
YENİ ZELANDA BİLGİ FORMU

1. SIMDAX 2.5mg/mL enjeksiyon konsantresi

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mL'de 2.5 mg 
levosimendan içerir.

Levosimendan, benzersiz bir etki şekline sahip bir inotrop ajandır. Miyokardın 
kalsiyuma duyarlılığını artırarak kardiyak kontraktiliteyi artıran bir kalsiyum 
duyarlılaştırıcıdır. Sonuç olarak levosimendan, beta reseptörlerinden veya 
siklik AMP'den bağımsız pozitif inotropik etkiler üretir.

Ayrıca damar düz kaslarında ATP'ye duyarlı potasyum kanallarını açarak düz 
kas gevşemesine neden olan vazodilatör etkiye sahiptir.
İnotropik ve vazodilatör etkilerin kombinasyonu, miyokardda azalmış ön yük 
ve art yük ile artan bir kasılma kuvveti ile sonuçlanır.

Levosimendan kimyasal olarak (-)-( olarak adlandırılır.R)-[[4-(1,4,5,6-tetrahidro-4-
metil-6-okso-3-piridazinil)-fenil]hidrazono]-propandinitril. C'nin ampirik bir 
formülü olan 280.3 moleküler ağırlığa sahip sarı ila kahverengimsi sarı bir tozdur.
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Levosimendan orta derecede lipofilik bir bileşiktir. Distile su içinde 
çözünürlüğü 0.04mg/mL, etanolde 7.8 mg/mL ve fosfat tamponunda (67 mM) 
0.9mg/Ml pH 8'dir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakın.

3.FARMASÖTİK FORM
Konsantre, uygulamadan önce seyreltme için berrak, sarı veya turuncu 
bir çözeltidir.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar

Simdax, konvansiyonel tedavinin yeterli olmadığı durumlarda ve inotropik 
desteğin uygun görüldüğü durumlarda akut dekompanse kronik kalp 
yetmezliğinin (ADHF) kısa süreli tedavisinde endikedir (bkz. bölüm 5.1, 
Farmakodinamik).
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4.2 Doz ve uygulama yöntemi 
Uygulama Yöntemi
Simdax sadece hastane içi kullanım içindir. Yeterli izleme olanaklarının ve 
inotropik ajanların kullanımıyla ilgili uzmanlığın mevcut olduğu bir hastane 
ortamında uygulanmalıdır.

Simdax 2.5mg/mL enjeksiyon konsantresi uygulamadan önce seyreltilmelidir.

Simdax 2.5mg/mL enjeksiyon konsantresi sadece tek kullanımlıktır. Tüm parenteral 
tıbbi ürünlerde olduğu gibi, seyreltilmiş çözeltiyi uygulamadan önce partikül madde ve 
renk değişikliği açısından görsel olarak inceleyin.

Konsantrenin rengi saklama sırasında turuncuya dönebilir, ancak etki kaybı 
olmaz ve ürün, saklama talimatlarına uyulması halinde belirtilen son 
kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

İnfüzyon sadece intravenöz kullanım içindir ve periferik veya merkezi 
yoldan uygulanabilir.

Dozaj Programı
Tedavinin dozu ve süresi, hastanın klinik durumuna ve yanıtına göre 
kişiselleştirilmelidir.

Tedavi, 10 dakika boyunca infüze edilen 6-12 μg/kg'lık bir yükleme dozu ve 
ardından 0.1 μg/kg/dk'lık sürekli infüzyonla başlatılabilir (bkz. bölüm 5.1, 
Farmakodinamik). 6 μg/kg'lık daha düşük yükleme dozu, eşzamanlı intravenöz 
vazodilatörler veya inotroplar ya da her ikisi için de infüzyonun başlangıcında 
önerilir. Bu aralıktaki daha yüksek yükleme dozları, daha güçlü bir 
hemodinamik yanıt üretecektir, ancak geçici bir artan advers reaksiyon 
insidansı ile ilişkili olabilir. Hastanın yanıtı, yükleme dozuyla veya doz 
ayarlamasının ardından 30 ila 60 dakika içinde ve klinik olarak belirtildiği 
şekilde değerlendirilmelidir. Yanıtın aşırı olduğu kabul edilirse (hipotansiyon, 
taşikardi), infüzyon hızı 0,05 μg/kg/dk'ya düşürülebilir veya kesilebilir (bkz. 
bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Şiddetli kronik kalp yetmezliğinin akut dekompansasyonu olan hastalarda 
önerilen infüzyon süresi 24 saattir. Simdax infüzyonunun kesilmesinin 
ardından tolerans veya geri tepme fenomeni gelişimi belirtileri 
gözlenmemiştir. Hemodinamik etkiler en az 24 saat devam eder ve 24 saatlik 
infüzyonun kesilmesinden sonra 9 güne kadar görülebilir (bkz. bölüm 5.1, 
Farmakodinamik; bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri; bölüm 4.5, 
Diğer ilaçlar ve diğer formlarla etkileşimler). etkileşim).

Simdax'ın tekrar tekrar uygulanması deneyimi sınırlıdır. İnotropik ajanlar 
(digoksin hariç) dahil olmak üzere vazoaktif ajanların eşzamanlı kullanımı ile ilgili 
deneyim sınırlıdır. REVIVE programında, başlangıçtaki eşzamanlı vazoaktif 
ajanlarla daha düşük bir yükleme dozu (6 μg/kg) uygulandı.
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Yaşlı
Yaşlı hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir.

