
זילנד ניו של נתונים גיליון

mL 2.5mgSIMDAX/ הזרקה תרכיז1.

.לבוזימנדן של ג"מ2.5  מכיל ל"מ כל וכמותי איכותי הרכב2.

 או בטא בקולטני תלויות שאינן חיוביות אינוטרופיות השפעות מייצרAMP  מחזורי.
, levosimendanהמגביר, לסידן רגיש גורם זהו. ייחודי פעולה אופן בעל אינוטרופי סוכן הוא 

 מכך כתוצאה. לסידן הלב שריר של הרגישות הגברת ידי על הלב התכווצות את
Levosimendan

 בשרירים-ATP ל רגישות אשלגן תעלות פתיחת ידי על, דם כלי מרחיב אפקט גם לו יש
.חלקים שרירים להרפיית שגורם מה, הדם כלי של חלקים
 ירידה עם מוגבר התכווצות לכוח מביא דם כלי ומרחיבות אינוטרופיות פעולות של השילוב
.הלב בשריר עומס ואחר קדם בעומס

-3-אוקסו-6-מתיל-4-טטרה-הידרו(1,4,5,6-[[4-)-רLevosimendan בשם כימי  נקרא((-)-
 משקל עם חומה-צהובה עד צהובה אבקה זוהי. פרופאנדיטריל]-הידרזונו]פניל)-פירידאזיניל

O הבא והמבנה:6נ12חC14 של אמפירית נוסחה280.3,  של מולקולרי

נ
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 המסיסות. בינונית ליפופילית תרכובת היאpH- ל"מ/ג"מ0.9 ) ל"מ(67  פוספט במאגר8  של.
Levosimendan וב, ל"מ/ג"מ7.8  באתנול, ל"מ/ג"מ0.04  היא מזוקקים במים שלו

6.1. סעיף ראה, עזר חומרי של מלאה לרשימה
תרופות טופס3.

.מתן לפני לדילול כתומה או צהובה, שקופה תמיסה הוא התרכיז

קליניים פרטים4.

טיפוליות התוויות4.1
 טיפול בהם במצבים(ADHF)  כרונית לב ספיקת באי מועד קצר לטיפול מיועדת סימדקס

 סעיף ראה( מתאימה נחשבת אינוטרופית תמיכה בהם ובמקרים, מספיק אינו קונבנציונלי
).פרמקודינמיקה5.1,
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מתן שיטת מתן ושיטת מינון4.2

 ניטור מתקני שבו חולים בבית להינתן צריך זה. בלבד חולים בבית לשימוש מיועד.
Simdax זמינים אינוטרופיים בחומרים שימוש עם ומומחיות נאותים

.מתן לפניmL 2.5mg Simdax/ של הזרקה תרכיז לדלל יש

 לכל באשר. בלבד פעמי חד לשימוש מיועדmL 2.5mg Simdax/ הזרקה תרכיז
 ושינוי חלקיקים לאיתור חזותית המדוללת התמיסה את בדוק, הפרנטרליים התכשירים

.מתן לפני צבע

 להשתמש וניתן, עוצמה אובדן אין אך, האחסון במהלך לכתום להפוך עשוי התרכיז צבע
.האחסון להוראות בהתאם בוצעו אם המצוין התפוגה תאריך עד במוצר

.מרכזית או היקפית בדרך להינתן וניתן בלבד ורידי תוך לשימוש מיועד העירוי

מינון לוח
 הקליני למצבו בהתאם אינדיבידואלי באופן הטיפול ומשך המינון את להתאים יש

.המטופל של ותגובתו

 דקות10  במשך המוזלף ג"ק/מיקרוגרם6-12  של העמסה במינון הטיפול את להתחיל ניתן
 מינון). פרמקודינמיקה5.1,  סעיף ראה( דקה/ג"ק/מיקרוגרם0.1  של רציף עירוי מכן ולאחר

 כלי במרחיבי במקביל המטופלים לחולים מומלץ ג"ק/מיקרוגרם6  של יותר הנמוך הטעינה
 יותר גבוהים העמסה מינוני. העירוי בתחילת שניהם או אינוטרופים או ורידיים תוך דם

 מוגברת לשכיחות קשורים להיות עשויים אך יותר חזקה המודינמית תגובה יפיקו זה בטווח
 עד30  תוך או הטעינה מינון עם המטופל תגובת את להעריך יש. לוואי תגובות של חולפת

דם לחץ יתר( מוגזמת נחשבת התגובה אם. קלינית שמתייעץ וכפי המינון מהתאמת דקות60
( הטיפול את להפסיק או דקה/ג"ק/מיקרוגרם-0.05 ל לרדת עשוי העירוי קצב), טכיקרדיה,

).לשימוש זהירות ואמצעי מיוחדות אזהרות4.4,  סעיף ראה

 חמורה כרונית לב ספיקת אי של חריף פיצוי חוסר עם בחולים עירוי של המומלץ הזמן משך
 לאחר ריבאונד תופעות או סובלנות של להתפתחות סימנים נצפו לא. שעות24  הוא

9  עד לראות וניתן שעות24  לפחות נמשכות המודינמיות השפעות. סימדקס עירוי הפסקת
4.4,  סעיף; פרמקודינמיקה5.1,  סעיף ראה( שעות24  של עירוי הפסקת לאחר ימים

 אחרות תרופות עם אינטראקציה4.5,  סעיף; לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות
).אינטראקציה של אחרות וצורות

 לרבות, דם כלי בחומרים במקביל בשימוש הניסיון. מוגבלSimdax  של חוזר במתן הניסיון
 יותר נמוך טעינה מינוןREVIVE,  בתוכנית. מוגבל), דיגוקסין למעט( אינוטרופיים חומרים

