
Fimasartana Potássica às vezes com agentes redutores da pressão arterial, portanto, os pacientes que tomam Kanarb®Os comprimidos revestidos por película devem ser avisados   sobre estes riscos ao conduzir ou utilizar 
máquinas.(como trihidrato)
Pacientes que requerem monitoramento rigoroso durante o Kanarb ®Tratamento de Comprimidos Revestidos por Película

1) Depleção de volume ou sal intravascular: Esses pacientes (por exemplo, pacientes recebendo altas doses de diuréticos), cujo sistema renina angiotensina está ativado, podem apresentar hipotensão 
sintomática no momento da administração inicial de Kanarb®Administração de Comprimidos Revestidos por Película ou aumento de sua dosagem. Portanto, é necessária uma monitorização cuidadosa 
nestes doentes.
2) Insuficiência renal: Pacientes sensíveis a drogas que inibem o sistema renina angiotensina podem apresentar alterações na função renal. Inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina ou antagonistas dos receptores da angiotensina II podem causar oligúria, hiperuremia progressiva e raramente insuficiência renal aguda 
ou morte em pacientes cuja função renal é dependente da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona (p. ).
3) Hipertensão renovascular: Pacientes com estenose unilateral ou bilateral da artéria renal podem ter um risco aumentado de hipotensão grave ou insuficiência renal quando são administrados 
medicamentos que afetam o sistema renina angiotensina.
4) Cuidado especial é necessário para pacientes com estenose da válvula aórtica ou mitral, miopatia cardíaca obstrutiva ou hipertrófica como outros vasodilatadores.
5) Pacientes com aldosteronismo primário geralmente não respondem às drogas que inibem o sistema renina-angiotensina, portanto Kanarb®Os comprimidos revestidos por película não são 
recomendados nesta população.
6) Alergia ou hipersensibilidade ao Sunset Yellow FCF: Cuidado é necessário para pacientes que têm alergia ou são hipersensíveis ao Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5)

Kanarb ®60mg e 120mg
Comprimidos revestidos por película

Leia atentamente o folheto informativo antes de usar. Consulte o seu 
médico para mais informações. Medicamentos prescritos apenas. 
Mantenha fora do alcance de crianças.

Marca ou nome do produto
Kanarb®Comprimidos revestidos por película 60mg e 120mg

Nome e Força da(s) Substância(s) Ativa(s)
Fimasartan 60 mg contém 66,01 mg de 
Fimasartan 120 mg contém 132,02 mg de

trihidrato de masartana potássica (ou 60 mg como
trihidrato de masartana potássica (ou 120 mg como

masartana potássica.
masartana potássica. Administração em Populações Específicas

• Uso Pediátrico: A segurança e eficácia em pacientes pediátricos (idade ≤ 18 anos) não foram estabelecidas.
• Uso Geriátrico: Kanarb®Os comprimidos revestidos por película não foram administrados a doentes idosos com mais de 70 anos. Em um estudo para comparar a farmacocinética de voluntários 
saudáveis   idosos com 65 anos ou mais e voluntários saudáveis   jovens, a AUC de Kanarb®Os comprimidos revestidos por película no grupo de idosos aumentaram 69%. No entanto, não foram 
observadas diferenças na eficácia e segurança em um total de 21 pacientes idosos (≥ 65 anos, 9,3%), dos 226 pacientes que receberam Kanarb®Comprimidos revestidos por película em ensaios clínicos 
de Fase 3, entre populações idosas e não idosas. Portanto, nenhum ajuste de dose com Kanarb®Os comprimidos revestidos por película são necessários em doentes idosos (≤ 70 anos), embora não se 
possa excluir uma maior sensibilidade de alguns indivíduos idosos.
• Uso de Insuficiência Hepática: A farmacocinética do masartan foi comparada em pacientes com insuficiência hepática leve e moderada com voluntários saudáveis. Uma diminuição 
de 20% na AUC e um aumento de 10% na Cmax foram observadas em pacientes com insuficiência hepática leve. A AUC e a Cmax na insuficiência hepática moderada aumentaram 
6,5 vezes e 5 vezes, respectivamente. Kanarb®Comprimidos revestidos por película não é recomendado para insuficiência hepática moderada a grave.