Böbrek yetmezliği
Simdax, hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır. Simdax, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin 
klerensi <30 mL/dk) kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 5.2, Farmakokinetik; bölüm 4.3, 
Kontrendikasyonlar; bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Karaciğer yetmezliği
Simdax, hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır. SİMDAX şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 5.2, Farmakokinetik; bölüm 4.3, 
Kontrendikasyonlar; bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Çocuklar
Simdax, çocuklara ve 18 yaşın altındaki ergenlere uygulanmamalıdır (bkz. 
bölüm 5.2, Farmakokinetik; bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

İnfüzyon Hazırlama ve Program
0.05mg/mL infüzyonu hazırlamak için 10mL Simdax 2.5mg/mL enjeksiyon 
konsantresini 500mL %5 glukoz (dekstroz) solüsyonu ile karıştırın.

Tablo 1, 0,05 mg/mL'lik bir Simdax infüzyon müstahzarının hem yükleme hem de 
idame infüzyon dozları için ayrıntılı infüzyon hızlarını sağlar:

Tablo 1:
Yükleme dozu, aşağıdaki infüzyon 
hızı (mL/saat) ile 10 dakikalık bir 
infüzyon olarak verilir.

Sürekli infüzyon hızı (mL/saat)hastanın
ağırlık

(kilogram)
Yükleniyor

doz
6 μg/kg

Yükleme dozu
12 μg/kg

0.05
μg/kg/dk

0.1
μg/kg/dk

0,2
μg/kg/dk

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

0.025mg/mL infüzyonu hazırlamak için 5mL Simdax 2.5mg/mL enjeksiyon 
konsantresini 500mL %5 glukoz (dekstroz) solüsyonu ile karıştırın.

Tablo 2, 0.025 mg/mL'lik bir Simdax infüzyonu hazırlığı için hem yükleme hem 
de idame infüzyon dozları için ayrıntılı infüzyon hızlarını sağlar:
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Tablo 2:
Yükleme dozu, aşağıdaki infüzyon 

hızı (mL/saat) ile 10 dakikalık bir 
infüzyon olarak verilir.

hastanın
ağırlık

(kilogram)

Sürekli infüzyon hızı (mL/saat)

Yükleniyor Yükleme dozu
12 μg/kg

0.05
μg/kg/dk

0.1
μg/kg/dk

0,2
μg/kg/dkdoz

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

Uyumluluklar
Bağlı intravenöz hatlarda Simdax ve aşağıdaki ilaçlar ile uyumsuzluklar 
gözlenmemiştir:
•
•
•

Frusemid 10mg/mL
Digoksin 0.25mg/mL
Gliseril trinitrat 0.1mg/mL

uyumsuzluklar
Bu tıbbi ürün, Dozaj ve Uygulama – İnfüzyon Hazırlama ve Programda 
belirtilenler dışında diğer tıbbi ürünler veya seyrelticilerle 
karıştırılmamalıdır; Dozaj ve Uygulama – Uyumluluklar.

seyreltme sonrası
25°C'de 24 saat boyunca kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi kanıtlanmıştır.Ö
C.

Mikrobiyolojik açıdan ürün hemen kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tehlikeyi azaltmak 
için seyreltmeden sonra mümkün olan en kısa sürede kullanın. Depolama 
gerekliyse, 2'de tutunÖ-8ÖC'de 24 saatten fazla değil. Hemen kullanılmazsa, 
kullanımdaki saklama süreleri ve kullanımdan önceki koşullar kullanıcının 
sorumluluğundadır.
Seyreltmeden sonraki saklama ve kullanım süresi asla 24 saati geçmemelidir.

Antimikrobiyal madde içermez. Ürün sadece bir hastada tek kullanımlıktır. 
Herhangi bir kalıntıyı atın.

Tedavinin İzlenmesi
Mevcut tıbbi uygulamalara uygun olarak, tedavi sırasında EKG, kan basıncı ve 
kalp hızı izlenmeli ve idrar çıkışı ölçülmelidir. İnfüzyonun bitiminden sonra 
veya hasta klinik olarak stabil olana kadar en az 3 gün boyunca bu 
parametrelerin izlenmesi önerilir (bkz. bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve 
önlemleri). Hafif ila orta derecede böbrek veya hafif ila orta derecede 
karaciğer yetmezliği olan hastalarda en az 5 gün boyunca izleme önerilir.

simdax 4 / 14



4.3 Kontrendikasyonlar
Simdax'a veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

Şiddetli hipotansiyon ve taşikardi (bkz. bölüm 5.1, Farmakodinamik; bölüm 4.4, 
Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Ventrikül dolumunu veya çıkışını veya her 
ikisini birden etkileyen önemli mekanik tıkanıklıklar. Şiddetli böbrek yetmezliği 
(kreatinin klerensi <30 mL/dak) ve şiddetli karaciğer yetmezliği. Torsades de 
Pointes'in tarihi.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Simdax'ın tedavinin başlangıcında daha belirgin olabilen hemodinamik bir 
etkisi, sistolik ve diyastolik kan basıncında bir düşüş olabilir, bu nedenle, 
başlangıç   sistolik veya diyastolik kan basıncı düşük olan veya risk altındaki 
hastalarda SİMDAX dikkatli kullanılmalıdır. hipotansif bir bölüm için. Bu 
hastalar için daha konservatif doz rejimleri önerilir. Doktorlar, tedavi 
dozunu ve süresini hastanın durumuna ve yanıtına göre ayarlamalıdır (bkz. 
bölüm 5.1, Farmakodinamik; bölüm 4.2, Doz ve uygulama yöntemi – Doz 
Programı; bölüm 4.5, Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim 
biçimleri).

