
NIEUW-ZEELAND GEGEVENSBLAD

1. SIMDAX 2,5 mg / ml injectieconcentraat

2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
Elke ml bevat 2,5 mg levosimendan.

Levosimendan is een inotroop middel met een uniek werkingsmechanisme. Het is een 
calciumsensibilisator die de contractiliteit van het hart verhoogt door de gevoeligheid van het 
myocardium voor calcium te vergroten. Als gevolg hiervan produceert levosimendan positieve 
inotrope effecten die onafhankelijk zijn van bèta-receptoren of cyclisch AMP.

Het heeft ook een vaatverwijdend effect, door het openen van ATP-gevoelige kaliumkanalen in 
vasculaire gladde spieren, wat resulteert in ontspanning van de gladde spieren.
De combinatie van inotrope en vaatverwijdende acties resulteert in een verhoogde 
contractiekracht met verminderde preload en afterload in het myocardium.

Levosimendan wordt chemisch genoemd als (-)-(R)-[[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-
oxo-3-pyridazinyl)-fenyl]hydrazono]-propaandinitril. Het is een geel tot bruingeel 
poeder met een molecuulgewicht van 280,3, een empirische formule van C14H12N6O 
en de volgende structuur:
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Levosimendan is een matig lipofiele verbinding. De oplosbaarheid in gedestilleerd 
water is 0,04 mg/ml, in ethanol 7,8 mg/ml en bij een pH van 8 in fosfaatbuffer (67 
mM) 0,9 mg/ml.

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.FARMACEUTISCHE VORM
Het concentraat is een heldere, gele of oranje oplossing voor verdunning voorafgaand 
aan toediening.

4.KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Therapeutische indicaties

Simdax is geïndiceerd voor de kortdurende behandeling van acuut gedecompenseerd 
chronisch hartfalen (ADHF) in situaties waar conventionele therapie niet voldoende is en 
in gevallen waarin inotrope ondersteuning geschikt wordt geacht (zie rubriek 5.1, 
Farmacodynamiek).
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4.2 Dosis en wijze van toediening Wijze 
van toediening
Simdax is alleen voor gebruik in het ziekenhuis. Het moet worden toegediend in een 
ziekenhuisomgeving waar adequate monitoringfaciliteiten en expertise met het gebruik van 
inotrope middelen beschikbaar zijn.

Simdax 2,5 mg/ml injectieconcentraat moet vóór toediening worden verdund.

Simdax 2,5 mg/ml injectieconcentraat is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Zoals 
bij alle parenterale geneesmiddelen, moet de verdunde oplossing vóór toediening visueel 
worden gecontroleerd op deeltjes en verkleuring.

De kleur van het concentraat kan tijdens bewaring oranje worden, maar er is geen 
verlies van potentie en het product kan worden gebruikt tot de aangegeven 
houdbaarheidsdatum als de bewaarinstructies zijn gevolgd.

De infusie is alleen voor intraveneus gebruik en kan worden toegediend via de 
perifere of centrale route.

Doseringsschema
De dosis en de duur van de behandeling moeten worden aangepast aan de 
klinische toestand en respons van de patiënt.

De behandeling kan worden gestart met een oplaaddosis van 6-12 g/kg via 
een infusie van 10 minuten gevolgd door een continue infusie van 0,1 μg/kg/
min (zie rubriek 5.1, Farmacodynamiek). De lagere oplaaddosis van 6 g/kg 
wordt aanbevolen voor patiënten die gelijktijdig intraveneuze vasodilatatoren 
of inotrope middelen of beide krijgen aan het begin van de infusie. Hogere 
oplaaddoses binnen dit bereik zullen een sterkere hemodynamische respons 
veroorzaken, maar kunnen gepaard gaan met een tijdelijke verhoogde 
incidentie van bijwerkingen. De respons van de patiënt moet worden 
beoordeeld met de oplaaddosis of binnen 30 tot 60 minuten na 
dosisaanpassing en zoals klinisch geïndiceerd. Als de respons overdreven 
wordt geacht (hypotensie, tachycardie), kan de infusiesnelheid worden 
verlaagd tot 0,05 g/kg/min of worden stopgezet (zie rubriek 4.4, Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

De aanbevolen infusieduur bij patiënten met acute decompensatie van ernstig chronisch 
hartfalen is 24 uur. Er zijn geen tekenen van ontwikkeling van tolerantie of rebound-
verschijnselen waargenomen na stopzetting van de Simdax-infusie. Hemodynamische 
effecten houden ten minste 24 uur aan en kunnen tot 9 dagen na stopzetting van een 24-
uurs infusie worden waargenomen (zie rubriek 5.1, Farmacodynamiek; rubriek 4.4, 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik; rubriek 4.5, Interacties met 
andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie).

Ervaring met herhaalde toediening van Simdax is beperkt. Ervaring met gelijktijdig 
gebruik van vasoactieve middelen, waaronder inotrope middelen (behalve digoxine), is 
beperkt. In het REVIVE-programma werd een lagere oplaaddosis (6 g/kg) toegediend 
met gelijktijdige vasoactieve middelen op baseline.
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ouderen
Voor oudere patiënten is geen dosisaanpassing nodig.

