
NEW ZEALAND DATA SHEET
1. SIMDAX 2.5mg/mL injection concentrate

2.MAQUALITATIVE AT MARAMING COMPOSITION Ang bawat 

mL ay naglalaman ng 2.5 mg ng levosimendan.

Ang Levosimendan ay isang ahente ng inotrope na may natatanging paraan ng pagkilos. Ito ay 
isang calcium sensitizer, na nagpapataas ng cardiac contractility sa pamamagitan ng pagpapahusay 
ng sensitivity ng myocardium sa calcium. Bilang resulta, ang levosimendan ay gumagawa ng mga 
positibong inotropic effect na independiyente sa mga beta-receptor o cyclic AMP.

Mayroon din itong vasodilator effect, sa pamamagitan ng pagbubukas ng ATP-sensitive potassium 
channels sa vascular smooth muscles, na nagreresulta sa smooth muscle relaxation.
Ang kumbinasyon ng inotropic at vasodilator na mga aksyon ay nagreresulta sa isang mas mataas 
na puwersa ng contraction na may nabawasan na preload at afterload sa myocardium.

Ang Levosimendan ay pinangalanang kemikal bilang (-)-(R)-[[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-
oxo-3-pyridazinyl)-phenyl]hydrazono]-propanedinitrile. Ito ay isang dilaw hanggang kayumanggi-
dilaw na pulbos na may molecular weight na 280.3, isang empirical formula ng C14H12N6O at ang 
sumusunod na istraktura:
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Ang Levosimendan ay isang katamtamang lipophilic compound. Ang solubility nito sa distilled 
water ay 0.04mg/mL, sa ethanol 7.8 mg/mL, at sa pH na 8 sa phosphate buffer (67 mM) 0.9mg/
Ml.

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang seksyon 6.1.

3.PHARMACEUTICAL FORM
Ang concentrate ay isang malinaw, dilaw o orange na solusyon para sa dilution 
bago ibigay.

4.MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1 Mga indikasyon sa paggamot
Ang Simdax ay ipinahiwatig para sa panandaliang paggamot ng acutely decompensated chronic 
heart failure (ADHF) sa mga sitwasyon kung saan ang conventional therapy ay hindi sapat, at sa 
mga kaso kung saan ang inotropic na suporta ay itinuturing na naaangkop (tingnan ang seksyon 
5.1, Pharmacodynamics).
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4.2Dosis at paraan ng pangangasiwa 
Paraan ng Pangangasiwa
Ang Simdax ay para lamang sa paggamit sa ospital. Dapat itong ibigay sa isang setting ng ospital 
kung saan mayroong sapat na mga pasilidad sa pagsubaybay at kadalubhasaan sa paggamit ng 
mga inotropic na ahente.

Ang Simdax 2.5mg/mL na concentrate ng iniksyon ay dapat lasaw bago ibigay.

Ang Simdax 2.5mg/mL injection concentrate ay inilaan para sa solong paggamit lamang. Tulad ng para 
sa lahat ng parenteral medicinal na produkto, siyasatin ang diluted na solusyon nang biswal para sa 
particulate matter at pagkawalan ng kulay bago ibigay.

Ang kulay ng concentrate ay maaaring maging orange sa panahon ng pag-iimbak, ngunit walang 
pagkawala ng potency, at ang produkto ay maaaring gamitin hanggang sa ipinahiwatig na petsa ng 
pag-expire kung sinunod ang mga tagubilin sa pag-iimbak.

Ang pagbubuhos ay para lamang sa intravenous na paggamit at maaaring ibigay sa pamamagitan 
ng peripheral o gitnang ruta.

Iskedyul ng Dosing
Ang dosis at tagal ng paggamot ay dapat na indibidwal ayon sa klinikal na 
kondisyon at tugon ng pasyente.

Ang paggamot ay maaaring simulan sa isang loading dose na 6-12 μg/kg na na-infuse 
sa loob ng 10 minuto na sinusundan ng tuloy-tuloy na pagbubuhos na 0.1 μg/kg/min 
(tingnan ang seksyon 5.1, Pharmacodynamics). Ang mas mababang loading dose na 6 
μg/kg ay inirerekomenda para sa mga pasyente sa magkakasabay na intravenous 
vasodilators o inotropes o pareho sa simula ng pagbubuhos. Ang mas mataas na 
mga dosis ng paglo-load sa loob ng saklaw na ito ay magbubunga ng mas malakas na 
tugon ng hemodynamic ngunit maaaring nauugnay sa isang lumilipas na pagtaas ng 
saklaw ng mga salungat na reaksyon. Ang tugon ng pasyente ay dapat na masuri sa 
dosis ng pag-load o sa loob ng 30 hanggang 60 minuto ng pagsasaayos ng dosis at 
bilang klinikal na ipinahiwatig. Kung ang tugon ay itinuturing na labis (hypotension, 
tachycardia), ang rate ng pagbubuhos ay maaaring bumaba sa 0.05 μg/kg/min o 
itinigil (tingnan ang seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa 
paggamit).

