
Kali Fimasartan đôi khi với thuốc hạ huyết áp, do đó bệnh nhân dùng Kanarb®Viên nén tráng phim nên được cảnh báo về những rủi ro này khi dự đoán trước khi lái xe hoặc vận hành 
máy móc.

(dưới dạng trihydrat)
Bệnh nhân yêu cầu giám sát chặt chẽ trong thời gian Kanarb ®Điều trị viên nén bao phim
1) Suy giảm thể tích hoặc muối trong lòng mạch: Những bệnh nhân này (ví dụ, bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu liều cao), có hệ thống angiotensin rennin được kích 
hoạt, có thể bị hạ huyết áp có triệu chứng tại thời điểm Kanarb ban đầu.®Viên nén bao phim quản lý hoặc tăng liều lượng của nó. Do đó, cần theo dõi chặt chẽ ở 
những bệnh nhân này.
2) Suy thận: Bệnh nhân nhạy cảm với thuốc ức chế hệ thống angiotensin rennin có thể bị thay đổi chức năng thận. Thuốc ức chế men chuyển angiotensin hoặc thuốc 
đối kháng thụ thể angiotensin II có thể gây thiểu niệu, tăng urê huyết tiến triển và hiếm khi gây suy thận cấp tính hoặc tử vong cho những bệnh nhân có chức năng 
thận phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống renin-angiotensin-aldosterone (ví dụ, bệnh nhân suy tim sung huyết nặng ).
3) Tăng huyết áp tân mạch: Bệnh nhân hẹp động mạch thận một bên hoặc hai bên có thể tăng nguy cơ hạ huyết áp nặng hoặc suy thận khi sử dụng 
thuốc ảnh hưởng đến hệ thống rennin angiotensin.
4) Cần thận trọng đặc biệt đối với bệnh nhân hẹp van động mạch chủ hoặc van hai lá, bệnh cơ tim tắc nghẽn hoặc phì đại như các thuốc giãn mạch khác.
5) Bệnh nhân mắc chứng tăng aldosteron nguyên phát thường không đáp ứng với các thuốc ức chế hệ thống renin-angiotensin, do đó Kanarb®Viên nén tráng phim không được 
khuyến khích cho dân số này.
6) Dị ứng hoặc quá mẫn với Sunset Yellow FCF: Cần thận trọng đối với những bệnh nhân bị dị ứng hoặc quá mẫn cảm với Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5)

Kanarb ®60mg và 120mg
Viên nén bao phim

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. Tham khảo ý kiến   
bác sĩ của bạn để biết thêm thông tin. Thuốc kê đơn chỉ. Tránh xa 
tầm tay trẻ em.

Thương hiệu hoặc Tên sản phẩm
Kanarb®Viên nén bao phim 60mg và 120mg

Tên và độ mạnh của (các) chất hoạt động
Fimasartan 60 mg chứa 66,01 mg 
Fimasartan 120 mg chứa 132,02 mg

masartan kali trihydrat (hoặc 60 mg dưới dạng
masartan kali trihydrat (hoặc 120 mg dưới dạng

masartan kali.
masartan kali. Quản lý trong các quần thể cụ thể

• Sử dụng cho trẻ em: Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả ở bệnh nhi (≤ 18 tuổi).
• Sử dụng lão khoa: Kanarb®Viên nén tráng phim không được dùng cho bệnh nhân cao tuổi trên 70 tuổi. Trong một nghiên cứu để so sánh dược động học của những tình nguyện 
viên cao tuổi khỏe mạnh từ 65 tuổi trở lên và những tình nguyện viên trẻ khỏe mạnh, AUC của Kanarb®Viên nén tráng phim ở nhóm người cao tuổi tăng 69%. Tuy nhiên, không có sự 
khác biệt về hiệu quả và độ an toàn được ghi nhận trong tổng số 21 bệnh nhân cao tuổi (≥ 65 tuổi, 9,3%), trong số 226 bệnh nhân được điều trị Kanarb®Viên nén tráng phim trong 
giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, giữa người cao tuổi và người không cao tuổi. Do đó, không điều chỉnh liều lượng với Kanarb®Viên nén bao phim là cần thiết ở bệnh nhân cao tuổi (≤ 
70 tuổi), mặc dù không thể loại trừ độ nhạy cao hơn ở một số người lớn tuổi.
• Sử dụng Suy gan: Dược động học của masartan được so sánh ở những bệnh nhân suy gan nhẹ và trung bình với những người tình nguyện khỏe 
mạnh. Giảm 20% AUC và tăng 10% Cmax được quan sát thấy ở bệnh nhân suy gan nhẹ. AUC và Cmax ở người suy gan trung bình lần lượt tăng lên 6,5 
lần và 5 lần. Kanarb®Viên nén bao phim không được khuyến cáo cho người suy gan vừa đến nặng.

