
fimasartan potasyum bazen kan basıncını düşürücü ajanlarla, bu nedenle Kanarb alan hastalar®Film Kaplı Tabletler, araç veya makine kullanırken bu riskler 
konusunda uyarılmalıdır.(trihidrat olarak)
Kanarb Sırasında Yakın İzleme Gerektiren Hastalar ®Film Kaplı Tablet Tedavisi
1) İntravasküler hacim veya tuz tükenmesi: Rennin anjiyotensin sistemi aktive olan bu hastalar (örneğin, yüksek doz diüretik alan hastalar), ilk Kanarb 
sırasında semptomatik hipotansiyon yaşayabilirler.®Film Kaplı Tabletlerin verilmesi veya dozajının arttırılması. Bu nedenle bu hastalarda yakın takip 
gereklidir.
2) Böbrek yetmezliği: Rennin anjiyotensin sistemini inhibe eden ilaçlara duyarlı hastalarda böbrek fonksiyonunda değişiklikler olabilir. Anjiyotensin 
dönüştürücü enzim inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonistleri, böbrek fonksiyonu renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivitesine 
bağlı olan hastalarda oligüri, ilerleyici hiperüremi ve nadiren akut böbrek yetmezliğine veya ölüme neden olabilir (örn. ).
3) Renovasküler hipertansiyon: Tek taraflı veya çift taraflı renal arter stenozu olan hastalarda, rennin anjiyotensin sistemini etkileyen ilaçlar uygulandığında ciddi 
hipotansiyon veya böbrek yetmezliği riski artabilir.
4) Diğer vazodilatörler gibi aort veya mitral kapak stenozu, obstrüktif veya hipertrofik kardiyak miyopatisi olan hastalarda özel dikkat gereklidir.
5) Primer aldosteronizmli hastalar genellikle renin-anjiyotensin sistemini inhibe eden ilaçlara yanıt vermez, bu nedenle Kanarb®Film Kaplı Tabletler bu popülasyonda 
önerilmemektedir.
6) Sunset Yellow FCF'ye karşı alerji veya aşırı duyarlılık: Sunset Yellow FCF'ye alerjisi olan veya aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (Food Yellow No.5)

kanarb ®60mg ve 120mg
Film kaplı tabletler

Kullanmadan önce prospektüsü dikkatlice okuyun. Daha fazla 
bilgi için doktorunuza danışın. Sadece reçeteli ilaç. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Marka veya Ürün Adı
kanarb®Film Kaplı Tabletler 60mg ve 120mg

Aktif Madde(ler)in Adı ve Gücü
Fimasartan 60 mg 66.01 mg içerir 
Fimasartan 120 mg 132.02 mg içerir

masartan potasyum trihidrat (veya 60 mg olarak
masartan potasyum trihidrat (veya 120 mg olarak

masartan potasyum.
masartan potasyum. Belirli Popülasyonlarda Yönetim

• Pediyatrik Kullanım: Pediyatrik hastalarda (yaş ≤ 18) güvenlik ve etkinlik belirlenmemiştir.
• Geriatrik Kullanım: Kanarb®Film Kaplı Tabletler 70 yaşından büyük yaşlı hastalara uygulanmamıştır. 65 yaş ve üzeri yaşlı sağlıklı gönüllüler ile genç, sağlıklı 
gönüllülerin farmakokinetiğini karşılaştırmak için yapılan bir çalışmada, Kanarb'ın EAA'sı®Yaşlı grupta Film Kaplı Tabletler %69 arttı. Bununla birlikte, Kanarb alan 226 
hastadan toplam 21 yaşlı hastada (≥ 65 yaş, %9.3) etkinlik ve güvenlilik açısından herhangi bir farklılık kaydedilmemiştir.®Yaşlı ve yaşlı olmayan popülasyonlar 
arasında Faz 3 klinik denemelerinde Film Kaplı Tabletler. Bu nedenle Kanarb ile doz ayarlaması yapılmaz.®Yaşlı hastalarda (< 70 yaş) Film Kaplı Tabletler gereklidir, 
ancak bazı yaşlı bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı edilemez.
• Karaciğer Bozukluğu Kullanımı: Masartanın farmakokinetiği, hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda sağlıklı gönüllülerle karşılaştırıldı. Hafif 
karaciğer yetmezliği olan hastalarda EAA'da %20'lik bir azalma ve Cmaks'ta %10'luk bir artış gözlenmiştir. Orta dereceli karaciğer yetmezliğinde EAA ve Cmaks 
sırasıyla 6,5   kat ve 5 kat arttı. kanarb®Film Kaplı Tabletler, orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği için önerilmez.

