
Фимасартан калий понякога с понижаващи кръвното налягане средства, следователно пациенти, приемащи Kanarb®Филмираните таблетки трябва да бъдат предупредени за тези рискове, когато се очаква 
шофиране или работа с машини.(като трихидрат)
Пациенти, изискващи внимателно наблюдение по време на Kanarb ®Лечение с филмирани таблетки
1) Интраваскуларен обем или изчерпване на солта: Тези пациенти (напр. пациенти, получаващи високи дози диуретици), чиято ренин ангиотензин система е активирана, могат да получат 
симптоматична хипотония по време на първоначалния Канарб®Приложение на филмирани таблетки или увеличаване на дозата. Поради това е необходимо внимателно наблюдение при 
тези пациенти.
2) Бъбречно увреждане: Пациенти, които са чувствителни към лекарства, инхибиращи ренин ангиотензиновата система, могат да получат промени в бъбречната функция. Инхибиторите на ангиотензин 

конвертиращия ензим или ангиотензин II рецепторните антагонисти могат да причинят олигурия, прогресираща хиперуремия и рядко остра бъбречна недостатъчност или смърт при пациенти, чиято бъбречна 

функция зависи от активността на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (напр. пациенти с тежка застойна сърдечна недостатъчност ).

3) Реноваскуларна хипертония: Пациенти с едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия може да имат повишен риск от тежка хипотония или бъбречна недостатъчност, когато се прилагат 

лекарства, засягащи ренин ангиотензиновата система.

4) Специално внимание се изисква при пациенти със стеноза на аортна или митрална клапа, обструктивна или хипертрофична сърдечна миопатия като други вазодилататори.

5) Пациентите с първичен алдостеронизъм обикновено не се повлияват от лекарствата, които инхибират ренин-ангиотензиновата система, поради което Kanarb®Филмираните таблетки не 
се препоръчват при тази популация.
6) Алергия или свръхчувствителност към Sunset Yellow FCF: Необходимо е повишено внимание при пациенти, които имат алергия или са свръхчувствителни към Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5)

Канарб ®60 mg и 120 mg
Филмирани таблетки

Прочетете внимателно листовката на опаковката преди употреба. 

Консултирайте се с Вашия лекар за повече информация. Само лекарство с 

рецепта. Дръжте далеч от деца.

Име на марка или продукт
Канарб®Филмирани таблетки 60 mg и 120 mg

Име и сила на активното(ите) вещество(а)
Фимасартан 60 mg съдържа 66,01 mg 
Фимасартан 120 mg съдържа 132,02 mg

масартан калиев трихидрат (или 60 mg като
масартан калиев трихидрат (или 120 mg като

масартан калий.
масартан калий. Администриране в специфични популации

• Педиатрична употреба: Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти (възраст ≤ 18 години) не са установени.

• Гериатрична употреба: Kanarb®Филмирани таблетки не са прилагани на пациенти в напреднала възраст над 70 години. В проучване за сравняване на фармакокинетиката на възрастни 
здрави доброволци на възраст 65 или повече години и млади, здрави доброволци, AUC на Kanarb®Филмираните таблетки в групата на възрастните хора се увеличават с 69%. Въпреки това, 
не са отбелязани разлики в ефикасността и безопасността при общо 21 пациенти в напреднала възраст (≥ 65 години, 9,3%), от 226 пациенти, получаващи Kanarb®Филмирани таблетки във 
фаза 3 клинични изпитвания между по-възрастни и не-възрастни популации. Следователно, няма коригиране на дозата с Kanarb®Филмирани таблетки са необходими при пациенти в 
напреднала възраст (≤ 70 години), въпреки че не може да се изключи по-голяма чувствителност при някои по-възрастни индивиди.
• Употреба с чернодробно увреждане: Фармакокинетиката на масартан е сравнена при пациенти с леко и умерено чернодробно увреждане със здрави доброволци. При 
пациенти с леко чернодробно увреждане се наблюдава намаление с 20% на AUC и 10% увеличение на Cmax. AUC и Cmax при умерено чернодробно увреждане се 
повишават съответно 6,5 пъти и 5 пъти. Канарб®Не се препоръчва употребата на филмирани таблетки при умерено до тежко чернодробно увреждане.

