
تشغيل أو القيادة توقع عند المخاطر هذه من بالفيلم المغلفة األقراص تحذير يجب ®كاناربيتناولون الذين المرضى لذلك الدم ، ضغط خفض عوامل مع األحيان بعض فيالبوتاسيومفيماسارتان

اآلالت.
)هيدراتثالثي شكل على (

بالفيلممغلفة أقراص عالج ® كاناربأثناء دقيقة مراقبة إلى يحتاجون الذين المرضى

تنشيط يتم الذين  ، )البولمدرات من عالية جرعات يتلقون الذين المرضى المثال ، سبيل على (المرضى هؤالء يعاني قد الملح: استنفاد أو الدموية األوعية داخل الحجم  )1

هؤالء مراقبة يجب لذلك ، جرعته. زيادة أو بالفيلم ملبسة أقراص تناول ®األوليكانارب وقت في بأعراض المصحوب الدم ضغط انخفاض من أنجيوتنسين ، رينين نظام

كثب.عن المرضى

المحول اإلنزيم مثبطات تسبب قد الكلى. وظائف في تغيرات من أنجيوتنسين رينين لنظام المثبطة األدوية تجاه حساسية لديهم الذين المرضى يعاني قد الكلوي: القصور  )2

نشاط على الكلوية وظائفهم تعتمد الذين للمرضى الوفاة أو حاد كلوي فشل ونادراً التدريجي الدم بوريم وفرط البول قلة 2 األنجيوتنسين مستقبل مضادات أو لألنجيوتنسين

. )الشديداالحتقاني القلب قصور من يعانون الذين المرضى المثال ، سبيل على (األلدوستيرون - أنجيوتنسين - الرينين نظام

عند الكلوي الفشل أو الشديد الدم ضغط النخفاض متزايدة مخاطر لديهم يكون قد الجانب ثنائي أو الجانب أحادي الكلوي الشريان تضيق من يعانون الذين المرضى الكلوي: الوعائي الدم ضغط ارتفاع  )3

أنجيوتنسين.رينين نظام على تؤثر التي األدوية تناول

األخرى.األوعية موسعات مثل االنسدادي أو الضخامي القلب عضلي اعتالل أو التاجي ، الصمام أو األبهري الصمام تضيق من يعانون الذين للمرضى خاص بشكل الحذر توخي يجب  )4

في بالفيلم مغلفة أقراص باستخدام يوصى ال ®كاناربوبالتالي أنجيوتنسين ، - الرينين نظام تثبط التي لألدوية عام بشكل يستجيبون ال األولية األلدوستيرونية من يعانون الذين المرضى  )5

السكان.من الفئة هذه

)5رقم  Food (FCF Yellow Sunset Yellowتجاه مفرطة حساسية لديهم أو الحساسية من يعانون الذين للمرضى الحذر توخي يجب : FCF Yellow Sunsetتجاه الحساسية فرط أو الحساسية  )6

ملغ120 و ملغ 60 ®كانارب

بالفيلمملبسة مضغوطات

طبيبك استشر االستخدام. قبل بعناية الداخلية النشرة اقرأ

بعيدا يحفظ فقط. الموصوفة األدوية المعلومات. من للمزيد

األطفال.متناول عن

المنتجاسم أو التجارية العالمة
مجم120 و مجم 60 مغلفة أقراص ®كانارب

النشطة )ق(المادة وقوة اسم
مجم 66.01 على يحتوي مجم 60 فيماسارتان

مجم132.02 على يحتوي مجم 120 فيماسارتان

مثلمجم 60 أو (ماسارتان البوتاسيوم هيدرات ثالثي

مثلمجم 120 أو (ماسارتان البوتاسيوم هيدرات ثالثي

الماسارتان.البوتاسيوم

محددةفئات في اإلدارةالماسارتان.البوتاسيوم

.)سنة18  ≤عمر (األطفال مرضى لدى والفعالية األمان إثبات يتم لم األطفال: عند االستخدام  •
للمتطوعين الدوائية الحرائك لمقارنة دراسة في عاماً. 70 عن أعمارهم تزيد الذين المسنين للمرضى بالفيلم ملبسة أقراص إعطاء يتم لم ®كاناربالمسنين: استخدام  •

فئة في المغلفة األقراص زادت ®كاناربفي بالقاهرة األمريكية الجامعة فإن األصحاء ، الشباب والمتطوعين أكثر أو عاماً 65 بين أعمارهم تتراوح الذين المسنين األصحاء

أقراص ®كاناربيتلقون مريضاً 226 أصل من  ، ٪)9.3 عاماً ، 65 (مسناً مريضاً 21 إجمالي في والسالمة الفعالية في اختالفات أي يالحظ لم ذلك ، ومع 69٪. بنسبة المسنين

للمرضى ضرورية المغلفة األقراص تعتبر ®Kanarbمع للجرعة تعديل يوجد ال لذلك ، المسنين. وغير السن كبار بين السريرية التجارب من الثالثة المرحلة في بالفيلم مغلفة

