
เอกสารข้อมูลนิวซีแลนด์
1. SIMDAX 2.5 มก./มล. แบบฉีดเข้มข้น

2.องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่ละมล. มีเลโวซีเมนดัน 
2.5 มก.

Levosimendan เป็นตัวแทน inotrope ทีม่ีโหมดการกระทําที่ไม่เหมือนใคร เป็นสารกระตุ้น
แคลเซียมซึ่งช่วยเพิ่มการหดตัวของหัวใจโดยการเพิ่มความไวของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นแคลเซียม 
เป็นผลให้ levosimendan ก่อใหเ้กิดผลบวกต่อ inotropic ซึ่งไม่ขึ้นกับตัวรับเบต้าหรือวงจร 
AMP

นอกจากนีย้ังมผีล vasodilator โดยการเปิดช่องโพแทสเซียมที่ไวต่อ ATP ในกล้ามเนื้อเรียบของ
หลอดเลือดซึ่งส่งผลใหก้ล้ามเนื้อเรียบผ่อนคลาย
การรวมกันของการกระทํา inotropic และ vasodilator ส่งผลให้มีการหดตัวเพิ่มขึ้นโดยลด
พรีโหลดและอาฟเตอร์โหลดในกล้ามเนื้อหัวใจ

Levosimendan มีชื่อทางเคมวี่า (-)-(R)-[[4-(1,4,5,6-เตตระไฮโดร-4-เมทิล-6-ออกโซ-3-ไพริ
ดาซินิล)-ฟีนิล]ไฮดราโซโน]-โพรเพนไนไนไทรล์ เป็นผงสีเหลืองถึงนํ้าตาลเหลืองทีม่ีนํ้าหนัก
โมเลกุล 280.3 ซึ่งเป็นสูตรเชิงประจักษ์ของ C14ชม12นู6๋O และโครงสร้างดังต่อไปนี้:

นู๋
ค
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Levosimendan เป็นสารประกอบ lipophilic ในระดับปานกลาง ความสามารถในการละลายในนํ้า
กลั่นคือ 0.04 มก./มล. ในเอทานอล 7.8 มก./มล. และที่ pH 8 ในบัฟเฟอร์ฟอสเฟต (67 mM) 0.9 
มก./มล.

สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดูหัวข้อ 6.1

3.แบบฟอร์มเภสัช
สารละลายเข้มข้นเป็นสารละลายใส สีเหลือง หรือสีส้ม สําหรับการเจือจางก่อนใช้

4.รายละเอียดทางคลินิก
4.1 ข้อบ่งชีก้ารรักษา

Simdax ได้รับการระบุสําหรับการรักษาระยะสั้นของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่ไม่ไดร้ับการ
ชดเชยอย่างเฉียบพลัน (ADHF) ในสถานการณ์ทีก่ารรักษาแบบเดิมไม่เพียงพอ และในกรณีที่
พิจารณาว่าการสนับสนุน inotropic เหมาะสม (ดูหัวข้อ 5.1 เภสัชพลศาสตร์)
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4.2ขนาดยาและวิธีการให้ยา วิธีการให้ยา

Simdax ใชส้ําหรับในโรงพยาบาลเท่านั้น ควรให้ยาในสถานพยาบาลซึ่งมีอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบเพียงพอและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชส้าร inotropic

Simdax 2.5 มก./มล. แบบฉีดเข้มข้นจะต้องเจือจางก่อนการบริหาร

ยาฉีด Simdax 2.5 มก./มล. มไีว้สําหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น สําหรับผลิตภัณฑย์าทางหลอด
เลือดทั้งหมด ให้ตรวจดูสารละลายที่เจือจางด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสีก่อนใช้
งาน

สีของสารเข้มข้นอาจเปลี่ยนเป็นสีส้มระหว่างการเก็บรักษา แตจ่ะไม่สูญเสียประสิทธิภาพ และ
อาจใชผ้ลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันหมดอายุทีร่ะบุไว้ หากปฏิบัติตามคําแนะนําในการเก็บรักษา

การแช่ใชส้ําหรับการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดําเท่านั้นและสามารถบริหารได้โดยทางส่วนปลาย
หรือส่วนกลาง

ตารางการจ่ายยา
ปริมาณและระยะเวลาในการรักษาควรเป็นรายบุคคลตามสภาพทางคลินิกและการตอบสนอง
ของผู้ป่วย

การบําบัดอาจเริ่มต้นด้วยขนาดบรรจุ 6-12 ไมโครกรัม/กก. ทีถู่กฉีดเข้าไปในเวลา 10 นาที ตาม
ด้วยการให้ยาอย่างต่อเนื่องที่ 0.1 ไมโครกรัม/กก./นาที (ดูหัวข้อ 5.1 เภสัชพลศาสตร์) แนะนําให้
ใชข้นาดโหลดที่ตํ่ากว่า 6 ไมโครกรัม/กก. สําหรับผู้ป่วยทีใ่ช้ยาขยายหลอดเลือดหรือไอโนโทรปร่วม
ทางหลอดเลือดดําร่วม หรือทั้งสองอย่างเมื่อเริ่มให้ยา ปริมาณการโหลดที่สูงขึ้นในช่วงนีจ้ะทําให้
เกิดการตอบสนองทางโลหิตวิทยาทีแ่ข็งแกร่งขึ้น แต่อาจเกี่ยวข้องกับอุบัตกิารณ์ทีเ่พิ่มขึ้นของ
อาการไม่พึงประสงคช์ั่วคราว การตอบสนองของผู้ป่วยควรได้รับการประเมินด้วยปริมาณการใส่
หรือภายใน 30 ถึง 60 นาทีของการปรับขนาดยาและตามที่ระบุไว้ทางคลินิก หากการตอบสนอง
ถือว่ามากเกินไป (ความดันเลือดตํ่า, อิศวร) อัตราการให้ยาอาจลดลงเป็น 0.05 ไมโครกรัม/กก./
นาที หรือหยุด (ดูหัวข้อ 4.4 คําเตือนพิเศษและข้อควรระวังสําหรับการใชง้าน)

ระยะเวลาทีแ่นะนําในการให้ยาในผู้ป่วยทีม่ภีาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังอย่างรุนแรงคือ 24 ชั่วโมง ไม่
พบสัญญาณของการพัฒนาความอดทนหรือปรากฏการณก์ารตอบสนองหลังจากหยุดการให้ยา 
Simdax ผลกระทบของโลหิตไหลคงอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และอาจเห็นไดถ้ึง 9 วัน
หลังจากหยุดการใหย้า 24 ชั่วโมง (ดูหัวข้อ 5.1 เภสัช ส่วนที่ 4.4 คําเตือนพิเศษและข้อควรระวัง
สําหรับการใช้งาน ส่วนที่ 4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ และรูปแบบอื่น ๆ ของการโต้ตอบ)

