
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA: 
Concor COR 1,25 mg/ 2,5 mg/5 mg/ 7,5 mg/ 10 mg filmsko obložene 
tablete 
Sestava: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 1,25 mg/ 2,5 mg/ 5 mg/ 7,5 mg/ 
10 mg bisoprololijevega fumarata in pomožne snovi. Terapevtske indikacije: 
Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšano sistolično 
funkcijo ventriklov. Odmerjanje in način uporabe: Bolniki naj bi bili stabilni 
(brez akutnega srčnega popuščanja), ko uvedemo terapijo z bisoprololijevim 
fumaratom. Predlagani začetni odmerek je 1,25 mg bisoprololijevega fumarata 
enkrat na dan. Če bolnik to dobro prenaša, odmerek povečajte na 2,5 mg, 3,75 
mg, 5 mg, 7,5 mg in 10 mg enkrat na dan, v intervalu dveh ali več tednov. 
Največji priporočeni odmerek je 10 mg enkrat na dan. Tablete bisoprololijevega 
fumarata naj bolniki jemljejo zjutraj, lahko skupaj s hrano. Pogoltnejo naj jih s 
tekočino, ne smejo pa jih žvečiti. Pediatrična populacija: Ni izkušenj z uporabo 
bisoprololijevega fumarata v pediatriji, zato njegove uporabe ni mogoče 
priporočati pri otrocih. Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali 
katero koli pomožno snov.  Bisoprolol je kontraindiciran pri bolnikih, ki imajo: 
akutno srčno popuščanje ali v času epizod dekompenzacije srčnega popuščanja, 
ko je potrebno zdravljenje z i.v. inotropnimi zdravili, kardiogeni šok, AV blok 
druge ali tretje stopnje (brez srčnega spodbujevalnika), bolezen sinusnega vozla, 
sinoatriatrialni blok, simptomatsko bradikardijo, simptomatsko hipotenzijo, hudo 
bronhialno astmo, hude oblike periferne arterijske okluzivne bolezni ali  hude 
oblike Raynaudovega sindroma, nezdravljen feokromocitom, metabolno acidozo. 
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Bisoprolol morate uporabljati 
previdno pri sladkorni bolezni z velikimi nihanji vrednosti glukoze v krvi, strogem 
postu, sočasnem desenzibilizacijskem zdravljenju, AV bloku prve stopnje, 
Prinzmetalovi angini pektoris; Poročali so o primerih koronarnega vazospazma. 
Kljub visoki beta 1 selektivnosti, ni možno povsem izključiti napade angine 
pektoris, kadar se bisoprolol daje bolnikom s Prinzmetalovo angino; 
periferni arterijski okluzivni bolezni. Anesteziolog mora upoštevati blokado beta 
adrenergičnih receptorjev. Pri bolnikih z obstruktivnimi boleznimi pljuč je treba 
zdravljenje z bisoprololom začeti  z najmanjšim možnim odmerkom in jih skrbno 
spremljati, če se pri njih pojavijo novi simptomi (npr. dispneja, nezmožnost 
telovadbe, kašelj). Pri bronhialni astmi ali drugih kroničnih obstruktivnih pljučnih 
boleznih, ki lahko povzročijo simptome, je priporočljivo bolniku hkrati predpisati 
tudi bronhodilatatorje. Bolnikom s psoriazo ali psoriazo v anamnezi smete dajati 
antagoniste beta adrenergičnih receptorjev (npr. bisoprolol), šele po skrbnem 
pretehtanju koristi in tveganj uporabe tega zdravila. Pri bolnikih s 
feokromocitomom se lahko bisoprolol uporablja šele po predhodni blokadi 
receptorjev alfa. Zdravljenje z bisoprololom lahko prikrije simptome 
tirotoksikoze. Interakcije: Kombinacije, ki niso priporočljive: Kalcijevi 
antagonisti-verapamilskega tipa in v manjši meri tudi diltiazepamskega tipa, 
antiaritmiki 1. skupine, antihipertenzivi, ki delujejo na osrednje živčevje. 
Kombinacije, ki jih je treba uporabljati previdno: Kalcijevi antagonisti 
dihidropiridinskega tipa, antiaritmiki razreda III, topikalni antagonisti beta 
adrenergičnih receptorjev (npr. kapljice za oko za zdravljenje glavkoma), 
parasimpatomimetiki, inzulin in peroralni antidiabetiki, anestetiki, digitalisovi 
glikozidi, nesteroidni antirevmatiki (NSAR), beta-simpatomimetiki, 
simpatomimetiki. Sočasna uporaba z antihipertenzivi in tudi z drugimi zdravili, ki 
lahko znižajo krvni tlak lahko poveča tveganje za hipotenzijo. Neželeni učinki: 
Omotica, glavobol, bradikardija, poslabšanje obstoječega srčnega popuščanja, 
občutek hladnosti ali odrevenelosti udov, hipotenzija, gastrointestinalne težave, 



astenija, utrujenost. Pakiranje: Concor COR 1,25 mg: škatla z 20 filmsko 
obloženimi tabletami, Concor COR 2,5 mg/ 5 mg/ 7,5 mg/ 10 mg: škatla s 30 
filmsko obloženimi tabletami. Način in režim izdaje zdravila: Rp-
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet 
z zdravilom: Merck d.o.o., Letališka cesta 29c, Ljubljana. Datum zadnje 
revizije besedila: november 2020 
 
Samo za strokovno javnost. 
Pred predpisovanjem zdravila natančno preberite celoten Povzetek glavnih 
značilnosti zdravila.   
 
O domnevnem neželenem učinku lahko poročate neposredno nacionalnemu 
centru za farmakovigilanco, na način, kot je objavljeno na spletni strani 
www.jazmp.si ali na drug.safety.easterneurope@merckgroup.com.  
 
Podrobnejše informacije so na voljo pri imetniku dovoljenja za promet z 
zdravilom:  
Merck d.o.o., Letališka cesta 29c, Ljubljana 
tel.: 01 5603 810, faks: 01 5603 830; e-pošta: info@merck.si 
 
 


