
.מכונות הפעלת או נהיגה צפויים כאשר אלו סיכונים מפני סרט מצופות טבליות להזהיר יש®Kanarb הנוטלים חולים ולכן, דם לחץ להורדת תרופות עם לפעמיםאשלגן פימסארטן

)טריהידראט כמו(
סרט מצופות בטבליות טיפול® קנרב במהלך צמוד ניטור הדורשים מטופלים

 לחוות עלולים, מופעלת שלהם אנגיוטנסין הרנין שמערכת), משתנים של גבוהים מינונים המקבלים חולים, למשל( אלה חולים: מלח דלדול או וסקולרי תוך נפח1)
.אלו בחולים צמוד מעקב נדרש לכן. שלה המינון הגדלת או סרט מצופות טבליות מתן®.הראשוני הקנרב בזמן סימפטומטי דם לחץ תת

 אנגיוטנסין הממירים האנזים מעכבי. הכלייתי בתפקוד שינויים לחוות עלולים אנגיוטנסין הרנין מערכת את המעכבות לתרופות הרגישים חולים: כלייתית פגיעה2)
 הכליות שתפקוד לחולים מוות או חריפה כליות ספיקת אי נדירות ולעתים, מתקדמת היפראורמיה, לאוליגוריה לגרום עלוליםII  אנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים או

). ).חמורה לב ספיקת אי עם חולים, למשל( רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון מערכת בפעילות תלוי שלהם
 ניתנות כאשר כליות ספיקת אי או חמור דם לחץ ליתר מוגבר סיכון להיות עלול צדדי דו או צדדי חד הכליה בעורק היצרות עם לחולים: רנווסקולרי דם לחץ יתר3)

.אנגיוטנסין הרנין מערכת על המשפיעות תרופות
.אחרים דם כלי מרחיבים כמו היפרטרופית או חסימתית לבבית מיופתיה, המיטרלי או העורקים אבי מסתם של היצרות עם לחולים נדרשת מיוחדת זהירות4)
 מומלצות אינן סרט מצופות טבליות®Kanarb לכן, הרנין-אנגיוטנסין מערכת את המעכבות לתרופות מגיבים אינם כלל בדרך ראשוני אלדוסטרוניזם עם חולים5)

.זו באוכלוסייה
No.5(- Yellow FCF )Food YellowSunset ל יתר רגישות או אלרגיה להם שיש לחולים זהירות נדרשתFCF- Yellow :Sunset ל יתר רגישות או אלרגיה6)

ג"מ-120 ו ג"מ60 ®כנרב
סרט מצופות טבליות

 הרופא עם התייעץ. השימוש לפני האריזה תוספת את בעיון קרא
 מחוץ לשמור. בלבד מרשם תרופות. נוסף מידע לקבלת שלך

.הילדים של ידם להישג

מוצר או מותג שם
ג"מ120 - ו ג"מ60  בסרט מצופות טבליות®כנרב

פעילים חומרים של וחוזק שם
 של ג"מ66.01  מכיל ג"מ60  פימסארטן
של ג"מ132.02  מכיל ג"מ120  פימסארטן

כ ג"מ60  או( טריהידראט אשלגן מסארטן
כ ג"מ120  או( טריהידראט אשלגן מסארטן

.מסארטן אשלגן
ספציפיות באוכלוסיות מינהל.מסארטן אשלגן

.הוכחו לא) שנים18  ≤ גיל( ילדים בחולים ויעילות בטיחות: בילדים שימוש•
 בגילאי קשישים בריאים מתנדבים של הפרמקוקינטיקה להשוואת במחקר70.  גיל מעל מבוגרים לחולים ניתנו לא סרט מצופות טבליות®Kanarb: גריאטרי שימוש•

 ובבטיחות ביעילות הבדלים נרשמו לא, זאת עם-69%. ב עלו הקשישים בקבוצת סרט מצופות טבליות®Kanarb של-AUC ה, ובריאים צעירים ומתנדבים ומעלה65
 ולא קשישים אוכלוסיות בין3,  שלב קליניים בניסויים בסרט מצופות טבליות®Kanarb שקיבלו חולים226  מתוך9.3%), , שנים65  (≥ קשישים חולים21  בסך

 חלק של יותר גדולה רגישות לשלול ניתן לא כי אם), שנים70  מעל( מבוגרים בחולים נחוצות בסרט מצופות טבליות®Kanarb עם מינון התאמת אין, לכן. קשישים
.המבוגרים מהאנשים