سناً.األكبر األفراد بعض لدى أكبر حساسية استبعاد يمكن ال أنه من الرغم على  ، ً)عاما70 (المسنين

انخفاض لوحظ األصحاء. بالمتطوعين ومتوسط   خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في لمازارتان الدوائية الحرائك مقارنة تمت الكبدي: القصور استخدام  •

الكبد ضعف في  Cmaxو  AUCزيادة تمت خفيف. كبدي ضعف من يعانون الذين المرضى في  Cmaxفي ٪ 10 بنسبة وزيادة المنحنى تحت المساحة في ٪ 20 بنسبة

الشديد.إلى المعتدل الكبدي القصور حاالت في مغلفة أقراص باستخدام ينُصح ال ®كاناربالتوالي. على أضعاف ، 5 و أضعاف 6.5 بمقدار المعتدل

المنتجوصف
أصفرلونها ملغ 60 بالفيلم ملبسة مضغوطة ®كانارب

المنتصف.في منقسم خط ويوجد  "BR"بالحرف منقوش ملغ ٦٠ قرص

بالفيلم مغلف مجم 120 قرص ®كناربمؤخرة . "FMS12"بـ محفور األمامي وجهه البرتقالي ، بالليمون مطلي سداسي قرص هو مجم 120 بالفيلم ملبس قرص ®كانارب

المنتصف.في منقسم خط ويوجد  "BR"بـ محفور

بالفيلممغلفة ®كناربمؤخرة . "FMS6"بـ محفور األمامي وجهه  ، lmبـ مطلي سداسي قرص

الدواءحركية   /الدوائيةالديناميكا
استيعاب لفيماسارتانالدوائية الحركية الخصائص

ساعات 3 - 0.5 األصحاء األشخاص في مجم 480 إلى 20 من تتراوح بجرعات الفم طريق عن المسارتان من واحدة جرعة تناول بعد  )(Tmaxالبالزما تركيز ذروة حتى الزمنية الفترة تراوحت

ساعة  0.5Tmax - 1.3 تراوحت المثال ، سبيل على الدم ، ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى في مماثلة نتائج على الحصول تم ساعة. 16 إلى 5 من  )t1  /2(النهائي النصف عمر مع

الواقعة المنطقة بواسطة تقييمه تم كما الجهازي التعرض إجمالي وكان ثانية ، ذروة الموضوعات من العديد أظهر مجم. 180 - 20 بجرعات مازارتان إعطاء بعد ساعات 10 - 7 كانت  T1  /2و

في لماسارتان المطلق الحيوي التوافر تقدير تم التوالي. على والمرضى لألصحاء 1.08 - 1.02 و 1.26 - 1.20 التراكم مؤشر كان . )الجرعةعن مستقل أي (خطياً التركيز وقت منحنى تحت

٪.19 بنسبة الوريد في التسريب من مجم 30 بـ مقارنة الفم طريق عن مجم 60 تناول بعد األصحاء األشخاص

مرة تناوله عند ضئيال ًالتراكم ويكون جرعة ، 480 - 20 عن تزيد خطية دوائية حركية خصائص وله بسرعة ، امتصاصه يتم الفموي المسارتان أن فكرة النتائج هذه تدعم

للدواء.والفعال اآلمن االستخدام بشأن اليقين زيادة على يساعد مما جرعة ، لكل الجهازي التعرض إجمالي توقع بسهولة يمكن لذلك ، يوميا.ً واحدة

التوزيع  سريرية.بيئة في ماسارتان

البروتينوربط

الحصول تم التي لتلك مماثلة النتائج هذه كانت الجرعة. على تعتمد ال والتي مل ،   /ميكروغرام100 - 0.01 من مازارتان بتركيزات 97.2٪ - 95.6 بين البشرية البالزما في المختبر في البروتين ارتباط تراوح

الحي.الجسم وخارج المختبر في الطرق باستخدام والجرذان الكالب في عليها

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية مع التفاعالت
نظام على تأثيرات لها أخرى وعقاقير بالفيلم مغلفة أقراص ®Kanarbبواسطة الدم في البوتاسيوم زيادة يمكن البوتاسيوم: تقتصد التي البول ومدرات البوتاسيوم مكمالت  )1

قد التي واألدوية البوتاسيوم على المحتوية الملح وبدائل البوتاسيوم ومكمالت  )سبيرونوالكتونمثل (البوتاسيوم تقتصد التي البول مدرات مع تناولها عند أنجيوتنسين الرينين

 .)الهيبارينالمثال ، سبيل على (المصل بوتاسيوم من تزيد

جرعات استخدام عند البول. مدرات ذلك في بما للضغط ، خافضة أخرى عوامل مع تناولها عند بالفيلم المطلية األقراص زيادة يمكن ®الدمضغط خفض في كانارب تأثير  )2