Descrição do produto
Kanarb®Comprimido revestido por película 60mg é amarelo

O comprimido de 60mg está gravado com “BR” e há uma linha dividida no meio.
Kanarb®O Comprimido Revestido por Película 120 mg é um comprimido hexagonal laranja revestido por lm, cuja face frontal está gravada com “FMS12”. A parte traseira de Kanarb®Comprimido 
revestido por película 120mg é gravado com “BR” e há uma linha dividida no meio.

Comprimido hexagonal revestido com película, com a face frontal gravada com “FMS6”. A parte traseira de Kanarb®Revestidos com película

Farmacodinâmica/Farmacocinética
Características Farmacocinéticas da Fimasartana 
Absorção
O tempo para atingir o pico de concentração plasmática (Tmax) após administração oral única de masartana em doses de 20 a 480 mg em indivíduos saudáveis   variou de 0,5 a 3 horas com a meia-vida 
terminal (t1/2) sendo de 5 a 16 horas. Resultados semelhantes foram obtidos em pacientes com hipertensão, ou seja, Tmax variou de 0,5 a 1,3 horas e t1/2 foi de 7 a 10 horas após a administração de 
masartana em doses de 20 a 180 mg. Vários indivíduos apresentaram um segundo pico, e a exposição sistêmica total avaliada pela área sob a curva concentração-tempo foi linear (ou seja, 
independente da dose). O índice de acumulação foi de 1,20 – 1,26 e 1,02 – 1,08 para indivíduos saudáveis   e pacientes, respectivamente. A biodisponibilidade absoluta do masartan em indivíduos 
saudáveis   após a administração oral de 60 mg em comparação com a infusão intravenosa de 30 mg foi estimada em 19%.
Esses resultados apoiam a noção de que o masartan oral é rapidamente absorvido, tem perfis farmacocinéticos lineares acima de doses de 20 a 480 mg e o acúmulo é mínimo quando administrado 
uma vez ao dia. Portanto, a exposição sistêmica total pode ser facilmente prevista para cada dose, o que ajuda a aumentar a certeza sobre o uso seguro e eficaz de

masartana em ambiente clínico. 
Distribuição e ligação a proteínas
A ligação proteica in vitro no plasma humano variou de 95,6 a 97,2% em concentrações de masartana de 0,01 a 100 μg/mL, que não foi dependente da dose. Esses resultados foram 
semelhantes aos obtidos no cão e no rato pelos métodos in vitro e ex vivo.

Interações com outros medicamentos e outras formas de interação
1) Suplementos de potássio e diuréticos poupadores de potássio: O potássio sérico pode ser aumentado pelo Kanarb®Comprimidos revestidos por película e outros medicamentos que exercem efeitos 
no sistema renina-angiotensina quando coadministrados com diuréticos poupadores de potássio (por exemplo, espironolactona), suplementos de potássio, alternativas de sal contendo potássio e 
medicamentos que podem aumentar o potássio sérico (por exemplo, heparina) .
2) O efeito de redução da pressão arterial de Kanarb®Os comprimidos revestidos por película podem ser aumentados quando coadministrados com outros agentes anti-hipertensivos, incluindo diuréticos. Quando altas doses de 

diuréticos foram usadas anteriormente, levando a um estado de depleção de volume, pode ocorrer redução excessiva da pressão arterial com o início de Kanarb®Tratamento de comprimidos revestidos por película.