.הבסיס בקו נלווים וזואאקטיביים חומרים עם ניתנה) ג"ק/מיקרוגרם(6
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קשיש
.מבוגרים לחולים מינון התאמת נדרשת לא

כליות ליקוי
 להשתמש אין. בינוני עד קל כליות ליקוי עם בחולים בזהירות בסימדקס להשתמש יש

5.2,  סעיף ראה() דקה/ל"מ<30  קריאטינין פינוי( חמור כליות ליקוי עם בחולים בסימדקס
 זהירות ואמצעי מיוחדות אזהרות4.4,  סעיף; נגד התוויות4.3,  סעיף; פרמקוקינטיקה

).לשימוש

כבד ספיקת
 להשתמש אין. בינוני עד קל כבד ליקוי עם בחולים בזהירות בסימדקס להשתמש יש

4.3,  סעיף; פרמקוקינטיקה5.2,  סעיף ראה( חמור כבד ליקוי עם בחולים בסימדקס
).לשימוש זהירות ואמצעי מיוחדות אזהרות4.4,  סעיף; נגד התוויות

ילְדִָים
; פרמקוקינטיקה5.2,  סעיף ראה(18  לגיל מתחת ולמתבגרים לילדים סימדקס לתת אין

).לשימוש זהירות ואמצעי מיוחדות אזהרות4.4,  סעיף

זמנים ולוח עירוי הכנת
/ג"מSimdax 2.5  הזרקה תרכיז של ל"מ10  ערבבו, ל"מ/ג"מ-0.05 ה עירוי את להכין כדי

5%.) דקסטרוז( גלוקוז תמיסת של ל"מ500  עם ל"מ

 עירוי מינוני עבור והן הטעינה מינוני עבור הן מפורטים עירוי שיעורי מספקת1  טבלה
:סימדקס עירוי של ל"מ/ג"מ0.05  תכשיר של התחזוקה

1: שולחן
 במשך כעירוי ניתן הטעינה מינון

שעה/ל"מ( העירוי קצב עם דקות10
למטה)

)שעה/ל"מ( מתמשך עירוי קצב
החולה של

מׁשִקלָ
טוען)ג"ק(

מנָהָ
ג"ק/מיקרוגרם6

טעינה מינון
ג"ק/מיקרוגרם12

0.05
דקה/ג"ק/מיקרוגרם

0.1
דקה/ג"ק/מיקרוגרם

0.2
דקה/ג"ק/מיקרוגרם

4029582510
5036723612
6043864714
70501014817
805811551019
906513051122

1007214461224
1107915871326
1208617371429

/ג"מSimdax 2.5  הזרקה תרכיז של ל"מ5  ערבבו, ל"מ/ג"מ-0.025 ה עירוי את להכין כדי
5%.) דקסטרוז( גלוקוז תמיסת של ל"מ500  עם ל"מ

 עירוי מינוני עבור והן הטעינה מינוני עבור הן מפורטים עירוי קצבי מספקת2  טבלה
:סימדקס עירוי של ל"מ/ג"מ0.025  תכשיר עבור התחזוקה
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2: שולחן
 במשך כעירוי ניתן הטעינה מינון

שעה/ל"מ( העירוי קצב עם דקות10
למטה)

החולה של
מׁשִקלָ

)ג"ק(

)שעה/ל"מ( מתמשך עירוי קצב

טוען
טעינה מינון
ג"ק/מיקרוגרם12

0.05
דקה/ג"ק/מיקרוגרם

0.1
דקה/ג"ק/מיקרוגרם

0.2
דקה/ג"ק/מיקרוגרם

מנָהָ
ג"ק/מיקרוגרם6

405811551019
507214461224
608617371429
7010120281734
80115230101938
90130259112243

100144288122448
110158317132653
120173346142958

תאימות
:מחוברים ורידיים תוך בקווים נצפו לא הבאות והתרופותSimdax  עם התאמה אי

•
•
•

ל"מ/ג"מ10  פרוסמיד
ל"מ/ג"מ0.25  דיגוקסין
ל"מ/ג"מ0.1  טריניטרט גליצריל

התאמה אי
 לאלו פרט מדללים עם או אחרים רפואיים תכשירים עם זה תרופתי מוצר לערבב אין

.תאימות-  ומתן מינון; זמנים ולוח עירוי הכנת-  וניהול במינון המצוינים

דילול לאחר
.גo-25ב שעות24  למשך בשימוש ופיזית כימית יציבות הוכחה

 הסיכון את להפחית כדי. מיד במוצר להשתמש יש, מיקרוביולוגית מבט מנקודת
 את החזק, באחסון צורך יש אם. הדילול לאחר האפשרי בהקדם השתמש, המיקרוביולוגי

2o8-o.השימוש במהלך האחסון זמני, מיידי שימוש בו נעשה לא אם. שעות-24 מ יותר לא 
C המשתמש באחריות הם השימוש לפני האחסון ותנאי

.שעות24  על יעלה לא הדילול לאחר השימוש וזמן האחסון זמן

. בלבד אחד במטופל פעמי חד לשימוש מיועד המוצר. מיקרוביאלי אנטי חומר מכיל אינו
.שאריות כל השלך

הטיפול אחר מעקב
 במהלך לב וקצב דם לחץ, ג.ק.א אחר לעקוב יש, הנוכחית הרפואית לפרקטיקה בהתאם
 לאחר ימים3  לפחות אלו פרמטרים של ניטור מומלץ. השתן תפוקת את ולמדוד הטיפול

 ואמצעי מיוחדות אזהרות4.4,  סעיף ראה( קלינית יציב שהמטופל עד או העירוי סיום
 של ניטור מומלץ בינוני עד קל או בינוני עד קל כליות ליקוי עם בחולים). לשימוש זהירות

.לפחות ימים5  למשך כבד ליקוי
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נגד התוויות4.3
.העזר ממרכיבי אחד לכל או לסימדקס יתר רגישות