المغلفة.باألقراص العالج ®Kanarbاستخدام بدء مع الدم ضغط في مفرط انخفاض يحدث قد الحجم ، نضوب حالة إلى يؤدي مما سابقاً ، البول مدرات من عالية

هذه عن اإلبالغ تم بينما لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات مع الليثيوم استخدام عند والسميات الدم في الليثيوم مستويات في عكوسة زيادات عن اإلبالغ تم الليثيوم:  )3

باألقراص عموماً ينُصح ال ®Kanarbمع الليثيوم إدارة في المشاركة من الرغم على الليثيوم. مع 2 األنجيوتنسين مستقبالت مضادات تناول حالة في جداً نادراً التفاعالت

الليثيوم.لمستويات دقيقة مراقبة إجراء يلزم األمر ، لزم إذا بالفيلم ، المغلفة

تأثير تقليل يمكن  ، )2COX-ومثبطات األسبرين مثل (الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات تناول يتم عندما : )(NSAIDsالستيرويدية غير لاللتهاب المضادة األدوية  )4

يتم عندما  )عكسهإمكانية من الرغم على الحاد ، الكلوي الفشل ذلك في بما (التالفة الكلى وظائف تدهور عن اإلبالغ تم 2. األنجيوتنسين مستقبالت لمضاد الدم ضغط خفض

المسنين والمرضى التجفاف مرضى المثال ، سبيل على (كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى بعض في كوكس مثبطات مع 2 األنجيوتنسين مستقبالت مضادات تناول

المسنين. المرضى عند خاصة الستيروئيدية ، غير االلتهاب مضادات مع مغلفة أقراص ®Kanarbإدارة في المشاركة عند الحذر توخي يجب لذلك ، . )كلويبضعف المصابين

كثب.عن الكلى وظيفة مراقبة ويجب الحالة ، هذه في كاف ٍترطيب مطلوب

معاً.تناولهما عند وهيدروكلوروثيازيد بالفيلم مغلفة أقراص على العثور تم ®كانارببين الدوائية الحرائك في مؤثر دوائي تفاعل يوجد ال هيدروكلوروثيازيد:  )5

مشترك.بشكل تناولهما عند واألملوديبين بالفيلم مغلفة أقراص على العثور تم ®كانارببين الدوائية الحرائك في مؤثر دوائي تفاعل يوجد ال أملوديبين:  )6

وفرط واإلغماء ، الدم ، ضغط انخفاض مخاطر بزيادة أليسكيرين أو لألنجيوتنسين ، المحول اإلنزيم مثبطات األنجيوتنسين ، مستقبالت حاصرات مع  RASلـ المزدوج الحصار يرتبط  )7

إدارة في تشارك ال . RASلمثبطات المشترك االستخدام تجنب عام ، بشكل األحادي. بالعالج مقارنة  )الحادالكلوي الفشل ذلك في بما (الكلى وظائف في والتغيرات الدم ، بوتاسيوم

كما مغلفة أقراص باستخدام يوصى ال ®كاناربمع لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبط . )دقيقة  /مل GFR (60<الكلوي القصور أو السكري مرضى في مغلفة أقراص ®كاناربمع أليسكيرين

السكري.الكلية اعتالل من يعانون الذين المرضى في مغلفة أقراص ®كاناربمع لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات استخدام يتجنب أنه

الغذائيالتمثيل

الدواء كان األخرى.  CYPإنزيمات يحفز أو يثبط أنه  Fimasartanيثبت لم الماسارتان. استقالب في رئيسي بشكل متورطاً سيكون  CYP3A4أن المختبر في دراسة أظهرت

بالدواء أساساً مدفوع لماسارتان الدوائي التأثير أن فكرة يدعم مما المستقلبات ، من قليل عدد تحديد مع البشرية البالزما في الموجودة المسارتان شقوق من 85٪  ≥األصلي

وديسولفومازارتان أنها على األصحاء الذكور في البالزما في وفرة المتداولة األيض نواتج أكثر تحديد تم األم.

ومع البشري ؛ البراز في مستقلب أو والد أي فحص يتم لم بالعقاقير. المرتبط التعرض إجمالي من  ٪)7 كل (٪ 14 من يقرب ما المستقلبات هذه شكلت الماسارتان. أكسيد

 CYP3A4مثبطات بواسطة ضعيف بشكل لمازارتان الجهازي التعرض مستوى لزيادة نظراً ضئيالً الحي الجسم في للمازارتان الغذائي التمثيل يكون أن المرجح من ذلك ،

سريرية.بيئة في اآلمن استخدامه لمازارتان المالئمة الدوائية الخصائص هذه تتيح المحددة.

