
BẢNG DỮ LIỆU ZEALAND MỚI

1. SIMDAX 2,5mg / mL cô đặc tiêm

2.THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG Mỗi mL 
chứa 2,5 mg levosimendan.

Levosimendan là một tác nhân inotrope với một phương thức hoạt động độc đáo. Nó 
là một chất nhạy cảm với canxi, làm tăng sức co bóp của tim bằng cách tăng cường độ 
nhạy cảm của cơ tim với canxi. Kết quả là, levosimendan tạo ra tác dụng co bóp tích 
cực mà không phụ thuộc vào thụ thể beta hoặc AMP vòng.

Nó cũng có tác dụng giãn mạch, bằng cách mở các kênh kali nhạy cảm với ATP 
trong cơ trơn mạch máu, dẫn đến giãn cơ trơn.
Sự kết hợp giữa các hoạt động co bóp và giãn mạch dẫn đến tăng lực co bóp 
với giảm tải trước và hậu tải trong cơ tim.

Levosimendan được đặt tên hóa học là (-) - (R) - [[4 - (1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-
oxo-3-pyridazinyl) -phenyl] hydrazono] -propanedinitril. Nó là một chất bột màu 
vàng đến nâu vàng với trọng lượng phân tử là 280,3, công thức thực nghiệm của 
C14H12N6O và cấu trúc sau:
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Levosimendan là một hợp chất ưa béo vừa phải. Độ hòa tan của nó trong nước cất là 
0,04mg / mL, trong ethanol 7,8 mg / mL, và ở pH 8 trong dung dịch đệm phosphat (67 
mM) 0,9mg / Ml.

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, hãy xem phần 6.1.

3.DẠNG DƯỢC PHẨM
Cô đặc là một dung dịch trong suốt, màu vàng hoặc màu da cam để pha loãng 
trước khi dùng.

4.CÁC BỆNH LÝ LÂM SÀNG
4.1 Chỉ định điều trị

Simdax được chỉ định để điều trị ngắn hạn suy tim mãn tính mất bù cấp tính 
(ADHF) trong những trường hợp mà liệu pháp thông thường không đủ và 
trong những trường hợp hỗ trợ co bóp được coi là thích hợp (xem phần 5.1, 
Dược lực học).
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4.2 Liều lượng và phương pháp quản lý 
Phương pháp quản trị
Simdax chỉ được sử dụng trong bệnh viện. Nó nên được thực hiện trong 
một bệnh viện nơi có đủ phương tiện theo dõi và chuyên môn về việc sử 
dụng các tác nhân gây co thắt.

Simdax 2,5mg / mL cô đặc tiêm phải được pha loãng trước khi dùng.

Simdax 2,5mg / mL cô đặc tiêm chỉ được dùng cho một lần. Đối với tất cả các sản phẩm 
thuốc dùng đường tiêm, hãy kiểm tra dung dịch đã pha loãng bằng mắt thường để tìm 
các chất dạng hạt và sự đổi màu trước khi sử dụng.

Màu sắc của chất cô đặc có thể chuyển sang màu cam trong quá trình bảo quản, nhưng 
không bị mất tác dụng và sản phẩm có thể được sử dụng cho đến ngày hết hạn được 
chỉ định nếu tuân thủ các hướng dẫn bảo quản.

Dịch truyền chỉ dùng để tiêm tĩnh mạch và có thể dùng đường ngoại vi 
hoặc đường trung ương.

Lịch trình định lượng
Liều lượng và thời gian điều trị nên được cá nhân hóa tùy theo tình trạng 
lâm sàng và đáp ứng của bệnh nhân.

Có thể bắt đầu điều trị với liều nạp 6-12 μg / kg truyền trong 10 phút sau đó 
truyền liên tục 0,1 μg / kg / phút (xem phần 5.1, Dược lực học). Liều tải thấp 
hơn là 6 μg / kg được khuyến cáo cho bệnh nhân dùng đồng thời thuốc giãn 
mạch hoặc thuốc co mạch hoặc cả hai khi bắt đầu truyền. Liều tải cao hơn 
trong phạm vi này sẽ tạo ra đáp ứng huyết động mạnh hơn nhưng có thể liên 
quan đến tỷ lệ phản ứng có hại tăng thoáng qua. Đáp ứng của bệnh nhân nên 
được đánh giá với liều nạp hoặc trong vòng 30 đến 60 phút điều chỉnh liều và 
theo chỉ định lâm sàng. Nếu đáp ứng được coi là quá mức (hạ huyết áp, nhịp 
tim nhanh), tốc độ truyền có thể giảm xuống 0,05 μg / kg / phút hoặc ngừng 
(xem phần 4.4, Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử dụng).

Thời gian truyền khuyến cáo ở bệnh nhân suy tim mãn tính nặng mất bù cấp 
tính là 24 giờ. Không có dấu hiệu phát triển của sự dung nạp hoặc hiện tượng 
phục hồi đã được quan sát thấy sau khi ngừng truyền Simdax. Tác dụng huyết 
động kéo dài ít nhất 24 giờ và có thể thấy đến 9 ngày sau khi ngừng truyền 24 
giờ (xem phần 5.1, Dược lực học; phần 4.4, Cảnh báo và thận trọng đặc biệt 
khi sử dụng; phần 4.5, Tương tác với các loại thuốc khác và các dạng khác 
tương tác).

Kinh nghiệm sử dụng Simdax nhiều lần còn hạn chế. Kinh nghiệm về việc sử 
dụng đồng thời các thuốc hoạt huyết, bao gồm cả thuốc co bóp (trừ digoxin), 
còn hạn chế. Trong chương trình REVIVE, liều tải thấp hơn (6 μg / kg) được sử 
dụng với các chất hoạt động mạch đồng thời ban đầu.

