
Fimasartan kalium ibland med blodtryckssänkande medel, därför patienter som tar Kanarb®Filmdragerade tabletter bör varnas för dessa risker när man förväntar sig att köra bil eller 
använda maskiner.(som trihydrat)
Patienter som kräver noggrann övervakning under Kanarb ®Filmdragerade tabletter behandling
1) Intravaskulär volym- eller saltutarmning: Dessa patienter (t.ex. patienter som får höga doser diuretika), vars rennin-angiotensinsystem är aktiverat, kan uppleva 
symptomatisk hypotoni vid tidpunkten för initial Kanarb®Administrering av filmdragerade tabletter eller ökad dos. Därför krävs noggrann övervakning av dessa 
patienter.
2) Nedsatt njurfunktion: Patienter som är känsliga för läkemedel som hämmar rennin-angiotensinsystemet kan uppleva förändringar i njurfunktionen. Angiotensinomvandlande 
enzymhämmare eller angiotensin II-receptorantagonister kan orsaka oliguri, progressiv hyperuremi och i sällsynta fall akut njursvikt eller död hos patienter vars njurfunktion är 
beroende av aktiviteten hos renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t.ex. patienter med allvarlig hjärtsvikt). ).
3) Renovaskulär hypertoni: Patienter med unilateral eller bilateral njurartärstenos kan ha en ökad risk för allvarlig hypotoni eller njursvikt när läkemedel som 
påverkar rennin-angiotensinsystemet administreras.
4) Särskild försiktighet krävs för patienter med aorta- eller mitralisklaffstenos, obstruktiv eller hypertrofisk hjärtmyopati som andra vasodilatorer.
5) Patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på läkemedel som hämmar renin-angiotensinsystemet, därför kanarb®Filmdragerade tabletter rekommenderas inte till 
denna population.
6) Allergi eller överkänslighet mot Sunset Yellow FCF: Försiktighet krävs för patienter som har en allergi eller är överkänsliga mot Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5)

Kanarb ®60 mg och 120 mg
Filmdragerade tabletter

Läs bipacksedeln noggrant före användning. Kontakta din läkare 
för mer information. Endast receptbelagd medicin. Förvara utom 
räckhåll för barn.

Varumärke eller produktnamn
Kanarb®Filmdragerade tabletter 60 mg och 120 mg

Namn och styrka för aktiv(a) substans(er)
Fimasartan 60 mg innehåller 66,01 mg 
Fimasartan 120 mg innehåller 132,02 mg

masartan kaliumtrihydrat (eller 60 mg som
masartan kaliumtrihydrat (eller 120 mg som

masartan kalium.
masartan kalium. Administration i specifika populationer

• Pediatrisk användning: Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter (ålder ≤ 18 år) har inte fastställts.
• Geriatrisk användning: Kanarb®Filmdragerade tabletter har inte administrerats till äldre patienter över 70 år. I en studie för att jämföra farmakokinetiken för äldre 
friska frivilliga i åldern 65 år eller äldre och unga, friska frivilliga, AUC för Kanarb®Filmdragerade tabletter i gruppen äldre ökade med 69 %. Emellertid noterades inga 
skillnader i effektivitet och säkerhet hos totalt 21 äldre patienter (≥ 65 år, 9,3 %), av 226 patienter som fick Kanarb®Filmdragerade tabletter i kliniska fas 3-prövningar, 
mellan äldre och icke-äldre populationer. Därför ingen dosjustering med Kanarb®Filmdragerade tabletter är nödvändiga hos äldre patienter (≤ 70 år), även om större 
känslighet hos vissa äldre individer inte kan uteslutas.
• Användning av nedsatt leverfunktion: Masartans farmakokinetik jämfördes hos patienter med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion med friska frivilliga. En 20% 
minskning av AUC och 10% ökning av Cmax observerades hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. AUC och Cmax vid måttligt nedsatt leverfunktion ökade med 
6,5-faldigt respektive 5-faldigt. Kanarb®Filmdragerade tabletter rekommenderas inte för måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.