 אזהרות4.4,  סעיף; פרמקודינמיקה5.1,  סעיף ראה( וטכיקרדיה חמור דם לחץ תת
 או מילוי על המשפיעות משמעותיות מכניות חסימות). לשימוש זהירות ואמצעי מיוחדות

 ופגיעה) דקה/ל"מ<30  קריאטינין פינוי( חמור כליות ליקוי. שניהם או החדרים יציאת
.פוינטס דה טורסאדס של היסטוריה. בכבד חמורה

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4
 עלולה, הטיפול בתחילת יותר בולטת להיות שעלולה, סימדקס של המודינמית השפעה

 בזהירות בסימדקס להשתמש יש לכן, והדיאסטולי הסיסטולי הדם בלחץ ירידה להיות
 משטרי. דם לחץ לפרק. נמוך בסיכון או נמוך דיאסטולי או סיסטולי דם לחץ עם בחולים

 ומשך המינון את להתאים הרופאים על. אלו לחולים מומלצים יותר שמרניים מינון
 מינון4.2,  סעיף; פרמקודינמיקה5.1,  סעיף ראה( המטופל של ולתגובתו למצבו הטיפול
 של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציה4.5,  סעיף; מינון לוח–  מתן ושיטת

).אינטראקציה

 לתקן יש-Simdax, ל התגובה את להגביל עלולה הלב מילוי בלחץ מוגזמת שירידה מכיוון
 שינויים נצפו אם. פרנטרליים נוזלים מתן ידי עלSimdax  עירוי לפני חמורה היפווולמיה

.העירוי את להפסיק או העירוי קצב את להפחית יש, הלב בקצב או הדם בלחץ מוגזמים

 נמשכות ריאתי נימי טריז ולחץ הלב תפוקת על המודינמית מבחינה חיוביות השפעות
 כל של המדויק הזמן משך). שעות24  למשך( עירוי הפסקת לאחר שעות24  לפחות

 כלל בדרך נמשכות הדם לחץ על ההשפעות, זאת עם, נקבע לא ההמודינמיות ההשפעות
 של מנוכחותם בחלקו נובע זה. ימים7-9  למשך הלב קצב על וההשפעות ימים3-4

 הפסקת לאחר שעות-48 כ שלהם המקסימלי הפלזמה לריכוז המגיעים, פעילים מטבוליטים
 להשפעות להוביל עלולות הפעילים המטבוליטים סילוק עם אינטראקציות. העירוי

 לאחר ימים3  לפחות פולשני לא ניטור מומלץ. יותר וממושכות יותר בולטות המודינמיות
.קלינית יציב שהמטופל עד או העירוי סיום

 רק. בינוני עד קל או בינוני עד קל כליות ליקוי עם בחולים בזהירות בסימדקס להשתמש יש
 עלול לקוי כליות או כבד תפקוד. לקוי כליות תפקוד עם בחולים זמינים מוגבלים נתונים
 יותר בולטות המודינמיות להשפעות לגרום שעלול מה, המטבוליט של מוגבר לריכוז להוביל

.יותר וממושכות

 אשלגן ריכוזי לתקן יש, לפיכך. בסרום האשלגן בריכוז לירידה לגרום עלולSimdax  עירוי
 כמו. הטיפול במהלך בסרום אשלגן אחר לעקוב וישSimdax  מתן לפני בסרום נמוכים
 בהמוגלובין בירידה מלווה להיות עשוי סימדקס של עירוי, לב ספיקת לאי אחרות תרופות

.ובהמטוקריט
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.במקביל ואנמיה איסכמית דם וכלי לב מחלת עם בחולים זהירות לנקוט ויש

 עם פרוזדורים פרפור, טכיקרדיה עם בחולים בזהירותSimdax  בעירוי להשתמש יש
.חיים מסכנות להיות שעלולות קצב הפרעות או הלב חדרי של מהירה תגובה

 כולל, דם כלי בחומרים במקביל בשימוש הניסיון. מוגבלSimdax  של חוזר בטיפול הניסיון
 עבור והסיכון התועלת את להעריך יש. מוגבל), דיגוקסין למעט( אינוטרופיים חומרים
 בזהירות-Simdax ב להשתמש יש, הנוכחית הרפואית לפרקטיקה בהתאם. הבודד המטופל
.דם לחץ ליתר מוגבר סיכון עקב ורידי תוך וזואאקטיביים אחרים תכשירים עם בשימוש

 כלילית איסכמיה עם בחולים צמוד ג"אק ניטור ותחת בזהירות-Simdax ב להשתמש יש
 לתרופות במקביל ניתנת כאשר או, לאטיולוגיה קשר ללא ארוךQTc  מרווח, מתמשכת

).יתר מנת4.9,  סעיף ראה(-QTc ה מרווח את שמאריכות

-Simdax ב השימוש על זמין מידע אין. נחקר לא קרדיוגני בהלם-Simdax ב השימוש
 מסתם ספיקת אי, היפרטרופית קרדיומיופתיה, מגבילה קרדיומיופתיה: הבאות בהפרעות

.ימין חדר ואוטם לבבית טמפונדה, הלב בשריר קרע, חמורה מיטרלי

 בילדים בסימדקס בשימוש מאוד מוגבל ניסיון שקיים מכיוון לילדים סימדקס לתת אין
).פרמקוקינטיקה5.2,  סעיף ראה(18  לגיל מתחת נוער ובני

 הממתינים בחוליםSimdax  של חמורה לב ספיקת באי בשימוש זמין מוגבל ניסיון
.לב להשתלת

לכ ערך שווה אשר, ל"מ5  של בקבוקון בכל) מים נטול אתנול( אלכוהול ג"מ3925  מכילה זו תרופה
. יין ל"מ41.3  או בירה ל"מ-99.2 ל שווה זו תרופה של ל"מ5  של אחד בבקבוקון הכמות. נפח-98%
.מאלכוהוליזם לסובלים מזיק