Ang inirerekumendang tagal ng pagbubuhos sa mga pasyente na may talamak na decompensation ng 
malubhang talamak na pagpalya ng puso ay 24 na oras. Walang mga palatandaan ng pag-unlad ng 
pagpapaubaya o rebound phenomena na naobserbahan kasunod ng paghinto ng pagbubuhos ng Simdax. Ang 
mga epekto ng hemodynamic ay nagpapatuloy nang hindi bababa sa 24 na oras at maaaring makita hanggang 
9 na araw pagkatapos ng paghinto ng 24 na oras na pagbubuhos (tingnan ang seksyon 5.1, Pharmacodynamics; 
seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit; seksyon 4.5, Pakikipag-ugnayan sa iba 
pang mga gamot at iba pang anyo ng pakikipag-ugnayan).

Ang karanasan sa paulit-ulit na pangangasiwa ng Simdax ay limitado. Ang karanasan sa sabay-
sabay na paggamit ng mga vasoactive agent, kabilang ang mga inotropic agent (maliban sa 
digoxin), ay limitado. Sa REVIVE program, ang isang mas mababang loading dose (6 μg/kg) ay 
pinangangasiwaan kasama ng baseline concomitant vasoactive agents.
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matatanda

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa mga matatandang pasyente.

Pagkasira ng bato
Ang Simdax ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang 
kapansanan sa bato. Ang Simdax ay hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng may malubhang kapansanan sa 
bato (creatinine clearance <30mL/min) (tingnan ang seksyon 5.2, Pharmacokinetics; seksyon 4.3, 
Contraindications; seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit).

Paghina ng hepatic
Ang Simdax ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang 
kapansanan sa hepatic. Ang Simdax ay hindi dapat gamitin sa mga pasyente na may malubhang hepatic 
impairment (tingnan ang seksyon 5.2, Pharmacokinetics; seksyon 4.3, Contraindications; seksyon 4.4, Mga 
espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit).

Mga bata
Ang Simdax ay hindi dapat ibigay sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang 
(tingnan ang seksyon 5.2, Pharmacokinetics; seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-
iingat para sa paggamit).

Paghahanda at Iskedyul ng Pagbubuhos
Para ihanda ang 0.05mg/mL infusion, paghaluin ang 10mL ng Simdax 2.5mg/mL 
injection concentrate sa 500mL ng 5% glucose (dextrose) solution.

Ang talahanayan 1 ay nagbibigay ng mga detalyadong rate ng pagbubuhos para sa parehong mga dosis ng pag-load at 

pagpapanatili ng pagbubuhos ng isang 0.05 mg/mL na paghahanda ng pagbubuhos ng Simdax:

Talahanayan 1:

Ang loading dose ay ibinibigay bilang 
pagbubuhos sa loob ng 10 minuto na 
may rate ng pagbubuhos (mL/h) sa ibaba

Patuloy na rate ng pagbubuhos (mL/h)
ng pasyente

timbang
(kg) Naglo-load

dosis
6 μg/kg

Naglo-load ng dosis
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

Para ihanda ang 0.025mg/mL infusion, paghaluin ang 5mL ng Simdax 2.5mg/mL 
injection concentrate sa 500mL ng 5% glucose (dextrose) solution.

Ang talahanayan 2 ay nagbibigay ng mga detalyadong rate ng pagbubuhos para sa parehong mga dosis ng pag-load at 

pagpapanatili ng pagbubuhos para sa isang 0.025 mg/mL na paghahanda ng pagbubuhos ng Simdax:
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Talahanayan 2:

Ang loading dose ay ibinibigay bilang 
pagbubuhos sa loob ng 10 minuto na 
may rate ng pagbubuhos (mL/h) sa ibaba

ng pasyente
timbang

(kg)

Patuloy na rate ng pagbubuhos (mL/h)

Naglo-load
Naglo-load ng dosis

12 μg/kg
0.05

μg/kg/min
0.1

μg/kg/min
0.2

μg/kg/mindosis
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

Mga pagkakatugma
Ang mga hindi pagkakatugma sa Simdax at ang mga sumusunod na gamot ay hindi naobserbahan 
sa mga konektadong intravenous na linya:
•
•
•

Frusemide 10mg/mL
Digoxin 0.25mg/mL
Glyceryl trinitrate 0.1mg/mL

Mga hindi pagkakatugma

Ang produktong panggamot na ito ay hindi dapat ihalo sa iba pang mga produktong 
panggamot o diluent maliban sa mga nakasaad sa Dosis at Pangangasiwa – Paghahanda 
at Iskedyul ng Pagbubuhos; Dosis at Pangangasiwa – Mga Katugma.