Produktbeskrivning
Kanarb®Filmdragerad tablett 60mg är en gul
Tablett 60mg är graverad med "BR" och det finns en delad linje i mitten.
Kanarb®Filmdragerad tablett 120 mg är en orange lm-dragerad hexagonal tablett, vars framsida är graverad med "FMS12". Baksidan av Kanarb®Filmdragerad tablett 
120mg är graverad med "BR" och det finns en delad linje i mitten.

lm-belagd hexagonal tablett, vars framsida är graverad med "FMS6". Baksidan av Kanarb®Filmbelagd

Farmakodynamik/Farmakokinetik
Farmakokinetiska egenskaper hos Fimasartan 
Absorption
Tiden till maximal plasmakoncentration (Tmax) efter oral administrering av masartan i doser på 20 – 480 mg hos friska försökspersoner varierade mellan 0,5 – 3 timmar med den 
terminala halveringstiden (t1/2) på 5 – 16 timmar. Liknande resultat erhölls hos patienter med hypertoni, dvs Tmax varierade mellan 0,5 – 1,3 timmar och t1/2 var 7 – 10 timmar efter 
administrering av masartan i doser på 20 – 180 mg. Flera försökspersoner uppvisade en andra topp, och den totala systemiska exponeringen bedömd av området under 
koncentration-tid-kurvan var linjär (dvs. dosoberoende). Ackumuleringsindex var 1,20 – 1,26 och 1,02 – 1,08 för friska försökspersoner respektive patienter. Den absoluta 
biotillgängligheten av masartan hos friska försökspersoner efter 60 mg oral administrering jämfört med 30 mg intravenös infusion uppskattades till 19 %.
Dessa resultat stöder uppfattningen att oral masartan absorberas snabbt, har linjära farmakokinetiska pro ler över 20 – 480 mg doser, och ackumuleringen är minimal vid dosering 
en gång dagligen. Därför kan den totala systemiska exponeringen lätt förutsägas för varje dos, vilket bidrar till att öka säkerheten om säker och effektiv användning av

masartan i en klinisk miljö. 
Distribution och proteinbindning
In vitro proteinbindning i human plasma varierade mellan 95,6 – 97,2 % vid masartankoncentrationer på 0,01 – 100 μg/ml, vilket inte var dosberoende. Dessa resultat liknade de som 
erhölls hos hund och råtta med användning av in vitro- och ex vivo-metoderna.

Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktion
1) Kaliumtillskott och kaliumsparande diuretika: Serumkalium kan ökas med Kanarb®Filmdragerade tabletter och andra läkemedel som utövar effekter på renin-
angiotensinsystemet när de administreras samtidigt med kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton), kaliumtillskott, saltalternativ som innehåller kalium och 
läkemedel som kan öka serumkalium (t.ex. heparin) .
2) Den blodtryckssänkande effekten av Kanarb®Filmdragerade tabletter kan ökas vid samtidig administrering med andra antihypertensiva medel, inklusive diuretika. När höga doser 
av diuretika använts tidigare, vilket ledde till ett volymutarmat tillstånd, kan överdriven blodtryckssänkning inträffa vid insättande av Kanarb®Behandling med filmdragerade 
tabletter.
3) Litium: Reversibla ökningar av serumlitiumnivåer och toxicitet har rapporterats när litium använts tillsammans med angiotensinkonverterande enzymhämmare medan dessa 
reaktioner mycket sällan har rapporterats i fall att angiotensin II-receptorantagonist administrerades samtidigt med litium. Trots samtidig administrering av litium med Kanarb®

