
FISA TEHNICA NOUA ZELANDA

1. SIMDAX 2,5 mg/mL concentrat injectabil

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ Fiecare ml 
conține 2,5 mg de levosimendan.

Levosimendan este un agent inotrop cu un mod unic de acțiune. Este un 
sensibilizator de calciu, care crește contractilitatea cardiacă prin creșterea 
sensibilității miocardului la calciu. Ca rezultat, levosimendan produce efecte 
inotrope pozitive care sunt independente de receptorii beta sau AMP ciclic.

De asemenea, are un efect vasodilatator, prin deschiderea canalelor de potasiu sensibile la ATP 
din mușchii netezi vasculari, ceea ce are ca rezultat relaxarea mușchilor netezi.
Combinația de acțiuni inotrope și vasodilatatoare are ca rezultat o forță de 
contracție crescută cu preîncărcare și postîncărcare scăzute în miocard.

Levosimendan este numit chimic ca (-)-(R)-[[4-(1,4,5,6-tetrahidro-4-metil-6-oxo-3-
piridazinil)-fenil]hidrazono]-propandinitril. Este o pulbere galbenă până la 
galben-maronie cu o greutate moleculară de 280,3, o formulă empirică a C14H12N
6O și următoarea structură:
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Levosimendanul este un compus moderat lipofil. Solubilitatea sa în apă distilată este 
de 0,04 mg/mL, în etanol 7,8 mg/mL, iar la un pH de 8 în tampon fosfat (67 mM) 0,9 
mg/Ml.

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ
Concentratul este o soluție limpede, galbenă sau portocalie pentru diluare înainte de 
administrare.

4.DATE CLINICE
4.1 Indicații terapeutice

Simdax este indicat pentru tratamentul pe termen scurt al insuficienței cardiace 
cronice acut decompensate (ADHF) în situațiile în care terapia convențională nu este 
suficientă și în cazurile în care suportul inotrop este considerat adecvat (vezi pct. 5.1, 
Farmacodinamică).
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4.2 Doză și mod de administrare Mod 
de administrare
Simdax este numai pentru utilizare în spital. Ar trebui să fie administrat într-un cadru 
spitalicesc în care sunt disponibile facilități adecvate de monitorizare și expertiză cu 
utilizarea agenților inotropi.

Simdax 2,5 mg/ml concentrat injectabil trebuie diluat înainte de administrare.

Simdax 2,5 mg/ml concentrat injectabil este destinat numai pentru o singură utilizare. Ca și 
în cazul tuturor medicamentelor pe cale parenterală, înainte de administrare, inspectați 
vizual soluția diluată pentru a detecta particule și decolorare.

Culoarea concentratului poate deveni portocalie în timpul depozitării, dar nu există 
nicio pierdere a potenței, iar produsul poate fi utilizat până la data de expirare indicată 
dacă au fost respectate instrucțiunile de păstrare.

Perfuzia este numai pentru uz intravenos și poate fi administrată pe cale 
periferică sau centrală.

Program de dozare
Doza și durata tratamentului trebuie individualizate în funcție de starea 
clinică și răspunsul pacientului.

Tratamentul poate fi iniţiat cu o doză de încărcare de 6-12 μg/kg perfuzată 
timp de 10 minute, urmată de o perfuzie continuă de 0,1 μg/kg/min (vezi pct. 
5.1, Farmacodinamică). Doza de încărcare mai mică de 6 μg/kg este 
recomandată la pacienții tratați concomitent cu vasodilatatoare sau inotropi 
intravenos sau ambele la începutul perfuziei. Dozele de încărcare mai mari în 
acest interval vor produce un răspuns hemodinamic mai puternic, dar pot fi 
asociate cu o incidență crescută tranzitorie a reacțiilor adverse. Răspunsul 
pacientului trebuie evaluat cu doza de încărcare sau în decurs de 30 până la 
60 de minute de la ajustarea dozei și conform indicațiilor clinice. Dacă 
răspunsul este considerat excesiv (hipotensiune arterială, tahicardie), viteza 
de perfuzie poate fi scăzută la 0,05 μg/kg/min sau întreruptă (vezi pct. 4.4, 
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).

Durata recomandată a perfuziei la pacienții cu decompensare acută a insuficienței 
cardiace cronice severe este de 24 de ore. Nu au fost observate semne de dezvoltare 
a toleranței sau fenomene de rebound după întreruperea administrării perfuziei cu 
Simdax. Efectele hemodinamice persistă cel puțin 24 de ore și pot fi observate până la 
9 zile după întreruperea unei perfuzii de 24 de ore (vezi pct. 5.1, Farmacodinamică; 
pct. 4.4, Atenționări și precauții speciale pentru utilizare; pct. 4.5, Interacțiuni cu alte 
medicamente și alte forme). de interacţiune).

Experiența administrării repetate a Simdax este limitată. Experiența cu utilizarea 
concomitentă a agenților vasoactivi, inclusiv a agenților inotropi (cu excepția 
digoxinei), este limitată. În programul REVIVE, a fost administrată o doză de 
încărcare mai mică (6 μg/kg) cu agenți vasoactivi concomitenți.
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vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții vârstnici.

