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BLANICARD 5, 20, 40
(F. C. TABLETS)
COMPOSITION:
Each F.C Tablet BLANICARD 5 contains 5 mg
Olmesartan medoxomil.
Each F.C Tablet BLANICARD 20 contains 20 mg
Olmesartan medoxomil.
Each F.C Tablet BLANICARD 40 contains 40 mg
Olmesartan medoxomil.
DESCRIPTION:
Olmesartan medoxomil, a prodrug, is hydrolyzed to
olmesartan during absorption from the gastrointestinal tract.
Olmesartan is a selective AT1 subtype angiotensin II
receptor antagonist in vascular smooth muscle. It is
available for oral use as film-coated tablets containing 5
mg, 20 mg, or 40 mg of olmesartan.
CLINICAL PHARMACOLOGY:
Mechanism of Action:
Angiotensin II is formed from angiotensin I in a reaction
catalyzed by angiotensinconverting enzyme (ACE,
kinase II). Angiotensin II is the principal pressor agent of
the renin-angiotensin system, with effects that include
vasoconstriction, stimulation of synthesis and release of
aldosterone, cardiac stimulation and renal reabsorption
of sodium. Olmesartan blocks the vasoconstrictor effects
of angiotensin II by selectively blocking the binding of
angiotensin II to the AT1 receptor in vascular smooth
muscle.
PHARMACOKINETICS:
Olmesartan medoxomil is rapidly activated by ester
hydrolysis to olmesartan during absorption from the GIT
tract.
After oral administration bioavailability is about 26%.
After oral administration, the peak plasma concentration
(Cmax) of olmesartan is reached after 1 to 2 hours.
Food does not affect the bioavailability of olmesartan.
About 35–50% of absorbed dose is recovered in urine,
while the remainder is eliminated in feces via bile.
Elimination half life is about 13 hours. Steady-state levels
of drug are achieved within 3–5 days, and no
accumulation in plasma occurs with once-daily dosing.
INDICATIONS AND USAGE:
BLANICARD is indicated for the treatment of
hypertension. It may be used alone or in combination with
other antihypertensive agents.
SIDE EFFECTS:
Back pain, bronchitis, creatine phosphokinase
increased, diarrhea, headache, hematuria.Chest pain,
peripheral edema, vertigo, abdominal pain, dyspepsia,
nausea, rash, alopecia, pruritus.
CONTRAINDICATIONS:
Hypersensitivity to one of the product components.

WARNINGS AND PRECAUTONS:
– Drugs that act directly on the renin-angiotensin system
can cause fetal and neonatal morbidity and death
when administered to pregnant women.
– When pregnancy is detected, discontinue it as soon as
possible.
– The use of drugs that act directly on the reninangiotensin system during the second and third
trimesters of pregnancy has been associated with fetal
and neonatal injury.
– Hypotension in Volume- or Salt-Depleted Patients: A
transient
hypotensive
response
is
not
a
contraindication to further treatment, which usually can
be continued without difficulty once the blood pressure
has stabilized.
Impaired Renal Function:
In studies of ACE inhibitors in patients with renal artery
stenosis, increases in serum creatinine or blood urea
nitrogen (BUN) have been reported. There has been no
long-term use of olmesartan in patients with unilateral or
bilateral renal artery stenosis, but similar results may be
expected.
USE IN SPECIFIC POPULATIONS:
Pregnancy:
Pregnancy Categories C (first trimester) and D (second
and third trimesters). There is no clinical experience with
the use of BLANICARD in pregnant women.
Nursing Mothers:
It is not known whether olmesartan is excreted in human
milk. Because of the potential for adverse effects on the
nursing infant, a decision should be made whether to
discontinue nursing or discontinue the drug, taking into
account the importance of the drug to the mother.
DRUG INTERACTIONS:
No significant drug interactions were reported in studies
in which Olmesartan was coadministered with digoxin or
warfarin in healthy volunteers.The bioavailability of
olmesartan was not significantly altered by the coadministration of antacids.
DOSAGE AND ADMINISTRATION:
Adult Hypertension:
The usual recommended starting dose of it is 20 mg
once daily when used as monotherapy. For patients
requiring further reduction in blood pressure after 2
weeks of therapy, the dose of it may be increased to 40
mg.
No initial dosage adjustment is recommended for elderly
patients, for patients with renal impairment or with
moderate to marked hepatic dysfunction.
It may be administered with or without food.