Nierfunctiestoornis
Simdax moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een lichte tot matige 
nierfunctiestoornis. Simdax mag niet worden gebruikt bij patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis (creatinineklaring <30 ml/min) (zie rubriek 5.2, Farmacokinetiek; rubriek 
4.3, Contra-indicaties; rubriek 4.4, Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

leverfunctiestoornis
Simdax moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een lichte tot matige 
leverfunctiestoornis. Simdax mag niet worden gebruikt bij patiënten met een ernstige 
leverfunctiestoornis (zie rubriek 5.2, Farmacokinetiek; rubriek 4.3, Contra-indicaties; rubriek 4.4, 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

Kinderen
Simdax mag niet worden toegediend aan kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar 
(zie rubriek 5.2, Farmacokinetiek; rubriek 4.4, Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 
bij gebruik).

Infusievoorbereiding en -schema
Om de infusie van 0,05 mg/ml te bereiden, mengt u 10 ml Simdax 2,5 mg/ml 
injectieconcentraat met 500 ml 5% glucose (dextrose)-oplossing.

Tabel 1 geeft gedetailleerde infusiesnelheden voor zowel de oplaad- als 
onderhoudsinfusiedoses van een preparaat van 0,05 mg/ml Simdax-infusie:

Tafel 1:
Oplaaddosis wordt gegeven als een 
infusie gedurende 10 minuten met de 
infusiesnelheid (ml/u) hieronder

Continue infusiesnelheid (ml/u)
Patiënten

gewicht
(kg) Bezig met laden

dosis
6 g/kg

Oplaad dosis
12 g/kg

0,05
g/kg/min

0.1
g/kg/min

0.2
g/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

Om de infusie van 0,025 mg/ml te bereiden, mengt u 5 ml Simdax 2,5 mg/ml 
injectieconcentraat met 500 ml 5% glucose (dextrose)-oplossing.

Tabel 2 geeft gedetailleerde infusiesnelheden voor zowel de oplaad- als 
onderhoudsinfusiedoses voor een preparaat van 0,025 mg/ml Simdax-infusie:
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Tafel 2:
Oplaaddosis wordt gegeven als een 

infusie gedurende 10 minuten met de 
infusiesnelheid (ml/u) hieronder

Patiënten
gewicht

(kg)

Continue infusiesnelheid (ml/u)

Bezig met laden Oplaad dosis
12 g/kg

0,05
g/kg/min

0.1
g/kg/min

0.2
g/kg/mindosis

6 g/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

Compatibiliteit
Er zijn geen onverenigbaarheden waargenomen met Simdax en de volgende 
medicijnen in aangesloten intraveneuze lijnen:
•
•
•

Frusemide 10 mg/ml
Digoxine 0,25 mg/ml
Glyceryltrinitraat 0,1 mg/ml

onverenigbaarheden
Dit geneesmiddel mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen of 
verdunningsmiddelen, behalve die vermeld in Dosering en toediening – 
Bereiding en schema van infusie; Dosering en toediening – compatibiliteit.

Na verdunning
Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond gedurende 24 uur bij 25
OC.

Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk worden gebruikt. Gebruik zo snel 
mogelijk na verdunning om het microbiologische gevaar te verminderen. Als opslag nodig is, 
houd op 2O-8OC niet langer dan 24 uur. Indien niet onmiddellijk gebruikt, vallen de bewaartijden 
en -condities voorafgaand aan gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De opslag- en gebruikstijd na verdunning mag nooit langer zijn dan 24 uur.

Bevat geen antimicrobieel middel. Het product is voor eenmalig gebruik bij slechts één patiënt. Gooi 
eventuele resten weg.

Monitoring van de behandeling
In overeenstemming met de huidige medische praktijk moeten ECG, bloeddruk en hartslag tijdens 
de behandeling worden gecontroleerd en moet de urineproductie worden gemeten. Monitoring 
van deze parameters gedurende ten minste 3 dagen na het einde van de infusie of totdat de 
patiënt klinisch stabiel is, wordt aanbevolen (zie rubriek 4.4, Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik). Bij patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie of lichte tot matige 
leverfunctiestoornis wordt monitoring aanbevolen gedurende ten minste 5 dagen.
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4.3 Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor Simdax of voor één van de hulpstoffen.

Ernstige hypotensie en tachycardie (zie rubriek 5.1, Farmacodynamiek; rubriek 4.4, 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Significante mechanische obstructies 
die de ventriculaire vulling of uitstroom of beide beïnvloeden. Ernstige nierfunctiestoornis 
(creatinineklaring <30 ml/min) en ernstige leverfunctiestoornis. Geschiedenis van Torsades 
de Pointes.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Een hemodynamisch effect van Simdax, dat in het begin van de behandeling meer 
uitgesproken kan zijn, kan een verlaging van de systolische en diastolische bloeddruk zijn. 
Daarom moet Simdax met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een lage 
systolische of diastolische bloeddruk bij aanvang of bij patiënten met een verhoogd risico. 
voor een hypotensieve episode. Voor deze patiënten worden conservatievere 
doseringsschema's aanbevolen. Artsen dienen de dosis en duur van de therapie af te 
stemmen op de toestand en respons van de patiënt (zie rubriek 5.1, Farmacodynamiek; 
rubriek 4.2, Dosis en wijze van toediening – Doseringsschema; rubriek 4.5, Interacties met 
andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie).

