
Fimasartan potasiu uneori cu agenți de scădere a tensiunii arteriale, prin urmare pacienții care iau Kanarb®Comprimatele filmate trebuie avertizate cu privire la aceste riscuri atunci când conduceți 
vehicule sau folosiți utilaje.

(sub formă de trihidrat)
Pacienții care necesită monitorizare atentă în timpul Kanarb ®Tratament comprimate filmate
1) Depleție intravasculară de volum sau sare: Acești pacienți (de exemplu, pacienții cărora li se administrează doze mari de diuretice), al căror sistem renin-angiotensină este activat, pot prezenta 
hipotensiune arterială simptomatică în momentul administrării inițiale de Kanarb.®Administrarea comprimatelor filmate sau creșterea dozei acesteia. Prin urmare, este necesară o monitorizare atentă la 
acești pacienți.
2) Insuficiență renală: Pacienții care sunt sensibili la medicamentele care inhibă sistemul renin-angiotensină pot prezenta modificări ale funcției renale. Inhibitorii enzimei de 
conversie a angiotensinei sau antagoniştii receptorilor angiotensinei II pot provoca oligurie, hiperuremie progresivă şi rareori insuficienţă renală acută sau deces la pacienţii a căror 
funcţie renală depinde de activitatea sistemului renină-angiotensină-aldosteron (de exemplu, pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă severă). ).
3) Hipertensiune renovasculară: Pacienții cu stenoză de arteră renală unilaterală sau bilaterală pot avea un risc crescut de hipotensiune arterială severă sau insuficiență renală atunci când sunt 
administrate medicamente care afectează sistemul renin-angiotensină.
4) Se impune o atenție deosebită la pacienții cu stenoză de valvă aortică sau mitrală, miopatie cardiacă obstructivă sau hipertrofică, ca și alte vasodilatatoare.
5) Pacienții cu aldosteronism primar, în general, nu răspund la medicamentele care inhibă sistemul renină-angiotensină, prin urmare Kanarb®Comprimatele filmate nu sunt 
recomandate la această populație.
6) Alergie sau hipersensibilitate la Sunset Yellow FCF: Este necesară prudență pentru pacienții care au o alergie sau sunt hipersensibili la Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5)

Kanarb ®60 mg și 120 mg
Tablete filmate

Citiți cu atenție prospectul înainte de utilizare. Consultați-vă medicul 
pentru mai multe informații. Doar medicamente pe bază de rețetă. A nu 
se lăsa la îndemâna copiilor.

Nume de marcă sau produs
Kanarb®Comprimate filmate 60 mg și 120 mg

Denumirea și concentrația substanței (substanțelor) active
Fimasartan 60 mg conține 66,01 mg 
Fimasartan 120 mg conține 132,02 mg

masartan trihidrat de potasiu (sau 60 mg ca
masartan trihidrat de potasiu (sau 120 mg ca

masartan de potasiu.
masartan de potasiu. Administrare în Populații Specifice

• Utilizare pediatrică: Siguranţa şi eficacitatea la copii şi adolescenţi (vârsta ≤ 18 ani) nu au fost stabilite.
• Utilizare Geriatrică: Kanarb®Comprimatele filmate nu au fost administrate la pacienții vârstnici cu vârsta mai mare de 70 de ani. Într-un studiu pentru a compara farmacocinetica 
voluntarilor vârstnici sănătoși cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și voluntarilor tineri și sănătoși, ASC de Kanarb®Tabletele filmate la grupul de vârstnici au crescut cu 69%. Cu toate 
acestea, nu au fost observate diferențe în ceea ce privește eficacitatea și siguranța la un total de 21 de pacienți vârstnici (≥ 65 de ani, 9,3%), din 226 de pacienți cărora li sa administrat 
Kanarb.®Comprimate filmate în studiile clinice de fază 3, între populațiile vârstnice și non-vârstnice. Prin urmare, nu se ajustează doza cu Kanarb®Comprimatele filmate este necesară 
la pacienții vârstnici (≤ 70 de ani), deși nu poate fi exclusă o sensibilitate mai mare a unor persoane în vârstă.
• Utilizare cu insuficienţă hepatică: farmacocinetica masartanului a fost comparată la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară şi moderată cu voluntari sănătoşi. O scădere cu 20% a 
ASC și o creștere cu 10% a Cmax a fost observată la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară. ASC și Cmax în insuficiența hepatică moderată au fost crescute de 6,5 ori, respectiv de 5 
ori. Kanarb®Comprimatele filmate nu sunt recomandate cu insuficiență hepatică moderată până la severă.