If blood pressure is not controlled by it alone, a diuretic
may be added. It may be administered with other
antihypertensive agent.
Pediatric Hypertension (6 to 16 years of age):
Dosage must be individualized. For children who can
swallow tablets, the usual recommended starting dose of
olmesartan is 10 mg once daily for patients who weigh 20
to < 35 kg, or 20 mg once daily for patients who weigh ≥
35 kg.
For patients requiring further reduction in blood pressure
after 2 weeks of therapy, the dose of olmesartan may be
increased to a maximum of 20 mg once daily for patients
who weigh < 35 kg or 40 mg once daily for patients who
weigh ≥ 35 kg.
Hepatic Impairment:
No initial dosage adjustment is recommended for
patients with moderate to marked hepatic dysfunction.
Renal Impairment:
Patients with renal insufficiency have elevated serum
concentrations of olmesartan compared to subjects with
normal renal function. No initial dosage adjustment is
recommended for patients with moderate to marked
renal impairment.
OVERDOSAGE:
Limited data are available related to overdosage in
humans. The most likely manifistations of overdose
would be hypotention and tachycardia, bradycardia. If
symptomatic hypotension occurs, initiate supportive
treatment.
PACKAGE:
Carton box of 20 F.C Tablets, blister packed, with
inserted leaflet.
STORAGE:
– Store at room temperature (15–30)°C.
– Keep away from reach of children.
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THIS IS A MEDICAMENT

– A medicament is a product but unlike any other products.
– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in
medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)
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بÓنيكارد ٤٠ ،٢٠ ،٥
(مضضغوطات ملبسضة بالفيلم)

التركيب:
ك ˘ل مضض ˘غ˘وط˘ة م˘ل˘بسض˘ة ب˘ال˘ف˘ي˘ل˘م م˘ن ب˘Óن˘يك˘ارد  5ت˘ح˘ت˘وي أأولميسضارتان
 5ملغ.
ميدوكسضوميل
كل مضضغوطة ملبسضة بالفيلم من بÓنيكارد  20تحتوي أأولميسضارتان
ميدوكسضوميل  20ملغ.
كل مضضغوطة ملبسضة بالفيلم من بÓنيكارد  40تحتوي أأولميسضارتان
ميدوكسضوميل  40ملغ.
الزمرة الدوائية وخواصص المسستحضسر:
أأول˘م˘يسض˘ارت˘ان م˘ي˘دوكسض˘وم˘ي˘ل ،ط˘ل˘ي˘ع˘ة دوأئ˘ي˘ة ت˘ت˘ح˘ل˘مه أأثناء أمتصضاصضها من
ألسضبيل ألهضضمي إألى أأولميسضارتان .يعد ألدوأء حاصضرأ ً إأنتقائيًا لمسضتقبÓت
أألنجيوتنسضين  )AT1( IIفي ألعضضÓت ألملسس ألوعائية.
آالية التأاثير والتأاثيرات الدوائية:
يتشضكل أألنجيوتنسضين  IIمن أألنجيوتنسضين  Iبتفاعل تحفيزي يتوسضطه
أإلنزيم ألمحول لأÓنجيوتنسضين.
يعد أألنجيوتنسضين  IIألعامل ألرئيسضي ألرأفع لضضغط ألدم في جملة
أألنجيوتنسضين – ألرينين ،تشضمل تأاثيرأته تقبضس أألوعية ألدموية ،تنبيه
ت ˘رك˘يب وت˘ح˘رر أألل˘دوسض˘ت˘ي˘رون ،ت˘ن˘ب˘ي˘ه أل˘ق˘لب وع˘ود ألم˘تصض˘اصس أل˘ك˘ل˘وي
للصضوديوم.
يحصضر أأولميسضارتان إأنتقائيًا أرتباط أألنجيوتنسضين  IIبمسضتقبله  AT1في
ألعضضÓت ألملسس ألوعائية ،بالتالي يحصضر ألتأاثير ألرأفع لضضغط ألدم.
الحرائك الدوائية:
ي˘م˘تصس بÓنيكارد بسض˘رع˘ة وي˘ت˘ف˘ع˘ل ب˘وأسض˘ط˘ة أل˘ح˘ل˘م˘هة أإلسضتيرية خÓل
أمتصضاصضه من ألسضبيل ألمعدي ألمعوي .يبلغ توأفره ألحيوي ألمطلق .%26
يصضل لذروة تركيزه ألبÓزمي بعد إأعطائه ألفموي خÓل  2–1سضاعة.
يرتبط  %99منه ببروتينات ألبÓزما .ل يؤوثر ألطعام على توأفره ألحيوي.
حوألي  %50–%35من ألجرعة ألممتصضة تكشضف في ألبول وألباقي يطرح
في ألبرأز عن طريق ألصضفرأء .عمره ألنصضفي ألطرأحي  13سضاعة.
يصضل لحالة ألثبات خÓل  5–3أأيام .ول يترأكم في ألبÓزما عند تناول
جرعة وأحدة يوميًا.
ا’سستطبابات:
– يسضتعمل بÓنيكارد لمعالجة أرتفاع ألضضغط ألشضرياني.
– يمكن كذلك أسضتعماله مشضاركًة مع أألدوية أألخرى ألخافضضة لفرط
ضضغط ألدم.
التأاثيرات الجانبية:
كما هو ألحال مع سضائر أألدوية يمكن أأن يسضبب هذأ ألدوأء تأاثيرأت جانبية:
أألم ظهري أأو صضدري ،ألتهاب قصضبات ،زيادة كرياتين فوسضفوكيناز ،أسضهال،