Описание на продукта
Канарб®Филмирана таблетка 60 mg е жълта
Таблетката 60 mg е гравирана с “BR” и има разделителна линия в средата.
Канарб®Филмирана таблетка 120 mg е оранжева шестоъгълна таблетка с lm покритие, на предната страна на която е гравиран “FMS12”. Задната страна на Канарб®

Филмирана таблетка 120 mg е гравирана с “BR” и има разделена линия в средата.

Шестоъгълна таблетка, покрита с lm, на предната страна на която е гравирано „FMS6“. Задната страна на Канарб®Покрити с филм

Фармакодинамика/Фармакокинетика
Фармакокинетични характеристики на фимасартан 
Абсорбция
Времето за достигане на пикова плазмена концентрация (Tmax) след еднократно перорално приложение на масартан в дози от 20 – 480 mg при здрави индивиди варира 
0,5 – 3 часа, като крайният полуживот (t1/2) е 5 – 16 часа. Подобни резултати са получени при пациенти с хипертония, т.е. Tmax варира 0,5 – 1,3 часа, а t1/2 е 7 – 10 часа 
след прилагане на masartan в дози 20 – 180 mg. Няколко субекта показват втори пик и общата системна експозиция, оценена чрез площта под кривата концентрация-
време, е линейна (т.е. зависима от дозата). Индексът на натрупване е съответно 1,20 – 1,26 и 1,02 – 1,08 за здрави лица и пациенти. Абсолютната бионаличност на 
masartan при здрави индивиди след 60 mg перорално приложение в сравнение с 30 mg интравенозна инфузия се оценява на 19%.
Тези резултати подкрепят схващането, че пероралният масартан се абсорбира бързо, има линеен фармакокинетичен профил при дози от 20 – 480 mg и натрупването е минимално, когато се прилага веднъж 

дневно. Следователно, общата системна експозиция може лесно да бъде предвидена за всяка доза, което помага да се увеличи сигурността относно безопасната и ефективна употреба на

масартан в клинични условия. 
Разпределение и свързване с протеини
In vitro свързването с протеини в човешката плазма варира от 95,6 – 97,2% при концентрации на масартан от 0,01 – 100 μg/mL, което не зависи от дозата. Тези резултати са подобни на тези, 
получени при кучета и плъхове, използвайки методите in vitro и ex vivo.

Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие
1) Калиеви добавки и калий-съхраняващи диуретици: Серумният калий може да се увеличи от Kanarb®Филмирани таблетки и други лекарства, които оказват ефекти върху ренин-
ангиотензиновата система, когато се прилагат едновременно с калий-съхраняващи диуретици (напр. спиронолактон), калиеви добавки, алтернативи на сол, съдържащи калий, и лекарства, 
които могат да повишат серумния калий (напр. хепарин) .
2) Понижаващият кръвното налягане ефект на Kanarb®Филмираните таблетки могат да бъдат увеличени при едновременно приложение с други антихипертензивни средства, включително диуретици. Когато 

преди това са били използвани високи дози диуретици, водещи до състояние на изчерпване на обема, може да възникне прекомерно понижаване на кръвното налягане при започване на Канарб®Лечение с 

филмирани таблетки.

3) Литий: Докладвани са обратими повишения на серумните нива на литий и токсичност при употреба на литий с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим, докато тези реакции са 
докладвани много рядко в случай, че ангиотензин II рецепторен антагонист е бил прилаган едновременно с литий. Въпреки че едновременното приложение на литий с Kanarb®Обикновено 
не се препоръчва употребата на филмирани таблетки, ако е необходимо, е необходимо внимателно проследяване на нивата на литий.
4) Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС): Когато се прилага едновременно НСПВС (напр. аспирин, COX-2 инхибитори), понижаващият кръвното налягане ефект на антагонист на рецептора на 

ангиотензин II може да бъде намален. Съобщава се за влошаване на увредената бъбречна функция (включително остра бъбречна недостатъчност, макар и обратима), когато ангиотензин II рецепторен антагонист 

се прилага едновременно с COX инхибитор при някои пациенти с бъбречно увреждане (напр. дехидратирани пациенти и пациенти в напреднала възраст с бъбречно увреждане). Поради това трябва да се внимава 

при едновременното приложение на Kanarb®Филмирани таблетки с НСПВС, особено при пациенти в напреднала възраст. В този случай е необходима адекватна хидратация и бъбречната функция трябва да се 

следи внимателно.