Ürün Açıklaması
kanarb®Film Kaplı Tablet 60mg sarı bir
Tablet 60mg, "BR" ile kazınmıştır ve ortasında bir bölünmüş çizgi vardır.
kanarb®Film Kaplı Tablet 120 mg, ön yüzüne “FMS12” kazınmış, turuncu lm kaplı altıgen tablettir. Kanarb'ın arka yüzü®Film Kaplı Tablet 
120mg, “BR” ile işlenmiştir ve ortasında bir bölme çizgisi vardır.

Ön yüzüne “FMS6” kazınmış, lm kaplı altıgen tablet. Kanarb'ın arka yüzü®Film Kaplı

Farmakodinamik/Farmakokinetik
Fimasartanın Farmakokinetik Özellikleri 
absorpsiyon
Sağlıklı deneklerde 20 – 480 mg dozlarda tek oral masartan uygulamasını takiben doruk plazma konsantrasyonuna (Tmax) ulaşma süresi, terminal yarılanma ömrü (t1/2) 5 – 16 saat 
olmak üzere 0,5 – 3 saat arasında değişmiştir. Hipertansiyonlu hastalarda da benzer sonuçlar elde edildi, yani 20-180 mg dozlarda masartan uygulamasını takiben Tmaks 0.5 – 1.3 
saat aralığında ve t1/2 7 – 10 saat arasındaydı. Birkaç denek ikinci bir zirve gösterdi ve konsantrasyon-zaman eğrisi altındaki alan tarafından değerlendirildiği gibi toplam sistemik 
maruziyet doğrusaldı (yani, dozdan bağımsız). Sağlıklı denekler ve hastalar için birikim indeksi sırasıyla 1.20 – 1.26 ve 1.02 – 1.08 idi. 30 mg intravenöz infüzyona kıyasla 60 mg oral 
uygulamayı takiben sağlıklı deneklerde masartanın mutlak biyoyararlanımının %19 olduğu tahmin edilmiştir.
Bu sonuçlar, oral masartanın hızla emildiği, 20-480 mg dozların üzerinde lineer farmakokinetik profillere sahip olduğu ve günde bir kez dozlandığında birikimin minimum olduğu fikrini desteklemektedir. 
Bu nedenle, toplam sistemik maruziyet her doz için kolaylıkla tahmin edilebilir, bu da ilacın güvenli ve etkili kullanımına ilişkin kesinliği artırmaya yardımcı olur.

klinik bir ortamda masartan. 
Dağılım ve Protein Bağlanması
İnsan plazmasındaki in vitro protein bağlanması, doza bağımlı olmayan 0.01 - 100 µg/mL'lik masartan konsantrasyonlarında %95,6 - %97,2 aralığındadır. Bu sonuçlar, in vitro ve ex 
vivo yöntemler kullanılarak köpek ve sıçanda elde edilenlere benzerdi.