3) Lítio: Foram relatados aumentos reversíveis nos níveis séricos de lítio e toxicidades quando o lítio foi usado com inibidores da enzima conversora da angiotensina, enquanto essas reações foram 
relatadas muito raramente no caso de antagonistas dos receptores da angiotensina II serem coadministrados com lítio. Embora a coadministração de lítio com Kanarb®Os comprimidos revestidos por 
película geralmente não são recomendados, caso seja necessário, é necessária uma monitorização cuidadosa dos níveis de lítio.
4) Fármacos antiinflamatórios não esteroidais (AINEs): Quando um AINE (por exemplo, aspirina, inibidores da COX-2) é coadministrado, o efeito redutor da pressão arterial de um 
antagonista do receptor da angiotensina II pode ser reduzido. A deterioração da função renal danificada (incluindo insuficiência renal aguda, embora reversível) foi relatada quando 
um antagonista do receptor da angiotensina II é coadministrado com um inibidor da COX em alguns pacientes com insuficiência renal (por exemplo, pacientes desidratados e 
pacientes idosos com insuficiência renal). Portanto, deve-se ter cautela ao coadministrar Kanarb®Comprimidos revestidos por película com AINEs, especialmente em pacientes 
idosos. Hidratação adequada é necessária neste caso, e a função renal deve ser monitorada de perto.
5) Hidroclorotiazida: Nenhuma interação farmacocinética significativa entre Kanarb®Comprimidos revestidos por película e hidroclorotiazida foram encontrados quando coadministrados.
6) Amlodipina: Nenhuma interação farmacocinética signi cativa entre Kanarb®Comprimidos revestidos por película e amlodipina foram encontrados quando coadministrados.
7) O bloqueio duplo do SRA com bloqueadores dos receptores da angiotensina, inibidores da ECA ou alisquireno está associado a riscos aumentados de hipotensão, síncope, hipercalemia e alterações 
na função renal (incluindo insuficiência renal aguda) em comparação com a monoterapia. Em geral, evite o uso combinado de inibidores do RAS. Não coadministre alisquireno com Kanarb®Comprimidos 
revestidos por película em pacientes com diabetes ou insuficiência renal (TFG <60 mL/min). Coadministrar inibidor da ECA com Kanarb®Comprimidos revestidos por película não é recomendado e evita o 
uso de inibidor da ECA com Kanarb®Comprimidos revestidos por película em pacientes com nefropatia diabética.

Metabolismo
O estudo in vitro mostrou que o CYP3A4 estaria envolvido principalmente no metabolismo do masartan. Fimasartan não demonstrou inibir ou induzir outras enzimas CYP. A droga original era ≥ 85% das 
porções de masartana encontradas no plasma humano com alguns metabólitos identificados, o que apóia a noção de que a ação farmacológica da masartana é impulsionada principalmente pela droga 
original. Os metabólitos circulantes de masartana mais abundantes no plasma em indivíduos saudáveis   do sexo masculino foram identificados como desulfomasartana e

masartan-S-óxido. Esses metabólitos representaram aproximadamente 14% (cada 7%) da exposição total relacionada ao medicamento. Nenhum progenitor ou metabolito foi testado em fezes 
humanas; no entanto, é mais provável que o metabolismo in vivo do masartan seja mínimo, dado que o nível de exposição sistémica do masartan foi ligeiramente aumentado por inibidores específicos 
do CYP3A4. Essas propriedades farmacocinéticas favoráveis   do masartan permitem seu uso seguro em um ambiente clínico.

Eliminação
Aproximadamente 3 a 5% da dose de masartana foi recuperada na urina em 24 ou 144 horas após a administração oral em indivíduos saudáveis   do sexo masculino e pacientes com hipertensão. 
Portanto, é muito menos provável que o rim esteja envolvido na eliminação do masartan.

Os efeitos de outras drogas em Kanarb ®Comprimidos revestidos por película
1) Cetoconazol: A exposição sistêmica de Kanarb®Os comprimidos revestidos por película, medidos pela área sob a curva de concentração-tempo (AUC), aumentaram aproximadamente duas vezes 
quando coadministrados com cetoconazol. Deve-se ter cuidado quando Kanarb®Comprimidos revestidos por película é coadministrado com cetoconazol.
2) Rifampicina ou outros inibidores do transportador OATP1B1: Kanarb®Comprimidos revestidos por película é um substrato de OAT1 e OATP1B1. Quando Kanarb®Comprimidos revestidos por película é 
coadministrado com rifampicina (inibidor de OATP1B1), a AUC de Kanarb®Comprimidos Revestidos por Película aumentou aproximadamente 4,6 vezes. Portanto, a coadministração de Kanarb®

Comprimidos revestidos por película com rifampicina não é recomendado. Quando coadministrado com outros inibidores do transportador OATP1B1 (por exemplo, ciclosporina), a exposição sistêmica 
de Kanarb®Comprimidos revestidos por película pode aumentar, e é necessário cuidado.

Efeito alimentar

Uma exploração preliminar foi feita em um estudo de fase I realizado no Reino Unido para o efeito dos alimentos na farmacocinética do masartan, e nenhum efeito dos alimentos foi observado. Um 
estudo formal de efeito alimentar foi realizado na Coréia do Sul, no qual as estimativas pontuais para as razões geométricas médias de AUC0-∞ e Cmax com e sem alimentos foram 0,6371 e 0,3481, 
respectivamente, sugerindo que os alimentos afetam
pressão foi bem estabelecida e é relativamente o 
efeito do alimento observado na farmacocinética de

absorção do masartan. No entanto, dada a relação exposição-resposta do masartan na redução do sangue acima 
das doses terapeuticamente recomendadas de 60 - 120 mg, e levou 2 - 4 semanas para fazer efeito, o masartan é 
considerado insignificante o suficiente para justificar o ajuste da dose com Comida.