Pagkatapos ng pagbabanto

Ang kemikal at pisikal na katatagan sa paggamit ay ipinakita sa loob ng 24 na oras sa 
25oC.

Mula sa isang microbiological point of view, ang produkto ay dapat gamitin kaagad. Upang mabawasan 
ang panganib ng microbiological, gamitin sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagbabanto. 
Kung kailangan ang imbakan, hawakan sa 2o-8oC nang hindi hihigit sa 24 na oras. Kung hindi agad 
nagamit, ang mga oras at kundisyon ng in-use na imbakan bago gamitin ay responsibilidad ng user.

Ang oras ng pag-iimbak at paggamit pagkatapos ng pagbabanto ay hindi dapat lumampas sa 24 na oras.

Hindi naglalaman ng antimicrobial agent. Ang produkto ay para sa solong paggamit sa isang pasyente lamang. 

Itapon ang anumang nalalabi.

Pagsubaybay sa Paggamot
Alinsunod sa kasalukuyang medikal na kasanayan, ang ECG, presyon ng dugo, at tibok ng puso ay dapat na 

subaybayan sa panahon ng paggamot at sinusukat ang output ng ihi. Ang pagsubaybay sa mga parameter na ito nang 

hindi bababa sa 3 araw pagkatapos ng pagtatapos ng pagbubuhos o hanggang ang pasyente ay clinically stable ay 

inirerekomenda (tingnan ang seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit). Sa mga pasyente 

na may banayad hanggang katamtaman na bato o banayad hanggang katamtaman na kapansanan sa hepatic, 

inirerekomenda ang pagsubaybay nang hindi bababa sa 5 araw.
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4.3 Contraindications
Ang pagiging hypersensitive sa Simdax o sa alinman sa mga excipients.

Malubhang hypotension at tachycardia (tingnan ang seksyon 5.1, Pharmacodynamics; seksyon 4.4, 
Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit). Mga makabuluhang mekanikal na 
sagabal na nakakaapekto sa pagpuno o pag-agos ng ventricular o pareho. Malubhang 
kapansanan sa bato (clearance ng creatinine <30 mL/min) at malubhang kapansanan sa atay. 
Kasaysayan ng Torsades de Pointes.

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit
Ang isang hemodynamic na epekto ng Simdax, na maaaring mas malinaw sa simula ng therapy, 
ay maaaring isang pagbaba sa systolic at diastolic na presyon ng dugo, samakatuwid, ang 
Simdax ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may mababang baseline 
systolic o diastolic na presyon ng dugo o sa mga nasa panganib. para sa isang hypotensive 
episode. Ang mas konserbatibong mga regimen sa dosing ay inirerekomenda para sa mga 
pasyenteng ito. Dapat iayon ng mga doktor ang dosis at tagal ng therapy sa kondisyon at tugon 
ng pasyente (tingnan ang seksyon 5.1, Pharmacodynamics; seksyon 4.2, Dosis at paraan ng 
pangangasiwa - Iskedyul ng Dosis; seksyon 4.5, Pakikipag-ugnayan sa iba pang mga gamot at 
iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan).

Dahil ang labis na pagbaba sa presyon ng pagpuno ng puso ay maaaring limitahan ang tugon sa 
Simdax, ang matinding hypovolaemia ay dapat itama bago ang pagbubuhos ng Simdax sa 
pamamagitan ng pangangasiwa ng parenteral fluid. Kung ang labis na pagbabago sa presyon ng dugo 
o rate ng puso ay sinusunod, ang rate ng pagbubuhos ay dapat na bawasan o ang pagbubuhos ay hindi 
na ipagpatuloy.

Ang mga epektong hemodynamically favorable sa cardiac output at pulmonary capillary 
wedge pressure ay nananatili nang hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ihinto ang 
(isang 24 na oras) na pagbubuhos. Ang eksaktong tagal ng lahat ng mga epekto ng 
hemodynamic ay hindi natukoy, gayunpaman, ang mga epekto sa presyon ng dugo sa 
pangkalahatan ay tumatagal ng 3-4 na araw at ang mga epekto sa rate ng puso sa loob 
ng 7-9 na araw. Ito ay bahagyang dahil sa pagkakaroon ng mga aktibong metabolite, na 
umaabot sa kanilang pinakamataas na konsentrasyon sa plasma mga 48 oras pagkatapos 
ihinto ang pagbubuhos. Ang mga pakikipag-ugnayan sa pag-aalis ng mga aktibong 
metabolite ay maaaring humantong sa mas malinaw at matagal na mga epekto ng 
hemodynamic. Ang non-invasive na pagsubaybay sa loob ng hindi bababa sa 3 araw 
pagkatapos ng pagtatapos ng pagbubuhos o hanggang sa ang pasyente ay clinically 
stable ay inirerekomenda.

