
NYA ZEELAND DATABLAD
1. SIMDAX 2,5 mg/ml injektionskoncentrat

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 

Varje ml innehåller 2,5 mg levosimendan.

Levosimendan är ett inotropt medel med ett unikt verkningssätt. Det är en 
kalciumsensibilisator som ökar hjärtkontraktiliteten genom att förbättra 
hjärtmuskelns känslighet för kalcium. Som ett resultat av detta ger levosimendan 
positiva inotropa effekter som är oberoende av betareceptorer eller cyklisk AMP.

Det har också en vasodilaterande effekt genom att öppna ATP-känsliga kaliumkanaler i 
vaskulära glatta muskler, vilket resulterar i avslappning av glatt muskulatur.
Kombinationen av inotropa och vasodilatoriska effekter resulterar i en ökad 
kontraktionskraft med minskad förbelastning och efterbelastning i myokardiet.

Levosimendan heter kemiskt (-)-(R)-[[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3-
pyridazinyl)-fenyl]hydrazono]-propandinitril. Det är ett gult till brungult pulver 
med en molekylvikt på 280,3, en empirisk formel för C14H12N6O och följande 
struktur:

N
C

N N NH
C HN O

N
H3C H

Levosimendan är en måttligt lipofil förening. Dess löslighet i destillerat vatten 
är 0,04 mg/ml, i etanol 7,8 mg/ml och vid ett pH på 8 i fosfatbuffert (67 mM) 
0,9 mg/ml.

För en fullständig lista över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM
Koncentratet är en klar, gul eller orange lösning för utspädning före 
administrering.

4.KLINISKA UPPGIFTER
4.1 Terapeutiska indikationer

Simdax är indicerat för korttidsbehandling av akut dekompenserad kronisk 
hjärtsvikt (ADHF) i situationer där konventionell terapi inte är tillräcklig, och i 
fall där inotropt stöd anses lämpligt (se avsnitt 5.1, Farmakodynamik).

Simdax 1 av 14

TITLE - LEVOSIMENDAN / SIMDAX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-levosimendan-simdax-online
https://www.medsafe.govt.nz/Profs/Datasheet/s/Simdaxinj.pdf


4.2 Dos och administreringssätt 
Administreringssätt

Simdax är endast för användning på sjukhus. Det bör administreras på en 
sjukhusmiljö där det finns adekvata övervakningsmöjligheter och expertis med 
användning av inotropa medel.

Simdax 2,5 mg/ml injektionskoncentrat ska spädas före administrering.

Simdax 2,5 mg/ml injektionskoncentrat är endast avsett för engångsbruk. Som för alla 
parenterala läkemedel, inspektera den utspädda lösningen visuellt med avseende på 
partiklar och missfärgning före administrering.

Färgen på koncentratet kan bli orange under förvaring, men det sker ingen 
förlust av styrka, och produkten kan användas till det angivna utgångsdatumet 
om förvaringsinstruktionerna har följts.

Infusionen är endast för intravenös användning och kan administreras 
perifert eller centralt.

Doseringsschema
Dosen och behandlingens varaktighet bör anpassas efter patientens 
kliniska tillstånd och svar.

Behandlingen kan inledas med en laddningsdos på 6-12 μg/kg infunderad 
under 10 minuter följt av en kontinuerlig infusion på 0,1 μg/kg/min (se avsnitt 
5.1, Farmakodynamik). Den lägre laddningsdosen på 6 μg/kg rekommenderas 
för patienter som samtidigt behandlas med intravenösa vasodilatorer eller 
inotroper eller båda i början av infusionen. Högre laddningsdoser inom detta 
intervall ger ett starkare hemodynamiskt svar men kan vara associerat med 
en övergående ökad förekomst av biverkningar. Patientens svar bör bedömas 
med laddningsdosen eller inom 30 till 60 minuter efter dosjustering och enligt 
klinisk indikation. Om svaret bedöms vara överdrivet (hypotension, takykardi), 
kan infusionshastigheten minskas till 0,05 μg/kg/min eller avbrytas (se avsnitt 
4.4, Varningar och försiktighet).

Den rekommenderade infusionstiden för patienter med akut dekompensation av 
svår kronisk hjärtsvikt är 24 timmar. Inga tecken på utveckling av tolerans eller 
rebound-fenomen har observerats efter avslutad Simdax-infusion. 
Hemodynamiska effekter kvarstår i minst 24 timmar och kan ses upp till 9 dagar 
efter avbrytande av en 24-timmars infusion (se avsnitt 5.1, Farmakodynamik; 
avsnitt 4.4, Varningar och försiktighetsmått vid användning; avsnitt 4.5, 
Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktion).