 כבד מחלת עם חולים כגון גבוה בסיכון וקבוצות ילדים, מניקות או הרות בנשים בחשבון לקחת יש
.אפילפסיה או

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
 אדם לבני מיוחדת סכנה גילו לא וגנוטוקסיות כללית רעילות על קונבנציונליים מחקרים
.טווח קצר בשימוש

 כללית להפחתה גרם הוא אך, טרטוגני היה לאlevosimendan , חיים בעלי על במחקרים
 העצם של חריגה התפתחות עם וארנבות חולדות של בעוברים ההתבגרות במידת

 הפחיתlevosimendan , המוקדם ההריון ובמהלך לפני במתן. בארנבת העל-אוקסיפיטלית
 הספיגות מספר את והגדיל להמלטה והגורים ההשתלות, הצהוב הגוף מספר את

.קליניות חשיפה ברמות נראו ההשפעות. בנקבה ההשתלה לאחר ואיבודים המוקדמות

.האם לחלב הופרש לבוזימנדן, חיים בבעלי במחקרים
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אינטראקציה של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציה4.5
ש סביר לא כי הראו אנושיים כבד של במיקרוזומים המשתמשים במבחנה מחקרים

levosimendan-המחולפים חומרים עם תרופתיות בין משמעותיות לאינטראקציות יגרום 
 שונים לאיזופורמים שלו לכאורה הנמוכה הזיקה בשל )P450 )CYP ציטוכרום אנזימי ידי על
).פרמקוקינטיקה5.2,  סעיף ראה(CYP  של

 כי לשלול ניתן לא ולכן, במבחנהCYP2C8  של מעכב הואLevosimendan  כי הוכח
levosimendanהמחולקות, במקביל הניתנות תרופות של החשיפה את להגביר יכול 

 מצעים עםlevosimendan  של משותף ממתן להימנע יש, לכןCYP2C8.  ידי על בעיקר
-enzalutamide וloperamide, pioglitazone, repaglinide  כגוןCYP2C8  של רגישים
.האפשר במידת

 אחרות ותרופותOR -1896-וOR 1855- הפעילים המטבוליטים בין אפשרית אינטראקציה
 וממושכות יותר בולטות המודינמיות להשפעות להוביל עשויה המודינמיות השפעות בעלות

 לאחר כלל בדרך הנראים הימים-7-9 מ יותר ארוך להיות יכול הזו ההשפעה משך. יותר
.סימדקס עירוי

 דיגוקסין עירוי שקיבלו חולים של אוכלוסייה בניתוח פרמקוקינטיות אינטראקציות נצפו לא
 אובדן ללא בטא חוסמי חומרים המקבלים בחולים לשמש יכולSimdax  עירוי. וסימדקס

 בריאים במתנדביםlevosimendan - וmononitrate isosorbide  של משותף מתן. יעילות
 במקביל טיפול. אורתוסטטית דם לחץ ליתר התגובה של משמעותית להגברה הביא

.סימדקס של ההמודינמיקה או הפרמקוקינטיקה על השפיע לא בקפטופריל

. אחרות תרופות של ההשפעות את לשנות עשויה זה תרופתי במוצר האלכוהול כמות
 עשויות האלכוהול השפעות, שעות24  במשך לאט כלל בדרך ניתנת זו שתרופה מכיוון
.מופחתות להיות

 עם בשימוש בזהירות-levosimendan ב להשתמש יש, הנוכחית הרפואית לפרקטיקה בהתאם
.דם לחץ ליתר מוגבר סיכון עקב ורידי תוך וזואאקטיביים אחרים תכשירים

פוריות והנקה הריון, פוריות4.6

.זמינים נתונים אין

הרֵיָֹון
 השפעות הראו חיים בבעלי מחקרים. בהריון בנשים בסימדקס בשימוש ניסיון אין

: לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4,  סעיף ראה( רבייה על רעילות
 רק בהריון בנשים בסימדקס להשתמש יש, לכן). בפוריות ופגיעה מוטגנזה, קרצינוגנזה

.לעובר האפשריים הסיכונים על גוברת האם עבור התועלת אם

חלֲבִָיּות
להניק צריכות לא סימדקס המקבלות נשים, לכן, אם בחלב מופרש סימדקס אם ידוע לא

.

 אין במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7
.זמינים נתונים

רצויות לא תופעות4.8
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 תגובות חוו מהחוליםREVIVE 53%),  תוכנית(ADHF  עבור פלצבו מבוקרי קליניים בניסויים
.ראש וכאבי דם לחץ תת, חדרית טכיקרדיה היו שבהן השכיחות, לוואי

, שליליות תגובות חוו מהחוליםADHF )SURVIVE(, 18%  דובוטמין מבוקר קליני בניסוי
 חוץ-סיסטולות, דם לחץ יתר, פרוזדורים פרפור, חדרית טכיקרדיה היו שבהן השכיחות

.ראש וכאבי טכיקרדיה, חדריות

 במהלך מהמטופלים יותר או-1% ב שנצפו הלוואי תופעות את   מתארת הבאה הטבלה
וII, SURVIVE, LIDO, RUSSLAN, 300105 I, REVIVE REVIVE  של הקליניים הניסויים

 בניסויים שנראתה מזו גדולה הייתה בודד בניסוי מסוים אירוע של השכיחות אם-3001024.
.בטבלה מדווחת יותר הגבוהה השכיחות, האחרים

, ותדירותם המערכת איברי סוג לפי מוצגים ללבוזימנדן קשורים לפחות הנחשבים האירועים
1/10).< 1/100,  (≥ שכיחים1/10),  (≥ מאוד שכיחים: הבאה במוסכמה שימוש תוך

