
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexa III 

Amendamente privind punctele relevante ale rezumatului 
caracteristicilor produsului şi prospectului 
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A. Rezumatul Caracteristicilor Produsului 
 
 
4.1 Indicaţii terapeutice 
 
[indicaţiile aprobate în prezent trebuie şterse şi înlocuite cu 
următoarele] 
 
Trimetazidina este indicată la adulţi ca terapie adăugată la tratamentul simptomatic al pacienţilor cu 
angină pectorală stabilă insuficient controlaţi terapeutic sau care prezintă intoleranţă la tratamentele 
antianginoase de primă linie.  
 
4.2 Doze şi mod de administrare 
 
[trebuie adăugat textul de mai jos] 
 
Doza recomandată este un comprimat care conţine trimetazidină 20 mg sau 1 ml picături orale, soluţie 
care conţine trimetazidină (20 picături) de 3 ori pe zi, în timpul meselor. 
 
Doza recomandată este un comprimat care conţine trimetazidină 35 mg de 2 ori pe zi, în timpul 
meselor. 
 
[…] 
 
Grupe speciale de pacienţi 

Pacienţi cu insuficienţă renală 
La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 30-60 ml/min) (vezi punctele 4.4 
şi 5.2), doza recomandată este 1 comprimat a 20 mg sau 1 ml (20 picături) picături orale, soluţie de 
două ori pe zi, adică 1 comprimat sau 3 ml (60 picături) picături orale, soluţie dimineaţa şi 1 
comprimat sau 3 ml (60 picături) picături orale, soluţie seara, în timpul meselor.       
 
La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 30-60 ml/min) (vezi punctele 4.4 
şi 5.2), doza recomandată este 1 comprimat a 35 mg dimineaţa, la micul dejun.  
 
Pacienţi vârstnici 
Pacienţii vârstnici pot prezenta o expunere crescută la trimetazidină, din cauza scăderii funcţiei renale 
în corelaţie cu vârsta (vezi punctul 5.2). La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul 
creatininei 30-60 ml/min), doza recomandată este 1 comprimat a 20 mg sau 1 ml (20 picături) picături 
orale, soluţie de două ori pe zi, adică 1 comprimat sau 3 ml (60 picături) picături orale, soluţie 
dimineaţa şi 1 comprimat sau 3 ml (60 picături) picături orale, soluţie seara, în timpul meselor. 
Creşterea dozelor la pacienţii vârstnici trebuie efectuată cu precauţie (vezi punctul 4.4). 
   
Pacienţii vârstnici pot prezenta o expunere crescută la trimetazidină, din cauza scăderii funcţiei renale 
în corelaţie cu vârsta (vezi punctul 5.2). La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul 
creatininei 30-60 ml/min), doza recomandată este 1 comprimat a 35 mg dimineaţa, la micul dejun. 
Creşterea dozelor la pacienţii vârstnici trebuie efectuată cu precauţie (vezi punctul 4.4). 
 
Copii şi adolescenţi 
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Siguranţa şi eficacitatea trimetazidinei la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. 
Nu sunt disponibile date.  
 
[…] 
 
4.3 Contraindicaţii 
 
[contraindicaţiile aprobate în prezent trebuie şterse şi înlocuite 
cu următoarele] 
 
- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la punctul 6.1 
- Boală Parkinson, simptome parkinsoniene, tremor, sindromul picioarelor neliniştite şi alte tulburări 
de mişcare 
- Insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min). 
 
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare 
 
[trebuie adăugat textul de mai jos] 
 
[…] 
 
Trimetazidina poate provoca sau agrava simptomele parkinsoniene (tremor, akinezie, hipertonie), care 
trebuie investigate în mod regulat, mai ales la pacienţii vârstnici. În situaţiile incerte, pacienţii trebuie 
îndrumaţi către un medic neurolog pentru investigaţii adecvate. 
 
