
Fimasartan-kalium soms met bloeddrukverlagende middelen, daarom patiënten die Kanarb . gebruiken®Filmomhulde tabletten dienen te worden gewaarschuwd voor deze risico's wanneer autorijden of het bedienen van 
machines wordt verwacht.(als trihydraat)
Patiënten die nauwlettend toezicht nodig hebben tijdens Kanarb ®Behandeling met filmomhulde tabletten
1) Intravasculaire volume- of zoutdepletie: deze patiënten (bijv. patiënten die hoge doses diuretica krijgen), bij wie het renine-angiotensinesysteem is geactiveerd, kunnen symptomatische hypotensie 
ervaren op het moment van de eerste behandeling met Kanarb.®Toediening van filmomhulde tabletten of verhoging van de dosering. Daarom is nauwlettende controle bij deze patiënten vereist.

2) Nierfunctiestoornis: Patiënten die gevoelig zijn voor geneesmiddelen die het renine-angiotensinesysteem remmen, kunnen veranderingen in de nierfunctie ervaren. Angiotensineconverterende 
enzymremmers of angiotensine II-receptorantagonisten kunnen oligurie, progressieve hyperuremie en in zeldzame gevallen acuut nierfalen of overlijden veroorzaken bij patiënten bij wie de nierfunctie 
afhankelijk is van de activiteit van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (bijv. patiënten met ernstig congestief hartfalen). ).
3) Renovasculaire hypertensie: Patiënten met unilaterale of bilaterale nierarteriestenose kunnen een verhoogd risico hebben op ernstige hypotensie of nierfalen wanneer geneesmiddelen die het 
renine-angiotensinesysteem beïnvloeden, worden toegediend.
4) Speciale voorzichtigheid is geboden bij patiënten met aorta- of mitralisklepstenose, obstructieve of hypertrofische cardiale myopathie zoals andere vaatverwijders.
5) Patiënten met primair aldosteronisme reageren over het algemeen niet op geneesmiddelen die het renine-angiotensinesysteem remmen, daarom®Filmomhulde tabletten worden 
niet aanbevolen bij deze populatie.
6) Allergie of overgevoeligheid voor zonnegeel FCF: Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die allergisch zijn voor of overgevoelig zijn voor zonnegeel FCF (Food Yellow No.5)

Kanarba ®60 mg en 120 mg
Filmomhulde tabletten

Lees de bijsluiter zorgvuldig voor gebruik. Raadpleeg uw arts 
voor meer informatie. Alleen medicijnen op recept. Buiten bereik 
van kinderen houden.

Merk- of productnaam:
Kanarba®Filmomhulde tabletten 60 mg en 120 mg

Naam en sterkte van actieve stof(fen)
Fimasartan 60 mg bevat 66,01 mg 
Fimasartan 120 mg bevat 132,02 mg

masartan-kaliumtrihydraat (of 60 mg as
masartan-kaliumtrihydraat (of 120 mg as

masartan kalium.
masartan kalium. Toediening bij specifieke populaties

• Gebruik bij kinderen: de veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten (leeftijd ≤ 18 jaar) zijn niet vastgesteld.
• Geriatrisch gebruik: Kanarb®Filmomhulde tabletten zijn niet toegediend aan oudere patiënten ouder dan 70 jaar. In een onderzoek om de farmacokinetiek van oudere gezonde 
vrijwilligers van 65 jaar of ouder te vergelijken met jonge, gezonde vrijwilligers, werd de AUC van Kanarb®Filmomhulde tabletten in de groep ouderen steeg met 69%. Er werden 
echter geen verschillen in de werkzaamheid en veiligheid waargenomen bij in totaal 21 oudere patiënten (≥ 65 jaar, 9,3%), van de 226 patiënten die Kanarb kregen.®Filmomhulde 
tabletten in klinische fase 3-onderzoeken tussen ouderen en niet-oudere populaties. Daarom geen dosisaanpassing met Kanarb®Filmomhulde tabletten zijn noodzakelijk bij oudere 
patiënten (≤ 70 jaar), hoewel een grotere gevoeligheid van sommige oudere personen niet kan worden uitgesloten.
• Gebruik bij leverinsufficiëntie: de farmacokinetiek van masartan werd vergeleken bij patiënten met lichte en matige leverinsufficiëntie met gezonde vrijwilligers. Een afname van 
20% in AUC en 10% toename van Cmax werd waargenomen bij patiënten met een lichte leverfunctiestoornis. De AUC en Cmax bij matige leverinsufficiëntie waren respectievelijk 6,5 
keer en 5 keer verhoogd. Kanarba®Filmomhulde tabletten worden niet aanbevolen bij matige tot ernstige leverinsufficiëntie.