Erfarenheten av upprepad administrering av Simdax är begränsad. Erfarenhet av 
samtidig användning av vasoaktiva medel, inklusive inotropa medel (förutom 
digoxin), är begränsad. I REVIVE-programmet administrerades en lägre 
laddningsdos (6 μg/kg) med samtidiga vasoaktiva medel vid baslinjen.
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Äldre
Ingen dosjustering krävs för äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion
Simdax måste användas med försiktighet till patienter med lätt till måttligt nedsatt 
njurfunktion. Simdax ska inte användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion 
(kreatininclearance <30 ml/min) (se avsnitt 5.2, Farmakokinetik, avsnitt 4.3, 
Kontraindikationer, avsnitt 4.4, Varningar och försiktighetsmått vid användning).

Nedsatt leverfunktion
Simdax måste användas med försiktighet till patienter med lätt till måttligt nedsatt 
leverfunktion. Simdax ska inte användas till patienter med gravt nedsatt leverfunktion 
(se avsnitt 5.2, Farmakokinetik; avsnitt 4.3, Kontraindikationer; avsnitt 4.4, Varningar och 
försiktighetsmått vid användning).

Barn
Simdax ska inte administreras till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 
5.2, Farmakokinetik, avsnitt 4.4, Varningar och försiktighetsmått vid 
användning).

Infusionsberedning och schema
För att förbereda 0,05 mg/ml infusion, blanda 10 ml Simdax 2,5 mg/ml 
injektionskoncentrat med 500 ml 5% glukos (dextros) lösning.

Tabell 1 visar detaljerade infusionshastigheter för både laddnings- och 
underhållsinfusionsdoserna för en 0,05 mg/ml beredning av Simdax-infusion:

Bord 1:
Laddningsdos ges som en infusion 
under 10 minuter med 
infusionshastigheten (mL/h) nedan

Kontinuerlig infusionshastighet (mL/h)
Patientens
vikt

(kg) Läser in
dos

6 μg/kg

Laddar dos
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

För att förbereda 0,025 mg/ml infusion, blanda 5 ml Simdax 2,5 mg/ml 
injektionskoncentrat med 500 ml 5% glukos (dextros) lösning.

Tabell 2 ger detaljerade infusionshastigheter för både laddnings- och 
underhållsinfusionsdoserna för en 0,025 mg/ml beredning av Simdax-infusion:
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Tabell 2:
Laddningsdos ges som en infusion 

under 10 minuter med 
infusionshastigheten (mL/h) nedan

Patientens
vikt

(kg)

Kontinuerlig infusionshastighet (mL/h)

Läser in Laddar dos
12 μg/kg

0,05
μg/kg/min

0,1
μg/kg/min

0,2
μg/kg/mindos

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

Kompatibiliteter
Inkompatibiliteter med Simdax och följande mediciner har inte 
observerats i anslutna intravenösa slangar:
•
•
•

Frusemide 10mg/ml
Digoxin 0,25 mg/ml
Glyceryltrinitrat 0,1 mg/ml

Inkompatibiliteter
Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel eller spädningsmedel 
förutom de som anges i Dosering och administrering – Infusionsberedning och 
Schema; Dosering och administrering – Kompatibiliteter.

Efter utspädning
Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats i 24 timmar vid 25o

C.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. För att minska 
den mikrobiologiska risken, använd så snart som möjligt efter utspädning. Om 
lagring är nödvändig, håll ned 2o-8oC i högst 24 timmar. Om den inte används 
omedelbart är förvaringstider och -förhållanden före användning användarens 
ansvar.
Förvaring och användningstid efter spädning bör aldrig överstiga 24 timmar.

Innehåller inget antimikrobiellt medel. Produkten är endast avsedd för engångsbruk på en patient. 
Kassera eventuella rester.

Övervakning av behandling
I enlighet med nuvarande medicinsk praxis måste EKG, blodtryck och 
hjärtfrekvens övervakas under behandlingen och urinproduktionen mätas. 
Övervakning av dessa parametrar i minst 3 dagar efter avslutad infusion eller tills 
patienten är kliniskt stabil rekommenderas (se avsnitt 4.4, Varningar och 
försiktighet). Hos patienter med mild till måttlig njur- eller lätt till måttlig nedsatt 
leverfunktion rekommenderas övervakning i minst 5 dagar.