سضعال ،صضدأع خفيف ،وذمة ،دوخة خفيفة ،أألم بطني ،عسضرة هضضم ،غثيان،
طفح ،حاصضة ،حكة ،ألتهاب جيوب ،ألتهاب أأنفي ،آألم مفصضلية وعضضلية،
تسضرع قلب ،أرتفاع مسضتوى ألكرياتينين.
مضسادات ا’سستطباب:
فرط ألتحسضسس ألحد مكونات ألمسضتحضضر.
التحذيرات وا’حتياطات:
– ل يسضتعمل ألدوأء عند ألحامل بسضبب تأاثيرأته ألضضارة على ألجنين ،لذأ
يوقف ألدوأء إأذأ إأكتشضفت أألم أأنها حامل.
– إأن أسضتعمال أألدوية ألتي تؤوثر على جملة رينين أأنجيوتنسضين في ألثلث
ألثاني أأو ألثالث من ألحمل يترأفق مع ضضرر للجنين أأو ألوليد.
– قد يحدث هبوط ضضغط ألدم ألعابر عند مرضضى نضضوب ألحجم أأو نضضوب
أألمÓح ،ول يمنع ذلك من متابعة ألمعالجة ،حالما يسضتقر ألضضغط
ألدموي.
– بينت ألدرأسضات أأن مثبطات أإلنزيم ألمحول لأÓنجيوتنسضين تسضبب زيادة
في نتروجين ألبولة ألدموية عند مرضضى تضضيق ألشضريان ألكلوي .لذأ
يجب عدم أسضتعمال ألمسضتحضضر عند مرضضى تضضيق ألشضريان ألكلوي.
’رضساع:
الحمل وا إ
ينتمي هذأ ألدوأء للفئة  Cعند ألحامل (في ألثلث أألول) وللفئة ( Dفي
ألثلث ألثاني وألثالث).
ل يسضتعمل عند ألحامل.
األم المرضضع:
لم يعرف إأذأ كان ألدوأء يطرح في حليب أألم ألمرضضع ،وبسضبب أحتمال
تأاثيرأته ألضضارة على ألرضضيع ،فيجب أتخاذ قرأر بإايقاف أإلرضضاع أأو إأيقاف
ألدوأء ،بناًء على أأهمية أأخذ ألدوأء عند أألم.
التداخÓت الدوائية:
– ل ي ˘وج ˘د ت ˘دأخ ˘ل دوأئ ˘ي م ˘ه ˘م ع ˘ن ˘د ألسض ˘ت ˘ع ˘م ˘ال أل˘م˘ت˘وأقت ل˘ل˘دوأء مع
ألديجوكسضين أأو ألوأرفارين.
– ل يتبدل ألتوأفر ألحيوي بشضكل مهم للدوأء عند ألسضتعمال مع مضضادأت
ألحموضضة.
الجرعة وطريقة ا’سستعمال:
ارتفاع الضضغط الشضرياني عند الكبار:
– جرعة ألبدء ألموصضى بها  20ملغ مرة وأحدة يوميًا.
– إأذأ دعت ألحاجة لخفضس ضضغط ألدم أأكثر ،تزأد ألجرعة إألى  40ملغ مرة
وأحدة يوميًا بعد أأسضبوعين من ألمعالجة.
– يمكن مشضاركة ألدوأء مع أألدوية أألخرى ألخافضضة لضضغط ألدم أأو مع مدر ،إأذأ
لم يتم ضضبط ضضغط ألدم بهذأ ألدوأء لوحده.

