Шановні колеги!

Представництво компанії «Лє Лаборатуар Серв’є» в Україні висловлює Вам щиру
повагу та повідомляє, що з грудня 2016 року на ринку України з’явиться новий
лікарський препарат - Віакорам ® .
Віакорам® – це нова стратегія в лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ), спеціально
створена для старту терапії, як альтернатива монотерапії з метою отримання:
- більш сильного зниження АТ¹, з самого початку терапії
- більш швидкої нормализації АТ²
- більшої кількості контрольованих пацієнтів³
Віакорам® уже зареєстрований в Сполучених Штатах Америки, Канаді, багатьох
країнах Євросоюзу, як препарат для старту терапії АГ⁵′⁶′⁷.
В склад Віакораму входять дві діючі речовини: периндоприл та амлодипін в
спеціально оптимізованих дозах.
Віакорам® в Україні має три дозування⁸:
1) 3,5 мг периндоприлу аргініну /2,5 мг амлодипіну
2) 7 мг периндоприлу аргініну / 5 мг амлодипіну
3) 14 мг периндоприлу аргініну/10 мг амлодипіну
Потреба у Віакорамі зумовлена тим, що в Україні кожного року виявляють близько
850 тис. нових хворих на АГ9.
Лікарям не завжди легко вдається швидко
досягнути контролю АТ у таких пацієнтів. Часто лікарі вимушені збільшувати дозу
антигіпертензивних препаратів, додавати ще один, міняти лікування. Як наслідок
- втрата часу. Більш того, пацієнти розчаровуються в лікуванні, припиняють
терапію, у них зростає ризик кардіоваскулярних (КВ) захворювань.
В порівнянні з традиційною вживаною на початку лікування монотерапією
інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту (іАПФ)* і блокаторами
рецепторів ангіотензину II (БРА)#, Віакорам® сильніше знижує АТ¹,2!

-

Час від початку терапії до досягнення цільових цифр АТ з Віакорамом на
20% швидше³#.
Через 2 місяці з Віакорамом контроль АТ досягають майже на 30% більше
хворих, ніж при застосуванні монотерапії²#!

Таким чином, призначення Віакораму зі старту лікування АГ може сприяти
поліпшенню контролю АТ тиску у хворих в Україні та зниження ризику КВ
захворювань.
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