Apariţia tulburărilor de mişcare, cum sunt simptomele parkinsoniene, sindromul picioarelor neliniştite, 
tremorul şi instabilitatea în mers, trebuie să ducă la întreruperea definitivă a tratamentului cu 
trimetazidină. 
 
Aceste cazuri au o incidenţă scăzută şi sunt de obicei reversibile după întreruperea tratamentului. 
Majoritatea pacienţilor s-a recuperat, în decurs de 4 luni după întreruperea administrării de 
trimetazidină. Dacă simptomele parkinsoniene persistă mai mult de 4 luni după întreruperea 
administrării medicamentului, trebuie solicitată opinia unui medic neurolog. 
 
Pot apărea căderi, corelate cu instabilitatea în mers sau cu hipotensiunea arterială, în special la 
pacienţii care urmează tratament antihipertensiv (vezi punctul 4.8). 
 
Se recomandă precauţie la prescrierea trimetazidinei la pacienţii care prezintă expunere crescută: 

- insuficienţă renală moderată (vezi punctele 4.2 şi 5.2) 
- pacienţi cu vârsta peste 75 de ani (vezi punctul 4.2). 

 
 […] 
 
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 
 
[textul aprobat în prezent pentru acest punct trebuie şters şi 
înlocuit cu următorul] 
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Trimetazidina nu a avut efecte hemodinamice în studiile clinice; cu toate acestea, pe baza experienţei 
după punerea pe piaţă, au fost observate cazuri de ameţeli sau somnolenţă (vezi punctul 4.8) care pot 
influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
4.8 Reacţii adverse 
 
[trebuie adăugat textul de mai jos] 
 
[…] 
Clasificare pe aparate, sisteme 
şi organe 

Frecvenţă Termen utilizat 

Frecvente Ameţeli, cefalee 
Cu frecvenţă 
necunoscută 

Simptome parkinsoniene (tremor, akinezie, 
hipertonie), instabilitate în mers, sindromul 
picioarelor neliniştite, alte tulburări de mişcare, 
de obicei reversibile după întreruperea 
tratamentului 

Tulburări ale sistemului nervos 

Cu frecvenţă 
necunoscută 

Tulburări ale somnului (insomnie, somnolenţă) 

Tulburări cardiace Rare Palpitaţii, extrasistole, tahicardie 
Tulburări vasculare Rare Hipotensiune arterială, hipotensiune arterială 

ortostatică ce poate fi asociată cu stare generală 
de rău, ameţeli sau căderi, în special la pacienţii 
care utilizează tratament antihipertensiv, 
hiperemie tranzitorie la nivelul feţei şi gâtului 

Frecvente Dureri abdominale, diaree, dispepsie, greaţă, 
vărsături 

Tulburări gastro-intestinale 

Cu frecvenţă 
necunoscută 

Constipaţie  

Frecvente Erupţie cutanată tranzitorie, prurit, urticarie Afecţiuni cutanate şi ale 
ţesutului subcutanat Cu frecvenţă 

necunoscută 
Pustuloză exentematoasă acută generalizată 
(PEAG), angioedem 

Tulburări generale şi la nivelul 
locului de administrare 

Frecvente Astenie  

Tulburări hematologice şi 
limfatice 

Cu frecvenţă 
necunoscută 

Agranulocitoză 
Trombocitopenie 
Purpură trombocitopenică 

Tulburări hepatobiliare Cu frecvenţă 
necunoscută 

Hepatită 

 
[…] 
 
5.1  Proprietăţi farmacodinamice  
 
[trebuie adăugat textul de mai jos] 
 
[…] 
 
Mecanism de acţiune 

[…] 
 
Trimetazidina inhibă β-oxidarea acizilor graşi prin blocarea 3-cetoacil-CoA-tiolazei cu lanţ lung, ceea 
ce duce la creşterea oxidării glucozei. În celula ischemică, energia rezultată în timpul oxidării glucozei 
necesită un consum mai mic de oxigen comparativ cu cel necesar în cursul procesului de β-oxidare. 
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Potenţarea oxidării glucozei optimizează procesele energetice celulare, menţinând astfel un 
metabolism energetic adecvat în caz de ischemie.  
 
