
Fimasartan Potassium minsan ay may mga ahente na nagpapababa ng presyon ng dugo, samakatuwid ang mga pasyente na umiinom ng Kanarb®Dapat bigyan ng babala ang mga Film Coated Tablet tungkol sa mga panganib na ito kapag inaasahan ang pagmamaneho o 

pagpapatakbo ng makinarya.(bilang trihydrate)
Mga Pasyente na Nangangailangan ng Mahigpit na Pagsubaybay sa Panahon ng Kanarb ®Paggamot sa mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula

1) Intravascular volume- o salt-depletion: Ang mga pasyenteng ito (hal., mga pasyenteng tumatanggap ng mataas na dosis ng diuretics), na ang rennin angiotensin system ay na-activate, ay maaaring 
makaranas ng symptomatic hypotension sa oras ng paunang Kanarb®Pamamahala ng Film Coated Tablets o pagtaas ng dosis nito. Samakatuwid, ang malapit na pagsubaybay ay kinakailangan sa mga 
pasyenteng ito.
2) Paghina ng bato: Ang mga pasyenteng sensitibo sa mga gamot na pumipigil sa rennin angiotensin system ay maaaring makaranas ng mga pagbabago sa renal function. Ang angiotensin converting 
enzyme inhibitors o angiotensin II receptor antagonists ay maaaring maging sanhi ng oliguria, progresibong hyperuremia, at bihirang acute renal failure o kamatayan sa mga pasyente na ang renal 
function ay nakasalalay sa aktibidad ng renin-angiotensin-aldosterone system (hal., mga pasyente na may matinding congestive heart failure ).
3) Renovascular hypertension: Ang mga pasyente na may uni-lateral o bi-lateral renal artery stenosis ay maaaring magkaroon ng mas mataas na panganib para sa matinding hypotension o renal failure kapag ang mga gamot 

na nakakaapekto sa rennin angiotensin system ay pinangangasiwaan.

4) Kinakailangan ang espesyal na pag-iingat para sa mga pasyenteng may aortic o mitral valve stenosis, obstructive o hypertrophic cardiac myopathy tulad ng ibang mga vasodilator.

5) Ang mga pasyente na may pangunahing aldosteronism ay karaniwang hindi tumutugon sa mga gamot na pumipigil sa renin-angiotensin system, samakatuwid Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay hindi inirerekomenda sa 

populasyon na ito.

6) Allergy o hypersensitivity sa Sunset Yellow FCF: Kinakailangan ang pag-iingat para sa mga pasyenteng may allergy o hypersensitive sa Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5)

Kanarb ®60mg at 120mg
Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula

Basahing mabuti ang insert ng package bago gamitin. Kumonsulta sa 
iyong doktor para sa karagdagang impormasyon. Inireresetang gamot 
lamang. Ilayo sa mga bata.

Brand o Pangalan ng Produkto
Kanarb®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula 60mg at 120mg

Pangalan at Lakas ng (mga) Aktibong Sangkap
Ang Fimasartan 60 mg ay naglalaman ng 66.01 mg ng 

Fimasartan 120 mg ay naglalaman ng 132.02 mg ng

masartan potassium trihydrate (o 60 mg bilang
masartan potassium trihydrate (o 120 mg bilang

masartan potassium.
masartan potassium. Pangangasiwa sa Mga Partikular na Populasyon

• Paggamit ng Pediatric: Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pediatric na pasyente (edad ≤ 18 taon) ay hindi pa naitatag.
• Paggamit ng Geriatric: Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay hindi ibinibigay sa mga matatandang pasyente na higit sa 70 taong gulang. Sa isang pag-aaral upang ihambing ang mga pharmacokinetics ng mga matatandang 

malusog na boluntaryo na may edad na 65 taon o higit pa at mga bata, malusog na boluntaryo, ang AUC ng Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet sa matatandang grupo ay tumaas ng 69%. Gayunpaman, walang pagkakaiba sa 

pagiging epektibo at kaligtasan ang nabanggit sa kabuuang 21 matatandang pasyente (≥ 65 taon, 9.3%), sa 226 na pasyenteng tumatanggap ng Kanarb®Mga Film Coated Tablet sa Phase 3 na mga klinikal na pagsubok, sa 

pagitan ng mga matatanda at hindi matatandang populasyon. Samakatuwid, walang pagsasaayos ng dosis sa Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay kinakailangan sa mga matatandang pasyente (≤ 70 taon), bagaman ang mas 

mataas na sensitivity ng ilang mga matatandang indibidwal ay hindi maaaring iwanan.