3 שולחן
שלילי של סיכום

-300105/3001024/וREVIVE  תכניתSURVIVE,  קליני מחקר
/RUSSLAN LIDOמשולבים קליניים מחקרים

תגובות

מועדף טווחתדירותגוף מערכת
היפוקלמיהמׁשְּותףָתזונה והפרעות מטבוליזם

שינה נדודימׁשְּותףָפסיכיאטריות הפרעות

שכיח מאדהעצבים במערכת הפרעות
מׁשְּותףָ

ראֹׁש ּכאְבֵ
סחְרַחֹורתֶ

חדרית טכיקרדיהשכיח מאדלב הפרעות

הלב שריר איסכמיהמׁשְּותףָ
לב ספיקת אי

פרוזדורים פרפור

טכיקרדיה

חדרי
extrasystoles
אקסטרסיסטולים

דם לחץ יתרשכיח מאדדם כלי הפרעות

ׁשלִׁשּולמׁשְּותףָהעיכול במערכת הפרעות
הקֲָאָה
בחילה

עצירות

המֵֹוגלֹוּבִיןמׁשְּותףָחקירות
ירד

:השיווק לאחר לוואי תופעות
.סימדקס שקיבלו בחולים חדרים פרפור על דווח, השיווק שלאחר בניסיון

לוואי לתופעות חשד על דיווח
 מתמשך מעקב מאפשר הוא. חשוב התרופה אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על דיווח
 על לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע אנשי. התרופה של סיכון/התועלת מאזן אחר

reportinghttps://nzphvc.otago.ac.nz//לוואי לתופעות חשד כל
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יתר מנת4.9
 עם קליניים בניסויים. וטכיקרדיה דם לחץ ליתר לגרום עלולהSimdax  של יתר מנת

,Simdaxבחולים דופמין למשל( דם כלי תרופות באמצעות בהצלחה טופלה דם לחץ תת 
 הלב למילוי בלחצים מוגזמת ירידה). לב ניתוח לאחר בחולים ונוראדרנלין לב ספיקת אי עם

( גבוהים מינונים. פרנטרליים בנוזלים לטיפול וניתנת לסימדקס התגובה את להגביל עלולה
 ולעיתים הלב קצב את מגבירים שעות24  לאורך ועירוי) דקה/ג"ק/מיקרוגרם0.4  מעל או

, מתמשך ג"אק ניטור, סימדקס של יתר מנת של במקרהQTc.  מרווח להארכת קשורים
ופולשני בסרום אלקטרוליטים של ונשנות חוזרות קביעות

 של הפלזמה ריכוזי להגדלת מובילהSimdax  של יתר מנת. המודינמי ניטור לבצע יש
 הלב קצב על יותר וממושכת בולטת להשפעה להוביל שעלול מה, הפעיל המטבוליט
.התצפית תקופת של מקבילה הארכה המחייבת

 בטלפון הלאומי הרעלים למרכז לפנות נא יתר מנת ניהול בנושא ייעוץ לקבלת
764766( 0800.POISON )0800

פרמקולוגיים מאפיינים5.

פרמקודינמיות תכונות5.1
 להשפיע מבלי, עומס לאחר וגם מראש בעומס והפחתה מוגבר התכווצות לכוח גורמות.

 זה של הרלוונטיות. במבחנה סלקטיביותlevosimendan  הדיאסטולי התפקוד על לרעה
 והרחבת האינוטרופיות הפעולות, לב ספיקת אי עם בחולים. ברורה אינה טיפוליים בריכוזים

 פוספודיאסטראז מעכבי תכונות הוכיחIII  של בסידן התלויות החיוביות הדם כלי
. Levosimendanדם כלי של דם כלי להרחבת גורם ובכך, הדם כלי של חלק בשריר 

 ל רגישות אשלגן תעלות פותחATP- מערכתיים ורידים דם וכלי וכליליים מערכתיים
, levosimendanבנוסף. החדרים בהרפיית פוגע אינו אך הכיווץ כוח את מגביר 

. Levosimendanסידן תלוי באופן לבבי  Cמתכווצים חלבונים של הסידן רגישות את מגביר 
Levosimendan לטרופונין קישור ידי על

 יציבה ובלתי יציבה לב ספיקת אי עם ובמטופלים בריאים במתנדבים המודינמיים מחקרים
/מיקרוגרם(3  העמסה כמנת לווריד הניתןlevosimendan  של מינון תלוית השפעה הראו

). דקַהָ לכל ג"ק/מיקרוגרם0.2  עד(0.05  מתמשך ועירוי) ג"ק/מיקרוגרם24  עד ג"ק
 הפליטה חלק, השבץ נפח, הלב תפוקת את הגדילlevosimendan , לפלצבו בהשוואה

 לחץ, ריאתי נימי טריז לחץ, דיאסטולי דם לחץ, סיסטולי דם לחץ והפחתת הלב וקצב
.היקפיים דם כלי ותנגודת ימני פרוזדור

 כלילי מניתוח המתאוששים בחולים הכלילי הדם זרימת את מגבירLevosimendan  עירוי
 עליה ללא מושגים אלו יתרונות. לב ספיקת אי עם בחולים הלב שריר זלוף ומשפר

 באופן מורידlevosimendan  עירוי עם טיפול. הלב שריר החמצן בצריכת משמעותית
 את מעלה אינו הוא. לב ספיקת אי עם בחולים-1 אנדותלין של הדם רמות את משמעותי

.מומלצים עירוי בקצבי בפלזמה הקטכולמין רמות

כללי פרמקוקינטיות תכונות5.2
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0.05-0.2  הטיפולי המינון בטווח ליניארית היאlevosimendan  של הפרמקוקינטיקה
.דקה/ג"ק/מיקרוגרם