Insuficiență renală
Simdax trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu insuficiență renală ușoară până la 
moderată. Simdax nu trebuie utilizat la pacienții cu insuficiență renală severă 
(clearance al creatininei <30 ml/min) (vezi pct. 5.2, Farmacocinetică; pct. 4.3, 
Contraindicații; pct. 4.4, Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).

Insuficiență hepatică
Simdax trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară 
până la moderată. Simdax nu trebuie utilizat la pacienții cu insuficiență hepatică 
severă (vezi pct. 5.2, Farmacocinetică; pct. 4.3, Contraindicații; pct. 4.4, 
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).

Copii
Simdax nu trebuie administrat copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani 
(vezi pct. 5.2, Farmacocinetică; pct. 4.4, Atenționări și precauții speciale pentru 
utilizare).

Pregătirea și programul perfuziei
Pentru a prepara perfuzia de 0,05 mg/ml, amestecați 10 ml de concentrat injectabil 
Simdax 2,5 mg/ml cu 500 ml de soluție de glucoză (dextroză) 5%.

Tabelul 1 oferă viteze detaliate de perfuzie atât pentru dozele de perfuzie de încărcare, cât și 
pentru cele de întreținere ale unui preparat de 0,05 mg/mL de perfuzie Simdax:

Tabelul 1:
Doza de încărcare este administrată sub 
formă de perfuzie timp de 10 minute, cu 
viteza de perfuzie (mL/h) mai mică

Viteza de perfuzie continuă (mL/h)
Al pacientului

greutate
(kg) Se încarcă

doza
6 μg/kg

Doza de încărcare
12 μg/kg

0,05
μg/kg/min

0,1
μg/kg/min

0,2
μg/kg/min

40 29 58 2 5 10
50 36 72 3 6 12
60 43 86 4 7 14
70 50 101 4 8 17
80 58 115 5 10 19
90 65 130 5 11 22

100 72 144 6 12 24
110 79 158 7 13 26
120 86 173 7 14 29

Pentru a prepara perfuzia de 0,025 mg/ml, amestecați 5 ml de concentrat injectabil 
Simdax 2,5 mg/ml cu 500 ml de soluție de glucoză (dextroză) 5%.

Tabelul 2 oferă viteze detaliate de perfuzie atât pentru doza de perfuzie de încărcare, cât și 
pentru cea de întreținere pentru un preparat de 0,025 mg/mL de perfuzie Simdax:
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Masa 2:
Doza de încărcare este administrată sub 

formă de perfuzie timp de 10 minute, cu 
viteza de perfuzie (mL/h) mai mică

Al pacientului

greutate
(kg)

Viteza de perfuzie continuă (mL/h)

Se încarcă
Doza de încărcare

12 μg/kg
0,05

μg/kg/min
0,1

μg/kg/min
0,2

μg/kg/mindoza
6 μg/kg

40 58 115 5 10 19
50 72 144 6 12 24
60 86 173 7 14 29
70 101 202 8 17 34
80 115 230 10 19 38
90 130 259 11 22 43

100 144 288 12 24 48
110 158 317 13 26 53
120 173 346 14 29 58

Compatibilitati
Incompatibilități cu Simdax și următoarele medicamente nu au fost 
observate în liniile intravenoase conectate:
•
•
•

Frusemid 10 mg/ml
Digoxină 0,25 mg/ml
Trinitrat de gliceril 0,1 mg/ml

Incompatibilități
Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau diluanți, 
cu excepția celor menționate în Dozare și administrare – Prepararea și 
programul perfuziei; Dozare și administrare – Compatibilități.

După diluare
Stabilitatea chimică și fizică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 24 de ore la 25 de oreo

C.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Pentru a reduce riscul 
microbiologic, utilizați cât mai curând posibil după diluare. Dacă este necesară depozitarea, 
țineți la 2o-8oC timp de cel mult 24 de ore. Dacă nu este utilizat imediat, timpul și condițiile de 
depozitare în timpul utilizării înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului.

Timpul de depozitare și de utilizare după diluare nu trebuie să depășească niciodată 24 de ore.

Nu conține agent antimicrobian. Produsul este de unică folosință la un singur pacient. 
Aruncați orice reziduu.

Monitorizarea tratamentului
În conformitate cu practica medicală curentă, ECG, tensiunea arterială și frecvența cardiacă 
trebuie monitorizate în timpul tratamentului și măsurată debitul de urină. Se recomandă 
monitorizarea acestor parametri timp de cel puțin 3 zile după terminarea perfuziei sau până 
când pacientul este stabil clinic (vezi pct. 4.4, Atenționări și precauții speciale pentru utilizare). 
La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată sau hepatică uşoară până la 
moderată se recomandă monitorizarea timp de cel puţin 5 zile.

Simdax 4 din 14



4.3 Contraindicații
Hipersensibilitate la Simdax sau la oricare dintre excipienți.

Hipotensiune arterială și tahicardie severă (vezi pct. 5.1, Farmacodinamică; pct. 4.4, 
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare). Obstrucții mecanice semnificative 
care afectează umplerea sau fluxul ventricular sau ambele. Insuficiență renală 
severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min) și insuficiență hepatică severă. Istoria 
Torsades de Pointes.