Kardiyak dolum basıncındaki aşırı azalma Simdax'a yanıtı 
sınırlayabileceğinden, ciddi hipovolemi, Simdax infüzyonundan önce 
parenteral sıvılar verilerek düzeltilmelidir. Kan basıncında veya kalp hızında 
aşırı değişiklikler gözlenirse, infüzyon hızı azaltılmalı veya infüzyon 
durdurulmalıdır.

Kalp debisi ve pulmoner kapiller kama basıncı üzerindeki hemodinamik olarak 
olumlu etkiler, (24 saatlik) infüzyonun kesilmesinden sonra en az 24 saat 
devam eder. Tüm hemodinamik etkilerin tam süresi belirlenmemiştir, ancak 
kan basıncı üzerindeki etkiler genellikle 3-4 gün ve kalp hızı üzerindeki etkiler 
7-9 gün sürer. Bu kısmen, infüzyon durdurulduktan yaklaşık 48 saat sonra 
maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşan aktif metabolitlerin 
varlığından kaynaklanmaktadır. Aktif metabolitlerin eliminasyonu ile 
etkileşimler daha belirgin ve uzun süreli hemodinamik etkilere yol açabilir. 
İnfüzyonun bitiminden sonra veya hasta klinik olarak stabil olana kadar en az 
3 gün boyunca non-invaziv izleme önerilir.

Simdax, hafif ila orta derecede böbrek veya hafif ila orta derecede karaciğer yetmezliği 
olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
sadece sınırlı veri mevcuttur. Bozulmuş karaciğer veya böbrek fonksiyonu, metabolit 
konsantrasyonlarının artmasına neden olabilir, bu da daha belirgin ve uzun süreli 
hemodinamik etkilere neden olabilir.

Simdax infüzyonu serum potasyum konsantrasyonunda azalmaya neden 
olabilir. Bu nedenle, Simdax uygulamasından önce düşük serum potasyum 
konsantrasyonları düzeltilmelidir ve tedavi sırasında serum potasyumu 
izlenmelidir. Kalp yetmezliğine yönelik diğer tıbbi ürünlerde olduğu gibi, 
Simdax infüzyonlarına hemoglobin ve hematokritte düşüşler eşlik edebilir.

simdax 5 / 14



iskemik kardiyovasküler hastalığı ve eşzamanlı anemisi olan hastalarda 
dikkatli olunmalıdır.

Simdax infüzyonu, taşikardisi, hızlı ventriküler yanıtı olan atriyal fibrilasyonu veya 
potansiyel olarak yaşamı tehdit eden aritmileri olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Simdax'ın tekrarlanan yönetimi ile ilgili deneyim sınırlıdır. İnotropik ajanlar 
(digoksin hariç) dahil olmak üzere vazoaktif ajanların eşzamanlı kullanımı ile ilgili 
deneyim sınırlıdır. Yarar ve risk bireysel hasta için değerlendirilmelidir. Mevcut 
tıbbi uygulamalara uygun olarak, potansiyel olarak artan hipotansiyon riskinden 
dolayı diğer intravenöz vazoaktif tıbbi ürünlerle birlikte kullanıldığında Simdax 
dikkatli kullanılmalıdır.

Simdax, devam eden koroner iskemisi, etiyolojisine bakılmaksızın uzun QTc 
aralığı olan hastalarda veya QTc aralığını uzatan tıbbi ürünlerle birlikte 
verildiğinde dikkatli ve yakın EKG takibi altında kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.9, 
Doz aşımı).

Simdax'ın kardiyojenik şokta kullanımı çalışılmamıştır. Simdax'ın aşağıdaki 
hastalıklarda kullanımına ilişkin hiçbir bilgi mevcut değildir: restriktif 
kardiyomiyopati, hipertrofik kardiyomiyopati, şiddetli mitral kapak yetmezliği, 
miyokard rüptürü, kardiyak tamponad ve sağ ventrikül enfarktüsü.

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda Simdax kullanımına ilişkin çok 
sınırlı deneyim olduğundan, SİMDAX çocuklara uygulanmamalıdır (bkz. bölüm 
5.2, Farmakokinetik).

Kalp nakli bekleyen hastalarda Simdax şiddetli kalp yetmezliğinin 
kullanımına ilişkin sınırlı deneyim mevcuttur.

Bu ilaç, her 5 ml'lik flakonda yaklaşık %98 hacme eşdeğer olan 3925 mg alkol (susuz 
etanol) içerir. Bu ilacın 5 ml'lik bir flakonundaki miktar, 99,2 ml bira veya 41,3 ml şaraba 
eşdeğerdir. Alkolizmden muzdarip olanlar için zararlıdır.
Hamile veya emziren kadınlarda, çocuklarda ve karaciğer hastalığı veya epilepsisi olan 
hastalar gibi yüksek risk gruplarında dikkate alınmalıdır.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması
Genel toksisite ve genotoksisite ile ilgili geleneksel çalışmalar, kısa süreli kullanımda 
insanlar için özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Hayvan çalışmalarında, levosimendan teratojenik değildi, ancak tavşanda 
supraoksipital kemiğin anormal gelişimi ile sıçan ve tavşan fetüslerinde 
kemikleşme derecesinde genel bir azalmaya neden oldu. Gebelik öncesi ve erken 
gebelik sırasında uygulandığında, levosimendan dişi sıçanda corpora lutea, 
implantasyon ve yavru başına düşen yavru sayısını azaltmış ve erken rezorpsiyon 
ve implantasyon sonrası kayıpları arttırmıştır. Etkiler klinik maruziyet 
seviyelerinde görülmüştür.