descrierea produsului
Kanarb®Comprimatul filmat de 60 mg este galben
Tableta de 60 mg este gravată cu „BR” și există o linie divizată în mijloc.
Kanarb®Comprimatul filmat 120 mg este un comprimat hexagonal acoperit cu lm portocaliu, a cărui față este gravată cu „FMS12”. Partea din spate a lui Kanarb®Tableta filmată de 
120 mg este gravată cu „BR” și există o linie despărțită în mijloc.

Tabletă hexagonală acoperită cu lm, a cărei față este gravată cu „FMS6”. Partea din spate a lui Kanarb®Film acoperit

Farmacodinamică/Farmacocinetică
Caracteristicile farmacocinetice ale fimasartanului 
Absorbţie
Timpul până la concentrația plasmatică maximă (Tmax) după administrarea orală unică de masartan în doze de 20 – 480 mg la subiecții sănătoși a variat între 0,5 – 3 ore, timpul de 
înjumătățire plasmatică terminal (t1/2) fiind de 5 – 16 ore. Rezultate similare au fost obținute la pacienții cu hipertensiune arterială, adică Tmax a variat între 0,5 – 1,3 ore și t1/2 a fost 
de 7 – 10 ore după administrarea de masartan în doze de 20 – 180 mg. Mai mulți subiecți au prezentat un al doilea vârf, iar expunerea sistemică totală, așa cum a fost evaluată prin 
aria de sub curba concentrație-timp, a fost liniară (adică, independentă de doză). Indicele de acumulare a fost 1,20 – 1,26 și 1,02 – 1,08 pentru subiecții sănătoși și respectiv pacienți. 
Biodisponibilitatea absolută a masartanului la subiecții sănătoși după administrarea orală de 60 mg comparativ cu perfuzia intravenoasă de 30 mg a fost estimată la 19%.
Aceste rezultate susțin ideea că masartanul oral este absorbit rapid, are profil farmacocinetic linear peste doze de 20 – 480 mg, iar acumularea este minimă atunci când este administrat o dată pe zi. Prin 
urmare, expunerea sistemică totală poate fi prezisă cu ușurință pentru fiecare doză, ceea ce ajută la creșterea siguranței cu privire la utilizarea sigură și eficientă a

masartan într-un cadru clinic. 
Distribuția și legarea proteinelor
Legarea in vitro de proteine   în plasma umană a variat între 95,6 – 97,2% la concentrații de masartan de 0,01 – 100 μg/ml, care nu a fost dependentă de doză. Aceste rezultate au fost similare cu cele 
obținute la câine și șobolan folosind metodele in vitro și ex vivo.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
1) Suplimente de potasiu și diuretice care economisesc potasiu: potasiul seric poate fi crescut de Kanarb®Comprimate filmate și alte medicamente care exercită efecte asupra sistemului renină-
angiotensină atunci când sunt administrate concomitent cu diuretice care economisesc potasiu (de exemplu, spironolactonă), suplimente de potasiu, alternative de sare care conțin potasiu și 
medicamente care pot crește potasiul seric (de exemplu, heparină) .
2) Efectul de scădere a tensiunii arteriale al Kanarb®Comprimatele filmate pot fi crescute atunci când sunt administrate concomitent cu alți agenți antihipertensivi, inclusiv diuretice. Când s-au utilizat 
anterior doze mari de diuretice, ceea ce duce la o stare de depleție de volum, poate apărea o scădere excesivă a tensiunii arteriale la inițierea tratamentului cu Kanarb.®Tratament comprimate filmate.