ב10%  של ועלייה-AUC ב20%  של ירידה. בריאים למתנדבים בכבד ובינונית קלה הפרעה עם בחולים הושוו מסארטן של הפרמקוקינטיקה: בכבד בהפרעה שימוש•
Cmax-ה. בכבד קלה פגיעה עם בחולים נצפתה AUC-וה Cmax-מומלצות אינן בסרט מצופות טבליות®כנרב. בהתאמה5,  ופי6.5  פי עלו בכבד בינונית בפגיעה 
.חמור עד בינוני כבד לליקוי

מוצר תיאור
צהובה היא ג"מ60  בסרט מצופה טבלית®כנרב

.באמצע מפוצל קו ויש"BR"  עם חרוט ג"מ60  טאבלט
 סרט מצופה טאבלט®קנרב של האחורי הצד"FMS12".  חרוט שלה הקדמי הצד שעלlm,  מצופה כתומה משושה טבלית היא ג"מ120  סרט מצופה טבלית®כנרב
.באמצע מפוצל קו ויש"BR"  עם חרוט ג"מ120

מצופה סרט®קנרב של האחורי הצד"FMS6".  חרוט הקדמי צידה שעלlm,  מצופה משושה לוח

פרמקוקינטיה/פרמקודינמיקה
קלְִיטהָ פימסארטן של פרמקוקינטיים מאפיינים

 החיים מחצית כאשר שעות3 - 0.5  בין נע בריאים בנבדקים ג"מ480 - 20  של במינונים מסארטן של יחיד פומי מתן לאחר(Tmax)  הפלזמה ריכוז שיא עד הזמן
 מתן לאחר שעות10 - 7  היה-t1/2 ו שעות1.3 - 0.5  בין נעTmax , כלומר, דם לחץ יתר עם בחולים התקבלו דומות תוצאות. שעות16 - 5  היא(t1/2)  הסופית
 הייתה והזמן הריכוז לעקומת מתחת השטח ידי על שהוערכה כפי הכוללת המערכתית והחשיפה, שני שיא הראו נבדקים מספר. ג"מ180 - 20  של במינונים מסארטן
 המוחלטת הביולוגית הזמינות. בהתאמה, בריאים ומטופלים נבדקים עבור1.08 - -1.02 ו1.26 - 1.20  היה ההצטברות מדד). במינון תלויה בלתי, כלומר( ליניארית

-19%.ב הוערכה ג"מ30  של ורידי תוך לעירוי בהשוואה ג"מ60  של פומי מתן לאחר בריאים בנבדקים מסארטן של
 במינון מינימלית והצטברות, ג"מ20-480  של מינונים מעל ליניאריים פרמקוקינטיים יתרונות בעל, במהירות נספג הפה דרך מסארטן כי ברעיון תומכות אלו תוצאות

של והיעיל הבטוח השימוש לגבי הוודאות את להגביר שעוזר מה, מנה כל עבור הכוללת המערכתית החשיפה את בקלות לחזות ניתן, לכן. ביום פעם
 הפצה .קלינית במסגרת מסארטן
חלבון וקשירת
 דומות היו אלו תוצאות. מינון תלוי היה לא אשר, ל"מ/מיקרוגרם100 - 0.01  של מסארטן בריכוזי97.2% - 95.6  בין נעה אנושית בפלזמה במבחנה חלבון קשירת
vivo-.ex ו חוץ-גופית בשיטות ובחולדה בכלב שהתקבלו לאלו

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציות
 הרנין-אנגיוטנסין מערכת על המשפיעות אחרות ותרופות בסרט מצופות טבליות®קנרב ידי על בסרום אשלגן להגביר ניתן: אשלגן חוסכי ומשתנים אשלגן תוספי1)

 את להגביר העלולות ותרופות אשלגן המכילות מלחים חלופות, אשלגן תוספי), ספירונולקטון, למשל( אשלגן חוסכות משתנות תרופות עם יחד ניתנות הן כאשר
) .הפרין, למשל( בסרום האשלגן

 כאשר. משתנים כולל, דם לחץ להורדת אחרות תרופות עם יחד ניתנות הן כאשר הסרט מצופות הטבליות את להגדיל ניתן®קנרב של הדם לחץ הורדת השפעת2)
 בטבליות טיפול®קנרב התחלת עם הדם בלחץ מוגזמת ירידה להתרחש עלולה, נפח דלדול של למצב שמוביל מה, משתנים של גבוהים במינונים בעבר השתמשו
.בסרט מצופה