Simdax 2 của 14



Hơi già
Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân cao tuổi.

Suy thận
Simdax phải được sử dụng thận trọng cho bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung 
bình. Simdax không nên dùng cho bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải 
creatinin <30mL / phút) (xem phần 5.2, Dược động học; phần 4.3, Chống chỉ 
định; phần 4.4, Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng).

Suy gan
Simdax phải được sử dụng thận trọng cho bệnh nhân suy gan nhẹ đến trung 
bình. Simdax không nên được sử dụng cho bệnh nhân suy gan nặng (xem 
phần 5.2, Dược động học; phần 4.3, Chống chỉ định; phần 4.4, Cảnh báo đặc 
biệt và thận trọng khi sử dụng).

Bọn trẻ
Không nên dùng Simdax cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi (xem 
phần 5.2, Dược động học; phần 4.4, Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử 
dụng).

Chuẩn bị và lịch truyền dịch
Để chuẩn bị dịch truyền 0,05mg / mL, trộn 10mL dung dịch tiêm Simdax 
2,5mg / mL với 500mL dung dịch glucose (dextrose) 5%.

Bảng 1 cung cấp tốc độ truyền chi tiết cho cả liều truyền tải và liều truyền 
duy trì của chế phẩm truyền Simdax 0,05 mg / mL:

Bảng 1:
Liều tải được đưa ra dưới dạng 
truyền trong 10 phút với tốc độ 
truyền (mL / h) dưới đây

Tốc độ truyền liên tục (mL / h)
Người bệnh

trọng lượng

(Kilôgam)
Đang tải

liều lượng

6 μg / kg

Đang tải liều
12 μg / kg

0,05
μg / kg / phút

0,1
μg / kg / phút

0,2
μg / kg / phút

40 29 58 2 5 10
50 36 72 3 6 12
60 43 86 4 7 14
70 50 101 4 số 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

Để chuẩn bị dịch truyền 0,025mg / mL, trộn 5mL dung dịch tiêm Simdax 
2,5mg / mL với 500mL dung dịch glucose (dextrose) 5%.

Bảng 2 cung cấp tốc độ truyền chi tiết cho cả liều truyền tải và liều truyền 
duy trì đối với chế phẩm truyền Simdax 0,025 mg / mL:
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Ban 2:
Liều tải được đưa ra dưới 

dạng truyền trong 10 phút với 
tốc độ truyền (mL / h) dưới đây

Người bệnh
trọng lượng

(Kilôgam)

Tốc độ truyền liên tục (mL / h)

Đang tải Đang tải liều
12 μg / kg

0,05
μg / kg / phút

0,1
μg / kg / phút

0,2
μg / kg / phút

liều lượng

6 μg / kg

40 58 115 5 10 19
50 72 144 6 12 24
60 86 173 7 14 29
70 101 202 số 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

Khả năng tương thích

Không quan sát thấy sự tương kỵ với Simdax và các thuốc sau đây trong các 
đường truyền tĩnh mạch được kết nối:
•
•
•

Frusemide 10mg / mL
Digoxin 0,25mg / mL
Glyceryl trinitrate 0,1mg / mL

Không tương thích
Sản phẩm thuốc này không được trộn lẫn với các sản phẩm thuốc hoặc chất pha 
loãng khác ngoại trừ những thuốc được nêu trong Liều lượng và Cách dùng - Chuẩn 
bị và Lịch trình tiêm truyền; Liều lượng và Cách dùng - Tương thích.

Sau khi pha loãng
Tính ổn định khi sử dụng hóa học và vật lý đã được chứng minh trong 24 giờ ở 25o

C.

Theo quan điểm vi sinh, sản phẩm nên được sử dụng ngay lập tức. Để giảm nguy cơ vi 
sinh vật, sử dụng càng sớm càng tốt sau khi pha loãng. Nếu cần lưu trữ, hãy giữ ở mức 
2o-số 8oC trong thời gian không quá 24 giờ. Nếu không được sử dụng ngay lập tức, thời 
gian sử dụng và điều kiện bảo quản trước khi sử dụng là trách nhiệm của người dùng.

Thời gian bảo quản và sử dụng sau khi pha loãng không được quá 24 giờ.

Không chứa chất kháng khuẩn. Sản phẩm chỉ sử dụng một lần cho một bệnh nhân. 
Loại bỏ phần còn lại.

Giám sát điều trị
Phù hợp với thực hành y tế hiện tại, điện tâm đồ, huyết áp và nhịp tim phải 
được theo dõi trong quá trình điều trị và đo lượng nước tiểu. Nên theo dõi các 
thông số này ít nhất 3 ngày sau khi kết thúc truyền hoặc cho đến khi bệnh 
nhân ổn định về mặt lâm sàng (xem phần 4.4, Cảnh báo đặc biệt và thận 
trọng khi sử dụng). Ở những bệnh nhân bị suy thận nhẹ đến trung bình hoặc 
suy gan nhẹ đến trung bình nên theo dõi ít   nhất 5 ngày.
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4.3 Chống chỉ định
Quá mẫn với Simdax hoặc với bất kỳ tá dược nào.

Hạ huyết áp nghiêm trọng và nhịp tim nhanh (xem phần 5.1, Dược lực học; phần 4.4, 
Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử dụng). Các chướng ngại cơ học đáng kể ảnh 
hưởng đến sự đổ đầy hoặc chảy ra của tâm thất hoặc cả hai. Suy thận nặng (độ 
thanh thải creatinin <30 mL / phút) và suy gan nặng. Lịch sử của Torsades de 
Pointes.

