
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE I 
 

LIJST VAN DE NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET 
GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS / HOUDERS VAN DE 

VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN 
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Lidstaat 
 

Houder van de 
vergunning voor het in de 
handel brengen 
 

Aanvrager 
 

(Fantasie)naam Sterkte Farmaceutische 
vorm

Toedieningsweg   

 

Bulgarije 
 

Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije 

 Dironorm 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

Tsjechië 
 

 Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije 

Lisonorm*1 
 

10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

Estland  
 

 Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije. 

Dironorm 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

Hongarije 
 

Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije. 

 Lisonorm 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

Letland 
 

 Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije. 

Dironorm 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

Litouwen 
 

 Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije. 

Dironorm 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

Polen 
 

 Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije. 

Dironorm 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

                                                      
1 In afwachting van naamsgoedkeuring 
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Lidstaat 
 

Houder van de 
vergunning voor het in de 
handel brengen 
 

Aanvrager 
 

(Fantasie)naam Sterkte Farmaceutische 
vorm 

Toedieningsweg 

Roemenië  
 

 Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije. 

Lisonorm 10 mg/5 mg 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

Slowakije 
 

 Gedeon Richter Plc. 
1103 Boedapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Hongarije. 

Dironorm 10 mg/5 mg tabletten oraal gebruik 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE II 
 

WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES EN REDENEN, OPGESTELD DOOR HET EMEA  
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WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES 
 

SAMENVATTING VAN DE WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN LISONORM 
EN AANVERWANTE NAMEN (ZIE BIJLAGE I) 

 

Lisonorm is een nieuwe vaste-dosiscombinatie van 10 mg lisinopril (een ACE-remmer) en 5 mg 
amlodipine (een calciumantagonist), die is geïndiceerd voor patiënten met een bloeddruk die met 
lisinopril en amlodipine, concomitant in dezelfde dosis toegediend, bevredigend onder controle is 
gebracht. De aanvrager, Gideon Richter, wenste in een aantal lidstaten (Tsjechië, Estland, Litouwen, 
Letland, Polen, Roemenië en Slowakije) een vergunning voor het in de handel brengen middels de 
wederzijdse-erkenningsprocedure, met Hongarije als rapporterende lidstaat. Er werd een 
verwijzingsprocedure krachtens artikel 29 gestart vanwege de bedenkingen die Tsjechië en Letland 
naar voren brachten met betrekking tot de potentieel ernstige risico’s voor de volksgezondheid 
vanwege onvoldoende bewijs voor bio-equivalentie, omdat de aanvrager in de oorspronkelijk 
overgelegde bio-equivalentiestudie niet de “originators” (Aulin Gel) als referentiegeneesmiddel had 
gebruikt, maar de generieke geneesmiddelen met één component.  

 
Conform de registratie-eisen (CHMP/EWP/191583/2005) moet een formeel bewijs van bio-
equivalentie worden overgelegd, een ruime therapeutische ervaring worden aangetoond en adequaat 
een baten-risicoverhouding worden vastgesteld voor nieuwe combinatiegeneesmiddelen met een vaste 
dosis waarvoor substitutie-indicatie wordt geclaimd. Voor Lisonorm (de nieuwe combinatie van 
lisinopril 10 mg/amlodipine 5 mg) was geen positieve baten-risicoverhouding vastgesteld, gezien het 
feit dat de bio-equivalentiestudie die oorspronkelijk werd ingediend, niet met de juiste controle was 
uitgevoerd, en dat de voorlopige resultaten van een nieuwe bio-equivalentiestudie (nr. 67289) geen 
volledige beoordeling van de baten-risicoverhouding mogelijk maakten.  
 
De aanvrager erkende de beperkingen die het gevolg waren van de geneesmiddelkeuze in de 
oorspronkelijke, centrale bio-equivalentiestudie, en voerde een studie uit (protocolnummer: 67289) om 
de bio-equivalentie te onderzoeken van LISONORM FORTE (vaste combinatie van amlodipine 10 mg 
en lisinopril 20 mg), concomitante toediening van NORVASC 10 mg (bevat amlodipine 10 mg) en 
PRINIVIL 20 mg (bevat lisinopril 20 mg) en LISONORM (vaste combinatie van amlodipine 5 mg en 
lisinopril 10 mg) onder nuchtere omstandigheden.  
 
De farmacokinetische parameters van amlodipine en lisinopril werden met Bioequiv 3.5-software 
berekend, waarbij een model-onafhankelijke aanpak werd toegepast. De aanvrager overlegde deze 
farmacokinetische resultaten van amlodipine en lisinopril, tezamen met de semilogaritmische 
gemiddelde plasmaconcentratie-tijdcurves. Tevens werden de geometrisch gemiddelde ratio’s, de 
90%-betrouwbaarheidsintervallen en de corresponderende intra-individuele variatiecoëfficiënten voor 
de Cmax, AUC0-t en AUC0-∞ voor amlodipine en lisinopril gepresenteerd.  
 
Het CHMP was over het geheel genomen van mening dat de aanvrager adequaat heeft gereageerd door 
de resultaten van een additionele studie, BES No.67289, te overleggen en formeel bewijs van bio-
equivalentie heeft aangetoond. De globale opzet van de studie was vooraf goed in het protocol 
gespecificeerd en werd als acceptabel beoordeeld. De proefpersonen werden geselecteerd op basis van 
geschikte inclusiecriteria en het toedieningsschema was gestandaardiseerd, waarbij factoren die 
invloed op farmacokinetische interacties kunnen hebben, waren uitgesloten. Het bemonsteringsinterval 
en de uitwasperiode werden als voldoende lang beschouwd, terwijl de statistische evaluatie eveneens 
juist was. Vloeistofchromatografie-massaspectometrie/massaspectrometrische methoden werden 
gevalideerd voor analyse van beide componenten, en de stabiliteit van de monsters gedurende de tijd 
dat ze werden opgeslagen, werd gedocumenteerd.  
 
Op basis van de overgelegde gegevens kon worden geconcludeerd dat er voor zowel amlodipine 10 
mg als lisinopril 20 mg bio-equivalentie is na toediening van enkelvoudige orale doses van 
LISONORM FORTE, concomitante toediening van NORVASC 10 mg en PRINIVIL 20 mg, of 
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toediening van LISONORM (vaste combinatie van amlodipine 5 mg en lisinopril 10 mg). De 90%-
betrouwbaarheidsintervallen die voor de AUC(0-t), AUC(0-inf) en Cmax werden berekend, lagen voor 
beide componenten (lisinopril en amlodipine ) binnen het bereik van 0,8-1,25. 
 
Wat de veiligheid betreft, vielen drie proefpersonen uit. In totaal werden 96 post-
toedieningsbijwerkingen gerapporteerd door 35 van de 48 proefpersonen die minstens één dosis van 
de studiemedicatie kregen. Zoals te verwachten voor dit type geneesmiddelen was hoofdpijn de 
bijwerking die het vaakst werd gerapporteerd. Tevens was er een hoge incidentie van QT-verlenging, 
die bij 16,7% van de proefpersonen (n = 8) werd gezien. De incidentie van de QT-verlenging was bij 
de drie behandelingsopties gelijk, en er waren geen statistisch significante verschillen tussen de QTc-
waarden vóór en na de toediening. Samenvattend: tussen de drie onderzochte behandelingen waren er 
geen verschillen in bijwerkingen die met de toediening van amlodipine en lisinopril verband hielden, 
terwijl de resultaten van de studie geen aanvullende veiligheidsproblemen aan het licht brachten. 
 