Ang Simdax ay dapat gamitin nang maingat sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtaman na bato 
o banayad hanggang katamtamang kapansanan sa hepatic. Limitadong data lamang ang magagamit sa mga 
pasyenteng may kapansanan sa paggana ng bato. Ang kapansanan sa pag-andar ng hepatic o bato ay 
maaaring humantong sa pagtaas ng mga konsentrasyon ng metabolite, na maaaring magresulta sa mas 
malinaw at matagal na mga epekto ng hemodynamic.

Ang pagbubuhos ng Simdax ay maaaring magdulot ng pagbaba sa konsentrasyon ng potasa sa 
serum. Kaya, ang mababang serum potassium concentrations ay dapat na itama bago ang 
pangangasiwa ng Simdax at serum potassium ay dapat na subaybayan sa panahon ng 
paggamot. Tulad ng iba pang mga gamot para sa pagpalya ng puso, ang mga pagbubuhos ng 
Simdax ay maaaring sinamahan ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit.
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at ang pag-iingat ay dapat gawin sa mga pasyente na may ischemic cardiovascular 
disease at concurrent anemia.

Ang pagbubuhos ng simdax ay dapat gamitin nang maingat sa mga pasyente na may tachycardia, atrial 
fibrillation na may mabilis na pagtugon sa ventricular o potensyal na nagbabanta sa buhay na arrhythmias.

Ang karanasan sa paulit-ulit na pangangasiwa ng Simdax ay limitado. Ang karanasan sa sabay-sabay na 
paggamit ng mga vasoactive agent, kabilang ang mga inotropic agent (maliban sa digoxin), ay limitado. 
Ang benepisyo at panganib ay dapat masuri para sa indibidwal na pasyente. Alinsunod sa kasalukuyang 
medikal na kasanayan, ang Simdax ay dapat gamitin nang may pag-iingat kapag ginamit kasama ng iba 
pang mga intravenous vasoactive medicinal na produkto dahil sa potensyal na tumaas na panganib ng 
hypotension.

Ang Simdax ay dapat gamitin nang maingat at sa ilalim ng malapit na pagsubaybay sa ECG sa mga 
pasyente na may patuloy na coronary ischemia, mahabang pagitan ng QTc anuman ang etiology, o kapag 
ibinigay kasabay ng mga produktong panggamot na nagpapahaba sa pagitan ng QTc (tingnan ang 
seksyon 4.9, Overdose).

Ang paggamit ng Simdax sa cardiogenic shock ay hindi pa pinag-aralan. Walang 
makukuhang impormasyon sa paggamit ng Simdax sa mga sumusunod na karamdaman: 
restrictive cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, matinding mitral valve 
insufficiency, myocardial rupture, cardiac tamponade at right ventricular infarction.

Ang Simdax ay hindi dapat ibigay sa mga bata dahil napakalimitado ang karanasan sa 
paggamit ng Simdax sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang (tingnan ang 
seksyon 5.2, Pharmacokinetics).

May limitadong karanasan sa paggamit ng Simdax na malubhang pagpalya ng puso sa 
mga pasyenteng naghihintay ng paglipat ng puso.

Ang gamot na ito ay naglalaman ng 3925 mg ng alkohol (anhydrous ethanol) sa bawat 5 ml vial, na 
katumbas ng appr 98 vol %. Ang halaga sa isang 5 ml vial ng gamot na ito ay katumbas ng 99.2 ml 
beer o 41.3 ml na alak. Mapanganib para sa mga nagdurusa sa alkoholismo.
Dapat isaalang-alang sa mga buntis o nagpapasusong kababaihan, mga bata at mga grupong may mataas na 
panganib tulad ng mga pasyenteng may sakit sa atay o epilepsy.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
Ang mga tradisyonal na pag-aaral sa pangkalahatang toxicity at genotoxicity ay nagpahayag ng walang espesyal na 

panganib para sa mga tao sa panandaliang paggamit.

Sa mga pag-aaral ng hayop, ang levosimendan ay hindi teratogenic, ngunit nagdulot ito ng 
pangkalahatang pagbawas sa antas ng ossification sa mga fetus ng daga at kuneho na may 
maanomalyang pag-unlad ng supraoccipital bone sa kuneho. Kapag pinangangasiwaan bago at sa 
panahon ng maagang pagbubuntis, binawasan ng levosimendan ang bilang ng corpora lutea, 
implantation at pups bawat biik at pinataas ang bilang ng maagang resorption at pagkalugi 
pagkatapos ng pagtatanim sa babaeng daga. Ang mga epekto ay nakita sa mga antas ng 
pagkakalantad sa klinikal.

Sa mga pag-aaral ng hayop, ang levosimendan ay pinalabas sa gatas ng ina.