Mô tả Sản phẩm
Kanarb®Film Coated Tablet 60mg có màu vàng
Viên nén 60mg được khắc chữ “BR” và có một vạch chia ở giữa.
Kanarb®Film Coated Tablet 120 mg là một viên nén hình lục giác tráng lm màu cam, mặt trước của nó có khắc “FMS12”. Mặt sau của Kanarb®Film 
Coated Tablet 120mg được khắc chữ “BR” và có một vạch chia ở giữa.

Viên nén hình lục giác phủ lm, mặt trước của nó có khắc chữ “FMS6”. Mặt sau của Kanarb®Bao phim

Dược lực học / Dược động học
Đặc điểm dược động học của Fimasartan 
Sự hấp thụ
Thời gian để đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương (Tmax) sau khi uống masartan một lần với liều 20 - 480 mg ở người khỏe mạnh dao động 0,5 - 3 giờ với thời gian 
bán hủy cuối (t1 / 2) là 5 - 16 giờ. Kết quả tương tự cũng thu được ở bệnh nhân tăng huyết áp, tức là Tmax dao động 0,5 - 1,3 giờ và t1 / 2 là 7 - 10 giờ sau khi dùng 
masartan ở liều 20 - 180 mg. Một số đối tượng cho thấy đỉnh thứ hai, và tổng mức phơi nhiễm toàn thân được đánh giá bởi diện tích dưới đường cong nồng độ-thời 
gian là tuyến tính (tức là không phụ thuộc vào liều lượng). Chỉ số tích lũy lần lượt là 1,20 - 1,26 và 1,02 - 1,08 cho đối tượng khỏe mạnh và bệnh nhân. Sinh khả dụng 
tuyệt đối của masartan ở người khỏe mạnh sau khi uống 60 mg so với 30 mg truyền tĩnh mạch được ước tính là 19%.
Những kết quả này ủng hộ quan điểm cho rằng masartan uống được hấp thu nhanh chóng, có tác dụng dược động học tuyến tính trên 20 - 480 mg liều và sự tích lũy là tối thiểu khi 
dùng một lần mỗi ngày. Do đó, có thể dễ dàng dự đoán tổng mức phơi nhiễm toàn thân cho mỗi liều, giúp tăng cường sự chắc chắn về việc sử dụng an toàn và hiệu quả

masartan trong một bối cảnh lâm 
sàng. Phân phối và liên kết protein
Liên kết protein in vitro trong huyết tương người dao động 95,6 - 97,2% ở nồng độ masartan 0,01 - 100 μg / mL, không phụ thuộc vào liều lượng. Những kết quả này tương tự như 
kết quả thu được ở chó và chuột bằng phương pháp in vitro và ex vivo.