إزالة

بارتفاع المصابين والمرضى األصحاء الذكور لدى الفم طريق عن تناوله بعد الجرعة بعد ساعة 144 أو 24 لمدة البول في مازارتان جرعة من 5٪ - 3 من يقرب ما استرداد تم

المسارتان.على القضاء في الكلى تشارك أن المرجح غير من لذلك ، الدم. ضغط

بالفيلمملبسة مضغوطات ® كاناربعلى األخرى األدوية آثار

تقريباً مرتين بمقدار  ، )(AUCالتركيز زمن منحنى تحت الواقعة بالمنطقة قياسها تم كما بالفيلم ، المطلية األقراص زيادة تمت ®للكاناربالجهازي التعرض كيتوكونازول:  )1

الكيتوكونازول.مع المغلفة األقراص تدار ®Kanarbعند الحذر توخي يجب الكيتوكونازول. مع تناولها عند

مع مشترك بشكل المغلفة األقراص تدار ®كانربعندما . OATP1B1و  OAT1من ركيزة هي المغلفة األقراص ®كانارب: OATP1B1ناقل مثبطات أو ريفامبيسين  )2

ينصح ال ®كاناربإدارة في شارك لذلك ، أضعاف. 4.6 بنحو بالفيلم المطلية األقراص زيادة تمت ®كاناربفي بالقاهرة األمريكية الجامعة  ، )OATP1B1مثبط (ريفامبيسين

األقراص تزيد قد ®Kanarbلـ الجهازي التعرض فإن  ، )السيكلوسبورينمثل (األخرى  OATP1B1ناقل مثبطات مع تناوله عند ريفامبيسين. مع مغلفة أقراص باستخدام

مطلوب.والحذر بالفيلم ، المغلفة

الغذاءتأثير

إجراء تم غذائي. تأثير أي يالحظ ولم لمازارتان ، الدوائية الحرائك على الغذاء لتأثير المتحدة المملكة في أجريت التي األولى المرحلة دراسة في أولي استكشاف إجراء تم

على 0.3481 ، و 0.6371 طعام وبدون مع  Cmaxو -AUC0لـ الهندسي المتوسط   لنسب النقاط تقديرات كانت حيث الجنوبية ، كوريا في الغذاء لتأثير رسمية دراسة

الغذاء.تأثير إلى يشير مما التوالي ،

التأثير نسبياً وهو جيد بشكل الضغط تحديد تم

لـالدوائية الحرائك على الملحوظ الغذائي

الجرعات من أكثر عند الدم تقليل في لمازارتان واالستجابة التعرض لعالقة نظراً ذلك ، ومع المسارتان. امتصاص

مهم غير مازارتان يعتبر الدواء ، لتأثير أسابيع 4 إلى 2 من األمر واستغرق مجم ، 120 إلى 60 من عالجيا ًبها الموصى

غذاء.مع الجرعة تعديل لتبرير يكفي بما

معينةمجموعات في الدواء حركية خصائص
أخرىأدوية مع مغلفة أقراص ® كاناربآثار

بالفيلم.ملبسة مضغوطات ®مشترك.بشكل تناوله يتم الذي كانارب بواسطة كبير بشكل للوارفارين الدوائية والديناميكا الدوائية الحرائك تتأثر لم الوارفارين:  )1

البالزما تركيزات زيادة تمت بالفيلم. ملبسة مضغوطات ®مشترك.بشكل المضاد كانارب بواسطة النشط ومستقلبه أتورفاستاتين من بالقاهرة األمريكية الجامعة تتأثر لم أتورفاستاتين:  )2

التوالي.على ضعفاً 2.5 و ضعفاً 1.9 بمقدار النشط ومستقلبه ألتورفاستاتين  )(Cmaxالقصوى

من  Cmaxزيادة تمت بالفيلم. ملبسة مضغوطات ®مشتركبشكل تناوله يتم الذي كانارب بواسطة الديجوكسين من الكرياتينين وتصفية الدوائية الحرائك تتأثر لم الديجوكسين:  )3

تثبط ال ®كاناربأخرى: دوائية تفاعالت  )4بالفيلم. ملبسة مضغوطات ®كاناربمع تناوله عند الديجوكسين لمستوى دقيقة مراقبة إلى حاجة هناك تكون قد 30٪. بنسبة الديجوكسين

.CYP450إنزيمات تحفز أو المغلفة األقراص

المسنينالموضوعات

الرينين-نظام نشاط ألن نظراً ذلك ، ومع الصغار. البالغين من مرة 1.69 بمقدار أكبر منهجي تعرض لديهم  ً)عاما65 العمر من يبلغون الذين أي (المسنون األشخاص

ما وكثيرا أكبر. بشكل الدم ضغط خفض إلى يؤدي أن احتماال أقل سيكون المتزايد الجهازي التعرض فإن الشباب ، البالغين من عموماً أقل السن كبار لدى  )(RASأنجيوتنسين

السريرية التجارب في المسجلين المسنين األشخاص لدى الدم ضغط انخفاض كان الواقع ، في األخرى. األنجيوتنسين مستقبالت حاصرات في االفتراض هذا تأكيد تم