product beschrijving
Kanarba®Filmomhulde tablet 60 mg is een gele
Tablet 60 mg is gegraveerd met "BR" en er is een gesplitste lijn in het midden.
Kanarba®Filmomhulde tablet 120 mg is een oranje lm-omhulde zeshoekige tablet, waarvan de voorzijde is gegraveerd met “FMS12”. De achterkant van Kanarb®Filmomhulde tablet 
120 mg is gegraveerd met "BR" en er is een gespleten lijn in het midden.

lm-gecoate zeshoekige tablet, waarvan de voorkant is gegraveerd met "FMS6". De achterkant van Kanarb®Film gecoat

Farmacodynamiek/farmacokinetiek
Farmacokinetische kenmerken van fimasartan 
Absorptie
De tijd tot piekplasmaconcentratie (Tmax) na eenmalige orale toediening van masartan in doses van 20-480 mg bij gezonde proefpersonen varieerde van 0,5-3 uur, met een terminale halfwaardetijd 
(t1/2) van 5-16 uur. Vergelijkbare resultaten werden verkregen bij patiënten met hypertensie, dwz de Tmax varieerde van 0,5 – 1,3 uur en de t1/2 was 7 – 10 uur na toediening van masartan in doses van 
20 – 180 mg. Verschillende proefpersonen vertoonden een tweede piek en de totale systemische blootstelling zoals beoordeeld door het gebied onder de concentratie-tijdcurve was lineair (dwz 
dosisonafhankelijk). De accumulatie-index was respectievelijk 1,20 – 1,26 en 1,02 – 1,08 voor gezonde proefpersonen en patiënten. De absolute biologische beschikbaarheid van masartan bij gezonde 
proefpersonen na orale toediening van 60 mg in vergelijking met 30 mg intraveneuze infusie werd geschat op 19%.
Deze resultaten ondersteunen het idee dat oraal masartan snel wordt geabsorbeerd, lineaire farmacokinetische pro elen heeft bij doses van 20 – 480 mg en dat accumulatie minimaal is bij eenmaal 
daagse dosering. Daarom kan de totale systemische blootstelling voor elke dosis gemakkelijk worden voorspeld, wat helpt om de zekerheid te vergroten over het veilige en effectieve gebruik van

masartan in een klinische setting. 
Distributie en eiwitbinding
In vitro eiwitbinding in humaan plasma varieerde van 95,6 – 97,2% bij masartanconcentraties van 0,01 – 100 g/ml, wat niet dosisafhankelijk was. Deze resultaten waren vergelijkbaar met die verkregen 
bij de hond en rat met behulp van de in vitro en ex vivo methoden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
1) Kaliumsupplementen en kaliumsparende diuretica: Serumkalium kan worden verhoogd door Kanarb®Filmomhulde tabletten en andere geneesmiddelen die effecten uitoefenen 
op het renine-angiotensinesysteem bij gelijktijdige toediening met kaliumsparende diuretica (bijv. spironolacton), kaliumsupplementen, zoutalternatieven die kalium bevatten en 
geneesmiddelen die het serumkalium kunnen verhogen (bijv. heparine) .
2) Het bloeddrukverlagende effect van Kanarb®Filmomhulde tabletten kunnen worden verhoogd bij gelijktijdige toediening met andere antihypertensiva, waaronder diuretica. Wanneer eerder hoge 
doses diuretica werden gebruikt, wat leidde tot een toestand van volumedepletie, kan een overmatige bloeddrukdaling optreden bij het starten van Kanarb®Behandeling met filmomhulde tabletten.