Características farmacocinéticas em populações especiais
Os efeitos do Kanarb ®Comprimidos revestidos por película sobre outros medicamentos

1) Varfarina: A farmacocinética e farmacodinâmica da varfarina não foram significativamente afetadas pela coadministração de Kanarb®Comprimidos revestidos por película.
2) Atorvastatina: As AUCs da atorvastatina e seu metabólito ativo não foram afetadas pelo Kanarb coadministrado®Comprimidos revestidos por película. As concentrações 
plasmáticas máximas (Cmax) de atorvastatina e seu metabólito ativo aumentaram 1,9 vezes e 2,5 vezes, respectivamente.
3) Digoxina: A farmacocinética e a depuração da creatinina da digoxina não foram afetadas pelo Kanarb coadministrado®Comprimidos revestidos por película. A Cmax da digoxina foi aumentada em 30%. O monitoramento 

cuidadoso do nível de digoxina pode ser necessário quando coadministrado com Kanarb®Comprimidos revestidos por película. 4) Outras interações medicamentosas: Kanarb®Os comprimidos revestidos por película não inibem 

nem induzem as enzimas CYP450.

Sujeitos idosos
Indivíduos idosos (ou seja, com idade ≥ 65 anos) tiveram uma exposição sistêmica 1,69 vezes maior do que adultos jovens. No entanto, como a atividade do sistema renina-
angiotensina (RAS) em idosos é geralmente menor do que em adultos jovens, o aumento da exposição sistêmica terá menor probabilidade de resultar em maior redução da pressão 
arterial. Essa suposição tem sido frequentemente afirmada em outros bloqueadores dos receptores da angiotensina. De fato, a redução da pressão arterial em indivíduos idosos 
inscritos em ensaios clínicos terapêuticos com masartana foi numericamente menor do que a observada em indivíduos < 65 anos. Além disso, não foi observada diferença nos perfis 
de segurança entre idosos e jovens. Esses resultados apoiam coletivamente a noção de que o aumento da exposição sistêmica em idosos tem menos significado clínico,

Interação Medicamentosa

O potencial de interação farmacocinética do masartan foi investigado com medicamentos que podem ser usados   concomitantemente com medicamentos 
anti-hipertensivos, como hidroclorotiazida e amlodipino, não mostraram uma interação farmacocinética significativa com
ser coadministrado com segurança com hidroclorotiazida e amlodipina sem ajuste de dose para obter redução adicional da pressão arterial naqueles que não respondem bem o 
suficiente a esses medicamentos anti-hipertensivos sozinhos.
Da mesma forma, atorvastatina, digoxina e varfarina, que são frequentemente usados   em pacientes com hipertensão, não apresentaram interação farmacocinética clinicamente significativa com o 
masartan, permitindo o uso concomitante seguro sem ajuste de dose.
O cetoconazol, um inibidor do CYP3A4, aumentou a exposição sistêmica do masartan em 2 vezes, o que é considerado uma interação medicamentosa fraca. Esta magnitude de interação 
medicamentosa não requer qualquer ajuste de dose para uso concomitante, mas pode ser recomendada a monitorização cuidadosa dos pacientes. Além disso, a rifampicina, um forte inibidor de 
OATP1B1, aumentou a exposição sistêmica da masartana em 4,6 vezes, conforme avaliado pela AUC. Uma vez que o OATP1B1 é conhecido por desempenhar um papel significativo no transporte de 
masartan para as células hepáticas e a rifampicina também induz o CYP3A4, a coadministração de rifampicina com masartan não é recomendada.
Com base nesses resultados, a masartana pode ser coadministrada com segurança com a maioria das drogas em pacientes com hipertensão.