 דווחו אלו שתגובות בעוד, אנגיוטנסין הממירים אנזימים מעכבי עם בליתיום שימוש נעשה כאשר דווחו בסרום והרעילות הליתיום ברמות הפיכות עליות: ליתיום3)
 אינן סרט מצופות טבליות®Kanarb עם ליתיום של משותף ניהול למרות. ליתיום עם יחד ניתנוII  אנגיוטנסין לקולטן שאנטגוניסט במקרה מאוד רחוקות לעיתים

.הליתיום רמות אחר צמוד במעקב צורך יש, צורך יהיה אם, כלל בדרך מומלצות
 של הדם לחץ הורדת של ההשפעה, במקביל ניתנתCOX) 2- מעכבי, אספירין, למשל(NSAID  מתן כאשר(NSAIDs):  סטרואידיות שאינן אנטי-אמטוריות תרופות4)

 אנטגוניסט כאשר דווחה) הפיכה כי אם, חריפה כליות ספיקת   אי כולל( הפגוע הכליות בתפקוד הידרדרות. מופחתת להיות עשויהII  אנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסט
 זהירות משנה לנקוט יש, לכן). כליות לקויות עם וקשישים מיובשים חולים, למשל( כליות ליקוי עם מהחולים בחלקCOX  מעכב עם יחד מנוהלII  אנגיוטנסין לקולטן
 תפקוד אחר מקרוב לעקוב ויש, זה במקרה מספקת הידרציה נדרשת. מבוגרים בחולים במיוחדNSAIDs,  עם בסרט מצופות טבליות®קנרב של משותף מתן בעת

.הכליות
.משותף מתן בעת והידרוכלורותיאזיד בסרט מצופות טבליות נמצאו®קנרב בין משמעותית פרמקוקינטית אינטראקציה אין: הידרוכלורותיאזיד5)
.משותף מתן   בעת ואמלודיפין בסרט מצופות טבליות נמצאו®קנרב בין משמעותית פרמקוקינטית אינטראקציה אין: אמלודיפין6)
 בתפקוד ושינויים היפרקלמיה, סינקופה, דם לחץ ליתר מוגבר לסיכון קשורה אליסקירן אוACE  מעכבי, לאנגיוטנסין קולטן חוסמי עם-RAS ה של כפולה חסימה7)

 טבליות®Kanarb עם יחד אלישקירן לתת איןRAS.  במעכבי משולב משימוש הימנעו, כללי באופן. למונותרפיה בהשוואה) חריפה כליות ספיקת   אי כולל( הכליות
 משימוש ונמנעות מומלצות אינן בסרט מצופות טבליות®Kanarb עם יחדACE  מעכב מתן). דקה/ל"מGFR (60<  כליות ליקוי או סוכרת עם בחולים בסרט מצופות
.סוכרתית נפרופתיה עם בחולים בסרט מצופות טבליות®Kanarb עםACE  במעכב

חומרים חילוף
 הייתה האם תרופת. אחריםCYP  אנזימי מעורר או מעכבFimasartan  כי הוכח לא. מסארטן של במטבוליזם בעיקר מעורב יהיהCYP3A4  כי הראה במבחנה מחקר

 תרופת ידי על בעיקר מונעת מסארטן של התרופתית שהפעולה ברעיון שתומך מה, שזוהו מטבוליטים מעט עם אנושית בפלסמה שנמצאו המסארטן מחלקי85%  ≥
וmasartan- desulfo-כ זוהו בריאים גברים בנבדקים בפלזמה מסארטן של במחזור ביותר הנפוצים המטבוליטים. האם

, הנראה ככל, זאת עם; אנושית בצואה נבדק לא מטבוליט או הורה שום. לתרופות החשיפה מסך7%)  אחד כל(-14% כ היוו אלו מטבוליטים. אוקסיד-S-מסארטן
 תכונות. ספציפייםCYP3A4  מעכבי ידי על חלשה בצורה עלתה מסארטן של המערכתית החשיפה ברמת בהתחשב מינימלי יהיה מסארטן שלvivo in  מטבוליזם

.קלינית בסביבה בטוח שימוש מאפשרות מסארטן של אלו חיוביות פרמקוקינטיות
חיסול

 סביר, לכן. דם לחץ יתר עם וחולים בריאים גברים בנבדקים הפה דרך מתן לאחר הפה מתן לאחר שעות144  או24  בשתן נמצאו מסארטן של מהמינון-3-5% כ
.מסארטן בסילוק מעורבת שהכליה מאוד