• Paggamit ng Hepatic Impairment: Ang mga pharmacokinetics ng masartan ay inihambing sa mga pasyenteng may banayad at katamtamang kapansanan sa atay sa mga malulusog na boluntaryo. Ang isang 20%   na pagbaba 

sa AUC at 10% na pagtaas sa Cmax ay naobserbahan sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa hepatic. Ang AUC at Cmax sa katamtamang hepatic impairment ay nadagdagan ng 6.5-fold at 5-fold, ayon sa 

pagkakabanggit. Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay hindi inirerekomenda sa katamtaman hanggang sa malubhang kapansanan sa atay.

Paglalarawan ng Produkto
Kanarb®Ang Film Coated Tablet 60mg ay isang dilaw
Ang tablet 60mg ay nakaukit ng "BR" at mayroong split line sa gitna.
Kanarb®Ang Film Coated Tablet 120 mg ay isang orange na lm-coated na hexagonal na tablet, na ang harap na bahagi nito ay may nakaukit na "FMS12". Ang likod ng Kanarb®Ang 
Film Coated Tablet 120mg ay nakaukit ng "BR" at mayroong split line sa gitna.

lm-coated hexagonal tablet, ang harap na bahagi nito ay nakaukit ng "FMS6". Ang likod ng Kanarb®Pinahiran ng Pelikula

Pharmacodynamics/Pharmacokinetics
Mga Katangian ng Pharmacokinetic ng Fimasartan 
Pagsipsip
Ang oras sa pinakamataas na konsentrasyon ng plasma (Tmax) kasunod ng solong oral na pangangasiwa ng masartan sa mga dosis na 20 - 480 mg sa malusog na mga paksa ay umabot sa 0.5 - 3 oras na may terminal na 

kalahating buhay (t1/2) ay 5 - 16 na oras. Ang mga katulad na resulta ay nakuha sa mga pasyente na may hypertension, ibig sabihin, ang Tmax ay umabot sa 0.5 - 1.3 na oras at ang t1/2 ay 7 - 10 oras kasunod ng masartan 

administration sa mga dosis na 20 - 180 mg. Ang ilang mga paksa ay nagpakita ng pangalawang rurok, at ang kabuuang sistematikong pagkakalantad tulad ng nasuri ng lugar sa ilalim ng curve ng konsentrasyon-oras ay linear 

(ibig sabihin, independiyenteng dosis). Ang index ng akumulasyon ay 1.20 - 1.26 at 1.02 - 1.08 para sa malusog na mga paksa at mga pasyente, ayon sa pagkakabanggit. Ang ganap na bioavailability ng masartan sa malusog na 

mga paksa kasunod ng 60 mg oral administration kumpara sa 30 mg intravenous infusion ay tinatayang 19%.

Sinusuportahan ng mga resultang ito ang paniwala na ang oral masartan ay mabilis na nasisipsip, may mga linear na pharmacokinetic na pro les na higit sa 20 – 480 mg na dosis, at ang akumulasyon ay minimal kapag iniinom 

isang beses araw-araw. Samakatuwid, ang kabuuang systemic exposure ay madaling mahulaan para sa bawat dosis, na tumutulong sa pagtaas ng katiyakan tungkol sa ligtas at epektibong paggamit ng

masartan sa isang klinikal na setting. 
Pamamahagi at Pagbubuklod ng Protina
Ang in vitro na protina na nagbubuklod sa plasma ng tao ay umabot sa 95.6 - 97.2% sa mga konsentrasyon ng masartan na 0.01 - 100 μg / mL, na hindi nakasalalay sa dosis. Ang mga resultang ito ay 
katulad ng nakuha sa aso at daga gamit ang mga pamamaraang in vitro at ex vivo.

Mga Pakikipag-ugnayan sa Iba Pang Mga Gamot at Iba Pang Mga Uri ng Pakikipag-ugnayan
1) Potassium supplements at potassium-sparing diuretics: Ang serum potassium ay maaaring dagdagan ng Kanarb®Mga Film Coated Tablet at iba pang mga gamot na nagdudulot ng mga epekto sa 
renin-angiotensin system kapag pinagsama-samang pinangangasiwaan ng potassium-sparing diuretics (hal., spironolactone), potassium supplement, mga alternatibong asin na naglalaman ng 
potassium, at mga gamot na maaaring magpapataas ng serum potassium (hal., heparin) .
2) Ang epekto ng pagpapababa ng presyon ng dugo ng Kanarb®Maaaring dagdagan ang mga Film Coated Tablet kapag pinagsama-sama ang iba pang mga antihypertensive agent, kabilang ang diuretics. Kapag ang mataas na 

dosis ng diuretics ay ginamit dati, na humahantong sa isang estado ng pagkaubos ng dami, ang labis na pagbaba ng presyon ng dugo ay maaaring mangyari sa pagsisimula ng Kanarb®Paggamot ng Film Coated Tablets.