3) Lithium: Er zijn reversibele verhogingen van de serumlithiumspiegels en toxiciteiten gemeld wanneer lithium werd gebruikt met angiotensineconverterende enzymremmers, 
terwijl deze reacties zeer zelden zijn gemeld in het geval dat angiotensine II-receptorantagonisten gelijktijdig met lithium werden toegediend. Hoewel gelijktijdige toediening van 
lithium met Kanarb®Filmomhulde tabletten worden over het algemeen niet aanbevolen, indien nodig is nauwlettende controle van de lithiumspiegels vereist.
4) Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's): Wanneer een NSAID (bijv. aspirine, COX-2-remmers) gelijktijdig wordt toegediend, kan het bloeddrukverlagende effect van een 
angiotensine II-receptorantagonist worden verminderd. Verslechtering van de beschadigde nierfunctie (inclusief acuut nierfalen, hoewel reversibel) is gemeld wanneer een angiotensine II-
receptorantagonist gelijktijdig wordt toegediend met een COX-remmer bij sommige patiënten met een nierfunctiestoornis (bijv. gedehydrateerde patiënten en oudere patiënten met een 
nierfunctiestoornis). Daarom is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdige toediening van Kanarb®Filmomhulde tabletten met NSAID's, vooral bij oudere patiënten. In dit geval is voldoende hydratatie 
vereist en de nierfunctie moet nauwlettend worden gecontroleerd.
5) Hydrochloorthiazide: geen significante farmacokinetische geneesmiddelinteractie tussen Kanarb®Bij gelijktijdige toediening werden filmomhulde tabletten en hydrochloorthiazide aangetroffen.
6) Amlodipine: geen significante farmacokinetische geneesmiddelinteractie tussen Kanarb®Bij gelijktijdige toediening werden filmomhulde tabletten en amlodipine aangetroffen.
7) Dubbele blokkade van het RAS met angiotensinereceptorblokkers, ACE-remmers of aliskiren wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op hypotensie, syncope, hyperkaliëmie en 
veranderingen in de nierfunctie (inclusief acuut nierfalen) in vergelijking met monotherapie. Vermijd in het algemeen gecombineerd gebruik van RAS-remmers. Dien aliskiren niet gelijktijdig toe met 
Kanarb®Filmomhulde tabletten bij patiënten met diabetes of nierinsufficiëntie (GFR <60 ml/min). Gelijktijdig ACE-remmer toedienen met Kanarb®Filmomhulde tabletten worden niet aanbevolen en 
vermijdt het gebruik van een ACE-remmer met Kanarb®Filmomhulde tabletten bij patiënten met diabetische nefropathie.

Metabolisme
In vitro-onderzoek toonde aan dat CYP3A4 voornamelijk betrokken zou zijn bij het metabolisme van masartan. Van fimasartan is niet aangetoond dat het andere CYP-enzymen remt of induceert. Het oorspronkelijke 

geneesmiddel was ≥ 85% van de masartan-resten die in humaan plasma worden aangetroffen, met enkele geïdentificeerde metabolieten, wat het idee ondersteunt dat de farmacologische werking van masartan voornamelijk 

wordt bepaald door het oorspronkelijke geneesmiddel. De meest voorkomende circulerende metabolieten van masartan in plasma bij gezonde mannelijke proefpersonen werden geïdentificeerd als desulfomasartan en

masartan-S-oxide. Deze metabolieten waren goed voor ongeveer 14% (elk 7%) van de totale geneesmiddelgerelateerde blootstelling. Er is geen ouder- of metaboliet getest in menselijke feces; het in 
vivo metabolisme van masartan is echter hoogstwaarschijnlijk minimaal, aangezien de systemische blootstelling aan masartan zwak was verhoogd door specifieke CYP3A4-remmers. Deze gunstige 
farmacokinetische eigenschappen van masartan maken een veilig gebruik in een klinische setting mogelijk.

Eliminatie
Ongeveer 3 - 5% van de dosis masartan werd 24 of 144 uur na orale toediening in de urine teruggevonden bij gezonde mannelijke proefpersonen en patiënten met hypertensie. 
Daarom is de nier waarschijnlijk minder betrokken bij de eliminatie van masartan.