5) Хидрохлоротиазид: Няма значимо фармакокинетично лекарствено взаимодействие между Kanarb®Филмирани таблетки и хидрохлоротиазид са открити при едновременно приложение.
6) Амлодипин: Няма значимо фармакокинетично лекарствено взаимодействие между Kanarb®Филмирани таблетки и амлодипин са открити при едновременно приложение.
7) Двойната блокада на RAS с ангиотензин рецепторни блокери, ACE инхибитори или алискирен е свързана с повишен риск от хипотония, синкоп, хиперкалиемия и промени в бъбречната 
функция (включително остра бъбречна недостатъчност) в сравнение с монотерапията. Като цяло избягвайте комбинираната употреба на RAS инхибитори. Не прилагайте алискирен 
едновременно с Kanarb®Филмирани таблетки при пациенти с диабет или бъбречно увреждане (GFR <60 mL/min). Едновременно приложение на ACE инхибитор с Kanarb®Филмираните 
таблетки не се препоръчва и избягва употребата на АСЕ инхибитор с Kanarb®Филмирани таблетки при пациенти с диабетна нефропатия.

Метаболизъм
Проучването in vitro показва, че CYP3A4 ще участва главно в метаболизма на масартан. Не е доказано, че фимасартан инхибира или индуцира други CYP ензими. Основното лекарство е ≥ 
85% от масартановите остатъци, открити в човешката плазма с няколко идентифицирани метаболита, което подкрепя схващането, че фармакологичното действие на масартан се обуславя 
главно от изходното лекарство. Най-разпространените циркулиращи метаболити на масартан в плазмата при здрави мъже бяха идентифицирани като десулфомасартан и

масартан-S-оксид. Тези метаболити представляват приблизително 14% (всеки 7%) от общата експозиция, свързана с лекарството. Не са анализирани родителски или метаболитни вещества в човешки 

изпражнения; въпреки това, in vivo метаболизмът на масартан е най-вероятно да бъде минимален, като се има предвид, че нивото на системна експозиция на масартан е слабо повишено от специфични 

инхибитори на CYP3A4. Тези благоприятни фармакокинетични свойства на масартан позволяват безопасното му използване в клинични условия.

Елиминиране
Приблизително 3-5% от дозата на масартан се открива в урината до 24 или 144 часа след перорално приложение при здрави мъже и пациенти с хипертония. Поради това 
бъбреците много по-малко вероятно участват в елиминирането на масартан.

Ефектите на други лекарства върху Kanarb ®Филмирани таблетки
1) Кетоконазол: Системната експозиция на Kanarb®Филмирани таблетки, измерени чрез площта под кривата концентрация-време (AUC), се увеличава приблизително два 
пъти при едновременно приложение с кетоконазол. Трябва да се внимава, когато Kanarb®Филмирани таблетки се прилага едновременно с кетоконазол.
2) Рифампицин или други инхибитори на транспортера на OATP1B1: Kanarb®Филмирани таблетки е субстрат на OAT1 и OATP1B1. Когато Канарб®Филмирани таблетки се прилага 
едновременно с рифампицин (OATP1B1 инхибитор), AUC на Kanarb®Филмираните таблетки се увеличава приблизително с 4,6 пъти. Следователно, едновременното приложение на Kanarb®

Не се препоръчва употребата на филмирани таблетки с рифампицин. Когато се прилага едновременно с други инхибитори на транспортера на OATP1B1 (напр. циклоспорин), системната 
експозиция на Kanarb®Филмираните таблетки може да се увеличат и е необходимо повишено внимание.

Хранителен ефект

Направено е предварително проучване във фаза I проучване, проведено в Обединеното кралство за ефекта на храната върху фармакокинетиката на масартан, и не е отбелязан ефект от 
храната. В Южна Корея е проведено официално проучване за ефекта на храната, при което точковите оценки за средните геометрични съотношения на AUC0-∞ и Cmax със и без храна са 
съответно 0,6371 и 0,3481, което предполага влиянието на храната
налягането е добре установено и е относително наблюдаваният 

ефект на храната върху фармакокинетиката на

абсорбцията на масартан. Въпреки това, като се има предвид връзката експозиция-отговор на масартан при намаляване на кръвта при 

над терапевтично препоръчаните дози от 60 - 120 mg и са били необходими 2 - 4 седмици, за да поеме лекарствения ефект, масартан се счита 

за незначителен достатъчно голям, за да оправдае коригиране на дозата с храна.