Aangezien een overmatige afname van de hartvuldruk de respons op Simdax kan beperken, dient 
ernstige hypovolemie voorafgaand aan Simdax-infusie te worden gecorrigeerd door toediening 
van parenterale vloeistoffen. Als overmatige veranderingen in bloeddruk of hartslag worden 
waargenomen, moet de infusiesnelheid worden verlaagd of moet de infusie worden stopgezet.

De hemodynamisch gunstige effecten op het hartminuutvolume en de 
pulmonale capillaire wiggedruk houden ten minste 24 uur aan na stopzetting 
van (een 24-uurs) infusie. De exacte duur van alle hemodynamische effecten is 
niet vastgesteld, maar de effecten op de bloeddruk houden over het 
algemeen 3-4 dagen aan en de effecten op de hartslag 7-9 dagen. Dit is 
gedeeltelijk te wijten aan de aanwezigheid van actieve metabolieten, die hun 
maximale plasmaconcentraties bereiken ongeveer 48 uur nadat de infusie is 
gestopt. Interacties met de eliminatie van de actieve metabolieten kunnen 
leiden tot meer uitgesproken en langdurige hemodynamische effecten. Niet-
invasieve monitoring gedurende ten minste 3 dagen na het einde van de 
infusie of totdat de patiënt klinisch stabiel is, wordt aanbevolen.

Simdax dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een lichte tot matige nier- 
of lichte tot matige leverfunctiestoornis. Er zijn slechts beperkte gegevens beschikbaar over 
patiënten met een verminderde nierfunctie. Een gestoorde lever- of nierfunctie kan leiden tot 
verhoogde concentraties van de metaboliet, wat kan leiden tot meer uitgesproken en langdurige 
hemodynamische effecten.

Simdax-infusie kan een verlaging van de serumkaliumconcentratie veroorzaken. 
Daarom moeten lage serumkaliumconcentraties worden gecorrigeerd voordat Simdax 
wordt toegediend en moet het serumkalium tijdens de behandeling worden 
gecontroleerd. Zoals met andere geneesmiddelen voor hartfalen, kunnen infusies van 
Simdax gepaard gaan met verlagingen van hemoglobine en hematocriet.
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en voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ischemische cardiovasculaire 
aandoeningen en gelijktijdige anemie.

Simdax-infusie moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met tachycardie, 
atriale fibrillatie met snelle ventriculaire respons of mogelijk levensbedreigende aritmieën

Ervaring met herhaalde toediening van Simdax is beperkt. Ervaring met gelijktijdig gebruik van 
vasoactieve middelen, waaronder inotrope middelen (behalve digoxine), is beperkt. Voordeel 
en risico moeten voor de individuele patiënt worden beoordeeld. In overeenstemming met de 
huidige medische praktijk moet Simdax met voorzichtigheid worden gebruikt bij gebruik met 
andere intraveneuze vasoactieve geneesmiddelen vanwege een mogelijk verhoogd risico op 
hypotensie.

Simdax moet met voorzichtigheid en onder nauwgezette ECG-monitoring worden gebruikt bij 
patiënten met aanhoudende coronaire ischemie, een lang QTc-interval ongeacht de etiologie, 
of bij gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die het QTc-interval verlengen (zie rubriek 
4.9, Overdosering).

Het gebruik van Simdax bij cardiogene shock is niet onderzocht. Er is geen informatie 
beschikbaar over het gebruik van Simdax bij de volgende aandoeningen: restrictieve 
cardiomyopathie, hypertrofische cardiomyopathie, ernstige mitralisklepinsufficiëntie, 
myocardruptuur, harttamponnade en rechterventrikelinfarct.

Simdax mag niet aan kinderen worden toegediend, aangezien er zeer beperkte ervaring is 
met het gebruik van Simdax bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar (zie rubriek 
5.2, Farmacokinetiek).

Er is beperkte ervaring met het gebruik van Simdax voor ernstig hartfalen bij patiënten 
die wachten op een harttransplantatie.

Dit geneesmiddel bevat 3925 mg alcohol (watervrije ethanol) in elke injectieflacon van 5 ml, wat 
overeenkomt met ongeveer 98 vol%. De hoeveelheid in een injectieflacon van 5 ml van dit geneesmiddel 
komt overeen met 99,2 ml bier of 41,3 ml wijn. Schadelijk voor mensen die lijden aan alcoholisme.
Hiermee moet rekening worden gehouden bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en 
risicogroepen zoals patiënten met een leverziekte of epilepsie.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
Conventionele onderzoeken naar algemene toxiciteit en genotoxiciteit brachten geen speciaal risico voor 
mensen aan het licht bij kortdurend gebruik.