De effecten van andere medicijnen op Kanarb ®Filmomhulde tabletten
1) Ketoconazol: de systemische blootstelling aan Kanarb®Filmomhulde tabletten, gemeten aan de hand van de oppervlakte onder de concentratie-tijdcurve (AUC), waren ongeveer twee keer zo hoog als 
ze gelijktijdig met ketoconazol werden toegediend. Voorzichtigheid is geboden wanneer Kanarb®Filmomhulde tabletten worden gelijktijdig toegediend met ketoconazol.
2) Rifampicine of andere OATP1B1-transporterremmers: Kanarb®Filmomhulde tabletten is een substraat van OAT1 en OATP1B1. Wanneer Kanarba®Filmomhulde tabletten worden gelijktijdig toegediend 
met rifampicine (OATP1B1-remmer), de AUC van Kanarb®Filmomhulde tabletten was ongeveer 4,6-voudig verhoogd. Daarom is gelijktijdige toediening van Kanarb®Filmomhulde tabletten met 
rifampicine worden niet aanbevolen. Bij gelijktijdige toediening met andere OATP1B1-transporterremmers (bijv. ciclosporine), kan de systemische blootstelling aan Kanarb®Filmomhulde tabletten 
kunnen toenemen en voorzichtigheid is geboden.

Voedseleffect
Er werd een voorlopige verkenning gedaan in een fase I-onderzoek in het VK naar het effect van voedsel op de farmacokinetiek van masartan, en er werd geen voedseleffect waargenomen. Er is een 
formeel voedseleffectonderzoek uitgevoerd in Zuid-Korea, waarin de puntschattingen voor de geometrische gemiddelde verhoudingen van AUC0-∞ en Cmax met en zonder voedsel respectievelijk 
0,6371 en 0,3481 waren, wat wijst op voedseleffecten.
druk is goed ingeburgerd en is relatief het waargenomen 
effect van voedsel op de farmacokinetiek van

absorptie van masartan. Echter, gezien de blootstelling-responsrelatie van masartan bij het verminderen van bloed bij meer dan 
de therapeutisch aanbevolen doses van 60-120 mg, en het duurde 2-4 weken voordat het effect van het geneesmiddel optrad, wordt 
masartan als onbetekenend groot genoeg beschouwd om dosisaanpassing met voedsel.

Farmacokinetische kenmerken bij speciale populaties De effecten van Kanarb ®Filmomhulde tabletten op andere medicijnen
1) Warfarine: de farmacokinetiek en farmacodynamiek van warfarine werden niet significant beïnvloed door gelijktijdig toegediende Kanarb®Filmomhulde tabletten.
2) Atorvastatine: de AUC's van atorvastatine en zijn actieve metaboliet werden niet beïnvloed door gelijktijdig toegediende Kanarb®Filmomhulde tabletten. De maximale plasmaconcentraties (Cmax) van 
atorvastatine en zijn actieve metaboliet waren respectievelijk 1,9-voudig en 2,5-voudig verhoogd.
3) Digoxine: de farmacokinetiek en creatinineklaring van digoxine werd niet beïnvloed door gelijktijdig toegediende Kanarb®Filmomhulde tabletten. De Cmax van digoxine was verhoogd met 30%. 
Nauwgezette controle van de digoxinespiegel kan nodig zijn bij gelijktijdige toediening met Kanarb®Filmomhulde tabletten. 4) Andere interacties tussen geneesmiddelen: Kanarb®Filmomhulde tabletten 
remmen of induceren de CYP450-enzymen niet.

Oudere onderwerpen

Oudere proefpersonen (dwz van ≥ 65 jaar oud) hadden een 1,69 keer grotere systemische blootstelling dan jonge volwassenen. Aangezien de activiteit van het renine-angiotensinesysteem (RAS) bij 
ouderen echter over het algemeen lager is dan bij jonge volwassenen, zal een verhoogde systemische blootstelling minder snel resulteren in een grotere bloeddrukverlaging. Deze veronderstelling is 
vaak bevestigd in andere angiotensinereceptorblokkers. In feite was de bloeddrukdaling bij oudere proefpersonen die deelnamen aan therapeutische klinische onderzoeken met masartan numeriek 
kleiner dan de bloeddrukdaling die werd gezien bij personen < 65 jaar. Bovendien werd er geen verschil in de veiligheidspro elen opgemerkt tussen oudere en jonge proefpersonen. Deze resultaten 
ondersteunen samen het idee dat een verhoogde systemische blootstelling bij oudere proefpersonen minder klinische betekenis heeft,