4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Tác dụng huyết động của Simdax, có thể rõ ràng hơn khi bắt đầu điều trị, có thể 
làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, do đó, nên sử dụng Simdax 
một cách thận trọng cho những bệnh nhân có huyết áp tâm thu hoặc huyết áp tâm 
trương thấp hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh. cho một đợt hạ huyết áp. 
Các chế độ dùng thuốc thận trọng hơn được khuyến cáo cho những bệnh nhân 
này. Bác sĩ nên điều chỉnh liều lượng và thời gian điều trị cho phù hợp với tình 
trạng và đáp ứng của bệnh nhân (xem phần 5.1, Dược lực học; phần 4.2, Liều 
lượng và phương pháp sử dụng - Lịch dùng thuốc; phần 4.5, Tương tác với các loại 
thuốc khác và các dạng tương tác khác).

Do áp lực làm đầy tim giảm quá mức có thể hạn chế đáp ứng với Simdax, nên 
điều chỉnh giảm thể tích máu nghiêm trọng trước khi truyền Simdax bằng cách 
truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Nếu quan sát thấy những thay đổi quá mức 
về huyết áp hoặc nhịp tim, nên giảm tốc độ truyền hoặc ngừng truyền.

Các tác dụng có lợi về mặt huyết động học trên cung lượng tim và áp lực nêm 
mao mạch phổi vẫn tồn tại ít nhất 24 giờ sau khi ngừng truyền (24 giờ). Thời 
gian chính xác của tất cả các tác động huyết động học vẫn chưa được xác 
định, tuy nhiên, tác động lên huyết áp thường kéo dài trong 3-4 ngày và tác 
động lên nhịp tim trong 7-9 ngày. Điều này một phần là do sự hiện diện của 
các chất chuyển hóa có hoạt tính, các chất này đạt nồng độ tối đa trong huyết 
tương khoảng 48 giờ sau khi ngừng truyền. Tương tác với việc loại bỏ các chất 
chuyển hóa có hoạt tính có thể dẫn đến các tác dụng huyết động kéo dài và rõ 
rệt hơn. Nên theo dõi không xâm lấn ít nhất 3 ngày sau khi kết thúc truyền 
hoặc cho đến khi bệnh nhân ổn định về mặt lâm sàng.

Simdax nên được sử dụng thận trọng ở bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình 
hoặc suy gan nhẹ đến trung bình. Chỉ có dữ liệu hạn chế ở những bệnh nhân bị 
suy giảm chức năng thận. Chức năng gan hoặc thận bị suy giảm có thể dẫn đến 
tăng nồng độ của chất chuyển hóa, có thể gây ra các tác dụng huyết động rõ rệt 
hơn và kéo dài hơn.

Truyền simdax có thể gây giảm nồng độ kali huyết thanh. Do đó, nồng độ 
kali huyết thanh thấp nên được điều chỉnh trước khi dùng Simdax và nên 
theo dõi kali huyết thanh trong quá trình điều trị. Cũng như các sản phẩm 
thuốc điều trị suy tim khác, truyền Simdax có thể kèm theo giảm 
hemoglobin và hematocrit
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và cần thận trọng đối với bệnh nhân thiếu máu cục bộ tim mạch và thiếu 
máu đồng thời.

Truyền Simdax nên được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân có nhịp tim nhanh, 
rung nhĩ với phản ứng thất nhanh hoặc loạn nhịp có khả năng đe dọa tính mạng.

Kinh nghiệm sử dụng Simdax nhiều lần còn hạn chế. Kinh nghiệm về việc sử dụng 
đồng thời các thuốc hoạt huyết, bao gồm cả thuốc co bóp (trừ digoxin), còn hạn 
chế. Lợi ích và rủi ro nên được đánh giá đối với từng bệnh nhân. Phù hợp với thực 
hành y tế hiện tại, Simdax nên được sử dụng thận trọng khi sử dụng với các sản 
phẩm thuốc có hoạt tính truyền tĩnh mạch khác do có khả năng tăng nguy cơ hạ 
huyết áp.

Simdax nên được sử dụng thận trọng và theo dõi chặt chẽ điện tâm đồ ở những bệnh 
nhân bị thiếu máu cục bộ mạch vành đang diễn ra, khoảng QTc dài bất kể nguyên nhân 
gây bệnh, hoặc khi dùng đồng thời với các sản phẩm thuốc kéo dài khoảng QTc (xem 
phần 4.9, Quá liều).

Việc sử dụng Simdax trong sốc tim chưa được nghiên cứu. Không có thông 
tin về việc sử dụng Simdax trong các rối loạn sau: bệnh cơ tim hạn chế, bệnh 
cơ tim phì đại, suy van hai lá nặng, vỡ cơ tim, chèn ép tim và nhồi máu thất 
phải.

Không nên dùng Simdax cho trẻ em vì có rất ít kinh nghiệm sử dụng 
Simdax ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi (xem phần 5.2, Dược 
động học).

Kinh nghiệm hạn chế về việc sử dụng Simdax suy tim nặng ở bệnh nhân 
đang chờ ghép tim.

Thuốc này chứa 3925 mg cồn (etanol khan) trong mỗi lọ 5 ml, tương đương với appr 98 
thể tích. Số lượng trong một lọ 5 ml của loại thuốc này tương đương với 99,2 ml bia 
hoặc 41,3 ml rượu. Có hại cho những người bị nghiện rượu.
Cần lưu ý ở phụ nữ có thai hoặc cho con bú, trẻ em và các nhóm nguy cơ cao như 
bệnh nhân mắc bệnh gan hoặc động kinh.

