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Шановні колеги! 

ТОВ «Серв'є Україна» висловлює Вам щиру повагу та з гордістю повідомляє, 
що з серпня 2017 року на ринку України з’явиться  Престилол®  - перша і єдина в 
світі фіксована комбінація бісопрололу і периндоприлу в одній таблетці.  

 

 

Престилол® буде доступний в 3 дозуваннях¹:  
 

1) 5 мг бісопрололу фумарату/ 5 мг периндоприлу аргініну - № 30  
2) 5 мг бісопрололу фумарату/10 мг периндоприлу аргініну - № 30  
3) 10 мг бісопрололу фумарату/10 мг периндоприлу аргініну - № 30 

 
ПРЕСТИЛОЛ® 5 мг/10 мг та ПРЕСТИЛОЛ® 10 мг/10 мг показані для лікування 
артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хвороби серця (за наявності 
інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації) у дорослих пацієнтів, яким 
необхідна терапія бісопрололом та периндоприлом у дозах, наявних у фіксованій 
комбінації. 

ПРЕСТИЛОЛ® 5 мг/5 мг показаний для лікування артеріальної гіпертензії та/або 
стабільної ішемічної хвороби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі 
та/або реваскуляризації) та/або стабільної хронічної серцевої недостатності зі 
зниженою систолічною функцією лівого шлуночка у дорослих пацієнтів, яким 
необхідна терапія бісопрололом та периндоприлом у дозах, наявних у фіксованій 
комбінації. 

Режим дозування – 1 таблетка на добу.¹ 

Фармакотерапевтична група. Інгібітори АПФ, інші комбінації. Код ATX C09B X02. 



СЕРВ’Є УКРАЇНА 

SERVIER UKRAINE  
 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Серв’є Україна» 

вул. Бульварно-Кудрявська, 24,  м. Київ - 01054 - Україна                                      

Тел.: (380 44) 490 3441, факс: (380 44) 490 3440 

Код ЄДРПОУ: 33643340 

Limited Liability Company Servier Ukraine  

24, Bulvarno-Kudriavska str, Kyiv - 01054 - Ukraine 

Tel.: 380-44-4903441, Fax: 380-44-4903440 

Registration code No. 33643340 

 

Поява комбінації бісопрололу і периндоприлу в одній таблетці була продиктована 
не лише хорошою доказовою базою обох препаратів, але і бажанням лікарів мати 
фіксовану комбінацію препаратів, які часто призначаються у вигляді окремих 
таблеток.² 
 
Лікарі загальної практики і кардіологи вже проінформовані про появу Престилолу на 
фармацевтичному ринку України і з нетерпінням очікують на його наявність в 
аптеках. Найближчим часом у всіх містах України пройдуть науково-освітні 
конференції, які будуть присвячені обговоренню переваг Престилолу та його місця в 
клінічній практиці лікаря. Звертаємось до Вас з проханням забезпечити наявність 
препарату Престилол® у Вашій аптеці. 

 

З повагою,  
Савельєва Марія, 
Продакт-менеджер по препарату Престилол®,  
ТОВ “Серв’є Україна” 
 

 
1. Показання, протипоказання, побічні ефекти, особливості застосування дивіться в інструкції з 
медичного застосування препарату Престилол® (Р/п № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № 
UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02 від 02.03.2017.2.Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія № 4, 
2017.Препринт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


