
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ

1. SIMDAX 2.5mg/mL инжекционен концентрат

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки mL 
съдържа 2,5 mg левосимендан.

Левосимендан е инотропно средство с уникален начин на действие. Той е калциев сенсибилизатор, 
който увеличава сърдечния контрактилитет чрез повишаване на чувствителността на миокарда 
към калций. В резултат на това левосимендан произвежда положителни инотропни ефекти, които 
са независими от бета-рецепторите или цикличния АМФ.

Освен това има съдоразширяващ ефект, като отваря ATP-чувствителни калиеви канали в гладката 
мускулатура на съдовете, което води до релаксация на гладката мускулатура.
Комбинацията от инотропно и вазодилататорно действие води до повишена сила на 
контракция с намалено предварително и следнатоварване в миокарда.

Левосимендан е химически наречен (-)-(Р)-[[4-(1,4,5,6-тетрахидро-4-метил-6-
оксо-3-пиридазинил)-фенил]хидразоно]-пропандинитрил. Това е жълт до 
кафяво-жълт прах с молекулно тегло 280,3, емпирична формула на C14Х12н6O 
и следната структура:
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Левосимендан е умерено липофилно съединение. Разтворимостта му в дестилирана 
вода е 0,04 mg/mL, в етанол 7,8 mg/ml и при pH 8 във фосфатен буфер (67 mM) 0,9 
mg/ml.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентратът е бистър, жълт или оранжев разтвор за разреждане преди 
приложение.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 Терапевтични показания

Simdax е показан за краткосрочно лечение на остро декомпенсирана хронична 
сърдечна недостатъчност (ADHF) в ситуации, когато конвенционалната терапия не е 
достатъчна и в случаите, когато инотропната подкрепа се счита за подходяща (вж. 
точка 5.1, Фармакодинамика).
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4.2 Доза и начин на приложение 
Начин на приложение
Simdax е само за болнична употреба. Трябва да се прилага в болнични условия, 
където са налични подходящи съоръжения за наблюдение и опит с използването 
на инотропни средства.

Симдакс 2,5 mg/mL инжекционен концентрат трябва да се разреди преди приложение.

Simdax 2,5mg/mL инжекционен концентрат е предназначен само за еднократна употреба. 
Както при всички парентерални лекарствени продукти, проверете визуално разредения 
разтвор за частици и промяна в цвета преди приложение.

Цветът на концентрата може да стане оранжев по време на съхранение, но няма 
загуба на потентност и продуктът може да се използва до посочения срок на годност, 
ако са спазени инструкциите за съхранение.

Инфузията е само за интравенозно приложение и може да се прилага по 
периферен или централен път.

График на дозиране
Дозата и продължителността на лечението трябва да бъдат индивидуализирани в зависимост от 
клиничното състояние и отговора на пациента.

Лечението може да започне с натоварваща доза от 6-12 μg/kg, вливана в 
продължение на 10 минути, последвана от непрекъсната инфузия от 0,1 μg/kg/
min (вж. точка 5.1, Фармакодинамика). По-ниската натоварваща доза от 6 μg/kg 
се препоръчва за пациенти, приемащи едновременно интравенозни 
вазодилататори или инотропи или и двете в началото на инфузията. По-
високите натоварващи дози в този диапазон ще доведат до по-силен 
хемодинамичен отговор, но могат да бъдат свързани с преходно повишена 
честота на нежеланите реакции. Отговорът на пациента трябва да се оцени с 
натоварващата доза или в рамките на 30 до 60 минути след коригиране на 
дозата и според клиничните показания. Ако отговорът се счита за прекомерен 
(хипотония, тахикардия), скоростта на инфузията може да бъде намалена до 0,05 
μg/kg/min или да се прекрати (вижте точка 4.4, Специални предупреждения и 
предпазни мерки при употреба).

Препоръчителната продължителност на инфузията при пациенти с остра декомпенсация на 
тежка хронична сърдечна недостатъчност е 24 часа. Не са наблюдавани признаци на 
развитие на толерантност или рикоунд феномен след прекратяване на инфузията на Simdax. 
Хемодинамичните ефекти продължават най-малко 24 часа и могат да се наблюдават до 9 дни 
след прекратяване на 24-часовата инфузия (вижте точка 5.1, Фармакодинамика; точка 4.4, 
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба; точка 4.5, Взаимодействие с 
други лекарства и други форми на взаимодействие).

Опитът от многократно приложение на Simdax е ограничен. Опитът с едновременната 
употреба на вазоактивни средства, включително инотропни средства (с изключение на 
дигоксин), е ограничен. В програмата REVIVE е прилагана по-ниска натоварваща доза (6 μg/
kg) с изходни съпътстващи вазоактивни средства.
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Възрастен

Не се налага коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст.