3) Lithium: Naiulat ang nababaligtad na pagtaas sa mga antas ng serum lithium at mga toxicity kapag ginamit ang lithium kasama ng mga inhibitor ng angiotensin converting enzyme samantalang ang 
mga reaksyong iyon ay napakabihirang naiulat kung sakaling ang angiotensin II receptor antagonist ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng lithium. Bagaman ang co-administration ng lithium 
kasama si Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay karaniwang hindi inirerekomenda, kung kinakailangan, kinakailangan ang malapit na pagsubaybay sa mga antas ng lithium.
4) Non-steroidal anti-in ammatory drugs (NSAIDs): Kapag ang isang NSAID (hal., aspirin, COX-2 inhibitors) ay sabay-sabay na pinangangasiwaan, ang epekto sa pagpapababa ng presyon ng dugo ng isang angiotensin II receptor 

antagonist ay maaaring mabawasan. Ang pagkasira ng napinsalang pag-andar ng bato (kabilang ang talamak na pagkabigo sa bato, bagama't nababaligtad,) ay naiulat kapag ang isang angiotensin II receptor antagonist ay 

sabay-sabay na pinangangasiwaan ng isang COX inhibitor sa ilang mga pasyente na may kapansanan sa bato (hal., mga dehydrated na pasyente at mga matatandang pasyente na may kapansanan sa bato). Samakatuwid, ang 

pag-iingat ay kailangang gamitin kapag kasama ang pangangasiwa ng Kanarb®Mga Film Coated Tablet na may mga NSAID, lalo na sa mga matatandang pasyente. Ang sapat na hydration ay kinakailangan sa kasong ito, at ang 

pag-andar ng bato ay dapat na maingat na subaybayan.

5) Hydrochlorothiazide: Walang makabuluhang interaksyon ng pharmacokinetic na gamot sa pagitan ng Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet at hydrochlorothiazide ay natagpuan kapag pinagsamang pangangasiwa.

6) Amlodipine: Walang makabuluhang interaksyon ng pharmacokinetic na gamot sa pagitan ng Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet at amlodipine ay natagpuan kapag pinagsamang pangangasiwa.

7) Ang dual blockade ng RAS na may angiotensin receptor blockers, ACE inhibitors, o aliskiren ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng hypotension, syncope, hyperkalemia, at mga pagbabago sa 
renal function (kabilang ang acute renal failure) kumpara sa monotherapy. Sa pangkalahatan, iwasan ang pinagsamang paggamit ng RAS inhibitors. Huwag i-co-administer ang aliskiren sa Kanarb®Mga 
Film Coated Tablet sa mga pasyenteng may diabetes o renal impairment (GFR <60 mL/min). Mag-co-administer ng ACE inhibitor kasama si Kanarb®Ang Film Coated Tablets ay hindi inirerekomenda at 
iniiwasan ang paggamit ng ACE inhibitor na may Kanarb®Mga Film Coated Tablet sa mga pasyente na may diabetic nephropathy.

Metabolismo
Ang pag-aaral sa vitro ay nagpakita na ang CYP3A4 ay pangunahing kasangkot sa masartan metabolism. Ang Fimasartan ay hindi ipinakita na pumipigil o mag-udyok sa iba pang mga enzyme ng CYP. 
Ang parent na gamot ay ≥ 85% ng masartan moieties na natagpuan sa plasma ng tao na may ilang metabolites na natukoy, na sumusuporta sa paniwala na ang pharmacological action ng masartan ay 
pangunahing hinihimok ng parent na gamot. Ang pinaka-masaganang nagpapalipat-lipat na metabolites ng masartan sa plasma sa malusog na mga lalaki ay nakilala bilang desulfomasartan at

masartan-S-oxide. Ang mga metabolite na ito ay umabot ng humigit-kumulang 14% (bawat 7%) ng kabuuang pagkakalantad na nauugnay sa droga. Walang magulang o metabolite ang nasuri sa dumi ng tao; gayunpaman, 

ang metabolismo sa vivo ng masartan ay malamang na minimal dahil ang sistematikong antas ng pagkakalantad ng masartan ay mahinang nadagdagan ng mga partikular na CYP3A4 inhibitors. Ang mga kanais-nais na 

pharmacokinetic na katangian ng masartan ay nagbibigay-daan sa ligtas na paggamit nito sa isang klinikal na setting.

Pag-aalis
Humigit-kumulang 3 - 5% ng dosis ng masartan ay nakuhang muli sa ihi sa pamamagitan ng 24 o 144 na oras na postdose kasunod ng oral administration sa mga malulusog na lalaki na paksa at mga 
pasyente na may hypertension. Samakatuwid, ang bato ay mas malamang na kasangkot sa pag-aalis ng masartan.

