестеролемия или хиперлипидемия от смесен тип при възрастни пациенти, които вече са адекватно контро-
лирани с аторвастатин, периндоприл и амлодипин, прилагани едновременно в същата дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Една таблетка веднъж дневно сутрин преди хранене. Липер-
танс не е подходящ за начално лечение. При необходимост от промяна на дозировката, дозата може да се промени или да се извърши титриране на дозите на отделните компоненти. Едновременно 
приложение: с елбасвир/гразопревир или летермовир дозата на аторвастатин не трябва да надвишава 20 mg/ден. Липертанс не се препоръчва при пациенти приемащи летермовир едновременно с ци-
клоспорин. Пациенти в напреднала възраст и пациенти с бъбречно увреждане: често проследяване на креатинина и на калия. Clcr < 60 ml/min: не е подходящ. Пациенти с чернодробно увреждане: да се из-
ползва с внимание. Липертанс е противопоказан при пациенти с активно чернодробно заболяване. Деца и подрастващи: да не се използва. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свръхчувствителност към активните 
вещества или към други АСЕ инхибитори, или към дихидропиридинови производни или статин, или към някое от помощните вещества, активна чернодробна болест или постоянно повишени серумни 
трансаминази над 3 пъти над горната граница на нормата с неустановена причина, по време на бременност, кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходящи контрацептивни 
мерки (вж. точка БРЕМЕННОСТ* И КЪРМЕНЕ*), едновременна употреба с антивирусни средства за лечение на хепатит С глекапревир/пибрентасвир, тежка хипотония, шок (включително кардиогенен 
шок), обструкция на изходния тракт на лявата камера (напр. хипертрофична обструктивна кардиомиопатия и високостепенна аортна стеноза), хемодинамично нестабилна сърдечна недостатъчност 
след остър миокарден инфаркт, анамнеза за ангиоедем (едем на Quincke), свързана с лечение с ACE инхибитори в миналото, наследствен или идиопатичен ангиоедем, едновременна употреба с алискирен-съ-
държащи продукти при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация (GFR) < 60 ml/min/1,73 m²) (вж. точка ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*), едновременна 
употреба при лечение със сакубитрил/валсартан. Липертанс не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приема на последната доза сакубитрил/валсартан (вж.Предупреждения* и Взаимо-
действия*), екстракорпорални лечения, водещи до контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж. Взаимодействия*), значима двустранна стеноза на бъбречните артерии или стеноза на 
бъбречната артерия на единствен функциониращ бъбрек (вж. Предупреждения*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*: Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ефекти върху черния дроб: трябва 
периодично да се извършват функционални чернодробни изследвания и в случай, че се развие повишено ниво на трансаминазите, трябва да се проведе проследяване до отзвучаване на нарушението. Пре-
кратете лечението, ако се появи жълтеница или забележимо повишаване на нивата на чернодробните ензими (повишаване на трансаминазите, 3 пъти над горните граници на нормата) и при пациенти с 
активна чернодробна болест. Използвайте с повишено внимание при пациенти с чернодробно нарушение, които употребяват значително количество алкохол и/или имат анамнеза за чернодробно заболя-
ване. Ефекти върху скелетната мускулатура: Прекратете лечението, ако креатин киназата (КК) > 10 пъти ГГН или ако се появят мускулни симптоми с повишени нива на креатин киназата (КК) > 5 пъти 
ГГН или ако има съмнения за рабдомиолиза. Необходимо е повишено внимание, когато Липертанс се прилага с определени лекарствени продукти, които могат да повишат плазмената концентрация на 
аторвастатин, което да повиши риска от рабдомиолиза, като например мощните инхибитори на CYP3A4 или транспортните протеини (напр. циклоспорин, кетоконазол, летермовир, ритонавир…). По-
вишен риск от миопатия при едновременна употреба на гемфиброзил и други производни на фибратната киселина, антивирусни средства за лечение на хепатит С, еритромицин, ниацин и езетимиб. 