Uso durante a gravidez/lactação
masartan em diversos contextos clínicos. 
masartan. Portanto, o masartan pode Gravidez

Fármacos que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina podem causar morbidade e morte fetal e neonatal quando administrados a gestantes. O uso de medicamentos 
que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina durante o segundo e terceiro trimestres de gestação tem sido associado a lesões fetais e neonatais, incluindo hipotensão, 
hipoplasia craniana neonatal, anúria, insuficiência renal reversível ou irreversível e óbito. Também foi relatado oligoidrâmnio, presumivelmente resultante da diminuição da função 
renal fetal; O oligoidrâmnio neste cenário tem sido associado a contraturas de membros fetais, deformação craniofacial e desenvolvimento pulmonar hipoplásico. Prematuridade, 
retardo de crescimento intrauterino e persistência do canal arterial também foram relatados, embora não esteja claro se essas ocorrências foram devido à exposição à droga.®Os 
comprimidos revestidos por película devem ser descontinuados o mais rápido possível. Esses efeitos adversos não parecem ter resultado da exposição intrauterina ao medicamento 
que foi limitada ao primeiro trimestre. As mães cujos embriões e fetos são expostos a um antagonista do receptor da angiotensina II apenas durante o primeiro trimestre devem ser 
informadas. No entanto, quando a paciente engravidar, os médicos devem aconselhar a paciente a descontinuar o uso de Kanarb®Comprimidos revestidos por película o mais rápido 
possível. Bebês com história de exposição in utero a um antagonista do receptor da angiotensina II devem ser observados de perto quanto à hipotensão, oligúria e hipercalemia.

Farmacocinética da população
Uma análise formal de modelagem farmacocinética-farmacodinâmica populacional foi realizada usando dados obtidos de dois estudos de fase I (indivíduos saudáveis), realizados no 
Reino Unido, e um estudo de fase II inicial (pacientes com hipertensão leve a moderada), realizado na Coreia do Sul. Além disso, uma análise farmacocinética populacional do tipo 
back-of-the-envelope foi realizada usando as concentrações coletadas no estudo MAPA.
Os parâmetros farmacocinéticos populacionais derivados da análise farmacocinética farmacodinâmica formal da população foram semelhantes aos estimados usando a abordagem 
de análise não compartimental. Os parâmetros farmacocinéticos da população de fimasartana não foram significativamente afetados pela raça, sexo ou taxa de filtração glomerular 
(TFG). Em vez disso, peso corporal, bilirrubina e idade foram covariáveis   signi cativas. Dado que a variabilidade entre indivíduos (BSV) na concentração de masartana que produz 
50% da redução máxima da pressão arterial (ou seja, EC50) foi grande (ou seja, 130 – 140%), essas covariáveis   significativas nos parâmetros farmacocinéticos são menos propensas 
a afetar a extensão da redução da pressão arterial pelo masartan.
Portanto, nenhum ajuste de dose para masartana é garantido com base em covariáveis. Achados semelhantes foram obtidos na análise farmacocinética populacional do verso do envelope, ou seja, a 
altura foi identificada como uma covariável signi cativa, mas nenhum ajuste de dose com base na altura é necessário.
Esses resultados apóiam a noção de que o ajuste da dose de masartana com base nos fatores extrínsecos e intrínsecos do indivíduo não é necessário para tratar pacientes com 
hipertensão. Em vez disso, o ajuste da dose com base na resposta ao tratamento (ou seja, redução da pressão arterial) será mais prático em um ambiente clínico.

Amamentação
Não se sabe se Kanarb®Comprimidos revestidos por película é excretado no leite humano, mas Kanarb®Comprimidos Revestidos por Película foi excretado no leite de ratas lactantes; portanto, não é 
recomendado administrar Kanarb®Comprimidos revestidos por película para mães que amamentam. Deve ser tomada uma decisão sobre descontinuar a enfermagem ou descontinuar Kanarb®

Comprimidos revestidos por película, tendo em conta a importância do medicamento para a mãe.

Efeitos adversos/efeitos indesejáveis
A segurança de Kanarb®Comprimidos Revestidos por Película foi avaliado em 406 pacientes, que receberam Kanarb®Comprimidos revestidos por película na faixa de dose de 60 a 120 mg por 4 a 12 semanas, de um total de 852 

pacientes com hipertensão essencial, inscritos em ensaios clínicos e elegíveis para análise de segurança (ou seja, o banco de dados de segurança). Havia 85 pacientes que receberam Kanarb®Comprimidos revestidos por película 

por 6 meses ou mais. A maioria dos eventos adversos foram leves a moderados, transitórios e a taxa de ocorrência não foi relacionada à dosagem. Os eventos adversos mais frequentemente relatados foram dor de cabeça e 

tontura. As reações adversas estão resumidas abaixo (ou seja, eventos adversos considerados definitivamente relacionados, provavelmente relacionados ou possivelmente relacionados ao Kanarb®Comprimidos revestidos por 

película), relatados nos ensaios clínicos de Kanarb®Comprimidos revestidos por película.