Ang mga epekto ng iba pang mga gamot sa Kanarb ®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula

1) Ketoconazole: Ang systemic exposure ng Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet, gaya ng sinusukat ng lugar sa ilalim ng concentration-time curve (AUC), ay nadagdagan ng humigit-kumulang dalawang 
beses nang sabay-sabay na pinangangasiwaan ng ketoconazole. Kailangang mag-ingat kapag ang Kanarb®Ang Film Coated Tablets ay sabay na pinangangasiwaan kasama ng ketoconazole.
2) Rifampicin o iba pang OATP1B1 transporter inhibitors: Kanarb®Ang Film Coated Tablets ay isang substrate ng OAT1 at OATP1B1. Nang si Kanarb®Ang Film Coated Tablets ay sabay na 
pinangangasiwaan ng rifampicin (OATP1B1 inhibitor), ang AUC ng Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay nadagdagan ng humigit-kumulang 4.6-fold. Samakatuwid, ang co-administration ng Kanarb®

Hindi inirerekomenda ang mga Film Coated Tablet na may rifampicin. Kapag pinagsama-samang pinangangasiwaan kasama ng iba pang OATP1B1 transporter inhibitors (hal., cyclosporine), ang 
systemic exposure ng Kanarb®Maaaring tumaas ang mga Film Coated Tablet, at kailangan ang pag-iingat.

Epekto ng Pagkain

Ang isang paunang paggalugad ay ginawa sa isang phase I na pag-aaral na isinagawa sa UK para sa epekto ng pagkain sa mga pharmacokinetics ng masartan, at walang epekto sa pagkain ang nabanggit. Ang isang pormal na 

pag-aaral ng epekto ng pagkain ay isinagawa sa South Korea, kung saan ang mga pagtatantya ng punto para sa mga geometric na mean ratio ng AUC0-∞ at Cmax na may at walang pagkain ay 0.6371 at 0.3481, ayon sa 

pagkakabanggit, na nagmumungkahi ng epekto ng pagkain.

ang presyon ay mahusay na naitatag at ito ay medyo naobserbahang 

epekto ng pagkain sa mga pharmacokinetics ng

pagsipsip ng masartan. Gayunpaman, dahil sa ugnayan ng exposure-response ng masartan sa pagbabawas ng dugo sa higit sa 
therapeutically recommended na mga dosis na 60 - 120 mg, at tumagal ng 2 - 4 na linggo bago magkaroon ng epekto sa droga, ang 
masartan ay itinuturing na hindi gaanong malaki upang bigyang-katwiran ang pagsasaayos ng dosis sa pagkain.

Mga Katangiang Pharmacokinetic sa mga espesyal na populasyon Ang mga epekto ng Kanarb ®Mga Film Coated Tablet sa iba pang mga gamot
1) Warfarin: Ang mga pharmacokinetics at pharmacodynamics ng warfarin ay hindi gaanong naapektuhan ng co-administered Kanarb®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula.
2) Atorvastatin: Ang AUC ng atorvastatin at ang aktibong metabolite nito ay hindi naapektuhan ng coadministered Kanarb®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula. Ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma (Cmax) ng 

atorvastatin at ang aktibong metabolite nito ay nadagdagan ng 1.9-tiklop at 2.5-tiklop, ayon sa pagkakabanggit.

3) Digoxin: Ang pharmacokinetics at creatinine clearance ng digoxin ay hindi naapektuhan ng co-administered Kanarb®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula. Ang Cmax ng digoxin ay tumaas ng 30%. Maaaring kailanganin ang 

malapit na pagsubaybay sa antas ng digoxin kapag pinangangasiwaan kasama ng Kanarb®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula. 4) Iba pang mga pakikipag-ugnayan sa droga: Kanarb®Hindi pinipigilan o hinihimok ng mga Film 

Coated Tablet ang CYP450 enzymes.

Matatandang Paksa
Ang mga matatandang paksa (ibig sabihin, may edad na ≥ 65 taong gulang) ay may 1.69 beses na mas mataas na pagkakalantad sa system kaysa sa mga kabataan. Gayunpaman, dahil ang aktibidad ng renin-angiotensin system 

(RAS) sa mga matatanda ay karaniwang mas mababa kaysa sa mga young adult, ang mas mataas na systemic exposure ay mas malamang na magresulta sa mas malaking pagbaba ng presyon ng dugo. Ang palagay na ito ay 

madalas na pinagtibay sa iba pang mga angiotensin receptor blocker. Sa katunayan, ang pagbabawas ng presyon ng dugo sa mga matatandang paksa na nakatala sa mga therapeutic masartan na klinikal na pagsubok ay ayon 

sa bilang na mas maliit kaysa sa nakita sa mga <65 taong gulang. Bilang karagdagan, walang pagkakaiba sa mga pro les sa kaligtasan ang nabanggit sa pagitan ng mga matatanda at kabataang paksa. Ang mga resultang ito ay 

sama-samang sumusuporta sa paniwala na ang pagtaas ng sistematikong pagkakalantad sa mga matatandang paksa ay may mas kaunting klinikal na kabuluhan,

