
Tamayra
 (Ramipril/Amlodipine)

Успешната антихипертензивна
 комбинация 

-  Комбиниран медикамент, съдържащ Ramipril – мощен 
  АСЕ-инхибитор с висок тъканен афинитет и Amlodipine – 
  дихидропиридинов калциев антагонист от трета генерация. 

- Значително намалява стойностите на артериалното налягане 
  при пациенти с неусложнена и усложнена артериална хипертония. 

- Осигурява по-добра органна протекция при по-малко странични 
  ефекти.

- Фиксирани дози в една таблетка,подобряващи комплайънса 
  на пациента.

- По-ниска честота на отоците при комбинираното лечение, спрямо
  монотерапията с Amlodipine.

5/5 mg                                                                                              
Код по НЗОК – CG 737    

10/5 mg  
Код по НЗОК – CG 736



Качествен и количествен състав

Тамайра 5 mg/5 mg твърди капсули:
Всяка капсула съдържа 5 mg рамиприл (ramipril) и амлодипинов безилат, 
еквивалентен на 5 mg амлодипин (amlodipine).
Тамайра 10 mg/5 mg твърди капсули:
Всяка капсула съдържа 10 mg рамиприл (ramipril) и амлодипинов безилат, 
еквивалентен на 5 mg амлодипин (amlodipine).

Терапевтични показания
Фиксираната дозова комбинация е показана за лечение на хипертония
при възрастни.

Дозиривка

Препоръчителната доза е една капсула дневно. Максималната дневна 
доза е една капсула 10 mg/10 mg. 

Противопоказания

Свръхчувствителност към рамиприл, амлодипин, други ACE
(ангиотензин конвертиращ ензим) инхибитори, блокери на калциевите
канали или към някои от помощните вещества.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие

Противопоказани комбинации: Алискирен-съдържащи продукти -
едновременната употреба е строго противопоказна при пациенти 
със захарен диабет или умерена до тежка бъбречна недостатъчност 
(GFR) < 60 ml/min/1,73 m2)

Нежелани лекарствени реакции

Профилът на безопасност на рамиприл включва упорита суха кашлица
и реакции, свързани с хипотония. Сериозните нежелани реакции
включват инсулт, инфаркт на миокарда, ангиоедем, хиперкалиемия, 
бъбречно или чернодробно увреждане, панкреатит, тежки кожни 
реакции и неутропения/агранулоцитоза.
Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции по време на 
лечение с амлодипин са сомнолентност, замаяност, главоболие,
палпитации, зачервяване, коремна болка, гадене, отоци на глезените,
оток и умора.
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„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
бул.” Г. М. Димитров” № 1
гр. София 1172, България
тел.: 02/ 962 54 54
факс: 02/ 960 37 03
e-mail: info@tchaikapharma.com