 
REDENEN  
 
Overwegende dat 
 
- de aanvrager een bio-equivalentiestudie, nr. 67289, heeft overgelegd, waarin wordt aangetoond dat 
het onderzoeksgeneesmiddel eenzelfde farmacokinetisch profiel voor amlodipine en lisinopril in de 
vaste-dosiscombinatie produceert als de referentiegeneesmiddelen (monocomponenten),  
 
- bio-equivalentie met de monocomponenten adequaat is aangetoond; 
 
- het veiligheidsprofiel van het onderzoeksgeneesmiddel geen verschillen ten opzichte van beide 
referentiebehandelingen laat zien wat de bijwerkingen betreft die met de toediening van amlodipine en 
lisinopril verband houden, 
 
 
adviseert het CHMP goedkeuring van de vergunning(en) voor het in de handel brengen van Lisonorm 
en aanverwante namen ( zie bijlage I), waarvoor de samenvatting van de productkenmerken, 
etikettering en bijsluiter zijn weergegeven in bijlage III. 
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BIJLAGE III  
 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, 
ETIKETTERING EN BIJSLUITER 
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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Lisonorm en bijbehorende namen (zie Bijlage I) 10/5 mg tabletten 
[Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke tablet bevat 10 mg lisinopril (als dihydraat) en 5 mg amlodipine (als besilaat). 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Tablet 
 
Witte of gebroken-witte, ronde, platte tablet met schuine rand met een breuklijn aan de ene kant en 
„A+L” gegraveerd aan de andere kant. Diameter: ongeveer 8 mm. 
De breuklijn dient uitsluitend om het breken te vergemakkelijken zodat de tablet gemakkelijker te 
slikken is en niet om hem in gelijke doses te verdelen. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Behandeling van essentiële hypertensie. 
 
Lisonorm is geïndiceerd als substitutietherapie voor patiënten met een bloeddruk die adequaat onder 
controle wordt gehouden met gelijktijdig op hetzelfde dosisniveau gegeven lisinopril en amlodipine. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
De aanbevolen dosis is eenmaal daags één tablet. De maximale dagelijkse dosis is één tablet. Daar de 
absorptie niet worden beïnvloed door voedsel, kan Lisonorm ongeacht maaltijden worden ingenomen. 
 
Patiënten met nierfunctiestoornis 
Om de optimale aanvangsdosis en onderhoudsdosis van patiënten met nierfunctiestoornis te bepalen, 
dienen de patiënten individueel getitreerd te worden met de individuele componenten lisinopril en 
amlodipine. Lisonorm is uitsluitend geïndiceerd voor patiënten bij wie de optimale onderhoudsdosis 
lisinopril en amlodipine is getitreerd op respectievelijk 10 mg en 5 mg. Tijdens de behandeling met 
Lisonorm dienen de nierfunctie, serumkalium- en serumnatriumspiegels gemonitord te worden. In het 
geval van verslechtering van de nierfunctie dient gestopt te worden met het gebruik van Lisonorm en 
dient dit vervangen te worden door de adequaat aangepaste individuele componenten. 
 
Patiënten met leverfunctiestoornis 
De eliminatie van amlodipine kan worden verlengd bij patiënten met leverfunctiestoornis. Voor 
dergelijke gevallen zijn geen exacte doseringsaanbevelingen bepaald en daarom dient men bij 
patiënten met leverfunctiestoornis voorzichtig te zijn met dit geneesmiddel. 
 
Kinderen en adolescenten 
Lisonorm wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege een gebrek aan 
gegevens over veiligheid en werkzaamheid. 
 
Bejaarden (> 65 jaar) 

 9



Bij klinische onderzoeken was er geen aan leeftijd gerelateerde verandering in de werkzaamheid of het 
veiligheidsprofiel van amlodipine of lisinopril. Om de optimale onderhoudsdosis voor bejaarde 
patiënten te vinden dienen zij individueel getitreerd te worden met behulp van de vrije combinatie van 
lisinopril en amlodipine. Lisonorm is uitsluitend geïndiceerd voor patiënten bij wie de optimale 
onderhoudsdosis lisinopril en amlodipine is getitreerd op respectievelijk 10 mg en 5 mg (zie rubriek 
4.4). 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
• Overgevoeligheid voor lisinopril of voor enige andere angiotensineconverterende 

enzym(ACE)remmer. 
• Overgevoeligheid voor amlodipine of voor enige andere dihydropyridinederivaten. 
• Overgevoeligheid voor één van de hulpstoffen. 
• Ernstige hypotensie. 
• Een voorgeschiedenis van angio-oedeem gerelateerd aan eerdere ACE-remmertherapie. 
• Erfelijk of idiopathisch angio-oedeem (zie rubriek 4.4). 
• Hemodynamisch significante obstructie in de uitstroombaan van het linker ventrikel 

(aortastenose, hypertrofische cardiomyopathie), mitralisstenose of cardiogene shock. 
• Hartfalen na acuut myocard-infarct (tijdens de eerste 28 dagen). 
• Instabiele angina pectoris (exclusief Prinzmetal-angina). 
• Zwangerschap en borstvoeding (zie rubriek 4.6). 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Symptomatische hypotensie 
Substantiële verlaging van de bloeddruk en vandaar symptomatische hypotensie kan optreden bij 
patiënten met volume- en /of natriumdepletie als gevolg van diuretische therapie, verlies van vloeistof 
van andere origine zoals excessieve diaforese, langdurig braken en/of diarree (zie rubriek 4.2). Bij 
hypotensie dient de patiënt op de rug gelegd te worden en dient indien nodig aanvullende vloeistof 
intraveneus (intraveneuze infusie van fysiologische zoutoplossing) te worden toegediend. Natrium- 
en/of volumedepletie dient te worden gecorrigeerd vóór men begint met de behandeling met Lisonorm. 
Na toediening van de aanvangsdosis dient de magnitude van antihypertensief effect nauwlettend te 
worden gemonitord.  
 
Aorta- en mitralisstenose, obstructieve hypertrofische cardiomyopathie  
Zoals met alle vasodilatatoren dient men voorzichtig te zijn met het toedienen van Lisonorm aan 
patiënten met obstructie in de uitstroombaan van het linker ventrikel en met stenose van de valvula 
mitralis. 
 
Nierfunctiestoornis 
Sommige patiënten met hypertensie zonder duidelijke reeds bestaande vasculaire nierziekte hebben 
verhogingen in bloedureum en serumcreatinine ontwikkeld, gewoonlijk licht en van voorbijgaande 
aard, met name wanneer angiotensineconverterende enzymremmers gelijktijdig met een diureticum 
zijn gegeven. Het is waarschijnlijker dat dit zich voordoet bij patiënten met reeds bestaande 
nierfunctiestoornis.  
Bij sommige patiënten met bilaterale nierslagaderstenose of met een stenose van de slagader naar een 
enkele nier, die zijn behandeld met angiotensineconverterende enzymremmers, is verhogingen in 
bloedureum en serumcreatinine, gewoonlijk reversibel na het stoppen met de therapie, opgemerkt. Dit 
is met name waarschijnlijk bij patiënten met nierinsufficiëntie. Om de optimale onderhoudsdosis van 
patiënten met nierfunctiestoornis te bepalen, dienen de patiënten individueel getitreerd te worden met 
de individuele componenten lisinopril en amlodipine. Lisonorm is uitsluitend geïndiceerd voor 
patiënten met getitreerde optimale onderhoudsdosis lisinopril en amlodipine van respectievelijk 10 mg 
en 5 mg.  
In het geval van verslechtering van de nierfunctie dient gestopt te worden met Lisonorm en dient dit 
vervangen te worden door de therapie met adequaat aangepaste individuele componenten. 
Dosisreductie en/of stoppen met het diureticum kan eveneens noodzakelijk zijn. 
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Angio-oedeem  
Angio-oedeem van het gezicht, extremiteiten, lippen, tong, glottis en/of larynx is gemeld bij patiënten 
die werden behandeld met angiotensineconverterende enzymremmers, inclusief lisinopril. In 
dergelijke gevallen dient men onmiddellijk te stoppen met Lisonorm en dient de patiënt onder 
nauwlettend medisch toezicht te worden gehouden tot volledige en blijvende oplossing van 
symptomen is opgetreden. 
 