הפצה
ב קשורLevosimendan . ג"ק/ליטר-0.2 כ הוא )levosimendan )Vss של ההפצה נפח

 קשירת ערכיOR, -1896-וOR 1855- עבור. לאלבומין בעיקר, פלזמה לחלבוני-97-98%
.בחולים בהתאמה-42%, ו39%  היו הממוצעים החלבון

חומרים חילוף
 לציסטיינילגליצין צימוד ידי על מטבוליזם עוברlevosimendan  של מהמינון עיקרי חלק

 על במעי חומרים חילוף עובר מהלבוזימנדן-5% כ רקacetylated .N- או מחזורי וציסטאין
ל הפחתה ידי

 ההשפעה על השלכה לכך אין, זאת עם. איטיים באצילטורים מאשר יותר מעט גבוהים.
. גנטית נקבעת האצטילציה רמתOR 1896- מומלצים במינונים הקלינית ההמודינמית

 הפעיל למטבוליטOR .1896- המטבוליט של הריכוזים, מהירים באצטילטורים
-acetyltransferase Nחילוף עובר הסיסטמי הדם למחזור חוזרת ספיגה לאחר אשר 

OR( aminophenylpyridazinon ,)1855-ידי על בפלזמה חומרים

 מתן לאחר לזהות שניתן היחידים המשמעותיים המטבוליטים הסיסטמי הדם במחזור
levosimendan1855- הם OR1896-ו- .ORאלו מטבוליטים  vivo inמשקל לשיווי מגיעים 

אצטילN- ידי על הנשלטים, ודה-אצטילציה אצטילציה של מטבוליים ממסלולים כתוצאה

 בעוד, שולטOR 1855- המטבוליט, איטיים באצטילטורים. פולימורפי אנזים-2, טרנספראז
 שני של החשיפות סכום. שולטOR 1896- המטבוליט מהירים שבאצטילטורים

 בהשפעות הבדל ואין, ומהירים איטיים אצטילטורים בקרב דומה המטבוליטים
7-9  עד נמשכות( הממושכות ההמודינמיות ההשפעות. הקבוצות שתי בין ההמודינמיות

.אלו למטבוליטים מיוחסות) שעות24  למשךlevosimendan  עירוי הפסקת לאחר ימים

 את מעכבים אינםOR -1896-וlevosimendan, OR 1855- כי הראו במבחנה מחקרים
CYP2E1 CYP2D6, CYP2C19, CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2,או  CYP3A4בריכוזים 
 ולאOR 1855- ולאCYP1A1  מעכב אינוlevosimendan , בנוסף. המומלץ במינון שהושגו
-1896 ORמעכבים  CYP2C8או  .CYP2C9כי הוכח  Levosimendanשל מעכב הוא 

CYP2C8של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציות- 4.5  סעיף ראה( במבחנה 
 עם אדם בבני תרופתיות אינטראקציות מחקרי תוצאות). אינטראקציה

warfarin, felodipineכי אישרו ואיטראקונאזול  levosimendanמעכב אינו  CYP3Aאו 
,CYP2C9של ומטבוליזם  levosimendanממעכבי מושפע אינו .CYP3A

והפרשה סילוק
ו בשתן מופרש מהמינון54% . כשעה של חיים מחצית וזמן ג"ק/דקה/ל"מ-3.0 כ הוא הפינוי
) מהמינון(<0.05%  זניחות כמויות. שבוע תוך מופרש מהמינון-95% מ יותר. בצואה-44%

 נוצריםOR -1896-וOR 1855- במחזור מטבוליטים. שינוי ללא כלבוסימנדן בשתן מופרשות
 לאחר כיומיים מושגיםOR -1896-וOR 1855- עבור הפלזמה ריכוזי שיא. באיטיות ומסולקים

. שעות-75-80 כ הוא המטבוליטים של החיים מחצית זמןlevosimendan.  עירוי הפסקת
 סינון או צימוד עובריםOR, -1896-וlevosimendan, OR 1855- של פעילים מטבוליטים

.בשתן בעיקר ומופרשים, כליות
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.פוטנציאליות אינטראקציות לחזות ניתן לא

:מיוחדות אוכלוסיות
 בסימדקס בשימוש מאוד מוגבל ניסיון שקיים מכיוון לילדים סימדקס לתת אין:ילְדִָים

 של שהפרמקוקינטיקה כך על מצביעים מוגבלים נתונים18.  לגיל מתחת נוער ובני בילדים
Simdaxמבוגרים של לאלו דומה) שנים6  עד חודשים3  מגיל( בילדים בודדת מנה לאחר .

5.2,  סעיף ראה(. בילדים נחקרה לא הפעילים המטבוליטים של הפרמקוקינטיקה
).לשימוש זהירות ואמצעי מיוחדות אזהרות4.4,  סעיף; פרמקוקינטיקה

 ליקוי של שונות דרגות עם בנבדקים נחקרה סימדקס של הפרמקוקינטיקה: כליות ליקוי
 ליקוי עם בנבדקים דומה הייתה-Simdax ל החשיפה. לב ספיקת מאי סבלו שלא כליות
 עשויה-Simdax ל שהחשיפה בעוד, המודיאליזה שעברו ובנבדקים בינוני עד קל כליות
.חמור כליות ליקוי עם בנבדקים יותר נמוכה מעט להיות

ו, מעט גדלSimdax  של קשור הבלתי שהחלק היה נראה, בריאים לנבדקים בהשוואה
AUCs-1855- המטבוליטים של) OR1896-ו- (ORליקוי עם בנבדקים170%  עד גבוהים היו 
 על ומתון קל כליות ליקוי של ההשפעות. המודיאליזה שעברו ובמטופלים חמור כליות