Simdax 4 av 14



4.3 Kontraindikationer
Överkänslighet mot Simdax eller mot något hjälpämne.

Allvarlig hypotoni och takykardi (se avsnitt 5.1, Farmakodynamik; avsnitt 4.4, 
Varningar och försiktighetsmått vid användning). Betydande mekaniska hinder som 
påverkar ventrikulär fyllning eller utflöde eller båda. Svårt nedsatt njurfunktion 
(kreatininclearance <30 ml/min) och gravt nedsatt leverfunktion. Torsades de 
Pointes historia.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning
En hemodynamisk effekt av Simdax, som kan vara mer uttalad i början av 
behandlingen, kan vara en sänkning av systoliskt och diastoliskt blodtryck, 
därför bör Simdax användas med försiktighet till patienter med lågt systoliskt 
eller diastoliskt blodtryck vid utgångsläget eller de som löper risk. för en 
hypotensiv episod. Mer konservativa doseringsregimer rekommenderas för 
dessa patienter. Läkare bör skräddarsy dosen och behandlingens varaktighet 
till patientens tillstånd och svar (se avsnitt 5.1, Farmakodynamik; avsnitt 4.2, 
Dos och administreringssätt – Doseringsschema; avsnitt 4.5, Interaktioner med 
andra läkemedel och andra former av interaktion).

Eftersom överdriven minskning av hjärtfyllningstrycket kan begränsa svaret på 
Simdax, bör allvarlig hypovolemi korrigeras före Simdax-infusion genom 
administrering av parenterala vätskor. Om alltför stora förändringar i blodtryck eller 
hjärtfrekvens observeras, ska infusionshastigheten minskas eller infusionen 
avbrytas.

Hemodynamiskt gynnsamma effekter på hjärtminutvolymen och pulmonärt 
kapillärt kiltryck kvarstår i minst 24 timmar efter avbrytande av (en 24-
timmars) infusion. Den exakta varaktigheten av alla hemodynamiska effekter 
har inte fastställts, men effekterna på blodtrycket varar i allmänhet i 3-4 dagar 
och effekterna på hjärtfrekvensen i 7-9 dagar. Detta beror delvis på närvaron 
av aktiva metaboliter, som når sina maximala plasmakoncentrationer cirka 48 
timmar efter att infusionen har stoppats. Interaktioner med eliminering av de 
aktiva metaboliterna kan leda till mer uttalade och förlängda hemodynamiska 
effekter. Icke-invasiv övervakning i minst 3 dagar efter avslutad infusion eller 
tills patienten är kliniskt stabil rekommenderas.

Simdax ska användas med försiktighet till patienter med lätt till måttligt nedsatt 
njurfunktion eller lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Endast begränsade data finns 
tillgängliga från patienter med nedsatt njurfunktion. Nedsatt lever- eller njurfunktion kan 
leda till ökade koncentrationer av metaboliten, vilket kan resultera i mer uttalade och 
förlängda hemodynamiska effekter.

Simdax-infusion kan orsaka en minskning av serumkaliumkoncentrationen. 
Därför bör låga serumkaliumkoncentrationer korrigeras före 
administrering av Simdax och serumkalium bör övervakas under 
behandlingen. Liksom med andra läkemedel mot hjärtsvikt kan infusioner 
av Simdax åtföljas av sänkningar av hemoglobin och hematokrit
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och försiktighet bör iakttas hos patienter med ischemisk kardiovaskulär 
sjukdom och samtidig anemi.

Simdax-infusion ska användas med försiktighet till patienter med takykardi, 
förmaksflimmer med snabbt kammarsvar eller potentiellt livshotande arytmier

Erfarenheten av upprepad administrering av Simdax är begränsad. Erfarenhet av 
samtidig användning av vasoaktiva medel, inklusive inotropa medel (förutom digoxin), är 
begränsad. Nytta och risk bör bedömas för den enskilda patienten. I enlighet med 
nuvarande medicinsk praxis bör Simdax användas med försiktighet när det används 
tillsammans med andra intravenösa vasoaktiva läkemedel på grund av en potentiellt ökad 
risk för hypotoni.

Simdax ska användas med försiktighet och under noggrann EKG-övervakning hos 
patienter med pågående koronarischemi, långt QTc-intervall oavsett etiologi, eller 
när det ges samtidigt med läkemedel som förlänger QTc-intervallet (se avsnitt 
4.9, Överdosering).

Användning av Simdax vid kardiogen chock har inte studerats. Ingen 
information finns tillgänglig om användning av Simdax vid följande sjukdomar: 
restriktiv kardiomyopati, hypertrofisk kardiomyopati, allvarlig 
mitralisklaffinsufficiens, myokardruptur, hjärttamponad och 
högerkammarinfarkt.

Simdax ska inte ges till barn eftersom det finns mycket begränsad 
erfarenhet av användning av Simdax till barn och ungdomar under 18 år 
(se avsnitt 5.2, Farmakokinetik).

Begränsad erfarenhet finns tillgänglig om användning av Simdax allvarlig hjärtsvikt hos 
patienter som väntar på hjärttransplantation.

Detta läkemedel innehåller 3925 mg alkohol (vattenfri etanol) i varje 5 ml injektionsflaska, vilket 
motsvarar ca 98 vol%. Mängden i en 5 ml injektionsflaska med detta läkemedel motsvarar 99,2 
ml öl eller 41,3 ml vin. Skadligt för dem som lider av alkoholism.
Ska beaktas hos gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom 
patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet
Konventionella studier av allmän toxicitet och genotoxicitet visade ingen speciell fara 
för människor vid korttidsanvändning.