Filmdragerade tabletter rekommenderas generellt inte, om det skulle vara nödvändigt krävs noggrann övervakning av litiumnivåerna.
4) Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID): När ett NSAID (t.ex. aspirin, COX-2-hämmare) administreras samtidigt, kan den blodtryckssänkande effekten av en 
angiotensin II-receptorantagonist minska. Försämring av skadad njurfunktion (inklusive akut njursvikt, även om det är reversibelt) har rapporterats när en angiotensin II-
receptorantagonist administreras samtidigt med en COX-hämmare hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (t.ex. dehydrerade patienter och äldre patienter med nedsatt 
njurfunktion). Därför måste försiktighet iakttas vid samtidig administrering av Kanarb®Filmdragerade tabletter med NSAID, särskilt hos äldre patienter. Adekvat vätsketillförsel krävs i 
detta fall, och njurfunktionen bör övervakas noggrant.
5) Hydroklortiazid: Ingen signifikant farmakokinetisk läkemedelsinteraktion mellan Kanarb®Filmdragerade tabletter och hydroklortiazid hittades vid samtidig administrering.
6) Amlodipin: Ingen signifikant farmakokinetisk läkemedelsinteraktion mellan Kanarb®Filmdragerade tabletter och amlodipin hittades vid samtidig administrering.
7) Dubbel blockad av RAS med angiotensinreceptorblockerare, ACE-hämmare eller aliskiren är associerad med ökade risker för hypotoni, synkope, hyperkalemi och förändringar i 
njurfunktionen (inklusive akut njursvikt) jämfört med monoterapi. Undvik i allmänhet kombinerad användning av RAS-hämmare. Administrera inte aliskiren samtidigt med Kanarb®

Filmdragerade tabletter till patienter med diabetes eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min). Administrera ACE-hämmare tillsammans med Kanarb®Filmdragerade tabletter 
rekommenderas inte och undviker användning av ACE-hämmare med Kanarb®Filmdragerade tabletter hos patienter med diabetisk nefropati.

Ämnesomsättning

En in vitro-studie visade att CYP3A4 huvudsakligen skulle vara involverat i masartanmetabolismen. Fimasartan har inte visats hämma eller inducera andra CYP-enzymer. Moderläkemedlet var ≥ 85 % av 
de masartangrupper som återfinns i human plasma med ett fåtal identifierade metaboliter, vilket stöder uppfattningen att den farmakologiska effekten av masartan huvudsakligen drivs av 
moderläkemedlet. De mest förekommande cirkulerande metaboliterna av masartan i plasma hos friska manliga försökspersoner identifierades som desulfomasartan och

masartan-S-oxid. Dessa metaboliter stod för cirka 14 % (var 7 %) av den totala läkemedelsrelaterade exponeringen. Ingen förälder eller metabolit har analyserats i mänsklig 
avföring; men in vivo-metabolismen av masartan är mest sannolikt minimal eftersom den systemiska exponeringsnivån av masartan var svagt ökad av specifika CYP3A4-hämmare. 
Dessa gynnsamma farmakokinetiska egenskaper hos masartan möjliggör säker användning i en klinisk miljö.

Eliminering
Cirka 3 – 5 % av masartandosen återfanns i urinen 24 eller 144 timmar efter oral administrering till friska manliga försökspersoner och patienter med hypertoni. 
Därför är njuren mycket mindre sannolikt involverad i elimineringen av masartan.

Effekterna av andra droger på Kanarb ®Filmdragerade tabletter
1) Ketokonazol: Den systemiska exponeringen av Kanarb®Filmdragerade tabletter, mätt med arean under koncentration-tid-kurvan (AUC), ökade ungefär två gånger när de 
administrerades samtidigt med ketokonazol. Försiktighet måste iakttas när Kanarb®Filmdragerade tabletter administreras samtidigt med ketokonazol.
2) Rifampicin eller andra OATP1B1-transporthämmare: Kanarb®Filmdragerade tabletter är ett substrat av OAT1 och OATP1B1. När Kanarb®Filmdragerade tabletter administreras 
samtidigt med rifampicin (OATP1B1-hämmare), AUC för Kanarb®Filmdragerade tabletter ökades ungefär med 4,6 gånger. Därför samadministration av Kanarb®Filmdragerade 
tabletter med rifampicin rekommenderas inte. Vid samtidig administrering med andra OATP1B1-transporthämmare (t.ex. ciklosporin), systemisk exponering av Kanarb®

Filmdragerade tabletter kan öka, och försiktighet krävs.

Mat effekt
En preliminär undersökning gjordes i en fas I-studie utförd i Storbritannien för livsmedelseffekt på farmakokinetiken för masartans, och ingen mateffekt noterades. 
En formell mateffektstudie utfördes i Sydkorea, där punktskattningarna för de geometriska medelkvoterna för AUC0-∞ och Cmax med och utan mat var 0,6371 
respektive 0,3481, vilket tyder på matpåverkan.
trycket har varit väl etablerat och är relativt den 
observerade livsmedelseffekten på farmakokinetiken för

masartans absorption. Med tanke på masartans exponering-responssamband för att reducera blod vid 
över de terapeutiskt rekommenderade doserna på 60 - 120 mg, och det tog 2 - 4 veckor att få läkemedelseffekt, 
anses masartan vara obetydlig tillräckligt stor för att motivera dosjustering med mat.