 כליות ליקוי של מאלו פחותות להיות צפויותOR -1896-וOR 1855- של הפרמקוקינטיקה
.חמור

 טיפול של נטו וההשפעה) דקה/ל"מ-8-23 כ( נמוכים הדיאליזה מרווחי, לדיאליזה ניתנים.
5.2,  סעיף ראה(. קטנה אלו למטבוליטים הכוללת החשיפה על שעות4  של דיאליזה

 התוויות4.3,  סעיף; לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4,  סעיף; פרמקוקינטיקה
Simdax ש בעוד. לדיאליזה ניתן אינוOR-1855- וOR-1896-) נגד

Simdax  של לחלבונים בקשירה או בפרמקוקינטיקה הבדלים נמצאו לא:כבד ספיקת
1855- של הפרמקוקינטיקה. בריאים נבדקים לעומת בינונית או קלה שחמת עם בנבדקים

Simdax, OR1896-ו- ORבינוני כבד ליקוי עם ונבדקים בריאים נבדקים בין דומה  B) Class
-Pugh ,(Child1855- של חיסול של החיים מחצית זמן למעט OR1896-ו- ORמתארכים 

 אזהרות4.4,  סעיף; פרמקוקינטיקה5.2,  סעיף ראה(. בינוני כבד ליקוי עם בנבדקים. מעט
).נגד התוויות4.3,  סעיף; לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי

, גיל של השפעות הראה לא אוכלוסייה ניתוח:אוכלוסייה של פרמקוקינטיים ניתוחים
 שנפח גילה ניתוח אותו, זאת עם. סימדקס של הפרמקוקינטיקה על מין או אתני מוצא

.במשקל תלויים הכולל והפינוי הפיזור

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3
 ב לטיפולADHF- סמיות כפול, הבאים האקראיים הרב-לאומיים הקליניים בניסויים הוערכו:

Simdaxהיעילות. לב ספיקת אי חולי-2800 מ למעלה שכללו קליניים בניסויים הוערכה 
Simdax של והבטיחות

REIVIVE תוכנית

אני להחיות

אשרADHD  עם חולים-100 ב פלצבו מבוקר סמיות כפול פיילוט במחקר
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 נקודת ידי על שנמדדה כפי מועילה תגובה, שעות24  למשךSimdax  של עירוי קיבל
 בחולים נצפתה סטנדרטי טיפול בתוספת פלצבו פני על המורכבת הקלינית הסיום

.בסימדקס שטופלו

IIREIVIVE
 של דקות10  של טעינה מינון שקיבלו חולים-600 ב סמיות כפול פלצבו מבוקר מרכזי מחקר
-פרוטוקול ואחריו ג"ק/מיקרוגרם6-12
24  עד למשך דקה/ג"ק/מיקרוגרם-0.05-0.2 לlevosimendan  של מדורגת טיטרציה ציינו

 לאחר נשימה חסרי שנשארוADHD  עם בחולים הקליני במצב הטבה סיפקו אשר, שעות
.ורידי תוך משתן טיפול

 טיפול פלוסlevosimendan  של היעילות את להשוות תוכננהREVIVE  הקלינית התוכנית
-ADHF.ב בטיפול טיפול סטנדרטי פלוס לפלסבו סטנדרטי

מ נמוך שמאל חדר פליטת חלקADHF,  עם מאושפזים חולים כללו ההכללה קריטריוני
 הטיפולים כל. במנוחה נשימה וקוצר, הקודמים החודשים12  במהלך-35% ל שווה או-35%

 דרכי של חמורה חסימה כללו ההדרה קריטריוני. ורידי תוך מילרינון למעט, הותרו הבסיסיים
120  ≥ לב קצב או כספית מ"מ90  ≤ של סיסטולי דם לחץ, קרדיוגני הלם, החדרים יציאת

.מכני לאוורור דרישה או), דקות חמש לפחות מתמשכת( לדקה פעימות

 סווגו מהמטופלים יותר גדול ששיעור הוכיחו העיקרית הסיום נקודת של התוצאות
 שנמדד כפיvalue (p-(0.015  כמורעות סווגו מהחולים יותר קטן שיעור כאשר, כמשופרים

 שלוש לאורך הקליני למצב מתמשכים יתרונות המשקפת מורכבת קלינית קצה נקודת ידי על
 הופחתB  מסוג נטריאורטי פפטיד. ימים וחמישה שעות24 , שעות שש: זמן נקודות

 ימים חמישה ועד שעות24  לאחר סטנדרטי וטיפול פלצבו לעומת משמעותית
.(pvalue=0.001)

, סטטיסטית מובהק לא כי אם, יותר גבוה מעט תמותה שיעור היה סימדקס לקבוצת
 זיהו פוסט-הוקיים ניתוחים12%).  לעומת(15%  יום90  לאחר הביקורת לקבוצת בהשוואה

 הבסיס בקו כספית מ"מ60 <  דיאסטולי דם לחץ או כספית מ"מ100 <  סיסטולי דם לחץ
.לתמותה הסיכון את המגבירים כגורמים

לׂשִרְֹוד
 העריך, לדובוטמין לבוזימנדן בין שהשווה, רב-מרכזי, מקביל, דו-דמה, כפול-סמיות מחקר

 לא תגובה לאחר נוסף לטיפול נזקקו אשרADHF  עם חולים-1327 ב יום180  של תמותה
 כלל בדרך הייתה החולים אוכלוסיית. דם כלי מרחיבי או ורידיים תוך למשתנים מספקת

 ספיקת אי של קודמת היסטוריה ללא חולים, זאת עםII .REVIVE  במחקר למטופלים דומה
-90% כ. מכנית להנשמה הזקוקים חולים גם וכך), חריף הלב שריר אוטם, למשל( נכללו לב