סרט מצופות טבליות® קנרב על אחרות תרופות של ההשפעות
Kanarb1של המערכתית החשיפה( Ketoconazole: ®הריכוז-זמן לעקומת מתחת השטח ידי על שנמדדו כפי, בסרט מצופות טבליות  ,(AUC)שניים פי בערך גדלו 
.קטוקונאזול עם יחד ניתנות בסרט מצופות טבליות®Kanarb כאשר זהירות משנה לנקוט יש. קטוקונאזול עם יחד ניתנו כאשר

: Kanarbאחרים  OATP1B12 טרנספורטר מעכבי או( Rifampicin®של מצע הן בסרט מצופות טבליות  OAT1ו .OATP1B1-בסרט מצופות טבליות®קנרב כאשר 
 מומלץ לא®Kanarb של משותף ניהול, לכן4.6.  פי בערך הוגדלו סרט מצופות טבליות®Kanarb של-AUC הOATP1B1),  מעכב( ריפמפיצין עם יחד ניתנות

 של המערכתית החשיפה), ציקלוספורין, למשל( אחריםOATP1B1  טרנספורטר מעכבי עם יחד ניתן כאשר. ריפמפיצין עם בסרט מצופות בטבליות להשתמש
Kanarb®זהירות ונדרשת, להגדיל עשויות סרט מצופות טבליות.

מזון אפקט
 אפקט של רשמי מחקר. מזון השפעת נרשמה ולא, מסארטן של הפרמקוקינטיקה על המזון השפעת לגבי בבריטניה שנערךI  שלב במחקר בוצעה ראשונית בדיקה
, בהתאמה-0.3481, ו0.6371  היו מזון ובלי עם-Cmax ו ∞AUC0- של הגיאומטריים הממוצעים היחסים עבור הנקודתיים האומדנים שבו, קוריאה בדרום בוצע מזון
מזון על השפעה על שמצביע מה

 המזון השפעת יחסית והוא היטב מבוסס הלחץ
של הפרמקוקינטיקה על הנצפית

 במינונים דם בהפחתת מסארטן של החשיפה-תגובה ביחסי בהתחשב, זאת עם. מסארטן   של קליטה
 חשיבות לחסר נחשב מסארטן, התרופה השפעת את לקבל כדי שבועות2-4  ולקח, ג"מ120 - 60  של טיפוליים
.מזון עם מינון התאמת להצדיק כדי גדול מספיק

אחרות תרופות על בסרט מצופות טבליות® קנרב של ההשפעותמיוחדות באוכלוסיות פרמקוקינטיים מאפיינים
.סרט מצופות טבליות®קנרב של משותף מתן ידי על משמעותי באופן הושפעו לא וורפרין של והפרמקודינמיקה הפרמקוקינטיקה: וורפרין1)

 המקסימליים הפלזמה ריכוזי. סרט מצופות טבליות® :Atorvastatin )2הAUC's- שלatorvastatin  בשילוב קנארב ידי על הושפעו לא שלו הפעיל והמטבוליט
(Cmax)של  atorvastatinבהתאמה-2.5, ו1.9  פי עלו שלו הפעיל והמטבוליט.

 שיידרש יתכן-30%. ב עלהdigoxin  שלCmax . סרט מצופות טבליות®Kanarb של משותף מתן ידי על הושפעו לא דיגוקסין של הקראטינין ופינוי הפרמקוקינטיקה: דיגוקסין3)
 או מעכבות אינן סרט מצופות טבליות®Kanarb: אחרות תרופתיות אינטראקציות4) . סרט מצופות טבליות®Kanarb עם משותף מתן   בעת דיגוקסין רמת של צמוד ניטור

CYP450. האנזימים את מעוררות

מבוגרים נבדקים
 הרנין-אנגיוטנסין מערכת שפעילות מכיוון, זאת עם. צעירים למבוגרים בהשוואה1.69  פי גדולה מערכתית חשיפה הייתה) ומעלה65  בני, כלומר( מבוגרים לנבדקים

(RAS)נצפתה זו הנחה. הדם בלחץ יותר גדולה להפחתה פחות תוביל מוגברת מערכתית חשיפה, צעירים למבוגרים בהשוואה נמוכה כלל בדרך היא בקשישים 
 קטנה הייתה במסרטן טיפוליים קליניים לניסויים שנרשמו קשישים נבדקים בקרב הדם לחץ הפחתת, למעשה. אחרים אנגיוטנסין קולטן בחוסמי קרובות לעתים

 ברעיון ביחד תומכות אלו תוצאות. לצעירים מבוגרים נבדקים בין הבטיחות בפרוסי הבדל צוין לא, בנוסף. שנים-65 מ פחות בני בקרב שנראתה מזו מספרית
,קלינית משמעות פחות יש קשישים נבדקים בקרב מוגברת מערכתית שלחשיפה