Geneesmiddelinteractie

Het farmacokinetische interactiepotentieel van masartan is onderzocht met geneesmiddelen die gelijktijdig kunnen worden gebruikt met 
antihypertensiva zoals hydrochloorthiazide en amlodipine vertoonden geen significante farmacokinetische interactie met
veilig gelijktijdig worden toegediend met hydrochloorthiazide en amlodipine zonder dosisaanpassing om verdere bloeddrukverlaging te bereiken bij degenen die 
niet goed genoeg reageren op deze antihypertensiva alleen.
Evenzo vertoonden atorvastatine, digoxine en warfarine, die vaak worden gebruikt bij patiënten met hypertensie, geen klinisch significante farmacokinetische geneesmiddelinteractie met masartan, 
waardoor veilig gelijktijdig gebruik zonder dosisaanpassing mogelijk is.
Ketoconazol, een CYP3A4-remmer, verhoogde de systemische blootstelling van masartan met een factor 2, wat als een zwakke geneesmiddelinteractie wordt beschouwd. Deze omvang van de 
geneesmiddelinteractie vereist geen dosisaanpassing bij gelijktijdig gebruik, maar nauwlettende monitoring van patiënten kan worden aanbevolen. Bovendien verhoogde rifampicine, een sterke 
OATP1B1-remmer, de systemische blootstelling van masartan met een factor 4,6, zoals beoordeeld met behulp van de AUC. Aangezien bekend is dat OATP1B1 een belangrijke rol speelt bij het transport 
van masartan naar levercellen en rifampicine ook CYP3A4 induceert, wordt gelijktijdige toediening van rifampicine met masartan niet aanbevolen.
Op basis van deze resultaten kan masartan veilig gelijktijdig worden toegediend met de meeste geneesmiddelen bij patiënten met hypertensie.

Gebruik tijdens zwangerschap/lactatie
masartan in diverse klinische settings. 
masartan. Daarom kan masartan Zwangerschap

Geneesmiddelen die direct inwerken op het renine-angiotensinesysteem kunnen foetale en neonatale morbiditeit en overlijden veroorzaken bij toediening aan zwangere vrouwen. Het gebruik van 
geneesmiddelen die direct inwerken op het renine-angiotensinesysteem tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap is in verband gebracht met foetale en neonatale schade, waaronder 
hypotensie, neonatale schedelhypoplasie, anurie, reversibel of onomkeerbaar nierfalen en overlijden. Oligohydramnion is ook gemeld, vermoedelijk als gevolg van een verminderde foetale nierfunctie; 
oligohydramnion in deze setting is in verband gebracht met contracturen van foetale ledematen, craniofaciale vervorming en hypoplastische longontwikkeling. Prematuriteit, intra-uteriene 
groeivertraging en open ductus arteriosus zijn ook gemeld, hoewel het niet duidelijk is of deze voorvallen te wijten waren aan blootstelling aan het geneesmiddel.®Met filmomhulde tabletten moet zo 
snel mogelijk worden gestopt. Deze bijwerkingen lijken niet het gevolg te zijn van intra-uteriene blootstelling aan geneesmiddelen die beperkt was tot het eerste trimester. Moeders van wie de embryo's 
en foetussen alleen tijdens het eerste trimester aan een angiotensine II-receptorantagonist worden blootgesteld, dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld. Desalniettemin dienen artsen de 
patiënte te adviseren het gebruik van Kanarb . te staken wanneer de patiënte zwanger wordt®Filmomhulde tabletten zo snel mogelijk. Zuigelingen met een voorgeschiedenis van in utero blootstelling 
aan een angiotensine II-receptorantagonist moeten nauwlettend worden gecontroleerd op hypotensie, oligurie en hyperkaliëmie.