معايير في اختالف أي يالحظ لم ذلك ، إلى باإلضافة عاماً. 65 عن أعمارهم تقل الذين أولئك في شوهدت التي تلك من العددية الناحية من أصغر ماسارتان من العالجية

أقل ،إكلينيكية داللة له المسنين األشخاص لدى الجهازي التعرض زيادة أن فكرة جماعي بشكل النتائج هذه تدعم والشباب. السن كبار بين السالمة

الدوائيالتفاعل

األدوية مع متزامن بشكل استخدامها يمكن التي األدوية باستخدام لمازارتان الدوائية الحرائك الدواء تفاعل احتمالية فحص تم

معكبيرة دوائية حركية تفاعالت تظهر ولم واألملوديبين هيدروكلوروثيازيد مثل للضغط الخافضة

الخافضة األدوية لهذه يكفي بما جيداً يستجيبون ال الذين أولئك لدى الدم ضغط خفض من مزيد لتحقيق الجرعة تعديل دون وأملوديبين هيدروكلوروثيازيد مع بأمان تناوله يتم

وحدها.للضغط

يتيح مما مازارتان ، مع سريرياً مؤثر دوائي تفاعل أي الدم ، ضغط ارتفاع مرضى في متكرر بشكل تسُتخدم والتي ووارفارين ، وديجوكسين أتورفاستاتين يظُهر لم وبالمثل ،

الجرعة.تعديل دون اآلمن المتزامن االستخدام

أي الدوائي التفاعل من الحجم هذا يتطلب ال ضعيفاً. دوائياً تفاعالً يعتبر والذي ضعفين ، بمقدار لمازارتان الجهازي التعرض من  ، CYP3A4لـ مثبط وهو الكيتوكونازول ، زاد

الجهازي التعرض من  ، OATP1B1لـ قوي مثبط وهو الريفامبيسين ، زاد ذلك ، إلى باإلضافة كثب. عن المرضى بمراقبة يوصى قد ولكن المتزامن ، لالستخدام للجرعة تعديل

الخاليا إلى المسارتان نقل في مهماً دوراً يلعب  OATP1B1أن المعروف من ألنه نظراً بالقاهرة. األمريكية الجامعة باستخدام تقييمه تم كما أضعاف 4.6 بمقدار لمازارتان

الماسارتان.مع للريفامبيسين المشتركة باإلدارة يوصى ال  ، CYP3A4يحفز الريفامبيسين أن كما الكبدية ،

الدم.ضغط ارتفاع مرضى في األدوية معظم مع بأمان مازارتان تناول يمكن النتائج ، هذه على بناء ً

اإلرضاع  /الحملأثناء استخدم
متنوعة. سريرية بيئات في مازارتان

لماسارتانيمكن لذلك ، مازارتان.
حمل
التي األدوية استخدام ارتبط الحوامل. للنساء إعطائها عند الوالدة وحديثي للجنين ووفاة اعتالالً تسبب أن أنجيوتنسين الرينين نظام على مباشرة تعمل التي لألدوية يمكن

جمجمة تنسج ونقص الدم ، ضغط انخفاض ذلك في بما الوالدة ، وحديثي الجنين بإصابة الحمل من والثالث الثاني الثلث خالل أنجيوتنسين الرينين-نظام على مباشرة تعمل

عن ناتجة أنها يفُترض والتي السلوي ، السائل قلة عن اإلبالغ تم كما والموت. للعالج ، القابل غير أو لالنعكاس القابل الكلوي والفشل البول ، وانقطاع الوالدة ، حديثي األطفال

اإلبالغ تم كما التنسج. ناقص الرئة وتطور الوجهي القحفي والتشوه الجنين أطراف بتقلصات الوضع هذا في السلوي السائل قلة ارتبط الجنين ؛ لدى الكلى وظيفة انخفاض

عن التوقف يجب ®للدواء.التعرض عن ناتجة الحوادث هذه كانت إذا ما الواضح من ليس أنه من الرغم على السالكة ، الشريانية والقناة الرحم داخل النمو وتأخر الخداج عن

إخطار يجب الحمل. من األول الثلث على اقتصر الذي الرحم داخل للعقاقير التعرض عن نتجت قد الضارة اآلثار هذه أن يبدو ال ممكن. وقت أسرع في المغلفة األقراص تناول

أن األطباء على يجب المريضة ، تحمل عندما ذلك ، ومع الحمل. من األول الثلث خالل فقط 2 األنجيوتنسين مستقبالت لمضاد وأجنةهن أجنتهن تعرض اللواتي األمهات

لمناهض الرحم داخل التعرض من تاريخ لديهم الذين الرضع مراقبة يجب ممكن. وقت أسرع في بالفيلم ملبسة مضغوطات ®كانارباستخدام عن بالتوقف المريض ينصحوا