Фармакокинетични характеристики при специални популации Ефектите на Канарб ®Филмирани таблетки върху други лекарства
1) Варфарин: Фармакокинетиката и фармакодинамиката на варфарин не се повлияват значително от едновременно прилагания Kanarb®Филмирани таблетки.
2) Аторвастатин: AUC на аторвастатин и неговия активен метаболит не се повлияват от едновременно прилагания Kanarb®Филмирани таблетки. Максималните плазмени концентрации 
(Cmax) на аторвастатин и неговия активен метаболит се повишават съответно 1,9 пъти и 2,5 пъти.
3) Дигоксин: Фармакокинетиката и креатининовия клирънс на дигоксин не се повлияват от едновременното приложение на Kanarb®Филмирани таблетки. Cmax на дигоксин се повишава с 30%. Може да се наложи 

внимателно проследяване на нивото на дигоксин, когато се прилага едновременно с Kanarb®Филмирани таблетки. 4) Други лекарствени взаимодействия: Kanarb®Филмирани таблетки не инхибират и не индуцират 

ензимите CYP450.

Възрастни субекти
Пациенти в напреднала възраст (т.е. на възраст ≥ 65 години) са имали 1,69 пъти по-висока системна експозиция от младите възрастни. Въпреки това, тъй като активността на ренин-ангиотензиновата система 

(RAS) при възрастните хора обикновено е по-ниска от тази при младите възрастни, повишената системна експозиция е по-малко вероятно да доведе до по-голямо намаляване на кръвното налягане. Това 

предположение често се потвърждава при други блокери на ангиотензин рецепторите. Всъщност понижаването на кръвното налягане при пациенти в напреднала възраст, включени в клинични проучвания с 

терапевтичен масартан, е числено по-малко от това, наблюдавано при тези на възраст < 65 години. В допълнение, не е отбелязана разлика в профилите на безопасност между възрастни и млади субекти. Тези 

резултати заедно подкрепят идеята, че повишената системна експозиция при пациенти в напреднала възраст има по-малко клинично значение,

Взаимодействие с лекарства

Фармакокинетичният потенциал за лекарствено взаимодействие с масартан е изследван с помощта на лекарства, които могат да се използват 
едновременно с антихипертензивни лекарства като хидрохлоротиазид и амлодипин, не показват значимо фармакокинетично взаимодействие с
да се прилага безопасно едновременно с хидрохлоротиазид и амлодипин без коригиране на дозата, за да се постигне по-нататъшно намаляване на кръвното налягане при тези, които не реагират достатъчно 

добре на тези антихипертензивни лекарства самостоятелно.

По същия начин, аторвастатин, дигоксин и варфарин, които често се използват при пациенти с хипертония, не показват клинично значимо фармакокинетично лекарствено взаимодействие с масартан, което 

позволява безопасна едновременна употреба без коригиране на дозата.

Кетоконазол, инхибитор на CYP3A4, повишава системната експозиция на масартан 2 пъти, което се счита за слабо лекарствено взаимодействие. Тази степен на лекарствено взаимодействие 
не изисква никаква корекция на дозата за едновременна употреба, но може да се препоръча внимателно наблюдение на пациентите. В допълнение, рифампицин, силен инхибитор на 
OATP1B1, повишава системната експозиция на масартан с 4,6 пъти, както е оценено с помощта на AUC. Тъй като е известно, че OATP1B1 играе значителна роля в транспорта на масартан в 
чернодробните клетки и рифампицин също индуцира CYP3A4, едновременното приложение на рифампицин с масартан не се препоръчва.
Въз основа на тези резултати, masartan може безопасно да се прилага едновременно с повечето лекарства при пациенти с хипертония.