Diğer İlaçlarla Etkileşimler ve Diğer Etkileşim Biçimleri
1) Potasyum takviyeleri ve potasyum tutucu diüretikler: Kanarb serum potasyumunu artırabilir®Potasyum tutucu diüretikler (örn., spironolakton), potasyum 
takviyeleri, potasyum içeren tuz alternatifleri ve serum potasyumunu artırabilen ilaçlar (örn., heparin) ile birlikte uygulandığında renin-anjiyotensin sistemi üzerinde 
etki gösteren Film Kaplı Tabletler ve diğer ilaçlar .
2) Kanarb'ın tansiyon düşürücü etkisi®Film Kaplı Tabletler, diüretikler dahil diğer antihipertansif ajanlarla birlikte uygulandığında artırılabilir. Daha önce 
yüksek doz diüretik kullanıldığında, hacim azalması durumuna yol açarken, Kanarb'ın başlatılmasıyla aşırı kan basıncı düşüşü meydana gelebilir.®Film 
Kaplı Tablet tedavisi.
3) Lityum: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile lityum kullanıldığında serum lityum seviyelerinde ve toksisitelerde geri dönüşümlü artışlar rapor edilirken, 
anjiyotensin II reseptör antagonistinin lityum ile birlikte uygulanması durumunda bu reaksiyonlar çok nadiren bildirilmiştir. Kanarb ile lityumun birlikte 
uygulanmasına rağmen®Film Kaplı Tabletler genellikle tavsiye edilmez, gerekirse lityum seviyelerinin yakından izlenmesi gerekir.
4) Steroid olmayan anti-in amatoryal ilaçlar (NSAID'ler): Bir NSAID (örn., aspirin, COX-2 inhibitörleri) birlikte uygulandığında, bir anjiyotensin II reseptör antagonistinin 
kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir. Bir anjiyotensin II reseptör antagonisti, böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda (örn. dehidrate hastalar ve böbrek yetmezliği 
yaşlı hastalar) bir COX inhibitörü ile birlikte uygulandığında, hasarlı böbrek fonksiyonunda bozulma (akut böbrek yetmezliği dahil, geri dönüşümlüdür) bildirilmiştir. 
Bu nedenle, Kanarb ile birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.®NSAİİ içeren Film Kaplı Tabletler, özellikle yaşlı hastalarda. Bu durumda yeterli hidrasyon gereklidir 
ve böbrek fonksiyonu yakından izlenmelidir.
5) Hidroklorotiyazid: Kanarb arasında anlamlı bir farmakokinetik ilaç etkileşimi yoktur.®Film Kaplı Tabletler ve hidroklorotiyazid birlikte uygulandığında bulunmuştur.
6) Amlodipin: Kanarb arasında anlamlı bir farmakokinetik ilaç etkileşimi yoktur.®Film Kaplı Tabletler ve amlodipin birlikte uygulandığında bulunmuştur.
7) RAS'ın anjiyotensin reseptör blokerleri, ACE inhibitörleri veya aliskiren ile ikili blokajı, monoterapiye kıyasla artmış hipotansiyon, senkop, hiperkalemi ve böbrek 
fonksiyonundaki değişiklikler (akut böbrek yetmezliği dahil) ile ilişkilidir. Genel olarak, RAS inhibitörlerinin birlikte kullanımından kaçının. Aliskiren'i Kanarb ile birlikte 
uygulamayın®Diyabet veya böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFR <60 mL/dk) Film Kaplı Tabletler. ACE inhibitörünü Kanarb ile birlikte uygulayın®Film Kaplı Tabletler 
tavsiye edilmez ve Kanarb ile ACE inhibitörü kullanmaktan kaçınır.®Diyabetik nefropatili hastalarda Film Kaplı Tabletler.

Metabolizma
In vitro çalışma, CYP3A4'ün esas olarak masartan metabolizmasına dahil olacağını gösterdi. Fimasartan'ın diğer CYP enzimlerini inhibe ettiği veya indüklediği gösterilmemiştir. Ana 
ilaç, insan plazmasında bulunan masartan kısımlarının ≥ %85'iydi ve birkaç metabolit tespit edildi, bu da masartanın farmakolojik etkisinin esas olarak ana ilaç tarafından 
yönlendirildiği fikrini desteklemektedir. Sağlıklı erkek deneklerde plazmada en bol bulunan masartanın dolaşımdaki metabolitleri desulfomasartan olarak tanımlandı ve

masartan-S-oksit. Bu metabolitler, ilaca bağlı toplam maruziyetin yaklaşık %14'ünü (her biri %7) oluşturmuştur. İnsan dışkısında hiçbir ebeveyn veya metabolit test edilmemiştir; bununla birlikte, 
masartanın sistemik maruziyet seviyesinin belirli CYP3A4 inhibitörleri tarafından zayıf bir şekilde arttırıldığı göz önüne alındığında, masartanın in vivo metabolizmasının minimum olması muhtemeldir. 
Masartanın bu olumlu farmakokinetik özellikleri, klinik ortamda güvenli kullanımını sağlar.

Eliminasyon
Sağlıklı erkek deneklerde ve hipertansiyonlu hastalarda oral uygulamayı takiben dozdan 24 veya 144 saat sonra masartan dozunun yaklaşık %3 - 5'i idrarda geri kazanılmıştır. Bu 
nedenle, böbreğin masartan eliminasyonunda rol oynaması çok daha az olasıdır.

