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Renovia®l e r c a n i d i p i n e

с плавно начало и продължително антихипертензивно действие1

висок мембранен
разделителен коефициент1

ХипертонияХипертония
МКБ по НЗОК:МКБ по НЗОК:
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Rp./ 1 табл. дневно
В зависимост от индивидуалния отговор на пациента, 
дозата може да се увеличи на 20 mg на ден.1
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Съкратена лекарствена информация

Реновиа 10 mg филмирани таблетки
Реновиа 20 mg филмирани таблетки

Качествен и количествен състав: Реновиа 10 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg 
лерканидипинов хидрохлорид (lercanidipine hydrochloride), еквивалентен  на 9,4 mg лерканидипин 
(lercanidipine). Реновиа 20 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg лерканидипинов 
хидрохлорид (lercanidipine hydrochloride), еквивалентен на 18,8 mg лерканидипин (lercanidipine).
Помощно вещество с известно действие: Една филмирана таблетка Реновиа 10 mg съдържа 
30 mg лактоза монохидрат. Една филмирана таблетка Реновиа 20 mg съдържа 60 mg лактоза 
монохидрат. 
Лекарствена форма: Реновиа 10 mg: Филмирана таблетка. Жълта, кръгла, биконвексна таблетка, 
с делителна черта от едната страна. Делителната черта е само за улесняване на счупването с цел 
по-лес но поглъщане, а не за разделяне на равни дози.
Реновиа 20 mg: Филмирана таблетка. Розова, кръгла, биконвексна таблетка, с делителна черта от 
едната страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.
Терапевтични показания: Лерканидипинов хидрохлорид е показан при възрастни за лечение на 
лека до умерена есенциална хипертония.
Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза е 10 mg перорално един път дневно, 
поне 15 минути преди хранене. В зависимост от индивидуалния отговор на пациента, дозата 
може да се увеличи до 20 mg.
Дозата трябва да се титрира постепенно, защото за да се прояви максималният антихипертензивен 
ефект може да са необходими около 2 седмици. Някои пациенти с незадоволителен контрол от 
един антихипертензивен лекарствен продукт, може да се повлияят благоприятно от добавянето 
на Реновиа 20 mg към лечението с бета-блокер (атенолол), диуретик (хидрохлоротиазид) или 
инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (каптоприл или еналаприл).Тъй като кривата 
доза-отговор е стръмна с плато при дози между 20-30 mg, не се очаква по-добра ефективност при 

по-високи дози, но нежеланите ефекти могат да се увеличат.
Пациенти в старческа възраст: въпреки че според фармакокинетичните данни и клиничния опит 
не се налага корекция на дневната доза, при започване на лечението при пациенти в старческа 
възраст е необходимо особено внимание.
Педиатрична популация: безопасността и ефикасността на Реновиа при деца на възраст до 18 
години не са установени.
Няма налични данни.
Пациенти с бъбречни или чернодробни нарушения:  необходимо е особено внимание 
при започване на лечението при пациенти с леко до умерено нарушена бъбречна или 
чернодробна функция. Въпреки че обичайната препоръчителна доза може да се понася от тези 
пациенти, увеличението на дозата до 20 mg дневно трябва да се осъществява внимателно. 
Антихипертензивният ефект може да се усили при пациенти с чернодробно увреждане и 
следователно е необходимо коригиране на дозата.
Лерканидипин е противопоказан при пациенти с тежки  чернодробни нарушения или при 
пациенти с тежки  бъбречни нарушения (GFR<30 ml/min), включително при пациенти на диализа.
Начин на приложение: Трябва да се предприемат предпазни мерки преди използване или 
прилагане на лекарствения продукт. Лекарството за предпочитане се прилага сутрин, поне 15 
минути преди закуска. Този продукт не трябва да се приема със сок от грейпфрут.
Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните 
вещества; Обструкция на изхода на лявата камера; Нелекувана застойна сърдечна недостатъчност; 
Нестабилна ангина пекторис или наскоро прекаран ( до 1 месец) инфаркт на миокарда; Тежко  
чернодробно увреждане; Тежко бъбречно увреждане (GFR<30 ml/min), включително и пациенти 
на диализа; Едновременно приложение на: силни инхибитори на CYP3A4, циклоспорин, 
грейпфрут или сок от грейпфрут.
Притежател на разрешението за употреба: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 
125, 12489 Berlin, Германия
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КХП Renovia®10 mg и Renovia®  20 mg1