Hayvan çalışmalarında levosimendan anne sütüne geçmiştir.
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4.5 Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri
İnsan karaciğer mikrozomlarının kullanıldığı in vitro çalışmalar, levosimendanın çeşitli CYP 
izoformlarına belirgin düşük afinitesi nedeniyle sitokrom P450 (CYP) enzimleri tarafından 
metabolize edilen ajanlarla önemli ilaç-ilaç etkileşimlerine neden olma olasılığının düşük 
olduğunu göstermiştir (bkz. bölüm 5.2, Farmakokinetik).

Levosimendan'ın in vitro olarak bir CYP2C8 inhibitörü olduğu gösterilmiştir ve bu 
nedenle levosimendan'ın, esas olarak CYP2C8 tarafından metabolize edilen, 
eşzamanlı uygulanan ilaçların maruziyetini artırabileceği göz ardı edilemez. Bu 
nedenle, levosimendan'ın loperamid, pioglitazon, repaglinid ve enzalutamid gibi 
hassas CYP2C8 substratları ile birlikte uygulanmasından mümkün olduğunda 
kaçınılmalıdır.

Aktif metabolitler OR-1855 ve OR-1896 ile hemodinamik etkileri olan diğer ilaçlar 
arasındaki olası bir etkileşim, daha belirgin ve uzun süreli hemodinamik etkilere 
yol açabilir. Bu etkinin süresi, bir Simdax infüzyonundan sonra normal olarak 
görülen 7-9 günden daha uzun olabilir.

Digoksin ve Simdax infüzyonu alan hastaların popülasyon analizinde hiçbir 
farmakokinetik etkileşim gözlemlenmemiştir. Simdax infüzyonu, beta bloker ajan 
alan hastalarda etkinlik kaybı olmaksızın kullanılabilir. Sağlıklı gönüllülerde 
izosorbid mononitrat ve levosimendan'ın birlikte uygulanması, ortostatik 
hipotansif yanıtın önemli ölçüde güçlenmesine neden olmuştur. Eşzamanlı 
kaptopril tedavisi, Simdax'ın farmakokinetiğini veya hemodinamiklerini 
etkilememiştir.

Bu tıbbi üründeki alkol miktarı diğer ilaçların etkilerini değiştirebilir. Bu ilaç 
genellikle 24 saat içinde yavaş verildiğinden alkolün etkileri azalabilir.

Mevcut tıbbi uygulamalara uygun olarak, levosimendan, potansiyel olarak artan 
hipotansiyon riski nedeniyle diğer intravenöz vazoaktif tıbbi ürünlerle birlikte 
kullanıldığında dikkatli kullanılmalıdır.

4.6 Doğurganlık, gebelik ve emzirme 
Doğurganlık

Veri yok.

Gebelik
Hamile kadınlarda Simdax kullanımına ilişkin herhangi bir deneyim bulunmamaktadır. 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme üzerinde toksik etkiler göstermiştir (bkz. 
bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri: Karsinojenez, Mutajenez ve Doğurganlığın 
Bozulması). Bu nedenle, SİMDAX hamile kadınlarda ancak anneye yönelik yararları fetüse 
yönelik olası risklerden daha ağır basıyorsa kullanılmalıdır.

emzirme
Simdax'ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu nedenle 
Simdax alan kadınlar emzirmemelidir.

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki 
etkiler Veri yok.

4.8 İstenmeyen etkiler
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ADHF (REVIVE programı) için plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, hastaların 
%53'ünde en sık görülenleri ventriküler taşikardi, hipotansiyon ve baş ağrısı 
olan advers reaksiyonlar görülmüştür.

Dobutamin kontrollü bir ADHF (SURVIVE) klinik çalışmasında, hastaların %18'i, 
en sık görülenleri ventriküler taşikardi, atriyal fibrilasyon, hipotansiyon, 
ventriküler ekstrasistol, taşikardi ve baş ağrısı olan advers reaksiyonlar yaşadı.

Aşağıdaki tablo, REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, RUSSLAN, 300105 ve 3001024 
klinik denemeleri sırasında hastaların %1'inde veya daha fazlasında gözlemlenen 
advers reaksiyonları açıklamaktadır. Bireysel bir denemedeki herhangi bir belirli olayın 
insidansı, diğer denemelerde görülenden daha büyükse, o zaman tabloda daha 
yüksek insidans rapor edilir.

En azından muhtemelen levosimendan ile ilişkili olduğu düşünülen olaylar, sistem 
organ sınıfı ve sıklığa göre aşağıdaki düzen kullanılarak gösterilmektedir: çok 
yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100, < 1/10).