Diğer ilaçların Kanarb üzerindeki etkileri ®Film kaplı tabletler
1) Ketokonazol: Kanarb'ın sistemik maruziyeti®Konsantrasyon-zaman eğrisi (AUC) altındaki alan tarafından ölçüldüğü üzere Film Kaplı Tabletler, ketokonazol ile 
birlikte uygulandığında yaklaşık iki kat arttı. Kanarb kullanırken dikkatli olunması gerekiyor®Film Kaplı Tabletler, ketokonazol ile birlikte uygulanır.
2) Rifampisin veya diğer OATP1B1 taşıyıcı inhibitörleri: Kanarb®Film Kaplı Tabletler, OAT1 ve OATP1B1'in bir substratıdır. Kanarb ne zaman®Film Kaplı Tabletler, 
Kanarb'ın AUC'si olan rifampisin (OATP1B1 inhibitörü) ile birlikte uygulanır.®Film Kaplı Tabletler yaklaşık 4.6 kat arttı. Bu nedenle, Kanarb'ın birlikte yönetimi®

Rifampisin içeren Film Kaplı Tabletler tavsiye edilmez. Diğer OATP1B1 taşıyıcı inhibitörleri (örn., siklosporin) ile birlikte uygulandığında, Kanarb'ın sistemik maruziyeti®

Film Kaplı Tabletler artabilir ve dikkatli olunması gerekir.

Gıda Etkisi
Birleşik Krallık'ta yürütülen bir faz I çalışmasında masartanın farmakokinetiği üzerindeki gıda etkisi için bir ön araştırma yapıldı ve hiçbir gıda etkisi kaydedilmedi. 
Güney Kore'de, gıda ile ve gıdasız AUC0-∞ ve Cmax'ın geometrik ortalama oranları için nokta tahminlerinin sırasıyla 0.6371 ve 0.3481 olduğu resmi bir gıda etkisi 
çalışması yapıldı ve gıda etkilerini düşündürdü.
basınç iyi kurulmuştur ve göreceli olarak 
farmakokinetiği üzerinde gözlenen gıda etkisidir.

masartan'ın emilimi. Bununla birlikte, terapötik olarak önerilen 60 - 120 mg dozların üzerinde kan 
azaltmada masartanın maruz kalma-tepki ilişkisi ve ilaç etkisini göstermesi 2 - 4 hafta sürdüğü göz önüne 
alındığında, masartan, dozaj ayarlamasını haklı çıkarmak için yeterince büyük olarak kabul edilir. Gıda.

Özel popülasyonlarda farmakokinetik özellikler Kanarb'ın etkileri ®Diğer ilaçlar üzerinde Film Kaplı Tabletler
1) Varfarin: Varfarinin farmakokinetiği ve farmakodinamiği, birlikte uygulanan Kanarb'dan önemli ölçüde etkilenmemiştir.®Film kaplı tabletler.
2) Atorvastatin: Atorvastatin ve aktif metabolitinin AUC'leri birlikte uygulanan Kanarb'dan etkilenmemiştir.®Film kaplı tabletler. Atorvastatinin ve aktif metabolitinin 
maksimum plazma konsantrasyonları (Cmaks) sırasıyla 1.9 kat ve 2.5 kat artmıştır.
3) Digoksin: Digoksinin farmakokinetiği ve kreatinin klirensi, birlikte uygulanan Kanarb'dan etkilenmemiştir.®Film kaplı tabletler. Cmax digoksin %30 arttı. Kanarb ile 
birlikte uygulandığında digoksin seviyesinin yakından izlenmesi gerekebilir.®Film kaplı tabletler. 4) Diğer ilaç etkileşimleri: Kanarb®Film Kaplı Tabletler, CYP450 
enzimlerini inhibe etmez veya indüklemez.

yaşlı denekler
Yaşlı denekler (yani, ≥ 65 yaşında), genç yetişkinlere göre 1.69 kat daha fazla sistemik maruziyete sahipti. Bununla birlikte, yaşlılarda renin-anjiyotensin sistemi (RAS) 
aktivitesi genellikle genç yetişkinlerden daha düşük olduğundan, artan sistemik maruziyetin daha fazla kan basıncı düşüşü ile sonuçlanması daha az olası olacaktır. 
Bu varsayım, diğer anjiyotensin reseptör blokerlerinde sıklıkla doğrulanmıştır. Aslında, terapötik masartan klinik deneylerine kayıtlı yaşlı deneklerde kan basıncı 
düşüşü, 65 yaşın altındakilerde görülenden sayısal olarak daha küçüktü. Ek olarak, yaşlı ve genç denekler arasında güvenlik pro llerinde herhangi bir fark 
kaydedilmemiştir. Bu sonuçlar toplu olarak, yaşlı deneklerde artan sistemik maruziyetin daha az klinik öneme sahip olduğu fikrini desteklemektedir.