Tương tác với các loại thuốc khác và các hình thức tương tác khác
1) Bổ sung kali và thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali: Có thể tăng kali huyết thanh bằng Kanarb®Viên nén bao phim và các loại thuốc khác có tác dụng lên hệ 
thống renin-angiotensin khi dùng đồng thời với thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali (ví dụ, spironolactone), thuốc bổ sung kali, thuốc thay thế muối có chứa kali 
và các thuốc có thể làm tăng kali huyết thanh (ví dụ: heparin) .
2) Tác dụng hạ huyết áp của Kanarb®Viên nén bao phim có thể tăng lên khi dùng đồng thời với các thuốc hạ huyết áp khác, kể cả thuốc lợi tiểu. Khi sử 
dụng liều cao thuốc lợi tiểu trước đó, dẫn đến tình trạng suy kiệt, giảm huyết áp quá mức có thể xảy ra khi bắt đầu sử dụng Kanarb®Điều trị viên nén 
phim.
3) Lithi: Sự gia tăng có thể đảo ngược nồng độ lithi huyết thanh và độc tính đã được báo cáo khi lithi được sử dụng với thuốc ức chế men chuyển, trong khi những 
phản ứng đó rất hiếm khi được báo cáo trong trường hợp thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II được sử dụng đồng thời với lithi. Mặc dù đồng quản trị lithium với 
Kanarb®Viên nén bao phim thường không được khuyến cáo, nếu cần, cần theo dõi chặt chẽ nồng độ lithi.
4) Thuốc chống hưng phấn không steroid (NSAID): Khi dùng đồng thời NSAID (ví dụ: aspirin, chất ức chế COX-2), tác dụng hạ huyết áp của thuốc đối kháng thụ thể 
angiotensin II có thể bị giảm. Suy giảm chức năng thận bị tổn thương (bao gồm cả suy thận cấp, mặc dù có thể hồi phục) đã được báo cáo khi dùng đồng thời chất 
đối kháng thụ thể angiotensin II với chất ức chế COX ở một số bệnh nhân suy thận (ví dụ bệnh nhân mất nước và bệnh nhân cao tuổi bị suy thận). Do đó, cần thận 
trọng khi dùng đồng thời Kanarb®Viên nén bao phim có NSAID, đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi. Trong trường hợp này, cần phải cung cấp đủ nước và chức năng thận 
cần được theo dõi chặt chẽ.
5) Hydrochlorothiazide: Không có tương tác dược động học đáng kể giữa Kanarb®Viên nén bao phim và hydrochlorothiazide được tìm thấy khi dùng đồng thời.
6) Amlodipine: Không có tương tác dược động học đáng kể giữa Kanarb®Viên nén bao phim và amlodipine được tìm thấy khi dùng đồng thời.
7) Phong tỏa kép RAS với thuốc chẹn thụ thể angiotensin, thuốc ức chế men chuyển hoặc aliskiren có liên quan đến tăng nguy cơ hạ huyết áp, ngất, tăng kali máu và thay đổi chức 
năng thận (bao gồm cả suy thận cấp) so với đơn trị liệu. Nói chung, tránh sử dụng kết hợp các chất ức chế RAS. Không đồng quản lý aliskiren với Kanarb®Viên nén bao phim ở bệnh 
nhân tiểu đường hoặc suy thận (GFR <60 mL / phút). Dùng đồng thời thuốc ức chế men chuyển với Kanarb®Viên nén tráng phim không được khuyến khích và tránh sử dụng chất ức 
chế ACE với Kanarb®Viên nén bao phim ở bệnh nhân bị bệnh thận do đái tháo đường.

Sự trao đổi chất

Nghiên cứu in vitro cho thấy CYP3A4 chủ yếu tham gia vào quá trình chuyển hóa masartan. Fimasartan không được chứng minh là có thể ức chế hoặc cảm ứng các enzym CYP khác. Thuốc mẹ có ≥ 85% 
lượng masartan được tìm thấy trong huyết tương người với một vài chất chuyển hóa được xác định, điều này ủng hộ quan điểm cho rằng tác dụng dược lý của masartan chủ yếu do thuốc mẹ thúc đẩy. 
Các chất chuyển hóa lưu hành phong phú nhất của masartan trong huyết tương ở đối tượng nam giới khỏe mạnh được xác định là desulfo-masartan và

masartan-S-oxit. Các chất chuyển hóa này chiếm khoảng 14% (mỗi 7%) trong tổng số tiếp xúc liên quan đến thuốc. Không có cha mẹ hoặc chất chuyển hóa nào được khảo nghiệm 
trong phân người; tuy nhiên, chuyển hóa in vivo của masartan hầu như rất ít do mức độ phơi nhiễm toàn thân của masartan tăng yếu bởi các chất ức chế CYP3A4 cụ thể. Các đặc tính 
dược động học thuận lợi này của masartan cho phép sử dụng an toàn trong điều trị lâm sàng.

Loại bỏ
Khoảng 3 - 5% liều masartan được phục hồi trong nước tiểu sau 24 hoặc 144 giờ sau khi uống ở đối tượng nam khỏe mạnh và bệnh nhân 
cao huyết áp. Do đó, thận rất ít tham gia vào quá trình đào thải masartan.