Wanneer de zwelling beperkt blijft tot het gezicht, de lippen en extremiteiten, verdwijnt het 
gewoonlijk spontaan; desondanks kunnen antihistaminica nuttig zijn bij het verlichten van de 
symptomen. 
 
Angio-oedema vergezeld van laryngeaal oedeem is mogelijk fataal. Wanneer de oedemateuze zwelling 
de tong, glottis of larynx betreft of waarschijnlijk obstructie van de luchtwegen veroorzaakt; dient men 
onmiddellijk aan te vangen met noodbehandeling. Toepasselijke maatregelen omvatten de subcutane 
toediening van 0,3-0,5 mg adrenaline-epinefrine of de trage intraveneuze toediening van 0,1 mg 
adrenaline, gevolgd door glucocorticoïden en antihistaminica, met gelijktijdige monitoring van vitale 
levensfuncties. 
 
Angiotensineconverterende enzymremmers veroorzaken een hoger percentage angio-oedeem bij 
zwarte patiënten dan bij niet-zwarte patiënten. 
 
Intestinaal oedeem is zelden gemeld bij patiënten die werden behandeld met ACE-remmers. Deze 
patiënten klaagden over buikpijn (al dan niet met misselijkheid en braken); in sommige gevallen was 
er geen eerder gezichtsangio-oedeem en waren C-1-esterasespiegels normaal. Het angio-oedeem werd 
gediagnosticeerd door middel van procedures inclusief CT-scan of echografie of tijdens een 
chirurgische ingreep en symptomen verdwenen na het stoppen met de ACE-remmer. Intestinaal angio-
oedeem dient te worden opgenomen in de differentiële diagnose van patiënten op ACE-remmers die 
klagen over buikpijn. 
 
Anafylactoïde reacties bij hemodialysepatiënten  
Anafylactische shock is gemeld bij patiënten die werden gedialyseerd met polyacrylonitrilmembraan 
(bijv. AN 69) en gelijktijdig werden behandeld met een ACE-remmer, daarom dient deze combinatie 
te worden vermeden. Bij deze patiënten wordt het gebruik van een ander type dialysemembraan of een 
andere klasse antihypertensivum aanbevolen. 
 
Anafylactoïde reacties tijdens aferese van lipoproteïnen met lage dichtheid (LDL)  
Patiënten die ACE-remmers ontvangen tijdens aferese van lipoproteïnen met lage dichtheid (LDL) met 
dextransulfaat hebben levensbedreigende anafylactoïde reacties ondervonden. Deze reacties werden 
vermeden door de therapie met ACE-remmers voorafgaand aan elke aferese tijdelijk op te schorten. 
 
Bijen-/wespengifdesensibilisatie  
Patiënten die ACE-remmers ontvingen tijdens desensibilisatie met gif van Hymenoptera (bijv. wesp, 
bij) hebben anafylactoïde reacties ondervonden. Deze levensbedreigende reacties kunnen worden 
vermeden door tijdelijk te stoppen met de behandeling met ACE-remmers. 
 
Hepatotoxiciteit  
ACE-remmers zijn in zeer zeldzame gevallen in verband gebracht met een syndroom dat begint met 
cholestatische geelzucht of hepatitis en zich ontwikkelt tot zich snel uitbreidende necrose en (soms) 
overlijden. Men weet niet hoe het mechanisme van dit syndroom werkt. Patiënten die Lisonorm-
tabletten ontvangen en die geelzucht of duidelijke verhogingen van leverenzymen ontwikkelen dienen 
te stoppen met Lisonorm en geschikte medische follow-up te ontvangen. 
 
Leverfunctiestoornis 
Bij patiënten met leverfunctiestoornis wordt de halfwaardetijd van amlodipine verlengd. Daar er geen 
dosisaanbevelingen zijn vastgesteld, dient men daarom voorzichtig te zijn met het toedienen van dit 
geneesmiddel, waarbij de verwachte voordelen en mogelijke risico’s van de behandeling individueel 
dienen te worden afgewogen.  
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Hematologische toxiciteit  
In zeer zeldzame gevallen zijn neutropenie, agranulocytose, trombocytopenie en anemie gemeld bij 
patiënten die ACE-remmers ontvingen (zie rubriek 4.8). Bij patiënten met normale nierfunctie en geen 
andere complicerende factoren, doet neutropenie zich zelden voor. Neutropenie en agranulocytose zijn 
reversibel na het stoppen met de ACE-remmer. Bij patiënten met vasculaire collageenziekte, therapie 
met immunosuppressiva, behandeling met allopurinol of procaïnamide of een combinatie van deze 
complicerende factoren dient men uitermate voorzichtig te zijn met het gebruik van Lisonorm, met 
name bij een reeds bestaande nierfunctiestoornis. Een aantal van deze patiënten heeft ernstige infecties 
ontwikkeld, die in bepaalde gevallen niet reageerden op intensieve behandeling met antibiotica. 
Wanneer bij dergelijke patiënten Lisonorm wordt gebruikt, wordt periodieke monitoring van witte 
bloedceltellingen geadviseerd en dient men patiënten te instrueren elk teken van infectie te melden. 
 
Hoesten 
Bij het gebruik van ACE-remmers heeft men vaak hoesten gemeld. Een kenmerk is dat de hoest niet-
productief, persistent is en verdwijnt na het stoppen met de behandeling. Door ACE-remmer 
geïnduceerde hoest dient gezien te worden als een onderdeel van de differentiële diagnose van hoesten. 
 
Chirurgische ingreep/algehele anesthesie  
Bij patiënten die een grote chirurgische ingreep ondergaan of tijdens anesthesie met middelen die 
hypotensie produceren kan lisinopril angiotensine-II-vorming secundair aan compensatorische 
renineafgifte blokkeren. Wanneer hypotensie optreedt, waarschijnlijk als gevolg van een consequentie 
van dit mechanisme, kan dit worden gecorrigeerd door volume-expansie 
 
Bejaarden 
Wanneer ouderdom in verband wordt gebracht met vermindering van de nierfunctie zijn aanpassingen 
van de Lisonorm-dosis voor patiënten met nierfunctiestoornis van toepassing (zie rubriek 4.2). 
 
Hyperkaliëmie  
Bij sommige  patiënten die werden behandeld met ACE-remmers zijn verhogingen van 
serumkaliumspiegels  opgemerkt. Patiënten die gevaar lopen hyperkaliëmie te ontwikkelen zijn onder 
meer die patiënten met nierfunctiestoornis, diabetes mellitus, acute hartdecompensatie, dehydratie, 
metabole acidose of gelijktijdig gebruik van kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen of 
kaliumbevattende zoutsubstituten of alle geneesmiddelen die verband houden met verhogingen van 
serumkaliumspiegels (bijv. heparine). Wanneer gelijktijdig gebruik van de bovengenoemde 
substanties noodzakelijk is, wordt regelmatige monitoring van serumkaliumspiegels aanbevolen (zie 
rubriek 4.5). 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Interacties in verband met lisinopril 
Substanties die de kaliumspiegels beïnvloeden: Kaliumsparende diuretica (bijv. spironolacton, 
amiloride en triamtereen), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutsubstituten en andere 
substanties die kaliumspiegels kunnen verhogen (bijv. heparine) kunnen leiden tot hyperkaliëmie in 
combinatie met ACE-remmers, met name bij patiënten met nierfunctiestoornis en andere reeds 
bestaande aandoeningen (zie rubriek 4.4). Wanneer een geneesmiddel dat kaliumspiegels beïnvloedt in 
combinatie met lisinopril voorgeschreven dient te worden wordt monitoring van serumkaliumspiegels 
geadviseerd. Daarom dient gelijktijdige toediening zorgvuldig overwogen te worden en alleen 
uitermate voorzichtig en onder regelmatig monitoring van zowel serumkaliumspiegels als 
nierfunctie te worden ondernomen.  
 
