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Інструкція  для медичного застосування лікарського засобу Бі-Престаріум®* 
Склад*:Бі-ПРЕСТАРIУМ® 5 мг/5 мг, 1 таблетка містить периндоприлу аргініну 5 мг (що відповідає 3,395 мг периндоприлу) та амлодипіну бесилату 6,935 мг (що відповідає 5 мг амлодипіну); Бі-ПРЕСТАРIУМ® 5 мг/10 мг, 1 таблетка містить периндоприлу аргініну 5 мг (що відповідає 3,395 мг периндоприлу) та амлодипіну бесилату 
13,870 мг (що відповідає 10 мг амлодипіну);  Бі-ПРЕСТАРIУМ® 10 мг/5 мг, 1 таблетка містить периндоприлу аргініну 10 мг (що відповідає 6,790 мг периндоприлу) та амлодипіну бесилату 6,935 мг  (що відповідає 5 мг амлодипіну); Бі-ПРЕСТАРIУМ® 10 мг/10 мг, 1 таблетка містить периндоприлу аргініну 10 мг (що відповідає 
6,790 мг периндоприлу) та амлодипіну бесилату 13,870 мг (що відповідає 10 мг амлодипіну); допомiжнi речовини: лактози моногідрат та ін. Фармакологічні властивості*: Периндоприл – інгібітор ферменту, який перетворює ангіотензин І в ангіотензин ІІ (ангіотензинперетворювальний фермент АПФ). Амлодипін є інгібітором 
потоку іонів кальцію, що належить до групи дигідропіридинів (блокатор повільних кальцієвих каналів або антагоніст іонів кальцію) та блокує трансмембранний потік іонів кальцію до клітин гладких м’язів міокарда та судин.  Показання*: Артеріальна гіпертензія та/або ішемічна хвороба серця (якщо необхідне лікування 
периндоприлом та амлодипіном). Протипоказання*: Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-яких інших інгібіторів АПФ, похідних дигідропіридину, будь-якої допоміжної речовини, ангіоневротичний набряк в анамнезі, пов’язаний з попереднім лікуванням інгібіторами АПФ, уроджений або ідіопатичний 
ангіоневротичний набряк, вагітність або планування вагітності (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»*), одночасне застосування з препаратами, які містять діючу речовину аліскірен, пацієнтам з цукровим діабетом або нирковою недостатністю (швидкість клубочкової фільтрації < 60 мл/хв/1,73 м2) 
(див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»*), одночасне застосування з сакубітрилом/валсартаном (див. розділи «Особливості застосування»* і «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»*), екстракорпоральні методи лікування, які призводять до контакту крові 
з негативно зарядженими поверхнями (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»*) значний двобічний стеноз ниркових артерій або стеноз артерії єдиної функціонуючої нирки (див. розділ «Особливості застосування»*), тяжка артеріальна гіпотензія, шок, включаючи кардіогенний шок, 
обструкція виходу з лівого шлуночка (наприклад стеноз аорти тяжкого ступеня), серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда з нестабільною гемодинамікою. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій*: Одночасне застосування протипоказано: аліскірен у пацієнтів, хворих на цукровий діабет, 
або пацієнтів з порушеною функцією нирок, екстракорпоральні методи лікування,  сакубітрил/валсартан.  Не рекомендується одночасне застосування: аліскірен у будь-яких інших пацієнтів, одночасне застосування інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину, естрамустин, Ко-тримоксазол (триметоприм/
сульфаметоксазол),  калійзберігаючі діуретики (наприклад триамтерен, амілорид та інші), солі калію, літій, дантролен (інфузія), не рекомендується застосовувати амлодипін разом із грейпфрутом або грейпфрутовим соком. Препарати, одночасне призначення з якими потребує особливої уваги: цукрознижувальні засоби 
(інсулін, пероральні цукрознижувальні засоби), діуретики, калійзберігаючі діуретики (еплеренон, спіронолактон), рацекадотрил, інгібітори mTOR (наприклад сиролімус, еверолімус, темсиролімус), нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЗЗ), у тому числі аспірин ≥ 3 г на добу, індуктори CYP3A4, інгібітори CYP3A4, 
баклофен. Препарати, одночасне призначення з якими потребує уваги: гліптини (лінагліптин, саксагліптин, ситагліптин, вільдагліптин), симпатоміметики, золото, такролімус, циклоспорин, симвастатин, антигіпертензивні засоби та вазодилататори, кортикостероїди, тетракозактид, альфа-блокатори (празозин, алфузозин, 
доксазозин, тамсулозин, теразозин), аміфостин, трициклічні антидепресанти/антипсихотропні засоби/анестетики. Особливості застосування*: Особливі застереження: Гіперчутливість/Ангіоневротичний набряк: необхідно терміново припинити прийом лікарського засобу Бі-ПРЕСТАРІУМ® і встановити необхідний нагляд за 