I djurstudier var levosimendan inte teratogent, men det orsakade en 
generaliserad minskning av graden av förbening hos rått- och kaninfoster 
med onormal utveckling av det supraoccipitala benet hos kanin. Vid 
administrering före och under tidig dräktighet minskade levosimendan 
antalet corpora lutea, implantationer och ungar per kull och ökade antalet 
tidiga resorptioner och post-implantationsförluster hos honråtta. Effekterna 
sågs vid kliniska exponeringsnivåer.

I djurstudier utsöndrades levosimendan i modersmjölken.
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4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
In vitro-studier med humana levermikrosomer har visat att levosimendan sannolikt 
inte orsakar signifikanta läkemedelsinteraktioner med ämnen som metaboliseras av 
cytokrom P450 (CYP)-enzymer på grund av dess uppenbara låga affinitet till olika CYP-
isoformer (se avsnitt 5.2, Farmakokinetik).

Levosimendan har visat sig vara en hämmare av CYP2C8 in vitro, och det kan 
därför inte uteslutas att levosimendan kan öka exponeringen av samtidigt 
administrerade läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP2C8. Därför 
bör samtidig administrering av levosimendan med känsliga CYP2C8-substrat 
som loperamid, pioglitazon, repaglinid och enzalutamid undvikas när så är 
möjligt.

En möjlig interaktion mellan de aktiva metaboliterna OR-1855 och OR-1896 och 
andra läkemedel med hemodynamiska effekter kan leda till mer uttalade och 
förlängda hemodynamiska effekter. Varaktigheten av denna effekt kan vara längre 
än de 7-9 dagar som normalt ses efter en Simdax-infusion.

Inga farmakokinetiska interaktioner har observerats i en populationsanalys av 
patienter som fått digoxin och Simdax-infusion. Simdax-infusion kan användas till 
patienter som får betablockerare utan förlust av effekt. Samtidig administrering av 
isosorbidmononitrat och levosimendan hos friska frivilliga resulterade i signifikant 
förstärkning av det ortostatiska hypotensiva svaret. Samtidig behandling med 
kaptopril påverkade inte farmakokinetiken eller hemodynamiken för Simdax.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan förändra effekterna av andra 
läkemedel. Eftersom detta läkemedel vanligtvis ges långsamt under 24 
timmar, kan effekterna av alkohol minska.

I enlighet med nuvarande medicinsk praxis bör levosimendan användas med försiktighet när det 
används tillsammans med andra intravenösa vasoaktiva läkemedel på grund av en potentiellt 
ökad risk för hypotoni.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning 
Fertilitet

Ingen data tillgänglig.

Graviditet
Det finns ingen erfarenhet av användning av Simdax hos gravida kvinnor. 
Djurstudier har visat toxiska effekter på reproduktion (se avsnitt 4.4, 
Varningar och försiktighet: Karcinogenes, mutagenes och försämrad 
fertilitet). Därför ska Simdax endast användas till gravida kvinnor om 
fördelarna för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.

Laktation
Det är inte känt om Simdax utsöndras i modersmjölk, därför bör kvinnor 
som får Simdax inte amma.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner 

Ingen data tillgänglig.

4.8 Biverkningar
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I placebokontrollerade kliniska prövningar för ADHF (REVIVE-programmet) fick 
53 % av patienterna biverkningar, varav de vanligaste var ventrikulär 
takykardi, hypotoni och huvudvärk.

I en dobutaminkontrollerad klinisk prövning ADHF (ÖVERLEVA) upplevde 18 % 
av patienterna biverkningar, varav de vanligaste var ventrikulär takykardi, 
förmaksflimmer, hypotoni, ventrikulära extrasystoler, takykardi och 
huvudvärk.

Följande tabell beskriver de biverkningar som observerats hos 1 % eller fler av 
patienterna under REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, RUSSLAN, 300105 och 
3001024 kliniska prövningar. Om incidensen av någon speciell händelse i en 
enskild studie var större än den som setts i de andra studierna, så rapporteras 
den högre incidensen i tabellen.
De händelser som anses åtminstone möjligen relaterade till levosimendan 
visas efter organsystem och frekvens, enligt följande konvention: mycket 
vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10).