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản
Các nghiên cứu thông thường về độc tính chung và độc tính di truyền cho thấy không có nguy cơ đặc biệt nào đối 

với con người khi sử dụng trong thời gian ngắn.

Trong các nghiên cứu trên động vật, levosimendan không gây quái thai, 
nhưng nó làm giảm mức độ hóa xương nói chung ở bào thai chuột và thỏ với 
sự phát triển bất thường của xương trên chẩm ở thỏ. Khi được sử dụng trước 
và trong thời kỳ đầu mang thai, levosimendan làm giảm số lượng hoàng thể, 
ổ cấy và chuột con mỗi lứa và tăng số lần biến hình sớm và tổn thất sau khi 
làm tổ ở chuột cái. Các hiệu ứng đã được nhìn thấy ở mức độ phơi nhiễm lâm 
sàng.

Trong các nghiên cứu trên động vật, levosimendan được bài tiết vào sữa mẹ.
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4.5 Tương tác với các loại thuốc khác và các hình thức tương tác khác
Các nghiên cứu in vitro sử dụng microsome gan người đã chỉ ra rằng levosimendan không 
có khả năng gây ra tương tác thuốc-thuốc đáng kể với các tác nhân được chuyển hóa bởi 
enzym cytochrom P450 (CYP) do ái lực thấp rõ ràng của nó với các đồng dạng CYP khác 
nhau (xem phần 5.2, Dược động học).

Levosimendan đã được chứng minh là một chất ức chế CYP2C8 trong ống 
nghiệm, và do đó không thể loại trừ rằng levosimendan có thể làm tăng sự 
phơi nhiễm của các thuốc dùng đồng thời được chuyển hóa chủ yếu bởi 
CYP2C8. Do đó, nên tránh dùng đồng thời levosimendan với các chất nền 
CYP2C8 nhạy cảm như loperamide, pioglitazone, repaglinide và 
enzalutamide khi có thể.

Tương tác có thể xảy ra giữa các chất chuyển hóa có hoạt tính OR-1855 và 
OR-1896 và các thuốc khác có tác dụng lên huyết động có thể dẫn đến các tác 
dụng huyết động kéo dài và rõ rệt hơn. Thời gian của tác dụng này có thể dài hơn 
7-9 ngày thường thấy sau khi truyền Simdax.

Không có tương tác dược động học nào được ghi nhận trong một phân tích dân số bệnh 
nhân được truyền digoxin và Simdax. Truyền simdax có thể được sử dụng cho những 
bệnh nhân đang dùng thuốc chẹn bêta mà không làm mất tác dụng. Sử dụng đồng thời 
isosorbide mononitrate và levosimendan ở những người tình nguyện khỏe mạnh dẫn đến 
phản ứng hạ huyết áp thế đứng tăng đáng kể. Điều trị đồng thời với captopril không ảnh 
hưởng đến dược động học hoặc huyết động học của Simdax.

Lượng cồn trong thuốc này có thể làm thay đổi tác dụng của các loại thuốc 
khác. Bởi vì thuốc này thường được cho chậm trong 24 giờ, tác dụng của 
rượu có thể bị giảm bớt.

Phù hợp với thực hành y tế hiện tại, nên thận trọng khi sử dụng levosimendan với 
các sản phẩm thuốc có hoạt tính truyền tĩnh mạch khác do có khả năng tăng nguy 
cơ hạ huyết áp.

4.6 Khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú Khả năng 

sinh sản

Không có dữ liệu.

Thai kỳ
Không có kinh nghiệm sử dụng Simdax ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên 
động vật đã cho thấy các tác động độc hại đến sinh sản (xem phần 4.4, Cảnh báo 
và thận trọng đặc biệt khi sử dụng: Sinh ung thư, Gây đột biến và Suy giảm khả 
năng sinh sản). Vì vậy, chỉ nên dùng Simdax cho phụ nữ có thai nếu lợi ích cho 
người mẹ lớn hơn nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.

Cho con bú
Người ta không biết liệu Simdax có bài tiết qua sữa mẹ hay không, do đó, phụ nữ 
dùng Simdax không nên cho con bú.

4.7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc 
Không có dữ liệu.

4.8 Tác dụng không mong muốn
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Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả dược đối với ADHF 
(chương trình REVIVE), 53% bệnh nhân gặp các phản ứng phụ, thường gặp 
nhất là nhịp nhanh thất, hạ huyết áp và đau đầu.

Trong một thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát dobutamine ADHF (SURVIVE), 
18% bệnh nhân gặp phải các phản ứng phụ, thường gặp nhất là nhịp nhanh 
thất, rung nhĩ, hạ huyết áp, ngoại tâm thu thất, nhịp tim nhanh và đau đầu.

Bảng sau đây mô tả các phản ứng ngoại ý quan sát được ở 1% bệnh nhân trở lên 
trong các thử nghiệm lâm sàng REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, RUSSLAN, 
300105 và 3001024. Nếu tỷ lệ xảy ra bất kỳ sự kiện cụ thể nào trong một thử 
nghiệm riêng lẻ lớn hơn tỷ lệ xảy ra trong các thử nghiệm khác, thì tỷ lệ mắc bệnh 
cao hơn được báo cáo trong bảng.
Các sự kiện được coi là ít nhất có thể liên quan đến levosimendan được hiển 
thị theo lớp và tần suất của cơ quan hệ thống, sử dụng quy ước sau: rất phổ 
biến (≥ 1/10), phổ biến (≥ 1/100, <1/10).

bàn số 3
of AdverseTóm lược

Nghiên cứu lâm sàng SURVIVE, Chương trình REVIVE, và 
nghiên cứu lâm sàng LIDO / RUSSLAN / 300105/3001024 kết hợp