3) Litiu: Au fost raportate creșteri reversibile ale nivelurilor serice de litiu și toxicități atunci când litiul a fost utilizat cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, în timp ce 
aceste reacții au fost raportate foarte rar în cazul în care antagonistul receptorului angiotensinei II a fost administrat concomitent cu litiu. Deși administrarea concomitentă de litiu cu 
Kanarb®Tabletele filmate nu sunt în general recomandate, dacă este necesar, este necesară o monitorizare atentă a nivelurilor de litiu.
4) Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS): Când un AINS (de exemplu, aspirina, inhibitori de COX-2) este administrat concomitent, efectul de scădere a tensiunii arteriale al unui antagonist 
al receptorului de angiotensină II poate fi redus. Deteriorarea funcției renale afectate (inclusiv insuficiență renală acută, deși reversibilă) a fost raportată când un antagonist al receptorului de 
angiotensină II este administrat concomitent cu un inhibitor de COX la unii pacienți cu insuficiență renală (de exemplu, pacienți deshidratați și pacienți vârstnici cu insuficiență renală). Prin urmare, este 
necesară prudență atunci când se administrează concomitent Kanarb®Comprimate filmate cu AINS, în special la pacienții vârstnici. În acest caz este necesară o hidratare adecvată, iar funcția renală 
trebuie monitorizată îndeaproape.
5) Hidroclorotiazidă: Nu există interacțiuni farmacocinetice semnificative între Kanarb®S-au găsit comprimate filmate și hidroclorotiazidă când au fost administrate concomitent.
6) Amlodipină: Nu există interacțiuni farmacocinetice semnificative între Kanarb®Comprimatele filmate și amlodipină au fost găsite atunci când au fost administrate concomitent.
7) Blocarea duală a RAS cu blocanți ai receptorilor de angiotensină, inhibitori ai ECA sau aliskiren este asociată cu riscuri crescute de hipotensiune arterială, sincopă, hiperkaliemie și 
modificări ale funcției renale (inclusiv insuficiență renală acută) comparativ cu monoterapia. În general, evitați utilizarea combinată a inhibitorilor RAS. Nu administrați aliskiren 
concomitent cu Kanarb®Comprimate filmate la pacienții cu diabet zaharat sau insuficiență renală (GFR <60 ml/min). Administrați concomitent inhibitor al ECA cu Kanarb®

Comprimatele filmate nu sunt recomandate și evită utilizarea inhibitorului ECA cu Kanarb®Comprimate filmate la pacienții cu nefropatie diabetică.

Metabolism
Studiul in vitro a arătat că CYP3A4 ar fi implicat în principal în metabolismul masartanului. Nu s-a demonstrat că fimasartanul inhibă sau induce alte enzime CYP. Medicamentul părinte a fost ≥ 85% din 
fragmentele de masartan găsite în plasma umană cu câțiva metaboliți identificați, ceea ce susține ideea că acțiunea farmacologică a masartanului este determinată în principal de medicamentul părinte. 
Cei mai abundenți metaboliți circulanți ai masartanului în plasmă la subiecții de sex masculin sănătoși au fost identificați ca desulfomasartan și

masartan-S-oxid. Acești metaboliți au reprezentat aproximativ 14% (fiecare 7%) din expunerea totală legată de medicament. Niciun părinte sau metabolit nu a fost testat în fecalele umane; cu toate 
acestea, metabolismul in vivo al masartanului este cel mai probabil să fie minim, având în vedere că nivelul de expunere sistemică la masartan a fost slab crescut de inhibitorii specifici ai CYP3A4. Aceste 
proprietăți farmacocinetice favorabile ale masartanului permit utilizarea în siguranță a acestuia într-un cadru clinic.

Eliminare
Aproximativ 3 – 5% din doza de masartan a fost recuperată în urină la 24 sau 144 de ore după administrare orală la subiecți de sex masculin sănătoși și la pacienți cu hipertensiune 
arterială. Prin urmare, rinichiul este foarte puțin probabil implicat în eliminarea masartanului.