Бъбречна недостатъчност

Simdax трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с леко до умерено бъбречно 
увреждане. Simdax не трябва да се използва при пациенти с тежко бъбречно увреждане 
(креатининов клирънс <30mL/min) (вижте точка 5.2, Фармакокинетика; точка 4.3, 
Противопоказания; точка 4.4, Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба).

Чернодробно увреждане
Simdax трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с леко до умерено 
чернодробно увреждане. Simdax не трябва да се използва при пациенти с тежко чернодробно 
увреждане (вж. точка 5.2, Фармакокинетика; точка 4.3, Противопоказания; точка 4.4, Специални 
предупреждения и предпазни мерки при употреба).

деца
Simdax не трябва да се прилага на деца и юноши под 18 години (вижте точка 5.2, 
Фармакокинетика; точка 4.4, Специални предупреждения и предпазни мерки 
при употреба).

Приготвяне на инфузия и график
За да приготвите инфузията от 0,05 mg/mL, смесете 10 ml Simdax 2,5 mg/mL 
инжекционен концентрат с 500 ml 5% разтвор на глюкоза (декстроза).

Таблица 1 предоставя подробни скорости на инфузия както за зареждащите, така и за 
поддържащите инфузионни дози на 0,05 mg/mL препарат на Simdax инфузия:

Маса 1:
Зареждащата доза се дава като инфузия 
в продължение на 10 минути със скорост 
на инфузия (mL/h) по-ниска

Скорост на непрекъсната инфузия (mL/h)
На пациента

тегло
(килограма)

Зареждане

доза
6 μg/kg

Зареждаща доза
12 μg/kg

0,05
μg/kg/min

0.1
μg/kg/min

0.2
μg/kg/min

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

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

За да приготвите инфузията от 0,025 mg/mL, смесете 5 ml Simdax 2,5 mg/mL 
инжекционен концентрат с 500 ml 5% разтвор на глюкоза (декстроза).

Таблица 2 предоставя подробни скорости на инфузия както за натоварващата, така и за 
поддържащата инфузионна доза за 0,025 mg/mL препарат от Simdax инфузия:
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Таблица 2:
Зареждащата доза се дава като 

инфузия в продължение на 10 минути 
със скорост на инфузия (mL/h) по-ниска

На пациента

тегло
(килограма)

Скорост на непрекъсната инфузия (mL/h)

Зареждане
Зареждаща доза

12 μg/kg
0,05

μg/kg/min
0.1

μg/kg/min
0.2

μg/kg/minдоза
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

Съвместимости
Не са наблюдавани несъвместимости със Simdax и следните лекарства в 
свързани интравенозни линии:
•
•
•

Фрусемид 10 mg/mL
Дигоксин 0,25 mg/mL
Глицерил тринитрат 0,1 mg/mL

Несъвместимости
Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти или 
разредители, освен тези, посочени в Дозировка и приложение – Приготвяне на 
инфузия и график; Дозировка и приложение – Съвместимост.

След разреждане

Химическа и физическа стабилност при употреба е демонстрирана за 24 часа в 25
о° С.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно. За да 
намалите микробиологичната опасност, използвайте възможно най-скоро след 
разреждане. Ако е необходимо съхранение, задръжте на 2о-8оC за не повече от 24 часа. Ако 
не се използва незабавно, времето за съхранение и условията преди употреба са 
отговорност на потребителя.
Времето за съхранение и употреба след разреждане никога не трябва да надвишава 24 часа.

Не съдържа антимикробен агент. Продуктът е за еднократна употреба само при един пациент. 
Изхвърлете всякакви остатъци.

Мониторинг на лечението
В съответствие с настоящата медицинска практика, ЕКГ, кръвното налягане и сърдечната честота 
трябва да се проследяват по време на лечението и да се измерва отделянето на урина. 
Препоръчва се проследяване на тези параметри най-малко 3 дни след края на инфузията или 
докато пациентът е клинично стабилен (вж. точка 4.4, Специални предупреждения и предпазни 
мерки при употреба). При пациенти с леко до умерено бъбречно или леко до умерено 
чернодробно увреждане се препоръчва наблюдение за най-малко 5 дни.
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4.3 Противопоказания
Свръхчувствителност към Simdax или към някое от помощните вещества.