Употреба по време на бременност/кърмене
masartan в различни клинични условия. 
масартан. Следователно, масартан може

Бременност
Лекарствата, които действат директно върху ренин-ангиотензиновата система, могат да причинят фетална и неонатална заболеваемост и смърт, когато се прилагат на бременни жени. 
Употребата на лекарства, които действат директно върху ренин-ангиотензиновата система през втория и третия триместър на бременността, се свързва с увреждане на плода и 
новороденото, включително хипотония, неонатална хипоплазия на черепа, анурия, обратима или необратима бъбречна недостатъчност и смърт. Съобщава се и за олигохидрамнион, 
вероятно в резултат на намалена бъбречна функция на плода; олигохидрамнионът в тази обстановка се свързва с контрактури на крайниците на плода, краниофациална деформация и 
хипопластично развитие на белите дробове. Докладвани са също недоносеност, забавяне на вътреутробния растеж и открит артериален дуктус, въпреки че не е ясно дали тези прояви се 
дължат на излагане на лекарството.®Филмираните таблетки трябва да се преустановят възможно най-скоро. Изглежда, че тези нежелани реакции не са резултат от вътрематочна 
експозиция на лекарства, която е била ограничена до първия триместър. Майките, чиито ембриони и фетуси са изложени на ангиотензин II рецепторен антагонист само през първия 
триместър, трябва да бъдат информирани за това. Независимо от това, когато пациентката забременее, лекарите трябва да посъветват пациентката да преустанови употребата на Kanarb®

Филмирани таблетки възможно най-скоро. Бебета с анамнеза за вътреутробно излагане на ангиотензин II рецепторен антагонист трябва да бъдат внимателно наблюдавани за хипотония, 
олигурия и хиперкалиемия.

Популационна фармакокинетика
Извършен е официален популационен фармакокинетично-фармакодинамичен моделиращ анализ, като се използват данни, получени от две проучвания фаза I (здрави субекти), проведени 
в Обединеното кралство, и проучване от ранна фаза II (пациенти с лека до умерена хипертония), проведено в Южна Корея. В допълнение, беше извършен популационен фармакокинетичен 
анализ от типа на задната част на плика, като се използват концентрации, събрани в проучването ABPM.
Фармакокинетичните параметри на популацията, извлечени от официалния популационен фармакокинетичен фармакодинамичен анализ, са подобни на тези, изчислени с помощта на 
подхода за безкомпартиментен анализ. Фармакокинетичните параметри на популацията на Fimasartan не са били значително повлияни от раса, пол или скорост на гломерулна лтрация 
(GFR). Вместо това телесното тегло, билирубинът и възрастта са значими ковариати. Като се има предвид, че вариабилността между субектите (BSV) на концентрацията на масартан, която 
дава 50% от максималното понижение на кръвното налягане (т.е. EC50), е била голяма (т.е. 130 – 140%), тези значими ковариации на фармакокинетичните параметри е по-малко вероятно да 
повлияват степента на понижаване на кръвното налягане от масартан.
Поради това не е оправдано коригиране на дозата на masartan въз основа на ковариати. Подобни констатации бяха получени при фармакокинетичния анализ на популацията на задната част на плика, т.е. 

височината беше идентифицирана като значителна ковариация, но не се изисква корекция на дозата въз основа на височината.

Тези резултати подкрепят схващането, че не се изисква коригиране на дозата на масартан въз основа на външните и вътрешните фактори на индивида за лечение на пациенти с 
хипертония. По-скоро коригирането на дозата въз основа на отговора на лечението (т.е. намаляване на кръвното налягане) ще бъде по-практично в клинични условия.

Кърмене
Не е известно дали Канарб®Филмираните таблетки се екскретират в кърмата, но Канарб®Филмираните таблетки се екскретират в млякото на кърмещи плъхове; поради това не се 
препоръчва прилагането на Kanarb®Филмирани таблетки за кърмещи майки. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се прекрати лечението с Kanarb®

Филмирани таблетки, като се има предвид значението на лекарството за майката.

Странични ефекти/Нежелани ефекти
Безопасността на Канарб®Филмирани таблетки са оценени при 406 пациенти, които са получавали Kanarb®Филмирани таблетки в дозов диапазон от 60 до 120 mg за 4 до 12 седмици, от 
общо 852 пациенти с есенциална хипертония, включени в клинични проучвания и отговарящи на условията за анализ на безопасността (т.е. базата данни за безопасност). Имаше 85 
пациенти, които са получавали Kanarb®Филмирани таблетки за 6 месеца или повече. Повечето нежелани реакции са леки до умерени, преходни и честотата на поява не е свързана с дозата. 
Най-често съобщаваните нежелани реакции са главоболие и световъртеж. Нежеланите реакции са обобщени по-долу (т.е. нежелани реакции, които се считат за определено свързани, 
вероятно свързани или евентуално свързани с Kanarb®Филмирани таблетки), докладвани в клиничните изпитвания на Kanarb®Филмирани таблетки.