الدم.بوتاسيوم وفرط البول وقلة الدم ضغط النخفاض كثب عن 2 األنجيوتنسين مستقبالت

للسكانالدوائية الحركة

المملكة في أجريت  ، ء)األصحااألشخاص (األولى المرحلة من دراستين من عليها الحصول تم التي البيانات باستخدام للسكان الدوائية الحركية النمذجة تحليل إجراء تم

تحليل من نوع إجراء تم ذلك ، إلى باإلضافة الجنوبية. كوريا في أجريت  ، )المتوسطإلى الخفيف الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى (الثانية المرحلة ودراسة المتحدة ،

.ABPMدراسة في جمعها تم التي التراكيز باستخدام للسكان الدوائية الحرائك

تتأثر لم الجزئي. غير التحليل نهج باستخدام المقدرة لتلك مماثلة الرسمي للسكان الدوائي الديناميكي التحليل من المستمدة السكانية الدوائية الحرائك معلمات كانت

من والعمر والبيليروبين الجسم وزن كان ذلك ، من وبدال ً. )(GFRالكبيبي الترشيح معدل أو الجنس أو بالعرق كبير بشكل فيماسارتان لسكان الدوائية الحرائك معلمات

(كبيراً كان  )EC50أي ، (الدم ضغط لخفض األقصى الحد من ٪ 50 عنه ينتج الذي الماسارتان تركيز على  )(BSVالموضوع بين التباين أن إلى بالنظر الهامة. المشتركة المتغيرات
المسارتان.طريق عن الدم ضغط انخفاض مدى على يؤثر احتمالية أقل الدوائية الحركية المعلمات في المهمة المشتركة المتغيرات تلك فإن  ، ٪)130-140 أي ،

تم أي الغالف ، ظهر لمجتمع الدوائية الحرائك تحليل في مماثلة نتائج على الحصول تم المشتركة. المتغيرات أساس على مازارتان جرعة تعديل يبرر ما يوجد ال لذلك ،

االرتفاع.على بناء ًالجرعة تعديل يلزم ال ولكن مهم ، مشترك كمتغير االرتفاع تحديد

تعديل سيكون ذلك ، من بدال ًالدم. ضغط ارتفاع مرضى لعالج مطلوب غير للفرد والخارجية الداخلية العوامل على بناء ًماسارتان جرعة تعديل أن فكرة النتائج هذه تدعم

سريرية.بيئة في عملية أكثر  )الدمضغط خفض أي (العالج استجابة على بناء ًالجرعة

الطبيعيةالرضاعة

أقراص ®Kanarbبإدارة ينصح ال لذلك ، المرضعة. الجرذان حليب في تفرز مغلفة أقراص ®كاناربلكن األم لبن في تفرز المغلفة األقراص ®كناربكان اذا ما المعروف غير ومن

لألم.الدواء أهمية مراعاة مع مغلفة أقراص ®التمريضعن التوقف أو التمريض عن التوقف بشأن قرار اتخاذ يجب المرضعات. لألمهات مغلفة

فيهاالمرغوب غير التأثيرات   /الضائرةالتأثيرات
إجمالي من أسبوعاً ، 12 إلى 4 لمدة مجم 120 إلى 60 من تتراوح بجرعة بالفيلم مغلفة أقراص ®كاناربتلقوا مرضى 406 في بالفيلم مغلفة أقراص تقييم تم ®كناربسالمة

استقبلوا مريضا 85 هناك كان . )السالمةبيانات قاعدة أي (السالمة لتحليل ومؤهلين السريرية التجارب في مسجلين األساسي ، الدم ضغط ارتفاع من يعانون مريضاً 852

األحداث كانت بالجرعة. مرتبطاً الحدوث معدل يكن ولم وعابرة ، معتدلة ، إلى خفيفة الضائرة األحداث معظم كانت أكثر. أو أشهر 6 لمدة بالفيلم ملبسة مضغوطات ®كنارب

أو مرتبطة ، ربما أو واضح ، بشكل مرتبطة تعتبر التي الضائرة األحداث المثال ، سبيل على (أدناه العكسية التفاعالت تلخيص يتم والدوخة. الصداع هي شيوعاً األكثر الضائرة

بالفيلم.ملبسة مضغوطات ®كاناربفي السريرية التجارب في عنها اإلبالغ تم  ، )بالفيلممغلفة أقراص ®Kanarbبـ مرتبطة ربما

السريريةالخبرة نظام أعضاء تصنيف في )1بالفيلمملبسة مضغوطات ®Kanarbعلى السلبية الفعل ردود

للفيماسارتانالدوائية الخصائص

السريرية الدراسات في النتائج هذه تأكيد أيضاً تم السريرية. غير الدراسات في أيضاً إثباته تم والذي  ، AT1بـ انتقائي بشكل يرتبط مازارتان أن وجد المختبر ، في دراسة خالل

من ثبت فقد ذلك ، إلى باإلضافة . AIIو  AIتركيزات وزيادة  ، )(PRAالبالزما في الرينين نشاط ارتفاع مثل  ، ARBبـ خاصة تغييرات تحديد تم حيث  IIaوالطور األولى للمرحلة