Tabell 3
av negativaSammanfattning

SURVIVE Clinical Study, REVIVE Programme och LIDO/
RUSSLAN/300105/3001024 Clinical Studies kombinerade

Reaktioner

Kroppssystem Frekvens Önskad termin
Metabolism och 
näringsstörningar

Allmänning Hypokalemi

Psykiatriska störningar Allmänning Sömnlöshet

Störningar i nervsystemet Väldigt vanligt
Allmänning

Huvudvärk
Yrsel

Hjärtbesvär Väldigt vanligt Ventrikulär takykardi
Allmänning Myokardischemi

Hjärtfel
Förmaksflimmer
Takykardi
Ventrikulär
extrasystoler
Extrasystoler

Vaskulära störningar Väldigt vanligt Hypotoni
Gastrointestinala störningar Allmänning Diarre

Kräkningar
Illamående

Förstoppning
Utredningar Allmänning Hemoglobin

Minskade

Biverkningar efter marknadsföring:
Efter marknadsintroduktion har kammarflimmer rapporterats hos 
patienter som fått Simdax.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av 
läkemedlet. Det möjliggör fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för 
läkemedlet. Sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera alla misstänkta 
biverkningarhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Överdosering
Överdosering av Simdax kan inducera hypotoni och takykardi. I kliniska 
prövningar med Simdax har hypotoni framgångsrikt behandlats med 
vasopressorer (t.ex. dopamin hos patienter med kronisk hjärtsvikt och 
noradrenalin hos patienter efter hjärtkirurgi). Överdriven minskning av 
hjärtfyllningstrycket kan begränsa svaret på Simdax och kan behandlas med 
parenterala vätskor. Höga doser (vid eller över 0,4 μg/kg/min) och infusioner 
under 24 timmar ökar hjärtfrekvensen och är ibland förknippade med 
förlängning av QTc-intervallet. I händelse av en överdos av Simdax, kontinuerlig 
EKG-övervakning, upprepade bestämningar av serumelektrolyter och invasiv
hemodynamisk övervakning bör utföras. Överdosering av Simdax leder till ökade 
plasmakoncentrationer av den aktiva metaboliten, vilket kan leda till en mer uttalad 
och förlängd effekt på hjärtfrekvensen som kräver en motsvarande förlängning av 
observationsperioden.

För råd om hantering av överdosering vänligen kontakta National 
Poisons Center på 0800 POISON (0800 764766).

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Levosimendan ökar kalciumkänsligheten hos kontraktila proteiner genom att 
binda till hjärttroponin C på ett kalciumberoende sätt. Levosimendan ökar 
kontraktionskraften men försämrar inte ventrikulär relaxation. Dessutom 
öppnar levosimendan ATP-känsliga kaliumkanaler i vaskulär glatt muskulatur, 
vilket inducerar vasodilatation av systemiska och kransartärkärl och 
systemiska venösa kärl. Levosimendan har visat selektiva fosfodiesteras III-
hämmande egenskaper in vitro. Relevansen av detta vid terapeutiska 
koncentrationer är oklar. Hos patienter med hjärtsvikt resulterar de positiva 
kalciumberoende inotropa och vasodilaterande effekterna av levosimendan i 
en ökad sammandragningskraft och en minskning av både förbelastning och 
efterbelastning, utan att påverka den diastoliska funktionen negativt.

Hemodynamiska studier på friska frivilliga försökspersoner och hos patienter 
med stabil och instabil hjärtsvikt har visat en dosberoende effekt av 
levosimendan givet intravenöst som laddningsdos (3 μg/kg till 24 μg/kg) och 
kontinuerlig infusion (0,05 till 0,2 μg/kg pr. minut). Jämfört med placebo ökade 
levosimendan hjärtminutvolymen, slagvolymen, ejektionsfraktionen och 
hjärtfrekvensen och minskade systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, 
pulmonärt kapillärt kiltryck, höger förmakstryck och perifert kärlmotstånd.

Levosimendan-infusion ökar kranskärlsblodflödet hos patienter som återhämtar sig 
från kranskärlskirurgi och förbättrar myokardperfusion hos patienter med hjärtsvikt. 
Dessa fördelar uppnås utan en signifikant ökning av myokardens syreförbrukning. 
Behandling med levosimendaninfusion minskar signifikant cirkulerande nivåer av 
endotelin-1 hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det ökar inte katekolaminnivåerna i 
plasma vid rekommenderade infusionshastigheter.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper 
Allmänt
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Farmakokinetiken för levosimendan är linjär i det terapeutiska dosintervallet 
0,05-0,2 μg/kg/min.

Distribution
Distributionsvolymen för levosimendan (Vss) är cirka 0,2 l/kg. Levosimendan 
är till 97-98 % bundet till plasmaproteiner, främst till albumin. För OR-1855 
och OR-1896 var medelproteinbindningsvärdena 39 % respektive 42 % hos 
patienter.