Simdax 6 ng 14



4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan
Ang mga pag-aaral sa vitro na gumagamit ng mga microsome ng atay ng tao ay nagpakita na ang levosimendan 
ay malamang na hindi magdulot ng makabuluhang pakikipag-ugnayan sa droga sa mga ahente na na-
metabolize ng cytochrome P450 (CYP) enzymes dahil sa maliwanag na mababang pagkakaugnay nito sa iba't 
ibang CYP-isoforms (tingnan ang seksyon 5.2, Pharmacokinetics).

Ang Levosimendan ay ipinakita na isang inhibitor ng CYP2C8 sa vitro, at samakatuwid ay hindi 
maibubukod na ang levosimendan ay maaaring dagdagan ang pagkakalantad ng magkakasabay 
na pinangangasiwaan na mga gamot na pangunahing na-metabolize ng CYP2C8. Samakatuwid, 
ang sabay-sabay na pangangasiwa ng levosimendan na may mga sensitibong substrate ng 
CYP2C8 tulad ng loperamide, pioglitazone, repaglinide at enzalutamide ay dapat na iwasan kung 
posible.

Ang isang posibleng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga aktibong metabolite na OR-1855 at OR-1896 
at iba pang mga gamot na may hemodynamic effect ay maaaring humantong sa mas malinaw at 
matagal na haemodynamic effect. Ang tagal ng epektong ito ay maaaring mas mahaba kaysa sa 7-9 
araw na karaniwang nakikita pagkatapos ng pagbubuhos ng Simdax.

Walang mga pharmacokinetic na pakikipag-ugnayan ang naobserbahan sa pagsusuri ng populasyon ng mga 
pasyente na tumatanggap ng digoxin at Simdax infusion. Maaaring gamitin ang pagbubuhos ng Simdax sa mga 
pasyenteng tumatanggap ng mga beta-blocking agent nang hindi nawawala ang bisa. Ang sabay-sabay na 
pangangasiwa ng isosorbide mononitrate at levosimendan sa malusog na mga boluntaryo ay nagresulta sa 
makabuluhang potentiation ng orthostatic hypotensive response. Ang sabay-sabay na paggamot sa captopril ay 
hindi nakakaapekto sa mga pharmacokinetics o hemodynamics ng Simdax.

Ang dami ng alkohol sa produktong panggamot na ito ay maaaring magbago sa mga epekto ng iba pang mga 

gamot. Dahil ang gamot na ito ay karaniwang dahan-dahang ibinibigay sa loob ng 24 na oras, ang mga epekto ng 

alkohol ay maaaring mabawasan.

Alinsunod sa kasalukuyang medikal na kasanayan, ang levosimendan ay dapat gamitin nang may pag-iingat kapag 
ginamit sa iba pang mga intravenous vasoactive na gamot na mga produkto dahil sa isang potensyal na tumaas na 
panganib ng hypotension.

4.6 Fertility, pagbubuntis at paggagatas 
Fertility

Walang available na data.

Pagbubuntis
Walang karanasan sa paggamit ng Simdax sa mga buntis na kababaihan. Ang mga pag-aaral ng hayop ay 
nagpakita ng mga nakakalason na epekto sa pagpaparami (tingnan ang seksyon 4.4, Mga espesyal na 
babala at pag-iingat para sa paggamit: Carcinogenesis, Mutagenesis at Pagkasira ng Fertility). 
Samakatuwid, ang Simdax ay dapat gamitin lamang sa mga buntis na kababaihan kung ang mga benepisyo 
para sa ina ay mas malaki kaysa sa mga posibleng panganib sa fetus.

Pagpapasuso

Hindi alam kung ang Simdax ay excreted sa gatas ng tao, samakatuwid, ang mga babaeng 
tumatanggap ng Simdax ay hindi dapat magpasuso.

4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina 

Walang available na data.

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Simdax 7 ng 14



Sa mga klinikal na pagsubok na kontrolado ng placebo para sa ADHF (REVIVE program), 
53% ng mga pasyente ang nakaranas ng mga masamang reaksyon, ang pinakamadalas 
ay ventricular tachycardia, hypotension, at sakit ng ulo.

Sa isang klinikal na pagsubok na kontrolado ng dobutamine na ADHF (SURVIVE), 18% 
ng mga pasyente ang nakaranas ng masamang reaksyon, ang pinakamadalas ay 
ventricular tachycardia, atrial fibrillation, hypotension, ventricular extrasystoles, 
tachycardia, at sakit ng ulo.

Inilalarawan ng sumusunod na talahanayan ang mga masamang reaksyon na naobserbahan sa 1% o higit 
pa ng mga pasyente sa panahon ng REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, RUSSLAN, 300105, at 3001024 na 
mga klinikal na pagsubok. Kung ang saklaw ng anumang partikular na kaganapan sa isang indibidwal na 
pagsubok ay mas malaki kaysa sa nakikita sa iba pang mga pagsubok, kung gayon ang mas mataas na 
saklaw ay iniuulat sa talahanayan.