– ليسس هناك حاجة لضضبط ألجرعة عند ألمسضنين أأو ألمصضابين بضضعف
وظيفة ألكلية أأو ضضعف وظيفة ألكبد.
– يمكن إأعطاء ألدوأء مع ألطعام أأو دونه.
ارتفاع الضضغط الشضرياني عند األطفال ( 16 – 6سضنة):
– أألطفال ألذين يسضتطيعون ألبلع :ألجرعة ألموصضى بها  10ملغ مرة وأحدة
يوميًا لأÓطفال بوزن  20إألى >  35كغ.
– أأما أألطفال بوزن ≤  35كغ يعطى  20ملغ مرة وأحدة يومياً.
– أألط ˘ف ˘ال أل ˘ذي ˘ن ي ˘ت ˘ط ˘ل ˘ب ˘ون إأن ˘ق˘اصس أأك˘ب˘ر لضض˘غ˘ط أل˘دم ب˘ع˘د أأسض˘ب˘وع˘ي˘ن
تزأد جرعة ألدوأء إألى  20ملغ مرة وأحدة يوميًا كحد أأعلى لأÓطفال
بوزن >  35كغ ،و  40ملغ مرة وأحدة يوميا ً كحد أأعلى لأÓطفال بوزن
≤  35كغ.
مرضضى اضضطراب وظيفة الكبد:
ل يتطلب ضضبط ألجرعة ألبدئية عند ألمصضابين باضضطرأب معتدل أأو شضديد
في وظيفة ألكبد.
مرضضى اضضطراب وظيفة الكلية:
يرتفع ألتركيز ألمصضلي للدوأء عند ألمصضابين بالقصضور ألكلوي ،ل يتطلب
ضضبط ألجرعة ألبدئية عند ألمصضابين باضضطرأب معتدل أأو شضديد في وظيفة
ألكلية.
فرط الجرعة:
ألبيانات ألمتوفرة حول ألجرعة ألمفرطة للدوأء عند أإلنسضان محدودة .قد
يسضبب ألدوأء بفرط جرعته هبوط ألضضغط  ،تسضرع ألقلب ،تباطؤو ألقلب .في
حال هبوط ألضضغط يلجأا ألى ألمعالجة ألدأعمة.
العبوة:
عبوة كرتونية تحوي  20مضضغوطة ملبسضة بالفيلم ضضمن بليسضتر مع نشضرة.
الحفظ:
يحفظ بدرجة حرأرة ألغرفة بين (°)30–15م ،بعيدأ ً عن متناول أألطفال.
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الـ ـدواء مسصـتحضصر ولكن ليـسس كغ ـ ـÒه مـن اŸسص ـتحضصرات.
الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبـ ـع بدق ـة وصصف ـة الطبـي ـب وطريق ـة ا’سص ـتعمال اŸنصصـوصس ع ـليها ،وتعـ ـليمات الصص ـيد’Ê
الـذي صصـرفها لـك .فالطبـي ـب والصصـيد’ Êهـما اÿبـÒان بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج اŸـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تكرر صصرف الدواء بـدون اسصـتشصارة الطبـي ـب.
’تÎك اأ’دوية أابداً ‘ متناول أايدي اأ’طفال

(›ـلـ ـ ـسس وزراء الصصـحـ ـ ـة الع ـ ـ ـ ـرب )

( ا–ـ ـ ـ ـ ـ ـاد الصصـيـ ـادل ـ ـ ـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب )

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - info@ultra-medica.net :