Едновременното прилагане със системни лекарствени продукти, съдържащи фузидиева киселина или в рамките на 7 дни от спирането на лечението с тях, не се препоръчва. Ако употребата е крайно 
необходима, лечението с Липертанс трябва да се прекрати, докато трае лечението с фузидиева киселина. Интерстициална белодробна болест: при съмнение за такава, лечението трябва да се преуста-
нови. Захарен диабет: При пациентите с диабет трябва внимателно да се наблюдава гликемичният контрол през първия месец от лечението. Пациенти със сърдечна недостатъчност: използвайте с 
повишено внимание. Хипотония: проследяване на кръвното налягане, бъбречната функция и калия при пациенти с повишен риск от симптоматична хипотония (при хиповолемични пациенти или с тежка 
ренин-зависима хипертония) или при пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност (с или без бъбречна недостатъчност) или при пациенти, които страдат от исхемично сърдечно или мозъч-
носъдово заболяване. Преходният хипотоничен отговор не е противопоказание за по-нататъшни дози, след като кръвното налягане се повиши след увеличаване на обема. Аортна стеноза и стеноза на 
митралната клапа/хипертрофична кардиомиопатия: Да се използва с повишено внимание и вж. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Бъбречна трансплантация: Липсва опит при пациенти със скорошна бъбречна 
трансплантация. Реноваскуларна хипертония: При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек, лекувани с ACE инхибитори, съ-
ществува повишен риск от хипотония и бъбречна недостатъчност. Лечението с диуретици може да стане допринасящ фактор. Загубата на бъбречна функция може да настъпи при минимални изменения 
в серумния креатинин дори при пациенти с едностранна стеноза на бъбречната артерия. Нарушена бъбречна функция: проследяване на калия и креатинина; препоръчва се индивидуално титриране на 
дозите на отделните компоненти ако Clcr < 60 ml/min. При пациенти със стеноза на бъбречната артерия може да се увеличи уреята в кръвта и креатинина; при реноваскуларна хипертония риск от 
тежка хипотония и бъбречна недостатъчност. Амлодипин може да се използва в нормални дози при пациенти с бъбречна недостатъчност. Амлодипин не подлежи на диализа. Пациенти на хемодиализа: да 
се използва с повишено внимание. Свръхчувствителност/ангиоедем: прекратете лечението и започнете наблюдение, което да продължи до пълното изчезване на симптомите. Ангиоедем, свързан с оток 
на ларинкса, може да бъде фатален. Комбинирането на периндоприл със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради увеличен 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. Лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на 
последната доза сакубитрил/валсартан. Едновременната употреба на АСЕ инхибитори с NEP инхибитори (напр. рацекадотрил), mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) и глипти-
ни (напр. линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) може да доведе до повишен риск от ангиоедем. Анафилактоидни реакции по време на афереза на липопротеини с ниска плътност 
(LDL-афереза): В редки случаи пациентите са получавали животозастрашаващи анафилактоидни реакции, временно прекъснете лечението преди изследването. Анафилактоидни реакции по време на 
десензибилизация: временно прекъснете лечението преди изследването. Тези реакции се появяват отново при непреднамерено повторно прилагане. Неутропения/агранулоцитоза/тромбоцитопения/



анемия: изключително голямо внимание при пациенти с колагенно съдови заболявания, имуносупресивно лечение с алопуринол или прокаинамид, препоръчително е периодично да се проследява броят на бе-
лите кръвни клетки. Раса: периндоприл може да е по-слабо ефективен и да причинява по-висока честота на ангиоедем при чернокожи пациенти, отколкото при останалите. Кашлица: преминава след 
спиране на лечението. Хирургични операции/анестезия: лечението да се спре един ден преди операцията. Хиперкалиемия: често мониториране на серумния калий при бъбречна недостатъчност, влошава-
не на бъбречната функция, възраст (> 70 години), захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-съхраняващи диуретици, калиеви 
добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол 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 с ангиотензин II рецепторни блокери или с алискирен увеличава риска от хипотония, хиперкалиемия и 
намалена бъбречна функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Затова не се препоръчва двойно блокиране на RAAS. При пациенти с диабетна нефропатия не трябва да се използват едно-
временно ACE инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препоръчва при пациенти с първичен хипералдостеронизъм (които не се влияят от лекар-
ства, действащи чрез инхибиране на системата ренин-ангиотензин). Непоносимост към галактоза/глюкозо-галактозна малабсорбция/обща лактазна недостатъчност: да не се приема. Натрий: не съ-
държа натрий. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: Алискирен (при пациенти със захарен диабет или нарушена бъбречна функция), екстракорпорални лечения, сакубитрил/валсартан, глекапревир/
пибрентасвир. Не се препоръчва: CYP3A4 инхибитори, алискирен, едновременно лечение с ACE инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери, естрамустин, литий, ко-тримаксазол, (тиметоприм/сулфа-