ประสบการณก์ารบริหาร Simdax ซํ้าๆ นั้นมีจํากัด ประสบการณ์กับการใช้สาร vasoactive 
ร่วมกัน รวมถึง inotropic agent (ยกเว้น digoxin) นั้นถูกจํากัด ในโปรแกรม REVIVE 
ปริมาณการให้ยาทีต่ํ่ากว่า (6 ไมโครกรัม/กิโลกรัม) ถูกบริหารให้ร่วมกับสารออกฤทธิใ์นหลอด
เลือดทีต่รวจวัดร่วมกันทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน
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ผู้สูงอายุ
ผูป้่วยสูงอายุไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา

การด้อยค่าของไต
ต้องใช้ Simdax ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่ควรใช้ 
Simdax ในผูป้่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง (creatinine clearance <30mL/
min) (ดูหัวข้อ 5.2 เภสัชจลนศาสตร์ ส่วน 4.3 ข้อห้าม; ส่วนที่ 4.4 คําเตือนพิเศษและข้อควรระวัง
สําหรับการใชง้าน)

การด้อยค่าของตับ
ต้องใช้ Simdax ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับเล็กน้อยถึงปานกลาง 
ไม่ควรใช้ Simdax ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง (ดหูัวข้อ 5.2 เภสัช
จลนศาสตร์ ส่วนที่ 4.3 ข้อห้าม ส่วนที่ 4.4 คําเตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใชง้าน)

เด็ก
ไม่ควรให้ Simdax แก่เด็กและวัยรุ่นทีม่ีอายตุํ่ากว่า 18 ปี (ดหูัวข้อ 5.2 เภสัชจลนศาสตร์ ส่วนที่ 
4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน)

การเตรียมการแชแ่ละกําหนดการ
ในการเตรียมยาฉีด 0.05 มก./มล. ให้ผสมยาฉีด Simdax 2.5 มก./มล. 10 มล. กับ
สารละลายนํ้าตาลกลูโคส 5% (เดกซ์โทรส) 500 มล.

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการให้ยาโดยละเอียดสําหรับทั้งปริมาณการให้ยาและการบํารุงของยา 
Simdax infusion 0.05 มก./มล.:

ตารางที่ 1:
ปริมาณการโหลดจะไดร้ับเป็นการฉีด
นานกว่า 10 นาทโีดยมีอัตราการให้ยา 
(มล. / ชม.) ด้านล่าง

อัตราการฉีดต่อเนื่อง (มล./ชม.)ผู้ป่วย
นํ้าหนัก

(กิโลกรัม)
กําลังโหลด

ปริมาณ
6 ไมโครกรัม/กก.

กําลังโหลดยา
12 ไมโครกรัม/กก.

0.05
ไมโครกรัม/กก./นาที

0.1
ไมโครกรัม/กก./นาที

0.2
ไมโครกรัม/กก./นาที

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

ในการเตรียมยาฉีด 0.025 มก./มล. ให้ผสมยาฉีด Simdax 2.5 มก./มล. 5 มล. กับ
สารละลายนํ้าตาลกลูโคส 5% (เดกซ์โทรส) 500 มล.

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการให้ยาโดยละเอียดสําหรับทั้งปริมาณการให้ยาและการบํารุงสําหรับ
การเตรียมยา Simdax 0.025 มก./มล.:
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ตารางที่ 2:
ปริมาณการโหลดจะไดร้ับเป็นการฉีด

นานกว่า 10 นาทโีดยมีอัตราการให้ยา 
(มล. / ชม.) ด้านล่าง

ผู้ป่วย
นํ้าหนัก

(กิโลกรัม)

อัตราการฉีดต่อเนื่อง (มล./ชม.)

กําลังโหลด กําลังโหลดยา
12 ไมโครกรัม/กก.

0.05
ไมโครกรัม/กก./นาที

0.1
ไมโครกรัม/กก./นาที

0.2
ไมโครกรัม/กก./นาที

ปริมาณ
6 ไมโครกรัม/กก.

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

ความเข้ากันได้
ไม่พบความเข้ากันไมไ่ด้กับ Simdax และยาต่อไปนีใ้นเส้นเลือดดําที่เชื่อมต่อ:

•
•
•

ฟรูเซไมด์ 10 มก./มล
ดิจอกซิน 0.25 มก./มล.
กลีเซอรีล ไตรไนเตรต 0.1 มก./มล.

เข้ากันไม่ได้
ยานี้ต้องไมผ่สมกับผลิตภัณฑ์ยาหรือสารเจือจางอื่น ๆ ยกเว้นที่ระบุไว้ในขนาดยาและการ
บริหาร – การเตรียมการให้ยาและกําหนดการ ปริมาณและการบริหาร – ความเข้ากันได้

หลังการเจือจาง
ความเสถียรในการใช้งานทางเคมแีละกายภาพได้รับการพิสูจน์เป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่ 25oค.

จากมุมมองของจุลชีววิทยา ควรใชผ้ลิตภัณฑท์ันที เพื่อลดอันตรายจากจุลชีววิทยา ให้ใช้ทันททีี่
ทําได้หลังจากการเจือจาง หากจําเป็นต้องจัดเก็บ ให้กดค้างไว้ที่ 2o-8oC ไม่เกิน 24 ชม. หากไม่ได้
ใช้ทันที ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเวลาและเงื่อนไขในการจัดเก็บก่อนใช้งาน

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการใช้งานหลังจากการเจือจางไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง

ไม่มีส่วนผสมของสารต้านจุลชีพ ผลิตภัณฑ์ใชค้รั้งเดียวในผู้ป่วยรายเดียวเท่านั้น ทิ้งสิ่งตกค้าง
ใด ๆ

การติดตามการรักษา
สอดคล้องกับการปฏิบัติทางการแพทย์ในปัจจุบัน ECG ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ
จะต้องไดร้ับการตรวจสอบในระหว่างการรักษาและวัดปริมาณปัสสาวะ การตรวจสอบพารามิเตอร์
เหล่านีเ้ป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันหลังจากสิ้นสุดการแชห่รือจนกว่าผู้ป่วยจะมีความคงตัวทางคลินิก 
(ดูหัวข้อ 4.4 คําเตือนพิเศษและข้อควรระวังสําหรับการใช้งาน) ในผูป้่วยที่มีภาวะไตเล็กน้อยถึง
ปานกลางหรือตับอ่อนถึงปานกลางแนะนําให้ติดตามอย่างน้อย 5 วัน
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4.3 ข้อห้าม
ความรู้สึกไวต่อ Simdax หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ

ความดันเลือดตํ่าอย่างรุนแรงและหัวใจเต้นเร็ว (ดหูัวข้อ 5.1 เภสัชพลศาสตร์ ส่วนที่ 4.4 คํา
เตือนพิเศษและข้อควรระวังสําหรับการใชง้าน) สิ่งกีดขวางทางกลทีม่ีนัยสําคัญที่ส่งผลต่อการ
เติมหรือการไหลออกของหัวใจห้องล่างหรือทั้งสองอย่าง การด้อยค่าของไตอย่างรุนแรง (การก
วาดล้าง creatinine <30 มล./นาที) และการด้อยค่าของตับอย่างรุนแรง ประวัติทอรซ์าเดส เด 
ปวงต์

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน
ผลกระทบทางโลหิตวิทยาของ Simdax ซึ่งอาจเด่นชัดมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการรักษา อาจ
ทําให้ความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกลดลง ดังนั้น ควรใช้ Simdax ด้วยความ
ระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตซิสโตลิกหรือไดแอสโตลกิที่พื้นฐานตํ่าหรือผู้ที่มีความเสี่ยง 
สําหรับตอนความดันโลหิตตก แนะนําให้ใชสู้ตรการให้ยาแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้นสําหรับผู้ป่วย
เหล่านี้ แพทย์ควรปรับแต่งขนาดยาและระยะเวลาของการรักษาให้เข้ากับสภาพและการตอบ
สนองของผู้ป่วย (ดูหัวข้อ 5.1 เภสัช ส่วนที่ 4.2 ปริมาณและวิธีการให้ยา – ตารางการจ่ายยา 
ส่วนที่ 4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นๆ และปฏิสัมพันธร์ูปแบบอื่นๆ)

เนื่องจากความดันในการเติมหัวใจทีล่ดลงมากเกินไปอาจจํากัดการตอบสนองต่อ Simdax ภาวะ 
hypovolaemia ที่รุนแรงควรได้รับการแก้ไขก่อนให้ Simdax infusion โดยการให้ของเหลว
ทางหลอดเลือด หากพบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจมากเกิน
ไป อัตราการใหย้าควรลดลงหรือหยุดให้ยา

ผลดีต่อระบบไหลเวียนเลือดต่อการเต้นของหัวใจและความดันลิ่มเลือดในปอดยังคงมีอยูอ่ย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงหลังจากหยุดการให้ยา (24 ชั่วโมง) ยังไมไ่ด้กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนของผลกระ
ทบทางโลหิตวิทยาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อความดันโลหิตโดยทั่วไปจะอยูท่ี่ 3-4 วัน
และผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจเป็นเวลา 7-9 วัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีสารออก
ฤทธิ์ซึ่งมีความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมาประมาณ 48 ชั่วโมงหลังจากทีห่ยุดการให้ยา ปฏิกิริยากับ
การกําจัดสารออกฤทธิ์อาจนําไปสู่ผลทางโลหิตวิทยาทีเ่ด่นชัดและยาวนานขึ้น การตรวจติดตาม
แบบไม่รุกรานเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันหลังจากสิ้นสุดการให้ยา หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีความคงตัว
ทางคลินิก

ควรใช้ Simdax อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีภาวะไตวายเล็กน้อยถึงปานกลางหรือตับบกพร่อง
เล็กน้อยถึงปานกลาง มขี้อมูลที่จํากัดในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต การทํางานของตับหรือไต
บกพร่องอาจทําให้ความเข้มข้นของสารเมตาโบไลต์เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทาง
โลหิตวิทยาทีเ่ด่นชัดและยาวนานขึ้น

การฉีด Simdax อาจทําใหค้วามเข้มข้นของโพแทสเซียมในเลือดลดลง ดังนั้นควรแก้ไขความ
เข้มข้นของโพแทสเซียมในเลือดตํ่าก่อนที่จะใช้ Simdax และควรตรวจสอบโพแทสเซียมใน
เลือดในระหว่างการรักษา เช่นเดียวกับผลิตภัณฑย์าอื่น ๆ สําหรับภาวะหัวใจล้มเหลว การฉีด 
Simdax อาจมาพร้อมกับการลดลงของฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริต
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และควรให้ความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดและโรคโลหิตจางพร้อม
กัน

การให้ยา Simdax ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจเต้นเร็ว, ภาวะหัวใจห้องบนที่มีการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วของหัวใจห้องล่าง หรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ประสบการณใ์นการบริหาร Simdax ซํ้าๆ นั้นมีจํากัด ประสบการณ์กับการใชส้าร vasoactive 
ร่วมกัน รวมถึง inotropic agent (ยกเว้น digoxin) นั้นถูกจํากัด ผลประโยชน์และความเสี่ยง
ควรได้รับการประเมินสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัตทิางการแพทยใ์น
ปัจจุบัน ควรใช้ Simdax ด้วยความระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑย์า vasoactive ทางหลอด
เลือดดําอื่น ๆ เนื่องจากอาจมคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อความดันเลือดตํ่า

Simdax ควรใชอ้ย่างระมัดระวังและอยู่ภายใต้การตรวจติดตาม ECG อย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยทีม่ี
ภาวะหัวใจขาดเลือดในหลอดเลือดหัวใจ ช่วงเวลา QTc ที่ยาวนานโดยไม่คํานึงถึงสาเหตุ หรือเมื่อให้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยาทีย่ืดช่วง QTc (ดูหัวข้อ 4.9 การให้ยาเกินขนาด)

ยังไม่มีการศึกษาการใช้ Simdax ในการช็อกจากโรคหัวใจ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Simdax 
ในความผิดปกติต่อไปนี้: คาร์ดิโอไมโอแพทีแบบจํากัด, คาร์ดิโอไมโอแพที hypertrophic, ลิ้น
หัวใจไมตรัลไม่เพียงพออย่างรุนแรง, กล้ามเนื้อหัวใจแตก, การกดทับของหัวใจ และกล้ามเนื้อ
หัวใจตายด้านขวา

ไม่ควรให้ Simdax แก่เด็ก เนื่องจากมีประสบการณ์ทีจ่ํากัดมากในการใช้ Simdax ในเด็กและ
วัยรุ่นทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี (ดูหัวข้อ 5.2 เภสัชจลนศาสตร์)

มีประสบการณจ์ํากัดในการใช้ Simdax ภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงในผู้ป่วยทีร่อการปลูก
ถ่ายหัวใจ

ยานี้มีแอลกอฮอล์ 3925 มก. (เอทานอลปราศจากนํ้า) ในขวดละ 5 มล. ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณประมาณ 98 
% ของปริมาตร ปริมาณในขวด 5 มล. ของยานี้เทียบเท่ากับเบียร์ 99,2 มล. หรือไวน์ 41.3 มล. เป็นอันตราย
ต่อผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
เพื่อนํามาพิจารณาในสตรีมคีรรภ์หรือให้นมบุตร เด็ก และกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคตับหรือโรคลมชัก

