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Otázky a odpovede týkajúce sa konania pre liek 
Tritace tablety a tvrdé kapsuly s obsahom 
ramiprilu 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg a 10 mg 

 
 
Európska agentúra pre lieky (EMEA) opätovne preskúmala liek Tritace. Výbor agentúry pre lieky na 
humánne použitie (CHMP) dospel k záveru, že v Európskej únii (EÚ) a v Európskom hospodárskom 
priestore (EHP) je potrebné harmonizovať informáciu o predpisovaní lieku Tritace. 
Preskúmanie sa uskutočnilo v súlade s postupom podľa článku 301.  
 
Čo je liek Tritace? 
 
Liek Tritace sa používa na liečbu hypertenzie a symptomatického zlyhania srdca. Liek Tritace sa 
používa aj na prevenciu kardiovaskulárneho ochorenia v prípade pacientov s kardiovaskulárnym 
rizikom (napríklad pacienti, ktorí už mali ochorenie koronárnych artérií) a na prevenciu ďalšieho 
srdcového infarktu (akútny infarkt myokardu [IM]) v prípade pacientov, ktorí už mali infarkt. Účinná 
látka lieku Tritace, ramipril, je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). Inhibítory ACE 
znižujú tvorbu angiotenzínu II, silného vazokonstriktora (látka zužujúca krvné cievy). Keď je tvorba 
angiotenzínu II znížená, krvné cievy sa uvoľnia a rozšíria. To uľahčuje srdcu pumpovanie krvi a tok 
krvi sa zvyšuje v dôsledku pumpovania väčšieho objemu krvi cez širšie úseky. 
 
Liek Tritace je v Európskej únii schválený od roku 1989; liek bol povolený najprv vo Francúzsku 
a potom v nasledujúcich krajinách: v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, 
Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, 
Litve, Luxembursku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, 
v Slovinsku, Španielsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve. 
 
Liek Tritace môže byť dostupný v EÚ a v EHP pod inými obchodnými názvami: Triatec, Triatec 
Hope, Cardace, Delix, Delix Protect, Delix Protect Startset, Delix P, Ramipril Winthrop, Ramipril 
Prevent, Loavel, Ramiwin, Ramipril Medgenerics, Ramilich, Tritace Titration, Acovil, Tritace Mite, 
Triateckit, Ramikit, Hypren, Ramace, Vesdil, Vesdil Protect, Ramipril-Zentiva, Unipril, Quark, Zenra, 
Pramace. Spoločnosť, ktorá liek predáva, je Sanofi-aventis. 
 
Prečo bol liek Tritace opätovne skúmaný? 
Liek Tritace je v Európskej únii povolený na základe vnútroštátnych postupov. To v členských štátoch 
viedlo k odlišnostiam v súvislosti so spôsobom, akým sa liek môže používať, ako vyplýva z rozdielov 
zistených v súhrnoch charakteristických vlastností lieku, v označení obalu a v písomnej informácii pre 
používateľov v krajinách, kde je tento liek uvedený na trh. Koordinačná skupina pre vzájomné 
a decentralizované postupy humánnych liekov (CMD(h)) zistila, že liek Tritace vyžaduje 
harmonizáciu. 
Dňa 3. januára 2008 Európska komisia postúpila túto záležitosť výboru pre lieky na humánne použitie 
(CHMP), aby v EÚ a v EHP harmonizoval povolenia na uvedenie lieku Tritace na trh. 
 

 
1 Konanie o dôvodoch rozdielnych rozhodnutí, ktoré prijali členské štáty, v súlade s postupom podľa článku 30 
smernice 2001/83/ES v  znení zmien a doplnení 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Angiotensin_II
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http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_flow


Aké sú závery výboru CHMP? 
Výbor CHMP vo svetle predložených údajov a vedeckej rozpravy v rámci výboru dospel k názoru, že 
súhrny charakteristických vlastností lieku, označenie obalu a písomná informácia pre používateľov by 
sa mali harmonizovať v celej EÚ. 
 
Oblasti harmonizácie zahŕňajú: 
 
4.1 Terapeutické indikácie 
 
• Výbor CHMP schválil indikáciu: Liečba hypertenzie. 
• Výbor CHMP pri posudzovaní indikácie pri zlyhávaní srdca vzal do úvahy predchádzajúce 

konania týkajúce sa harmonizácie pre iné inhibítory ACE (enalapril, perindopril a lizinopril) 
a schválil indikáciu: Liečba symptomatického zlyhávania srdca. 

• Výbor CHMP diskutoval aj o indikáciách pri liečbe kardiovaskulárnej sekundárnej prevencie 
a primárnej prevencie v prípade vysokorizikových pacientov a schválil harmonizovanú 
indikáciu: Prevencia kardiovaskulárnych udalostí: zníženie kardiovaskulárnej morbidity 
a mortality v prípade pacientov s: i) prejavmi aterotrombotického kardiovaskulárneho 
ochorenia (anamnéza koronárneho ochorenia srdca alebo mŕtvice, alebo ochorenia periférnych 
ciev), alebo ii) s cukrovkou a najmenej s jedným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. 