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Un efect hemodinamic al Simdax, care poate fi mai pronunțat la începutul 
terapiei, poate fi o scădere a tensiunii arteriale sistolice și diastolice, prin 
urmare, Simdax trebuie utilizat cu precauție la pacienții cu tensiune arterială 
sistolica sau diastolică inițială scăzută sau la cei cu risc. pentru un episod 
hipotensiv. Pentru acești pacienți sunt recomandate regimuri de dozare mai 
conservatoare. Medicii trebuie să adapteze doza și durata terapiei la starea și 
răspunsul pacientului (vezi pct. 5.1, Farmacodinamică; pct. 4.2, Doză și mod de 
administrare – Schema de administrare; pct. 4.5, Interacțiuni cu alte 
medicamente și alte forme de interacțiune).

Deoarece scăderea excesivă a presiunii de umplere cardiacă poate limita răspunsul la 
Simdax, hipovolemia severă trebuie corectată înainte de perfuzia cu Simdax prin 
administrarea de lichide parenterale. Dacă se observă modificări excesive ale tensiunii 
arteriale sau ale ritmului cardiac, viteza de perfuzie trebuie redusă sau administrarea 
perfuziei trebuie întreruptă.

Efectele favorabile hemodinamic asupra debitului cardiac și presiunii capilare 
pulmonare persistă cel puțin 24 de ore după întreruperea perfuziei (de 24 de 
ore). Durata exactă a tuturor efectelor hemodinamice nu a fost determinată, 
totuși, efectele asupra tensiunii arteriale durează în general 3-4 zile, iar 
efectele asupra ritmului cardiac timp de 7-9 zile. Acest lucru se datorează 
parțial prezenței metaboliților activi, care ating concentrațiile plasmatice 
maxime la aproximativ 48 de ore după oprirea perfuziei. Interacțiunile cu 
eliminarea metaboliților activi pot duce la efecte hemodinamice mai 
pronunțate și prelungite. Se recomandă monitorizarea neinvazivă timp de cel 
puțin 3 zile după terminarea perfuziei sau până când pacientul este stabil 
clinic.

Simdax trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu insuficiență renală ușoară până la 
moderată sau hepatică ușoară până la moderată. Sunt disponibile doar date limitate la 
pacienții cu insuficiență renală. Insuficiența funcției hepatice sau renale poate duce la 
creșterea concentrațiilor metabolitului, ceea ce poate duce la efecte hemodinamice mai 
pronunțate și prelungite.

Perfuzia cu Simdax poate determina o scădere a concentrației serice de potasiu. Astfel, 
concentrațiile scăzute de potasiu seric trebuie corectate înainte de administrarea 
Simdax, iar potasiul seric trebuie monitorizat în timpul tratamentului. Ca și în cazul 
altor medicamente pentru insuficiență cardiacă, perfuziile cu Simdax pot fi însoțite de 
scăderi ale hemoglobinei și ale hematocritului.
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și trebuie avută precauție la pacienții cu boală cardiovasculară ischemică 
și anemie concomitentă.

Perfuzia cu Simdax trebuie utilizată cu precauție la pacienții cu tahicardie, fibrilație 
atrială cu răspuns ventricular rapid sau aritmii care pot pune viața în pericol

Experiența cu administrarea repetată a Simdax este limitată. Experiența cu utilizarea 
concomitentă a agenților vasoactivi, inclusiv a agenților inotropi (cu excepția digoxinei), este 
limitată. Beneficiile și riscurile trebuie evaluate pentru fiecare pacient. În conformitate cu 
practica medicală curentă, Simdax trebuie utilizat cu prudență atunci când este utilizat 
împreună cu alte medicamente vasoactive intravenoase, din cauza unui risc potențial crescut 
de hipotensiune arterială.

Simdax trebuie utilizat cu prudență și sub monitorizare ECG atentă la pacienții cu 
ischemie coronariană în curs de desfășurare, interval QTc lung, indiferent de etiologie, 
sau atunci când este administrat concomitent cu medicamente care prelungesc intervalul 
QTc (vezi pct. 4.9, Supradozaj).

Utilizarea Simdax în șocul cardiogen nu a fost studiată. Nu sunt disponibile 
informații despre utilizarea Simdax în următoarele afecțiuni: cardiomiopatie 
restrictivă, cardiomiopatie hipertrofică, insuficiență severă a valvei mitrale, 
ruptură miocardică, tamponada cardiacă și infarct ventricular drept.

Simdax nu trebuie administrat la copii, deoarece există o experiență foarte 
limitată în utilizarea Simdax la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani (vezi 
pct. 5.2, Farmacocinetică).

Există o experiență limitată privind utilizarea Simdax cu insuficiență cardiacă severă la 
pacienții care așteaptă un transplant de inimă.

Acest medicament conține 3925 mg de alcool (etanol anhidru) în fiecare flacon de 5 ml, ceea ce este 
echivalent cu aproximativ 98 % vol. Cantitatea dintr-un flacon de 5 ml din acest medicament este 
echivalentă cu 99,2 ml bere sau 41,3 ml vin. Dăunător pentru cei care suferă de alcoolism.
De luat în considerare la femeile însărcinate sau care alăptează, la copii și la grupurile cu risc 
ridicat, cum ar fi pacienții cu boli hepatice sau epilepsie.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
Studiile convenționale privind toxicitatea generală și genotoxicitatea nu au evidențiat niciun pericol special 
pentru oameni în cazul utilizării pe termen scurt.