Phản ứng

Hệ thống cơ thể Tính thường xuyên Học kỳ được yêu thích

Rối loạn chuyển hóa và 
dinh dưỡng

Phổ thông Hạ kali máu

Rối loạn tâm thần Phổ thông Mất ngủ
Rối loạn hệ thần kinh Rất phổ biến

Phổ thông
Đau đầu
Chóng mặt

Rối loạn tim Rất phổ biến Nhịp tim nhanh thất
Phổ thông Thiếu máu cục bộ cơ tim

Suy tim
Rung tâm nhĩ
Nhịp tim nhanh

Tâm thất
ngoại cực
Ngoại cực

Rối loạn mạch máu Rất phổ biến Huyết áp thấp
Rối loạn tiêu hóa Phổ thông Bệnh tiêu chảy

Nôn mửa
Buồn nôn
Táo bón

Điều tra Phổ thông Huyết sắc tố
Đã giảm

Phản ứng bất lợi sau tiếp thị:
Theo kinh nghiệm sau khi tiếp thị, rung thất đã được báo cáo ở những 
bệnh nhân đang dùng Simdax.
Báo cáo các phản ứng phụ nghi ngờ
Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ sau khi cho phép dùng thuốc là rất quan 
trọng. Nó cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích / nguy cơ của thuốc. Các chuyên 
gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bất kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nào
https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Quá liều
Dùng quá liều Simdax có thể gây hạ huyết áp và nhịp tim nhanh. Trong các thử 
nghiệm lâm sàng với Simdax, hạ huyết áp đã được điều trị thành công bằng 
thuốc vận mạch (ví dụ dopamine ở bệnh nhân suy tim sung huyết và 
noradrenaline ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim). Áp lực làm đầy tim giảm quá 
mức có thể hạn chế đáp ứng với Simdax và có thể được điều trị bằng truyền dịch. 
Liều cao (bằng hoặc trên 0,4 μg / kg / phút) và truyền trong 24 giờ làm tăng nhịp 
tim và đôi khi có liên quan đến việc kéo dài khoảng QTc. Trong trường hợp quá 
liều Simdax, theo dõi điện tâm đồ liên tục, xác định lặp lại các chất điện giải trong 
huyết thanh và xâm lấn
Theo dõi huyết động nên được thực hiện. Quá liều Simdax dẫn đến tăng nồng 
độ trong huyết tương của chất chuyển hóa có hoạt tính, có thể dẫn đến tác 
dụng kéo dài và rõ rệt hơn trên nhịp tim đòi hỏi phải kéo dài thời gian quan 
sát tương ứng.

Để được tư vấn về cách xử trí quá liều, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chống 
độc Quốc gia qua số 0800 POISON (0800 764766).

5.TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC
5.1 Đặc tính dược lực học

Levosimendan tăng cường độ nhạy cảm với canxi của các protein co bóp bằng 
cách liên kết với troponin C ở tim một cách phụ thuộc vào canxi. 
Levosimendan làm tăng lực co bóp nhưng không làm mất tác dụng giãn tâm 
thất. Ngoài ra, levosimendan mở các kênh kali nhạy cảm với ATP trong cơ trơn 
mạch máu, do đó gây giãn mạch các mạch hệ thống và mạch vành và các 
mạch tĩnh mạch hệ thống. Levosimendan đã chứng minh tính chất ức chế 
chọn lọc phosphodiesterase III trong ống nghiệm. Sự liên quan của điều này ở 
nồng độ điều trị là không rõ ràng. Ở những bệnh nhân suy tim, các hoạt động 
giãn mạch và co mạch phụ thuộc canxi tích cực của levosimendan dẫn đến 
tăng lực co bóp và giảm cả tải trước và sau tải, mà không ảnh hưởng xấu đến 
chức năng tâm trương.

Các nghiên cứu về huyết động học ở những người tình nguyện khỏe mạnh và ở 
những bệnh nhân suy tim ổn định và không ổn định đã cho thấy tác dụng phụ thuộc 
vào liều của levosimendan khi tiêm tĩnh mạch như liều tải (3 μg / kg đến 24 μg / kg) 
và truyền liên tục (0,05 đến 0,2 μg / kg mỗi phút). So với giả dược, levosimendan làm 
tăng cung lượng tim, thể tích đột quỵ, phân suất tống máu và nhịp tim, đồng thời 
giảm huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, áp lực nêm mao mạch phổi, áp suất 
tâm nhĩ phải và sức cản mạch ngoại vi.

Truyền levosimendan làm tăng lưu lượng máu mạch vành ở bệnh nhân hồi phục 
sau phẫu thuật vành và cải thiện tưới máu cơ tim ở bệnh nhân suy tim. Những lợi 
ích này đạt được mà không làm tăng đáng kể mức tiêu thụ oxy của cơ tim. Điều trị 
bằng truyền levosimendan làm giảm đáng kể nồng độ endothelin-1 trong tuần 
hoàn ở bệnh nhân suy tim sung huyết. Nó không làm tăng nồng độ 
catecholamine trong huyết tương ở tốc độ truyền được khuyến cáo.

5.2 Các đặc tính động học pháp lý 
Chung
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Dược động học của levosimendan là tuyến tính trong khoảng liều điều trị 0,05-0,2 
μg / kg / phút.

Phân bổ
Thể tích phân phối của levosimendan (Vss) là khoảng 0,2 L / kg. 
Levosimendan liên kết 97-98% với protein huyết tương, chủ yếu với albumin. 
Đối với OR-1855 và OR-1896, giá trị liên kết protein trung bình lần lượt là 
39% và 42% ở bệnh nhân.