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
การศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นพิษทั่วไปและความเป็นพิษต่อพันธุกรรมเปิดเผยว่าไม่มี
อันตรายเป็นพิเศษสําหรับมนุษย์ในระยะสั้น

ในการศึกษาในสัตวท์ดลอง levosimendan ไมไ่ด้ทําใหเ้กิดการทารกอวัยวะพิการ แต่ทําใหร้ะดับ
การสร้างกระดูกในหนูและกระต่ายในครรภ์ลดลงโดยมีพัฒนาการผิดปกตขิองกระดูก 
supraoccipital ในกระต่าย เมื่อใหย้าก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์ระยะแรก levosimendan 
ลดจํานวน corpora lutea การฝังตัวและลูกสุนัขต่อครอก และเพิ่มจํานวนการสลายในช่วงต้น
และการสูญเสียหลังการปลูกถ่ายในหนูเพศเมีย เห็นผลในระดับการรับสัมผัสทางคลินิก

ในการศึกษาในสัตวท์ดลอง levosimendan ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่
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4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นและปฏิกิริยาในรูปแบบอื่น
การศึกษาในหลอดทดลองโดยใชไ้มโครโซมในตับของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าเลโวซิเมนดันไม่น่าจะ
ทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและยาทีม่ีนัยสําคัญกับสารที่เผาผลาญโดยเอนไซม์ไซโตโครม P450 
(CYP) เนื่องจากมคีวามสัมพันธ์กับไอโซฟอร์มต่างๆ ของ CYP ตํ่า (ดหูัวข้อ 5.2 เภสัชจลนศาสตร)์

Levosimendan แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวยับยั้ง CYP2C8 ในหลอดทดลอง ดังนั้นจึงไมส่ามารถ
ยกเว้นได้ว่า levosimendan สามารถเพิ่มการไดร้ับยาทีร่ับประทานร่วมกันซึ่งมีการเผาผลาญ
เป็นหลักโดย CYP2C8 ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ levosimendan ร่วมกับซับสเตรต 
CYP2C8 ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น loperamide, pioglitazone, repaglinide และ 
enzalutamide เมื่อเป็นไปได้

ปฏิกิริยาทีเ่ป็นไปได้ระหว่างสารออกฤทธิ์ OR-1855 และ OR-1896 กับยาอื่นๆ ที่มีผลต่อการไหล
เวียนโลหิตอาจนําไปสูผ่ลทางโลหิตวิทยาที่เด่นชัดและยาวนานขึ้น ระยะเวลาของผลกระทบนีอ้าจ
นานกว่า 7-9 วันตามปกติทีเ่ห็นหลังจากการให้ยา Simdax

ไม่พบปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตรใ์นการวิเคราะหป์ระชากรของผู้ป่วยที่ไดร้ับ digoxin และ 
Simdax infusion สามารถใช้ Simdax infusion ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยา beta-blocking โดยไม่
สูญเสียประสิทธิภาพ การใช้ยา isosorbide mononitrate และ levosimendan ร่วมกันใน
อาสาสมัครทีม่สีุขภาพดีส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อความดันโลหิตตกแบบมีพยาธสิภาพอย่าง
มีนัยสําคัญ การรักษาด้วย captopril ร่วมกันไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์หรือการไหลเวียน
โลหิตของ Simdax

ปริมาณแอลกอฮอล์ในยานี้อาจเปลี่ยนแปลงผลกระทบของยาอื่นๆ เนื่องจากยานี้มักจะไดร้ับช้า
กว่า 24 ชั่วโมง ผลกระทบของแอลกอฮอล์อาจลดลง

สอดคล้องกับการปฏิบัติทางการแพทย์ในปัจจุบัน เลโวซเีมนแดนควรใช้ด้วยความระมัดระวังเมื่อใชร้่วม
กับผลิตภัณฑย์า vasoactive ทางหลอดเลือดดําอื่น ๆ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันเลือด
ตํ่า

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร การ
เจริญพันธุ์
ไม่มขี้อมูลที่สามารถใช้ได.้

การตั้งครรภ์
ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Simdax ในสตรีมีครรภ์ การศึกษาในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ (ดูหัวข้อ 4.4 คําเตือนพิเศษและข้อควรระวังสําหรับการใช้งาน: 
การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ และการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์) ดังนั้นควรใช้ Simdax ใน
หญิงตั้งครรภ์เฉพาะเมื่อผลประโยชน์สําหรับมารดามีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทารกใน
ครรภ์

การให้นม
ไม่ทราบว่า Simdax ถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ ดังนั้น ผู้หญิงทีไ่ดร้ับ Simdax ไม่
ควรให้นมลูก

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร 
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้.

4.8 ผลกระทบที่ไมพ่ึงประสงค์
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ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอกสําหรับ ADHF (โปรแกรม REVIVE) ผู้ป่วย 53% 
มีอาการไม่พึงประสงค์ โดยส่วนใหญค่ือหัวใจเต้นเร็วในช่องท้อง ความดันเลือดตํ่า และปวดศีรษะ

ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมโดยโดบูทามีน ADHF (SURVIVE) ผู้ป่วย 18% มีอาการไม่พึง
ประสงค์ โดยพบบ่อยที่สุด ได้แก่ ventricular tachycardia, atrial fibrillation, ความดัน
เลือดตํ่า, ventricular extrasystoles, tachycardia และปวดศีรษะ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่สังเกตไดใ้นผู้ป่วย 1% หรือมากกว่าระหว่าง 
REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, RUSSLAN, 300105 และ 3001024 การทดลอง
ทางคลินิก หากอุบัตกิารณ์ของเหตุการณเ์ฉพาะใดๆ ในการทดลองแต่ละครั้งมากกว่าทีพ่บในการ
ทดลองอื่นๆ อุบัติการณท์ี่สูงขึ้นจะรายงานในตาราง

เหตุการณ์ทีพ่ิจารณาอย่างน้อยอาจเกี่ยวข้องกับเลโวซเีมนดันจะแสดงตามระดับและความถี่ของ
อวัยวะของระบบ โดยใช้แบบแผนต่อไปนี:้ ธรรมดามาก (≥ 1/10) ร่วมกัน (≥ 1/100, < 1/10)

ตารางที่ 3
ของอาการไมพ่ึงประสงค์สรุป

SURVIVE Clinical Studies, REVIVE Programme และ 
LIDO/RUSSLAN/300105/301024 Clinical Studies รวมกัน