Efectele altor medicamente asupra Kanarb ®Tablete filmate
1) Ketoconazol: expunerea sistemică la Kanarb®Tabletele filmate, măsurate prin aria de sub curba concentrație-timp (ASC), au crescut de aproximativ două ori atunci când au fost 
administrate concomitent cu ketoconazol. Este necesară prudență atunci când Kanarb®Comprimatele filmate se administrează concomitent cu ketoconazol.
2) Rifampicină sau alți inhibitori ai transportorului OATP1B1: Kanarb®Tabletele filmate sunt un substrat pentru OAT1 și OATP1B1. Când Kanarb®Comprimatele filmate se 
administrează concomitent cu rifampicină (inhibitor OATP1B1), ASC a Kanarb®Tabletele filmate a fost crescută de aproximativ 4,6 ori. Prin urmare, coadministrarea Kanarb®

Comprimatele filmate cu rifampicină nu sunt recomandate. Când este administrat concomitent cu alți inhibitori ai transportorului OATP1B1 (de exemplu, ciclosporină), expunerea 
sistemică la Kanarb®Comprimatele filmate pot crește și este necesară prudență.

Efectul alimentar

O explorare preliminară a fost făcută într-un studiu de fază I efectuat în Marea Britanie pentru efectul alimentelor asupra farmacocineticii masartanului și nu a fost observat niciun efect alimentar. În 
Coreea de Sud a fost efectuat un studiu oficial privind efectul alimentelor, în care estimările punctuale pentru raporturile medii geometrice ale ASC0-∞ și Cmax cu și fără alimente au fost 0,6371 și, 
respectiv, 0,3481, sugerând efectele alimentare.
presiunea a fost bine stabilită și este relativ efectul 
alimentar observat asupra farmacocineticii

absorbția masartanului. Cu toate acestea, având în vedere relația expunere-răspuns a masartanului în reducerea 
sângelui la peste dozele recomandate terapeutic de 60 - 120 mg și a durat 2 - 4 săptămâni pentru a obține efectul 
medicamentului, masartanul este considerat suficient de mare pentru a justifica ajustarea dozei cu alimente.

Caracteristici farmacocinetice la populații speciale Efectele Kanarb ®Tablete filmate pe alte medicamente
1) Warfarină: farmacocinetica și farmacodinamica warfarinei nu au fost afectate semnificativ de Kanarb administrat concomitent.®Tablete filmate.
2) Atorvastatină: ASC-urile atorvastatinei și metabolitului său activ nu au fost afectate de Kanarb administrat concomitent®Tablete filmate. Concentrațiile plasmatice maxime (Cmax) 
ale atorvastatinei și ale metabolitului său activ au fost crescute de 1,9 ori, respectiv de 2,5 ori.
3) Digoxină: farmacocinetica și clearance-ul creatininei digoxinei nu au fost afectate de Kanarb administrat concomitent.®Tablete filmate. Cmax a digoxinei a crescut cu 30%. Poate fi 
necesară monitorizarea atentă a nivelului de digoxină atunci când este administrată concomitent cu Kanarb®Tablete filmate. 4) Alte interacțiuni medicamentoase: Kanarb®

Comprimatele filmate nu inhibă și nu induc enzimele CYP450.

Subiecții în vârstă
Subiecții vârstnici (adică, cu vârsta ≥ 65 de ani) au avut o expunere sistemică de 1,69 ori mai mare decât adulții tineri. Cu toate acestea, deoarece activitatea sistemului renină-
angiotensină (RAS) la vârstnici este în general mai mică decât adulții tineri, expunerea sistemică crescută va avea mai puține șanse să ducă la o scădere mai mare a tensiunii arteriale. 
Această presupunere a fost frecvent afirmată la alți blocanți ai receptorilor de angiotensină. De fapt, scăderea tensiunii arteriale la subiecții vârstnici înscriși în studiile clinice cu 
masartan terapeutic a fost numeric mai mică decât cea observată la cei <65 de ani. În plus, nu a fost observată nicio diferență în ceea ce privește profilurile de siguranță între 
subiecții vârstnici și tineri. Aceste rezultate susțin în mod colectiv ideea că expunerea sistemică crescută la subiecții vârstnici are o semnificație clinică mai mică,