Тежка хипотония и тахикардия (вижте точка 5.1, Фармакодинамика; точка 4.4, Специални 
предупреждения и предпазни мерки при употреба). Значителни механични препятствия, 
засягащи вентрикуларното пълнене или изтичане или и двете. Тежко бъбречно увреждане 
(креатининов клирънс <30 mL/min) и тежко чернодробно увреждане. История на Torsades de 
Pointes.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хемодинамичният ефект на Simdax, който може да бъде по-изразен в началото на 
терапията, може да бъде понижаване на систоличното и диастоличното кръвно налягане, 
поради което Simdax трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с ниско 
изходно систолично или диастолно кръвно налягане или при тези в риск за хипотензивен 
епизод. При тези пациенти се препоръчват по-консервативни режими на дозиране. 
Лекарите трябва да приспособят дозата и продължителността на терапията към 
състоянието и отговора на пациента (вижте точка 5.1, Фармакодинамика; точка 4.2, Доза и 
начин на приложение – Схема на дозиране; точка 4.5, Взаимодействие с други лекарства и 
други форми на взаимодействие).

Тъй като прекомерното намаляване на налягането на сърдечно пълнене може да ограничи отговора 
към Simdax, тежката хиповолемия трябва да бъде коригирана преди инфузия на Simdax чрез прилагане 
на парентерални течности. Ако се наблюдават прекомерни промени в кръвното налягане или 
сърдечната честота, скоростта на инфузията трябва да се намали или инфузията да се прекрати.

Хемодинамично благоприятните ефекти върху сърдечния дебит и 
налягането на белодробните капиляри продължават най-малко 24 часа 
след прекратяване на (24-часова) инфузия. Точната продължителност на 
всички хемодинамични ефекти не е определена, но ефектите върху 
кръвното налягане обикновено продължават 3-4 дни, а ефектите върху 
сърдечната честота - 7-9 дни. Това отчасти се дължи на наличието на 
активни метаболити, които достигат максималните си плазмени 
концентрации около 48 часа след спиране на инфузията. 
Взаимодействията с елиминирането на активните метаболити могат да 
доведат до по-изразени и продължителни хемодинамични ефекти. 
Препоръчва се неинвазивно наблюдение най-малко 3 дни след края на 
инфузията или докато пациентът е клинично стабилен.

Simdax трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с леко до умерено бъбречно 
или леко до умерено чернодробно увреждане. Налични са само ограничени данни при пациенти с 
увредена бъбречна функция. Нарушената чернодробна или бъбречна функция може да доведе до 
повишени концентрации на метаболита, което може да доведе до по-изразени и продължителни 
хемодинамични ефекти.

Инфузията на Simdax може да причини намаляване на серумната концентрация на калий. 
Следователно, ниските серумни концентрации на калий трябва да бъдат коригирани преди 
прилагането на Simdax и серумният калий трябва да се проследява по време на лечението. 
Както при други лекарствени продукти за сърдечна недостатъчност, инфузията на Simdax може 
да бъде придружена от понижаване на хемоглобина и хематокрита
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и трябва да се внимава при пациенти с исхемична сърдечно-съдова 
болест и съпътстваща анемия.

Инфузията на Simdax трябва да се използва внимателно при пациенти с тахикардия, 
предсърдно мъждене с бърз вентрикуларен отговор или потенциално животозастрашаващи 
аритмии

Опитът с многократно приложение на Simdax е ограничен. Опитът с едновременната употреба на 
вазоактивни средства, включително инотропни средства (с изключение на дигоксин), е ограничен. 
Ползата и рискът трябва да бъдат оценени за отделния пациент. В съответствие с настоящата 
медицинска практика, Simdax трябва да се използва с повишено внимание, когато се използва с 
други интравенозни вазоактивни лекарствени продукти поради потенциално повишен риск от 
хипотония.

Simdax трябва да се използва внимателно и при внимателно ЕКГ мониториране при пациенти с 
продължаваща коронарна исхемия, дълъг QTc интервал, независимо от етиологията, или когато се 
прилага едновременно с лекарствени продукти, които удължават QTc интервала (вж. точка 4.9, 
Предозиране).

Употребата на Simdax при кардиогенен шок не е проучвана. Няма налична 
информация за употребата на Simdax при следните заболявания: рестриктивна 
кардиомиопатия, хипертрофична кардиомиопатия, тежка митрална клапна 
недостатъчност, миокардна руптура, сърдечна тампонада и деснокамерен инфаркт.

Simdax не трябва да се прилага на деца, тъй като има много ограничен 
опит от употребата на Simdax при деца и юноши под 18 години (вж. точка 
5.2, Фармакокинетика).

Наличен е ограничен опит от употребата на Simdax при тежка сърдечна недостатъчност 
при пациенти, чакащи сърдечна трансплантация.

Това лекарство съдържа 3925 mg алкохол (безводен етанол) във всеки флакон от 5 ml, което е 
еквивалентно на приблизително 98 vol %. Количеството в един флакон от 5 ml от това лекарство е 
еквивалентно на 99,2 ml бира или 41,3 ml вино. Вреден за страдащите от алкохолизъм.
Да се   вземе предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високорискови групи като 
пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта
Конвенционалните проучвания за обща токсичност и генотоксичност не показват особена 
опасност за хората при краткосрочна употреба.