станом пацієнта до повного зникнення симптомів. Ангіоневротичний набряк, пов’язаний з набряком гортані, може призвести до летального наслідку. У пацієнтів під час лікування інгібіторами АПФ повідомлялося про рідкісні випадки виникнення інтестинальної ангіоедеми. Одночасне застосування периндоприлу з сакубітрилом/
валсартаном протипоказане через підвищений ризик розвитку ангіоневротичного набряку. Розпочинати застосування сакубітрилу/валсартану слід не раніше ніж через 36 годин після прийому останньої дози периндоприлу. У разі припинення лікування сакубітрилом/валсартаном терапію периндоприлом слід розпочинати не 
раніше ніж через 36 годин після прийому останньої дози сакубітрилу/валсартану. Одночасне застосування інших інгібіторів нейтральної ендопептидази (НЕП) (наприклад рацекадотрилу) та інгібіторів АПФ також може призвести до підвищення ризику розвитку ангіоневротичного набряку. У пацієнтів, які одночасно застосовують 
інгібітори mTOR, можливе підвищення ризику розвитку ангіоневротичного набряку. Анафілактоїдні реакції під час плазмаферезу ліпопротеїдів низької щільності (ЛНЩ): повідомлялося про рідкісні випадки виникнення небезпечних для життя анафілактоїдних реакцій. Розвитку анафілактоїдних реакцій можна уникнути, якщо 
перед проведенням кожного плазмаферезу тимчасово припиняти лікування інгібіторами АПФ. Анафілактоїдні реакції під час десенсибілізуючої терапії: цих реакцій можна уникнути при тимчасовому припиненні застосування інгібіторів АПФ, але реакції можуть виникнути знову при необережному поновленні лікування. 
Нейтропенія/агранулоцитоз/тромбоцитопенія/анемія: периндоприл слід призначати дуже обережно пацієнтам із колагенозами, під час терапії імуносупресорами, алопуринолом або прокаїнамідом. Якщо периндоприл призначають таким пацієнтам, рекомендується періодично контролювати кількість лейкоцитів у крові. 
Реноваскулярна гіпертензія: у пацієнтів із двобічним стенозом ниркових артерій або стенозом артерії єдиної функціонуючої нирки під час лікування інгібіторами АПФ підвищується ризик виникнення артеріальної гіпотензії та ниркової недостатності. Застосування діуретиків може бути сприятливим фактором. Зниження функції 
нирок може супроводжуватись лише незначними змінами рівня креатиніну у сироватці крові навіть у пацієнтів з однобічним стенозом ниркової артерії. Подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС): одночасний прийом інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ або аліскірену підвищує ризик 
виникнення гіпотензії, гіперкаліємії та зниження функції нирок (включаючи гостру ниркову недостатність). Тому подвійна блокада РААС шляхом одночасного прийому інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ або аліскірену не рекомендована. Інгібітори АПФ та блокатори рецепторів ангіотензину ІІ не слід 
застосовувати одночасно пацієнтам з діабетичною нефропатією. Первинний альдостеронізм: пацієнти з первинним гіперальдостеронізмом, як правило, не відповідають на лікування антигіпертензивними лікарськими засобами, які діють шляхом пригнічення ренін-ангіотензинової системи. Тому таким пацієнтам застосовувати 
даний препарат не рекомендується. Запобіжні заходи: Гіпотензія: симптоматична гіпотензія частіше виникає у пацієнтів з гіповолемією або у пацієнтів із тяжкою ренін-залежною гіпертензією. Пацієнтам з високим ризиком виникнення симптоматичної гіпотензії, а також пацієнтам з ішемічною хворобою серця або з 
цереброваскулярними захворюваннями слід ретельно контролювати артеріальний тиск, функцію нирок, а також концентрацію калію у сироватці крові. Транзиторна гіпотензія на початку лікування не є протипоказанням для подальшого прийому препарату, який зазвичай можна продовжувати після відновлення ОЦК та 
нормалізації артеріального тиску. Стеноз аортального та мітрального клапанів/гіпертрофічна кардіоміопатія: слід призначати з обережністю. Порушення функції нирок: При наявності ниркової недостатності (кліренс креатиніну < 60 мл/хв) рекомендується індивідуальний підбір доз кожного з компонентів препарату. Рутинний 