Interacțiunea medicamentului

Potențialul de interacțiune farmacocinetică medicamentoasă pentru masartan a fost investigat utilizând medicamente care pot fi utilizate concomitent cu 
medicamente antihipertensive, cum ar fi hidroclorotiazida și amlodipina, nu au prezentat o interacțiune farmacocinetică semnificativă cu
să fie administrat concomitent cu hidroclorotiazidă și amlodipină, fără ajustarea dozei, pentru a obține o reducere suplimentară a tensiunii arteriale la cei care nu răspund suficient 
de bine la aceste medicamente antihipertensive în monoterapie.
De asemenea, atorvastatina, digoxina și warfarina, care sunt utilizate frecvent la pacienții cu hipertensiune arterială, nu au prezentat interacțiuni farmacocinetice semnificative clinic cu masartanul, 
permițând utilizarea concomitentă în condiții de siguranță fără ajustarea dozei.
Ketoconazole, a CYP3A4 inhibitor, increased masartan’s systemic exposure by 2 folds, which is considered weak drug interaction. This magnitude of drug interaction 
does not require any dosage adjustment for concomitant use, but close monitoring of patients may be recommended. In addition, rifampicin, a strong OATP1B1 
inhibitor, increased masartan’s systemic exposure by 4.6 folds as assessed using AUC. Since OATP1B1 is known to play a signi cant role in masartan’s transport into 
hepatic cells and rifampicin also induces CYP3A4, co-administration of rifampicin with masartan is not recommended.
Based on these results, masartan can be safely co-administered with most drugs in patients with hypertension.

Use during Pregnancy/Lactation
masartan in diverse clinical settings. 
masartan. Therefore, masartan can Pregnancy

Medicamentele care acționează direct asupra sistemului renină-angiotensină pot provoca morbiditate fetală și neonatală și deces atunci când sunt administrate gravidelor. Utilizarea 
medicamentelor care acționează direct asupra sistemului renină-angiotensină în timpul celui de-al doilea și al treilea trimestru de sarcină a fost asociată cu leziuni fetale și neonatale, 
inclusiv hipotensiune arterială, hipoplazie a craniului neonatal, anurie, insuficiență renală reversibilă sau ireversibilă și deces. De asemenea, a fost raportat oligohidramnios, probabil 
rezultat din scăderea funcției renale fetale; oligohidramnios în această situație a fost asociat cu contracturi ale membrelor fetale, deformare cranio-facială și dezvoltarea plămânilor 
hipoplazici. Au fost raportate, de asemenea, prematuritate, întârziere a creșterii intrauterine și ductus arteriosus permeabil, deși nu este clar dacă aceste apariții s-au datorat 
expunerii la medicament.®Comprimatele filmate trebuie întrerupte cât mai curând posibil. Aceste efecte adverse nu par să fi rezultat din expunerea intrauterină la medicamente care 
a fost limitată la primul trimestru. Mamele ai căror embrioni și fetuși sunt expuși la un antagonist al receptorului de angiotensină II numai în timpul primului trimestru trebuie să fie 
informate. Cu toate acestea, atunci când pacienta rămâne gravidă, medicii trebuie să o sfătuiască pe pacientă să întrerupă utilizarea Kanarb.®Tablete filmate cât mai curând posibil. 
Sugarii cu antecedente de expunere in utero la un antagonist al receptorilor de angiotensină II trebuie monitorizați cu atenție pentru hipotensiune arterială, oligurie și hiperkaliemie.