İlaç etkileşimi
Hidroklorotiyazid ve amlodipin gibi antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılabilecek ilaçlar kullanılarak 
masartan için farmakokinetik ilaç etkileşim potansiyeli araştırıldı ve
Tek başına bu antihipertansif ilaçlara yeterince iyi yanıt vermeyenlerde kan basıncının daha da düşmesini sağlamak için hidroklorotiyazid ve amlodipin ile doz 
ayarlaması olmadan güvenli bir şekilde birlikte uygulanmalıdır.
Benzer şekilde, hipertansiyon hastalarında sıklıkla kullanılan atorvastatin, digoksin ve varfarin, masartan ile klinik olarak anlamlı farmakokinetik ilaç etkileşimi 
göstermemiş ve doz ayarlaması gerekmeden birlikte güvenli kullanım sağlamıştır.
Bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol, masartan'ın sistemik maruziyetini 2 kat arttırdı, bu da zayıf ilaç etkileşimi olarak kabul edilir. Bu ilaç etkileşimi büyüklüğü, birlikte kullanım için 
herhangi bir doz ayarlaması gerektirmez, ancak hastaların yakından izlenmesi önerilebilir. Ek olarak, güçlü bir OATP1B1 inhibitörü olan rifampisin, AUC kullanılarak 
değerlendirildiğinde masartan'ın sistemik maruziyetini 4.6 kat arttırmıştır. OATP1B1'in masartanın hepatik hücrelere taşınmasında önemli bir rol oynadığı bilindiğinden ve rifampisin 
ayrıca CYP3A4'ü indüklediğinden, rifampisinin masartan ile birlikte uygulanması önerilmez.
Bu sonuçlara dayanarak, masartan hipertansiyonlu hastalarda çoğu ilaçla birlikte güvenle uygulanabilir.

Hamilelik/Emzirme döneminde kullanın
çeşitli klinik ortamlarda masartan. 
masartan. Bu nedenle, masartan Gebelik

Doğrudan renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar, hamile kadınlara uygulandığında fetal ve neonatal morbidite ve ölüme neden olabilir. Gebeliğin ikinci 
ve üçüncü trimesterlerinde doğrudan renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etkili olan ilaçların kullanımı, hipotansiyon, yenidoğan kafatası hipoplazisi, anüri, geri 
döndürülebilir veya geri döndürülemez böbrek yetmezliği ve ölüm dahil olmak üzere fetal ve neonatal hasar ile ilişkilendirilmiştir. Muhtemelen azalmış fetal böbrek 
fonksiyonundan kaynaklanan oligohidramnios da rapor edilmiştir; Bu ortamda oligohidramnios, fetal ekstremite kontraktürleri, kraniyofasiyal deformasyon ve 
hipoplastik akciğer gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Prematürite, intrauterin büyüme geriliği ve patent duktus arteriozus da bildirilmiştir, ancak bu oluşumların ilaca 
maruz kalmaya bağlı olup olmadığı açık değildir.®Film Kaplı Tabletler mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir. Bu yan etkiler, ilk trimester ile sınırlı olan intrauterin 
ilaç maruziyetinden kaynaklanmış gibi görünmemektedir. Embriyoları ve fetüsleri sadece ilk trimesterde bir anjiyotensin II reseptör antagonistine maruz kalan 
anneler bu konuda bilgilendirilmelidir. Bununla birlikte, hasta hamile kaldığında, doktorlar hastaya Kanarb kullanımını bırakmasını tavsiye etmelidir.®En kısa sürede 
Film Kaplı Tabletler. Bir anjiyotensin II reseptör antagonistine in utero maruz kalma öyküsü olan bebekler hipotansiyon, oligüri ve hiperkalemi açısından yakından 
izlenmelidir.