Ảnh hưởng của các loại thuốc khác trên Kanarb ®Viên nén bao phim
1) Ketoconazole: Sự tiếp xúc toàn thân của Kanarb®Viên nén bao phim, được đo bằng diện tích dưới đường cong nồng độ-thời gian (AUC), đã tăng lên 
khoảng hai lần khi dùng đồng thời với ketoconazole. Cần thận trọng khi Kanarb®Viên nén tráng phim được dùng đồng thời với ketoconazole.
2) Rifampicin hoặc các chất ức chế vận chuyển OATP1B1 khác: Kanarb®Viên nén tráng phim là chất nền của OAT1 và OATP1B1. Khi Kanarb®Viên nén bao phim được 
dùng đồng thời với rifampicin (chất ức chế OATP1B1), AUC của Kanarb®Viên nén tráng phim đã tăng khoảng 4,6 lần. Do đó, đồng quản trị Kanarb®Viên nén tráng 
phim với rifampicin không được khuyến khích. Khi dùng đồng thời với các chất ức chế vận chuyển OATP1B1 khác (ví dụ: cyclosporin), sự phơi nhiễm toàn thân của 
Kanarb®Viên nén tráng phim có thể tăng lên, và cần phải thận trọng.

Hiệu ứng thực phẩm

Một cuộc thăm dò sơ bộ đã được thực hiện trong một nghiên cứu giai đoạn I được thực hiện ở Anh về ảnh hưởng của thực phẩm đối với dược động học của masartan, và không có tác dụng thực phẩm nào được ghi nhận. Một 

nghiên cứu chính thức về ảnh hưởng của thực phẩm đã được thực hiện ở Hàn Quốc, trong đó ước tính điểm cho tỷ lệ trung bình hình học của AUC0-∞ và Cmax khi có và không có thực phẩm lần lượt là 0,6371 và 0,3481, cho thấy 

thực phẩm có ảnh hưởng đến

áp suất đã được thiết lập tốt và tương đối là ảnh hưởng 
thực phẩm quan sát được đối với dược động học của

sự hấp thụ của masartan. Tuy nhiên, với mối quan hệ phản ứng phơi nhiễm của masartan trong việc làm 
giảm máu ở liều điều trị được khuyến nghị là 60 - 120 mg và mất 2 - 4 tuần để phát huy tác dụng của thuốc, 
masartan được coi là không đủ lớn để điều chỉnh liều lượng. món ăn.

Đặc điểm dược động học ở các quần thể đặc biệt Tác dụng của Kanarb ®Viên nén bao phim trên các loại thuốc khác
1) Warfarin: Dược động học và dược lực học của warfarin không bị ảnh hưởng đáng kể bởi Kanarb dùng chung®Viên nén bao phim.
2) Atorvastatin: AUC của atorvastatin và chất chuyển hóa có hoạt tính của nó không bị ảnh hưởng bởi Kanarb dùng chung®Viên nén bao phim. Nồng độ tối đa trong huyết tương 
(Cmax) của atorvastatin và chất chuyển hóa có hoạt tính của nó lần lượt tăng lên 1,9 lần và 2,5 lần.
3) Digoxin: Dược động học và độ thanh thải creatinin của digoxin không bị ảnh hưởng bởi Kanarb dùng chung®Viên nén bao phim. Cmax của digoxin đã tăng lên 
30%. Có thể cần theo dõi chặt chẽ mức độ digoxin khi dùng đồng thời với Kanarb®Viên nén bao phim. 4) Tương tác thuốc khác: Kanarb®Viên nén bao phim không ức 
chế hoặc cảm ứng các enzym CYP450.

Đối tượng người cao tuổi

Đối tượng cao tuổi (nghĩa là ≥ 65 tuổi) có mức phơi nhiễm toàn thân cao hơn 1,69 lần so với người trẻ. Tuy nhiên, vì hoạt động của hệ thống renin-angiotensin (RAS) ở người cao tuổi 
thường thấp hơn so với người trẻ, nên việc tăng tiếp xúc toàn thân sẽ ít có khả năng làm giảm huyết áp hơn. Giả định này thường được nhắc đến trong các thuốc chẹn thụ thể 
angiotensin khác. Trên thực tế, mức giảm huyết áp ở những người cao tuổi tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng masartan trị liệu nhỏ hơn về số lượng so với mức giảm được thấy 
ở những người <65 tuổi. Ngoài ra, không có sự khác biệt về mức độ an toàn được ghi nhận giữa các đối tượng cao tuổi và trẻ tuổi. Những kết quả này chung chung ủng hộ quan 
điểm cho rằng việc tăng phơi nhiễm toàn thân ở những đối tượng cao tuổi có ít dấu hiệu lâm sàng hơn,