моніторинг рівня калію та креатиніну в крові є частиною звичайної медичної практики для пацієнтів з порушенням функції нирок. На тлі прийому інгібіторів АПФ у деяких пацієнтів з двобічним стенозом ниркових артерій або стенозом артерії єдиної функціонуючої нирки можливе оборотне підвищення концентрації сечовини у 
крові та креатиніну у сироватці крові. Наявність реноваскулярної гіпертензії підвищує ризик виникнення тяжкої гіпотензії та ниркової недостатності. Печінкова недостатність: Рідко прийом інгібіторів АПФ був пов’язаний із синдромом, який починається з холестатичної жовтяниці та розвивається у швидкоплинний некроз печінки, 
іноді з летальним наслідком. Пацієнти, у яких на тлі прийому інгібітору АПФ розвивається жовтяниця або значно підвищується рівень печінкових ензимів, повинні припинити прийом інгібітору АПФ. Расові особливості: інгібітори АПФ частіше спричиняють виникнення ангіоневротичного набряку у пацієнтів негроїдної раси, ніж 
у представників інших рас. Як і інші інгібітори АПФ, периндоприл менш ефективно знижує артеріальний тиск у пацієнтів негроїдної раси з гіпертензією, ніж у представників інших рас. Кашель є непродуктивним. Хірургічне втручання/Анестезія: препарат слід відмінити за один день до хірургічного втручання. Гіперкаліємія: до 
факторів ризику виникнення гіперкаліємії належать ниркова недостатність або зниження функції нирок, вік (понад 70 років), цукровий діабет, дегідратація, гостра серцева декомпенсація, метаболічний ацидоз та одночасне застосування з калійзберігаючими діуретиками, з харчовими добавками, що містять калій, або 
замінниками солі з калієм. Якщо одночасне застосування периндоприлу та будь-якої з вищезазначених речовин вважається доречним, їх слід застосовувати з обережністю та часто контролювати рівень калію в сироватці крові. Пацієнти з цукровим діабетом: необхідно ретельно контролювати рівень глікемії протягом першого 
місяця терапії інгібіторами АПФ. У стані гіпертонічного кризу: безпеку та ефективність застосування амлодипіну доведено не було. Серцева недостатність: таким пацієнтам призначати амлодипін слід з обережністю.  Пацієнти літнього віку: підвищувати дозу пацієнтам літнього віку потрібно з обережністю. У пацієнтів із 
порушенням функції печінки: пацієнтам з порушенням функції печінки тяжкого ступеня може бути необхідним поступовий підбір доз та ретельний моніторинг. Ниркова недостатність: амлодипін не виводиться під час діалізу. Пацієнтам з уродженою непереносимістю галактози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози, 
загальним дефіцитом лактази: не рекомендовано призначати. Вагітність: лікування інгібіторами АПФ слід негайно припинити і, якщо необхідно, замінити іншим лікарським засобом, дозволеним для застосування вагітним. Застосування у період вагітності або годування груддю*: Застосування препарату Бі-ПРЕСТАРІУМ® 
протипоказане у період вагітності. Застосування препарату Бі-ПРЕСТАРІУМ® не рекомендоване у період годування груддю. Фертильність*: Про оборотні біохімічні зміни у головці сперматозоїда повідомлялося у деяких пацієнтів, які лікувалися блокаторами кальцієвих каналів. Здатність впливати на швидкість реакції при 
керуванні автотранспортом або іншими механізмами*: Можливе порушення реакції водія у разі виникнення запаморочення, головного болю, слабкості, стомлюваності або нудоти. Спосіб застосування та дози*: Дорослим слід призначати 1 таблетку на день одноразово, бажано вранці перед прийомом їжі. Таблетка не підлягає 
поділу. Дозу слід підбирати індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням показання для застосування, перебігу захворювання та показників артеріального тиску. Пацієнти з порушенням функції нирок та пацієнти літнього віку: під час лікування необхідно проводити частий контроль рівня креатиніну і калію. Бі-ПРЕСТАРІУМ® 
не слід призначати пацієнтам із кліренсом креатиніну < 60 мл/хв. Порушення функції печінки: необхідно окремо підбирати дозу амлодипіну та периндоприлу.  Діти: не рекомендується призначати дітям. Передозування*. Побічні реакції*: Дуже часто: набряки. Часто: сонливість, запаморочення, головний біль, спотворення смаку 
(дисгевзія), парестезія, порушення зору, двоїння, дзвін у вухах, вертиго, пальпітація, припливи, гіпотензія, задишка, кашель, біль у животі, нудота, блювання, диспепсія, зміна ритму дефекації, діарея, запор, свербіж, висип, екзантема, набряк суглобів (набряк щиколоток), спазми м’язів, підвищена втомлюваність, астенія. 