Farmakokinetiska egenskaper hos speciella populationer Effekterna av Kanarb ®Filmdragerade tabletter på andra droger
1) Warfarin: Farmakokinetiken och farmakodynamiken för warfarin påverkades inte nämnvärt av samtidig administrering av Kanarb®Filmdragerade tabletter.
2) Atorvastatin: AUC för atorvastatin och dess aktiva metabolit påverkades inte av samtidigt administrerad Kanarb®Filmdragerade tabletter. Maximala plasmakoncentrationer (Cmax) 
av atorvastatin och dess aktiva metabolit ökade med 1,9-faldigt respektive 2,5-faldigt.
3) Digoxin: Farmakokinetiken och kreatininclearancen för digoxin påverkades inte av samtidigt administrerad Kanarb®Filmdragerade tabletter. Cmax för digoxin ökade med 30 %. 
Noggrann övervakning av digoxinnivån kan krävas vid samtidig administrering med Kanarb®Filmdragerade tabletter. 4) Andra läkemedelsinteraktioner: Kanarb®Filmdragerade 
tabletter hämmar eller inducerar inte CYP450-enzymerna.

Äldre ämnen
Äldre försökspersoner (dvs. i åldern ≥ 65 år) hade en 1,69 gånger högre systemisk exponering än unga vuxna. Men eftersom aktiviteten av renin-angiotensinsystemet (RAS) hos äldre 
generellt är lägre än hos unga vuxna, kommer ökad systemisk exponering mindre sannolikt att resultera i större blodtryckssänkning. Detta antagande har ofta bekräftats i andra 
angiotensinreceptorblockerare. Faktum är att blodtryckssänkningen hos äldre försökspersoner som deltog i kliniska prövningar med masartan var numeriskt mindre än den som 
sågs hos de < 65 år gamla. Dessutom noterades ingen skillnad i säkerhetspro les mellan äldre och unga försökspersoner. Dessa resultat stöder sammantaget uppfattningen att ökad 
systemisk exponering hos äldre personer har mindre klinisk betydelse,

Läkemedelsinteraktion

Farmakokinetisk läkemedelsinteraktionspotential för masartan undersöktes med läkemedel som kan användas samtidigt med 
antihypertensiva läkemedel som hydroklortiazid och amlodipin visade ingen signifikant farmakokinetisk interaktion med
administreras säkert samtidigt med hydroklortiazid och amlodipin utan dosjustering för att uppnå ytterligare blodtryckssänkning hos dem som inte svarar tillräckligt 
bra på enbart dessa antihypertensiva läkemedel.
Likaså visade atorvastatin, digoxin och warfarin, som ofta används hos patienter med hypertoni, ingen kliniskt signifikant farmakokinetisk läkemedelsinteraktion 
med masartan, vilket möjliggör säker samtidig användning utan dosjustering.
Ketokonazol, en CYP3A4-hämmare, ökade masartans systemiska exponering med två gånger, vilket anses vara svag läkemedelsinteraktion. Denna omfattning av 
läkemedelsinteraktion kräver ingen dosjustering vid samtidig användning, men noggrann övervakning av patienter kan rekommenderas. Dessutom ökade rifampicin, en stark 
OATP1B1-hämmare, masartans systemiska exponering med 4,6 gånger enligt bedömning med AUC. Eftersom OATP1B1 är känt för att spela en betydande roll i masartans transport 
till leverceller och rifampicin också inducerar CYP3A4, rekommenderas inte samtidig administrering av rifampicin och masartan.
Baserat på dessa resultat kan masartan säkert administreras tillsammans med de flesta läkemedel till patienter med hypertoni.