In dierstudies was levosimendan niet teratogeen, maar veroorzaakte het een algemene 
vermindering van de mate van ossificatie bij foetussen van ratten en konijnen met 
abnormale ontwikkeling van het supraoccipitale bot bij konijnen. Bij toediening vóór en 
tijdens de vroege dracht verminderde levosimendan het aantal corpora lutea, 
implantaties en jongen per worp en verhoogde het aantal vroege resorpties en post-
implantatieverliezen bij de vrouwelijke rat. De effecten werden waargenomen bij 
klinische blootstellingsniveaus.

In dierstudies werd levosimendan uitgescheiden in de moedermelk.
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4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
In-vitro-onderzoeken met menselijke levermicrosomen hebben aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat 
levosimendan significante geneesmiddelinteracties veroorzaakt met middelen die worden 
gemetaboliseerd door cytochroom P450 (CYP)-enzymen vanwege de schijnbaar lage affiniteit voor 
verschillende CYP-isovormen (zie rubriek 5.2, Farmacokinetiek).

Van levosimendan is in vitro aangetoond dat het een remmer van CYP2C8 is, en het kan 
daarom niet worden uitgesloten dat levosimendan de blootstelling kan verhogen van 
gelijktijdig toegediende geneesmiddelen die voornamelijk worden gemetaboliseerd door 
CYP2C8. Daarom moet gelijktijdige toediening van levosimendan met gevoelige CYP2C8-
substraten zoals loperamide, pioglitazon, repaglinide en enzalutamide indien mogelijk 
worden vermeden.

Een mogelijke interactie tussen de actieve metabolieten OR-1855 en OR-1896 en andere 
geneesmiddelen met hemodynamische effecten zou kunnen leiden tot meer uitgesproken en 
langdurige hemodynamische effecten. De duur van dit effect kan langer zijn dan de 7-9 dagen die 
normaal gesproken worden waargenomen na een Simdax-infusie.

Er zijn geen farmacokinetische interacties waargenomen in een populatieanalyse van 
patiënten die digoxine en Simdax-infusie kregen. Simdax-infusie kan worden gebruikt bij 
patiënten die bètablokkers krijgen zonder verlies van werkzaamheid. Gelijktijdige toediening 
van isosorbidemononitraat en levosimendan bij gezonde vrijwilligers resulteerde in een 
significante versterking van de orthostatische hypotensieve respons. Gelijktijdige behandeling 
met captopril had geen invloed op de farmacokinetiek of hemodynamiek van Simdax.

De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de effecten van andere geneesmiddelen veranderen. 
Omdat dit geneesmiddel gewoonlijk langzaam gedurende 24 uur wordt toegediend, kunnen de 
effecten van alcohol worden verminderd.

In overeenstemming met de huidige medische praktijk moet levosimendan met voorzichtigheid 
worden gebruikt bij gebruik met andere intraveneuze vasoactieve geneesmiddelen vanwege een 
mogelijk verhoogd risico op hypotensie.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Vruchtbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

Zwangerschap
Er is geen ervaring met het gebruik van Simdax bij zwangere vrouwen. Dierstudies hebben 
toxische effecten op de voortplanting aangetoond (zie rubriek 4.4, Bijzondere waarschuwingen 
en voorzorgen bij gebruik: carcinogenese, mutagenese en verminderde vruchtbaarheid). 
Daarom mag Simdax alleen bij zwangere vrouwen worden gebruikt als de voordelen voor de 
moeder opwegen tegen de mogelijke risico's voor de foetus.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Simdax wordt uitgescheiden in de moedermelk, daarom mogen vrouwen 
die Simdax krijgen geen borstvoeding geven.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

Geen gegevens beschikbaar.

4.8 Bijwerkingen
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In placebogecontroleerde klinische onderzoeken naar ADHF (REVIVE-programma) 
ondervond 53% van de patiënten bijwerkingen, waarvan de meest voorkomende 
ventriculaire tachycardie, hypotensie en hoofdpijn waren.

In een dobutamine-gecontroleerd klinisch onderzoek ADHF (SURVIVE) ondervond 
18% van de patiënten bijwerkingen, waarvan de meest voorkomende ventriculaire 
tachycardie, atriale fibrillatie, hypotensie, ventriculaire extrasystolen, tachycardie 
en hoofdpijn waren.

De volgende tabel beschrijft de bijwerkingen die zijn waargenomen bij 1% of meer 
van de patiënten tijdens de klinische onderzoeken REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, 
RUSSLAN, 300105 en 3001024. Als de incidentie van een bepaalde gebeurtenis in een 
individuele studie groter was dan die in de andere studies, dan wordt de hogere 
incidentie vermeld in de tabel.