.במנוחה נשימה קוצר עקב לניסוי נכנסו מהחולים

ודוlevosimendan  בין סטטיסטית מובהק הבדל הוכיחו לאSURVIVE  של התוצאות
butamine0.401  יום180  לאחר הסיבות מכל בתמותה(}-value 1.13[ p CI ]0.74,
0.91 )95% = Ratio .{Hazard4% 5  ביום בתמותה מספרי יתרון היה, זאת עם)

levosimendan6%  לעומת (dobutamineעבור  .levosimendanלאורך נמשך זה יתרון 
 אנשים באותם ביותר בולט והיה) דובוטמין14%  לעומתlevosimendan (12%  הימים31

 נמוך בסיס דם לחץ עם מטופלים, הטיפול קבוצות בשתי. בטא חוסמי בסיס טיפול שקיבלו
של יותר גבוהים שיעורים חוו
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.יותר גבוה דם לחץ עם אלה מאשר תמותה

LIDO
 גם כמו, שבץ ובנפח הלב בתפוקת מינון תלוית לעלייה מובילLevosimendan  כי הוכח

בריאת מינון תלוית לירידה

.כוללת היקפית והתנגדות ממוצע עורקי לחץ, נימי טריז לחץ

 חלק( נמוכה בתפוקה חמורה לב ספיקת אי עם חולים203 , כפול-סמיות רב-מרכזי בניסוי
 מ"מ15 > (PCWP)  ריאתי נימי טריז לחץ, 2'מ/דקה/ליטר2.5 <  לב אינדקס0.35, ≤פליטה
"ק/מיקרוגרם24  טעינה מינון(levosimendan  קיבלו אינוטרופית לתמיכה וזקוקים) כספית

10 (5-  דובוטמין או) דקה/ג"ק/מיקרוגרם0.1-0.2  של רציף עירוי ואחריו דקות10  במשך ג
ב איסכמית הייתה לב ספיקת אי של האטיולוגיה. שעות24  למשך) דקה/ג"ק/מיקרוגרם

 הייתה מהחולים-76% ל. אידיופטית מרחיבה קרדיומיופתיה הייתה-45% ל; מהחולים-47%
 מ"מ-90 ל מתחת סיסטולי דם לחץ כללו העיקריים ההדרה קריטריוני. במנוחה נשימה קוצר

 בתפוקת עלייה הייתה העיקרית הסיום נקודת. לדקה פעימות120  מעל לב וקצב כספית
-28% ב הושג זה. שעות-24 ב25% ≥ בPCWP  של סימולטנית וירידה30% ≥-ב הלב

(p=0.025).  בדובוטמין טיפול לאחר15%  לעומתLevosimendan - ב שטופלו מהמטופלים
- ב טיפול לאחר שלהם הנשימה קוצר בציוני שיפור היה הסימפטומטים מהחולים-68% ל

,Levosimendanהיה העייפות בציוני השיפור. דובוטמין טיפול לאחר-59% ל בהשוואה 
 הסיבות מכל התמותה. בהתאמה, ודובוטמיןLevosimendan - ב טיפול לאחר-47% ו63%

.בדובוטמין שטופלו חולים עבור-17% וlevosimendan  עבור7.8%  הייתה יום31  במשך

רוסלן
 עם חולים504 , הבטיחות את להעריך כדי בעיקר שבוצע נוסף כפול-סמיות רב-מרכזי בניסוי

 לתמיכה כזקוקים הוערכו אשר, הלב שריר אוטם לאחר מפיצויים לא לב ספיקת אי
 הבדלים היו לא. שעות6  במשך בפלצבו או-Levosimendan ב טופלו, אינוטרופית
.הטיפול קבוצות בין ואיסכמיה דם לחץ תת של בשכיחות משמעותיים

 ניסויי של רטרוספקטיבי בניתוח חודשים6  עד הישרדות על שלילית השפעה נצפתה לא
LIDOו -.RUSSLAN

פרמצבטיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1
.מים נטול ואתנול לימון חומצת, פובידון

התאמה אי6.2
.זמינים נתונים אין

מדף חיי6.3
.הייצור מתאריך חודשים24

. גo8-o-2ב חנות לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4
.תקפא אל. מקררים

 להשתמש וניתן, עוצמה אובדן אין אך, האחסון במהלך לכתום להפוך עשוי התרכיז צבע
.האחסון להוראות בהתאם בוצעו אם המצוין התפוגה תאריך עד במוצר
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המיכל ותכולת אופי6.5
.ל"מ-10 ו ל"מ5  של בבקבוקונים זמין ל"מ/ג"מLevosimendan 2.5  תרכיז

mL.levosimendan/ ג"מ2.5  המכיליםI  מסוג זכוכית בקבוקוני ל"מ10  או8-
פלואורפולימר ציפוי עםBromobutyl  אוChlorobutyl  גומי סגירת-

אריזה גדלי
ל"מ5  של בקבוקונים10 4, 1,-

ל"מ10  של בקבוקונים10 4, 1,-

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

זמינים נתונים אין )אחר וטיפול( לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6
.

לרפואה זמנים לוח7.

.מרשם תרופת
חסָּות לתָת8ֵ.

Drive Pearse Richard 58 Logistics
-Healthcareכ מסחר 

Retailing )NZ( LimitedPharmacy
אוקס איירפורט

זילנד ניו, אוקלנד

 במרץ29  הראשון האישור תאריך9.
2010

2021 בדצמבר10  הטקסט עדכון תאריך10.

שינויים של סיכום טבלת

חדש מידע סיכוםהשתנה הסעיף
SPC בסגנון לפורמט עדכןתוקנו הסעיפים כל

 וזואקטיביות תרופות של אינטראקציה של תוספת4.5
ורידי תוך

ציטוכרומים לגבי מידע הוספת4.55.2,

"נורדרנלין"ב" אדרנלין" החלפת דפוס שגיאת4.9
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