Används under graviditet/amning
masartan i olika kliniska miljöer. 
masartan. Därför kan masartan Graviditet

Läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensinsystemet kan orsaka foster- och neonatal sjuklighet och död när de ges till gravida kvinnor. Användning av 
läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensinsystemet under andra och tredje trimestern av graviditeten har associerats med foster- och neonatalskada, 
inklusive hypotoni, neonatal skallhypoplasi, anuri, reversibel eller irreversibel njursvikt och död. Oligohydramnios har också rapporterats, förmodligen ett resultat av 
nedsatt fosterns njurfunktion; oligohydramnios i denna miljö har associerats med fostrets extremitetskontrakturer, kraniofacial deformation och hypoplastisk 
lungutveckling. Prematuritet, intrauterin tillväxthämning och patent ductus arteriosus har också rapporterats, även om det inte är klart om dessa händelser berodde 
på exponering för läkemedlet.®Filmdragerade tabletter bör avbrytas så snart som möjligt. Dessa biverkningar tycks inte ha orsakats av intrauterin 
läkemedelsexponering som har begränsats till den första trimestern. Mödrar vars embryon och foster exponeras för en angiotensin II-receptorantagonist endast 
under den första trimestern bör informeras om detta. Icke desto mindre, när patienten blir gravid, bör läkare råda patienten att sluta använda Kanarb®

Filmdragerade tabletter så snart som möjligt. Spädbarn med tidigare exponering in utero för en angiotensin II-receptorantagonist bör observeras noggrant för 
hypotoni, oliguri och hyperkalemi.

Populationsfarmakokinetik
En formell populationsfarmakokinetisk-farmakodynamisk modelleringsanalys utfördes med hjälp av data erhållna från två fas I-studier (friska försökspersoner), utförda i 
Storbritannien, och en tidig fas II-studie (patienter med mild till måttlig hypertoni), utförda i Sydkorea. Dessutom utfördes en farmakokinetisk populationsanalys av typen "back-of-
the-envelope" med användning av koncentrationer som samlats in i ABPM-studien.
Populationsfarmakokinetiska parametrar härledda från den formella populationsfarmakokinetiska farmakodynamiska analysen liknade de som uppskattades med användning av 
icke-kompartmentanalysmetoden. Fimasartans populations farmakokinetiska parametrar påverkades inte nämnvärt av ras, kön eller glomerulär ltrationshastighet (GFR). Istället var 
kroppsvikt, bilirubin och ålder viktiga kovarianter. Med tanke på att variationen mellan individer (BSV) på masartankoncentrationen som gav 50 % av den maximala 
blodtryckssänkningen (dvs. EC50) var stor (dvs. 130 – 140 %), är det mindre sannolikt att dessa signifikanta kovariater på farmakokinetiska parametrar påverka graden av 
blodtryckssänkning av masartan.
Därför är ingen dosjustering för masartan motiverad baserat på kovariater. Liknande resultat erhölls i den farmakokinetiska analysen av baksidan av envelope-
populationen, dvs höjd identifierades som en signifikant kovariat, men ingen dosjustering baserad på höjd krävs.
Dessa resultat stöder uppfattningen att dosjustering av masartan baserat på individens yttre och inneboende faktorer inte krävs för att behandla patienter med 
hypertoni. Snarare kommer dosjustering baserad på behandlingssvar (dvs blodtryckssänkning) att vara mer praktiskt i en klinisk miljö.

Amning
Det är inte känt om Kanarb®Filmdragerade tabletter utsöndras i bröstmjölk, men Kanarb®Filmdragerade tabletter utsöndrades i mjölken från digivande råttor; därför 
rekommenderas det inte att administrera Kanarb®Filmdragerade tabletter till ammande mödrar. Ett beslut bör fattas om man ska avbryta omvårdnad eller avbryta 
Kanarb®Filmdragerade tabletter, med hänsyn till läkemedlets betydelse för modern.