תרופתית בין אינטראקציה

 עם במקביל בהן להשתמש שניתן תרופות באמצעות נחקר מסארטן עבור פרמקוקינטית תרופתית אינטראקציה פוטנציאל
עם משמעותית פרמקוקינטית אינטראקציה הראו לא ואמלודיפין הידרוכלורותיאזיד כגון דם לחץ להורדת תרופות

 להורדת אלו לתרופות טוב מספיק מגיבים שאינם באלה הדם בלחץ נוספת ירידה להשיג כדי מינון התאמת ללא ואמלודיפין הידרוכלורותיאזיד עם יחד בבטחה ניתן
.בלבד דם לחץ
 משמעות בעלת פרמקוקינטית תרופתית אינטראקציה הראו לא, דם לחץ יתר עם בחולים תכוף בשימוש שנמצאים-warfarin, וatorvastatin, digoxin , כן כמו

.מינון התאמת ללא בטוח שימוש שאיפשר מה, מסארטן עם קלינית
 מכיווןOATP1B1- ל גם גורם וריפמפיצין כבד לתאי מסארטן של בהובלה משמעותי תפקיד ממלא,CYP3A4- מומלץ אינו מסארטן עם ריפמפיצין של משותף מתן.

המערכתית החשיפה את הגביר ,rifampicin ,של חזק מעכב,OATP1B1  באמצעות שהוערך כפי4.6  פי מסארטן של המערכתית החשיפה את הגביר .AUC ש שידוע
   להמליץ ניתן אך, זמנית בו לשימוש מינון התאמת מצריך אינו תרופתית אינטראקציה של זה גודל. חלשה תרופתית בין לאינטראקציה שנחשב מה2,  פי מסארטן של
 ,Ketoconazoleמעכב,CYP3A4  בנוסף. המטופלים אחר צמוד מעקב על

.דם לחץ יתר עם בחולים התרופות רוב עם יחד בבטחה ניתן מסארטן, אלו תוצאות על בהתבסס

הנקה/הריון במהלך שימוש
. מגוונות קליניות במסגרות מסארטן
יכול מסארטן, לכן. מסארטן

הרֵיָֹון
 הפועלות בתרופות השימוש. הרות לנשים ניתנות כאשר וילודים עוברים של ומוות לתחלואה לגרום יכולות הרנין-אנגיוטנסין מערכת על ישירות הפועלות תרופות
, יילודים של בגולגולת היפופלזיה, דם לחץ תת כולל, וביילוד בעובר לפגיעה נקשר ההריון של והשלישי השני השליש במהלך הרנין-אנגיוטנסין מערכת על ישירות
; העובר של הכליות בתפקוד מירידה כתוצאה הנראה ככל, אוליגוהידרמניוס על דווח כן כמו. ומוות הפיכה בלתי או הפיכה כליות ספיקת אי, אנוריה

oligohydramniosבגדילה פיגור, פגים דווחו כן כמו. היפופלסטית ריאות והתפתחות קרניופציאלית דפורמציה, העובר של גפיים להתכווצויות נקשרה זו בסביבה 
 בהקדם בסרט מצופות בטבליות השימוש את להפסיק יש®.לתרופה מחשיפה נבעו אלו התרחשויות אם ברור לא כי אםarteriosus ,ductus  של ופטנט רחמית תוך

 שלהן והעוברים שהעוברים אמהות זאת ליידע יש. הראשון לטרימסטר שהוגבלה רחמיות תוך לתרופות מחשיפה נבעו לא אלו לוואי תופעות כי נראה. האפשרי
 את להפסיק למטופלת לייעץ הרופאים על, להריון נכנסת המטופלת כאשר, זאת עם. הראשון השליש במהלך רקII  אנגיוטנסין לקולטן לאנטגוניסט נחשפים
 עבורII  אנגיוטנסין לקולטן לאנטגוניסט ברחם חשיפה של היסטוריה עם תינוקות אחר מקרוב לעקוב יש. האפשרי בהקדם סרט מצופות טבליות®בקנרב השימוש

.והיפרקלמיה אוליגוריה, דם לחץ יתר

אוכלוסייה של פרמקוקינטיקה
 שנערכו), בריאים נבדקים(I  שלב מחקרי משני שהתקבלו בנתונים שימוש תוך בוצע אוכלוסייה של פרמקוקינטיים-פרמקודינמיים מודלים של פורמלי ניתוח