Diuretica: Bij toevoeging van een diureticum aan de behandeling van een patiënt die Lisonorm 
ontvangt, is het antihypertensieve effect gewoonlijk additief (zie rubriek 4.4). Lisinopril mitigeert het 
kaliuretische effect van diuretica. 
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Andere antihypertensiva: Gelijktijdig gebruik van deze middelen kan de hypotensieve effecten van 
Lisonorm verhogen. Gelijktijdig gebruik met glyceryltrinitraat en andere nitraten of andere 
vasodilatatoren kunnen de bloeddruk verder verlagen. 
 
Tricyclische antidepressiva/antipsychotica/anesthetica/narcotica:  Gelijktijdig gebruik met ACE-
remmers kan resulteren in verdere verlaging van de bloeddruk (zie rubriek 4.4).  
 
Alcohol versterkt het hypotensieve effect. 
 
Allopurinol, procaïnamide, cytostatica of immunosuppressiva (systemische corticosteroïden) kunnen 
leiden tot een verhoogd risico van leukopenie bij gelijktijdige toediening met ACE-remmers. 
 
Antacida verlagen de biologische beschikbaarheid van het gelijktijdige gebruik van ACE-remmers. 
Sympathomimetica kunnen de antihypertensieve effecten van ACE-remmers verlagen; patiënten 
dienen zorgvuldig te worden gemonitord om te bevestigen dat het gewenste effect wordt verkregen. 
 
Antidiabetica: Epidemiologische onderzoeken hebben gesuggereerd dat gelijktijdige toediening van 
ACE-remmers en antidiabetica (insulines, orale hypoglycaemica) een verhoogd 
bloedglucoseverlagend effect kan hebben met risico van hypoglykemie. Dit verschijnsel scheen 
waarschijnlijker tijdens de eerste weken van combinatiebehandeling en bij patiënten met 
nierfunctiestoornis. 
 
Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s): Chronische toediening van NSAID’s, 
inclusief acetylsalicylzuur in hoge dosering ≥ 3 g/dag, kan het antihypertensieve effect van een ACE-
remmer verlagen.  
NSAID’s en ACE-remmers oefenen een additief effect uit op de verhoging van serumkalium en 
kunnen resulteren in een verslechtering van de nierfunctie. De effecten zijn gewoonlijk reversibel. 
Acuut nierfalen kan zich in zeldzame gevallen voordoen, met name bij patiënten met 
gecompromitteerde nierfunctie zoals bejaarden of personen met uitdrogingsverschijnselen. 
 
Lithium: Lithiumeliminatie kan worden verlaagd tijdens gelijktijdig gebruik van ACE-remmer en 
daarom dienen serumlithiumspiegels te worden gemonitord. 
  
Interacties in verband met amlodipine 
CYP3A4-remmers: Een onderzoek onder bejaarde patiënten heeft aangetoond dat diltiazem het 
metabolisme van amlodipine remt, waarschijnlijk via CYP3A4, (de plasmaconcentratie stijgt met 
ongeveer 50% en het effect van amlodipine wordt verhoogd). De mogelijkheid dat meer potente 
remmers van CYP3A4 (d.w.z. ketoconazol, itraconazol, ritonavir) de plasmaconcentratie van 
amlodipine sterker kunnen verhogen dan diltiazem kan niet worden uitgesloten. Men dient voorzichtig 
te zijn bij gelijktijdig gebruik. 
 
CYP3A4-inductors:  Gelijktijdige toediening met anticonvulsiva (bijv. carbamazepine, fenobarbital, 
fenytoïne, fosfenytoïne, primidon), rifampicine, kruidenpreparaten die sint-janskruid (Hypericum 
perforatum) bevatten kunnen leiden tot verlaagde plasmaconcentraties van amlodipine. Klinisch 
monitoren is geïndiceerd, met mogelijke doseringsaanpassing van amlodipine tijdens de behandeling 
met de inductor en na het staken van de behandeling. Men dient voorzichtig te zijn bij gelijktijdig 
gebruik. 
 
Overige: Bij monotherapie is amlodipine veilig toegediend met thiazidediuretica, bètablokkers, ACE-
remmers, langwerkende nitraten, sublinguale nitroglycerine, digoxine, warfarine, atorvastatine, 
sildenafil, antacida (aluminiumhydroxidegel, magnesiumhydroxide, simeticon), cimetidine, niet-
steroïde anti-inflammatoire pharmaca, antibiotica en orale hypoglycaemica. 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
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Het gebruik van ACE-remmers wordt niet aanbevolen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap 
en zij zijn gecontra-indiceerd tijdens het tweede en derde trimester.  
 
Epidemiologisch bewijs met betrekking tot het risico van teratogeniciteit na blootstelling aan ACE-
remmers tijdens het eerste trimester van de zwangerschap is niet overtuigend geweest; een kleine 
toename van het risico kan echter niet worden uitgesloten. Van blootstelling aan therapie met ACE-
remmers tijdens het tweede en derde trimester is bekend dat het humane foetotoxiciteit (verminderde 
nierfunctie, oligohydramnion, schedelossificatieretardatie) en neonatale toxiciteit (nierfalen, 
hypotensie, hyperkaliëmie) induceert.  
 
Hoewel van sommige dihydropyridineverbindingen is vastgesteld dat zij teratogeen zijn bij dieren, 
verschaffen gegevens bij de rat en het konijn voor amlodipine geen bewijs voor een teratogeen effect 
(zie rubriek 5.3). Er is echter geen klinische ervaring met het gebruik van amlodipine  tijdens 
zwangerschap. Dienovereenkomstig is amlodipine gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap. 
 
Bij adequaat gecontroleerde klinische onderzoeken is geen ervaring beschikbaar met het gebruik van 
Lisonorm bij zwangere vrouwen. Dientengevolge is Lisonorm gecontra-indiceerd tijdens 
zwangerschap (zie rubriek 4.3). 
 
Wanneer zwangerschap is gediagnosticeerd dient behandeling met Lisonorm onmiddellijk gestopt te 
worden. Patiënten die van plan zijn zwanger te worden dienen van Lisonorm overgeschakeld te 
worden op alternatieve antihypertensieve behandelingen die een vastgesteld veiligheidsprofiel hebben 
voor gebruik tijdens zwangerschap. 
 
Borstvoeding 
Lisonorm wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven, daar lisinopril kan worden 
uitgescheiden in moedermelk (zie rubriek 4.3). Het is niet bekend of amlodipine wordt uitgescheiden 
in moedermelk.  
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Lisonorm kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloeden (met name 
tijdens de aanvangsperiode van de behandeling).  
 
4.8 Bijwerkingen 
 
Tijdens een gecontroleerd klinisch onderzoek (n=195) was de incidentie van bijwerkingen niet hoger 
bij proefpersonen die beide werkzame stoffen gelijktijdig ontvingen dan bij patiënten op monotherapie. 
Bijwerkingen waren consistent met die, die eerder werden gerapporteerd bij amlodipine en/of 
lisinopril. Bijwerkingen waren gewoonlijk mild, van voorbijgaande aard en rechtvaardigden zelden het 
stoppen met de behandeling met Lisonorm. De meest voorkomende bijwerkingen met de combinatie 
waren hoofdpijn (8%), hoesten (5%) en duizeligheid (3%). 
 