Нежелани реакции за Kanarb®Филмирани таблетки Таблетки1)в Класификация на системния орган на клиничния опит

Фармакодинамични характеристики на фимасартан
По време на проучване in vitro е установено, че масартан се свързва селективно с AT1, което също е доказано в неклинични проучвания. Тези констатации бяха потвърдени и във фаза I и 
фаза IIa клинични проучвания, където бяха идентифицирани специфични за ARB промени, като повишаване на активността на плазмения ренин (PRA), повишени концентрации на AI и AII. 
Освен това е добре установено от резултатите от фаза II и III клинични проучвания, че този механизъм на действие е свързан с ефекта на понижаване на кръвното налягане.

Системен органен клас
Класификация Честота2) Симптоми

Нарушения на нервната система често срещани

Нечести
Главоболие, световъртеж

Синкоп, седация, мигрена
Стомашно-чревни нарушения Нечести

Нечести

Диспепсия, повръщане, гадене, болка в 
горната част на корема

Предклинични данни за безопасност

Не са наблюдавани канцерогенни ефекти при перорално приложение на масартан за период до 2 години при мишки и плъхове. Максималните тествани дози са 100 mg/kg/d (мишки) и 1 000 
mg/kg/d (плъхове), което представлява съответно 4 и 81 пъти максималната препоръчвана доза при хора на mg/m2на база, като се приеме перорална доза от 120 mg/ден при пациент с 
тегло 60 kg.
Не се наблюдава мутагенност или хромозомна аберация.
Фимасартан няма неблагоприятни ефекти върху репродуктивните характеристики на мъжки или женски плъхове при перорални дози до 1 000 mg/kg/ден, включително фертилитет, ранно 
ембрионално развитие, функция на майката и неонатално развитие. По същия начин не са наблюдавани тератогенни ефекти.

Общи нарушения и
условия на мястото на приложение Астения, усещане за чуждо тяло

Повишен чернодробен ензим (повишен ALT3)

, повишен AST4)), броят на тромбоцитите е 
намален, кръвният CPK5) се повишаваРазследвания Нечести

Респираторни, гръдни и 
медиастинални нарушения Нечести кашлица

Индикация Мускулно-скелетна и
нарушения на съединителната тъкан

Нечести Мускулни потрепвания,
мускулно-скелетна скованост

Канарб®Филмирани таблетки (фимасартан калиев трихидрат) е показан за лечение на есенциална хипертония. Кожа и подкожно
тъканни нарушения

Нечести

Нечести

Нечести

Сърбеж, локализирана уртикария 

Горещ обрив, обрив

Еректилна дисфункция

Препоръчителна дозировка
Съдови нарушения

• Хипертония при възрастни

Препоръчителната начална доза Kanarb®Филмирани таблетки са 60 mg веднъж дневно със или без храна. Ако кръвното налягане не се контролира адекватно при 60 mg, дозировката на 
Kanarb®Филмираните таблетки може да се увеличи до 120 mg веднъж дневно. Когато е възможно, се препоръчва Канарб®Филмираните таблетки се приемат по едно и също време през деня 
(напр. сутрин).
Ефектът на понижаване на кръвното налягане на Kanarb®Филмираните таблетки се съдържат в значителна степен в рамките на 2 седмици, а максимално намаление обикновено се постига след 8 до 12 седмици лечение.