ปฏิกิริยา

ระบบร่างกาย ความถี่ เทอมที่ต้องการ
ความผิดปกติของการเผาผลาญและ
โภชนาการ

ทั่วไป ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า

ความผิดปกตทิางจิตเวช ทั่วไป นอนไม่หลับ
ความผิดปกตขิองระบบประสาท ธรรมดามาก

ทั่วไป
ปวดศีรษะ
เวียนหัว

ความผิดปกติของหัวใจ ธรรมดามาก กระเป๋าหน้าท้องอิศวร
ทั่วไป กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

อิศวร
กระเป๋าหน้าท้อง
สิ่งแปลกปลอม
Extrasystoles

ความผิดปกติของหลอดเลือด ธรรมดามาก ความดันเลือดตํ่า
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ทั่วไป ท้องเสีย

อาเจียน
คลื่นไส้
ท้องผูก

การสืบสวน ทั่วไป เฮโมโกลบิน
ลดลง

อาการไมพ่ึงประสงค์หลังการขาย:
จากประสบการณ์หลังการขาย มีรายงานผู้ป่วยที่ไดร้ับยา Simdax

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงคท์ี่น่าสงสัย
การรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบความสมดุลของผลประโยชน์/ความเสี่ยงของยาไดอ้ย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการ
แพทย์รายงานอาการไมพ่ึงประสงคท์ี่น่าสงสัยhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9ยาเกินขนาด
ยาเกินขนาดของ Simdax อาจทําใหเ้กิดความดันเลือดตํ่าและอิศวร ในการทดลองทางคลินิกกับ 
Simdax ความดันเลือดตํ่าได้รับการรักษาด้วย vasopressors (เช่น dopamine ในผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลวและ noradrenaline ในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจ) ความดันการเติมหัวใจที่
ลดลงมากเกินไปอาจจํากัดการตอบสนองต่อ Simdax และสามารถรักษาไดด้้วยของเหลวทาง
หลอดเลือด ปริมาณสูง (ทีห่รือสูงกว่า 0.4 ไมโครกรัม/กก./นาท)ี และการให้ยาเกิน 24 ชั่วโมงจะ
เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และบางครั้งเกี่ยวข้องกับการยืดช่วง QTc ในกรณีทีใ่ช้ยา Simdax 
เกินขนาด การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง การตรวจวัดอิเล็กโทรไลตใ์นซีรัมและ
การบุกรุกซํ้าๆ

ควรมีการติดตามตรวจสอบการไหลเวียนโลหิต การให้ยาเกินขนาด Simdax นําไปสู่ความเข้มข้น
ในพลาสมาทีเ่พิ่มขึ้นของสารออกฤทธิ์ ซึ่งอาจนําไปสู่ผลกระทบที่เด่นชัดและยาวนานขึ้นต่ออัตรา
การเต้นของหัวใจซึ่งจําเป็นต้องขยายระยะเวลาสังเกตที่สอดคล้องกัน

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาด โปรดติดต่อ National Poisons 
Center ทีห่มายเลข 0800 POISON (0800 764766)

5.คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์

Levosimendan ช่วยเพิ่มความไวของแคลเซียมของโปรตีนหดตัวโดยจับกับ cardiac 
troponin C ในลักษณะทีข่ึ้นกับแคลเซียม Levosimendan ช่วยเพิ่มแรงหดตัว แตไ่ม่บั่นทอน
การผ่อนคลายของหัวใจห้องล่าง นอกจากนี้ levosimendan ยังเปิดช่องโพแทสเซียมทีไ่วต่อ 
ATP ในกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด ซึ่งทําให้เกิดการขยายหลอดเลือดของหลอดเลือดทั้งระบบ
และหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดทั้งระบบ Levosimendan ไดแ้สดงให้เห็นคุณสมบัติของตัว
ยับยั้ง phosphodiesterase III ที่เลือกได้ในหลอดทดลอง ความเกี่ยวข้องของสิ่งนี้ทีค่วามเข้ม
ข้นในการรักษาไมช่ัดเจน ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว การกระทํา inotropic และ 
vasodilatory ทีข่ึ้นกับแคลเซียมในเชิงบวกของ levosimendan ส่งผลให้แรงหดตัวเพิ่มขึ้นและ
การลดลงของทั้งพรีโหลดและหลังการโหลด โดยไม่ส่งผลเสียต่อการทํางานของไดแอสโตลิก

การศึกษาเกี่ยวกับโลหิตวิทยาในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีและในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มี
เสถียรภาพและไมเ่สถียรได้แสดงผลตามขนาดยาของ levosimendan ที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดําใน
รูปแบบการใหย้า (3 ไมโครกรัม/กก. ถึง 24 ไมโครกรัม/กก.) และการให้ยาแบบต่อเนื่อง (0.05 
ถึง 0.2 ไมโครกรัม/กก. ต่อ นาที). เมื่อเทียบกับยาหลอก levosimendan ช่วยเพิ่มอัตราการ
เต้นของหัวใจ ปริมาตรของโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนการขับออกและอัตราการเต้นของหัวใจ 
และลดความดันโลหิตตัวบน ความดันโลหิตตัวล่าง ความดันลิ่มเลือดในปอด ความดันหัวใจห้อง
บนขวา และความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย

การใหย้า Levosimendan ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยทีฟ่ื้นตัว
จากการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ และปรับปรุงการไหลเวียนของกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยทีม่ีภาวะ
หัวใจล้มเหลว ประโยชน์เหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใชอ้อกซิเจนในกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สําคัญ การรักษาด้วยยา levosimendan ช่วยลดระดับการหมุนเวียนของ endothelin-1 ในผู้
ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ไมเ่พิ่มระดับ catecholamine ในพลาสมาที่อัตราการฉีดทีแ่นะนํา

5.2คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์
ทั่วไป
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เภสัชจลนศาสตร์ของเลโวซีเมนดันมีลักษณะเชิงเส้นในช่วงขนาดยาทีใ่ช้ในการรักษา 0.05-0.2 
ไมโครกรัม/กก./นาที

การกระจาย
ปริมาณการกระจายของเลโวซีเมนดัน (Vss) อยู่ทีป่ระมาณ 0.2 ลิตร/กก. Levosimendan จับ
กับโปรตีนในพลาสมา 97-98% โดยเฉพาะกับอัลบูมนิ สําหรับ OR-1855 และ OR-1896 ค่าการ
จับโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับ 39% และ 42% ตามลําดับในผู้ป่วย