Ang mga kaganapang itinuturing na hindi bababa sa posibleng nauugnay sa levosimendan ay ipinapakita 
sa pamamagitan ng klase ng organ ng system at dalas, gamit ang sumusunod na convention: 
napakakaraniwan (≥ 1/10), karaniwan (≥ 1/100, < 1/10).

Talahanayan 3

ng AdverseBuod
SURVIVE Clinical Study, REVIVE Programme, at LIDO/

RUSSLAN/300105/3001024 Clinical Studies pinagsama

Mga reaksyon

Sistema ng Katawan Dalas Ginustong Termino

Mga karamdaman sa metabolismo at 

nutrisyon

Karaniwan Hypokalemia

Mga sakit sa saykayatriko Karaniwan Hindi pagkakatulog

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos Very Common
Karaniwan

Sakit ng ulo
Pagkahilo

Mga karamdaman sa puso Very Common Ventricular Tachycardia
Karaniwan Myocardial Ischemia

Pagkabigo sa puso
Atrial fibrillation
Tachycardia
Ventricular
extrasystoles
Extrasystoles

Mga karamdaman sa vascular Very Common Hypotension
Gastrointestinal disorder Karaniwan Pagtatae

Pagsusuka
Pagduduwal

Pagtitibi
Mga pagsisiyasat Karaniwan Hemoglobin

Nabawasan

Mga masamang reaksyon pagkatapos ng marketing:

Sa karanasan sa post-marketing, ang ventricular fibrillation ay naiulat sa mga 
pasyente na pinangangasiwaan ng Simdax.
Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon
Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng gamot ay 
mahalaga. Pinapayagan nito ang patuloy na pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng gamot. 
Hinihiling sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mag-ulat ng anumang pinaghihinalaang 
masamang reaksyonhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9Sobrang dosis
Ang labis na dosis ng Simdax ay maaaring magdulot ng hypotension at tachycardia. Sa mga klinikal 
na pagsubok sa Simdax, ang hypotension ay matagumpay na nagamot sa mga vasopressor (hal. 
dopamine sa mga pasyenteng may congestive heart failure at noradrenaline sa mga pasyente 
kasunod ng cardiac surgery). Maaaring limitahan ng labis na pagbaba sa mga presyon ng pagpuno 
ng puso ang tugon sa Simdax at maaaring gamutin ng parenteral fluid. Ang mga mataas na dosis 
(sa o higit sa 0.4 μg/kg/min) at mga pagbubuhos sa loob ng 24 na oras ay nagpapataas ng tibok ng 
puso at kung minsan ay nauugnay sa pagpapahaba ng pagitan ng QTc. Sa kaganapan ng isang 
labis na dosis ng Simdax, patuloy na pagsubaybay sa ECG, paulit-ulit na pagtukoy ng mga serum 
electrolyte at invasive.

Ang pagsubaybay sa hemodynamic ay dapat isagawa. Ang labis na dosis ng Simdax ay humahantong sa 
pagtaas ng mga konsentrasyon ng plasma ng aktibong metabolite, na maaaring humantong sa isang 
mas malinaw at matagal na epekto sa rate ng puso na nangangailangan ng kaukulang extension ng 
panahon ng pagmamasid.

Para sa payo sa pamamahala ng labis na dosis, mangyaring makipag-ugnayan sa 
National Poisons Center sa 0800 POISON (0800 764766).

5.PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic

Pinahuhusay ng Levosimendan ang calcium sensitivity ng mga contractile protein sa 
pamamagitan ng pagbubuklod sa cardiac troponin C sa paraang nakadepende sa calcium. 
Pinapataas ng Levosimendan ang puwersa ng contraction ngunit hindi nakapipinsala sa 
ventricular relaxation. Bilang karagdagan, ang levosimendan ay nagbubukas ng mga ATP-
sensitive na mga channel ng potassium sa vascular smooth na kalamnan, kaya 
nagdudulot ng vasodilation ng systemic at coronary arterial vessel at systemic venous 
vessels. Ang Levosimendan ay nagpakita ng mga selektibong katangian ng inhibitor ng 
phosphodiesterase III sa vitro. Ang kaugnayan nito sa therapeutic concentrations ay hindi 
malinaw. Sa mga pasyente na may pagkabigo sa puso, ang positibong calcium-dependent 
inotropic at vasodilator na pagkilos ng levosimendan ay nagreresulta sa isang pagtaas ng 
contractile force at isang pagbawas sa parehong preload at pagkatapos ng load, nang 
hindi nakakaapekto sa diastolic function.