Biverkningar/Oönskade effekter
Kanarbs säkerhet®Filmdragerade tabletter utvärderades hos 406 patienter som hade fått Kanarb®Filmdragerade tabletter i dosintervallet 60 till 120 mg under 4 till 12 veckor, av 
totalt 852 patienter med essentiell hypertoni, inskrivna i kliniska prövningar och kvalificerade för säkerhetsanalys (dvs säkerhetsdatabasen). Det var 85 patienter som fick Kanarb®

Filmdragerade tabletter i 6 månader eller längre. De flesta biverkningarna var milda till måttliga, övergående och förekomstfrekvensen var inte relaterad till doseringen. De 
vanligaste rapporterade biverkningarna var huvudvärk och yrsel. Biverkningar sammanfattas nedan (dvs. biverkningar som anses vara definitivt relaterade, troligen relaterade eller 
möjligen relaterade till Kanarb®filmdragerade tabletter), rapporterade i de kliniska prövningarna av Kanarb®Filmdragerade tabletter.

Biverkningar för Kanarb®Filmdragerade tabletter Tabletter1)i Clinical Experience System Organ Class Classification

Farmakodynamiska egenskaper hos Fimasartan
Under en in vitro-studie visade sig masartan binda selektivt till AT1, vilket också visades i icke-kliniska studier. Dessa resultat bekräftades också i kliniska fas I- och fas 
IIa-studier där ARB-specifika förändringar, såsom förhöjd plasmareninaktivitet (PRA), ökade AI- och AII-koncentrationer identifierades. Dessutom är det väl etablerat 
från resultaten från kliniska fas II- och fas III-studier att denna verkningsmekanism är förknippad med den blodtryckssänkande effekten.

Systemorganklass
Klassi katjon Frekvens2) Symtom

Störningar i nervsystemet Allmänning

Ovanlig
Huvudvärk, yrsel
Synkope, sedering, migrän

Gastrointestinala störningar Ovanlig

Ovanlig

Dyspepsi, kräkningar, illamående, 
smärta i övre delen av bukenPrekliniska säkerhetsdata

Inga karcinogena effekter observerades när masartan administrerades oralt i upp till 2 år till möss och råttor. De maximala testade doserna var 100 mg/kg/d (möss) och 1 000 mg/
kg/d (råttor), vilket representerar 4 respektive 81 gånger den maximala rekommenderade humandosen på en mg/m2baserat, under antagande av en oral dos på 120 mg/d i en 60 kg 
försöksperson.
Ingen mutagenicitet eller kromosomavvikelse observerades.
Fimasartan hade inga negativa effekter på reproduktionsförmågan hos han- eller honråttor vid orala doser upp till 1 000 mg/kg/dag, inklusive fertilitet, tidig embryonal utveckling, 
moderns funktion och neonatal utveckling. På samma sätt observerades inga teratogena effekter.

Allmänna störningar och
administrationsställets förhållanden Asteni, känsla av främmande kropp

Leverenzym ökat (förhöjt ALAT3), 
ökad AST4)), antalet blodplättar 
minskat, blodets CPK5) ökningUtredningar Ovanlig

Andningsvägar, bröstkorg 
och mediastinum Ovanlig Hosta

Indikation Muskuloskeletala och
bindvävsrubbningar Ovanlig Muskelryckningar,

muskuloskeletal stelhet
Kanarb®Filmdragerade tabletter (Fimasartan Potassium Trihydrate) är indicerade för behandling av essentiell hypertoni. Hud och subkutan

vävnadsrubbningar Ovanlig

Ovanlig

Ovanlig

Klåda, lokaliserad 

urtikaria Hot ushing

Erektil dysfunktion

Rekommenderad dosering
Vaskulära störningar

• Hypertoni hos vuxna
Den rekommenderade initialdosen av Kanarb®Filmdragerade tabletter är 60 mg en gång dagligen med eller utan mat. Om blodtrycket inte är tillräckligt kontrollerat vid 60 mg, dosen 
av Kanarb®Filmdragerade tabletter kan ökas till 120 mg en gång dagligen. När så är möjligt rekommenderas att Kanarb®Filmdragerade tabletter tas vid samma tidpunkt under dagen 
(t.ex. morgonen).
Den blodtryckssänkande effekten av Kanarb®Filmdragerade tabletter är väsentligen närvarande inom 2 veckor, och maximal minskning uppnås vanligtvis efter 8 till 12 veckors behandling.
• Geriatrisk användning