Pakikipag-ugnayan sa Droga

Ang potensyal na interaksyon ng pharmacokinetic na gamot para sa masartan ay sinisiyasat gamit ang mga gamot na maaaring sabay na gamitin sa mga 
gamot na antihypertensive tulad ng hydrochlorothiazide at amlodipine ay hindi nagpakita ng makabuluhang pakikipag-ugnayan ng pharmacokinetic sa
ligtas na gamitin kasama ng hydrochlorothiazide at amlodipine nang walang pagsasaayos ng dosis upang makamit ang karagdagang pagbaba ng presyon ng dugo sa mga hindi 
tumutugon nang maayos sa mga gamot na ito na antihypertensive lamang.
Gayundin, ang atorvastatin, digoxin at warfarin, na kadalasang ginagamit sa mga pasyente na may hypertension, ay hindi nagpakita ng clinically signicant na pharmacokinetic na pakikipag-ugnayan ng gamot sa masartan, na 

nagbibigay-daan sa ligtas na sabay na paggamit nang walang pagsasaayos ng dosis.

Ang Ketoconazole, isang CYP3A4 inhibitor, ay nagpapataas ng systemic exposure ng masartan ng 2 fold, na itinuturing na mahinang pakikipag-ugnayan sa droga. Ang laki ng pakikipag-ugnayan ng gamot na ito ay hindi 

nangangailangan ng anumang pagsasaayos ng dosis para sa magkakasabay na paggamit, ngunit ang malapit na pagsubaybay sa mga pasyente ay maaaring irekomenda. Bilang karagdagan, ang rifampicin, isang malakas na 

inhibitor ng OATP1B1, ay nadagdagan ang systemic exposure ng masartan ng 4.6 na tiklop bilang nasuri gamit ang AUC. Dahil ang OATP1B1 ay kilala na gumaganap ng isang makabuluhang papel sa transportasyon ng 

masartan sa mga selula ng atay at ang rifampicin ay nag-uudyok din ng CYP3A4, hindi inirerekomenda ang co-administration ng rifampicin na may masartan.

Batay sa mga resultang ito, ang masartan ay maaaring ligtas na maibigay sa karamihan ng mga gamot sa mga pasyenteng may hypertension.

Gamitin sa panahon ng Pagbubuntis/Pagpapasuso
masartan sa magkakaibang mga klinikal na setting. 

masartan. Samakatuwid, maaari ang masartan
Pagbubuntis
Ang mga gamot na direktang kumikilos sa renin-angiotensin system ay maaaring magdulot ng fetal at neonatal morbidity at kamatayan kapag ibinibigay sa mga buntis na 
kababaihan. Ang paggamit ng mga gamot na direktang kumikilos sa renin-angiotensin system sa ikalawa at ikatlong trimester ng pagbubuntis ay nauugnay sa pinsala sa fetus at 
neonatal, kabilang ang hypotension, neonatal skull hypoplasia, anuria, reversible o irreversible renal failure, at kamatayan. Ang mga oligohydramnios ay naiulat din, marahil ay 
nagreresulta mula sa pagbaba ng paggana ng bato ng fetus; Ang mga oligohydramnios sa setting na ito ay nauugnay sa pagkontrata ng paa ng pangsanggol, craniofacial 
deformation, at hypoplastic lung development. Ang prematurity, intrauterine growth retardation at patent ductus arteriosus ay naiulat din, kahit na hindi malinaw kung ang mga 
pangyayaring ito ay dahil sa pagkakalantad sa gamot.®Dapat na ihinto ang mga Film Coated Tablet sa lalong madaling panahon. Ang mga masamang epektong ito ay hindi lumilitaw 
na nagresulta mula sa pagkakalantad sa intrauterine na gamot na limitado sa unang trimester. Ang mga ina na ang mga embryo at fetus ay nalantad sa isang angiotensin II receptor 
antagonist lamang sa unang trimester ay dapat na ipaalam. Gayunpaman, kapag nabuntis ang pasyente, dapat payuhan ng mga doktor ang pasyente na ihinto ang paggamit ng 
Kanarb.®Mga Film Coated Tablet sa lalong madaling panahon. Ang mga sanggol na may mga kasaysayan ng in utero exposure sa isang angiotensin II receptor antagonist ay dapat 
na maingat na obserbahan para sa hypotension, oliguria, at hyperkalemia.