Ang mga pag-aaral ng hemodynamic sa mga malulusog na boluntaryo at sa mga pasyente na may 
matatag at hindi matatag na pagpalya ng puso ay nagpakita ng epekto ng levosimendan na 
umaasa sa dosis na ibinibigay sa intravenously bilang loading dose (3 μg/kg hanggang 24 μg/kg) 
at tuluy-tuloy na pagbubuhos (0.05 hanggang 0.2 μg/kg bawat minuto). Kung ikukumpara sa 
placebo, nadagdagan ng levosimendan ang cardiac output, stroke volume, ejection fraction at 
heart rate at nabawasan ang systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulmonary capillary 
wedge pressure, right atrial pressure at peripheral vascular resistance.

Ang Levosimendan infusion ay nagpapataas ng coronary blood flow sa mga pasyenteng nagpapagaling mula sa 
coronary surgery at nagpapabuti ng myocardial perfusion sa mga pasyenteng may heart failure. Ang mga 
benepisyong ito ay nakakamit nang walang makabuluhang pagtaas sa pagkonsumo ng myocardial oxygen. Ang 
paggamot na may levosimendan infusion ay makabuluhang binabawasan ang sirkulasyon ng mga antas ng 
endothelin-1 sa mga pasyente na may congestive heart failure. Hindi nito pinapataas ang mga antas ng 
catecholamine ng plasma sa mga inirerekomendang rate ng pagbubuhos.

5.2Mga katangian ng pharmacokinetic 

Pangkalahatan
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Ang mga pharmacokinetics ng levosimendan ay linear sa therapeutic dose range na 
0.05-0.2 μg / kg/min.

Pamamahagi
Ang dami ng pamamahagi ng levosimendan (Vss) ay humigit-kumulang 0.2 L/kg. Ang Levosimendan ay 
97-98% na nakagapos sa mga protina ng plasma, pangunahin sa albumin. Para sa OR-1855 at OR-1896, 
ang ibig sabihin ng mga halaga ng pagbubuklod ng protina ay 39% at 42%, ayon sa pagkakabanggit sa 
mga pasyente.

Metabolismo
Ang isang pangunahing bahagi ng dosis ng levosimendan ay na-metabolize sa pamamagitan ng 
conjugation sa cyclic o N-acetylated cysteinylglycine at cysteine     conjugates. Mga 5% lamang ng 
levosimendan ang na-metabolize sa bituka sa pamamagitan ng pagbawas sa
aminophenylpyridazinone (OR-1855), na pagkatapos ng reabsorption sa systemic circulation 
ay na-metabolize sa plasma ng N-acetyltransferase sa aktibong metabolite OR-1896. Ang 
antas ng acetylation ay genetically tinutukoy. Sa mabilis na acetylator, ang mga 
konsentrasyon ng metabolite OR-1896 ay bahagyang mas mataas kaysa sa mabagal na 
acetylator. Gayunpaman, ito ay walang implikasyon para sa klinikal na hemodynamic na 
epekto sa mga inirerekomendang dosis.

Sa sistematikong sirkulasyon ang tanging makabuluhang nakikitang metabolites kasunod ng 
pangangasiwa ng levosimendan ay OR-1855 at OR-1896. Ang mga metabolite na ito sa vivo ay 
umaabot sa equilibrium bilang resulta ng acetylation at de-acetylation metabolic pathways, 
na pinamamahalaan ng N-acetyl
transferase-2, isang polymorphic enzyme. Sa mabagal na acetylator, nangingibabaw ang OR-1855 
metabolite, habang sa mabilis na acetylator ang OR-1896 metabolite ay nangingibabaw. Ang kabuuan 
ng mga pagkakalantad para sa dalawang metabolite ay magkapareho sa mga mabagal at mabilis na 
acetylator, at walang pagkakaiba sa mga epekto ng haemodynamic sa pagitan ng dalawang grupo. Ang 
matagal na mga epekto ng hemodynamic (na tumatagal hanggang 7-9 araw pagkatapos ng paghinto ng 
isang 24 na oras na pagbubuhos ng levosimendan) ay nauugnay sa mga metabolite na ito.

Ipinakita ng mga pag-aaral sa vitro na ang levosimendan, OR-1855 at OR-1896 ay hindi pumipigil 
sa CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 o CYP3A4 sa mga konsentrasyon na 
nakamit ng inirekumendang dosis. Bilang karagdagan, ang levosimendan ay hindi pumipigil sa 
CYP1A1 at ni OR-1855 o OR-1896 ay hindi pumipigil sa CYP2C8 o CYP2C9. Ang Levosimendan ay 
ipinakita na isang inhibitor ng CYP2C8 in vitro (tingnan ang seksyon 4.5 - Pakikipag-ugnayan sa 
ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan). Ang mga resulta ng mga pag-aaral 
sa pakikipag-ugnayan ng droga sa mga tao na may warfarin, felodipine at itraconazole ay 
nakumpirma na ang levosimendan ay hindi pumipigil sa CYP3A o CYP2C9, at ang metabolismo ng 
levosimendan ay hindi apektado ng CYP3A inhibitors.