Sự trao đổi chất
Một phần chính của liều levosimendan được chuyển hóa bằng cách liên hợp thành các 
liên hợp cysteinylglycine và cysteine   theo chu kỳ hoặc N-acetyl hóa. Chỉ khoảng 5% 
levosimendan được chuyển hóa trong ruột bằng cách giảm thành
aminophenylpyridazinone (OR-1855), sau khi tái hấp thu vào hệ tuần hoàn được chuyển 
hóa trong huyết tương bởi N-acetyltransferase thành chất chuyển hóa có hoạt tính 
OR-1896. Mức độ acetyl hóa được xác định về mặt di truyền. Trong các chất acetyl hóa 
nhanh, nồng độ của chất chuyển hóa OR-1896 cao hơn một chút so với các chất acetyl 
hóa chậm. Tuy nhiên, điều này không có ý nghĩa đối với tác dụng huyết động lâm sàng ở 
liều khuyến cáo.

Trong tuần hoàn toàn thân, các chất chuyển hóa đáng kể duy nhất có thể phát hiện được 
sau khi dùng levosimendan là OR-1855 và OR-1896. Các chất chuyển hóa này in vivo đạt 
đến trạng thái cân bằng do các con đường chuyển hóa acetyl hóa và khử acetyl hóa, được 
điều chỉnh bởi N-acetyl
transferase-2, một loại enzym đa hình. Ở những chất acetyl hóa chậm, chất chuyển 
hóa OR-1855 chiếm ưu thế, trong khi ở những chất acetyl hóa nhanh, chất chuyển 
hóa OR-1896 chiếm ưu thế. Tổng thời gian tiếp xúc của hai chất chuyển hóa là tương 
tự nhau giữa các chất acetyl hóa chậm và nhanh, và không có sự khác biệt về tác 
dụng huyết động học giữa hai nhóm. Các tác dụng huyết động kéo dài (kéo dài đến 
7-9 ngày sau khi ngừng truyền levosimendan 24 giờ) là do các chất chuyển hóa này.

Các nghiên cứu in vitro đã chỉ ra rằng levosimendan, OR-1855 và OR-1896 không ức 
chế CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 hoặc CYP3A4 ở nồng độ 
đạt được theo liều khuyến cáo. Ngoài ra, levosimendan không ức chế CYP1A1 và 
OR-1855 và OR-1896 đều không ức chế CYP2C8 hoặc CYP2C9. Levosimendan đã 
được chứng minh là chất ức chế CYP2C8 trong ống nghiệm (xem phần 4.5 - Tương 
tác với các loại thuốc khác và các dạng tương tác khác). Kết quả nghiên cứu tương 
tác thuốc ở người với warfarin, felodipine và itraconazole khẳng định rằng 
levosimendan không ức chế CYP3A hoặc CYP2C9, và sự chuyển hóa của 
levosimendan không bị ảnh hưởng bởi các chất ức chế CYP3A.

Sự đào thải và bài tiết
Độ thanh thải khoảng 3,0 mL / phút / kg và thời gian bán thải khoảng 1 giờ. 54% liều dùng 
được bài tiết qua nước tiểu và 44% qua phân. Hơn 95% liều dùng được đào thải trong vòng 
một tuần. Một lượng không đáng kể (<0,05% liều dùng) được bài tiết dưới dạng levosimendan 
dưới dạng không đổi trong nước tiểu. Các chất chuyển hóa trong tuần hoàn OR-1855 và 
OR-1896 được hình thành và thải trừ chậm. Nồng độ đỉnh trong huyết tương của OR-1855 và 
OR-1896 đạt được khoảng 2 ngày sau khi kết thúc truyền levosimendan. Thời gian bán thải của 
các chất chuyển hóa khoảng 75-80 giờ. Các chất chuyển hóa có hoạt tính của levosimendan, 
OR-1855 và OR-1896, trải qua quá trình liên hợp hoặc lọc qua thận, và được bài tiết chủ yếu 
qua nước tiểu.
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Không thể dự đoán được các tương tác tiềm năng.

Quần thể Đặc biệt:
Bọn trẻ:Không nên dùng Simdax cho trẻ em vì kinh nghiệm sử dụng Simdax 
ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi còn rất hạn chế. Dữ liệu hạn chế chỉ 
ra rằng dược động học của Simdax sau một liều duy nhất ở trẻ em (3 tháng 
đến 6 tuổi) tương tự như ở người lớn. Dược động học của các chất chuyển 
hóa có hoạt tính chưa được nghiên cứu ở trẻ em. (xem phần 5.2, Dược động 
học; phần 4.4, Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng).

Suy thận: Dược động học của Simdax đã được nghiên cứu ở những đối tượng 
suy thận mức độ khác nhau không bị suy tim. Tiếp xúc với Simdax là tương tự 
ở những đối tượng suy thận nhẹ đến trung bình và những đối tượng đang 
chạy thận nhân tạo, trong khi phơi nhiễm với Simdax có thể thấp hơn một 
chút ở những đối tượng bị suy thận nặng.

So với các đối tượng khỏe mạnh, phần Simdax không liên kết dường như 
tăng lên một chút, và AUC của các chất chuyển hóa (OR-1855 và OR-1896) cao 
hơn tới 170% ở đối tượng suy thận nặng và bệnh nhân đang chạy thận nhân 
tạo. Ảnh hưởng của suy thận nhẹ và trung bình đối với dược động học của 
OR-1855 và OR-1896 dự kiến   sẽ ít hơn so với suy thận nặng.