De voorvallen die op zijn minst mogelijk verband houden met levosimendan worden 
weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie, waarbij de volgende conventie wordt 
gebruikt: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10).

tafel 3
van nadeligeOverzicht

SURVIVE klinische studie, REVIVE-programma en LIDO/
RUSSLAN/300105/3001024 klinische studies gecombineerd

reacties

Lichaamssysteem Frequentie Voorkeurstermijn
Metabolisme en 
voedingsstoornissen

Gemeenschappelijk Hypokaliëmie

Psychische stoornissen Gemeenschappelijk Slapeloosheid

Zenuwstelselaandoeningen Heel gewoon
Gemeenschappelijk

Hoofdpijn
Duizeligheid

Hartaandoeningen Heel gewoon Ventriculaire tachycardie
Gemeenschappelijk Myocardiale ischemie

Hartfalen
Atriale fibrillatie
Tachycardie
ventriculaire
extrasystolen
Extrasystolen

Bloedvataandoeningen Heel gewoon Hypotensie
Maagdarmstelselaandoeningen Gemeenschappelijk Diarree

braken
Misselijkheid

Constipatie
onderzoeken Gemeenschappelijk Hemoglobine

verlaagd

Postmarketing bijwerkingen:
In postmarketingervaring is ventrikelfibrilleren gemeld bij patiënten die 
Simdax kregen toegediend.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het 
maakt continue monitoring van de baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
meldenhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9Overdosering
Overdosering van Simdax kan hypotensie en tachycardie veroorzaken. In klinische 
onderzoeken met Simdax is hypotensie met succes behandeld met vasopressoren 
(bijv. dopamine bij patiënten met congestief hartfalen en noradrenaline bij patiënten 
na een hartoperatie). Overmatige afname van de hartvuldruk kan de respons op 
Simdax beperken en kan worden behandeld met parenterale vloeistoffen. Hoge 
doses (van 0,4 g/kg/min of meer) en infusies gedurende 24 uur verhogen de hartslag 
en gaan soms gepaard met verlenging van het QTc-interval. In geval van een 
overdosis Simdax, continue ECG-monitoring, herhaalde bepaling van 
serumelektrolyten en invasieve
hemodynamische monitoring moet worden uitgevoerd. Overdosering met Simdax leidt tot 
verhoogde plasmaconcentraties van de actieve metaboliet, wat kan leiden tot een meer 
uitgesproken en langdurig effect op de hartslag, waardoor een overeenkomstige verlenging 
van de observatieperiode nodig is.

Voor advies over de behandeling van overdosering kunt u contact opnemen met het 
National Poisons Centre op 0800 POISON (0800 764766).

5.FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Levosimendan verhoogt de calciumgevoeligheid van contractiele eiwitten 
door op calciumafhankelijke wijze te binden aan troponine C van het hart. 
Levosimendan verhoogt de contractiekracht maar belemmert de ventriculaire 
relaxatie niet. Bovendien opent levosimendan ATP-gevoelige kaliumkanalen in 
vasculaire gladde spieren, waardoor vasodilatatie van systemische en 
coronaire arteriële vaten en systemische veneuze vaten wordt geïnduceerd. 
Levosimendan heeft in vitro selectieve fosfodiësterase III-remmende 
eigenschappen aangetoond. De relevantie hiervan bij therapeutische 
concentraties is onduidelijk. Bij patiënten met hartfalen resulteren de 
positieve calciumafhankelijke inotrope en vaatverwijdende werking van 
levosimendan in een verhoogde contractiele kracht en een vermindering van 
zowel voorbelasting als na belasting, zonder de diastolische functie nadelig te 
beïnvloeden.

Hemodynamische onderzoeken bij gezonde vrijwilligers en bij patiënten met stabiel en 
onstabiel hartfalen hebben een dosisafhankelijk effect aangetoond van intraveneuze 
toediening van levosimendan als oplaaddosis (3 g/kg tot 24 μg/kg) en continue infusie 
(0,05 tot 0,2 μg/kg per minuut). In vergelijking met placebo verhoogde levosimendan het 
hartminuutvolume, het slagvolume, de ejectiefractie en de hartslag en verlaagde het de 
systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk, pulmonale capillaire wiggedruk, rechter 
atriumdruk en perifere vaatweerstand.

Levosimendan-infusie verhoogt de coronaire bloedstroom bij patiënten die herstellen van 
een coronaire operatie en verbetert de myocardiale perfusie bij patiënten met hartfalen. 
Deze voordelen worden bereikt zonder een significante toename van het myocardiale 
zuurstofverbruik. Behandeling met levosimendan-infusie verlaagt de circulerende niveaus 
van endotheline-1 significant bij patiënten met congestief hartfalen. Het verhoogt de 
plasmacatecholaminespiegels niet bij de aanbevolen infusiesnelheden.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
Algemeen
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De farmacokinetiek van levosimendan is lineair in het therapeutische dosisbereik van 
0,05-0,2 g/kg/min.

Verdeling
Het distributievolume van levosimendan (Vss) is ongeveer 0,2 l/kg. Levosimendan is 
voor 97-98% gebonden aan plasma-eiwitten, voornamelijk aan albumine. Voor OR-1855 
en OR-1896 waren de gemiddelde eiwitbindingswaarden bij patiënten respectievelijk 
39% en 42%.