الدم.ضغط خفض بتأثير مرتبطة هذه العمل آلية أن والثالثة الثانية للمرحلتين السريرية الدراسات نتائج

النظامجهاز فئة
أعراض)2تكرارالتصنيف

العصبيالجهاز اضطرابات
مشترك

مألوفغير

دوارصداع ،

نصفيصداع تخدير ، إغماء ،

مألوفغيرالهضميالجهاز اضطرابات

مألوفغير

وآالم والغثيان والقيء الهضم عسر

البطنمن العلوي الجزء في السريريةقبل السالمة بيانات

1000 و  )للفئران(يوم   /كجم  /مجم100 المختبرة القصوى الجرعات كانت والجرذان. الفئران في سنتين إلى تصل لمدة الفم طريق عن المسارتان تناول عند مسرطنة آثار أي يالحظ لم

في يوم   /مجم120 قدرها فموية جرعة بافتراض أساس ، 2م  /مجمعلى بها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد التوالي ، على مرة ، 81 و 4 تمثل والتي  ، )للفئران(يوم   /كجم  /مجم

كجم.60 موضوع

كروموسومي.انحراف أو طفرات أي يالحظ لم

الجنيني التطور الخصوبة ، ذلك في بما يوم ،   /كجم  /مجم1000 إلى تصل فموية بجرعات الجرذان اإلناث أو للذكور التناسلي األداء على ضارة آثار أي  Fimasartanلـ يكن لم

ماسخة.آثار أي يالحظ لم وبالمثل ، الوالدة. حديثي وتطور األم وظيفة المبكر ،

والعامة االضطرابات
اإلدارةموقع شروط

غريببجسم اإلحساس الوهن ،

))AST4زيادة ، )ALT3زيادة (الكبد إنزيم زيادة
زيادة الدموية ، الصفائح عدد انخفاض  ،

الدمفي  CPK5إنزيم
مألوفغيرالتحقيقات

التنفسي الجهاز اضطرابات
والمنصفوالصدر

سعالمألوفغير

والهيكلي العضلي الجهازداللة

الضامالنسيج اضطرابات
مألوفغير

العضالتارتعاش
والعظامالعضالت تصلب

األساسي.الدم ضغط ارتفاع لعالج تستخدم  )Trihydrate) Potassium Fimasartanبالفيلم مغلفة أقراص ®كانارب
الجلدوتحت الجلد

األنسجةاضطرابات
مألوفغير

مألوفغير

مألوفغير

ساخن ، موضعي شرى حكة ،

أوشينج

الرجاللدى الجنسي الضعف

بهاالموصى الجرعة
الدمويةاألوعية اضطرابات

البالغينعند الدم ضغط ارتفاع  •

®كاناربجرعة مجم ، 60 عند كاف ٍبشكل الدم ضغط في التحكم يتم لم إذا بدونه. أو الطعام مع يوميا ًواحدة مرة مجم 60 بالفيلم ملبسة أقراص ®Kanarbمن بها الموصى األولية الجرعة

في المثال ، سبيل على (النهار خالل الوقت نفس في بالفيلم ملبسة أقراص تؤخذ ®Kanarbباستخدام يوصى أمكن ، وكلما يومياً ، واحدة مرة مجم 120 إلى المغلفة األقراص زيادة يمكن

.)الصباح
العالج.من أسبوعاً 12 إلى 8 بعد عام بشكل األقصى الحد تحقيق ويتم أسبوعين ، غضون في كبير بشكل المغلفة األقراص تتواجد ®الدمضغط خفض على كانارب تأثير

الشيخوخةاستخدام  •

ً)عاما70 من أكبر (المسنين للمرضى األولية الجرعة تعديل يلزم ال
الكلويالقصور  •

مجم.60 عن الجرعة تزيد أال يجب . )دقيقة  /مل30-80 الكرياتينين تصفية (متوسط   إلى خفيف كلوي اختالل من يعانون الذين للمرضى األولية الجرعة تعديل يلزم ال

كبدياختالل  •

شديد.إلى متوسط   كبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى مغلفة أقراص باستخدام ينصح ال ®كاناربالخفيف. الكبدي القصور لمرضى األولية الجرعة تعديل يلزم ال

األطفالاستخدام  •

أقل.أو عاماً 18 المرضى في مغلفة أقراص إنشاء يتم لم ®كناربوسالمة فعالية

)البولمدرات من عالية جرعات يتلقون الذين المرضى مثل (الدموية األوعية حجم نقص مرضى  •
يومياً.واحدة مرة مجم 30 تبلغ أولية بجرعة يوصى بأعراض ، المصحوب الدم ضغط انخفاض لخطر المعرضين الدموية ، األوعية حجم ينضب الذين للمرضى بالنسبة