Tương tác thuốc
Khả năng tương tác dược động học của thuốc đối với masartan đã được khảo sát bằng cách sử dụng các thuốc có thể được sử dụng đồng 
thời với các thuốc hạ huyết áp như hydrochlorothiazide và amlodipine không cho thấy có tương tác dược động học đáng kể với
được phối hợp an toàn với hydrochlorothiazide và amlodipine mà không cần điều chỉnh liều lượng để đạt được mức giảm huyết áp hơn nữa ở những 
người không đáp ứng đủ với các thuốc hạ huyết áp này.
Tương tự như vậy, atorvastatin, digoxin và warfarin, thường được sử dụng cho bệnh nhân tăng huyết áp, không có tương tác dược động học đáng kể về mặt lâm sàng với masartan, 
cho phép sử dụng đồng thời an toàn mà không cần điều chỉnh liều lượng.
Ketoconazole, một chất ức chế CYP3A4, làm tăng tiếp xúc toàn thân của masartan lên gấp 2 lần, được coi là tương tác thuốc yếu. Mức độ tương tác thuốc này không cần điều chỉnh 
liều lượng khi sử dụng đồng thời, nhưng có thể khuyến cáo theo dõi chặt chẽ bệnh nhân. Ngoài ra, rifampicin, một chất ức chế OATP1B1 mạnh, làm tăng mức độ phơi nhiễm toàn 
thân của masartan lên 4,6 lần khi được đánh giá bằng AUC. Vì OATP1B1 được biết là đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển masartan vào tế bào gan và rifampicin cũng 
gây ra CYP3A4, nên không khuyến cáo sử dụng đồng thời rifampicin với masartan.
Dựa trên những kết quả này, masartan có thể được dùng đồng thời một cách an toàn với hầu hết các loại thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp.

Sử dụng trong thời kỳ mang thai / cho con bú
masartan trong các cơ sở lâm sàng đa 
dạng. masartan. Do đó, masartan có thể Thai kỳ

Thuốc tác động trực tiếp lên hệ thống renin-angiotensin có thể gây bệnh tật và tử vong cho thai nhi và trẻ sơ sinh khi dùng cho phụ nữ có thai. Việc sử dụng các loại 
thuốc tác động trực tiếp lên hệ thống renin-angiotensin trong quý 2 và quý 3 của thai kỳ có liên quan đến tổn thương thai nhi và trẻ sơ sinh, bao gồm hạ huyết áp, 
giảm sản hộp sọ ở trẻ sơ sinh, vô niệu, suy thận có hồi phục hoặc không hồi phục và tử vong. Oligohydramnios cũng đã được báo cáo, có lẽ là do giảm chức năng 
thận của thai nhi; Oligohydramnios trong bối cảnh này có liên quan đến chứng co rút chân tay của thai nhi, biến dạng sọ và phát triển phổi giảm sản. Sinh non, chậm 
phát triển trong tử cung và còn ống động mạch cũng đã được báo cáo, mặc dù không rõ liệu những trường hợp này có phải do tiếp xúc với thuốc hay không.®Viên 
nén tráng phim nên được ngừng sử dụng càng sớm càng tốt. Những tác dụng phụ này dường như không phải do tiếp xúc với thuốc trong tử cung mà chỉ được giới 
hạn trong tam cá nguyệt đầu tiên. Những bà mẹ có phôi và thai nhi chỉ tiếp xúc với chất đối kháng thụ thể angiotensin II trong tam cá nguyệt đầu tiên nên được 
thông báo như vậy. Tuy nhiên, khi bệnh nhân có thai, các bác sĩ nên khuyên bệnh nhân ngừng sử dụng Kanarb®Viên nén tráng phim càng sớm càng tốt. Trẻ sơ sinh 
có tiền sử tiếp xúc trong tử cung với chất đối kháng thụ thể angiotensin II nên được theo dõi chặt chẽ về hạ huyết áp, thiểu niệu và tăng kali huyết.