При проучвания върху животни, левосимендан не е тератогенен, но причинява 
генерализирано намаляване на степента на осификация при зародишите на плъхове и 
зайци с аномално развитие на супраокципиталната кост при зайци. Когато се прилага 
преди и по време на ранна бременност, левосимендан намалява броя на жълтите тела, 
имплантациите и малките на котило и увеличава броя на ранните резорбции и 
постимплантационни загуби при женски плъхове. Ефектите се наблюдават при нива на 
клинична експозиция.

При проучвания при животни левосимендан се екскретира в майчиното мляко.
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4.5 Взаимодействие с други лекарства и други форми на взаимодействие
Проучванията in vitro, използващи човешки чернодробни микрозоми, показват, че е малко 
вероятно левосимендан да предизвика значими лекарствени взаимодействия със средства, 
метаболизирани от ензимите на цитохром Р450 (CYP), поради очевидния му нисък афинитет към 
различни CYP-изоформи (вж. точка 5.2, Фармакокинетика).

Доказано е, че левосимендан е инхибитор на CYP2C8 in vitro и следователно не може 
да се изключи, че левосимендан може да увеличи експозицията на едновременно 
прилагани лекарства, които се метаболизират основно от CYP2C8. Следователно, 
когато е възможно, трябва да се избягва едновременното приложение на 
левосимендан с чувствителни субстрати на CYP2C8 като лоперамид, пиоглитазон, 
репаглинид и ензалутамид.

Възможно взаимодействие между активните метаболити OR-1855 и OR-1896 и други 
лекарства с хемодинамични ефекти може да доведе до по-изразени и продължителни 
хемодинамични ефекти. Продължителността на този ефект може да бъде по-дълга от 7-9 
дни, които обикновено се наблюдават след инфузия на Simdax.

Не са наблюдавани фармакокинетични взаимодействия при популационен анализ на 
пациенти, получаващи дигоксин и инфузия на Simdax. Simdax инфузия може да се използва 
при пациенти, получаващи бета-блокери без загуба на ефикасност. Едновременното 
приложение на изосорбид мононитрат и левосимендан при здрави доброволци води до 
значително потенциране на ортостатичния хипотензивен отговор. Едновременното лечение 
с каптоприл не повлиява фармакокинетиката или хемодинамиката на Simdax.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да промени ефектите на други 
лекарства. Тъй като това лекарство обикновено се прилага бавно в продължение на 24 часа, 
ефектите на алкохола могат да бъдат намалени.

В съответствие с настоящата медицинска практика, левосимендан трябва да се използва с повишено 
внимание, когато се използва с други интравенозни вазоактивни лекарствени продукти поради потенциално 
повишен риск от хипотония.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене 
Фертилитет

Няма данни.

Бременност
Няма опит с употребата на Simdax при бременни жени. Проучванията при животни 
показват токсични ефекти върху репродукцията (вижте точка 4.4, Специални 
предупреждения и предпазни мерки при употреба: канцерогенеза, мутагенеза и 
увреждане на плодовитостта). Поради това Simdax трябва да се използва при бременни 
жени само ако ползите за майката надвишават възможните рискове за плода.

Кърмене
Не е известно дали Simdax се екскретира в кърмата, поради което жените, 
получаващи Simdax, не трябва да кърмят.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с 
машини Няма данни.

4.8 Нежелани лекарствени реакции
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В плацебо-контролирани клинични проучвания за ADHF (програма REVIVE), 
53% от пациентите са имали нежелани реакции, най-честите от които са 
камерна тахикардия, хипотония и главоболие.

В контролирано с добутамин клинично изпитване ADHF (SURVIVE), 18% от 
пациентите са имали нежелани реакции, най-честите от които са камерна 
тахикардия, предсърдно мъждене, хипотония, камерни екстрасистоли, 
тахикардия и главоболие.

Следващата таблица описва нежеланите реакции, наблюдавани при 1% или повече от 
пациентите по време на клинични проучвания REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, 
RUSSLAN, 300105 и 3001024. Ако честотата на някое конкретно събитие в отделно 
изпитване е била по-голяма от тази, наблюдавана в другите проучвания, тогава по-
високата честота се отчита в таблицата.

Събитията, за които се счита, че са поне възможни свързани с левосимендан, са 
показани по системо-органни класове и честота, като се използва следната 
конвенция: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100, < 1/10).