التناسلي الجهاز اضطرابات
والثدي

عالقتهاالتي الضائرة األحداث  )1

)المتاحةالمعلومات استخدام عند التقدير على قادر غير (معروف غير  ؛ )10000/1(<جداً نادر  ؛ )1000/1<10000 ،   /1(≥نادر  ؛ )100/1<1،000 ،   /1(شائع غير  ؛ )10/1<100 ،   /1(≥مشترك  ؛ )10  /1(≥جداً شائع  )2

CPK(  5Aminotransferase Aspartate = AST(  4Aminotransferase Alanine = ALT( 3 =فوسفوكيناز كرياتين

محتملةأو محتملة أو مؤكدة كانت بالليمون المغلفة األقراص  )®(Kanarbالماسارتان البوتاسيوم

والعالجالزائدة الجرعة
دقات انتظام وعدم الدم ضغط انخفاض هي الجرعة فرط أعراض تكون أن المرجح من البشر. في مغلفة أقراص ®Kanarbمن الزائدة الجرعة حول متاحة بيانات توجد ال

المعروف غير ومن داعم. عالج توفير يجب بأعراض ، المصحوب الدم ضغط انخفاض حدوث حالة في . )المبهمي(السمبتاوي التحفيز من القلب بطء يحدث أن يمكن القلب.

الكلى.غسيل طريق عن البالزما من المغلفة األقراص إزالة تتم ®كناربكان اذا ما

)فقطللحقن (التوافق عدم
ينطبقال

التخزينحالة
مئوية.درجة 30 فوق التخزين يجوز ال الضوء. من حماية  )1

إليه.الوصول الطفل يستطيع ال مكان في بالفيلم المغلفة األقراص تخزين يجب ®كنرب )2

المنتج.جودة على سلباً يؤثر أو الصحيحة غير الحوادث بعض في يتسبب قد ألنه به ينُصح ال ®الكنربتغليف إعادة  )3 اإلدارةطريق   /طريقة
العرضأو الجرعات أشكالشفويا.يؤخذ

بوكس  . /أقراص10  ×أشرطة 3 بالفيلم: مغلفة أقراص مجم 60موانع

علبة . /أقراص10  ×أشرطة 3 بالفيلم: مغلفة أقراص مجم 120 المرضى  )1التالية: الحاالت في المغلفة األقراص استخدام يمنع ®كانارب

المنتج.هذا مكونات من أي تجاه الحساسية فرط من يعانون الذين

.)7.2(المرضعات واألمهات  )7.1(الحوامل األمهات انظر [المرضعات أو الحوامل األمهات  )2
)السكانمن الفئة هذه في خبرة لديهم ليس (الكلى غسيل مرضى  )3
الشديدإلى المعتدل الكبدي القصور مرضى  )4

الكبديةالصفراوية القنوات انسداد مرضى  )5

)]6(الدوائية التفاعالت انظر [أليسكيرين يتناولون الذين  )دقيقة  /مل60 من أقل الكبيبي الترشيح معدل (الكلوي القصور أو السكري مرضى  )6
.)]6(الدوائية التفاعالت انظر (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات يتناولون الذين السكري الكلية اعتالل مرضى  )7

)الالكتوزعلى تحتوي بالفيلم ملبسة أقراص ®كاناربمنذ (والجاالكتوز الجلوكوز امتصاص سوء أو الالكتوز ، تحمل عدم أو الجاالكتوز ، تحمل عدم مثل وراثية اضطرابات من يعانون الذين المرضى  )8

المنتجمالك أو المصنعة الشركة وعنوان اسم
المنتج:مالك

المحدودة.لالدوية  BORYUNGشركة

 ، gu-Jongro ، ro-Changgyeonggung ،  ، 136Boryungمبنى التنفيذي: المكتب رئيس عنوان

الصانع كورياسيول ،

المحدودة.لالدوية  BORYUNGشركة

كوريادو ، جي جيونج سي ، أنسان غو ، دانون رو ، نيونغان- 109 ، 107 ، أنسان: مصنع عنوان

المنتجتسجيل صاحبواإلحتياطاتالمحاذير
الحمل. من والثالث الثاني الثلث خالل الحامل للمرأة إعطائها عند النامي الجنين وفاة أو إصابة في أنجيوتنسين رينين نظام على مباشر بشكل تعمل التي األدوية تتسبب قد

.]والرضاعةالحمل انظر [المريضات لدى الحمل اكتشاف عند المغلفة األقراص تناول عن التوقف يجب ®كانربلذلك
Bhd Sdn Pharma Zuellig
ماليزيااإلحسان ، دار سيالنجور علم شاه  40150Jelutong Bukit Perindustrian Kawasan ، U8 القسم بومي ، باساك بيرسياران 15 ، رقم

)األمرلزم إذا (التشغيل آلة أو السائق على التأثيرات
والدوخةالنعاس يحدث قد ذلك ، ومع اآلالت. وتشغيل القيادة على المغلفة  Kanarb®أقراص تأثير دراسة يتم لم
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