 מסוג אוכלוסיות של פרמקוקינטי ניתוח בוצע, בנוסף. קוריאה בדרום שנערך), בינוני עד קל דם לחץ יתר עם חולים( מוקדםII  שלב ומחקר, בבריטניה
ABPM. במחקר שנאספו ריכוזים באמצעות אחורי-של-המעטפה

 ללא ניתוח של בגישה שנאמדו לאלו דומים היו פרמקודינמית הפרמקוקינטית האוכלוסייה של הפורמלי מהניתוח שנגזרו אוכלוסייה של פרמקוקינטיים פרמטרים
, גוף משקל, זאת במקום(GFR).  גלומרולרי נטייה קצב או מין, מגזע משמעותי באופן הושפעו לא פימסארטן אוכלוסיית של הפרמקוקינטיים הפרמטרים. תאים

, כלומר( המקסימלית הדם לחץ מהפחתת50%  שהניב המסארטן ריכוז על(BSV)  הנבדקים בין שהשונות בכך בהתחשב. משמעותיים משתנים היו וגיל בילירובין
(EC50גדולה הייתה )מסארטן ידי על הדם לחץ הפחתת מידת על להשפיע פחות נוטים פרמקוקינטיים פרמטרים על אלה מובהקים משתנים140%), - 130 , כלומר.

, המעטפת של האחורי אוכלוסיית של הפרמקוקינטי בניתוח התקבלו דומים ממצאים. משתנים משתנים סמך על מוצדקת מסארטן של מינון התאמת אין, לכן
.גובה בסיס על מינון התאמת נדרשת לא אך, משמעותית כמשתנה זוהה הגובה, כלומר

. דם לחץ יתר עם בחולים לטיפול נדרשת אינה הפרט של והאינטרינזיים החיצוניים הגורמים סמך על מסארטן של המינון התאמת כי בתפיסה תומכות אלו תוצאות
.קלינית במסגרת יותר מעשית תהיה) דם לחץ הפחתת כלומר( הטיפול תגובת על המבוססת מינון התאמת, זאת במקום

הנֲקָהָ
 לתת מומלץ לא, לכן; מניקות חולדות של בחלב הופרשו בסרט מצופות טבליות®קנרב אבל, אם בחלב מופרשות בסרט מצופות טבליות®Kanarb אם ידוע לא

Kanarb®בחשיבות התחשבות תוך, בסרט מצופות טבליות®קנרב את להפסיק או הסיעוד את להפסיק אם להחליט יש. מניקות לאמהות סרט מצופות טבליות 
.לאם התרופה

רצויות לא השפעות/שליליות השפעות
12  עד4  למשך ג"מ120  עד60  של מינון בטווח בסרט מצופות טבליות®Kanarb שקיבלו מטופלים-406 ב הוערכו בסרט מצופות טבליות®קנרב של הבטיחות
 חולים85  היו). הבטיחותיים הנתונים מסד, כלומר( בטיחות לניתוח ומתאימים קליניים לניסויים שנרשמו, חיוני דם לחץ יתר עם חולים852  של סך מתוך, שבועות
. למינון קשור היה לא ההתרחשות ושיעור, חולפות, בינוניות עד קלות היו הלוואי תופעות רוב. יותר או חודשים6  למשך בסרט מצופות טבליות®קנרב שקיבלו
 או, קשורות כנראה, כקשורות הנחשבות לוואי תופעות, כלומר( להלן מסוכמות לוואי תגובות. וסחרחורת ראש כאבי היו ביותר השכיחות שדווחו הלוואי תופעות

.סרט מצופות טבליות®Kanarb של הקליניים בניסויים שדווחו), בסרט מצופות טבליות®לקנרב קשורות אולי

קליני ניסיון מערכת של איברים סיווג בסיווג1)טבליות בסרט מצופים טבליות®Kanarb עבור שליליות תגובות

Fimasartan של פרמקודינמיים מאפיינים
 בשלב קליניים במחקרים גם אושרו אלה ממצאים. לא-קליניים במחקרים גם שהוכח מה-AT1, ל סלקטיבי באופן נקשר מסארטן כי נמצא, חוץ-גופני מחקר במהלך

Iו IIa- phaseל ספציפיים שינויים זוהו שבהם ,ARB-בפלזמה רנין בפעילות עלייה כגון  ,(PRA)בריכוזי עלייה  AIו .AII-קליניים מחקרים מתוצאות היטב הוכח, בנוסף 
.הדם לחץ הורדת של להשפעה קשור זה פעולה שמנגנון-III וII  בשלב

