ЯКІСНИЙ ЛІЗИНОПРИЛ
ВІД КОМПАНІЇ «АУРОБІНДО»

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ПРЕПАРАТУ АУРОЛАЙЗА

Форма випуску: Таблетки.

Протипоказання.
• Підвищена чутливість до лізиноприлу або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

Показання:

• Підвищена чутливість до інших інгібіторів АПФ.

• Есенціальна гіпертензія.

• Ангіоневротичний набряк в анамнезі під час попереднього
лікування інгібіторами АПФ.

• Cерцева недостатність (симптоматичне лікування).
• Гострий інфаркт міокарда (короткотривале лікування
(6 тижнів) гемодинамічно стабільних пацієнтів не пізніше ніж
через 24 години після гострого інфаркту міокарда).

• Спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк. ІІ або
ІІІ триместри вагітності.

• Лікування початкової нефропатії у пацієнтів, хворих на цукровий діабет ІІ типу з артеріальною гіпертензією.

• Дитячий вік.

Способ застосування та дози: Ауролайза рекомендовано
приймати перорально 1 раз на добу приблизно в один і той
самий час. Абсорбція лізиноприлу не залежить від прийому
їжі. Дозу препарату необхідно підбирати індивідуально згідно з профілем пацієнта та показниками артеріального тиску.
Есенціальна гіпертензія. Лізиноприл можна застосовувати як
монотерапію або у комбінації з іншими антигіпертензивними
препаратами. Початкова доза. Рекомендована початкова доза
зазвичай становить 10 мг. У пацієнтів з дуже активною ренін-ангіотензин-альдостероновою системою (особливо при реноваскулярній артеріальній гіпертензії, надлишковому виведенні
натрію хлориду та/або дегідратації, серцевій декомпенсації або
тяжкій артеріальній гіпертензії) може спостерігатися надмірне
зменшення артеріального тиску після прийому першої дози.
Тому на початку лікування такі пацієнти повинні перебувати
під наглядом лікаря, початкова рекомендована доза становить
2,5*-5 мг. Пацієнти з нирковою недостатністю також потребують зменшеної початкової дози (див. таблицю). Підтримуюча
доза. Звичайна ефективна підтримуюча доза становить 20 мг
1 раз на добу. Якщо при застосуванні призначеної дози протягом 2-4 тижнів не досягнуто бажаного терапевтичного ефекту,
в подальшому дозу можна збільшити. Максимальна добова
доза не повинна перевищувати 80 мг. На початку лікування
лізиноприлом може розвинутися артеріальна гіпотензія. Це
найбільш вірогідно у пацієнтів, які вже застосовують діуретики.
Оскільки у цих пацієнтів може спостерігатися дегідратація та/
або надлишкове виведення натрію хлориду, препарат необхідно застосовувати з обережністю. Якщо це можливо, прийом
діуретиків слід призупинити за 2-3 доби до початку терапії лізиноприлом. Пацієнтам з артеріальною гіпертензією, які не можуть припинити застосування діуретиків, терапію лізиноприлом
потрібно розпочинати з дози 5 мг. Необхідно проводити контроль функції нирок та рівня калію в плазмі крові. Подальший
режим дозування лізиноприлу слід встановлювати згідно з показниками артеріального тиску. За необхідності можна поновити терапію діуретиками. Серцева недостатність. Пацієнтам із
симптомами серцевої недостатності лізиноприл рекомендовано призначати як додаткову терапію до лікування діуретиками
та, за наявності показань, з дигіталісом або бета-блокаторами.
Лікування лізиноприлом можна розпочинати з початкової дози
2,5* мг 1 раз на добу під медичним наглядом для визначення
початкового впливу препарату на артеріальний тиск. Лікування лізиноприлом необхідно розпочати протягом 24 годин після
першої появи симптомів, однак лікування не слід розпочинати,
якщо систолічний артеріальний тиск менший 100 мм рт. ст. Перша доза лізиноприлу становить 5 мг (перорально), наступна
(через 24 години) – 5 мг, через 48 годин – 10 мг і потім по 10 мг
1 раз на добу. Пацієнтам з низьким систолічним тиском (120 мм
рт. ст. або нижчим) на початку лікування або у перші 3 доби після інфаркту слід призначати низьку дозу лізиноприлу – 2,5* мг
перорально.
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• Період годування груддю.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Вагітність. Застосування інгібіторів АПФ не рекомендоване
протягом І триместру вагітності. Застосування інгібіторів АПФ
протипоказане протягом ІІ та ІІІ триместрів вагітності. Період
годування груддю. Оскільки інформація щодо можливості застосування лізиноприлу під час годування груддю відсутня,
прийом лізиноприлу не рекомендується. Діти. Ефективність та
безпека застосування препарату у дітей не встановлені. Тому
не рекомендується застосування препарату Ауролайза дітям.
Побічні реакціі. Докладну інформацію щодо побічних реакцій
див. у інструкції для медичного застосування.
Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Лізиноприл
є інгібітором пептидилдипептидази. Лізиноприл інгібує АПФ,
який є каталізатором перетворення ангіотензину І в ангіотензин
ІІ, якому властива судинозвужувальна дія. Також ангіотензин ІІ
стимулює секрецію альдостерону у корі надниркових залоз.
Пригнічення АПФ призводить до зменшення концентрації ангіотензину ІІ в плазмі крові, що спричинює зниження вазоконстрикції та зменшення секреції альдостерону, а також може
призвести до зростання концентрації калію у сироватці крові.
Хоча припускають, що механізм, згідно з яким лізиноприл зменшує показники артеріального тиску, – це первинне пригнічення
ренін-альдостеронової системи, лізиноприл чинить гіпотензивну дію навіть у пацієнтів з низькою реніновою гіпертензією.
АПФ ідентичний кіназі ІІ, ензиму, який розщеплює брадикінін.
Артеріальний тиск починає знижуватися через годину після перорального прийому препарату, максимальний гіпотензивний
ефект досягається через 6 годин. Тривалість дії лізиноприлу
становить близько 24 годин та залежить від дози. У деяких
випадках досягнення оптимального зниження артеріального
тиску відбувається через 2 – 4 тижні після початку терапії. При
тривалому лікуванні антигіпертензивний ефект препарату не
знижується. При раптовому припиненні лікування швидкого
або суттєвого підвищення (до вихідного рівня) артеріального
тиску не виникає.
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Інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров’я.
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Реєстраційне посвідчення № UA/11563/01/01; UA/11563/01/02; UA/11563/01/03. Наказ МОЗ України №313 від 08.05.2014.

АУРОЛАЙЗА. 1 таблетка містить 5 мг або 10 мг, або 20 мг лізиноприлу.