Таблица 3

на НеблагоприятноРезюме
Клинично проучване SURVIVE, програма REVIVE и комбинирани 

клинични проучвания LIDO/RUSSLAN/300105/3001024

Реакции

Система на тялото Честота Предпочитан срок

Нарушения на метаболизма и 
храненето

често срещани Хипокалиемия

Психични разстройства често срещани Безсъние
Нарушения на нервната система Много често

често срещани

главоболие
Световъртеж

Сърдечни нарушения Много често Вентрикуларна тахикардия
често срещани Миокардна исхемия

Сърдечна недостатъчност

Предсърдно мъждене

тахикардия
Вентрикуларна

екстрасистоли
Екстрасистоли

Съдови нарушения Много често Хипотония
Стомашно-чревни нарушения често срещани диария

Повръщане

гадене
запек

Разследвания често срещани хемоглобин
Намалена

Постмаркетингови нежелани реакции:
В постмаркетинговия опит се съобщава за камерна фибрилация при 
пациенти, на които е прилаган Simdax.
Докладване на предполагаеми нежелани реакции
Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарството е 
важно. Позволява непрекъснато наблюдение на съотношението полза/риск на лекарството. 
От здравните специалисти се изисква да съобщават за всякакви предполагаеми нежелани 
реакцииhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Предозиране
Предозирането на Simdax може да предизвика хипотония и тахикардия. В клинични 
проучвания със Simdax хипотонията е била успешно лекувана с вазопресори (напр. допамин 
при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност и норадреналин при пациенти след 
сърдечна операция). Прекомерното понижаване на сърдечното налягане на пълнене може 
да ограничи отговора към Simdax и може да се лекува с парентерални течности. Високи дози 
(при или над 0,4 μg/kg/min) и инфузии в продължение на 24 часа повишават сърдечната 
честота и понякога са свързани с удължаване на QTc интервала. В случай на предозиране със 
Simdax, непрекъснато ЕКГ мониториране, многократно определяне на серумните 
електролити и инвазивни

трябва да се извърши хемодинамичен мониторинг. Предозирането на Simdax води до 
повишени плазмени концентрации на активния метаболит, което може да доведе до по-
изразен и продължителен ефект върху сърдечната честота, изискващ съответно удължаване 
на периода на наблюдение.

За съвет относно управлението на предозирането, моля, свържете се с Националния 
център по отравяния на 0800 POISON (0800 764766).

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
5.1 Фармакодинамични свойства

Левосимендан повишава калциевата чувствителност на контрактилните протеини, 
като се свързва със сърдечния тропонин С по калций-зависим начин. Левосимендан 
увеличава силата на свиване, но не нарушава камерната релаксация. В допълнение, 
левосимендан отваря ATP-чувствителните калиеви канали в гладката мускулатура на 
съдовете, като по този начин предизвиква вазодилатация на системни и коронарни 
артериални съдове и системни венозни съдове. Levosimendan демонстрира 
селективни свойства на инхибитор на фосфодиестераза III in vitro. Значението на 
това при терапевтични концентрации не е ясно. При пациенти със сърдечна 
недостатъчност, положителните калций-зависими инотропни и вазодилататорни 
действия на левосимендан водят до повишена контрактилна сила и намаляване 
както на преднатоварването, така и след натоварването, без да повлиява 
неблагоприятно диастолната функция.

Хемодинамичните проучвания при здрави доброволци и при пациенти със стабилна и 
нестабилна сърдечна недостатъчност показват дозозависим ефект на левосимендан, приложен 
интравенозно като натоварваща доза (3 μg/kg до 24 μg/kg) и продължителна инфузия (0,05 до 0,2 
μg/kg на минута). В сравнение с плацебо, левосимендан повишава сърдечния дебит, ударния 
обем, фракцията на изтласкване и сърдечната честота и намалява систоличното кръвно налягане, 
диастоличното кръвно налягане, белодробното капилярно клиновидно налягане, дясното 
предсърдно налягане и периферното съдово съпротивление.

Инфузията на левосимендан увеличава коронарния кръвен поток при пациенти, възстановяващи 
се от коронарна хирургия, и подобрява перфузията на миокарда при пациенти със сърдечна 
недостатъчност. Тези ползи се постигат без значително увеличаване на потреблението на 
кислород в миокарда. Лечението с инфузия на левосимендан значително намалява 
циркулиращите нива на ендотелин-1 при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност. Не 
повишава плазмените нива на катехоламин при препоръчителните скорости на инфузия.

5.2 Фармакокинетични свойства 
Общи
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Фармакокинетиката на левосимендан е линейна в диапазона на терапевтичните дози 
0,05-0,2 μg/kg/min.

Разпределение
Обемът на разпределение на левосимендан (Vss) е приблизително 0,2 L/kg. 
Левосимендан се свързва 97-98% с плазмените протеини, предимно с албумина. За 
OR-1855 и OR-1896 средните стойности на свързване с протеини са съответно 39% и 
42% при пациенти.