Metabolisme
Een groot deel van de dosis levosimendan wordt gemetaboliseerd door conjugatie tot cyclische of 
N-geacetyleerde cysteïnylglycine en cysteïneconjugaten. Slechts ongeveer 5% van het 
levosimendan wordt in de darm gemetaboliseerd door reductie tot
aminofenylpyridazinon (OR-1855), dat na reabsorptie in de systemische circulatie in het 
plasma wordt gemetaboliseerd door N-acetyltransferase tot de actieve metaboliet 
OR-1896. Het acetyleringsniveau is genetisch bepaald. Bij snelle acetyleerders zijn de 
concentraties van de metaboliet OR-1896 iets hoger dan in langzame acetyleerders. Dit 
heeft echter geen gevolgen voor het klinische hemodynamische effect bij de aanbevolen 
doseringen.

In de systemische circulatie zijn de enige significante detecteerbare metabolieten na 
toediening van levosimendan OR-1855 en OR-1896. Deze metabolieten bereiken in vivo 
een evenwicht als gevolg van metabole routes van acetylering en deacetylering, die 
worden gereguleerd door N-acetyl
transferase-2, een polymorf enzym. Bij langzame acetyleerders overheerst de OR-1855-
metaboliet, terwijl bij snelle acetyleerders de OR-1896-metaboliet overheerst. De som van de 
blootstellingen voor de twee metabolieten is vergelijkbaar tussen langzame en snelle 
acetyleerders, en er is geen verschil in de hemodynamische effecten tussen de twee groepen. 
De langdurige hemodynamische effecten (die tot 7-9 dagen aanhouden na stopzetting van 
een 24-uurs levosimendan-infusie) worden toegeschreven aan deze metabolieten.

In vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat levosimendan, OR-1855 en OR-1896 
CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 of CYP3A4 niet remmen bij 
concentraties die worden bereikt met de aanbevolen dosering. Bovendien remt 
levosimendan CYP1A1 niet en noch OR-1855 noch OR-1896 remt CYP2C8 of CYP2C9. 
Levosimendan is in vitro een CYP2C8-remmer gebleken (zie rubriek 4.5 – Interacties 
met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie). De resultaten van 
geneesmiddelinteractiestudies bij mensen met warfarine, felodipine en itraconazol 
bevestigden dat levosimendan CYP3A of CYP2C9 niet remt, en dat het metabolisme 
van levosimendan niet wordt beïnvloed door CYP3A-remmers.

Eliminatie en uitscheiding
De klaring is ongeveer 3,0 ml/min/kg en de halfwaardetijd is ongeveer 1 uur. 54% van de dosis 
wordt uitgescheiden in de urine en 44% in de feces. Meer dan 95% van de dosis wordt binnen 
een week uitgescheiden. Verwaarloosbare hoeveelheden (<0,05% van de dosis) worden als 
onveranderd levosimendan in de urine uitgescheiden. De circulerende metabolieten OR-1855 
en OR-1896 worden langzaam gevormd en geëlimineerd. Piekplasmaconcentraties voor 
OR-1855 en OR-1896 worden ongeveer 2 dagen na beëindiging van een levosimendan-infusie 
bereikt. De halfwaardetijden van de metabolieten zijn ongeveer 75-80 uur. Actieve 
metabolieten van levosimendan, OR-1855 en OR-1896 ondergaan conjugatie of nierfiltratie en 
worden voornamelijk in de urine uitgescheiden.
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Potentiële interacties kunnen niet worden voorspeld.

Speciale populaties:
Kinderen:Simdax mag niet aan kinderen worden toegediend, aangezien er zeer beperkte 
ervaring is met het gebruik van Simdax bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. 
Beperkte gegevens wijzen erop dat de farmacokinetiek van Simdax na een enkele dosis bij 
kinderen (leeftijd van 3 maanden tot 6 jaar) vergelijkbaar is met die bij volwassenen. De 
farmacokinetiek van de actieve metabolieten is niet onderzocht bij kinderen. (zie rubriek 5.2, 
Farmacokinetiek; rubriek 4.4, Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

Nierfunctiestoornis: De farmacokinetiek van Simdax is onderzocht bij proefpersonen met een 
verschillende mate van nierfunctiestoornis die geen hartfalen hadden. De blootstelling aan 
Simdax was vergelijkbaar bij proefpersonen met lichte tot matige nierinsufficiëntie en bij 
proefpersonen die hemodialyse ondergingen, terwijl de blootstelling aan Simdax iets lager 
kan zijn bij proefpersonen met ernstige nierinsufficiëntie.

Vergeleken met gezonde proefpersonen leek de ongebonden fractie van Simdax licht 
verhoogd, en de AUC's van de metabolieten (OR-1855 en OR-1896) waren tot 170% hoger 
bij proefpersonen met ernstige nierinsufficiëntie en patiënten die hemodialyse 
ondergingen. De effecten van lichte en matige nierinsufficiëntie op de farmacokinetiek 
van OR-1855 en OR-1896 zullen naar verwachting minder zijn dan die van ernstige 
nierinsufficiëntie.

Simdax is niet dialyseerbaar. Hoewel OR-1855 en OR-1896 dialyseerbaar zijn, is de 
dialyseklaring laag (ongeveer 8-23 ml/min) en is het netto-effect van een 
dialysesessie van 4 uur op de totale blootstelling aan deze metabolieten klein. (zie 
rubriek 5.2, Farmacokinetiek; rubriek 4.4, Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 
bij gebruik; rubriek 4.3, Contra-indicaties).