În studiile la animale, levosimendanul nu a fost teratogen, dar a determinat o 
reducere generalizată a gradului de osificare la fetușii de șobolan și iepure cu 
dezvoltare anormală a osului supraoccipital la iepure. Atunci când a fost administrat 
înainte și în timpul sarcinii timpurii, levosimendanul a scăzut numărul de corpuri 
galbene, implanturi și pui pe pui și a crescut numărul de resorbții precoce și pierderi 
post-implantare la femela de șobolan. Efectele au fost observate la niveluri de 
expunere clinică.

În studiile la animale, levosimendanul a fost excretat în laptele matern.
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4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
Studiile in vitro care utilizează microzomi hepatici umani au arătat că este puțin probabil ca 
levosimendanul să provoace interacțiuni medicamentoase semnificative cu agenți metabolizați 
de enzimele citocromului P450 (CYP), datorită afinității scăzute aparente pentru diferite 
izoforme CYP (vezi pct. 5.2, Farmacocinetică).

Levosimendan s-a dovedit a fi un inhibitor al CYP2C8 in vitro și, prin urmare, nu poate fi 
exclus ca levosimendan să crească expunerea la medicamentele administrate 
concomitent care sunt metabolizate în principal de CYP2C8. Prin urmare, administrarea 
concomitentă de levosimendan cu substraturi sensibile ale CYP2C8, cum ar fi 
loperamida, pioglitazona, repaglinida și enzalutamida trebuie evitată atunci când este 
posibil.

O posibilă interacțiune între metaboliții activi OR-1855 și OR-1896 și alte 
medicamente cu efecte hemodinamice ar putea duce la efecte hemodinamice mai 
pronunțate și prelungite. Durata acestui efect poate fi mai mare decât cele 7-9 zile 
observate în mod normal după o perfuzie cu Simdax.

Nu s-au observat interacțiuni farmacocinetice într-o analiză a populației de pacienți 
cărora li s-a administrat perfuzie cu digoxină și Simdax. Perfuzia cu Simdax poate fi 
utilizată la pacienții cărora li se administrează agenți beta-blocante fără pierderea 
eficacității. Administrarea concomitentă de mononitrat de izosorbid și levosimendan la 
voluntari sănătoși a dus la potențarea semnificativă a răspunsului hipotensiv ortostatic. 
Tratamentul concomitent cu captopril nu a afectat farmacocinetica sau hemodinamica 
Simdax.

Cantitatea de alcool din acest medicament poate modifica efectele altor medicamente. 
Deoarece acest medicament este administrat de obicei lent pe parcursul a 24 de ore, 
efectele alcoolului pot fi reduse.

În conformitate cu practica medicală curentă, levosimendanul trebuie utilizat cu prudență atunci când 
este utilizat împreună cu alte medicamente vasoactive intravenoase, din cauza unui risc potențial 
crescut de hipotensiune arterială.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea 
Fertilitatea

Nici o informatie disponibila.

Sarcina
Nu există experiență privind utilizarea Simdax la femeile însărcinate. Studiile la 
animale au evidențiat efecte toxice asupra reproducerii (vezi pct. 4.4, Atenționări 
și precauții speciale pentru utilizare: carcinogeneză, mutageneză și afectare a 
fertilității). Prin urmare, Simdax trebuie utilizat la femeile gravide numai dacă 
beneficiile pentru mamă depășesc riscurile posibile pentru făt.

Alăptarea
Nu se știe dacă Simdax se excretă în laptele uman, prin urmare, femeile care 
primesc Simdax nu trebuie să alăpteze.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje Nici o 

informatie disponibila.

4.8 Reacții adverse
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În studiile clinice controlate cu placebo pentru ADHF (programul REVIVE), 53% dintre 
pacienți au prezentat reacții adverse, dintre care cele mai frecvente au fost tahicardie 
ventriculară, hipotensiune arterială și cefalee.

Într-un studiu clinic controlat cu dobutamina ADHF (SURVIVE), 18% dintre pacienți 
au prezentat reacții adverse, dintre care cele mai frecvente au fost tahicardie 
ventriculară, fibrilație atrială, hipotensiune arterială, extrasistole ventriculare, 
tahicardie și cefalee.

Următorul tabel descrie reacțiile adverse observate la 1% sau mai mult dintre 
pacienți în timpul studiilor clinice REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, RUSSLAN, 
300105 și 3001024. Dacă incidența unui anumit eveniment într-un studiu 
individual a fost mai mare decât cea observată în celelalte studii, atunci incidența 
mai mare este raportată în tabel.
Evenimentele considerate cel puțin posibil legate de levosimendan sunt afișate în funcție 
de clasa de organe și sisteme și de frecvență, folosind următoarea convenție: foarte 
frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100, < 1/10).