Метаболизъм
Основна част от дозата на левосимендан се метаболизира чрез конюгиране до 
циклични или N-ацетилирани цистеинилглицин и цистеинови конюгати. Само около 5% 
от левосимендан се метаболизира в червата чрез редукция до
аминофенилпиридазинон (OR-1855), който след реабсорбция в системната циркулация 
се метаболизира в плазмата чрез N-ацетилтрансфераза до активния метаболит 
OR-1896. Нивото на ацетилиране е генетично определено. При бързите ацетилатори 
концентрациите на метаболита OR-1896 са малко по-високи, отколкото при бавните 
ацетилатори. Това обаче няма отражение върху клиничния хемодинамичен ефект при 
препоръчани дози.

В системната циркулация единствените значими откриваеми метаболити след 
приложение на левосимендан са OR-1855 и OR-1896. Тези метаболити in vivo 
достигат равновесие в резултат на метаболитни пътища на ацетилиране и 
деацетилиране, които се управляват от N-ацетил
трансфераза-2, полиморфен ензим. При бавните ацетилатори преобладава 
метаболитът OR-1855, докато при бързите ацетилаторите преобладава 
метаболитът OR-1896. Сумата от експозиции за двата метаболита е сходна при 
бавни и бързи ацетилатори и няма разлика в хемодинамичните ефекти между 
двете групи. Продължителните хемодинамични ефекти (продължаващи до 7-9 дни 
след прекратяване на 24-часова инфузия на левосимендан) се дължат на тези 
метаболити.

Проучванията in vitro показват, че левосимендан, OR-1855 и OR-1896 не инхибират 
CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 или CYP3A4 при концентрации, 
постигнати при препоръчаната доза. Освен това левосимендан не инхибира 
CYP1A1 и нито OR-1855, нито OR-1896 инхибират CYP2C8 или CYP2C9. Доказано е, 
че левосимендан е инхибитор на CYP2C8 in vitro (вж. точка 4.5 – Взаимодействия с 
други лекарства и други форми на взаимодействие). Резултатите от проучвания за 
лекарствени взаимодействия при хора с варфарин, фелодипин и итраконазол 
потвърждават, че левосимендан не инхибира CYP3A или CYP2C9 и метаболизмът 
на левосимендан не се повлиява от инхибиторите на CYP3A.

Елиминиране и екскреция
Клирънсът е около 3,0 mL/min/kg и полуживот около 1 час. 54% от дозата се екскретира с 
урината и 44% с изпражненията. Повече от 95% от дозата се екскретира в рамките на 
една седмица. Незначителни количества (<0,05% от дозата) се екскретират като 
непроменен левосимендан в урината. Циркулиращите метаболити OR-1855 и OR-1896 се 
образуват и елиминират бавно. Пиковите плазмени концентрации за OR-1855 и OR-1896 
се достигат около 2 дни след прекратяване на инфузия на левосимендан. Времето на 
полуживот на метаболитите е около 75-80 часа. Активните метаболити на левосимендан, 
OR-1855 и OR-1896, претърпяват конюгиране или бъбречна филтрация и се екскретират 
предимно с урината.
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Потенциалните взаимодействия не могат да бъдат предвидени.

Специални популации:
деца:Simdax не трябва да се прилага на деца, тъй като има много ограничен опит 
от употребата на Simdax при деца и юноши под 18 години. Ограничените данни 
показват, че фармакокинетиката на Simdax след еднократна доза при деца (на 
възраст от 3 месеца до 6 години) е подобна на тази при възрастни. 
Фармакокинетиката на активните метаболити не е изследвана при деца. (вижте 
точка 5.2, Фармакокинетика; точка 4.4, Специални предупреждения и предпазни 
мерки при употреба).

Бъбречно увреждане: Фармакокинетиката на Simdax е проучена при лица с различна 
степен на бъбречно увреждане, които не са имали сърдечна недостатъчност. 
Експозицията на Simdax е сходна при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане 
и при лица, подложени на хемодиализа, докато експозицията на Simdax може да бъде 
малко по-ниска при пациенти с тежко бъбречно увреждане.

В сравнение със здрави индивиди, несвързаната фракция на Simdax изглежда е 
леко повишена, а AUC на метаболитите (OR-1855 и OR-1896) са до 170% по-високи 
при пациенти с тежко бъбречно увреждане и пациенти, подложени на 
хемодиализа. Очаква се ефектите от леко и умерено бъбречно увреждане върху 
фармакокинетиката на OR-1855 и OR-1896 да бъдат по-малко от тези на тежкото 
бъбречно увреждане.

Simdax не подлежи на диализа. Докато OR-1855 и OR-1896 се диализират, диализните 
клирънси са ниски (приблизително 8-23 mL/min) и нетният ефект от 4-часова диализна 
сесия върху общата експозиция на тези метаболити е малък. (вижте точка 5.2, 
Фармакокинетика; точка 4.4, Специални предупреждения и предпазни мерки при 
употреба; точка 4.3, Противопоказания).