Reações Adversas do Kanarb®Comprimidos revestidos por película Comprimidos1)em Experiência Clínica Classificação de Classes de Sistemas de Órgãos

Características farmacodinâmicas do Fimasartan
Durante um estudo in vitro, descobriu-se que o masartan se liga seletivamente ao AT1, o que também foi demonstrado em estudos não clínicos. Esses achados também foram confirmados em estudos 
clínicos de fase I e fase IIa, onde foram identificadas alterações específicas do BRA, como elevação da atividade da renina plasmática (PRA), aumento das concentrações de AI e AII. Além disso, foi bem 
estabelecido a partir dos resultados dos estudos clínicos de fase II e III que este mecanismo de ação está associado ao efeito de redução da pressão arterial.

Classe de Sistema de Órgãos
Classificação Frequência2) Sintomas

Distúrbios do sistema nervoso Comum
Incomum

Dor de cabeça, tontura

Síncope, sedação, enxaqueca

Problemas gastrointestinais Incomum

Incomum

Dispepsia, vômitos, náuseas, dor 
abdominal superiorDados de segurança pré-clínica

Não foram observados efeitos carcinogênicos quando o masartan foi administrado por via oral por até 2 anos em camundongos e ratos. As doses máximas testadas foram 100 mg/kg/d (camundongos) 
e 1.000 mg/kg/d (ratos), que representam 4 e 81 vezes, respectivamente, a dose humana máxima recomendada em mg/m2base, assumindo uma dose oral de 120 mg/d em um sujeito de 60 kg.

Não foi observada mutagenicidade ou aberração cromossômica.
Fimasartan não teve efeitos adversos no desempenho reprodutivo de ratos machos ou fêmeas em doses orais de até 1.000 mg/kg/d, incluindo fertilidade, desenvolvimento embrionário inicial, função 
materna e desenvolvimento neonatal. Da mesma forma, não foram observados efeitos teratogênicos.

Distúrbios gerais e
condições do local de administração Astenia, sensação de corpo estranho

Enzima hepática aumentada (ALT aumentada3), 
AST aumentada4)), diminuição da contagem de 
plaquetas, aumento da CPK5 no sangueInvestigações Incomum

Distúrbios respiratórios, 
torácicos e mediastinais Incomum Tosse

Indicação Musculoesquelético e
distúrbios do tecido conjuntivo Incomum Espasmos musculares,

rigidez musculoesquelética
Kanarb®Comprimidos revestidos por película (Fimasartan Potassium Trihydrate) é indicado para o tratamento da hipertensão essencial. Pele e subcutâneo

distúrbios dos tecidos
Incomum

Incomum

Incomum

Prurido, urticária localizada 

Esguicho quente, coriza

Disfunção erétil

Dosagem recomendada
Distúrbios vasculares

• Hipertensão adulta
A dose inicial recomendada de Kanarb®Comprimidos revestidos por película é de 60 mg uma vez por dia com ou sem alimentos. Se a pressão arterial não for adequadamente controlada com 60 mg, a dosagem de Kanarb®Os 

comprimidos revestidos por película podem ser aumentados para 120 mg uma vez por dia. Sempre que possível, recomenda-se que Kanarb®Os comprimidos revestidos por película devem ser tomados à mesma hora durante o 

dia (por exemplo, de manhã).

O efeito de redução da pressão arterial de Kanarb®Os comprimidos revestidos por película estão substancialmente presentes em 2 semanas e a redução máxima é geralmente alcançada após 8 a 12 semanas de tratamento.