Tabelul 3
de Adverserezumat

Studiul clinic SURVIVE, Programul REVIVE și Studiile 
clinice LIDO/RUSSLAN/300105/3001024 combinate

Reacții

Sistemul corpului Frecvență Termenul preferat
Tulburări de metabolism și 
nutriție

Uzual Hipokaliemie

Tulburari psihiatrice Uzual Insomnie
Tulburări ale sistemului nervos Foarte comun

Uzual
Durere de cap

Ameţeală
Tulburări cardiace Foarte comun Tahicardie ventriculară

Uzual Ischemie miocardica
Infarct
Fibrilatie atriala
tahicardie
ventriculară
extrasistole
Extrasistole

Tulburări vasculare Foarte comun Hipotensiune
Tulburări gastrointestinale Uzual Diaree

Vărsături
Greaţă
Constipație

Investigatii Uzual Hemoglobină
Scăzut

Reacții adverse după punerea pe piață:
În experiența de după punerea pe piață, fibrilația ventriculară a fost raportată la 
pacienții cărora li sa administrat Simdax.
Raportarea reacțiilor adverse suspectate
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este 
importantă. Permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al 
medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice 
reacţie adversă suspectatăhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Supradozaj
Supradozajul cu Simdax poate induce hipotensiune arterială și tahicardie. În studiile 
clinice cu Simdax, hipotensiunea arterială a fost tratată cu succes cu vasopresoare 
(de exemplu, dopamină la pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă şi 
noradrenalina la pacienţii care au urmat intervenţii chirurgicale cardiace). Scăderile 
excesive ale presiunii de umplere cardiacă pot limita răspunsul la Simdax și pot fi 
tratate cu lichide parenterale. Dozele mari (la sau peste 0,4 μg/kg/min) și perfuziile 
peste 24 de ore cresc ritmul cardiac și sunt uneori asociate cu prelungirea 
intervalului QTc. În caz de supradozaj cu Simdax, monitorizare ECG continuă, 
determinări repetate ale electroliților serici și invazive.
trebuie efectuată monitorizarea hemodinamică. Supradozajul cu Simdax duce la 
creșterea concentrațiilor plasmatice ale metabolitului activ, ceea ce poate duce la un 
efect mai pronunțat și prelungit asupra ritmului cardiac, necesitând o prelungire 
corespunzătoare a perioadei de observare.

Pentru sfaturi privind gestionarea supradozajului, vă rugăm să contactați Centrul 
Național de Otrăviri la 0800 POISON (0800 764766).

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăți farmacodinamice

Levosimendan mărește sensibilitatea la calciu a proteinelor contractile prin 
legarea de troponina C cardiacă într-o manieră dependentă de calciu. 
Levosimendanul crește forța de contracție, dar nu afectează relaxarea 
ventriculară. În plus, levosimendanul deschide canalele de potasiu sensibile la 
ATP în mușchiul neted vascular, inducând astfel vasodilatația vaselor arteriale 
sistemice și coronare și a vaselor venoase sistemice. Levosimendan a 
demonstrat proprietăți selective de inhibitor al fosfodiesterazei III in vitro. 
Relevanța acestui lucru la concentrații terapeutice este neclară. La pacienții cu 
insuficiență cardiacă, acțiunile inotrope și vasodilatatoare pozitive dependente 
de calciu ale levosimendanului au ca rezultat o creștere a forței contractile și o 
reducere atât a preîncărcării, cât și a postului, fără a afecta negativ funcția 
diastolică.

Studiile hemodinamice la voluntari sănătoși și la pacienții cu insuficiență cardiacă stabilă 
și instabilă au arătat un efect dependent de doză al levosimendanului administrat 
intravenos ca doză de încărcare (3 μg/kg până la 24 μg/kg) și perfuzie continuă (0,05 
până la 0,2 μg/kg per minut). Comparativ cu placebo, levosimendanul a crescut debitul 
cardiac, volumul vascular, fracția de ejecție și frecvența cardiacă și a redus tensiunea 
arterială sistolica, tensiunea arterială diastolică, presiunea capilară pulmonară, 
presiunea atrială dreaptă și rezistența vasculară periferică.

Perfuzia de levosimendan mărește fluxul sanguin coronarian la pacienții care se recuperează 
după intervenția chirurgicală coronariană și îmbunătățește perfuzia miocardică la pacienții cu 
insuficiență cardiacă. Aceste beneficii sunt obținute fără o creștere semnificativă a consumului 
de oxigen miocardic. Tratamentul cu perfuzie de levosimendan scade semnificativ nivelurile 
circulante de endotelina-1 la pacientii cu insuficienta cardiaca congestiva. Nu crește nivelurile 
plasmatice de catecolamine la debitele recomandate de perfuzie.

5.2 Proprietăți farmacocinetice 
Generalități
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Farmacocinetica levosimendanului este liniară în intervalul de doze terapeutice 
0,05-0,2 μg/kg/min.

Distributie
Volumul de distribuție al levosimendanului (Vss) este de aproximativ 0,2 L/kg. 
Levosimendanul se leagă în proporție de 97-98% de proteinele plasmatice, în principal de 
albumină. Pentru OR-1855 și OR-1896, valorile medii de legare la proteine   au fost de 39% și, 
respectiv, 42% la pacienți.