Efecte farmacodinamice 

La pacienţii cu boală cardiacă ischemică, trimetazidina acţionează ca substanţă implicată în 
metabolism, menţinând la nivelul miocardului concentraţii intracelulare ale fosfatului ce asigură o 
valoare energetică crescută. Efectele anti-ischemice sunt obţinute fără efecte hemodinamice 
concomitente. 
 
Eficacitate şi siguranţă clinică 

Studiile clinice au demonstrat eficacitatea şi siguranţa trimetazidinei în tratamentul pacienţilor cu 
angină pectorală cronică, fie în cazul administrării în monoterapie, fie în cazul în care beneficiul 
tratamentului cu alte medicamente antianginoase nu a fost suficient. 
 
Într-un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, care a inclus 426 pacienţi (TRIMPOL-II), 
trimetazidina (60 mg pe zi), adăugată la tratamentul zilnic cu metoprolol 100 mg (50 mg de două ori 
pe zi) timp de 12 săptămâni, a îmbunătăţit semnificativ statistic parametrii probelor de efort şi 
simptomele clinice, comparativ cu placebo: durata totală a efortului +20,1 s, p=0,023; capacitatea 
totală de efort +0,54 METs, p=0,001; timpul până la apariţia subdenivelării cu 1 mm a segmentului ST 
+33,4 s, p=0,003; timpul până la debutul episodului de angină pectorală +33,9 s, p<0,001; episoade de 
angină pectorală per săptămână -0,73, p=0,014; utilizare de nitraţi cu acţiune de scurtă durată per 
săptămână -0,63, p=0,032, fără modificări hemodinamice. 
 
Într-un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, care a inclus 223 pacienţi (Sellier), un 
comprimat cu eliberare modificată care conţine trimetazidină 35 mg (administrat de două ori pe zi), 
adăugat la tratamentul cu atenolol 50 mg (o dată pe zi) timp de 8 săptămâni, a determinat la un 
subgrup de pacienţi (n=173), la 12 ore de la administrarea medicamentului, o creştere semnificativă 
(+34,4 s, p=0,03) a timpului până la apariţia subdenivelării cu 1 mm a segmentului ST la probele de 
efort, comparativ cu placebo. O diferenţă semnificativă a fost dovedită şi în ceea ce priveşte timpul 
până la debutul episodului de angină pectorală (p=0,049). Nu s-au evidenţiat diferenţe semnificative 
între grupuri pentru celelalte criterii de evaluare secundare (durata totală a efortului, capacitatea totală 
de efort şi criterii cu privire la simptomatologia clinică). 
 
Într-un studiu randomizat, dublu-orb, cu durata de trei luni, care a inclus 1962 pacienţi (studiul 
Vasco), au fost evaluate două doze de trimetazidină (70 mg pe zi şi 140 mg pe zi) adăugate la 
tratamentul cu atenolol 50 mg pe zi, comparativ cu placebo. În populaţia generală, care a inclus atât 
pacienţi asimptomatici cât şi pacienţi simptomatici, administrarea de trimetazidină nu a reuşit să 
demonstreze un beneficiu în ceea ce priveşte atât rezultatele ergometrice (durata totală a efortului, 
timpul până la apariţia subdenivelării cu 1 mm a segmentului ST, timpul până la debutul episodului de 
angină pectorală) cât şi rezultatele clinice. Cu toate acestea, în subgrupul pacienţilor simptomatici 
(n=1574) stabilit ca urmare a unei analize post-hoc, trimetazidina (140 mg) a îmbunătăţit semnificativ 
durata totală a efortului (+23,8 s, comparativ cu +13,1 s pentru placebo); p=0,001) şi timpul până la 
debutul episodului de angină pectorală (+46,3 s, comparativ cu +32,5 s pentru placebo; p=0,005).  
 