Popülasyon Farmakokinetiği
Birleşik Krallık'ta yürütülen iki faz I çalışmadan (sağlıklı denekler) ve Güney Kore'de yürütülen bir erken faz II çalışmasından (hafif ila orta derecede hipertansiyonu olan hastalar) elde 
edilen veriler kullanılarak resmi bir popülasyon farmakokinetik-farmakodinamik modelleme analizi yapılmıştır. Ek olarak, ABPM çalışmasında toplanan konsantrasyonlar kullanılarak 
zarf arkası tipte bir popülasyon farmakokinetik analizi gerçekleştirilmiştir.
Resmi popülasyon farmakokinetiği farmakodinamik analizinden türetilen popülasyon farmakokinetik parametreleri, kompartman dışı analiz yaklaşımı kullanılarak tahmin edilenlere 
benzerdi. Fimasartan'ın popülasyon farmakokinetik parametreleri, ırk, cinsiyet veya glomerüler ltrasyon hızından (GFR) önemli ölçüde etkilenmemiştir. Bunun yerine vücut ağırlığı, 
bilirubin ve yaş önemli değişkenlerdi. Maksimal kan basıncı azalmasının %50'sini (yani, EC50) sağlayan masartan konsantrasyonu üzerindeki denekler arası değişkenliğin (BSV) büyük 
olduğu (yani, %130 - 140) göz önüne alındığında, farmakokinetik parametreler üzerindeki bu önemli ortak değişkenlerin, daha az olasıdır. masartan tarafından kan basıncını düşürme 
derecesini etkiler.
Bu nedenle, ortak değişkenlere dayalı olarak masartan için herhangi bir doz ayarlaması garanti edilmez. Zarfın arkası popülasyon farmakokinetik analizinde de benzer bulgular elde 
edildi, yani boy önemli bir ortak değişken olarak belirlendi, ancak boy bazında doz ayarlaması gerekli değildir.
Bu sonuçlar, hipertansiyonlu hastaları tedavi etmek için bireyin dışsal ve içsel faktörlerine dayalı olarak masartan için doz ayarlamasının gerekli olmadığı fikrini 
desteklemektedir. Bunun yerine, tedavi yanıtına dayalı doz ayarlaması (yani kan basıncının düşürülmesi) klinik ortamda daha pratik olacaktır.

Emzirme
Kanarb olup olmadığı bilinmiyor.®Film Kaplı Tabletler insan sütüne geçer, ancak Kanarb®Film Kaplı Tabletler, emziren sıçanların sütüyle atıldı; bu 
nedenle Kanarb'ın uygulanması önerilmez.®Emziren annelere Film Kaplı Tabletler. Emzirmeyi bırakma veya Kanarb'ı bırakma konusunda bir karar 
verilmelidir.®Film Kaplı Tabletler, ilacın anne için önemi dikkate alınarak.

Olumsuz Etkiler/İstenmeyen Etkiler
Kanarb'ın güvenliği®Film Kaplı Tabletler, Kanarb alan 406 hastada değerlendirildi.®4 ila 12 hafta süreyle 60 ila 120 mg doz aralığındaki Film Kaplı Tabletler, esansiyel 
hipertansiyonlu toplam 852 hastadan, klinik araştırmalara dahil edildi ve güvenlik analizine (yani güvenlik veri tabanına) uygun. Kanarb alan 85 hasta vardı®6 ay veya 
daha uzun süreyle Film Kaplı Tabletler. Advers olayların çoğu hafif ila orta şiddette, geçiciydi ve ortaya çıkma oranı dozajla ilişkili değildi. En sık bildirilen yan etkiler 
baş ağrısı ve baş dönmesiydi. Advers reaksiyonlar aşağıda özetlenmiştir (yani, Kanarb ile kesin olarak ilişkili, muhtemelen ilişkili veya muhtemelen ilişkili olduğu 
düşünülen advers olaylar®Film Kaplı Tabletler), Kanarb'ın klinik denemelerinde rapor edilmiştir.®Film kaplı tabletler.