Farmacocinetica populației
O analiză formală de modelare farmacocinetic-farmacodinamică a populației a fost efectuată folosind date obținute din două studii de fază I (subiecți sănătoși), efectuate în Marea 
Britanie, și un studiu de fază II timpurie (pacienți cu hipertensiune arterială ușoară până la moderată), realizat în Coreea de Sud. În plus, a fost efectuată o analiză farmacocinetică a 
populației de tip back-of-the-plic utilizând concentrațiile colectate în studiul ABPM.
Parametrii farmacocinetici ai populației derivați din analiza farmacocinetică farmacodinamică a populației formale au fost similari cu cei estimați utilizând abordarea analizei non-
compartimentare. Parametrii farmacocinetici ai populației Fimasartan nu au fost afectați în mod semnificativ de rasă, sex sau rata de filtrare glomerulară (RFG). În schimb, greutatea 
corporală, bilirubina și vârsta au fost covariabile semnificative. Având în vedere că variabilitatea între subiecți (BSV) asupra concentrației de masartan care dă 50% din reducerea 
maximă a tensiunii arteriale (adică EC50) a fost mare (adică, 130 – 140%), acele covariabile semnificative ale parametrilor farmacocinetici sunt mai puțin probabil să afectează gradul 
de scădere a tensiunii arteriale de către masartan.
Prin urmare, nu se justifică ajustarea dozei de masartan pe baza covariatelor. Rezultate similare au fost obținute în analiza farmacocinetică a populației din spatele plicului, adică 
înălțimea a fost identificată ca o covariabilă semnificativă, dar nu este necesară ajustarea dozei în funcție de înălțime.
Aceste rezultate susțin ideea că ajustarea dozei de masartan pe baza factorilor extrinseci și intrinseci ai individului nu este necesară pentru a trata pacienții cu hipertensiune arterială. 
Mai degrabă, ajustarea dozei bazată pe răspunsul la tratament (adică reducerea tensiunii arteriale) va fi mai practică într-un cadru clinic.

Alăptarea
Nu se știe dacă Kanarb®Comprimatele filmate se excretă în laptele uman, dar Kanarb®Tabletele filmate au fost excretate în laptele șobolanilor care alăptează; prin urmare, nu se 
recomandă administrarea Kanarb®Tablete filmate pentru mamele care alăptează. Trebuie luată o decizie dacă se întrerupe alăptarea sau se întrerupe tratamentul cu Kanarb®Tablete 
filmate, ținând cont de importanța medicamentului pentru mamă.

Efecte adverse/Efecte nedorite
Siguranța lui Kanarb®Comprimatele filmate a fost evaluată la 406 pacienţi cărora li s-a administrat Kanarb®Comprimate filmate la doze cuprinse între 60 și 120 mg timp de 4 până la 
12 săptămâni, dintr-un total de 852 de pacienți cu hipertensiune arterială esențială, înscriși în studii clinice și eligibili pentru analiza de siguranță (adică baza de date de siguranță). Au 
fost 85 de pacienți care au primit Kanarb®Tablete filmate pentru 6 luni sau mai mult. Cele mai multe evenimente adverse au fost uşoare până la moderate, tranzitorii, iar rata de 
apariţie nu a fost legată de doză. Evenimentele adverse raportate cel mai frecvent au fost cefaleea și amețelile. Reacțiile adverse sunt rezumate mai jos (adică, evenimentele adverse 
considerate a fi în mod cert legate, probabil legate sau posibil legate de Kanarb®Tablete filmate), raportate în studiile clinice ale Kanarb®Tablete filmate.

Reacții adverse pentru Kanarb®Tablete filmate Tablete1)în Experiența clinică Clasificarea clasei de organe și sisteme

Caracteristicile farmacodinamice ale fimasartanului
În timpul unui studiu in vitro, sa constatat că masartanul se leagă selectiv de AT1, ceea ce a fost demonstrat și în studii non-clinice. Aceste rezultate au fost, de asemenea, confirmate 
în studiile clinice de fază I și faza IIa în care au fost identificate modificări specifice ARB, cum ar fi creșterea activității reninei plasmatice (PRA), concentrații crescute de AI și AII. În 
plus, s-a stabilit bine din rezultatele studiilor clinice de fază II și III că acest mecanism de acțiune este asociat cu efectul de scădere a tensiunii arteriale.