In gecontroleerde klinische trials werden de volgende bijwerkingen gerapporteerd bij ≥ 1% van de 
patiënten met hetzij gelijktijdig toegediende amlodipine plus lisinopril of met amlodipine- en 
lisinoprilmonotherapieën (zie onderstaande Tabel): 
 
Systeem/orgaan-
klasse 

Bijwerking Lisonorm 
(n=64) 

Amlodipine 
(n=64) 

Lisinopril 
(n=68) 

Duizeligheid 3% 1,5% 4,4% Zenuwstelsel-
aandoeningen Hoofdpijn 8% 6% 8,8% 
Hart-
aandoeningen 

Palpitatie 1,5% 4,6%  

Ademhalings-
stelsel-, borstkas- 
en mediastinum-

Hoesten 5% 3%  
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aandoeningen 
Maagdarmstelsel
aandoeningen 

Misselijkheid  1,5%  

Huid- en 
onderhuid-
aandoeningen 

Pruritus 1,5%   

 
Frequenties worden als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (≥1/10), Vaak (≥1/100, <1/10), Soms (≥1/1.000, 
<1/100), Zelden (≥1/10,000, <1/1.000), Zeer zelden (<1/10,000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar 
afnemende ernst. 
 
De volgende nadelige reacties op geneesmiddelen (ADR’s) zijn onafhankelijk gemeld tijdens de 
behandeling met lisinopril en amlodipine : 
 
Systeem/orgaanklasse Frequentie ADR’s met lisinopril ADR’s met amlodipine 
Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen 

Zeer zelden 
 

Beenmergdepressie, 
Agranulocytose, 
Leukopenie, Neutropenie, 
Trombocytopenie, 
Hemolytische anemie 
Anemie, 
Lymfadenopathieën 
 

Trombocytopenie 
 

Immuunsysteem-
aandoeningen 
 

Zeer zelden 
 

Autoimmuunsysteem-
aandoeningen 

Hypersensitiviteit 

Voedings- en 
stofwisselingsstoornissen 

Zeer zelden 
 

Hypoglykemie 
 

Hyperglykemie 

Psychische stoornissen 
 

Soms Stemmingswisseling, 
Slaapstoornissen 
 

Slapeloosheid, 
Stemmingswisseling 

 Zelden 
 

Psychische stoornissen 
 

 

Zenuwstelselaandoeningen 
 

Vaak 
 

Duizeligheid, Hoofdpijn 
 

Somnolentie, 
Duizeligheid, Hoofdpijn 
 

 Soms 
 

Vertigo, Paresthesie, 
Smaakstoornis 
 

Syncope, Tremor, 
Smaakperversie, Hypo-
esthesie, Paresthesie 
 

 Zeer zelden 
 

 Perifere neuropathie 
 

Oogaandoeningen 
 

Soms  Gezichtsstoornissen 

Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen 
 

Soms  Tinnitus 

Hartaandoeningen 
 

Vaak 
 

 Palpitaties 

 Soms 
 

Myocard-infarct (zie rubriek 
4.4), Tachycardie, 
Palpitaties, 

 

 Zeer zelden 
 

 Myocard-infarct, 
Ventriculaire 
tachycardie, Atriale 
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Systeem/orgaanklasse Frequentie ADR’s met lisinopril ADR’s met amlodipine 
fibrillatie, Aritmie 

Bloedvataandoeningen 
 

Vaak 
 

Orthostatische hypotensie 
 

Rood aanlopen 
 

 Soms 
 

Cerebrovasculair accident 
(zie rubriek 4.4), fenomeen 
van Raynaud 

Hypotensie 
 

 Zeer zelden  Vasculitis 
Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinum-
aandoeningen 

Vaak 
 

Hoesten 
 

 

 Soms 
 

Rinitis 
 

Dyspneu, Rinitis 
 

 Zeer zelden Bronchospasme, Allergische 
alveolitis/Eosinofiele 
pneumonie, Sinusitis 

Hoesten 
 

Maagdarmstelsel-
aandoeningen 

Vaak 
 

Diarree, Braken 
 

Buikpijn, Misselijkheid 
 

 Soms 
 

Buikpijn, Misselijkheid, 
Indigestie 
 

Braken, Dyspepsie, 
Veranderde stoelgang, 
Droge mond 

 Zelden 
 

Droge mond 
 

 

 Zeer zelden 
 

Pancreatitis, Intestinaal 
angio-oedeem 
 

Pancreatitis, Gastritis, 
Gingivale hyperplasie 

Lever- en galaandoeningen 
 

Zeer zelden 
 

Leverfalen, Hepatitis, 
Cholestatische geelzucht, 
(zie rubriek 4.4) 
 

Hepatitis, Geelzucht, 
Cholestase 

Huid- en 
onderhuidaandoeningen 
 

Soms 
 

Overgevoeligheid/angio-
oedeem van het gezicht, 
extremiteiten, lippen, tong, 
glottis en/of larynx (zie 
rubriek 4.4), Uitslag, 
Pruritus 
 

Alopecia, Uitslag, 
Purpura, 
Huidverkleuring, 
Diaforese, Pruritus 

 Zelden 
 

Psoriasis, Urticaria, 
Alopecia 
 

 

 Zeer zelden Toxische epidermale 
necrolyse, Syndroom van 
Stevens-Johnson, Erythema 
multiforme. Pemphigus, 
Diaforese. 
Er is een syndroom 
gerapporteerd dat één of 
meer van de volgende 
symptomen kan omvatten: 
koorts, vasculitis, myalgie, 
artralgie/artritis, positieve 
ANA, verhoogde BSE-
waarde, eosinofilie en 
leukocytose, uitslag, 
fotosensitiviteit of andere 

Erythema multiforme, 
Angio-oedeem, Urticaria 
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Systeem/orgaanklasse Frequentie ADR’s met lisinopril ADR’s met amlodipine 
dermatologische 
manifestaties. 
 

Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen 
 

Soms  Artralgie, Myalgie, 
Spierkramp, Rugpijn 
 

Nier- en 
urinewegaandoeningen 
 

Vaak 
 

Nierfunctiestoornis 
 

 

 Soms 
 

 Mictiestoornis, Nocturie, 
Verhoogde 
urinefrequentie 

 Zelden 
 

Acuut nierfalen, Uremie  

 Zeer zelden 
 

Oligurie/Anurie  

Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen  

Soms Impotentie Impotentie, 
Gynaecomastie 

 Zelden 
 

Gynaecomastie 
 

 

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen 
 

Vaak 
 

 Oedeem, Vermoeidheid 
 

 Soms 
 

Vermoeidheid, Asthenie Pijn op de borst, Pijn, 
Malaise, Asthenie 
 

Onderzoeken 
 

Soms 
 

Bloedureum verhoogd, 
Serumcreatinine verhoogd, 
Hyperkaliëmie, 
Leverenzymen verhoogd 
 

Gewichtstoename, 
Gewichtsafname 
 

 Zelden 
 

Hemoglobine verlaagd, 
Hematocriet verlaagd 
Serumbilirubine verhoogd, 
Hyponatriëmie 

 