Metabolism
O mare parte a dozei de levosimendan este metabolizată prin conjugare la 
cisteinilglicină ciclică sau N-acetilată și conjugați de cisteină. Doar aproximativ 5% din 
levosimendan este metabolizat în intestin prin reducere la
aminofenilpiridazinonă (OR-1855), care după reabsorbție în circulația sistemică 
este metabolizată în plasmă de către N-acetiltransferază la metabolitul activ 
OR-1896. Nivelul de acetilare este determinat genetic. La acetilatorii rapidi, 
concentrațiile metabolitului OR-1896 sunt ușor mai mari decât la acetilatorii 
lenți. Cu toate acestea, acest lucru nu are nicio implicație pentru efectul 
hemodinamic clinic la dozele recomandate.

În circulația sistemică, singurii metaboliți semnificativi detectabili după 
administrarea de levosimendan sunt OR-1855 și OR-1896. Acești metaboliți in 
vivo ajung la echilibru ca urmare a căilor metabolice de acetilare și deacetilare, 
care sunt guvernate de N-acetil.
transferaza-2, o enzimă polimorfă. La acetilatorii lenți, predomină metabolitul 
OR-1855, în timp ce la acetilatorii rapidi predomină metabolitul OR-1896. Suma 
expunerilor pentru cei doi metaboliți este similară între acetilatorii lenți și rapidi și 
nu există nicio diferență în efectele hemodinamice între cele două grupuri. Efectele 
hemodinamice prelungite (care durează până la 7-9 zile după întreruperea 
administrării unei perfuzii de 24 de ore cu levosimendan) sunt atribuite acestor 
metaboliți.

Studiile in vitro au arătat că levosimendanul, OR-1855 și OR-1896 nu inhibă 
CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 sau CYP3A4 la 
concentrațiile atinse prin doza recomandată. În plus, levosimendanul nu inhibă 
CYP1A1 și nici OR-1855, nici OR-1896 nu inhibă CYP2C8 sau CYP2C9. 
Levosimendan s-a dovedit a fi un inhibitor al CYP2C8 in vitro (vezi pct. 4.5 – 
Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune). Rezultatele 
studiilor privind interacțiunile medicamentoase la oameni cu warfarină, 
felodipină și itraconazol au confirmat că levosimendanul nu inhibă CYP3A sau 
CYP2C9, iar metabolismul levosimendanului nu este afectat de inhibitorii CYP3A.

Eliminare și excreție
Clearance-ul este de aproximativ 3,0 ml/min/kg și un timp de înjumătățire este de 
aproximativ 1 oră. 54% din doză este excretată în urină și 44% în fecale. Mai mult de 95% 
din doză este excretată în decurs de o săptămână. Cantități neglijabile (<0,05% din doză) 
sunt excretate sub formă de levosimendan nemodificat în urină. Metaboliții circulanți 
OR-1855 și OR-1896 sunt formați și eliminați lent. Concentrațiile plasmatice maxime 
pentru OR-1855 și OR-1896 sunt atinse la aproximativ 2 zile după terminarea perfuziei cu 
levosimendan. Timpul de înjumătățire al metaboliților este de aproximativ 75-80 de ore. 
Metaboliții activi ai levosimendanului, OR-1855 și OR-1896, suferă conjugare sau filtrare 
renală și sunt excretați predominant în urină.
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Interacțiunile potențiale nu pot fi prezise.

Populații speciale:
Copii:Simdax nu trebuie administrat la copii, deoarece există o experiență 
foarte limitată în utilizarea Simdax la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. 
Date limitate indică faptul că farmacocinetica Simdax după o singură doză la 
copii (cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 6 ani) este similară cu cea la adulți. 
Farmacocinetica metaboliților activi nu a fost investigată la copii. (vezi pct. 5.2, 
Farmacocinetică; pct. 4.4, Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).

Insuficienţă renală: farmacocinetica Simdax a fost studiată la subiecţi cu diferite 
grade de insuficienţă renală, care nu au avut insuficienţă cardiacă. Expunerea la 
Simdax a fost similară la subiecții cu insuficiență renală ușoară până la moderată 
și la subiecții supuși hemodializei, în timp ce expunerea la Simdax poate fi ușor 
mai mică la subiecții cu insuficiență renală severă.

Comparativ cu subiecții sănătoși, fracția liberă a Simdax pare să fie ușor 
crescută, iar ASC-urile metaboliților (OR-1855 și OR-1896) au fost cu până la 170% 
mai mari la subiecții cu insuficiență renală severă și la pacienții supuși 
hemodializei. Efectele insuficienței renale ușoare și moderate asupra 
farmacocineticii OR-1855 și OR-1896 sunt de așteptat să fie mai mici decât cele 
ale insuficienței renale severe.

Simdax nu este dializabil. În timp ce OR-1855 și OR-1896 sunt dializabile, 
clearance-urile de dializă sunt scăzute (aproximativ 8-23 ml/min) și efectul net al 
unei ședințe de dializă de 4 ore asupra expunerii globale la acești metaboliți este 
mic. (vezi pct. 5.2, Farmacocinetică; pct. 4.4, Atenționări și precauții speciale 
pentru utilizare; pct. 4.3, Contraindicații).