Ämnesomsättning

En stor del av levosimendandosen metaboliseras genom konjugering till cykliskt 
eller N-acetylerat cysteinylglycin och cysteinkonjugat. Endast cirka 5 % av 
levosimendan metaboliseras i tarmen genom reduktion till
aminofenylpyridazinon (OR-1855), som efter reabsorption till den systemiska 
cirkulationen metaboliseras i plasma av N-acetyltransferas till den aktiva 
metaboliten OR-1896. Acetyleringsnivån är genetiskt bestämd. I snabba acetylatorer 
är koncentrationerna av metaboliten OR-1896 något högre än i långsamma 
acetylatorer. Detta har dock ingen betydelse för den kliniska hemodynamiska 
effekten vid rekommenderade doser.

I systemisk cirkulation är de enda signifikanta detekterbara metaboliterna efter 
administrering av levosimendan OR-1855 och OR-1896. Dessa metaboliter in vivo 
når jämvikt som ett resultat av acetylerings- och deacetyleringsmetaboliska 
vägar, som styrs av N-acetyl
transferas-2, ett polymorft enzym. Hos långsamma acetylatorer dominerar 
metaboliten OR-1855, medan metaboliten OR-1896 dominerar hos snabba 
acetylatorer. Summan av exponeringar för de två metaboliterna är likartad bland 
långsamma och snabba acetylatorer, och det finns ingen skillnad i de 
hemodynamiska effekterna mellan de två grupperna. De förlängda hemodynamiska 
effekterna (varar i upp till 7-9 dagar efter avslutad 24-timmars 
levosimendaninfusion) tillskrivs dessa metaboliter.

In vitro-studier har visat att levosimendan, OR-1855 och OR-1896 inte hämmar 
CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4 vid 
koncentrationer som uppnås med den rekommenderade dosen. Dessutom hämmar 
inte levosimendan CYP1A1 och varken OR-1855 eller OR-1896 hämmar CYP2C8 eller 
CYP2C9. Levosimendan har visat sig vara en hämmare av CYP2C8 in vitro (se avsnitt 
4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner). 
Resultaten av läkemedelsinteraktionsstudier på människor med warfarin, felodipin 
och itrakonazol bekräftade att levosimendan inte hämmar CYP3A eller CYP2C9, och 
metabolismen av levosimendan påverkas inte av CYP3A-hämmare.

Eliminering och utsöndring
Clearance är cirka 3,0 ml/min/kg och en halveringstid cirka 1 timme. 54 % av 
dosen utsöndras i urin och 44 % i feces. Mer än 95 % av dosen utsöndras inom en 
vecka. Försumbara mängder (<0,05 % av dosen) utsöndras som oförändrad 
levosimendan i urinen. De cirkulerande metaboliterna OR-1855 och OR-1896 
bildas och elimineras långsamt. Maximala plasmakoncentrationer för OR-1855 
och OR-1896 uppnås cirka 2 dagar efter avslutad infusion av levosimendan. 
Halveringstiderna för metaboliterna är cirka 75-80 timmar. Aktiva metaboliter av 
levosimendan, OR-1855 och OR-1896, genomgår konjugation eller renal filtration 
och utsöndras huvudsakligen i urin.
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Potentiella interaktioner kan inte förutsägas.

Särskilda populationer:
Barn:Simdax ska inte ges till barn eftersom det finns mycket begränsad 
erfarenhet av att använda Simdax till barn och ungdomar under 18 år. 
Begränsade data indikerar att farmakokinetiken för Simdax efter en engångsdos 
hos barn (åldern 3 månader till 6 år) liknar den hos vuxna. Farmakokinetiken för 
de aktiva metaboliterna har inte undersökts hos barn. (se avsnitt 5.2, 
Farmakokinetik; avsnitt 4.4, Särskilda varningar och försiktighetsmått vid 
användning).

Nedsatt njurfunktion: Farmakokinetiken för Simdax har studerats hos personer med 
olika grader av nedsatt njurfunktion som inte hade hjärtsvikt. Exponeringen för 
Simdax var likartad hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion och hos 
patienter som genomgick hemodialys, medan exponeringen för Simdax kan vara 
något lägre hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Jämfört med friska försökspersoner verkade den obundna fraktionen av Simdax 
vara något ökad, och AUC för metaboliterna (OR-1855 och OR-1896) var upp till 
170 % högre hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion och patienter som 
genomgick hemodialys. Effekterna av lätt och måttligt nedsatt njurfunktion på 
farmakokinetiken för OR-1855 och OR-1896 förväntas vara mindre än för gravt 
nedsatt njurfunktion.

Simdax är inte dialyserbart. Medan OR-1855 och OR-1896 är dialyserbara, är 
dialysclearancen låg (cirka 8-23 ml/min) och nettoeffekten av en 4-timmars 
dialyssession på den totala exponeringen för dessa metaboliter är liten. (se avsnitt 
5.2, Farmakokinetik; avsnitt 4.4, Särskilda varningar och försiktighetsmått vid 
användning; avsnitt 4.3, Kontraindikationer).