Чернодробно увреждане:Не са открити разлики във фармакокинетиката или 
свързването с протеините на Simdax при пациенти с лека или умерена цироза спрямо 
здрави индивиди. Фармакокинетиката на Simdax, OR-1855 и OR-1896 е сходна между 
здрави индивиди и субекти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child-Pugh), с 
изключение на това, че елиминационният полуживот на OR-1855 и OR-1896 е леко 
удължен при лица с умерено чернодробно увреждане. (вижте точка 5.2, 
Фармакокинетика; точка 4.4, Специални предупреждения и предпазни мерки при 
употреба; точка 4.3, Противопоказания).

Популационни фармакокинетични анализи:Анализът на популацията не показва 
ефект на възраст, етнически произход или пол върху фармакокинетиката на Simdax. 
Същият анализ обаче разкрива, че обемът на разпределение и общият клирънс 
зависят от теглото.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Simdax е оценен в клинични проучвания, включващи над 2800 пациенти със сърдечна 
недостатъчност. Ефикасността и безопасността на Simdax за лечение на ADHF са оценени в 
следните рандомизирани, двойно-слепи, мултинационални клинични проучвания:

Програма REVIVE

Съживи I
В двойно-сляпо, плацебо-контролирано пилотно проучване при 100 пациенти с ADHF, които
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получи 24-часова инфузия на Simdax, при пациентите, лекувани със Simdax, се наблюдава 
благоприятен отговор, измерен чрез клиничната съставна крайна точка спрямо плацебо 
плюс стандарта за лечение.

ВЪЗРОДИМ II
Двойно-сляпо, плацебо-контролирано основно проучване при 600 пациенти, на които е 
приложена 10-минутна натоварваща доза от 6-12 μg/kg, последвана от протокол-

определено стъпаловидно титриране на левосимендан до 0,05-0,2 μg/kg/минута за до 24 
часа, което осигури полза в клиничния статус при пациенти с ADHF, които остават 
диспнеични след интравенозна диуретична терапия.

Клиничната програма REVIVE е създадена, за да сравни ефективността на 
левосимендан плюс стандартно лечение с плацебо плюс стандартно лечение 
при лечението на ADHF.

Критериите за включване включват пациенти, хоспитализирани с ADHF, фракция на 
изтласкване на лявата камера, по-малка или равна на 35% през предходните 12 месеца, и 
диспнея в покой. Всички изходни терапии бяха разрешени, с изключение на 
интравенозния милринон. Критериите за изключване включват тежка обструкция на 
вентрикуларни изходящи пътища, кардиогенен шок, систолно кръвно налягане ≤ 90 
mmHg или сърдечна честота ≥ 120 удара в минута (постоянно за най-малко пет минути) 
или изискване за механична вентилация.

Резултатите от първичната крайна точка показват, че по-голяма част от пациентите 
са категоризирани като подобрени с по-малка част от пациентите, категоризирани 
като влошени (p-стойност 0,015), измерена чрез клинична комбинирана крайна 
точка, отразяваща трайни ползи за клиничното състояние за три времеви точки: 
шест часа, 24 часа и пет дни. В-тип натриуретичен пептид е значително намален в 
сравнение с плацебо и стандартното лечение на 24 часа и през пет дни 
(pvalue=0,001).

Групата Simdax има малко по-висока, макар и не статистически значима, смъртност в 
сравнение с контролната група на 90 дни (15% срещу 12%). Post hoc анализите 
идентифицират систоличното кръвно налягане < 100 mmHg или диастолното кръвно 
налягане < 60 mmHg в началото като фактори, повишаващи риска от смъртност.

ОЦЕЛЕЕТЕ
Двойно-сляпо, двойно сляпо, паралелно групово, многоцентрово проучване, сравняващо 
левосимендан срещу добутамин, оценява 180-дневната смъртност при 1327 пациенти с 
ADHF, които се нуждаят от допълнителна терапия след неадекватен отговор към 
интравенозни диуретици или вазодилататори. Популацията от пациенти като цяло е 
подобна на пациентите в проучването REVIVE II. Включени са обаче пациенти без 
предишна анамнеза за сърдечна недостатъчност (напр. остър миокарден инфаркт), както 
и пациенти, нуждаещи се от механична вентилация. Приблизително 90% от пациентите 
са включени в проучването поради диспнея в покой.
Резултатите от SURVIVE не демонстрират статистически значима разлика между 
левосимендан и добутамин в смъртността от всички причини на 180 дни 
{Коефициент на опасност = 0,91 (95% CI [0,74, 1,13] p-стойност 0,401)}. Въпреки това, 
имаше числено предимство в смъртността на ден 5 (4%   левосимендан срещу 6% 
добутамин) за левосимендан. Това предимство се запазва през 31-дневния период 
(12% левосимендан срещу 14% добутамин) и е най-забележимо при тези индивиди, 
които са получавали изходна терапия с бета-блокери. И в двете групи на лечение 
пациентите с ниско изходно кръвно налягане са имали по-високи нива на
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смъртност, отколкото тези с по-високо изходно кръвно налягане.