Insuficiență hepatică:Nu s-au găsit diferențe în farmacocinetica sau legarea de 
proteine   a Simdax la subiecții cu ciroză ușoară sau moderată față de subiecții 
sănătoși. Farmacocinetica Simdax, OR-1855 și OR-1896 este similară între subiecții 
sănătoși și subiecții cu insuficiență hepatică moderată (Child-Pugh Clasa B), cu 
excepția faptului că timpul de înjumătățire prin eliminare a OR-1855 și OR-1896 
este ușor prelungit. la subiecţii cu insuficienţă hepatică moderată. (vezi pct. 5.2, 
Farmacocinetică; pct. 4.4, Atenționări și precauții speciale pentru utilizare; pct. 4.3, 
Contraindicații).

Analize farmacocinetice populaționale:Analiza populației nu a arătat niciun 
efect al vârstei, originii etnice sau sexului asupra farmacocineticii Simdax. Cu 
toate acestea, aceeași analiză a arătat că volumul de distribuție și clearance-ul 
total depind de greutate.

5.3 Date preclinice de siguranţă
Simdax a fost evaluat în studii clinice care au implicat peste 2800 de pacienți cu 
insuficiență cardiacă. Eficacitatea și siguranța Simdax pentru tratamentul ADHF au 
fost evaluate în următoarele studii clinice randomizate, dublu-orb, multinaționale:

Programul REVIVĂ

REVIEȚI I
Într-un studiu pilot dublu-orb, controlat cu placebo, la 100 de pacienți cu ADHF care
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au primit o perfuzie de 24 de ore cu Simdax, la pacienții tratați cu Simdax sa 
observat un răspuns benefic măsurat prin criteriul final clinic compozit față de 
placebo plus standardul de îngrijire.

REVIERE II
Un studiu pivot dublu-orb, controlat cu placebo, la 600 de pacienți cărora li sa 
administrat o doză de încărcare de 10 minute de 6-12 μg/kg, urmată de un protocol-
a specificat titrarea treptată a levosimendanului la 0,05-0,2 μg/kg/minut timp de până la 
24 de ore, ceea ce a oferit un beneficiu în starea clinică la pacienții cu ADHF care au rămas 
dispneici după terapia diuretică intravenoasă.

Programul clinic REVIVE a fost conceput pentru a compara eficacitatea 
levosimendanului plus standard de îngrijire cu placebo plus standard de îngrijire 
în tratamentul ADHF.

Criteriile de includere au inclus pacienți internați cu ADHF, fracția de ejecție a 
ventriculului stâng mai mică sau egală cu 35% în ultimele 12 luni și dispnee în 
repaus. Toate terapiile de bază au fost permise, cu excepția milrinonei 
intravenoase. Criteriile de excludere au inclus obstrucția severă a căilor de 
evacuare ventriculare, șoc cardiogen, o tensiune arterială sistolică ≤ 90 mmHg 
sau o frecvență cardiacă ≥ 120 bătăi pe minut (persistent timp de cel puțin 
cinci minute) sau o cerință de ventilație mecanică.

Rezultatele obiectivului primar au demonstrat că o proporție mai mare de pacienți au 
fost clasificați ca fiind îmbunătățiți, cu o proporție mai mică de pacienți clasificați ca 
înrăutățiți (valoarea p 0,015), măsurat printr-un obiectiv clinic compozit care reflectă 
beneficii susținute asupra stării clinice în trei momente: șase ore, 24 de ore și cinci zile. 
Peptida natriuretică de tip B a fost redusă semnificativ față de placebo și standardul 
de îngrijire la 24 de ore și pe parcursul a cinci zile (valoarea p=0,001).

Grupul Simdax a avut o rată de deces puțin mai mare, deși nu semnificativă statistic, 
comparativ cu grupul de control la 90 de zile (15% față de 12%). Analizele post-hoc au 
identificat tensiunea arterială sistolică < 100 mmHg sau tensiunea arterială diastolică < 60 
mmHg la momentul inițial ca factori care cresc riscul de mortalitate.

SUPRAVIEŢUI
Un studiu dublu-orb, dublu inactiv, grup paralel, multicentric, care a comparat 
levosimendan cu dobutamina a evaluat mortalitatea la 180 de zile la 1327 de pacienti 
cu ADHF care au necesitat terapie suplimentara dupa un raspuns inadecvat la 
diuretice sau vasodilatatoare intravenoase. Populația de pacienți a fost în general 
similară cu pacienții din studiul REVIVE II. Cu toate acestea, au fost incluși pacienți fără 
antecedente de insuficiență cardiacă (de exemplu, infarct miocardic acut), la fel ca și 
pacienții care necesită ventilație mecanică. Aproximativ 90% dintre pacienți au intrat 
în studiu din cauza dispneei în repaus.
Rezultatele SURVIVE nu au demonstrat o diferență semnificativă statistic între 
levosimendan și dobutamina în ceea ce privește mortalitatea de orice cauză la 180 de zile 
{Hazard Ratio = 0,91 (95% CI [0,74, 1,13] p-valoare 0,401)}. Cu toate acestea, a existat un 
avantaj numeric în ceea ce privește mortalitatea în ziua 5 (4%   levosimendan față de 6% 
dobutamina) pentru levosimendan. Acest avantaj a persistat pe parcursul perioadei de 31 
de zile (12% levosimendan față de 14% dobutamina) și a fost cel mai proeminent la acei 
indivizi care au primit tratament inițial cu beta-blocante. În ambele grupuri de tratament, 
pacienții cu tensiune arterială inițială scăzută au prezentat rate mai mari de
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mortalitate decât cei cu tensiune arterială inițială mai mare.