Dược động học dân số
Một phân tích mô hình dược động học-dược lực học dân số chính thức được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu thu được từ hai nghiên cứu giai đoạn I (đối tượng khỏe mạnh), 
được thực hiện ở Anh và một nghiên cứu giai đoạn đầu tiên (bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ đến trung bình), được thực hiện ở Hàn Quốc. Ngoài ra, một loại phân tích dược động học 
quần thể đã được thực hiện bằng cách sử dụng các nồng độ được thu thập trong nghiên cứu ABPM.
Các thông số dược động học của quần thể thu được từ phân tích dược động học của quần thể chính thức tương tự như các thông số được ước tính bằng cách sử 
dụng phương pháp phân tích không ngăn. Các thông số dược động học dân số của Fimasartan không bị ảnh hưởng đáng kể bởi chủng tộc, giới tính hoặc tỷ lệ lọc 
cầu thận (GFR). Thay vào đó, trọng lượng cơ thể, bilirubin và tuổi tác là những hiệp số không đáng kể. Do sự thay đổi giữa các đối tượng (BSV) về nồng độ masartan 
dẫn đến 50% mức giảm huyết áp tối đa (tức là EC50) là lớn (tức là 130 - 140%), những đồng biến đáng kể đó về các thông số dược động học ít có khả năng ảnh hưởng 
đến mức độ giảm huyết áp của masartan.
Do đó, không có điều chỉnh liều lượng cho masartan được đảm bảo dựa trên hiệp biến. Các liên kết tương tự thu được trong phân tích dược động học quần thể sau bao bì, tức là, 
chiều cao được xác định như một hiệp biến số đáng kể, nhưng không cần điều chỉnh liều lượng dựa trên chiều cao.
Những kết quả này ủng hộ quan điểm cho rằng không cần điều chỉnh liều lượng masartan dựa trên các yếu tố bên ngoài và nội tại của cá nhân để điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. 
Thay vào đó, việc điều chỉnh liều lượng dựa trên đáp ứng điều trị (tức là giảm huyết áp) sẽ thực tế hơn trong bệnh cảnh lâm sàng.

Nuôi con bằng sữa mẹ

Người ta không biết liệu Kanarb®Viên nén bao phim được bài tiết qua sữa mẹ, nhưng Kanarb®Viên nén bao phim được bài tiết qua sữa của chuột đang cho con bú; 
do đó, không nên quản lý Kanarb®Viên nén tráng phim cho bà mẹ cho con bú. Nên đưa ra quyết định nên ngừng điều dưỡng hay ngừng Kanarb®Viên nén tráng 
phim, có tính đến tầm quan trọng của thuốc đối với người mẹ.

Tác dụng ngoại ý / Tác dụng không mong muốn
Sự an toàn của Kanarb®Viên nén tráng phim được đánh giá trên 406 bệnh nhân, những người đã nhận Kanarb®Viên nén bao phim với liều lượng từ 60 đến 120 mg trong 4 đến 12 
tuần, trong tổng số 852 bệnh nhân cao huyết áp cơ bản, đã đăng ký thử nghiệm lâm sàng và đủ điều kiện để phân tích độ an toàn (tức là, cơ sở dữ liệu an toàn). Đã có 85 bệnh nhân 
nhận Kanarb®Viên nén tráng phim trong 6 tháng hoặc lâu hơn. Hầu hết các tác dụng ngoại ý là nhẹ đến trung bình, thoáng qua và tỷ lệ xảy ra không liên quan đến liều lượng. Các tác 
dụng ngoại ý được báo cáo thường xuyên nhất là nhức đầu và chóng mặt. Các phản ứng có hại được tóm tắt dưới đây (tức là, các sự kiện bất lợi được coi là có liên quan rõ ràng, có 
thể liên quan hoặc có thể liên quan đến Kanarb®Viên nén bao phim), được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng của Kanarb®Viên nén bao phim.

Phản ứng có hại cho Kanarb®Viên nén bao phim1)trong Hệ thống trải nghiệm lâm sàng Phân loại lớp cơ quan

Đặc điểm dược lực học của Fimasartan
Trong một nghiên cứu in vitro, masartan được phát hiện liên kết có chọn lọc với AT1, điều này cũng đã được chứng minh trong các nghiên cứu phi lâm sàng. Những mối liên hệ này 
cũng đã được xác định trong các nghiên cứu lâm sàng pha I và pha IIa trong đó ARB-đặc điểm c thay đổi, chẳng hạn như tăng hoạt tính renin huyết tương (PRA), tăng nồng độ AI và 
AII đã được xác định. Ngoài ra, từ các kết quả nghiên cứu lâm sàng pha II và III, cơ chế tác dụng này có liên quan đến tác dụng hạ huyết áp.