Ingen initial dosjustering krävs för äldre patienter (ålder ≤ 70 år)
• Nedsatt njurfunktion
Ingen initial dosjustering krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30 - 80 ml/min). För gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/
min) är den rekommenderade initiala dosen 30 mg en gång dagligen. dosen bör inte överstiga 60 mg.
• Nedsatt leverfunktion
Ingen initial dosjustering krävs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Kanarb®Filmdragerade tabletter rekommenderas inte till patienter med måttligt till gravt 
nedsatt leverfunktion.
• Pediatrisk användning

Kanarbs effektivitet och säkerhet®Filmdragerade tabletter har inte fastställts för patienter 18 år eller yngre.
• Intravaskulära volymutarmade patienter (t.ex. patienter som får höga doser diuretika)
För patienter vars intravaskulära volym är utarmad, med risk för symptomatisk hypotoni, rekommenderas initialdosen på 30 mg en gång dagligen.

Reproduktionssystemet och 
bröststörningar

1) Biverkningar vars förhållande till
2) Mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000); okänd (kan inte uppskatta när tillgänglig information 
används)
3) ALT = Alanine Aminotransferas 4) AST = Aspartate Aminotransferas 5) CPK = Kreatinfosfokinas

masartan kalium (Kanarb®) lm-dragerade tabletter var säkra, sannolika eller möjliga

Överdosering och behandling
Det finns inga tillgängliga data om överdosering av Kanarb®Filmdragerade tabletter hos människor. De mest sannolika manifestationerna av överdosering är hypotoni och takykardi; 
bradykardi kan uppstå från parasympatisk (vagal) stimulering. Om symtomatisk hypotoni skulle uppstå ska stödjande behandling ges. Det är inte känt om Kanarb®Filmdragerade 
tabletter avlägsnas från plasman genom hemodialys.

Inkompatibiliteter (endast för injektioner)
Inte tillämpbar

Lagringstillstånd
1) Skydda mot ljus. Förvaras inte över 30°C.
2) Kanarb®Filmdragerade tabletter bör förvaras på en plats som ett barn inte kan nå.
3) Ompaketering av Kanarb®rekommenderas inte eftersom det kan orsaka oavsiktlig felmärkning eller negativt påverka produktkvaliteten.Läge/Administrationsväg

Ska tas oralt. Doseringsformulär eller presentation

Kontraindikationer 60 mg filmdragerade tabletter: 3 blisterförpackningar x 10 flikar. / kartong 120mg 

filmdragerade tabletter: 3 blisterförpackningar x 10 flikar. / lådaKanarb®Filmdragerade tabletter är kontraindicerade för följande patienter: 1) 
Patienter som är överkänsliga mot någon komponent i denna produkt
2) Gravida eller ammande mödrar [Se gravida mödrar (7.1) och ammande mödrar (7.2)]
3) Hemodialyspatienter (ingen erfarenhet av denna population)
4) Patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion
5) Patienter med hepatobiliär obstruktion
6) Patienter med diabetes eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min) som tar aliskiren [Se Läkemedelsinteraktioner (6)]
7) Patienter med diabetisk nefropati som tar angiotensinkonverterande enzym (ACE)-hämmare [Se läkemedelsinteraktioner (6)].
8) Patienter med genetiska störningar som galaktosintolerans, Lapp laktosbrist eller glukos-galaktos malabsorption (sedan Kanarb®Filmdragerade tabletter innehåller laktos)

Namn och adress till tillverkaren eller produktägaren
Produktägare:
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Chefsadress: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea 
Tillverkare
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Ansan Plant Adress: 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Varningar och försiktighetsåtgärder Produktregistreringsinnehavare
Läkemedel som direkt verkar på rennin-angiotensinsystemet kan orsaka skada eller dödsfall för fostret under utveckling när de administreras till en gravid kvinna under andra och 
tredje trimestern. Därför kanarb®Filmdragerade tabletter ska avbrytas när graviditet upptäcks hos kvinnliga patienter [Se Graviditet och amning].

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

Effekter på föraren eller maskinen (om det behövs)
Effekterna av Kanarb® filmdragerade tabletter på bilkörning och användning av maskiner har inte studerats. Däremot kan dåsighet och yrsel förekomma

Datum för revidering av bipacksedeln
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