 Zeer zelden 
 

 Leverenzymen verhoogd 
 

 
4.9 Overdosering 
 
Overdosering kan resulteren in excessieve perifere vasodilatatie met duidelijke hypotensie, circulatoire 
shock, elektrolytstoornissen, nierfalen, hyperventilatie, tachycardie, palpitaties, bradycardie, 
duizeligheid, angst en hoesten. Symptomatische behandeling (de patiënt op de rug leggen, monitoren – 
en wanneer noodzakelijk, ondersteunen – van hartfunctie, bloeddruk, vloeistof- en elektrolytbalans) 
wordt aanbevolen. Bij ernstige hypotensie, dienen de onderste extremiteiten omhoog gebracht te 
worden en wanneer intraveneuze toediening van vloeistof niet voldoende respons oplevert, kunnen 
ondersteunende behandeling aangevuld met toediening van perifere vasopressormiddelen noodzakelijk 
zijn, tenzij gecontra-indiceerd. Indien beschikbaar, kan ook behandeling met angiotensine II-infusie 
worden overwogen. Intraveneuze toediening van calciumgluconaat kan helpen bij het omkeren van de 
effecten van calciumkanaalblokkade. 
Daar amlodipine traag wordt geabsorbeerd, kan in sommige gevallen maaglavage nuttig zijn.  
Lisinopril kan door middel van hemodialyse uit de systemische circulatie worden verwijderd. 
Amlodipine is echter zeer proteïnegebonden en daarom is het niet waarschijnlijk dat dialyse nut heeft 
(zie rubriek 4.4.) 
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5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1  Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: ACE-remmers en calciumkanaalblokkers, ATC-code: C09BB03 
 
Lisonorm is een combinatie in vaste dosis die de werkzame bestanddelen lisinopril en amlodipine 
bevat.  
 
Lisinopril 
Lisinopril is een angiotensine converterende enzym(ACE)remmer, die resulteert in het verlagen van 
plasma-angiotensine II en dientengevolge aldosteronspiegels en verhoogt die van vasodilatoire 
bradykinine. Het verlaagt perifere vasculaire resistentie en systemische bloeddruk. Deze 
veranderingen kunnen vergezeld gaan van een verhoging in hartminuutvolume bij onveranderde 
hartfrequentie, evenals een verhoging van nierbloedstroming. Bij patiënten met hyperglykemie, draagt 
lisinopril bij aan het herstel van aangetaste endotheliale functie. 
Het antihypertensieve effect van lisinopril volgt gewoonlijk 1 uur na toediening en bereikt zijn piek na 
6 uur. De werkingsduur is 24 uur – ook afhankelijk van de dosis. De antihypertensieve werkzaamheid 
van lisinopril wordt ook op de lange termijn gehandhaafd. Abrupt stoppen met de behandeling met 
lisinopril wordt niet in verband gebracht met enig substantieel rebound-effect (verhoogde bloeddruk). 
 
Hoewel het primaire effect ervan wordt gemedieerd door het renine-angiotensine-aldosteronsysteem, 
is lisinopril ook effectief bij patiënten met hypertensie met lage plasmarenineactiviteit. Naast het 
directe bloeddrukverlagende effect ervan, mitigeert lisinopril albuminurie door middel van het 
modificeren van de hemodynamische condities en weefselstructuur in de nierglomeruli. Bij 
gecontroleerde trials die werden uitgevoerd bij diabetespatiënten, werden geen veranderingen in de 
bloedglucosespiegel en geen verhoging van de incidentie van hypoglykemie vastgesteld. 
 
Amlodipine 
Amlodipine is een dihydropyridine-type calciumkanaalblokker. Het remt de influx van calcium in 
myocardiale en vasculaire gladde-spiercellen door middel van het remmen van trage 
calciumionenkanalen van de celmembranen. Amlodipine reduceert de toon van gladde spier in 
arteriolen en vandaar de perifere vasculaire resistentie die systemische bloeddruk verlaagt. Amlodipine 
oefent antianginale invloed uit door de dilatatie van perifere arteriolen evenals door middel van 
reductie van hartnabelasting, zonder te resulteren in reflextachycardie en dienovereenkomstig 
energieverbruik en vermindering van behoefte aan zuurstof van hartspier. Amlodipine kan coronaire 
vaten (arteriën en arteriolen) dilateren; het verbetert zuurstoftoevoer naar het myocardium zowel in 
intacte als in ischemische regio’s.  
 
Eenmaal daagse dosering van amlodipine verlaagt de bloeddruk van patiënten met hypertensie zowel 
in de liggende als staande positie tijdens het 24 uur durende interval. Door de trage aanvang van de 
werking doet zich geen acute hypotensie voor. 
 
Calciumkanaalblokkeringsactiviteit, brengt bij voorbeeld directe arteriële dilatatie teweeg vergezeld 
van natrium- en waterretentie. Men dient compensatorische activering van het renine-angiotensine-
aldosteronsysteem (RAAS) te verwachten en daarom kunnen door de ACE-remmers geactiveerde 
contra-regulerende mechanismen bijdragen aan het herstel van fysiologische responses op verhoogde 
zoutopname. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Lisinopril 
Na orale toediening treden na ongeveer 6 uur piekplasmaconcentraties op; de biologische 
beschikbaarheid ervan is 29 %. Lisinopril bindt geen andere plasmaproteïnen dan ACE; het wordt niet 
gemetaboliseerd in het organisme en wordt onveranderd uitgescheiden in de urine. De effectieve 
halfwaardetijd van lisinopril is 12,6 uur. De voornaamste eliminatie van niet-proteïnegebonden fractie 
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gaat vergezeld van die van ACE-gebonden lisinopril met een lagere snelheid en dit kan resulteren in 
langdurige antihypertensieve werking. 
 
De eliminatie van lisinopril wordt verlengd bij nierfunctiestoornis en daarom kan dosisverlaging 
noodzakelijk zijn (zie rubriek 4.2).  
 
Lisinopril kan door middel van dialyse uit het plasma worden verwijderd. 
 
Amlodipine 
Amlodipine wordt na orale toediening traag en bijna volledig geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal. 
De absorptie wordt niet beïnvloed door voedselconsumptie. Piekplasmaconcentratie (Cmax) treedt 6 tot 
10 uur na dosering op. De biologische beschikbaarheid van amlodipine is 64 tot 80 %; het 
distributievolume ervan is ongeveer 20 l/kg. In de systemische circulatie wordt 95 tot 98 % amlodipine 
gebonden aan plasmaproteïne. Amlodipine wordt uitgebreid gemetaboliseerd door de lever tot 
inactieve metabolieten waarbij 10 % van de onveranderde stamverbinding en 60 % metabolieten 
worden uitgescheiden in de urine. Eliminatie uit het plasma is bifasisch met een terminale 
eliminatiehalfwaardetijd van ongeveer 30-50 uur. Steady-state-plasmaspiegels worden na 7 tot 8 dagen 
na opeenvolgende dagelijkse dosering bereikt. Amlodipine wordt voornamelijk getransformeerd in 
inactieve metabolieten in de lever, terwijl 10 % van de onveranderde stamverbinding wordt 
uitgescheiden in de urine. Amlodipine kan niet door middel van dialyse uit het plasma worden 
verwijderd. 
 
De tijd om piekplasmaconcentraties (tmax) van amlodipine te bereiken komt overeen bij zowel bejaarde 
als jongere proefpersonen. Amlodipineklaring heeft de neiging lager te zijn met resulterende 
verhoging in AUC en eliminatiehalfwaardetijd bij bejaarden. Amlodipine, dat door bejaarden en 
jongere patiënten in soortgelijke doses wordt gebruikt, wordt even goed verdragen en daarom wordt de 
normale dosis aanbevolen voor ouderen. 
 
Bij patiënten met leverfunctiestoornis wordt de halfwaardetijd van amlodipine verlengd.  
 