מערכת איברי כיתת
תסמינים2)תדירותקלאסי קטיון

מׁשְּותףָהעצבים במערכת הפרעות

נדִָיר

סחרחורת, ראש כאב

מיגרנה, הרגעה, סינקופה

נדִָירהעיכול במערכת הפרעות

נדִָיר

, בחילות, הקאות, דיספפסיה
עליונה בטן כאבי פרה-קליניים בטיחות נתוני

/ג"ק/ג"מ-1,000 ו) עכברים' (ד/ג"ק/ג"מ100  היו שנבדקו המקסימליים המינונים. וחולדות בעכברים שנתיים עד למשך הפה דרך ניתן מסארטן כאשר מסרטנות השפעות נצפו לא
.ג"ק60  במשקל בנבדק ליום ג"מ120  של פומי מינון של בהנחה, בסיס2.ר"מ/ג"מ במינון לאדם המומלץ המרבי מהמינון, בהתאמה-81, ו4  פי המייצגים), חולדות' (ד

.כרומוזומלית סטייה או מוטגניות נצפתה לא
 עוברית התפתחות, פוריות כולל, יום/ג"ק/ג"מ1,000  עד של פומיים במינונים נקבה או זכר חולדות של הרבייה ביצועי על שליליות השפעות היו לא-Fimasartan ל

.טרטוגניות השפעות נצפו לא, כן כמו. יילודים והתפתחות אימהי תפקוד, מוקדמת

ו כלליות הפרעות
זר גוף של תחושה, אסתניההניהול אתר תנאי

ALT-(3ב עלייה( הכבד באנזים עלייה
, ירד הדם טסיות מספר), AST(4 , מוגבר
בדם-CPK5 ב עלייה נדִָירחקירות

 בית, הנשימה בדרכי הפרעות
והמדיאסטינלי החזה

להְׁשִתְעַלֵנדִָיר

ו ושלד שריריםסִימןָ
,שרירים עוויתותנדִָירחיבור ברקמת הפרעות

ושלד שרירים נוקשות
.חיוני דם לחץ ביתר לטיפול מיועדותTrihydrate) Potassium (Fimasartan  בסרט מצופות טבליות®כנרב

עור ותת עור
ברקמות הפרעות

נדִָיר

נדִָיר

נדִָיר

 מקומית אורטיקריה, גירוד

ushing, חם אוש

זיקפה של לקוי תפקוד

מומלץ מינון
דם כלי הפרעות

למבוגרים דם לחץ יתר•

®Kanarb של המינון, ג"מ-60 ב כראוי נשלט אינו הדם לחץ אם. אוכל בלי או עם ביום פעם ג"מ60  הן בסרט מצופות טבליות®Kanarb של המומלץ הראשוני המינון

למשל( היום במהלך זמן באותו בסרט מצופות טבליות ליטול יש®Kanarb כי מומלץ, האפשר במידת. ביום פעם ג"מ-120 ל הסרט מצופות הטבליות את להגדיל ניתן
).בוקר,

.טיפול של שבועות12  עד8  לאחר כלל בדרך מושגת מקסימלית והפחתה, שבועיים תוך משמעותי באופן נוכחות בסרט מצופות טבליות®Kanarb של הדם לחץ הורדת של ההשפעה
גריאטרי שימוש•

)שנים70  ≤ גיל( מבוגרים לחולים ראשונית מינון התאמת נדרשת לא
כליות ליקוי•

 ל"מ30 <  קריאטינין פינוי( חמור כליות ליקוי עבור). דקה/ל"מ80 - 30  קריאטינין פינוי( בינוני עד קל כליות ליקוי עם לחולים ראשונית מינון התאמת נדרשת לא
.ג"מ60  על יעלה לא המינון ביום פעם ג"מ30  הוא המומלץ הראשוני המינון), לדקה

כבד ספיקת•
.חמור עד בינוני כבד ליקוי עם לחולים מומלצות אינן בסרט מצופות טבליות®כנרב. קל כבד ליקוי עם חולים עבור ראשונית מינון התאמת נדרשת לא

בילדים שימוש•

.ומטה שנים18  בחולים הוכחו לא בסרט מצופות טבליות®Kanarb של והבטיחות היעילות
)משתנים של גבוהים מינונים המקבלים חולים, למשל( תוך-וסקולרי נפח דלדול עם חולים•

.ביום פעם ג"מ30  של הראשוני המינון על מומלץ, סימפטומטי דם לחץ ליתר בסיכון, מדולדל שלהם התוך-וסקולרי שהנפח חולים עבור