Populatiefarmacokinetiek
Er werd een formele farmacokinetische-farmacodynamische modelleringsanalyse van de populatie uitgevoerd met behulp van gegevens verkregen uit twee fase I-onderzoeken (gezonde 
proefpersonen), uitgevoerd in het VK, en een vroege fase II-studie (patiënten met lichte tot matige hypertensie), uitgevoerd in Zuid-Korea. Bovendien werd een populatiefarmacokinetische analyse van 
het type back-of-the-envelop uitgevoerd met behulp van concentraties die in het ABPM-onderzoek waren verzameld.
Farmacokinetische populatieparameters afgeleid van de formele farmacokinetische farmacodynamische populatieanalyse waren vergelijkbaar met die geschat met behulp van de niet-
compartimentanalysebenadering. De farmacokinetische parameters van de populatie van fimasartan werden niet significant beïnvloed door ras, geslacht of glomerulaire ltratiesnelheid (GFR). In plaats 
daarvan waren lichaamsgewicht, bilirubine en leeftijd significante covariabelen. Aangezien de variabiliteit tussen proefpersonen (BSV) op de masartanconcentratie die 50% van de maximale 
bloeddrukverlaging (dwz EC50) oplevert, groot was (dwz 130 - 140%), is het minder waarschijnlijk dat die significante covariabelen op farmacokinetische parameters invloed hebben op de mate van 
bloeddrukverlaging door masartan.
Daarom is er geen dosisaanpassing voor masartan nodig op basis van covariabelen. Soortgelijke bevindingen werden verkregen in de farmacokinetische analyse van de populatie aan de achterkant van 
de envelop, dwz de lengte werd geïdentificeerd als een significante covariabele, maar er is geen dosisaanpassing op basis van lengte vereist.
Deze resultaten ondersteunen het idee dat aanpassing van de dosering voor masartan op basis van de extrinsieke en intrinsieke factoren van het individu niet nodig is om patiënten met hypertensie te 
behandelen. In plaats daarvan zal aanpassing van de dosering op basis van de respons op de behandeling (dwz bloeddrukverlaging) praktischer zijn in een klinische setting.

Borstvoeding
Het is niet bekend of Kanarb®Filmomhulde tabletten worden uitgescheiden in de moedermelk, maar Kanarb®Filmomhulde tabletten werden uitgescheiden in de melk van zogende ratten; daarom wordt 
het niet aanbevolen om Kanarb . toe te dienen®Filmomhulde tabletten voor moeders die borstvoeding geven. Er moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat Kanarb wordt 
gestaakt®Filmomhulde tabletten, rekening houdend met het belang van het geneesmiddel voor de moeder.

Bijwerkingen/bijwerkingen
De veiligheid van Kanarb®Filmomhulde tabletten werden geëvalueerd bij 406 patiënten die Kanarb . hadden gekregen®Filmomhulde tabletten in het doseringsbereik van 60 tot 120 mg gedurende 4 tot 
12 weken, op een totaal van 852 patiënten met essentiële hypertensie, die deelnamen aan klinische onderzoeken en in aanmerking kwamen voor veiligheidsanalyse (dwz de veiligheidsdatabase). Er 
waren 85 patiënten die Kanarb . kregen®Filmomhulde tabletten voor 6 maanden of langer. De meeste bijwerkingen waren licht tot matig van aard, van voorbijgaande aard en de frequentie van optreden 
was niet gerelateerd aan de dosering. De meest frequent gemelde bijwerkingen waren hoofdpijn en duizeligheid. Bijwerkingen worden hieronder samengevat (dwz bijwerkingen die worden beschouwd 
als absoluut gerelateerd, waarschijnlijk gerelateerd of mogelijk gerelateerd aan Kanarb®filmomhulde tabletten), gemeld in de klinische onderzoeken met Kanarb®Filmomhulde tabletten.

Bijwerkingen voor Kanarb®Filmomhulde tabletten Tabletten1)in klinische ervaring Systeem/orgaanklasseclassificatie

Farmacodynamische kenmerken van fimasartan
Tijdens een in vitro onderzoek bleek masartan selectief te binden aan AT1, wat ook werd aangetoond in niet-klinische onderzoeken. Deze bevindingen werden ook bevestigd in klinische fase I- en fase 
IIa-onderzoeken waarin ARB-specifieke veranderingen, zoals verhoging van de plasmarenineactiviteit (PRA), verhoogde AI- en AII-concentraties werden vastgesteld. Bovendien is uit de resultaten van 
klinische fase II- en III-onderzoeken duidelijk vastgesteld dat dit werkingsmechanisme verband houdt met het bloeddrukverlagende effect.