• Pri sekundárnej prevencii po IM v prípade pacientov so zlyhávaním srdca výbor CHMP schválil 
harmonizovanú indikáciu: Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: zníženie 
mortality od akútnej fázy infarktu myokardu v prípade pacientov s klinickými príznakmi 
zlyhávania srdca, so začiatkom >48 hodín po akútnom infarkte myokardu. 

 
Výbor CHMP tiež poznamenal, že liek Tritace je v niektorých krajinách indikovaný na ochranu 
obličiek. Výbor CHMP po diskusii schválil začlenenie harmonizovanej indikácie: Liečba renálneho 
ochorenia 
• Počiatočná glomerulárna diabetická nefropatia, definovaná prítomnosťou mikroalbuminúrie 
• Prejav glomerulárnej diabetickej nefropatie, definovanej makroproteinúriou v prípade 

pacientov najmenej s jedným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom 
• Prejav glomerulárnej nediabetickej nefropatie, definovanej makroproteinúriou ≥ 3g/deň 
 
4.2 Dávkovanie a spôsob podávania 
 
Výbor CHMP diskutoval o oblastiach, v ktorých sa zistili odlišnosti po porovnaní odporúčaní 
týkajúcich sa dávkovania v jednotlivých indikáciách: Pre každú indikáciu je dávkovanie uvedené ako 
úvodná dávka, schéma titrácie, udržiavacia dávka a maximálna dávka. 
  
4.3 Kontraindikácie 
 
Výbor CHMP schválil šesť kontraindikácií: 
• Precitlivenosť na účinnú látku, na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku alebo na niektorý iný 

inhibítor ACE (enzým konvertujúci angiotenzín; pozri časť 6.1) 
• Anamnéza angioedému (dedičný, idiopatický alebo v dôsledku predchádzajúceho angioedému 

spôsobeného inhibítormi ACE alebo AIIRA (antagonisti receptora pre angiotenzín II)) 
• Mimotelová liečba vedúca ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť 4.5) 
• Výrazná bilaterálna stenóza renálnych artérií alebo stenóza renálnych artérií v prípade jednej 

funkčnej obličky 
• Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6) 
• Ramipril sa nesmie používať v prípade pacientov s hypotenzívnymi alebo hemodynamicky 

nestabilnými stavmi. 
 
Výbor CHMP poznamenal, že v jednom alebo v niekoľkých miestnych súhrnoch charakteristických 
vlastností lieku boli uvedené kontraindikácie. Výbor CHMP schválil pridanie siedmej kontraindikácie: 
Ramipril sa nesmie používať v prípade pacientov s hypotenzívnymi alebo hemodynamicky 
nestabilnými stavmi. 
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4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní 
 
Výbor CHMP rozhodol začleniť do tejto časti harmonizované znenie: 
• Gravidita: Počas gravidity sa nemá začínať liečba inhibítormi ACE, ako je napríklad ramipril, 

ani antagonistami receptora pre angiotenzín II (AIIRA). Ak sa pokračujúca liečba inhibítorom 
ACE/AIIRA nepovažuje za naliehavú, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, by mali prejsť na 
alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má určený profil bezpečnosti na použitie 
v gravidite. V prípade potvrdenej gravidity sa má liečba inhibítormi ACE/AIIRA ihneď zastaviť, 
a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časť 4.3 a 4.6).  

• Hypotenzia a renálna dysfunkcia po akútnom infarkte myokardu sa v cieľovej populácii v štúdii 
AIRE vyskytovali pri liečbe ramiprilom častejšie ako pri liečbe placebom. Výbor CHMP preto 
schválil začlenenie znenia: Prechodné alebo pretrvávajúce zlyhávanie srdca po infarkte 
myokardu 

• Chirurgický zákrok: Ak je to možné, jeden deň pred chirurgickým zákrokom sa odporúča 
prerušiť liečbu inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ako je napríklad ramipril.  

• Hyperkalémia  
• Neutropénia/agranulocytóza 
• Kašeľ 
 
4.6 Gravidita a laktácia 
 
Výbor CHMP odporučil kontraindikáciu len pre druhý a tretí trimester gravidity. To je v súlade 
s odporúčaním pracovnej skupiny výboru CHMP pre dohľad nad liekmi o použití inhibítorov ACE 
v gravidite. 
 
Európska Komisia vydala rozhodnutie 6. marca 2009. 
 
 
 
 
Spravodajca: dr. Ian Hudson (Spojené kráľovstvo)  
Spoluspravodajca: prof. János Borvendég (Maďarsko)  
Dátum začatia konania: 24. januára 2008 
Odpovede spoločnosti predložené d 28. apríla 2008, 24. októbra 2008 
Dátum vydania stanoviska: 18. decembra 2008 
 
 
 