ЛИДО
Доказано е, че левосимендан води до дозозависимо увеличение на сърдечния дебит 
и ударния обем, както и дозозависимо намаляване на белодробните
капилярно клиново налягане, средно артериално налягане и общо периферно 
съпротивление.

В двойно-сляпо многоцентрово проучване, 203 пациенти с тежка сърдечна 
недостатъчност с нисък изход (фракция на изтласкване≤0,35, сърдечен индекс < 2,5 L/
min/m2, белодробно капилярен клин (PCWP) > 15 mmHg) и нуждаещи се от инотропна 
подкрепа получи левосимендан (натоварваща доза 24 μg/kg за 10 минути, последвана от 
непрекъсната инфузия от 0,1-0,2 μg/kg/min) или добутамин (5- 10 μg/kg/min) за 24 часа. 
Етиологията на сърдечната недостатъчност е исхемична при 47% от пациентите; 45% са 
имали идиопатична дилатативна кардиомиопатия. 76% от пациентите са имали диспнея 
в покой. Основните критерии за изключване включват систолно кръвно налягане под 90 
mmHg и сърдечна честота над 120 удара в минута. Първичната крайна точка е 
повишаване на сърдечния дебит от≥30% и едновременно намаляване на PCWP с ≥25% на 
24 часа. Това е постигнато при 28% от пациентите, лекувани с левосимендан, в 
сравнение с 15% след лечение с добутамин (p= 0,025). Шестдесет и осем процента от 
симптоматичните пациенти са имали подобрение в резултатите от диспнеята след 
лечение с левосимендан, в сравнение с 59% след лечение с добутамин. Подобряването 
на резултатите от умората е съответно 63% и 47% след лечение с левосимендан и 
добутамин. 31-дневната смъртност от всички причини е 7,8% за левосимендан и 17% за 
пациенти, лекувани с добутамин.

РУСЛАН
В друго двойно-сляпо многоцентрово проучване, проведено основно за оценка на 
безопасността, 504 пациенти с декомпенсирана сърдечна недостатъчност след 
остър миокарден инфаркт, за които е оценено, че се нуждаят от инотропна 
подкрепа, са лекувани с левосимендан или плацебо в продължение на 6 часа. Няма 
значими разлики в честотата на хипотония и исхемия между лекуваните групи.

Не е наблюдаван неблагоприятен ефект върху преживяемостта до 6 месеца при 
ретроспективен анализ на проучванията LIDO и RUSSLAN.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
6.1 Списък на помощните вещества

Повидон, лимонена киселина и безводен етанол.

6.2 Несъвместимости
Няма данни.

6.3 Срок на годност

24 месеца от датата на производство.

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение 
Съхранявайте на 2о-8оC. Охладете. Не замразявайте.

Цветът на концентрата може да стане оранжев по време на съхранение, но няма 
загуба на потентност и продуктът може да се използва до посочения срок на годност, 
ако са спазени инструкциите за съхранение.
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6.5 Естество и съдържание на контейнера
Левосимендан 2,5 mg/mL концентрат се предлага във флакони от 5 mL и 10 mL.

- 8 или 10 mL стъклени флакони тип I, съдържащи 2,5 mg левосимендан/mL.
- Запушалка от хлоробутил или бромобутил каучук с флуорополимерно покритие

Размери на опаковката

- 1, 4, 10 флакона от 5 mL
- 1, 4, 10 флакона от 10 ml

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне (и друга 
работа) Няма данни.

7.МЕДИЦИНСКИ ГРАФИК

Лекарство с рецепта.

8.СПОНСОР
Pharmacy Retailing (NZ) Limited 
търговия като Healthcare Logistics 
58 Richard Pearse Drive
Летище Оукс
Окланд, Нова Зеландия

9.ДАТА НА ПЪРВО ОДОБРЕНИЕ 29 

март 2010 г

10.ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 10 

декември 2021 г

ОБОБЩАЯ ТАБЛИЦА НА ПРОМЕНИТЕ

Разделът е променен Резюме на новата информация
Всички раздели са ревизирани Актуализирайте до формата в стил SPC

4.5 Добавяне на взаимодействие с интравенозни вазоактивни 
лекарства

4.5, 5.2 Добавяне на информация относно 
цитохромите

4.9 Типографска грешка при замяна на "адреналин" 
с "норадреналин"
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