Pharmacokinetics ng Populasyon
Ang isang pormal na pagsusuri sa pagmomodelo ng pharmacokinetic-pharmacodynamic ng populasyon ay isinagawa gamit ang data na nakuha mula sa dalawang phase I na pag-aaral (mga malulusog na paksa), na isinagawa 

sa UK, at isang maagang pag-aaral ng phase II (mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang hypertension), na isinagawa sa South Korea. Bilang karagdagan, ang isang back-of-the-envelope na uri ng pagsusuri sa 

pharmacokinetic ng populasyon ay isinagawa gamit ang mga konsentrasyon na nakolekta sa pag-aaral ng ABPM.

Ang mga parameter ng pharmacokinetic ng populasyon na nagmula sa pormal na pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon ay katulad ng mga tinantyang gamit ang diskarte sa pagsusuri na hindi 
kompartimento. Ang mga parameter ng pharmacokinetic ng populasyon ng Fimasartan ay hindi gaanong naapektuhan ng lahi, kasarian, o glomerular ltration rate (GFR). Sa halip, ang timbang ng 
katawan, bilirubin at edad ay mga signi cant covariates. Dahil ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng paksa (BSV) sa konsentrasyon ng masartan na nagbubunga ng 50% ng pinakamataas na pagbabawas ng 
presyon ng dugo (ibig sabihin, EC50) ay malaki (ibig sabihin, 130 - 140%), ang mga makabuluhang covariates sa mga parameter ng pharmacokinetic ay mas malamang na nakakaapekto sa lawak ng 
pagbabawas ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng masartan.
Samakatuwid, walang pagsasaayos ng dosis para sa masartan ay ginagarantiyahan batay sa mga covariates. Ang mga katulad na natuklasan ay nakuha sa back-of-the-envelope na pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon, 

ibig sabihin, ang taas ay natukoy bilang isang makabuluhang covariate, ngunit walang pagsasaayos ng dosis batay sa taas ang kinakailangan.

Sinusuportahan ng mga resultang ito ang paniwala na ang pagsasaayos ng dosis para sa masartan batay sa mga panlabas at intrinsic na kadahilanan ng indibidwal ay hindi kinakailangan upang gamutin ang mga pasyente na 

may hypertension. Sa halip, ang pagsasaayos ng dosis batay sa tugon sa paggamot (ibig sabihin, pagbabawas ng presyon ng dugo) ay magiging mas praktikal sa isang klinikal na setting.

Pagpapasuso
Hindi alam kung ang Kanarb®Ang Film Coated Tablets ay excreted sa gatas ng tao, ngunit Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay pinalabas sa gatas ng mga lactating na daga; 
samakatuwid, hindi inirerekomenda na pangasiwaan ang Kanarb®Mga Film Coated Tablet sa mga nanay na nagpapasuso. Dapat gumawa ng desisyon kung ihihinto ang pag-aalaga 
o ihinto ang Kanarb®Film Coated Tablets, isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina.

Masamang Epekto/Hindi Kanais-nais na Epekto
Ang kaligtasan ng Kanarb®Ang Film Coated Tablets ay nasuri sa 406 na mga pasyente, na nakatanggap ng Kanarb®Mga Film Coated Tablet sa hanay ng dosis na 60 hanggang 120 mg para sa 4 hanggang 12 na linggo, mula sa 

kabuuang 852 mga pasyente na may mahahalagang hypertension, na nakatala sa mga klinikal na pagsubok at karapat-dapat para sa pagsusuri sa kaligtasan (ibig sabihin, ang database ng kaligtasan). Mayroong 85 mga 

pasyente na tumanggap ng Kanarb®Mga Film Coated Tablet sa loob ng 6 na buwan o mas matagal pa. Karamihan sa mga salungat na kaganapan ay banayad hanggang katamtaman, lumilipas, at ang rate ng paglitaw ay hindi 

nauugnay sa dosis. Ang pinaka-madalas na naiulat na masamang mga kaganapan ay sakit ng ulo at pagkahilo. Ang mga salungat na reaksyon ay ibinubuod sa ibaba (ibig sabihin, ang mga salungat na kaganapan ay itinuturing 

na talagang nauugnay, malamang na nauugnay, o posibleng nauugnay sa Kanarb®Film Coated Tablets), na iniulat sa mga klinikal na pagsubok ng Kanarb®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula.