Bij patiënten met nierfunctiestoornis zijn veranderingen in amlodipineplasmaconcentraties niet 
gecorreleerd aan de mate van nierfunctiestoornis. 
 
Vaste dosiscombinatie 
Er zijn geen farmacokinetische interacties tussen de werkzame bestanddelen van Lisonorm beschreven. 
Farmacokinetische parameters (AUC, Cmax, tmax, halfwaardetijd) verschilden niet van die, die werden 
opgemerkt na afzonderlijke toediening van de individuele componenten. 
 
De gastrointestinale absorptie van Lisonorm wordt niet beïnvloed door voedsel. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Lisinopril 
Preklinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig 
van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde 
dosering, genotoxiciteit en carcinogeen potentieel. De fertiliteit werd bij vrouwelijke en mannelijke 
ratten niet beïnvloed in doses tot maximaal 300 mg/kg (33 keer de maximaal aanbevolen dagelijkse 
dosis voor mensen op een vergelijkbaar lichaamsoppervlaktegebied). Er zijn geen teratogene effecten 
van lisinopril opgemerkt bij muizen, ratten en konijnen die doses ontvingen van respectievelijk 55 
keer, 33 keer en 0,15 keer de maximaal aanbevolen dagelijkse dosis voor mensen.  
 
Amlodipine 
Preklinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig 
van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde 
dosering, genotoxiciteit en carcinogeen potentieel. Teratogene of andere embryo/foetotoxische 
effecten werden niet gevonden bij ratten en konijnen die tijdens gestatie maximaal 10 mg/kg 
amlodipine (respectievelijk 8 keer en 23 keer de maximaal aanbevolen dagelijkse humane dosis van 10 
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mg op een basis van mg/m²) ontvingen. Amlodipine op dit dosisniveau verlengde de duur van zowel 
de gestatie als de baring.  
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Cellulose, microkristallijne 
Natriumzetmeelglycolaat (Type A) 
Magnesiumstearaat 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25° C 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
30 tabletten in witte, opake PVC/PE/PVDC/Aluminiumblisterverpakkingen. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
 
Geen bijzondere vereisten. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
 [Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 
 
{Naam en adres} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
[Nationaal in te vullen] 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN 

DE VERGUNNING 
 
[Nationaal in te vullen] 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
[Nationaal in te vullen] 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
Gevouwen doos 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Lisonorm (zie Bijlage I) 10/5 mg tabletten 
[Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 
lisinopril/amlodipine 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN) 
 
Elke tablet bevat 10 mg lisinopril (als dihydraat) en 5 mg amlodipine (als besilaat). 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
30 tabletten 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Oraal gebruik. 
Voor gebruik de bijsluiter lezen. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
Exp 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren beneden 25° C. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. 
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10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN 
(INDIEN VAN TOEPASSING) 
 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 
 
[Nationaal in te vullen] 
[Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 
 
{Naam en adres} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
[Nationaal in te vullen] 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Charge 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
Lisonorm 10/5 mg 
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GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
Blisterverpakking 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Lisonorm (zie Bijlage I) 10/5 mg tabletten 
[Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 
lisinopril/amlodipine 
 
2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 

BRENGEN 
 
[Nationaal in te vullen] 
 

 
3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
[Exp] 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
[Charge] 
 
5. OVERIGE 
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BIJSLUITER 
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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Lisonorm en bijbehorende namen (zie Bijlage I) 10 mg/5 mg tabletten 
[Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 

Lisinopril/Amlodipine 
 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn 
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Lisonorm en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Lisonorm inneemt 
3. Hoe wordt Lisonorm ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Lisonorm 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS LISONORM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
De Lisonormtablet is een combinatieproduct van amlodipine, dat behoort tot een groep 
geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers worden genoemd, en lisinopril, dat behoort tot een groep 
geneesmiddelen die angiotensineconverterende enzym(ACE)remmers worden genoemd. Lisonorm 
wordt gebruikt voor het behandelen van hypertensie (hoge bloeddruk). U heeft mogelijk geen 
symptomen van uw te hoge bloeddruk, maar het kan het risico van bepaalde complicaties (zoals 
beroerte of hartaanval) verhogen wanneer u uw antihypertensieve geneesmiddel niet regelmatig 
inneemt. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LISONORM INNEEMT 
 
Neem Lisonorm niet in: 
U mag dit geneesmiddel niet innemen: 
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere 

bestanddelen van Lisonorm. 
- als u allergisch bent voor andere ACE-remmers (zoals enalapril, captopril en ramipril) of andere 

calciumkanaalblokkers (zoals nifedipine, felodipine of nimodipine)   
- als u een angio-oedeem hebt gehad (symptomen zoals jeuk, netelroos, piepend ademhalen en 

zwelling van de handen, keel, mond of oogleden), al dan niet in verband met behandeling met 
een ACE-remmer 

- wanneer uw bloeddruk te laag is (ernstige hypotensie) 
- wanneer u een vernauwing van de aorta (aortastenose), van een hartklep (mitralisstenose), een 

dikker wordende hartspier (hypertrofische cardiomyopathie) of cardiogene shock (niet 
voldoende bloedtoevoer naar uw weefsels) heeft 

- wanneer u instabiele angina heeft (behalve Prinzmetal-angina) 
- wanneer u in de afgelopen 28 dagen een hartaanval (myocard-infarct) heeft gehad 
- als u zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt zijn 
- als u borstvoeding geeft 
 
Wees extra voorzichtig met LISONORM: 
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Alvorens u dit geneesmiddel inneemt dient u uw arts te raadplegen wanneer u: 
- hartproblemen heeft 
- nierproblemen heeft 
- leverproblemen heeft 
- onder dialyse bent 
- u op het punt staat een behandeling die LDL-aferese wordt genoemd te ondergaan voor het 

verwijderen van cholesterol 
- ouder bent dan 65 jaar 
- als u een zoutarm dieet volgt en u kaliumbevattende zoutsubstituten of supplementen gebruikt 
- diarree heeft of moet braken 
- desensibilisatiebehandeling ontvangt voor het verminderen van allergie voor bijen- of 

wespensteken 
- de hieronder vermelde geneesmiddelen gebruikt 
 
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.  
 
Kaliumsparende diuretica (zoals spironolacton, amiloride, triamtereen die worden gebruikt voor het 
verminderen van vloeistofretentie) kunnen alleen onder nauwlettend medisch toezicht samen met 
Lisonorm worden ingenomen. 
 
Men dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer Lisonorm samen met de volgende geneesmiddelen 

wordt ingenomen: 
• diuretica (gebruikt voor het verminderen van het vasthouden van vocht) 
• andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verlagen van de bloeddruk 

(antihypertensiva) 
• niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals acetylsalicylzuur (gebruikt 

voor het behandelen van artritis, spierpijn, hoofdpijn, ontsteking, koorts)  
• lithium, antipsychotica die worden gebruikt voor het behandelen van psychische stoornissen 
• insuline en orale antidiabetica 
• stimulerende middelen voor het autonome zenuwstelsel (sympathomimetica), zoals efedrine, 

fenylefrine, xylometazoline en salbutamol, die worden gebruikt voor het behandelen van 
congestie, hoesten, verkoudheid en astma. 

• immunosuppressiva, die worden gebruikt voor het voorkomen van afstoten van transplantaten 
• allupurinol, dat wordt gebruikt voor het behandelen van jicht 
• narcotica, morfine en gerelateerde geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van 

ernstige pijn 
• antikankergeneesmiddelen 
• antacida, die worden gebruikt voor het behandelen van maagzuur  
• anesthetica, die worden gebruikt bij chirurgische ingrepen of sommige tandheelkundige 

procedures. Vertel uw arts of tandarts dat u Lisonorm gebruikt alvorens men u een plaatselijke 
of volledige verdoving geeft, in verband met het risico van kortstondige daling van de bloeddruk 

• anticonvulsiva (zoals carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne), die worden gebruikt voor het 
behandelen van epilepsie  

• geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van bacteriële (rifampicine), HIV 
(ritonavir) of schimmelinfecties (ketoconazol). 