Simdax không thể thẩm tách. Mặc dù OR-1855 và OR-1896 có thể thẩm tách được, nhưng 
độ thanh thải của dịch thẩm phân thấp (khoảng 8-23 mL / phút) và ảnh hưởng thực của 
một phiên thẩm tách 4 giờ đối với sự tiếp xúc tổng thể với các chất chuyển hóa này là 
nhỏ. (xem phần 5.2, Dược động học; phần 4.4, Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử 
dụng; phần 4.3, Chống chỉ định).

Suy gan:Không có sự khác biệt về dược động học hoặc liên kết protein của 
Simdax được tìm thấy ở những người bị xơ gan nhẹ hoặc trung bình so với 
những người khỏe mạnh. Dược động học của Simdax, OR-1855 và OR-1896 là 
tương tự giữa người khỏe mạnh và người bị suy gan trung bình (Child-Pugh 
Class B), ngoại trừ thời gian bán thải của OR-1855 và OR-1896 hơi kéo dài. ở 
những đối tượng suy gan trung bình. (xem phần 5.2, Dược động học; phần 
4.4, Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử dụng; phần 4.3, Chống chỉ định).

Phân tích dược động học dân số:Phân tích dân số cho thấy không có ảnh hưởng của 
tuổi tác, nguồn gốc dân tộc hoặc giới tính lên dược động học của Simdax. Tuy nhiên, 
cùng một phân tích cho thấy rằng khối lượng phân phối và tổng lượng thanh thải phụ 
thuộc vào trọng lượng.

5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng
Simdax đã được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng trên 2800 bệnh nhân 
suy tim. Hiệu quả và độ an toàn của Simdax trong điều trị ADHF đã được đánh giá 
trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, đa quốc gia sau đây:

Chương trình REVIVE

PHỤC HỒI TÔI

Trong một nghiên cứu thí điểm mù đôi, có đối chứng với giả dược ở 100 bệnh nhân ADHF, những người
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được truyền Simdax trong 24 giờ, phản ứng có lợi được đo bằng điểm cuối tổng hợp lâm 
sàng so với giả dược cộng với tiêu chuẩn chăm sóc đã được quan sát thấy ở những bệnh 
nhân được điều trị bằng Simdax.

PHỤC HỒI II
Một nghiên cứu quan trọng mù đôi, có đối chứng với giả dược trên 600 bệnh nhân 
được sử dụng liều tải trong 10 phút là 6-12 μg / kg theo sau một phác đồ-
Chuẩn độ theo từng bước chỉ định của levosimendan đến 0,05-0,2 μg / kg / phút trong 
tối đa 24 giờ mang lại lợi ích về tình trạng lâm sàng ở bệnh nhân ADHF vẫn khó thở 
sau khi điều trị bằng thuốc lợi tiểu tĩnh mạch.

Chương trình lâm sàng REVIVE được thiết kế để so sánh hiệu quả của 
levosimendan cộng với chăm sóc tiêu chuẩn với giả dược cộng với chăm sóc tiêu 
chuẩn trong điều trị ADHF.

Tiêu chí đưa vào bao gồm bệnh nhân nhập viện với ADHF, phân suất tống máu 
thất trái nhỏ hơn hoặc bằng 35% trong vòng 12 tháng trước đó và khó thở khi 
nghỉ ngơi. Tất cả các liệu pháp cơ bản đều được cho phép, ngoại trừ milrinone 
tiêm tĩnh mạch. Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm tắc nghẽn nặng đường ra của 
tâm thất, sốc tim, huyết áp tâm thu ≤ 90 mmHg hoặc nhịp tim ≥ 120 nhịp mỗi 
phút (dai dẳng ít nhất năm phút), hoặc yêu cầu thở máy.

Kết quả của điểm cuối chính chứng minh rằng tỷ lệ bệnh nhân được phân loại 
là cải thiện nhiều hơn với tỷ lệ bệnh nhân được phân loại là xấu đi (p-value 
0,015) được đo bằng điểm cuối tổng hợp lâm sàng phản ánh lợi ích bền vững 
đối với tình trạng lâm sàng trong ba thời điểm: sáu giờ, 24 giờ và năm ngày. 
Peptide lợi niệu loại B giảm đáng kể so với giả dược và tiêu chuẩn chăm sóc 
sau 24 giờ và trong năm ngày (pvalue = 0,001).

Nhóm Simdax có tỷ lệ tử vong cao hơn một chút, mặc dù không có ý nghĩa 
thống kê so với nhóm chứng ở 90 ngày (15% so với 12%). Các phân tích hậu kỳ 
đã xác định huyết áp tâm thu <100 mmHg hoặc huyết áp tâm trương <60 
mmHg tại thời điểm ban đầu là các yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong.

SÓNG SÓT
Một nghiên cứu mù đôi, giả đôi, song song, đa trung tâm so sánh levosimendan 
và dobutamine đã đánh giá tỷ lệ tử vong trong 180 ngày ở 1327 bệnh nhân ADHF, 
những người cần điều trị bổ sung sau khi đáp ứng không đủ với thuốc lợi tiểu 
tiêm tĩnh mạch hoặc thuốc giãn mạch. Quần thể bệnh nhân nhìn chung tương tự 
như những bệnh nhân trong nghiên cứu REVIVE II. Tuy nhiên, những bệnh nhân 
không có tiền sử suy tim trước đó được bao gồm (ví dụ, nhồi máu cơ tim cấp), 
cũng như những bệnh nhân cần thở máy. Khoảng 90% bệnh nhân tham gia thử 
nghiệm do chứng khó thở khi nghỉ ngơi.
Kết quả của SURVIVE không chứng minh được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa levosimendan và dobutamine về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở 180 
ngày {Hazard Ratio = 0,91 (95% CI [0,74, 1,13] p-value 0,401)}. Tuy nhiên, có 
một lợi thế về số lượng tử vong ở Ngày thứ 5 (4%   levosimendan so với 6% 
dobutamine) đối với levosimendan. Ưu điểm này vẫn tồn tại trong khoảng thời 
gian 31 ngày (12% levosimendan so với 14% dobutamine) và nổi bật nhất ở 
những người được điều trị bằng thuốc chẹn beta ban đầu. Trong cả hai nhóm 
điều trị, bệnh nhân có huyết áp cơ bản thấp có tỷ lệ cao hơn
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tử vong so với những người có huyết áp cơ bản cao hơn.