• Uso Geriátrico
Não é necessário ajuste de dose inicial para pacientes idosos (idade ≤ 70 anos)
• Insuficiência renal
Não é necessário ajuste de dose inicial para pacientes com insuficiência renal leve a moderada (depuração de creatinina 30 - 80 mL/min). Para insuficiência renal grave (depuração de 
creatinina < 30 mL/min), a dose inicial recomendada é de 30 mg uma vez ao dia e dose não deve exceder 60 mg.
• Insuficiência Hepática
Não é necessário ajuste de dose inicial para pacientes com insuficiência hepática leve. Kanarb®Os comprimidos revestidos por película não são recomendados a doentes com insuficiência hepática 
moderada a grave.
• Uso Pediátrico
A eficácia e segurança do Kanarb®Comprimidos revestidos por película não foi estabelecido em pacientes com 18 anos ou menos.
• Pacientes com Depleção de Volume Intravascular (por exemplo, pacientes recebendo altas doses de diuréticos)

Para pacientes com depleção do volume intravascular, com risco de hipotensão sintomática, recomenda-se a dose inicial de 30 mg uma vez ao dia.

Distúrbios do sistema 
reprodutor e da mama

1) Eventos adversos cuja relação com
2) Muito comum (≥1/10); comum (≥1/100, < 1/10); incomum (≥1/1.000, <1/100); raros (≥1/10.000, <1/1.000); muito raros (<1/10.000); desconhecido (incapaz de estimar ao usar as informações disponíveis)

3) ALT = Alanina Aminotransferase 4) AST = Aspartato Aminotransferase 5) CPK = Creatina Fosfoquinase

masartana potássica (Kanarb®) comprimidos revestidos por película era certo, provável ou possível

Sobredosagem e Tratamento
Não há dados disponíveis sobre superdosagem de Kanarb®Comprimidos revestidos por película em humanos. As manifestações mais prováveis   de superdosagem seriam 
hipotensão e taquicardia; bradicardia pode ocorrer por estimulação parassimpática (vagal). Se ocorrer hipotensão sintomática, deve ser fornecido tratamento de suporte. Não se 
sabe se Kanarb®Os comprimidos revestidos por película são removidos do plasma por hemodiálise.

Incompatibilidades (somente para injeções)
Não aplicável

Condição de armazenamento

1) Proteger da luz. Não armazenar acima de 30°C.
2) Kanarb®Os comprimidos revestidos por película devem ser guardados num local onde a criança não possa alcançar.

3) Reembalagem do Kanarb®não é recomendado porque pode causar algum erro de rotulagem acidental ou afetar adversamente a qualidade do produto.Modo/Via de Administração
Para ser tomado por via oral. Formas de dosagem ou apresentação

Contra-indicações 60mg Comprimidos revestidos por película: 3 blisters x 10 pastilhas. / caixa 120mg 

Comprimidos revestidos por película: 3 blisters x 10 pastilhas. / caixaKanarb®Comprimidos revestidos por película é contra-indicado nos seguintes pacientes: 
1) Pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente deste produto
2) Mães grávidas ou lactantes [Ver Mães grávidas (7.1) e Mães que amamentam (7.2)]
3) Pacientes em hemodiálise (sem experiência nesta população)
4) Pacientes com insuficiência hepática moderada a grave
5) Pacientes com obstrução hepatobiliar
6) Pacientes com diabetes ou insuficiência renal (TFG <60 mL/min) que estão tomando alisquireno [Consulte Interações Medicamentosas (6)]
7) Pacientes com nefropatia diabética que estão tomando inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) [Ver Interações Medicamentosas (6)].

8) Pacientes com distúrbios genéticos, como intolerância à galactose, deficiência de lactose de Lapp ou má absorção de glicose-galactose (desde Kanarb®Comprimidos Revestidos por Película contém lactose)

Nome e endereço do fabricante ou proprietário do produto
Proprietário do produto:

BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Head Of ce Endereço: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seoul, 
Korea Fabricante
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Endereço da fábrica de Ansan: 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Coréia

Avisos e Precauções Titular do Registro do Produto
Os fármacos que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina podem causar lesão ou morte do feto em desenvolvimento quando administrados a uma mulher grávida durante o segundo e terceiro trimestres. Portanto, 

Kanarb®Os comprimidos revestidos por película devem ser descontinuados quando a gravidez for detectada em pacientes do sexo feminino [consulte Gravidez e Aleitamento Materno].

Zuellig Pharma Sdn Bhd
Nº 15, Persiaran Pasak Bumi, Seção U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malásia

Efeitos no driver ou na máquina operacional (se necessário)
Os efeitos de Kanarb® Comprimidos Revestidos por Película na condução e operação de máquinas não foram estudados. No entanto, sonolência e tontura podem ocorrer

Data de revisão do folheto informativo
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