Nedsatt leverfunktion:Inga skillnader i farmakokinetiken eller proteinbindningen för 
Simdax hittades hos försökspersoner med mild eller måttlig cirros jämfört med friska 
försökspersoner. Farmakokinetiken för Simdax, OR-1855 och OR-1896 är likartad för friska 
försökspersoner och försökspersoner med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh 
klass B), med undantag för att eliminationshalveringstiderna för OR-1855 och OR-1896 är 
något förlängda hos personer med måttligt nedsatt leverfunktion. (se avsnitt 5.2, 
Farmakokinetik; avsnitt 4.4, Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning; 
avsnitt 4.3, Kontraindikationer).

Populationsfarmakokinetiska analyser:Populationsanalys har inte visat 
några effekter av ålder, etniskt ursprung eller kön på Simdax 
farmakokinetik. Samma analys visade dock att distributionsvolym och total 
clearance är beroende av vikt.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter
Simdax har utvärderats i kliniska prövningar med över 2800 hjärtsviktspatienter. 
Effekten och säkerheten av Simdax för behandling av ADHF utvärderades i 
följande randomiserade, dubbelblinda, multinationella kliniska prövningar:

REVIVA programmet

ÅTERVIVE I
I en dubbelblind, placebokontrollerad pilotstudie på 100 patienter med ADHF som
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fick en 24-timmars infusion av Simdax, ett gynnsamt svar mätt med det kliniska 
sammansatta effektmåttet över placebo plus standardvård observerades hos de 
Simdax-behandlade patienterna.

ÅTERVÄNDA II

En dubbelblind, placebokontrollerad pivotal studie på 600 patienter som fick 
en 10 minuters laddningsdos på 6-12 μg/kg följt av ett protokoll-
specificerad stegvis titrering av levosimendan till 0,05-0,2 μg/kg/minut i upp till 24 
timmar som gav en fördel i klinisk status hos patienter med ADHF som förblev 
dyspné efter intravenös diuretikabehandling.

Det kliniska programmet REVIVE utformades för att jämföra effektiviteten av 
levosimendan plus standardbehandling med placebo plus standardvård vid 
behandling av ADHF.

Inklusionskriterier inkluderade patienter inlagda på sjukhus med ADHF, 
vänsterkammars ejektionsfraktion mindre än eller lika med 35 % under de 
föregående 12 månaderna och dyspné i vila. Alla baslinjebehandlingar var tillåtna, 
med undantag för intravenös milrinon. Uteslutningskriterier inkluderade allvarlig 
obstruktion av ventrikulära utflödeskanaler, kardiogen chock, ett systoliskt 
blodtryck på ≤ 90 mmHg eller en hjärtfrekvens ≥ 120 slag per minut (ihållande i 
minst fem minuter), eller ett krav på mekanisk ventilation.

Resultaten av det primära effektmåttet visade att en större andel av patienterna 
kategoriserades som förbättrade medan en mindre andel av patienterna 
kategoriserades som försämrade (p-värde 0,015) mätt med en klinisk sammansatt 
effektmått som återspeglar varaktiga fördelar för klinisk status över tre tidpunkter: 
sex timmar, 24 timmar och fem dagar. B-typ natriuretisk peptid reducerades 
signifikant jämfört med placebo och standardvård efter 24 timmar och under fem 
dagar (pvärde=0,001).

Simdax-gruppen hade en något högre, men inte statistiskt signifikant, 
dödsfrekvens jämfört med kontrollgruppen vid 90 dagar (15 % mot 12 %). Post 
hoc-analyser identifierade systoliskt blodtryck < 100 mmHg eller diastoliskt 
blodtryck < 60 mmHg vid baslinjen som faktorer som ökar risken för dödlighet.

ÖVERLEVA
En dubbelblind, dubbeldummy, multicenterstudie med parallella grupper, som 
jämförde levosimendan och dobutamin, utvärderade 180 dagars mortalitet 
hos 1327 patienter med ADHF som krävde ytterligare behandling efter ett 
otillräckligt svar på intravenösa diuretika eller vasodilatorer. 
Patientpopulationen liknade i allmänhet patienterna i REVIVE II-studien. 
Emellertid inkluderades patienter utan tidigare hjärtsviktshistoria (t.ex. akut 
hjärtinfarkt), liksom patienter som behövde mekanisk ventilation. Ungefär 90 
% av patienterna gick in i studien på grund av dyspné i vila.
Resultaten av SURVIVE visade inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
levosimendan och dobutamin i dödlighet av alla orsaker efter 180 dagar {Hazard 
Ratio = 0,91 (95 % CI [0,74, 1,13] p-värde 0,401)}. Det fanns dock en numerisk 
fördel i mortalitet på dag 5 (4 % levosimendan mot 6 % dobutamin) för 
levosimendan. Denna fördel kvarstod under 31-dagarsperioden (12 % 
levosimendan vs. 14 % dobutamin) och var mest framträdande hos de individer 
som fick baslinjebehandling med betablockerare. I båda behandlingsgrupperna 
upplevde patienter med lågt baslinjeblodtryck högre frekvenser av
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dödlighet än de med högre baslinjeblodtryck.