เมแทบอลิซึม
ส่วนสําคัญของขนาดยาเลโวซีเมนดันถูกเผาผลาญโดยการคอนจูเกตเป็นซีสเตอิลไกลซีนแบบไซ
คลิกหรือ N-อะซิติเลตและคอนจูเกตซสิเทอีน มีเพียงประมาณ 5% ของเลโวซีเมนดันเท่านั้นทีถู่ก
เผาผลาญในลําไสโ้ดยการลดลงถึง
aminophenylpyridazinone (OR-1855) ซึ่งหลังจากการดูดซึมซํ้าไปยังการไหลเวียนของ
ระบบจะถูกเผาผลาญในพลาสมาโดย N-acetyltransferase ไปยังเมตาบอไลตท์ี่ใชง้านอยู่ 
OR-1896 ระดับอะซิติเลชั่นถูกกําหนดโดยพันธุกรรม ในอะซิทิเลเตอรแ์บบเร็ว ความเข้มข้นของ
เมแทบอไลต์ OR-1896 จะสูงกว่าอะซิทเิลเตอรท์ีช่้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งนีไ้ม่มีความหมาย
ใดๆ ต่อผลการไหลเวียนโลหิตทางคลินิกตามปริมาณทีแ่นะนํา

ในการหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ เมแทบอไลต์ทีต่รวจพบได้อย่างมนีัยสําคัญเพียงอย่างเดียวหลัง
จากการบริหารให้เลโวซีเมนดันคือ OR-1855 และ OR-1896 เมแทบอไลต์ในร่างกายเหล่านีเ้ข้า
ถึงสมดุลอันเป็นผลมาจากวิถเีมตาบอลซิึมของอะซติิเลชันและดี-อะซิติเลชัน ซึ่งควบคุมโดย N-
acetyl
transferase-2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ polymorphic ในอะเซทเิลเตอร์ทีช่้า เมตาโบไลต์ OR-1855 จะ
มีอิทธิพลเหนือ ในขณะที่อะซิติเลเตอร์อย่างรวดเร็วนั้น เมแทบอไลต์ OR-1896 จะมีอิทธิพล
เหนือ ผลรวมของการรับสัมผัสสําหรับสารทั้งสองชนิดมีความคล้ายคลึงกันในกลุ่มอะซติิเลเตอร์
ทีช่้าและเร็ว และผลทางโลหิตวิทยาระหว่างทั้งสองกลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกัน ผลกระทบต่อการ
ไหลเวียนโลหิตเป็นเวลานาน (นานถึง 7-9 วันหลังจากหยุดการให้ยาเลโวซเีมนดัน 24 ชั่วโมง) 
เป็นผลมาจากสารเมตาโบไลตเ์หล่านี้

การศึกษาในหลอดทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า levosimendan, OR-1855 และ OR-1896 ไม่
ยับยั้ง CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 หรือ CYP3A4 ที่ความ
เข้มข้นที่ได้รับจากขนาดยาทีแ่นะนํา นอกจากนี้ levosimendan ไม่ยับยั้ง CYP1A1 และ 
OR-1855 หรือ OR-1896 ยับยั้ง CYP2C8 หรือ CYP2C9 Levosimendan แสดงให้เห็นว่า
เป็นตัวยับยั้ง CYP2C8 ในหลอดทดลอง (ดหูัวข้อ 4.5 - ปฏิกิริยากับยาอื่นและรูปแบบอื่น ๆ ของ
การมีปฏิสัมพันธ์) ผลการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาในมนุษย์กับ warfarin, felodipine และ 
itraconazole ยืนยันว่า levosimendan ไม่ยับยั้ง CYP3A หรือ CYP2C9 และการเผาผลาญ
ของ levosimendan จะไมไ่ด้รับผลกระทบจาก CYP3A inhibitors

การกําจัดและการขับถ่าย
ระยะห่างประมาณ 3.0 มล./นาที/กก. และครึ่งชีวิตประมาณ 1 ชั่วโมง 54% ของขนาดยาถูกขับ
ออกทางปัสสาวะและ 44% ในอุจจาระ มากกว่า 95% ของขนาดยาจะถูกขับออกมาภายในหนึ่ง
สัปดาห์ ปริมาณเล็กน้อย (<0.05% ของขนาดยา) จะถูกขับออกมาเป็นเลโวซีเมนแดนทีไ่ม่
เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะ สารทีไ่หลเวียนอยู่ OR-1855 และ OR-1896 จะเกิดขึ้นและกําจัดออกไป
อย่างช้าๆ ความเข้มข้นสูงสุดของพลาสมาในพลาสมาสําหรับ OR-1855 และ OR-1896 จะถึง
ประมาณ 2 วันหลังจากสิ้นสุดการให้ยา levosimendan ครึ่งชีวิตของสารจะอยู่ที่ประมาณ 
75-80 ชั่วโมง สารออกฤทธิ์ของ levosimendan, OR-1855 และ OR-1896 ผ่านการผันคํา
กริยาหรือการกรองไต และขับออกทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่
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ไม่สามารถคาดการณ์ปฏิสัมพันธ์ทีอ่าจเกิดขึ้นได้

ประชากรพิเศษ:
เด็ก:ไม่ควรให้ Simdax แก่เด็ก เนื่องจากมีประสบการณ์ทีจ่ํากัดมากในการใช้ Simdax ในเด็ก
และวัยรุ่นที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ข้อมูลที่จํากัดระบุว่าเภสัชจลนศาสตรข์อง Simdax หลังการให้
ยาครั้งเดียวในเด็ก (อายุ 3 เดือนถึง 6 ป)ี มีความคล้ายคลึงกับยาในผู้ใหญ่ ยังไม่มกีารศึกษา
เภสัชจลนศาสตร์ของสารออกฤทธิใ์นเด็ก (ดหูัวข้อ 5.2 เภสัชจลนศาสตร์ ส่วนที่ 4.4 คําเตือนและ
ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน)

การด้อยค่าของไต: เภสัชจลนศาสตร์ของ Simdax ไดร้ับการศึกษาในอาสาสมัครที่มีความ
บกพร่องทางไตในระดับต่างๆซึ่งไม่มภีาวะหัวใจล้มเหลว การได้รับ Simdax มีความคล้ายคลึงกัน
ในผู้ที่มีความบกพร่องทางไตเล็กน้อยถึงปานกลางและในผู้ทีไ่ด้รับการฟอกไตในขณะที่การไดร้ับ 
Simdax อาจลดลงเล็กน้อยในผู้ทีม่คีวามบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง

เมื่อเทียบกับคนที่มสีุขภาพดี สัดส่วนทีไ่มผู่กมัดของ Simdax ดเูหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ 
AUC ของสารเมตาโบไลต์ (OR-1855 และ OR-1896) สูงขึ้นถึง 170% ในผู้ป่วยทีม่คีวาม
บกพร่องทางไตอย่างรุนแรงและผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการฟอกไต ผลกระทบของการด้อยค่าของไตเล็ก
น้อยและปานกลางต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ OR-1855 และ OR-1896 คาดว่าจะน้อยกว่าการ
ด้อยค่าของไตอย่างรุนแรง