Leverfunctiestoornis:Er werden geen verschillen gevonden in de farmacokinetiek of 
eiwitbinding van Simdax bij proefpersonen met lichte of matige cirrose versus gezonde 
proefpersonen. De farmacokinetiek van Simdax, OR-1855 en OR-1896 is vergelijkbaar tussen 
gezonde proefpersonen en proefpersonen met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-
klasse B), met de uitzondering dat de eliminatiehalfwaardetijden van OR-1855 en OR-1896 
enigszins verlengd zijn. bij personen met een matige leverfunctiestoornis. (zie rubriek 5.2, 
Farmacokinetiek; rubriek 4.4, Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik; rubriek 
4.3, Contra-indicaties).

Populatie farmacokinetische analyses:Populatieanalyse heeft geen effecten van 
leeftijd, etnische afkomst of geslacht op de farmacokinetiek van Simdax aangetoond. 
Uit dezelfde analyse bleek echter dat het distributievolume en de totale klaring 
afhankelijk zijn van het gewicht.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Simdax is geëvalueerd in klinische onderzoeken met meer dan 2800 patiënten met hartfalen. 
De werkzaamheid en veiligheid van Simdax voor de behandeling van ADHF werden beoordeeld 
in de volgende gerandomiseerde, dubbelblinde, multinationale klinische onderzoeken:

REVIVE-programma

HERSTEL I
In een dubbelblinde, placebogecontroleerde pilotstudie bij 100 patiënten met ADHF die:
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een 24-uurs infusie van Simdax kregen, werd bij de met Simdax behandelde patiënten een gunstige 
respons waargenomen, gemeten aan de hand van het klinisch samengestelde eindpunt ten opzichte 
van placebo plus de standaardbehandeling.

REVIVE II
Een dubbelblind, placebogecontroleerd hoofdonderzoek bij 600 patiënten die een 
oplaaddosis van 10 minuten van 6-12 μg/kg kregen, gevolgd door een protocol-
gespecificeerde stapsgewijze titratie van levosimendan tot 0,05-0,2 g/kg/minuut gedurende 
maximaal 24 uur, wat een voordeel opleverde in klinische status bij patiënten met ADHF die 
dyspneu bleven na intraveneuze diuretische therapie.

Het klinische REVIVE-programma is ontworpen om de effectiviteit van levosimendan plus 
standaardbehandeling te vergelijken met placebo plus standaardbehandeling bij de 
behandeling van ADHF.

Inclusiecriteria waren onder meer patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met 
ADHF, linkerventrikelejectiefractie kleiner dan of gelijk aan 35% in de afgelopen 12 
maanden en dyspneu in rust. Alle basislijntherapieën waren toegestaan, met uitzondering 
van intraveneuze milrinon. Exclusiecriteria waren onder meer ernstige obstructie van de 
ventriculaire uitstroomkanalen, cardiogene shock, een systolische bloeddruk van ≤ 90 
mmHg of een hartslag 120 slagen per minuut (aanhoudend gedurende ten minste vijf 
minuten), of een vereiste van mechanische ventilatie.

De resultaten van het primaire eindpunt toonden aan dat een groter deel van de patiënten 
werd geclassificeerd als verbeterd en een kleiner deel van de patiënten werd geclassificeerd als 
verslechterd (p-waarde 0,015), zoals gemeten door een klinisch samengesteld eindpunt dat 
aanhoudende voordelen voor de klinische status weerspiegelt over drie tijdspunten: zes uur, 
24 uur en vijf dagen. Natriuretisch peptide van het B-type was significant verminderd in 
vergelijking met placebo en standaardbehandeling na 24 uur en gedurende vijf dagen (p-
waarde = 0,001).

De Simdax-groep had een iets hoger, hoewel niet statistisch significant, 
sterftecijfer vergeleken met de controlegroep na 90 dagen (15% vs. 12%). Post-
hocanalyses identificeerden systolische bloeddruk < 100 mmHg of diastolische 
bloeddruk < 60 mmHg bij baseline als factoren die het sterfterisico verhogen.

OVERLEVEN
Een dubbelblinde, dubbel-dummy, parallelle groep, multicenter studie waarin 
levosimendan vs. dobutamine werd vergeleken, evalueerde de mortaliteit van 180 dagen 
bij 1327 patiënten met ADHF die aanvullende therapie nodig hadden na een 
ontoereikende respons op intraveneuze diuretica of vasodilatatoren. De 
patiëntenpopulatie was over het algemeen vergelijkbaar met de patiënten in de REVIVE II-
studie. Patiënten zonder een voorgeschiedenis van hartfalen werden echter geïncludeerd 
(bijv. acuut myocardinfarct), evenals patiënten die mechanische beademing nodig hadden. 
Ongeveer 90% van de patiënten deed mee aan de studie vanwege dyspneu in rust.
De resultaten van SURVIVE lieten geen statistisch significant verschil zien tussen 
levosimendan en dobutamine in mortaliteit door alle oorzaken na 180 dagen {Hazard 
Ratio = 0,91 (95% BI [0,74; 1,13] p-waarde 0,401)}. Er was echter een numeriek 
voordeel in mortaliteit op dag 5 (4%   levosimendan vs. 6% dobutamine) voor 
levosimendan. Dit voordeel hield aan gedurende de periode van 31 dagen (12% 
levosimendan vs. 14% dobutamine) en was het meest prominent bij die personen die 
baseline bètablokkertherapie kregen. In beide behandelingsgroepen ondervonden 
patiënten met een lage bloeddruk bij aanvang een hoger percentage van
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mortaliteit dan degenen met een hogere baseline bloeddruk.