LIDO
S-a dovedit că levosimendanul conduce la creșteri dependente de doză ale debitului cardiac și ale volumului 
accidentului vascular cerebral, precum și la o scădere dependentă de doză a nivelului pulmonar.

presiunea capilară, presiunea arterială medie și rezistența periferică totală.

Într-un studiu multicentric dublu-orb, 203 pacienți cu insuficiență cardiacă severă scăzută 
(fracție de ejecție)≤0,35, indice cardiac < 2,5 L/min/m2, presiune capilară pulmonară 
(PCWP) > 15 mmHg) și care au nevoie de suport inotrop au primit levosimendan (doză de 
încărcare 24 μg/kg în 10 minute urmată de o perfuzie continuă de 0,1-0,2 μg/kg/min) sau 
dobutamina (5-). 10 μg/kg/min) timp de 24 de ore. Etiologia insuficienței cardiace a fost 
ischemică la 47% dintre pacienți; 45% au avut cardiomiopatie dilativă idiopatică. 76% 
dintre pacienți au avut dispnee în repaus. Criteriile majore de excludere au inclus 
tensiunea arterială sistolică sub 90 mmHg și frecvența cardiacă peste 120 de bătăi pe 
minut. Obiectivul principal a fost o creștere a debitului cardiac cu≥30% și o scădere 
simultană a PCWP cu ≥25% la 24 de ore. Acest lucru a fost atins la 28% dintre pacienții 
tratați cu levosimendan, comparativ cu 15% după tratamentul cu dobutamina (p=0,025). 
Șaizeci și opt la sută dintre pacienții simptomatici au avut o îmbunătățire a scorurilor lor 
de dispnee după tratamentul cu levosimendan, comparativ cu 59% după tratamentul cu 
dobutamina. Îmbunătățirea scorurilor la oboseală a fost de 63% și, respectiv, 47% după 
tratamentul cu levosimendan și, respectiv, cu dobutamina. Mortalitatea de toate cauzele la 
31 de zile a fost de 7,8% pentru levosimendan și de 17% pentru pacienții tratați cu 
dobutamina.

RUSLAN
Într-un alt studiu multicentric, dublu-orb, efectuat în primul rând pentru a evalua 
siguranța, 504 pacienți cu insuficiență cardiacă decompensată după infarct 
miocardic acut care au fost evaluați ca necesită suport inotrop au fost tratați cu 
levosimendan sau placebo timp de 6 ore. Nu au existat diferențe semnificative în 
incidența hipotensiunii arteriale și a ischemiei între grupurile de tratament.

Nu a fost observat niciun efect advers asupra supraviețuirii până la 6 luni într-o analiză 
retrospectivă a studiilor LIDO și RUSSLAN.

6.DATE FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienților

Povidonă, acid citric și etanol anhidru.

6.2 Incompatibilități
Nici o informatie disponibila.

6.3 Perioada de valabilitate

24 de luni de la data fabricației.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare A se pastra la 2o

-8oC. Se pune la frigider. Nu înghețați.

Culoarea concentratului poate deveni portocalie în timpul depozitării, dar nu există nicio 
pierdere a potenței, iar produsul poate fi utilizat până la data de expirare indicată dacă au 
fost respectate instrucțiunile de păstrare.
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6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Levosimendan 2,5 mg/ml concentrat este disponibil în flacoane de 5 ml și 10 ml.

- Flacoane de sticlă de tip I de 8 sau 10 ml care conțin 2,5 mg levosimendan/ml.
- Închidere din cauciuc clorobutil sau bromobutil cu acoperire cu fluoropolimer

Dimensiuni de pachete

- 1, 4, 10 flacoane de 5 ml
- 1, 4, 10 flacoane de 10 ml

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminare (și alte manipulări) Nici o 
informatie disponibila.

7.PROGRAMA MEDICINA
Medicament pe bază de rețetă.

8.SPONSOR
Pharmacy Retailing (NZ) Limited 
tranzacționează ca Healthcare 
Logistics 58 Richard Pearse Drive
Aeroportul Oaks
Auckland, Noua Zeelandă

9.DATA PRIMEI APROBĂRI 29 
martie 2010

10.DATA REVIZIUNII TEXTULUI 10 
decembrie 2021
TABEL REZUMAT AL MODIFICĂRILOR

Secțiunea schimbată Rezumatul informațiilor noi
Toate secțiunile revizuite Actualizați la formatul în stil SPC
4.5 Adăugarea interacțiunii medicamentelor vasoactive 

intravenoase
4.5, 5.2 Adăugarea de informații referitoare 

la citocromi
4.9 Eroare tipografică pentru a înlocui „adrenalina” 

cu „noradrenalina”
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