Tablo 3
OlumsuzÖzet

SURVIVE Klinik Çalışması, REVIVE Programı ve LIDO/
RUSSLAN/300105/3001024 Klinik Çalışmalar birleştirildi

reaksiyonlar

Vücut sistemi Sıklık Tercih Edilen Terim

Metabolizma ve beslenme 
bozuklukları

Yaygın hipokalemi

Psikolojik bozukluklar Yaygın Uykusuzluk hastalığı

Sinir sistemi bozuklukları Çok yaygın
Yaygın

Baş ağrısı
Baş dönmesi

Kardiyak bozukluklar Çok yaygın Ventriküler Taşikardi
Yaygın miyokard iskemisi

Kalp yetmezliği
Atriyal fibrilasyon
taşikardi
ventriküler
ekstrasistol
ekstrasistoller

Vasküler bozukluklar Çok yaygın Hipotansiyon
Gastrointestinal bozukluklar Yaygın İshal

Kusma
Mide bulantısı

Kabızlık
soruşturmalar Yaygın Hemoglobin

Azaltılmış

Pazarlama sonrası advers reaksiyonlar:
Pazarlama sonrası deneyimde, Simdax uygulanan hastalarda 
ventriküler fibrilasyon bildirilmiştir.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
İlacın ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi 
önemlidir. İlacın yarar/risk dengesinin sürekli izlenmesini sağlar. Sağlık 
uzmanlarından herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu bildirmeleri istenir
https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Doz aşımı
Simdax doz aşımı hipotansiyon ve taşikardiye neden olabilir. Simdax ile 
yapılan klinik çalışmalarda, hipotansiyon vazopresörlerle başarılı bir şekilde 
tedavi edilmiştir (örn. konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda dopamin ve 
kalp cerrahisi sonrası hastalarda noradrenalin). Kardiyak dolum 
basınçlarındaki aşırı düşüşler Simdax'a yanıtı sınırlayabilir ve parenteral 
sıvılarla tedavi edilebilir. Yüksek dozlar (0.4 μg/kg/dk veya üzerinde) ve 24 
saatin üzerindeki infüzyonlar kalp hızını artırır ve bazen QTc aralığının 
uzamasıyla ilişkilidir. Simdax doz aşımı durumunda, sürekli EKG izleme, serum 
elektrolitlerinin tekrarlanan tayinleri ve invaziv
hemodinamik izleme yapılmalıdır. Simdax doz aşımı, aktif metabolitin plazma 
konsantrasyonlarının artmasına yol açar, bu da kalp hızı üzerinde daha 
belirgin ve uzun süreli bir etkiye yol açabilir ve buna karşılık gelen gözlem 
süresinin uzatılması gerekir.

Doz aşımı yönetimi konusunda tavsiye için lütfen 0800 POISON (0800 764766) 
numaralı telefondan Ulusal Zehirler Merkezi ile iletişime geçin.

5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler

Levosimendan, kalsiyuma bağımlı bir şekilde kardiyak troponin C'ye 
bağlanarak kasılma proteinlerinin kalsiyum duyarlılığını arttırır. Levosimendan 
kasılma kuvvetini arttırır ancak ventriküler gevşemeyi bozmaz. Ek olarak, 
levosimendan vasküler düz kasta ATP'ye duyarlı potasyum kanallarını açar, 
böylece sistemik ve koroner arteriyel damarların ve sistemik venöz damarların 
vazodilatasyonunu indükler. Levosimendan, in vitro olarak seçici 
fosfodiesteraz III inhibitör özellikleri göstermiştir. Terapötik 
konsantrasyonlarda bunun önemi belirsizdir. Kalp yetmezliği olan hastalarda, 
levosimendanın pozitif kalsiyuma bağımlı inotropik ve vazodilatör etkileri, 
diyastolik fonksiyonu olumsuz etkilemeden, artan bir kasılma kuvveti ve hem 
ön yükte hem de yük sonrası yükte azalma ile sonuçlanır.

Sağlıklı gönüllülerde ve stabil ve stabil olmayan kalp yetmezliği olan hastalarda 
yapılan hemodinamik çalışmalar, intravenöz olarak yükleme dozu (3 μg/kg ila 24 μg/
kg) ve sürekli infüzyon (0.05 ila 0.2 μg/kg/kg) olarak verilen levosimendanın doza 
bağlı bir etkisini göstermiştir. dakika). Plasebo ile karşılaştırıldığında, levosimendan 
kalp debisini, atım hacmini, ejeksiyon fraksiyonunu ve kalp hızını arttırdı ve sistolik 
kan basıncını, diyastolik kan basıncını, pulmoner kapiller kama basıncını, sağ atriyal 
basıncı ve periferik vasküler direnci azalttı.

Levosimendan infüzyonu, koroner cerrahiden iyileşen hastalarda koroner kan 
akışını arttırır ve kalp yetmezliği olan hastalarda miyokard perfüzyonunu 
iyileştirir. Bu faydalar, miyokardiyal oksijen tüketiminde önemli bir artış 
olmadan elde edilir. Levosimendan infüzyonu ile tedavi, konjestif kalp 
yetmezliği olan hastalarda dolaşımdaki endotelin-1 düzeylerini önemli ölçüde 
azaltır. Önerilen infüzyon hızlarında plazma katekolamin düzeylerini artırmaz.

5.2 Farmakokinetik özellikler 
Genel
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Levosimendan'ın farmakokinetiği, terapötik doz aralığında 0,05-0,2 µg/kg/
dk'da doğrusaldır.

Dağıtım
Levosimendan'ın dağılım hacmi (Vss) yaklaşık 0,2 L/kg'dır. Levosimendan, başta 
albümin olmak üzere plazma proteinlerine %97-98 oranında bağlanır. OR-1855 
ve OR-1896 için, hastalarda ortalama protein bağlanma değerleri sırasıyla %39 
ve %42 idi.