Lớp Organ hệ thống
Cation Classi Tính thường xuyên2) Triệu chứng

Rối loạn hệ thần kinh Phổ thông

Không phổ biến

Nhức đầu, chóng mặt

Ngất, an thần, đau nửa đầu
Rối loạn tiêu hóa Không phổ biến

Không phổ biến

Khó tiêu, nôn, buồn nôn, 
đau bụng trênDữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Không có tác dụng gây ung thư nào được quan sát thấy khi masartan được dùng bằng đường uống trong tối đa 2 năm ở chuột nhắt và chuột cống. Liều tối đa được thử nghiệm là 100 mg / kg / ngày 
(chuột) và 1.000 mg / kg / ngày (chuột cống), tương ứng với 4 và 81 lần, tương ứng với liều khuyến cáo tối đa cho con người trên mg / m2cơ sở, giả sử liều uống 120 mg / ngày ở đối tượng 60kg.

Không có đột biến hoặc sai lệch nhiễm sắc thể được quan sát thấy.
Fimasartan không có tác dụng phụ lên năng suất sinh sản của chuột đực hoặc chuột cái ở liều uống lên đến 1.000 mg / kg / ngày, bao gồm khả năng sinh sản, phát triển phôi sớm, 
chức năng mẹ và phát triển sơ sinh. Tương tự như vậy, không có tác dụng gây quái thai nào được quan sát thấy.

Rối loạn chung và
điều kiện trang web quản lý Suy nhược, cảm giác lạ

Tăng men gan (tăng ALT3), tăng 
AST4)), số lượng tiểu cầu giảm, 
CPK5 trong máu) tăngĐiều tra Không phổ biến

Rối loạn hô hấp, lồng 
ngực và trung thất Không phổ biến Ho

Chỉ định Cơ xương và
rối loạn mô liên kết Không phổ biến

Cơ bắp co giật,
cứng cơ xương

Kanarb®Viên nén bao phim (Fimasartan Potassium Trihydrate) được chỉ định cho việc điều trị tăng huyết áp cơ bản. Da và dưới da
rối loạn mô Không phổ biến

Không phổ biến

Không phổ biến

Ngứa, mày đay cục bộ 

Nóng rát, bốc hỏa

Rối loạn cương dương

Liều dùng khuyến nghị
Rối loạn mạch máu

• Tăng huyết áp ở người lớn

Liều khởi đầu được đề nghị của Kanarb®Viên nén bao phim là 60 mg một lần mỗi ngày có hoặc không có thức ăn. Nếu huyết áp không được kiểm soát đầy đủ ở mức 
60 mg, liều lượng Kanarb®Viên nén bao phim có thể được tăng lên 120 mg một lần mỗi ngày.®Viên nén tráng phim được thực hiện vào cùng một thời điểm trong 
ngày (ví dụ: buổi sáng).
Tác dụng hạ huyết áp của Kanarb®Viên nén tráng phim về cơ bản xuất hiện trong vòng 2 tuần và mức giảm tối đa thường đạt được sau 8 đến 12 tuần điều trị.
• Sử dụng lão khoa

Không cần điều chỉnh liều ban đầu cho bệnh nhân cao tuổi (tuổi ≤ 70)
• Suy thận
Không cần điều chỉnh liều ban đầu đối với bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình (độ thanh thải creatinin 30 - 80 mL / phút). liều không 
được vượt quá 60 mg.
• Suy gan
Không cần điều chỉnh liều ban đầu cho bệnh nhân suy gan nhẹ. Kanarb®Viên nén bao phim không được khuyến cáo cho bệnh nhân suy gan 
vừa đến nặng.
• Sử dụng cho trẻ em

Sự bảo vệ và an toàn của Kanarb®Viên nén tráng phim chưa được thành lập ở bệnh nhân 18 tuổi trở xuống.
• Bệnh nhân suy giảm thể tích nội mạch (ví dụ: bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu liều cao)
Đối với những bệnh nhân có thể tích nội mạch bị cạn kiệt, có nguy cơ hạ huyết áp có triệu chứng, nên dùng liều khởi đầu 30 mg x 1 lần / ngày.