• kruidenpreparaten die sint-janskruid bevatten (Hypericum perforatum) 
 
Inname van Lisonorm met voedsel en drank 
Lisonorm kan al dan niet met voedsel worden ingenomen, maar alcohol dient vermeden te worden 
tijdens de behandeling. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Lisonorm mag niet worden ingenomen tijdens zwangerschap en borstvoeding. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
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Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Lisonorm kan uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloeden. 
 
 
3. HOE WORDT LISONORM INGENOMEN 
 
Volg bij het innemen van Lisonorm nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker. 
 
 Wanneer u de indruk heeft dat de werking van Lisonorm te sterk of te zwak is, overleg dan met uw 
arts of apotheker. 
 
Wat u moet doen als u meer Lisonorm heeft ingenomen dan u zou mogen 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
Een overdosis zal waarschijnlijk resulteren in een zeer lage bloeddruk, die nauwlettend gemonitord 
moet worden en bij kenmerkende symptomen zoals duizeligheid en hoofdpijn dient u op uw rug 
gelegd te worden. Uw arts zal verdere maatregelen nemen. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lisonorm in te nemen 
Neem ter voorkoming van het risico van een overdosis geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te 
halen. Neem uw volgende dosis op de gebruikelijke tijd. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Lisonorm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Frequenties worden als volgt gedefinieerd:   

 zeer vaak: beïnvloedt meer dan 1 gebruiker op de 10  
 vaak: beïnvloedt 1 tot 10 gebruikers op de 100  
 soms: beïnvloedt 1 tot 10 gebruikers op de 1.000  
 zelden: beïnvloedt 1 tot 10 gebruikers op de 10.000  
 zeer zelden: beïnvloedt minder dan 1 gebruiker op de 10.000  
 niet bekend: de frequentie kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens.  

 
Vaak voorkomende bijwerkingen in een klinische trial met Lisonorm-tabletten waren: hoofdpijn, 
hoesten, duizeligheid, palpitaties (een snellere of onregelmatige hartslag) en pruritus. 
 
Bij het gebruik van Lisonorm kunnen zich allergische (overgevoeligheids-) reacties voordoen. U moet 
stoppen met het innemen van Lisonorm en onmiddellijk medische hulp inroepen wanneer u een van de 
volgende symptomen van angio-oedeem ontwikkelt: 
- ademhalingsproblemen al dan niet met het opzwellen van het gezicht, de lippen, tong en/of keel. 
- opzwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel die problemen bij het slikken kan 

veroorzaken. 
- ernstige jeuk van de huid (met bulten). 
 
Meer bijwerkingen die zijn gemeld bij zowel enkel amlodipine als lisinopril (de twee werkzame 
bestanddelen) en zich ook kunnen voordoen bij Lisonorm zijn de volgende:  
 
Amlodipine 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
Hoofdpijn, oedeem (bijvoorbeeld opzwellen van de enkels), moe zijn, slaperigheid, misselijk zijn, 
duizeligheid, buikpijn, palpitaties (een snellere of onregelmatige hartslag), misselijkheid, rood 
aanlopen. 
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Vertel uw arts wanneer deze effecten problemen veroorzaken of wanneer zij langer dan een week 
duren. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
Huiduitslag, jeukende huid, indigestie, kortademigheid, spierkrampen, veranderde stoelgang, spier- of 
gewrichtspijn, rugpijn, pijn op de borst, wisselende stemmingen, tremor, zichtstoornissen, tinnitus, 
hypotensie, ademhalingsproblemen, smaakverandering, loopneus, vaker moeten urineren, droge mond, 
dorst, verlies van pijngevoel, meer zweten, flauwvallen, zwakte, borstvergroting bij mannen, 
impotentie, gewichtstoename, gewichtsverlies. 
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen  
Allergische reacties, abnormale leverfunctietest, leverontsteking (hepatitis), geel worden van de huid 
(geelzucht), verhoging van bloedglucose, hartaanval (myocard-infarct), onregelmatige hartslag 
(aritmie), hoesten, ernstige huidreacties, gezwollen of pijnlijk tandvlees, rode vlekken op de huid. 
 
Lisinopril 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
Hoofdpijn, duizeligheid of licht gevoel in het hoofd, met name bij het snel opstaan, diarree, hoesten, 
braken, vermindering van urinevolume. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
Stemmingswisselingen, angio-oedeem (overgevoeligheidsreactie met plotseling opzwellen van de 
lippen, het gezicht en de nek en soms van de voeten en handen; hoger percentage angio-oedeem bij 
zwarte patiënten dan bij niet-zwarte patiënten), verandering van kleur (licht blauw gevolgd door 
roodheid) en/of gevoelloosheid of tinteling in de vingers of tenen (Raynaud-fenomeen), veranderingen 
in de manier waarop dingen smaken, vermoeidheid, slaperigheid of problemen met het in slaap vallen, 
vreemde dromen, snelle hartslag, loopneus, misselijkheid, maagpijn of indigestie, huiduitslag, jeuk, 
impotentie, vermoeidheid, spierzwakte). 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen 
Verwardheid, acute nierproblemen, droge mond, haarverlies, psoriasis, vergroting van borsten bij 
mannen.  
Verslechtering van bloedbeeld: vermindering van rode bloedcellen, van bloedplaatjes 
(trombocytopenie), van witte bloedcellen (neutropenie, leukopenie, agranulocytose). Dit kan 
resulteren in langdurige bloeding, vermoeidheid, zwakte, lymfklier ziekte, auto-immuunziekte (waarin 
het lichaam zichzelf aanvalt). Infecties doen zich vaker voor. 
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen  
Verlaging van bloedglucose (hypoglykemie), sinuspijn, piepend ademhalen, longontsteking, gele huid 
en/of ogen (geelzucht), ontsteking van de lever of pancreas, ernstige huidstoornissen (waarvan de 
symptomen roodheid, blaarvorming en vervellen omvatten), zweten. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U LISONORM 
 
Bewaren beneden 25° C. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik Lisonormtabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakkingen 
en op de doos na ‘Exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
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Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
zullen helpen bij het beschermen van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE  INFORMATIE 
 
Wat bevat LISONORM 
- De werkzame bestanddelen zijn lisinopril en amlodipine. Elke tablet bevat 10 mg lisinopril (als 
dihydraat) en 5 mg amlodipine (als besilaat). 
- De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A) en 
magnesiumstearaat. 
 
Hoe ziet LISONORM eruit en wat is de inhoud van de verpakking 
De tabletten zijn wit of bijna wit, rond, plat, met schuine rand met een breuklijn aan de ene kant en 
„A+L” gegraveerd aan de andere kant. Diameter: ongeveer 8 mm 
De breuklijn dient uitsluitend om het breken te vergemakkelijken zodat de tablet gemakkelijker te 
slikken is en niet om hem in gelijke doses te verdelen. 
 
Verpakkingen bevatten 30 tabletten in witte, opake PVC/PE/PVDC/Aluminiumblisterverpakkingen. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
[Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 
 
Dit geneesmiddel is onder de volgende namen geregistreerd in de lidstaten van het EEA: 
{Naam van de Lidstaat} {Naam van het geneesmiddel}  
[Zie Bijlage I – Nationaal in te vullen] 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}. 
[Nationaal in te vullen] 
 
 
 