Metabolizma
Levosimendan dozunun büyük bir kısmı, siklik veya N-asetillenmiş sisteinilglisin ve 
sistein konjugatlarına konjugasyon yoluyla metabolize edilir. Levosimendanın sadece 
yaklaşık %5'i bağırsakta indirgenerek metabolize edilir.
aminofenilpiridazinon (OR-1855), sistemik dolaşıma geri emildikten sonra 
plazmada N-asetiltransferaz tarafından aktif metabolit OR-1896'ya 
metabolize edilir. Asetilasyon seviyesi genetik olarak belirlenir. Hızlı 
asetilatörlerde, OR-1896 metabolitinin konsantrasyonları yavaş 
asetilatörlerden biraz daha yüksektir. Ancak bunun önerilen dozlarda klinik 
hemodinamik etki için bir anlamı yoktur.

Sistemik dolaşımda levosimendan uygulamasını takiben saptanabilir tek 
önemli metabolitler OR-1855 ve OR-1896'dır. Bu metabolitler in vivo olarak N-
asetil tarafından yönetilen asetilasyon ve deasetilasyon metabolik yollarının 
bir sonucu olarak dengeye ulaşır.
transferaz-2, polimorfik bir enzim. Yavaş asetilatörlerde OR-1855 metaboliti 
baskınken, hızlı asetilatörlerde OR-1896 metaboliti baskındır. İki metabolit 
için maruziyetlerin toplamı, yavaş ve hızlı asetilatörler arasında benzerdir ve 
iki grup arasında hemodinamik etkilerde fark yoktur. Uzun süreli 
hemodinamik etkiler (24 saatlik levosimendan infüzyonunun kesilmesinden 
sonra 7-9 güne kadar süren) bu metabolitlere bağlanır.

In vitro çalışmalar, levosimendan, OR-1855 ve OR-1896'nın önerilen dozlama ile elde 
edilen konsantrasyonlarda CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 
veya CYP3A4'ü inhibe etmediğini göstermiştir. Ayrıca levosimendan, CYP1A1'i inhibe 
etmez ve ne OR-1855 ne de OR-1896, CYP2C8 veya CYP2C9'u inhibe etmez. 
Levosimendan'ın in vitro olarak bir CYP2C8 inhibitörü olduğu gösterilmiştir (bkz. 
bölüm 4.5 – Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Varfarin, felodipin 
ve itrakonazol ile insanlarda yapılan ilaç etkileşimi çalışmalarının sonuçları, 
levosimendan'ın CYP3A veya CYP2C9'u inhibe etmediğini ve levosimendan 
metabolizmasının CYP3A inhibitörlerinden etkilenmediğini doğrulamıştır.

Eliminasyon ve atılım
Klerens yaklaşık 3.0 mL/dk/kg ve yarılanma ömrü yaklaşık 1 saattir. Dozun 
%54'ü idrarla, %44'ü feçesle atılır. Dozun %95'inden fazlası bir hafta içinde 
atılır. İhmal edilebilir miktarlar (dozun <%0.05'i) idrarla değişmemiş 
levosimendan olarak atılır. Dolaşımdaki metabolitler OR-1855 ve OR-1896 
yavaş yavaş oluşur ve elimine edilir. OR-1855 ve OR-1896 için doruk plazma 
konsantrasyonlarına levosimendan infüzyonunun sonlandırılmasından 
yaklaşık 2 gün sonra ulaşılır. Metabolitlerin yarı ömürleri yaklaşık 75-80 saattir. 
Levosimendan'ın aktif metabolitleri, OR-1855 ve OR-1896, konjugasyona veya 
renal filtrasyona uğrar ve ağırlıklı olarak idrarla atılır.
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Potansiyel etkileşimler tahmin edilemez.

Özel Popülasyonlar:
Çocuklar:Çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda Simdax kullanımı çok sınırlı 
deneyim olduğundan, çocuklara SİMDAX uygulanmamalıdır. Sınırlı veriler, 
çocuklarda (3 ay ila 6 yaş arası) tek bir dozdan sonra Simdax'ın 
farmakokinetiğinin yetişkinlerdekine benzer olduğunu göstermektedir. 
Çocuklarda aktif metabolitlerin farmakokinetiği araştırılmamıştır. (bkz. bölüm 
5.2, Farmakokinetik; bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Böbrek yetmezliği: Simdax'ın farmakokinetiği, kalp yetmezliği olmayan çeşitli 
derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmiştir. Simdax'a maruz 
kalma, hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda ve hemodiyaliz 
uygulanan hastalarda benzer iken, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda 
Simdax'a maruz kalma biraz daha düşük olabilir.

Sağlıklı gönüllülerle karşılaştırıldığında, Simdax'ın bağlanmamış fraksiyonu hafifçe 
artmış gibi görünüyordu ve metabolitlerin (OR-1855 ve OR-1896) EAA'ları, şiddetli 
böbrek yetmezliği olan hastalarda ve hemodiyaliz uygulanan hastalarda % 170'e 
kadar daha yüksekti. Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliğinin OR-1855 ve 
OR-1896'nın farmakokinetiği üzerindeki etkilerinin, şiddetli böbrek yetmezliğinden 
daha az olması beklenmektedir.

Simdax diyaliz edilemez. OR-1855 ve OR-1896 diyalize edilebilirken, diyaliz 
klerensleri düşüktür (yaklaşık 8-23 mL/dk) ve 4 saatlik bir diyaliz seansının bu 
metabolitlere genel maruziyet üzerindeki net etkisi küçüktür. (bkz. bölüm 5.2, 
Farmakokinetik; bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri; bölüm 4.3, 
Kontrendikasyonlar).