LIDO
Levosimendan đã được chứng minh là có thể dẫn đến tăng cung lượng tim và thể tích đột 
quỵ phụ thuộc vào liều lượng cũng như giảm ở phổi phụ thuộc vào liều lượng
áp lực nêm mao mạch, áp lực động mạch trung bình và tổng lực cản ngoại vi.

Trong một thử nghiệm đa trung tâm mù đôi, 203 bệnh nhân bị suy tim cung 
lượng thấp nghiêm trọng (phân suất tống máu≤0,35, chỉ số tim <2,5 L / phút / 
m2, áp lực nêm mao mạch phổi (PCWP)> 15 mmHg) và cần hỗ trợ co bóp nhận 
levosimendan (liều nạp 24 μg / kg trong 10 phút sau đó truyền liên tục 0,1-0,2 
μg / kg / phút) hoặc dobutamine (5- 10 μg / kg / phút) trong 24 giờ. Căn 
nguyên của suy tim là thiếu máu cục bộ ở 47% bệnh nhân; 45% bị bệnh cơ tim 
giãn vô căn. 76% bệnh nhân bị khó thở khi nghỉ ngơi. Tiêu chuẩn loại trừ chính 
bao gồm huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg và nhịp tim trên 120 nhịp mỗi phút. 
Mục đích chính là tăng cung lượng tim bằng≥30% và đồng thời giảm PCWP 
xuống ≥25% sau 24 giờ. Con số này đạt được ở 28% bệnh nhân được điều trị 
bằng levosimendan so với 15% sau khi điều trị bằng dobutamine (p = 0,025). 
Sáu mươi tám phần trăm bệnh nhân có triệu chứng đã cải thiện điểm khó thở 
sau khi điều trị bằng levosimendan, so với 59% sau khi điều trị dobutamine. 
Cải thiện điểm số mệt mỏi lần lượt là 63% và 47% sau khi điều trị bằng 
levosimendan và dobutamine. Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong 31 
ngày là 7,8% đối với levosimendan và 17% đối với bệnh nhân được điều trị 
bằng dobutamine.

NGA
Trong một thử nghiệm đa trung tâm mù đôi khác được thực hiện chủ yếu để 
đánh giá tính an toàn, 504 bệnh nhân suy tim mất bù sau nhồi máu cơ tim cấp 
tính được đánh giá là cần hỗ trợ co bóp đã được điều trị bằng levosimendan 
hoặc giả dược trong 6 giờ. Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ hạ huyết áp 
và thiếu máu cục bộ giữa các nhóm điều trị.

Không có tác dụng phụ đối với thời gian sống thêm đến 6 tháng được quan sát thấy trong một phân tích 
hồi cứu của các thử nghiệm LIDO và RUSSLAN.

6.CÁC THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU
6.1 Danh sách tá dược

Povidon, axit xitric và etanol khan.

6.2 Sự không tương thích
Không có dữ liệu.

6.3 Thời hạn sử dụng

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

6.4 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi bảo quản Lưu trữ 
ở 2o-số 8oC. Làm lạnh. Không đóng băng.

Màu sắc của chất cô đặc có thể chuyển sang màu cam trong quá trình bảo quản, nhưng 
không bị mất tác dụng và sản phẩm có thể được sử dụng cho đến ngày hết hạn được chỉ 
định nếu tuân thủ các hướng dẫn bảo quản.
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6.5 Bản chất và nội dung của vật chứa
Levosimendan cô đặc 2,5 mg / mL có sẵn trong lọ 5 mL và 10 mL.

- Lọ thủy tinh loại I 8 hoặc 10 mL chứa 2,5mg levosimendan / mL.
- Đóng cao su chlorobutyl hoặc Bromobutyl với lớp phủ fluoropolymer

Kích thước gói
- 1, 4, 10 lọ 5 mL
- 1, 4, 10 lọ 10 mL

Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

6.6 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với việc thải bỏ (và các xử lý 
khác) Không có dữ liệu.

7.LỊCH THUỐC
Thuốc theo toa.

số 8.NHÀ TÀI TRỢ

Bán lẻ dược phẩm (NZ) Kinh doanh hạn chế 
với tư cách là Hậu cần chăm sóc sức khỏe 
58 Richard Pearse Drive
Airport Oaks
Thành phố Auckland, nước New Zealand

9.NGÀY PHÊ DUYỆT ĐẦU TIÊN 29 

tháng 3 năm 2010

10.NGÀY XEM LẠI VĂN BẢN 10 tháng 
12 năm 2021
BẢNG TỔNG HỢP CÁC THAY ĐỔI

Phần đã thay đổi Tóm tắt thông tin mới
Tất cả các phần đã được sửa đổi Cập nhật lên định dạng kiểu SPC
4,5 Bổ sung tương tác thuốc vận mạch tiêm tĩnh 

mạch
4,5, 5,2 Bổ sung thông tin liên quan đến các 

cytochromes
4,9 Lỗi đánh máy để thay thế “adrenaline” bằng 

“noradrenaline”
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