• Гериатрична употреба

Не се изисква първоначална корекция на дозата при пациенти в напреднала възраст (възраст ≤ 70 години)

• Бъбречна недостатъчност

Не е необходима първоначална корекция на дозата при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30 - 80 mL/min). При тежко бъбречно увреждане 
(креатининов клирънс < 30 mL/min) препоръчителната начална доза е 30 mg веднъж дневно и дозата не трябва да надвишава 60 mg.
• Чернодробно увреждане

Не се изисква първоначална корекция на дозата при пациенти с леко чернодробно увреждане. Канарб®Филмираните таблетки не се препоръчват на пациенти с умерено до тежко 
чернодробно увреждане.
• Педиатрична употреба

Ефикасността и безопасността на Kanarb®Филмирани таблетки не са установени при пациенти на 18 години или по-млади.
• Пациенти с намален вътресъдов обем (напр. пациенти, получаващи високи дози диуретици)
За пациенти, чийто интраваскуларен обем е изчерпан, с риск от симптоматична хипотония, се препоръчва начална доза от 30 mg веднъж дневно.

Нарушения на репродуктивната 
система и гърдите

1) Нежелани събития, чиято връзка с
2) Много чести (≥1/10); чести (≥1/100, < 1/10); нечести (≥1/1 000, <1/100); редки (≥1/10 000, <1/1 000); много редки (<1/10 000); неизвестно (не може да се направи оценка при използване на наличната информация)

3) ALT = аланин аминотрансфераза 4) AST = аспартат аминотрансфераза 5) CPK = креатин фосфокиназа

калиев масартан (Kanarb®) lm покрити таблетки е сигурно, вероятно или възможно

Предозиране и лечение
Няма налични данни за предозиране на Kanarb®Филмирани таблетки при хора. Най-вероятните прояви на предозиране биха били хипотония и тахикардия; брадикардия 
може да възникне от парасимпатикова (вагална) стимулация. Ако възникне симптоматична хипотония, трябва да се осигури поддържащо лечение. Не е известно дали 
Канарб®Филмираните таблетки се отстраняват от плазмата чрез хемодиализа.

Несъвместимости (само за инжекции)
Не е приложимо

Състояние на съхранение
1) Пазете от светлина. Да не се съхранява над 30°C.
2) Канарб®Филмираните таблетки трябва да се съхраняват на място, недостъпно за детето.
3) Преопаковане на Kanarb®не се препоръчва, тъй като може да причини случайно неправилно етикетиране или да повлияе неблагоприятно на качеството на продукта.Режим/Път на администриране

Да се   приема през устата. Лекарствени форми или представяне

Противопоказания 60 mg филмирани таблетки: 3 блистера х 10 таб. / кутия 
120mg филмирани таблетки : 3 блистера х 10 таб. / кутияКанарб®Филмираните таблетки са противопоказани при следните пациенти: 1) 

Пациенти, които са свръхчувствителни към който и да е компонент на този продукт
2) Бременни или кърмещи майки [вижте Бременни майки (7.1) и Кърмещи майки (7.2)]
3) Пациенти на хемодиализа (няма опит в тази популация)
4) Пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане
5) Пациенти с хепатобилиарна обструкция
6) Пациенти с диабет или бъбречно увреждане (GFR <60 mL/min), които приемат алискирен [вижте Лекарствени взаимодействия (6)]
7) Пациенти с диабетна нефропатия, които приемат инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE) (вижте Лекарствени взаимодействия (6)).

8) Пациенти с генетични нарушения като непоносимост към галактоза, Lapp лактозен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция (от Kanarb®Филмирани таблетки съдържа лактоза)

Име и адрес на производителя или собственика на продукта
Собственик на продукта:

БОРЮНГ ФАРМАЦЕВТИЧНА КО., ООД
Адрес на началника: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Сеул, Корея 
Производител
БОРЮНГ ФАРМАЦЕВТИЧНА КО., ООД
Адрес на завода в Ансан: 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Корея

Предупреждения и предпазни мерки Притежател за регистрация на продукта

Лекарствата, действащи директно върху ренин ангиотензиновата система, могат да причинят нараняване или смърт на развиващия се плод, когато се прилагат на бременна жена през втория и третия триместър. 

Следователно, Канарб®Приемът на филмирани таблетки трябва да се преустанови, когато се установи бременност при жени (вижте Бременност и кърмене).

Zuellig Pharma Sdn Bhd
No. 15, Persiaran Pasak Bumi, Section U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Малайзия

Ефекти върху водача или работещата машина (ако е необходимо)

Ефектите на Канарб® филмирани таблетки върху шофирането и работата с машини не са проучвани. Въпреки това може да се появи сънливост и световъртеж
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