Mga Masamang Reaksyon para sa Kanarb®Mga Tablet na Pinahiran ng Pelikula1)sa Clinical Experience System Organ Classification

Mga katangian ng pharmacodynamic ng Fimasartan
Sa panahon ng isang in vitro na pag-aaral, ang masartan ay natagpuang piling nagbubuklod sa AT1, na ipinakita rin sa mga di-klinikal na pag-aaral. Ang mga natuklasang ito ay nakumpirma rin sa phase 
I at phaseIIa na mga klinikal na pag-aaral kung saan natukoy ang mga pagbabago sa partikular na ARB, tulad ng elevation ng plasma renin activity (PRA), pagtaas ng AI at AII concentrations. Bilang 
karagdagan, ito ay mahusay na itinatag mula sa mga resulta ng phase II at III na mga klinikal na pag-aaral na ang mekanismo ng pagkilos na ito ay nauugnay sa epekto ng pagbaba ng presyon ng dugo.

Klase ng System Organ
Klasipikasyon Dalas2) Mga sintomas

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos
Karaniwan

Hindi karaniwan

Sakit ng ulo, pagkahilo

Syncope, sedation, migraine

Gastrointestinal disorder Hindi karaniwan

Hindi karaniwan

Dyspepsia, pagsusuka, pagduduwal, 
sakit sa itaas na tiyanPreclinical na data ng kaligtasan

Walang mga carcinogenenic effect ang naobserbahan kapag ang masartan ay ibinibigay nang pasalita nang hanggang 2 taon sa mga daga at daga. Ang pinakamataas na nasubok na dosis ay 100 mg/kg/d (mga daga) at 1,000 

mg/kg/d (mga daga), na kumakatawan sa 4 at 81 beses, ayon sa pagkakabanggit, ang pinakamataas na inirerekomendang dosis ng tao sa isang mg/m2batayan, sa pag-aakalang isang oral na dosis na 120 mg/d sa isang 60kg na 

paksa.

Walang nakitang mutagenicity o chromosomal aberration.
Ang Fimasartan ay walang masamang epekto sa reproductive performance ng lalaki o babaeng daga sa oral doses hanggang 1,000 mg/kg/d, kabilang ang fertility, early embryonic 
development, maternal function at neonatal development. Gayundin, walang teratogenic effect ang naobserbahan.

Mga pangkalahatang karamdaman at

mga kondisyon ng site ng pangangasiwa
Asthenia, pakiramdam ng dayuhan

Tumaas ang hepatic enzyme (nadagdagan ang ALT3), 
nadagdagan ang AST4)), nabawasan ang bilang ng 
platelet, pagtaas ng CPK5 ng dugo

Mga pagsisiyasat Hindi karaniwan

Mga karamdaman sa paghinga, 
thoracic at mediastinal

Hindi karaniwan Ubo

Indikasyon Musculoskeletal at
mga sakit sa connective tissue Hindi karaniwan

Panginginig ng kalamnan,
paninigas ng musculoskeletal

Kanarb®Ang Film Coated Tablets (Fimasartan Potassium Trihydrate) ay ipinahiwatig para sa paggamot ng mahahalagang hypertension. Balat at subcutaneous
mga karamdaman sa tissue

Hindi karaniwan

Hindi karaniwan

Hindi karaniwan

Pruritus, localized urticaria 

Hot ush, ushing

Erectile dysfunction

Inirerekomendang Dosis
Mga karamdaman sa vascular

• Matanda na Alta-presyon

Ang inirerekumendang paunang dosis ng Kanarb®Ang Film Coated Tablets ay 60 mg isang beses araw-araw na mayroon o walang pagkain. Kung ang presyon ng dugo ay hindi sapat na kontrolado sa 60 mg, ang dosis ng 

Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay maaaring tumaas sa 120 mg isang beses araw-araw. Hangga't maaari, inirerekomenda na ang Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay inumin nang sabay-sabay sa araw (hal., umaga).

Ang epekto ng pagpapababa ng presyon ng dugo ng Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay naroroon nang malaki sa loob ng 2 linggo, at ang pinakamataas na pagbabawas ay karaniwang natatamo pagkatapos ng 8 hanggang 12 linggo ng paggamot.

• Paggamit ng Geriatric

Walang paunang pagsasaayos ng dosis ang kinakailangan para sa mga matatandang pasyente (edad ≤ 70 taon)

• Pagkasira ng Bato
Walang paunang pagsasaayos ng dosis ang kinakailangan para sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang kapansanan sa bato (creatinine clearance 30 - 80 mL/min). Para sa malubhang pinsala sa bato 

(creatinine clearance < 30 mL/min), ang inirerekomendang paunang dosis ay 30 mg isang beses araw-araw at ang ang dosis ay hindi dapat lumampas sa 60 mg.

• Paghina ng Hepatic
Walang paunang pagsasaayos ng dosis ang kinakailangan para sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa hepatic. Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay hindi inirerekomenda sa mga pasyente na may katamtaman hanggang sa malubhang 

kapansanan sa atay.