 
 

B. Prospectul 
 
[textul de mai jos trebuie adăugat în punctele relevante] 

38/42 



 
1. Ce este <numele inventat> şi pentru ce se utilizează 
 
Acest medicament este destinat utilizării la adulţi, în asociere cu alte medicamente pentru tratamentul 
anginei pectorale (durere în piept cauzată de boala coronariană).  
 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi <numele inventat>  
 
Nu utilizaţi <numele inventat> 
- dacă sunteţi alergic la trimetazidină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6) 
- dacă aveţi boală Parkinson: boală a creierului care afectează mişcările (tremurături, poziţie 

rigidă, mişcări încetinite şi mers târşâit şi dezechilibrat) 
- dacă aveţi probleme severe ale rinichilor. 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să utilizaţi <numele inventat>, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistulului.  
[…] 
 
Acest medicament poate provoca sau înrăutăţi simptome cum sunt: tremurături, poziţie rigidă, mişcări 
încetinite, mers târşâit şi dezechilibrat, în special la pacienţii vârstnici; aceste simptome trebuie 
investigate şi raportate medicului dumneavoastră, care poate să reevalueze tratamentul.  
[…] 
 
Copii şi adolescenţi 
<numele inventat> nu este recomandat copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani. 
 
[…] 
 
Sarcina şi alăptarea 
[…] 
 
Dacă sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi sau dacă credeţi că sunteţi gravidă sau doriţi să aveţi un copil, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Acest medicament vă poate face să vă simţiţi ameţit şi somnolent, ceea ce vă poate afecta capacitatea 
de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.  
 
3. Cum să utilizaţi <numele inventat> 
 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
  
Doza recomandată de <numele inventat> 20 mg este un comprimat de trei ori pe zi, în timpul meselor. 
 
Doza recomandată de <numele inventat> 20 mg/ml soluţie este de 20 picături administrate de trei ori 
pe zi, în timpul meselor. 
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Doza recomandată de <numele inventat> 35 mg este un comprimat de două ori pe zi, în timpul 
meselor, dimineaţa şi seara. 
  
Dacă aveţi probleme cu rinichii sau dacă aveţi vârsta peste 75 de ani, medicul dumneavoastră vă poate 
modifica doza recomandată. 
[…] 
 
4. Reacţii adverse posibile 
 
[…] 
Frecvente 
Ameţeli, durere de cap, dureri abdominale, diaree, indigestie, greaţă, vărsături, erupţii trecătoare pe 
piele, mâncărimi, urticarie şi senzaţie de slăbiciune. 
 
Rare 
Bătăi rapide sau neregulate ale inimii (numite şi palpitaţii), bătăi suplimentare ale inimii, bătăi 
accelerate ale inimii, scădere bruscă a tensiunii arteriale la ridicarea în picioare care poate produce 
ameţeli, senzaţie de confuzie sau leşin, stare generală de rău, ameţeli, căderi, înroşire trecătoare la 
nivelul feţei şi gâtului. 
 
Cu frecvenţă necunoscută 
Simptome extrapiramidale (mişcări neobişnuite, inclusiv tremurături şi scuturare a mâinilor şi 
degetelor, mişcări de răsucire a corpului, mers târşâit, înţepenire a mâinilor şi picioarelor), de obicei 
reversibile după întreruperea tratamentului. 
 
Tulburări ale somnului (dificultăţi de adormire, somnolenţă), constipaţie, erupţii generalizate grave pe 
piele (pielea devine roşie şi apar vezicule), umflare a feţei, buzelor, gurii, limbii sau gâtului care poate 
provoca dificultăţi la înghiţire sau la respiraţie. 
 
Scădere severă a numărului de celule albe din sânge, care face mai posibile infecţiile, reducere a 
trombocitelor din sânge, fapt care determină creşterea riscului de sângerare sau învineţire. 
O boală a ficatului (greaţă, vărsături, pierdere a poftei de mâncare, senzaţie generală de rău, febră, 
mâncărimi, îngălbenire a pielii şi a albului ochilor, materii fecale deschise la culoare, urină închisă la 
culoare). 
 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
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