Kanarb için Olumsuz Tepkiler®Film Kaplı Tabletler1)Klinik Deneyim Sistemi Organ Sınıflandırmasında

Fimasartan'ın farmakodinamik özellikleri
Bir in vitro çalışma sırasında, masartanın, klinik olmayan çalışmalarda da gösterilen AT1'e seçici olarak bağlandığı bulundu. Bu bulgular, plazma renin aktivitesinin 
(PRA) yükselmesi, artan AI ve AII konsantrasyonları gibi ARB'ye özgü değişikliklerin tanımlandığı faz I ve faz IIa klinik çalışmalarında da doğrulanmıştır. Ek olarak, bu 
etki mekanizmasının kan basıncını düşürme etkisi ile ilişkili olduğu, faz II ve III klinik çalışmaların sonuçlarından iyi bir şekilde belirlenmiştir.

Sistem Organ Sınıfı
sınıf katyon Sıklık2) Belirtiler

Sinir sistemi bozuklukları Yaygın
yaygın olmayan

Baş ağrısı, baş dönmesi

Senkop, sedasyon, migren
Gastrointestinal bozukluklar yaygın olmayan

yaygın olmayan

Dispepsi, kusma, bulantı, 
üst karın ağrısıKlinik öncesi güvenlik verileri

Farelerde ve sıçanlarda 2 yıla kadar oral olarak uygulandığında hiçbir kanserojen etki gözlenmedi. Test edilen maksimum dozlar, mg/m2'de önerilen maksimum 
insan dozunun sırasıyla 4 ve 81 katını temsil eden 100 mg/kg/gün (fare) ve 1.000 mg/kg/d (sıçan) olmuştur.260 kg'lık bir süjede 120 mg/d'lik bir oral doz varsayılarak.

Mutajenite veya kromozomal aberasyon gözlenmedi.
Fimasartan, fertilite, erken embriyonik gelişim, anne fonksiyonu ve yenidoğan gelişimi dahil olmak üzere 1.000 mg/kg/gün'e kadar oral dozlarda erkek veya dişi sıçanların üreme 
performansı üzerinde hiçbir olumsuz etkiye sahip değildir. Benzer şekilde, teratojenik etki gözlenmedi.

Genel bozukluklar ve
yönetim yeri koşulları Asteni, yabancı cisim hissi

Karaciğer enzimi arttı (artmış ALT3), 
artan AST4)), trombosit sayısı 
azaldı, kan CPK5) artışısoruşturmalar yaygın olmayan

Solunum, göğüs ve 
mediastinal bozukluklar yaygın olmayan Öksürük

gösterge kas-iskelet sistemi ve
bağ dokusu bozuklukları yaygın olmayan

Kas seğirmesi,
kas-iskelet sertliğikanarb®Film Kaplı Tabletler (Fimasartan Potasyum Trihidrat), esansiyel hipertansiyon tedavisi için endikedir. Deri ve deri altı

doku bozuklukları yaygın olmayan

yaygın olmayan

yaygın olmayan

Kaşıntı, lokalize ürtiker 

Sıcak ush, ushing

Erektil disfonksiyon

Önerilen doz
Vasküler bozukluklar

• Yetişkin Hipertansiyonu
Kanarb'ın önerilen başlangıç   dozu®Film Kaplı Tabletler, yemekle birlikte veya ayrı olarak günde bir kez 60 mg'dır. 60 mg'da kan basıncı yeterince kontrol edilmezse, Kanarb dozu®

Film Kaplı Tabletler günde bir kez 120 mg'a yükseltilebilir. Mümkün olduğunda Kanarb'ın kullanılması önerilir.®Film Kaplı Tabletler gün içinde (örn. sabah) aynı saatte alınmalıdır.

Kanarb'ın tansiyon düşürücü etkisi®Film Kaplı Tabletler büyük ölçüde 2 hafta içinde mevcuttur ve maksimum azalma genellikle 8 ila 12 haftalık tedaviden sonra elde edilir.
• Geriatrik Kullanım

Yaşlı hastalar (yaş ≤ 70) için başlangıç   doz ayarlaması gerekli değildir.
• Böbrek yetmezliği
Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 30 - 80 mL/dak) olan hastalar için başlangıç   doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 
< 30 mL/dak) için önerilen başlangıç   dozu günde bir kez 30 mg'dır ve doz 60 mg'ı geçmemelidir.
• Karaciğer yetmezliği
Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç   doz ayarlaması gerekli değildir. kanarb®Film Kaplı Tabletler, orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalara 
önerilmez.
• Pediatrik Kullanım

Kanarb'ın etkinliği ve güvenliği®Film Kaplı Tabletler 18 yaş ve altındaki hastalarda kurulmamıştır.
• İntravasküler Hacim Eksikliği Olan Hastalar (örn. Yüksek dozda diüretik alan hastalar)
İntravasküler hacmi azalmış ve semptomatik hipotansiyon riski taşıyan hastalarda günde bir kez 30 mg'lık başlangıç   dozu önerilir.