Lido
Van levosimendan is aangetoond dat het leidt tot een dosisafhankelijke toename van het 
hartminuutvolume en slagvolume, evenals tot een dosisafhankelijke afname van de longfunctie.

capillaire wiggedruk, gemiddelde arteriële druk en totale perifere weerstand.

In een dubbelblind multicenter onderzoek werden 203 patiënten met ernstig laag-output 
hartfalen (ejectiefractie≤ 0,35, cardiale index < 2,5 L/min/m2, pulmonale capillaire 
wiggedruk (PCWP) > 15 mmHg) en die inotrope ondersteuning nodig hadden, kregen 
levosimendan (oplaaddosis 24 μg/kg gedurende 10 minuten gevolgd door een continu 
infuus van 0,1-0,2 μg/kg/min) of dobutamine (5- 10 g/kg/min) gedurende 24 uur. De 
etiologie van hartfalen was ischemisch bij 47% van de patiënten; 45% had idiopathische 
dilatatieve cardiomyopathie. 76% van de patiënten had dyspneu in rust. Belangrijke 
uitsluitingscriteria waren onder meer een systolische bloeddruk lager dan 90 mmHg en 
een hartslag hoger dan 120 slagen per minuut. Het primaire eindpunt was een toename 
van het hartminuutvolume met≥ 30% en een gelijktijdige afname van PCWP met ≥ 25% na 
24 uur. Dit werd bereikt bij 28% van de met levosimendan behandelde patiënten 
vergeleken met 15% na behandeling met dobutamine (p=0,025). Achtenzestig procent van 
de symptomatische patiënten had een verbetering van hun dyspneuscores na 
behandeling met levosimendan, vergeleken met 59% na behandeling met dobutamine. De 
verbetering van de vermoeidheidsscores was respectievelijk 63% en 47% na behandeling 
met levosimendan en dobutamine. De mortaliteit door alle oorzaken op 31 dagen was 
7,8% voor levosimendan en 17% voor met dobutamine behandelde patiënten.

RUSSLAN
In een ander dubbelblind multicenter onderzoek dat voornamelijk werd uitgevoerd om de 
veiligheid te evalueren, werden 504 patiënten met gedecompenseerd hartfalen na een acuut 
myocardinfarct van wie werd vastgesteld dat ze inotrope ondersteuning nodig hadden, 
gedurende 6 uur behandeld met levosimendan of placebo. Er waren geen significante 
verschillen in de incidentie van hypotensie en ischemie tussen de behandelingsgroepen.

In een retrospectieve analyse van de LIDO- en RUSSLAN-onderzoeken werd geen nadelig effect op 
de overleving tot 6 maanden waargenomen.

6.FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1 Lijst van hulpstoffen

Povidon, citroenzuur en watervrije ethanol.

6.2 Incompatibiliteiten
Geen gegevens beschikbaar.

6.3 Houdbaarheid

24 maanden vanaf de fabricagedatum.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Opslaan om 
2O-8OC. Koel bewaren. Niet bevriezen.

De kleur van het concentraat kan tijdens bewaring oranje worden, maar er is geen verlies 
van potentie en het product kan worden gebruikt tot de aangegeven 
houdbaarheidsdatum als de bewaarinstructies zijn gevolgd.
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6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Levosimendan 2,5 mg/ml concentraat is verkrijgbaar in injectieflacons van 5 ml en 10 ml.

- Type I glazen injectieflacons van 8 of 10 ml met 2,5 mg levosimendan/ml.
- Chloorbutyl- of bromobutylrubberen sluiting met fluorpolymeercoating

Verpakkingsgrootten

- 1, 4, 10 injectieflacons van 5 ml

- 1, 4, 10 injectieflacons van 10 ml

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen (en andere instructies) Geen 

gegevens beschikbaar.

7.MEDICIJNSCHEMA
Medicijn op doktersvoorschrift.

8.SPONSOR
Pharmacy Retailing (NZ) Limited 
handelend als Healthcare Logistics 
58 Richard Pearse Drive
Luchthaven Oaks
Auckland, Nieuw-Zeeland

9.DATUM VAN EERSTE GOEDKEURING 

29 maart 2010

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

10 december 2021

SAMENVATTING WIJZIGINGEN

Sectie gewijzigd Samenvatting van nieuwe informatie
Alle secties herzien Update naar het SPC-achtige formaat
4.5 Toevoeging van intraveneuze vasoactieve 

geneesmiddeleninteractie
4,5, 5,2 Toevoeging van informatie over 

cytochromen
4.9 Typografische fout om "adrenaline" te vervangen 

door "noradrenaline"
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