Simdax ไม่สามารถ dialyzable ในขณะที่ OR-1855 และ OR-1896 สามารถ dialyzable การ
ล้างไตก็มีค่าตํ่า (ประมาณ 8-23 mL/min) และผลสุทธขิองการฟอกไตเป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อการ
ไดร้ับสารเหล่านี้โดยรวมมีน้อย (ดูหัวข้อ 5.2 เภสัชจลนศาสตร์ ส่วนที่ 4.4 คําเตือนและข้อควร
ระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน ส่วนที่ 4.3 ข้อห้าม)

การด้อยค่าของตับ:ไมพ่บความแตกต่างในเภสัชจลนศาสตร์หรือการจับโปรตีนของ Simdax ใน
ผู้ทีเ่ป็นโรคตับแข็งระดับอ่อนหรือปานกลางเมื่อเทียบกับคนทีม่ีสุขภาพดี เภสัชจลนศาสตรข์อง 
Simdax, OR-1855 และ OR-1896 มคีวามคล้ายคลึงกันระหว่างอาสาสมัครทีม่สีุขภาพดแีละผู้ที่
มีความบกพร่องของตับในระดับปานกลาง (Child-Pugh Class B) ยกเว้นว่าครึ่งชีวิตของ 
OR-1855 และ OR-1896 จะยืดเยื้อเล็กน้อย ในผู้ที่มีความบกพร่องของตับในระดับปานกลาง (ดู
หัวข้อ 5.2 เภสัชจลนศาสตร์ ส่วนที่ 4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน ส่วนที่ 
4.3 ข้อห้าม)

การวิเคราะหเ์ภสัชจลนศาสตรข์องประชากร:การวิเคราะห์ประชากรไมแ่สดงผลใดๆ ของอายุ 
แหล่งกําเนิดทางชาติพันธุ์ หรือเพศต่อเภสัชจลนศาสตรข์อง Simdax อย่างไรก็ตาม จากการ
วิเคราะห์เดียวกันพบว่าปริมาตรของการกระจายและการกวาดล้างทั้งหมดขึ้นอยู่กับนํ้าหนัก

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรคีลินิก
Simdax ได้รับการประเมินในการทดลองทางคลินิกทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวมากกว่า 
2800 ราย ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Simdax สําหรับการรักษา ADHF ได้รับการ
ประเมินในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างแบบ double-blind และข้ามชาตติ่อไปนี:้

โปรแกรม REVIVE

ฟื้นคืนชีพฉัน
ในการศึกษานําร่องแบบ double-blind ซึ่งควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ป่วย 100 คนที่เป็นโรค ADHF who
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ไดร้ับการฉีด Simdax เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วย Simdax จะได้รับการ
ตอบสนองที่เป็นประโยชน์โดยวัดจากจุดยุติเชิงซ้อนทางคลินิกเหนือยาหลอกบวกกับมาตรฐาน
การดูแล

ฟื้นคืนชีพ II
การศึกษาการพิจาณาแบบ double-blind ที่ควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ป่วย 600 รายที่ได้รับยา
โหลดขนาด 6-12 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 10 นาที ตามด้วยโปรโตคอล-
ระบุการไตเตรทแบบขั้นบันไดของ levosimendan เป็น 0.05-0.2 ไมโครกรัม/กก./นาที นานถึง 
24 ชั่วโมง ซึ่งให้ประโยชน์ในสถานะทางคลินิกในผู้ป่วย ADHF ที่มีอาการหายใจลําบากหลังจากให้
ยาขับปัสสาวะทางหลอดเลือดดํา

โปรแกรมทางคลินิกของ REVIVE ไดร้ับการออกแบบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลของเลโวซีเมน
ดันร่วมกับมาตรฐานการดูแลกับยาหลอกร่วมกับมาตรฐานการดูแลในการรักษาผู้ป่วยสมาธสิั้น

เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย ADHF, ส่วนของห้องล่าง
ซ้ายที่ขับออกมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ภายใน 12 เดือนก่อนหน้า และหายใจลําบากเมื่อพัก 
อนุญาตให้ทําการรักษาพื้นฐานทั้งหมด ยกเว้น milrinone ทางหลอดเลือดดํา เกณฑ์การคัดออก 
ได้แก่ การอุดตันอย่างรุนแรงของช่องระบายอากาศออก ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ ความดันโลหิตซิส
โตลิก ≤ 90 mmHg หรืออัตราการเต้นของหัวใจ ≥ 120 ครั้งต่อนาที (คงอยู่อย่างน้อย 5 นาที) 
หรือข้อกําหนดสําหรับการช่วยหายใจ

ผลลัพธ์ของจุดยุติปฐมภูมแิสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยในสัดส่วนที่มากขึ้นไดร้ับการจัดประเภทว่าดีขึ้นโดย
มีสัดส่วนผู้ป่วยที่แย่ลงซึ่งจัดประเภทว่าแย่ลง (p-value 0.015) ตามที่วัดโดยจุดยุติเชิงซ้อนทาง
คลินิกที่สะท้อนถึงประโยชน์ทีย่ั่งยืนต่อสถานะทางคลินิกตลอดสามจุดเวลา: หกชั่วโมง 24 ชั่วโมง
และห้าวัน เปปไทด์ natriuretic ชนิด B ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอกและ
มาตรฐานการดูแลที่ 24 ชั่วโมงและตลอดห้าวัน (pvalue=0.001)

กลุ่ม Simdax มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ 90 วัน (15% เทียบกับ 12%) การวิเคราะห์หลังเฉพาะกิจระบุว่าความดันโลหิตซสิโตลิก < 
100 mmHg หรือความดันโลหิตจาง < 60 mmHg ที่การตรวจวัดพื้นฐานเป็นปัจจัยทีเ่พิ่มความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

อยู่รอด
การศึกษาแบบ double-blind, double-dummy, Parallel, multicentre ที่เปรียบเทียบ 
levosimendan กับ dobutamine ประเมินการเสียชีวิต 180 วันในผู้ป่วย ADHF จํานวน 1327 
คนที่ต้องการการรักษาเพิ่มเติมหลังจากตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะหรือยาขยายหลอดเลือดทาง
หลอดเลือดดําไมเ่พียงพอ ประชากรผู้ป่วยโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับผู้ป่วยในการศึกษา 
REVIVE II อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทีไ่ม่มีประวัติของภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อนถูกรวมไวด้้วย (เช่น 
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน) เช่นเดียวกับผู้ป่วยทีต่้องใชเ้ครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยประมาณ 90% 
เข้ารับการทดลองเนื่องจากหายใจลําบากเมื่อพัก