метоксазол), калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид, еплеренон, спиронолактон), калиеви соли, дантролен (инфузия), Грейпфрут или сок от грейпфрут. Едновременна употреба, която 
изисква специално внимание: CYP3A4 индуктори, дигоксин, езетимиб, фузидиева киселина, гемфиброзил/производни на фибратната киселина, транспортни инхибитори, варфарин, противодиабетни 
средства (инсулин, перорални хипогликемични средства), баклофен, нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (НСПВС) (включително ацетилсалицилова киселина ≥ 3 g/ден), рацекадотрил, 
mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус), колхицин, колестипол, перорални контрацептиви, глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), симпатомиметици, 
трициклични антидепресанти/антипсихотици/анестетици, злато, дигоксин, аторвастатин, варфарин или циклоспорин, такролимус, антихипертонични средства и вазодилататори. БРЕМЕННОСТ И 
КЪРМЕНЕ*: Липертанс е противопоказан при бременност и кърмене. ФЕРТИЛИТЕТ*: обратими биохимични промени в главичките на сперматозоидите при някои пациенти, лекувани с калциеви антаго-
нисти. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: способността може да бъде нарушена, ако се появят замайване, главоболие, умора, изтощение или гадене. Препоръчва се повишено внимание, особено в начало-
то на лечението. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ*: Много чести: Оток. Чести: назофарингит, свръхчувствителност, хипергликемия, сомнолентност, замайване, главоболие, дисгеузия, парестезии, 
виене на свят, нарушение на зрението, диплопия, тинитус, палпитации, хипотония (и ефектите свързани с нея), изчервяване, фаринголарингеална болка, епистаксис, кашлица, диспнея, гадене, повръщане, 
абдоминална болка в долната и горната част на корема, диспепсия, диария, констипация, нарушена дефекация, флатуленция, обрив, прурит, подуване на ставите, подуване на глезените, болки в крайни-
ците, артралгия, мускулни спазми, миалгия, болки в гърба, астения, умора, абнормни функционални чернодробни изследвания, повишена креатин киназа в кръвта. Нечести: ринит, еозинофилия, хипогли-
кемия, хипонатриемия, хиперкалиемия, обратима при спиране на лечението, анорексия, безсъние, променливо настроение (включително тревожност), нарушения на съня, депресия, кошмарни сънища, 
тремор, синкоп, хипоестезия, амнезия, аритмия (включително брадикардия, камерна тахикардия и предсърдно мъждене), замъглено виждане, тахикардия, васкулит, бронхоспазъм, сухота в устата, панкре-
атит, оригване, цитолитичен или холестатичен хепатит, уртикария, пурпура, променен цвят на кожата, хиперхидроза, екзантем, алопеция, ангиоедем, пемфигоид, реакции на чувствителност към 
светлина, болки в шията, умора на мускулите, микционни нарушения, никтурия, полакиурия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, гинекомастия, болка в гърдите, болка, общо неразположе-
ние, периферен оток, фебрилитет, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, повишаване на телесното тегло, бели кръвни клетки в урината, понижаване на телесното тегло, падане. Редки: 
тромбоцитопения, състояние на обърканост, периферна невропатия, жълтеница, влошаване на псориазис, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, еритема мултиформе, миопа-
тия, миозит, рабдомиолиза, мускулен разпад, тендинопатия, понякога усложнена с руптура, повишени чернодробни ензими, повишен билирубин в кръвта. Много редки: левкопения/неутропения, агрануло-
цитоза или панцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, понижен хемоглобин и хематокрит, анафилаксия, хипертонус, загуба на слуха, миокарден инфаркт, вторичен 
поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, стенокардия, мозъчен инсулт, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, еозинофилна пневмония, гас-
трит, хиперплазия на венците, жълтеница, бъбречна недостатъчност, ексфолиативен дерматит, лупусоподобен синдром, остра бъбречна недостатъчност. С неизвестна честота: Имуномедиирана 
некротизираща миопатия, екстрапирамидални нарушения (екстрапирамидален синдром). Феномен на Рейно. Синдром на неправилна секреция на антидиуретичния хормон (SIADH) може да се счита като 
много рядко усложнение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*:СВОЙСТВА*: Аторвастатинът е селективен, конкурентен инхибитор на HMG-CoA редуктазата. Периндоприлът е инхиби-
тор на ензима, който преобразува ангиотензин I в ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращия ензим ACE). Амлодипинът е инхибитор на входящия калциев йонен поток от дихидропиридиновата група 
(блокер на бавните канали или антагонист на калциевите йони) и инхибира трансмембранния входящ поток на калциеви йони в сърдечната и съдовата гладка мускулатура. ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА*: Кутия от 10 филмирани таблетки (налична само за Липертанс 10/5/5/ mg). Кутия от 28, 84 (3 контейнера за таблетки от 28), 30, 90 (3 контейнера за таблетки от по 30) или 100 фил-
мирани таблетки за Липертанс 10 mg/5 mg/5 mg; 20 mg/5 mg/5 mg; 20 mg/10 mg/5 mg; 20 mg/10 mg/10 mg; 40 mg/10 mg/10 mg. Притежател на разрешението за употреба: 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 - 55441/19.11.2021
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