• Paggamit ng Pediatric

Ang ef cacy at kaligtasan ng Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay hindi naitatag sa mga pasyenteng 18 taong gulang o mas bata.
• Mga Pasyenteng Naubos ang Dami ng Intravascular (hal., Mga pasyenteng tumatanggap ng mataas na dosis ng diuretics)

Para sa mga pasyente na ang intravascular volume ay naubos, na nasa panganib para sa symptomatic hypotension, ang paunang dosis ng 30 mg isang beses araw-araw ay inirerekomenda.

Reproductive system at mga 
karamdaman sa suso

1) Mga masamang pangyayari na may kaugnayan sa

2) Napakakaraniwan (≥1/10); karaniwan (≥1/100, < 1/10); hindi karaniwan (≥1/1,000, <1/100); bihira (≥1/10,000, <1/1,000); napakabihirang (<1/10,000); hindi alam (hindi matantya kapag gumagamit ng magagamit na 
impormasyon)
3) ALT = Alanine Aminotransferase 4) AST = Aspartate Aminotransferase 5) CPK = Creatine Phosphokinase

masartan potassium (Kanarb®) Ang mga lm-coated na tablet ay tiyak, malamang o posible

Overdose at Paggamot
Walang available na data tungkol sa labis na dosis ng Kanarb®Mga Film Coated Tablet sa mga tao. Ang pinaka-malamang na pagpapakita ng labis na dosis ay hypotension at tachycardia; bradycardia ay 
maaaring mangyari mula sa parasympathetic (vagal) stimulation. Kung dapat mangyari ang symptomatic hypotension, dapat magbigay ng suportang paggamot. Hindi alam kung ang Kanarb®Ang mga 
Film Coated Tablet ay inalis mula sa plasma sa pamamagitan ng hemodialysis.

Mga incompatibilities (para sa mga injection lang)
Hindi maaari

Kondisyon ng Imbakan
1) Protektahan mula sa liwanag. Huwag mag-imbak sa itaas ng 30°C.

2) Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay dapat na nakaimbak sa isang lugar na hindi maabot ng bata.

3) Repackaging ng Kanarb®ay hindi inirerekomenda dahil maaaring magdulot ito ng ilang aksidenteng maling label o masamang makaapekto sa kalidad ng produkto.Mode/Ruta ng Pangangasiwa
Upang kunin nang pasalita. Mga Form ng Dosis o Presentasyon
Contraindications 60mg Mga tabletang pinahiran ng pelikula : 3 paltos x 10 tab. / box 

120mg Mga tabletang pinahiran ng pelikula : 3 paltos x 10 tab. / kahonKanarb®Ang Film Coated Tablets ay kontraindikado sa mga sumusunod na pasyente : 1) 
Mga pasyenteng hypersensitive sa anumang bahagi ng produktong ito
2) Mga buntis o nagpapasusong mga ina [Tingnan ang mga buntis na ina (7.1) at mga nanay na nagpapasuso (7.2)]

3) Mga Pasyente sa Hemodialysis (walang karanasan sa populasyon na ito)

4) Mga pasyenteng may katamtaman hanggang sa matinding kapansanan sa atay

5) Mga pasyenteng may hepatobiliary obstruction
6) Mga pasyenteng may diabetes o kapansanan sa bato (GFR <60 mL/min) na umiinom ng aliskiren [Tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot (6)]

7) Mga pasyenteng may diabetic nephropathy na umiinom ng angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors [Tingnan ang Drug Interactions (6)].
8) Mga pasyenteng may genetic disorder tulad ng galactose intolerance, Lapp lactose de ciency, o glucose-galactose malabsorption (mula noong Kanarb®Ang mga Film Coated Tablet ay naglalaman ng lactose)

Pangalan at Address ng Manufacturer o May-ari ng Produkto
May-ari ng produkto:
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Head of ce Address : Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea 
Manufacturer
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Address ng Ansan Plant : 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Mga Babala at Pag-iingat May-hawak ng Pagpaparehistro ng Produkto

Ang mga gamot na direktang kumikilos sa rennin angiotensin system ay maaaring magdulot ng pinsala o kamatayan sa pagbuo ng fetus kapag ibinibigay sa isang buntis sa panahon ng ikalawa at ikatlong trimester. 

Samakatuwid, Kanarb®Dapat na ihinto ang mga Film Coated Tablet kapag natukoy ang pagbubuntis sa mga babaeng pasyente [Tingnan ang Pagbubuntis at Pagpapasuso].

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

Mga epekto sa driver o operating machine (kung kinakailangan)
Ang mga epekto ng Kanarb® Film Coated Tablets sa pagmamaneho at pagpapatakbo ng makinarya ay hindi pa napag-aralan. Gayunpaman, ang pag-aantok at pagkahilo ay maaaring mangyari

Petsa ng Pagbabago ng Package Insert
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