Üreme sistemi ve 
meme bozuklukları

1) İlişkisi olan advers olaylar
2) Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100, <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000, <1/100); seyrek (≥1/10.000, <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (mevcut bilgileri kullanırken tahmin 
edilemiyor)
3) ALT = Alanin Aminotransferaz 4) AST = Aspartat Aminotransferaz 5) CPK = Kreatin Fosfokinaz

masartan potasyum (Kanarb®) lm kaplı tabletler kesin, olası veya olasıydı

Doz aşımı ve tedavisi
Kanarb doz aşımı hakkında veri mevcut değildir.®İnsanlarda Film Kaplı Tabletler. Doz aşımının en olası belirtileri hipotansiyon ve taşikardi olacaktır; bradikardi 
parasempatik (vagal) stimülasyondan kaynaklanabilir. Semptomatik hipotansiyon meydana gelirse, destekleyici tedavi sağlanmalıdır. Kanarb olup olmadığı 
bilinmiyor.®Film Kaplı Tabletler, hemodiyaliz yoluyla plazmadan uzaklaştırılır.

Uyumsuzluklar (yalnızca enjeksiyonlar için)
Uygulanamaz

Depolama Durumu
1) Işıktan koruyun. 30°C'nin üzerinde saklamayın.
2) kanarp®Film Kaplı Tabletler çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.
3) Kanarb'ın Yeniden Paketlenmesi®Yanlış etiketlemeye neden olabileceği veya ürün kalitesini olumsuz etkileyebileceği için tavsiye edilmez.Yönetim Şekli/Rotası

Ağızdan alınacak. Dozaj Formları veya Sunum
Kontrendikasyonlar 60mg Film kaplı tabletler: 3 kabarcık x 10 sekme. / kutu 

120mg Film kaplı tabletler: 3 kabarcık x 10 sekme. / kutukanarb®Film Kaplı Tabletler aşağıdaki hastalarda kontrendikedir: 1) Bu 
ürünün herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığı olan hastalar
2) Hamile veya emziren anneler [Bakınız Hamile anneler (7.1) ve Emziren anneler (7.2)]
3) Hemodiyaliz Hastaları (bu popülasyonda deneyim yok)
4) Orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar
5) Hepatobiliyer obstrüksiyonu olan hastalar
6) Aliskiren alan diyabet veya böbrek yetmezliği (GFR <60 mL/dk) olan hastalar [Bkz. İlaç Etkileşimleri (6)]
7) Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri alan diyabetik nefropatili hastalar [Bkz. İlaç Etkileşimleri (6)].
8) Galaktoz intoleransı, Lapp laktoz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi genetik bozuklukları olan hastalar (Kanarb'dan beri®Film Kaplı Tabletler laktoz içerir)

Üretici veya Ürün Sahibinin Adı ve Adresi
Ürün sahibi:
BORYUNG İLAÇ CO., LTD.
Adres : Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seul, Kore 
Üretici firma
BORYUNG İLAÇ CO., LTD.
Ansan Fabrikası Adres : 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Kore

Uyarılar ve Önlemler Ürün Kayıt Sahibi
Rennin anjiyotensin sistemine doğrudan etki eden ilaçlar, hamile bir kadına ikinci ve üçüncü trimesterde uygulandığında gelişmekte olan fetüsün yaralanmasına veya ölümüne neden 
olabilir. Bu nedenle, Kanarb®Kadın hastalarda gebelik tespit edildiğinde Film Kaplı Tabletler kesilmelidir [Bkz. Gebelik ve Emzirme].

Zuellig İlaç Sdn Bhd
15, Persiaran Pasak Bumi, Bölüm U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malezya

Sürücü veya çalışan makine üzerindeki etkiler (gerekirse)
Kanarb® Film Kaplı Tabletlerin sürüş ve makinelerin çalışması üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Ancak uyuşukluk ve baş dönmesi oluşabilir.

Paket Ekinin Revizyon Tarihi
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