Clasa de aparate și organe
Clasificare Frecvență2) Simptome

Tulburări ale sistemului nervos Uzual
Mai puțin frecvente

Dureri de cap, amețeli

Sincopă, sedare, migrenă
Tulburări gastrointestinale

Mai puțin frecvente

Mai puțin frecvente

Dispepsie, vărsături, greață, dureri 
abdominale superioareDate preclinice de siguranță

Nu s-au observat efecte carcinogenetice atunci când masartanul a fost administrat oral timp de până la 2 ani la șoareci și șobolani. Dozele maxime testate au fost de 100 mg/kg/zi 
(șoareci) și 1.000 mg/kg/zi (șobolani), care reprezintă de 4, respectiv 81 de ori doza maximă recomandată la om pe un mg/m2.2baza, presupunând o doză orală de 120 mg/zi la un 
subiect de 60 kg.
Nu a fost observată nicio mutagenitate sau aberație cromozomială.
Fimasartanul nu a avut efecte adverse asupra performanței reproductive la șobolani masculi sau femele la doze orale de până la 1000 mg/kg/zi, inclusiv fertilitatea, dezvoltarea 
embrionară timpurie, funcția maternă și dezvoltarea neonatală. De asemenea, nu au fost observate efecte teratogene.

Tulburări generale şi
conditiile locului de administrare Astenie, senzație de corp străin

Creșterea enzimei hepatice (ALT crescută3), 
AST crescut4)), scăderea numărului de 
trombocite, creșterea CPK5) din sângeInvestigatii Mai puțin frecvente

Tulburări respiratorii, 
toracice și mediastinale Mai puțin frecvente Tuse

Indicaţie Musculo-scheletice și
tulburări ale țesutului conjunctiv Mai puțin frecvente

Convulsii musculare,
rigiditate musculo-scheletică

Kanarb®Tabletele filmate (fimasartan potasiu trihidrat) sunt indicate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale. Piele și subcutanat
tulburări tisulare Mai puțin frecvente

Mai puțin frecvente

Mai puțin frecvente

Prurit, urticarie localizată Ush 

fierbinte, ushing

Disfuncția erectilă

Dozaj recomandat
Tulburări vasculare

• Hipertensiune la adulți
Doza inițială recomandată de Kanarb®Comprimatele filmate este de 60 mg o dată pe zi, cu sau fără alimente. Dacă tensiunea arterială nu este controlată în mod adecvat la 60 mg, doza de Kanarb®

Comprimatele filmate pot fi crescute la 120 mg o dată pe zi. Ori de câte ori este posibil, se recomandă ca Kanarb®Comprimatele filmate trebuie luate la aceeași oră în timpul zilei (de exemplu, dimineața).

Efectul de scădere a tensiunii arteriale al Kanarb®Tabletele filmate sunt prezente în mod substanțial în 2 săptămâni, iar reducerea maximă este în general atinsă după 8 până la 12 săptămâni de tratament.

• Utilizare geriatrică

Nu este necesară ajustarea inițială a dozei pentru pacienții vârstnici (vârsta ≤ 70 de ani)
• Insuficiență renală
Nu este necesară ajustarea inițială a dozei la pacienții cu insuficiență renală ușoară până la moderată (clearance-ul creatininei 30 - 80 ml/min). Pentru insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei < 
30 ml/min), doza inițială recomandată este de 30 mg o dată pe zi și doza nu trebuie să depășească 60 mg.
• Insuficiență hepatică
Nu este necesară ajustarea inițială a dozei pentru pacienții cu insuficiență hepatică ușoară. Kanarb®Comprimatele filmate nu sunt recomandate pacienților cu insuficiență hepatică 
moderată până la severă.
• Utilizare pediatrică

Eficacitatea și siguranța lui Kanarb®Comprimatele filmate nu a fost stabilită la pacienții cu 18 ani sau mai tineri.
• Pacienți cu depleție de volum intravascular (de exemplu, pacienți care primesc doze mari de diuretice)
Pentru pacienţii al căror volum intravascular este epuizat, cu risc de hipotensiune arterială simptomatică, se recomandă doza iniţială de 30 mg o dată pe zi.