Hệ thống sinh sản và 
rối loạn vú

1) Các sự kiện bất lợi có mối quan hệ với
2) Rất phổ biến (≥1 / 10); chung (≥1 / 100, <1/10); không phổ biến (≥1 / 1.000, <1/100); hiếm (≥1 / 10.000, <1 / 1.000); rất hiếm (<1 / 10.000); không xác định (không thể ước tính khi sử dụng thông tin có 
sẵn)
3) ALT = Alanine Aminotransferase 4) AST = Aspartate Aminotransferase 5) CPK = Creatine Phosphokinase

masartan kali (Kanarb®) Viên nén bao bọc lm chắc chắn, có thể xảy ra hoặc có thể

Quá liều và điều trị
Không có sẵn dữ liệu về việc sử dụng quá liều Kanarb®Viên nén tráng phim ở người. Các biểu hiện có khả năng xảy ra quá liều là hạ huyết áp và nhịp tim nhanh; nhịp 
tim chậm có thể xảy ra do kích thích phó giao cảm (phế vị). Nếu xảy ra hạ huyết áp có triệu chứng, nên điều trị hỗ trợ. Người ta không biết liệu Kanarb®Viên nén bao 
phim được loại bỏ khỏi huyết tương bằng thẩm tách máu.

Tương kỵ (chỉ đối với thuốc tiêm)
Không áp dụng

Điều kiện lưu trữ
1) Tránh ánh sáng. Không lưu trữ trên 30 ° C.
2) Kanarb®Viên nén tráng phim nên được cất giữ ở nơi trẻ em không thể với tới.
3) Đóng gói lại Kanarb®không được khuyến khích vì nó có thể gây ra một số ghi nhãn sai hoặc ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm.Chế độ / Lộ trình quản trị

Được dùng bằng đường uống. Dạng bào chế hoặc cách trình bày
Chống chỉ định 60mg Viên nén bao phim: 3 vỉ x 10 viên. / hộp 

120mg Viên nén bao phim: 3 vỉ x 10 viên. / hộpKanarb®Viên nén bao phim được chống chỉ định cho những bệnh nhân sau: 1) 
Bệnh nhân quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm này
2) Bà mẹ mang thai hoặc cho con bú [Xem Bà mẹ mang thai (7.1) và Bà mẹ cho con bú (7.2)]
3) Bệnh nhân chạy thận nhân tạo (không có kinh nghiệm trong dân số này)

4) Bệnh nhân suy gan trung bình đến nặng
5) Bệnh nhân tắc nghẽn gan mật
6) Bệnh nhân tiểu đường hoặc suy thận (GFR <60 mL / phút) đang dùng aliskiren [Xem phần Tương tác thuốc (6)]
7) Bệnh nhân bị bệnh thận do đái tháo đường đang dùng thuốc ức chế men chuyển (ACE) [Xem phần Tương tác thuốc (6)].
8) Bệnh nhân bị rối loạn di truyền như không dung nạp galactose, Lapp lactose de ciency, hoặc kém hấp thu glucose-galactose (kể từ Kanarb®Viên nén bao phim có chứa lactose)

Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm
Chủ sở hữu sản phẩm:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BORYUNG.
Head Of ce Địa chỉ: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea 
nhà chế tạo
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BORYUNG.
Địa chỉ nhà máy Ansan: 107, 109, Neungan- ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Cảnh báo và đề phòng Chủ đăng ký sản phẩm
Thuốc tác động trực tiếp lên hệ thống angiotensin rennin có thể gây thương tích hoặc tử vong cho thai nhi đang phát triển khi dùng cho phụ nữ mang thai trong tam cá nguyệt thứ 
hai và thứ ba. Do đó, Kanarb®Nên ngừng sử dụng Viên nén bao phim khi phát hiện có thai ở bệnh nhân nữ [Xem phần Mang thai và Cho con bú].

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

Ảnh hưởng đến trình điều khiển hoặc máy vận hành (nếu cần)
Ảnh hưởng của Viên nén phủ phim Kanarb® đối với việc lái xe và vận hành máy móc chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, buồn ngủ và chóng mặt có thể xảy ra
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