Systeem/orgaanklasse
classificatie Frequentie2) Symptomen

Zenuwstelselaandoeningen Gemeenschappelijk

Ongewoon
Hoofdpijn, duizeligheid

Syncope, sedatie, migraine
Maagdarmstelselaandoeningen Ongewoon

Ongewoon

Dyspepsie, braken, misselijkheid, 
pijn in de bovenbuikPreklinische veiligheidsgegevens

Er werden geen carcinogene effecten waargenomen bij orale toediening van masartan gedurende maximaal 2 jaar aan muizen en ratten. De maximaal geteste doses waren 100 mg/kg/d (muizen) en 
1.000 mg/kg/d (ratten), wat respectievelijk 4 en 81 keer de maximaal aanbevolen dosis voor de mens op een mg/m2 vertegenwoordigt.2basis, uitgaande van een orale dosis van 120 mg/d bij een 
persoon van 60 kg.
Er werd geen mutageniteit of chromosomale aberratie waargenomen.
Fimasartan had geen nadelige effecten op de reproductieprestaties van mannelijke of vrouwelijke ratten bij orale doses tot 1.000 mg/kg/d, inclusief vruchtbaarheid, vroege embryonale ontwikkeling, 
maternale functie en neonatale ontwikkeling. Evenzo werden geen teratogene effecten waargenomen.

Algemene aandoeningen en
voorwaarden van de toedieningsplaats

Asthenie, gevoel van vreemd lichaam

Leverenzym verhoogd (verhoogd ALT3), 
verhoogde AST4)), aantal bloedplaatjes 
verlaagd, bloed CPK5) verhoogdonderzoeken Ongewoon

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen

Ongewoon Hoesten

Indicatie Musculoskeletale en
bindweefselaandoeningen Ongewoon spiertrekkingen,

musculoskeletale stijfheid
Kanarba®Filmomhulde tabletten (Fimasartan-kaliumtrihydraat) zijn geïndiceerd voor de behandeling van essentiële hypertensie. Huid en onderhuid

weefselaandoeningen
Ongewoon

Ongewoon

Ongewoon

Pruritus, gelokaliseerde 

urticaria Hot ush, ushing

Erectiestoornissen

Aanbevolen dosering
Bloedvataandoeningen

• Hypertensie bij volwassenen

De aanbevolen startdosis Kanarb®Filmomhulde tabletten is 60 mg eenmaal daags met of zonder voedsel. Als de bloeddruk niet voldoende onder controle wordt gehouden bij 60 mg, kan de dosering 
van Kanarb®Filmomhulde tabletten kunnen worden verhoogd tot 120 mg eenmaal daags. Waar mogelijk wordt aanbevolen Kanarb®Filmomhulde tabletten worden overdag op hetzelfde tijdstip 
ingenomen (bijv. 's morgens).
Het bloeddrukverlagende effect van Kanarb®Filmomhulde tabletten zijn binnen 2 weken nagenoeg aanwezig en maximale vermindering wordt over het algemeen bereikt na 8 tot 12 weken behandeling.
• Geriatrisch gebruik

Er is geen aanpassing van de aanvangsdosis nodig voor oudere patiënten (leeftijd ≤ 70 jaar)
• Nierfunctiestoornis
Er is geen aanpassing van de aanvangsdosis nodig voor patiënten met een lichte tot matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring 30 - 80 ml/min). Voor ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 
30 ml/min) is de aanbevolen aanvangsdosis 30 mg eenmaal daags en de dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg.
• Leverfunctiestoornis
Bij patiënten met een lichte leverfunctiestoornis is geen aanpassing van de aanvangsdosis nodig. Kanarba®Filmomhulde tabletten worden niet aanbevolen voor patiënten met een matige tot ernstige 
leverfunctiestoornis.
• Pediatrisch gebruik

De doeltreffendheid en veiligheid van Kanarb®Filmomhulde tabletten zijn niet vastgesteld bij patiënten van 18 jaar of jonger.
• Patiënten met intravasculair volumedepletie (bijv. patiënten die hoge doses diuretica krijgen)
Voor patiënten bij wie het intravasculaire volume is uitgeput en die risico lopen op symptomatische hypotensie, wordt de aanvangsdosis van 30 mg eenmaal daags aanbevolen.

Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen

1) Bijwerkingen die verband houden met
2) Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, < 1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); onbekend (kan niet inschatten bij gebruik van beschikbare 
informatie)
3) ALT = alanine-aminotransferase 4) AST = aspartaat-aminotransferase 5) CPK = creatinefosfokinase

masartan kalium (Kanarb®) lm-coated tabletten was zeker, waarschijnlijk of mogelijk

Overdosering en behandeling
Er zijn geen gegevens beschikbaar over overdosering van Kanarb®Filmomhulde tabletten bij mensen. De meest waarschijnlijke verschijnselen van overdosering zijn hypotensie en tachycardie; 
bradycardie kan optreden door parasympathische (vagale) stimulatie. Als symptomatische hypotensie optreedt, moet een ondersteunende behandeling worden gegeven. Het is niet bekend of Kanarb®

Filmomhulde tabletten worden door hemodialyse uit het plasma verwijderd.

Gevallen van onverenigbaarheid (alleen voor injecties)
Niet toepasbaar

Opslag condities
1) Bescherm tegen licht. Niet bewaren boven 30°C.
2) Kanarba®Filmomhulde tabletten moeten worden bewaard op een plaats waar een kind niet bij kan.

3) Ompakken van Kanarb®wordt niet aanbevolen omdat dit per ongeluk een verkeerde etikettering kan veroorzaken of de productkwaliteit nadelig kan beïnvloeden.Wijze/route van beheer
Oraal in te nemen. Doseringsvormen of presentatie
contra-indicaties 60 mg filmomhulde tabletten: 3 blisters x 10 tab. / doos 

120 mg Filmomhulde tabletten: 3 blisters x 10 tab. / doosKanarba®Filmomhulde tabletten zijn gecontra-indiceerd bij de volgende patiënten: 1) 
Patiënten die overgevoelig zijn voor een van de bestanddelen van dit product
2) Zwangere of zogende moeders [Zie Zwangere moeders (7.1) en Moeders die borstvoeding geven (7.2)]
3) Hemodialysepatiënten (geen ervaring bij deze populatie)
4) Patiënten met matige tot ernstige leverfunctiestoornis
5) Patiënten met hepatobiliaire obstructie
6) Patiënten met diabetes of nierinsufficiëntie (GFR <60 ml/min) die aliskiren gebruiken [zie Geneesmiddelinteracties (6)]
7) Patiënten met diabetische nefropathie die angiotensineconverterend enzym (ACE)-remmers gebruiken [zie geneesmiddelinteracties (6)].
8) Patiënten met genetische aandoeningen zoals galactose-intolerantie, Lapp-lactosetekort of glucose-galactosemalabsorptie (sinds Kanarb®Filmomhulde tabletten bevatten lactose)

Naam en adres van fabrikant of producteigenaar
Product eigenaar:
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Hoofdadres: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea 
Fabrikant
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Ansan Plant Adres: 107, 109, Neugan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Productregistratiehouder
Geneesmiddelen die direct op het renine-angiotensinesysteem inwerken, kunnen de zich ontwikkelende foetus verwonden of overlijden wanneer ze worden toegediend aan een zwangere vrouw tijdens het tweede en derde 

trimester. Daarom, Kanarb®Filmomhulde tabletten dienen te worden gestaakt wanneer zwangerschap wordt vastgesteld bij vrouwelijke patiënten (zie Zwangerschap en borstvoeding).

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

Effecten op bestuurder of bedienende machine (indien nodig)
De effecten van Kanarb® filmomhulde tabletten op de rijvaardigheid en het bedienen van machines zijn niet onderzocht. Er kunnen echter slaperigheid en duizeligheid optreden
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