
Coversyl plus 
  
Perindopril 
Indapamida 
  
Uso oral 
  
Uso adulto 
  
  
Composição - COVERSYL PLUS é composto pelo perindopril, sal de erbumina (DCB 06995), 4 
mg, e indapamida (DCB 04875), 1,25 mg por comprimido. 
  
Indicação terapêutica - Tratamento da hipertensão arterial essencial. 
  
Contraindicações - Absolutas: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula; história de 
edema de Quincke relacionado ao uso prévio de inibidor da ECA; angioedema hereditário ou 
idiopático; insuficiência renal severa; lesão hepática grave; hipocalemia; gravidez; 
amamentação; crianças; encefalopatia hepática e galactosemia congênita; síndrome de má 
absorção da glicose e galactose ou deficiência em lactase. Relativas: Em associação ao lítio, 
aos sais de potássio, aos diuréticos poupadores de potássio, pacientes com estenose bilateral 
da artéria renal, hipercalcemia. 
  
Precauções - Alterações do equilíbrio eletrolítico, diabetes, gota, hipotensão ou utilização de um 
regime estritamente 'sem sal', insuficiência renal ou cardíaca, aterosclerose, estenose da 
artéria renal, no paciente idoso. 
  
Reações adversas - Fadiga, vertigens, dor de cabeça, alteração do humor e/ou sono, câimbras, 
hipotensão ortostática, reações dermatológicas do tipo alérgica, erupção cutânea, dores no 
estômago, falta de apetite, náuseas, dores no ventre, constipação, alteração no paladar, tosse 
seca, secura da boca, pancreatite, excepcionalmente edema de Quincke, risco aumentado de 
desidratação nos pacientes idosos e, nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca, é 
possível que ocorram variações nos parâmetros sanguíneos. 
  
Interações medicamentosas - Avise ao seu médico caso use: lítio, sais de potássio, diuréticos 
poupadores de potássio, medicamentos que favoreçam alterações do ritmo cardíaco, 
anestésicos, alopurinol, agentes citostáticos ou imunodepressores, corticoides, outros anti-
hipertensivos. 
  
Posologia - Um comprimido em tomada única diária. 
  
Apresentações - Caixas com 15 e 30 comprimidos revestidos. 
  
Venda Sob Prescrição Médica. 
  
Fabricado por: Les Laboratoires Servier Industrie - França. 
  
SAC: 0800-7033431. 
  
Registro no M.S. 1.1278.0056. 
  
Importado e embalado por: 
Laboratórios Servier do Brasil Ltda. 

  
SERVIER 
laboratórios servier do brasil ltda. 
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