Tulburări ale sistemului 
reproducător și ale sânilor

1) Evenimente adverse a căror relație cu
2) Foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100, <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100); rare (≥1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10.000); necunoscut (nu se poate estima atunci când se utilizează informațiile disponibile)

3) ALT = alanin aminotransferaza 4) AST = aspartat aminotransferaza 5) CPK = creatin fosfokinaza

masartan de potasiu (Kanarb®) comprimatele filmate cu lm a fost sigur, probabil sau posibil

Supradozaj și tratament
Nu sunt disponibile date despre supradozajul cu Kanarb®Tablete filmate la om. Cele mai probabile manifestări ale supradozajului ar fi hipotensiunea arterială și tahicardia; 
bradicardia poate apărea din stimularea parasimpatică (vagală). Dacă apare hipotensiune arterială simptomatică, trebuie asigurat un tratament de susținere. Nu se știe dacă Kanarb
®Tabletele filmate sunt îndepărtate din plasmă prin hemodializă.

Incompatibilități (doar pentru injecții)
Nu se aplică

Stare de depozitare
1) Protejați de lumină. A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

2) Kanarb®Tabletele filmate trebuie păstrate într-un loc pe care copilul nu poate ajunge.
3) Reambalarea Kanarb®nu este recomandată deoarece poate provoca o etichetare greșită accidentală sau poate afecta negativ calitatea produsului.Mod/Rută de Administrare

A se administra oral. Forme de dozare sau prezentare
Contraindicatii Comprimate filmate de 60 mg: 3 blistere x 10 comprimate. / cutie 120 mg 

Comprimate filmate : 3 blistere x 10 comprimate. / cutieKanarb®Comprimatele filmate este contraindicată la următorii pacienți: 1) 
Pacienții care sunt hipersensibili la oricare dintre componentele acestui produs
2) Mamele însărcinate sau care alăptează [Vezi Mamele însărcinate (7.1) și Mamele care alăptează (7.2)]
3) Pacienți cu hemodializă (fără experiență în această populație)
4) Pacienți cu insuficiență hepatică moderată până la severă
5) Pacienți cu obstrucție hepatobiliară
6) Pacienți cu diabet zaharat sau insuficiență renală (GFR <60 ml/min) care iau aliskiren [vezi Interacțiuni medicamentoase (6)]
7) Pacienții cu nefropatie diabetică care iau inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ACE) [Vezi Interacțiuni medicamentoase (6)].
8) Pacienții cu tulburări genetice, cum ar fi intoleranța la galactoză, deficitul de lactoză Lapp sau malabsorbția la glucoză-galactoză (de la Kanarb®Tabletele filmate conțin lactoză)

Numele și adresa producătorului sau proprietarului produsului
Proprietarul produsului:

BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Adresa șefului biroului: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seul, 
Coreea Producător
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Adresa fabricii Ansan: 107, 109, Neungan- ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Coreea

Avertismente și precauții Deținătorul de înregistrare a produsului

Medicamentele care acționează direct asupra sistemului renin-angiotensină pot provoca leziuni sau moartea fătului în curs de dezvoltare atunci când sunt administrate unei femei gravide în timpul celui 
de-al doilea și al treilea trimestru. Prin urmare, Kanarb®Comprimatele filmate trebuie întrerupte atunci când se detectează sarcina la femei [vezi Sarcina și alăptarea].

Zuellig Pharma Sdn Bhd
Nr. 15, Persiaran Pasak Bumi, Secțiunea U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaezia

Efecte asupra șoferului sau a mașinii de operare (dacă este necesar)

Efectele comprimatelor filmate Kanarb® asupra conducerii vehiculelor și folosirii utilajelor nu au fost studiate. Cu toate acestea, pot apărea somnolență și amețeli
Data revizuirii prospectului
21 aprilie 2021
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