Karaciğer yetmezliği:Simdax'ın farmakokinetiği veya protein bağlanmasında 
hafif veya orta dereceli sirozu olan hastalarda sağlıklı deneklere göre fark 
bulunmadı. Simdax, OR-1855 ve OR-1896'nın farmakokinetiği, OR-1855 ve 
OR-1896'nın eliminasyon yarı ömürlerinin biraz uzaması dışında, sağlıklı 
gönüllüler ve orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf B) olan 
denekler arasında benzerdir. orta derecede karaciğer yetmezliği olan 
hastalarda. (bkz. bölüm 5.2, Farmakokinetik; bölüm 4.4, Özel kullanım uyarıları 
ve önlemleri; bölüm 4.3, Kontrendikasyonlar).

Popülasyon Farmakokinetik Analizleri:Popülasyon analizi, yaş, etnik köken veya 
cinsiyetin Simdax'ın farmakokinetiği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. 
Bununla birlikte, aynı analiz, dağılım hacminin ve toplam açıklığın ağırlığa bağlı 
olduğunu ortaya çıkardı.

5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri
Simdax, 2800'den fazla kalp yetmezliği hastasını içeren klinik çalışmalarda 
değerlendirilmiştir. ADHF tedavisi için Simdax'ın etkinliği ve güvenliği aşağıdaki 
randomize, çift kör, çok uluslu klinik çalışmalarda değerlendirilmiştir:

CANLANDIRMA Programı

CANLANDIRMA I

ADHF'li 100 hastada yapılan çift kör, plasebo kontrollü bir pilot çalışmada,
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24 saatlik bir Simdax infüzyonu aldı, Simdax ile tedavi edilen hastalarda 
plasebo artı bakım standardına göre klinik bileşik son nokta ile ölçüldüğü 
üzere faydalı bir yanıt gözlemlendi.

CANLANDIRMA II

10 dakikalık 6-12 µg/kg yükleme dozu uygulanan 600 hastada çift kör, plasebo 
kontrollü bir pivotal çalışma, ardından bir protokol-
levosimendan'ın 24 saate kadar 0.05-0.2 μg/kg/dakika'ya kademeli 
titrasyonunun belirtilmesi, intravenöz diüretik tedavisinden sonra dispneik 
kalan ADHF'li hastalarda klinik durumda bir fayda sağlamıştır.

REVIVE klinik programı, ADHF tedavisinde levosimendan artı bakım standardı 
ile plasebo artı bakım standardının etkinliğini karşılaştırmak için tasarlanmıştır.

Dahil edilme kriterleri, ADHF ile hastaneye yatırılan, önceki 12 ay içinde sol 
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %35 veya daha az olan ve istirahatte dispne olan 
hastaları içermiştir. İntravenöz milrinon dışında tüm temel tedavilere izin 
verildi. Hariç tutma kriterleri, ventriküler çıkış yollarının ciddi şekilde tıkanması, 
kardiyojenik şok, sistolik kan basıncı ≤ 90 mmHg veya kalp hızı ≥ 120 atım/
dakika (en az beş dakika kalıcı) veya mekanik ventilasyon gereksinimini 
içeriyordu.

Birincil son noktanın sonuçları, üç zaman noktasında klinik duruma sağlanan 
sürekli faydaları yansıtan bir klinik bileşik son nokta ile ölçüldüğü üzere, hastaların 
daha büyük bir bölümünün iyileşmiş olarak kategorize edildiğini ve kötüleşen 
olarak sınıflandırılan daha küçük bir hasta oranının (p değeri 0.015) olduğunu 
göstermiştir: altı saat, 24 saat ve beş gün. B-tipi natriüretik peptit, 24 saat ve beş 
gün boyunca plasebo ve bakım standardına kıyasla önemli ölçüde azaldı (p 
değeri=0,001).

Simdax grubu, 90 günde kontrol grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı olmasa da biraz daha yüksek ölüm oranına sahipti (%15'e karşı %12). Post hoc 
analizler, ölüm riskini artıran faktörler olarak başlangıçta sistolik kan basıncının < 100 
mmHg veya diyastolik kan basıncının < 60 mmHg olduğunu belirledi.

HAYATTA KALMAK

Levosimendan ile dobutamin'i karşılaştıran çift kör, çift kukla, paralel gruplu, 
çok merkezli bir çalışma, intravenöz diüretiklere veya vazodilatörlere yetersiz 
yanıt sonrasında ek tedaviye ihtiyaç duyan 1327 ADHF hastasında 180 günlük 
mortaliteyi değerlendirdi. Hasta popülasyonu genel olarak REVIVE II 
çalışmasındaki hastalara benzerdi. Bununla birlikte, daha önce kalp yetmezliği 
öyküsü olmayan hastalar (örneğin, akut miyokard enfarktüsü) ve mekanik 
ventilasyon gerektiren hastalar dahil edildi. Hastaların yaklaşık %90'ı istirahat 
halindeki dispne nedeniyle araştırmaya girmiştir.
SURVIVE'ın sonuçları, 180 günde tüm nedenlere bağlı ölümlerde levosimendan ve 
dobutamin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi {Tehlike Oranı 
= 0.91 (%95 CI [0.74, 1.13] p-değeri 0.401)}. Bununla birlikte, levosimendan için 5. 
Günde mortalitede sayısal bir avantaj (%4 levosimendan'a karşı %6 dobutamin) 
vardı. Bu avantaj 31 günlük süre boyunca devam etti (%12 levosimendan'a karşı 
%14 dobutamin) ve en belirgin olanı başlangıçtaki beta bloker tedavisi gören 
kişilerdeydi. Her iki tedavi grubunda da, düşük başlangıç   tansiyonu olan 
hastalarda daha yüksek oranlarda kan basıncı görülmüştür.
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ölüm oranı, bazal kan basıncı daha yüksek olanlara göre.