 הרבייה במערכת הפרעות
והשד

ל שלהם שהקשר לוואי אירועי1)
)זמין במידע שימוש בעת להעריך ניתן לא( ידוע לא(<1/10,000);  מאוד נדיר<1/1,000); 1/10,000, (≥ נדיר<1/100); 1/1,000, (≥ נדיר1/10); < 1/100, (≥ שכיח1/10); (≥ מאוד נפוץ2)

Phosphokinase Creatine = 5( CPK Aminotransferase Aspartate = 4( AST Aminotransferase Alanine =3( ALT

אפשריות או סבירות, בטוחות היוlm  מצופות טבליות) ®(Kanarb מסארטן אשלגן

וטיפול יתר מנת
 ברדיקרדיה; וטכיקרדיה דם לחץ תת יהיו יתר מינון של ביותר הסבירים הביטויים. אדם בבני סרט מצופות טבליות®Kanarb של יתר מינון לגבי זמינים נתונים אין

 מצופות טבליות®Kanarb אם ידוע לא. תומך טיפול לספק יש, סימפטומטי דם לחץ תת להופיע יש אם). וגאלי( פאראסימפטטי מגירוי כתוצאה להתרחש עלולה
.המודיאליזה ידי על מהפלזמה מוסרות בסרט

)בלבד לזריקות( התאמה אי
ישים לא

אחסון מצב
.צלזיוס מעלות30  מעל לאחסן אין. אור מפני הגן1)
.אליו להגיע יכול אינו שילד במקום סרט מצופות טבליות לאחסן יש®כנרב2)
.המוצר איכות על לרעה להשפיע או שגוי לתיוג לגרום עלול שהוא מכיוון מומלץ לא®קנרב של מחדש אריזה3) ניהול מסלול/אופן

מצגת או מינון טפסי.פה בעל ליטול
מ120  קופסה. / כרטיסיותx 10  שלפוחיות3 : בסרט מצופות טבליות ג"מ60נגד התוויות

קופסא. / כרטיסיותx 10  שלפוחיות3 : בסרט מצופות טבליות ג"  הסובלים חולים1) : הבאים בחולים סרט מצופות טבליות נטילת®כנרב
זה מוצר של רכיב לכל יתר מרגישות

(7.2)] מניקות ואמהות(7.1)  בהריון אמהות ראה[ מניקות או בהריון אמהות2)
)זו באוכלוסייה ניסיון אין( המודיאליזה חולי3)
חמור עד בינוני כבד ליקוי עם חולים4)
בכבד-וביליארית חסימה עם חולים5)
(6)] תרופתיות אינטראקציות ראה[ אליסקירן הנוטלים) דקה/ל"מGFR (60<  כליות ליקוי או סוכרת עם חולים6)
(6)]. תרופתיות אינטראקציות ראה[(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכבי הנוטלים סוכרתית נפרופתיה עם חולים7)
)לקטוז מכילות בסרט מצופות טבליות®Kanarb מאז( גלוקוז-גלקטוז של לקויה ספיגה או בלקטוז מחסור, לגלקטוז סבילות אי כגון גנטיות הפרעות עם חולים8)

מוצר בעל או יצרן של וכתובת שם
:המוצר בעל

CO., LTD. PHARMACEUTICALBORYUNG
gu, Seoul-ro, Jongro Changgyeonggung Bldg., 136, ,Boryung-: המשרד ראש כתובת
יצַרןָ קוריאה

CO., LTD. PHARMACEUTICALBORYUNG
קוריאה,do-si, Gyeonggi-gu, Ansan-ro, Danwon Neungan 109, ,Ansan: 107- מפעל כתובת

מוצר רישום בעלזהירות ואמצעי אזהרות
. והשלישי השני השליש במהלך הרה לאישה ניתנות הן כאשר המתפתח לעובר מוות או לפציעה לגרום עלולות אנגיוטנסין רנין מערכת על ישירות הפועלות תרופות

].והנקה הריון ראה[ במטופלות הריון מתגלה כאשר סרטים מצופות בטבליות השימוש את להפסיק יש®קאנרב, לכן
Bhd Sdn PharmaZuellig
מלזיה,Ehsan Darul Selangor Alam Shah 40150 Jelutong Bukit Perindustrian Kawasan ,U8  מקטע, בומי פסאק פרסיארן15, ' מס

)הצורך במידת( ההפעלה המכונה או ההתקן מנהל על השפעות
וסחרחורת נמנום להופיע עלולים, זאת עם. נחקרו לא מכונות ותפעול נהיגה עלKanarb®  בסרט מצופות טבליות של ההשפעות

החבילה תוספת של העדכון תאריך
2021 באפריל21
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