FRILUFTSBAD

Levosimendan har visat sig leda till dosberoende ökningar av hjärtminutvolym 
och strokevolym samt dosberoende minskning av lungan.
kapillärkiltryck, medelartärtryck och totalt perifert motstånd.

I en dubbelblind multicenterstudie visade 203 patienter med svår hjärtsvikt med 
låg effekt (ejektionsfraktion)≤0,35, hjärtindex < 2,5 L/min/m2, pulmonellt kapillärt 
kiltryck (PCWP) > 15 mmHg) och i behov av inotropt stöd fick levosimendan 
(laddningsdos 24 μg/kg under 10 minuter följt av en kontinuerlig infusion av 
0,1-0,2 μg/kg/min) eller dobutamin (5- 10 μg/kg/min) i 24 timmar. Etiologin för 
hjärtsvikt var ischemisk hos 47 % av patienterna; 45 % hade idiopatisk dilatativ 
kardiomyopati. 76 % av patienterna hade dyspné i vila. Viktiga 
uteslutningskriterier inkluderade systoliskt blodtryck under 90 mmHg och 
hjärtfrekvens över 120 slag per minut. Det primära effektmåttet var en ökning av 
hjärtminutvolymen med≥30 % och en samtidig minskning av PCWP med ≥25 % vid 
24 timmar. Detta uppnåddes hos 28 % av de levosimendanbehandlade 
patienterna jämfört med 15 % efter dobutaminbehandling (p=0,025). Sextioåtta 
procent av symtomatiska patienter hade en förbättring av deras dyspnépoäng 
efter levosimendanbehandling, jämfört med 59 % efter dobutaminbehandling. 
Förbättring av utmattningspoäng var 63 % och 47 % efter levosimendan- 
respektive dobutaminbehandling. 31-dagars mortalitet var 7,8 % för 
levosimendan och 17 % för dobutaminbehandlade patienter.

RUSSLAN
I ytterligare en dubbelblind multicenterstudie som framför allt genomfördes för 
att utvärdera säkerheten, behandlades 504 patienter med dekompenserad 
hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt som bedömdes kräva inotropt stöd med 
levosimendan eller placebo i 6 timmar. Det fanns inga signifikanta skillnader i 
förekomsten av hypotoni och ischemi mellan behandlingsgrupperna.

Ingen negativ effekt på överlevnaden upp till 6 månader observerades i en retrospektiv 
analys av LIDO- och RUSSLAN-studierna.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Povidon, citronsyra och vattenfri etanol.

6.2 Inkompatibiliteter
Ingen data tillgänglig.

6.3 Hållbarhet
24 månader från tillverkningsdatum.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Förvara 
vid 2o-8oC. Kyl. Frys inte.

Färgen på koncentratet kan bli orange under förvaring, men det sker ingen 
förlust av styrka, och produkten kan användas till det angivna 
utgångsdatumet om förvaringsinstruktionerna har följts.
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6.5 Förpackningstyp och innehåll
Levosimendan 2,5 mg/ml koncentrat finns i 5 ml och 10 ml injektionsflaskor.

- 8 eller 10 ml typ I glasflaskor innehållande 2,5 mg levosimendan/ml.
- Klorbutyl- eller bromobutylgummiförslutning med fluorpolymerbeläggning

Förpackningsstorlekar

- 1, 4, 10 injektionsflaskor med 5 ml

- 1, 4, 10 injektionsflaskor med 10 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion (och annan hantering) 
Ingen data tillgänglig.

7.MEDICINSCHEMA
Receptbelagd medicin.

8.SPONSOR
Pharmacy Retailing (NZ) Begränsad 
handel som Healthcare Logistics 58 
Richard Pearse Drive
Flygplats Oaks
Auckland, Nya Zeeland

9.DATUM FÖR FÖRSTA 

GODKÄNNANDE 29 mars 2010

10.DATUM FÖR REVISION AV TEXTEN 10 

december 2021

SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER FÖRÄNDRINGAR

Avsnitt ändrat Sammanfattning av ny information
Alla avsnitt reviderade Uppdatera till SPC-format
4.5 Tillägg av intravenösa vasoaktiva läkemedel 

interaktion
4,5, 5,2 Tillägg av information om 

cytokromer
4.9 Typografiskt fel för att ersätta "adrenalin" 

med "noradrenalin"
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