LİDO
Levosimendan'ın kalp debisi ve atım hacminde doza bağlı artışlara ve ayrıca 
pulmoner kan basıncında doza bağlı azalmaya yol açtığı gösterilmiştir.
kılcal kama basıncı, ortalama arter basıncı ve toplam periferik direnç.

Çift kör, çok merkezli bir çalışmada, ciddi düşük debili kalp yetmezliği (ejeksiyon 
fraksiyonu) olan 203 hasta≤0,35, kardiyak indeks < 2,5 L/dk/m2, pulmoner kapiller 
kama basıncı (PCWP) > 15 mmHg) ve inotropik desteğe ihtiyaç duyanlar 
levosimendan (10 dakika boyunca 24 μg/kg yükleme dozunu takiben 0.1-0.2 μg/
kg/dk sürekli infüzyon) veya dobutamin (5- 10 μg/kg/dk) 24 saat süreyle. Kalp 
yetersizliği etiyolojisi hastaların %47'sinde iskemikti; %45'inde idiyopatik dilatif 
kardiyomiyopati vardı. Hastaların %76'sında istirahatte dispne vardı. Ana dışlama 
kriterleri, 90 mmHg'nin altındaki sistolik kan basıncını ve dakikada 120 atışın 
üzerindeki kalp hızını içeriyordu. Birincil son nokta, kalp debisinde bir artıştı.≥%30 
ve PCWP'de eş zamanlı azalma ≥24 saatte %25. Bu, dobutamin tedavisinden sonra 
%15'e kıyasla levosimendan ile tedavi edilen hastaların %28'inde ulaşılmıştır (p= 
0.025). Dobutamin tedavisinden sonra %59'a kıyasla, levosimendan tedavisinden 
sonra semptomatik hastaların yüzde altmış sekizinde dispne skorlarında iyileşme 
olmuştur. Yorgunluk skorlarındaki iyileşme, levosimendan ve dobutamin 
tedavisinden sonra sırasıyla %63 ve %47 idi. 31 günlük tüm nedenlere bağlı 
mortalite levosimendan için %7,8 ve dobutamin ile tedavi edilen hastalar için %17 
idi.

RUSLAN
Öncelikli olarak güvenliği değerlendirmek için yürütülen başka bir çift kör çok 
merkezli çalışmada, akut miyokard enfarktüsü sonrası dekompanse kalp 
yetmezliği olan ve inotropik desteğe ihtiyaç duyduğu değerlendirilen 504 
hasta, 6 saat boyunca levosimendan veya plasebo ile tedavi edildi. Tedavi 
grupları arasında hipotansiyon ve iskemi insidansında anlamlı fark yoktu.

LIDO ve RUSSLAN çalışmalarının geriye dönük analizinde 6 aya kadar sağkalım 
üzerinde olumsuz bir etki gözlenmedi.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Povidon, sitrik asit ve susuz etanol.

6.2 Uyumsuzluklar
Veri yok.

6.3 Raf ömrü
Üretim tarihinden itibaren 24 ay.

6.4 Depolama için özel önlemler 2'de saklayınÖ

-8ÖC. Soğutun. Dondurmayın.

Konsantrenin rengi saklama sırasında turuncuya dönebilir, ancak etki kaybı 
olmaz ve ürün, saklama talimatlarına uyulması halinde belirtilen son kullanma 
tarihine kadar kullanılabilir.
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6.5 Konteynerin doğası ve içeriği
Levosimendan 2.5 mg/mL konsantresi 5 mL ve 10 mL flakonlarda mevcuttur.

- 2.5 mg levosimendan/mL içeren 8 veya 10 mL Tip I cam flakonlar.
- Floropolimer kaplamalı klorobütil veya Bromobütil kauçuk kapak

Paket boyutları
- 1, 4, 10 şişe 5 mL
- 10 mL'lik 1, 4, 10 şişe

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

6.6 Bertaraf (ve diğer işlemler) için özel önlemler Veri 
yok.
7.TIP TAKVİMİ

Reçeteli ilaç.
8.SPONSOR

Eczane Perakendeciliği (NZ) 
Healthcare Logistics olarak sınırlı 
ticaret 58 Richard Pearse Drive
Havaalanı Oaks
Auckland, Yeni Zelanda

9.İLK ONAY TARİHİ 29 Mart 2010

10.METİN REVİZYON TARİHİ 10 Aralık 
2021

DEĞİŞİKLİK ÖZET TABLOSU

Bölüm değişti Yeni bilgilerin özeti
Tüm bölümler revize edildi SPC tarzı formata güncelleme
4.5 İntravenöz vazoaktif ilaçların eklenmesi 

etkileşimi
4.5, 5.2 Sitokromlarla ilgili bilgilerin 

eklenmesi
4.9 "Adrenalini" "noradrenalin" ile değiştirmek 

için yazım hatası
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