Нечасто: риніт, еозинофілія, гіперчутливість, гіпоглікемія, гіперкаліємія, гіпонатріємія, безсоння, порушення настрою (включаючи тривогу), депресія, порушення сну,  тремор,  гіпоестезія, непритомність, тахікардія, аритмія (в тому числі брадикардія, шлуночкова тахікардія та фібриляція передсердь), васкуліт, бронхоспазм, 
сухість у роті, ангіоневротичний набряк обличчя, кінцівок, губ, слизових оболонок, язика, голосової щілини та/або гортані, алопеція, пурпура, знебарвлення шкіри, гіпергідроз, кропив’янка,  реакції фоточутливості, пемфігоїд, артралгія, міалгія, біль у спині, порушення сечовипускання, ніктурія, полакіурія (часте сечовипускання), 
ниркова недостатність, еректильна дисфункція, гінекомастія, периферичні набряки, біль у грудній клітці, біль, нездужання, гіпертермія, збільшення маси тіла, зменшення маси тіла, підвищення рівня сечовини у крові, підвищення рівня креатиніну у крові, падіння. Рідко: сплутаність свідомості, посилення симптомів псоріазу, 
підвищення рівня білірубіну у крові, підвищення рівня печінкових ферментів. Дуже рідко: лейкопенія/нейтропенія, агранулоцитоз або панцитопенія, тромбоцитопенія, ензимоспецифічна гемолітична анемія у пацієнтів з уродженою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, гіперглікемія, гіпертонус, периферична 
нейропатія, цереброваскулярні події можуть виникати внаслідок надмірного зниження артеріального тиску у пацієнтів групи високого ризику, стенокардія, інфаркт міокарда, еозинофільна пневмонія, гіперплазія ясен, панкреатит, гастрит, гепатит, жовтяниця, цитолітичний або холестатичний гепатит, підвищення рівня 
печінкових ферментів, ангіоневротичний набряк Квінке, мультиформна еритема, синдром Стівенса – Джонсона; ексфоліативний дерматит, гостра ниркова недостатність, зниження рівня гемоглобіну та гематокриту. Частота невідома: екстрапірамідні розлади (екстрапірамідний синдром), токсичний епідермальний некроліз, 
феномен Рейно. При застосуванні інших інгібіторів АПФ повідомлялося про випадки виникнення синдрому порушення секреції антидіуретичного гормону (СПАДГ). Тому можна розцінювати СПАДГ як ймовірне ускладнення, пов’язане із застосуванням інгібіторів АПФ із частотою виникнення дуже рідко. Упаковка*: По 30 таблеток 
у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток у коробці з картону. Категорія відпуску*: За рецептом.

*Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг, Бі-Престаріум®  5 мг/10 мг,  Бі-Престаріум®  10 мг/5 мг,  Бі-Престаріум®  10 мг/10 мг,  Р/п № UA/8748/01/01, № UA/8748/01/02, № UA/8748/01/03, № UA/8748/01/04, Наказ МОЗ України від 13.07.2018 
№ 1309. Зміни внесено 13.05.2020 № 1128.
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Утримує АТ  
24 години на добу1

Доказаний КВ 
захист пацієнтів2

Для терапії артеріальної гіпертензії та/або ішемічної хвороби серця.
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