ผลลัพธ์ของ SURVIVE ไม่ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างทีม่ีนัยสําคัญทางสถิติระหว่าง 
levosimendan และ dobutamine ในการตายจากทุกสาเหตุที่ 180 วัน {Hazard Ratio = 
0.91 (95% CI [0.74, 1.13] p-value 0.401)} อย่างไรก็ตาม มีความไดเ้ปรียบเชิงตัวเลขในการ
ตายในวันที่ 5 (4%   ของเลโวซิเมนดัน เทียบกับ 6% โดบูตามีน) สําหรับเลโวซิเมนดัน ข้อได้เปรียบ
นี้คงอยู่ตลอดระยะเวลา 31 วัน (12% ของ levosimendan เทียบกับ 14% dobutamine) และ
โดดเด่นที่สุดในผู้ที่ได้รับการบําบัดด้วย beta-blocker พื้นฐาน ในกลุ่มการรักษาทั้งสองกลุ่ม ผู้
ป่วยที่มีความดันโลหิตพื้นฐานตํ่ามอีัตราสูงกว่า
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การตายมากกว่าผู้ทีม่ีความดันโลหิตพื้นฐานสูงกว่า

ลิโด้
Levosimendan แสดงใหเ้ห็นว่านําไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณการเต้นของหัวใจและปริมาตร
ของโรคหลอดเลือดสมองตามขนาดยารวมถึงการลดลงของขนาดยาในปอด
ความดันลิ่มเลือดฝอย ความดันหลอดเลือดแดงเฉลี่ย และความต้านทานส่วนปลายทั้งหมด

ในการทดลองแบบหลายศูนยแ์บบ double-blind ผู้ป่วย 203 รายที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่าง
รุนแรงในระดับตํ่า (เศษส่วนดีดออก≤0.35 ดัชนีการเต้นของหัวใจ < 2.5 ลิตร/นาที/เมตร2, ความ
ดันลิ่มเลือดในปอด (PCWP) > 15 mmHg) และต้องการการสนับสนุน inotropic ทีไ่ดร้ับ 
levosimendan (ขนาดบรรจุ 24 μg/kg มากกว่า 10 นาที ตามด้วยการฉีดต่อเนื่อง 0.1-0.2 
μg/kg/min) หรือ dobutamine (5- 10 ไมโครกรัม/กก./นาท)ี เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สาเหตุของ
ภาวะหัวใจล้มเหลวคือขาดเลือดใน 47% ของผู้ป่วย; 45% มคีาร์ดิโอไมโอแพทีทีข่ยายตัวไม่ทราบ
สาเหตุ 76% ของผู้ป่วยมอีาการหายใจลําบากขณะพัก เกณฑ์การยกเว้นที่สําคัญ ได้แก่ ความดัน
โลหิตซิสโตลิกตํ่ากว่า 90 mmHg และอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า 120 ครั้งต่อนาที จุดสิ้นสุด
หลักคือการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจโดย≥30% และ PCWP ลดลงพร้อมกันโดย ≥25% ที่ 24 
ชม. พบในผู้ป่วยที่ได้รับ levosimendan 28% เทียบกับ 15% หลังการรักษาด้วย dobutamine 
(p= 0.025) ร้อยละหกสิบแปดของผู้ป่วยทีม่อีาการมีอาการหายใจลําบากดีขึ้นหลังการรักษาด้วย 
levosimendan เทียบกับ 59% หลังการรักษาด้วย dobutamine คะแนนความล้าเพิ่มขึ้น 63% 
และ 47% หลังการรักษาด้วย levosimendan และ dobutamine ตามลําดับ การเสียชีวิตจาก
สาเหตทุั้งหมด 31 วันคือ 7.8% สําหรับ levosimendan และ 17% สําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 
dobutamine

RUSSLAN
ในการทดลองแบบ multicentre แบบ double-blind เพิ่มเติมทีด่ําเนินการในขั้นต้นเพื่อประเมิน
ความปลอดภัย ผู้ป่วย 504 รายที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่ไม่ได้รับการชดเชยหลังจากเกิดภาวะกล้าม
เนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซึ่งได้รับการประเมินว่าต้องการการสนับสนุน inotropic ไดร้ับการรักษา
ด้วย levosimendan หรือยาหลอกเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญใน
อุบัติการณ์ของความดันเลือดตํ่าและภาวะขาดเลือดระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษา

ไม่พบผลเสียต่อการอยู่รอดนานถึง 6 เดือนในการวิเคราะห์ย้อนหลังของการทดลอง LIDO และ 
RUSSLAN

6.รายละเอียดทางเภสัชกรรม
6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ

โพวิโดน กรดซิตริก และเอทานอลปราศจากนํ้า

6.2 ความไม่ลงรอยกัน
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได.้

6.3 อายุการเก็บรักษา

24 เดือนนับจากวันทีผ่ลิต

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ เก็บที่2o-8oค. 
แช่เย็น. อย่าแช่แข็ง

สขีองสารเข้มข้นอาจเปลี่ยนเป็นสีส้มระหว่างการเก็บรักษา แตจ่ะไม่สูญเสียประสิทธิภาพ และอาจใช้
ผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันหมดอายุทีร่ะบุไว้ หากปฏิบัติตามคําแนะนําในการเก็บรักษา
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6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ
Levosimendan 2.5 มก. / มล. เข้มข้นมอียู่ในขวดขนาด 5 มล. และ 10 มล.

- ขวดแก้ว Type I ขนาด 8 หรือ 10 มล. ที่มีเลโวซีเมนแดน 2.5 มก./มล.
- ยางปิดคลอโรบิวทิลหรือโบรโมบิวทิลเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์

ขนาดบรรจุ
- 1, 4, 10 ขวด 5 มล
- 1, 4, 10 ขวด 10 มล

ขนาดของบรรจภุัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดไดท้ั้งหมด

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัด (และการจัดการอื่น ๆ ) ไม่มี
ข้อมูลที่สามารถใช้ได.้

7.ตารางการแพทย์
ยาตามใบสั่งแพทย์

8.สปอนเซอร์
Pharmacy Retailing (NZ) Limited 
ซื้อขายเป็น Healthcare Logistics 58 
Richard Pearse Drive
แอร์พอร์ตโอ๊คส์
โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

9.วันที่ไดร้ับการอนุมัตคิรั้งแรก 29 
มีนาคม 2553

10.วันที่แก้ไขข้อความ 10 ธันวาคม 2564

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนมาตรา สรุปข้อมูลใหม่
แก้ไขทุกส่วน อัปเดตเป็นรูปแบบสไตล์ SPC
4.5 การเพิ่มปฏิสัมพันธข์องยา vasoactive ทางหลอด

เลือดดํา
4.5, 5.2 การเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับไซโตโครม

4.9 ข้อผิดพลาดในการพิมพ์เพื่อแทนที่ "adrenaline" 
ด้วย "noradrenaline"
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