Pag-aalis at pagpapalabas
Ang clearance ay humigit-kumulang 3.0 mL/min/kg at kalahating buhay mga 1 oras. 54% ng 
dosis ay excreted sa ihi at 44% sa feces. Higit sa 95% ng dosis ay excreted sa loob ng isang 
linggo. Ang mga hindi gaanong halaga (<0.05% ng dosis) ay pinalabas bilang hindi 
nagbabagong levosimendan sa ihi. Ang circulating metabolites OR-1855 at OR-1896 ay nabuo 
at dahan-dahang inaalis. Ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma para sa OR-1855 at 
OR-1896 ay naabot mga 2 araw pagkatapos ng pagwawakas ng isang pagbubuhos ng 
levosimendan. Ang kalahating buhay ng mga metabolite ay humigit-kumulang 75-80 na oras. 
Ang mga aktibong metabolite ng levosimendan, OR-1855 at OR-1896, ay sumasailalim sa 
conjugation o renal filtration, at higit na pinalabas sa ihi.
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Ang mga potensyal na pakikipag-ugnayan ay hindi mahuhulaan.

Mga Espesyal na Populasyon:

Mga bata:Hindi dapat ibigay ang Simdax sa mga bata dahil napakalimitado ang karanasan sa paggamit 
ng Simdax sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang. Ang limitadong data ay 
nagpapahiwatig na ang mga pharmacokinetics ng Simdax pagkatapos ng isang solong dosis sa mga 
bata (edad 3 buwan hanggang 6 na taon) ay katulad ng sa mga nasa hustong gulang. Ang mga 
pharmacokinetics ng mga aktibong metabolite ay hindi pa sinisiyasat sa mga bata. (tingnan ang seksyon 
5.2, Pharmacokinetics; seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit).

Paghina ng bato: Ang mga pharmacokinetics ng Simdax ay pinag-aralan sa mga paksang may iba't ibang 
antas ng kapansanan sa bato na walang pagpalya ng puso. Ang pagkakalantad sa Simdax ay katulad sa 
mga paksang may banayad hanggang katamtamang kapansanan sa bato at sa mga paksang 
sumasailalim sa hemodialysis, habang ang pagkakalantad sa Simdax ay maaaring bahagyang mas 
mababa sa mga paksang may malubhang kapansanan sa bato.

Kung ikukumpara sa malusog na mga paksa, ang hindi nakatali na bahagi ng Simdax ay lumilitaw na 
bahagyang nadagdagan, at ang mga AUC ng metabolites (OR-1855 at OR-1896) ay hanggang sa 170% na 
mas mataas sa mga paksa na may malubhang kapansanan sa bato at mga pasyente na sumasailalim sa 
hemodialysis. Ang mga epekto ng banayad at katamtamang kapansanan sa bato sa mga 
pharmacokinetics ng OR-1855 at OR-1896 ay inaasahang mas mababa kaysa sa mga may malubhang 
kapansanan sa bato.

Hindi na-dialyzable ang Simdax. Habang ang OR-1855 at OR-1896 ay na-dialyzable, ang mga clearance ng 
dialysis ay mababa (humigit-kumulang 8-23 mL/min) at ang netong epekto ng isang 4 na oras na dialysis 
session sa pangkalahatang pagkakalantad sa mga metabolite na ito ay maliit. (tingnan ang seksyon 5.2, 
Pharmacokinetics; seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit; seksyon 4.3, 
Contraindications).

Hepatic impairment:Walang nakitang mga pagkakaiba sa mga pharmacokinetics o protina na 
nagbubuklod ng Simdax sa mga paksang may banayad o katamtamang cirrhosis kumpara sa mga 
malulusog na paksa. Ang mga pharmacokinetics ng Simdax, OR-1855 at OR-1896 ay magkapareho 
sa pagitan ng malusog na mga paksa at mga paksa na may katamtamang kapansanan sa hepatic 
(Child-Pugh Class B), maliban na ang pag-aalis ng kalahating buhay ng OR-1855 at OR-1896 ay 
bahagyang pinahaba. sa mga paksang may katamtamang kapansanan sa hepatic. (tingnan ang 
seksyon 5.2, Pharmacokinetics; seksyon 4.4, Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit; 
seksyon 4.3, Contraindications).

Mga Pagsusuri sa Pharmacokinetic ng Populasyon:Ang pagsusuri sa populasyon ay hindi 
nagpakita ng mga epekto ng edad, etnikong pinagmulan o kasarian sa mga pharmacokinetics ng 
Simdax. Gayunpaman, ang parehong pagsusuri ay nagsiwalat na ang dami ng pamamahagi at 
kabuuang clearance ay nakasalalay sa timbang.

5.3 Preclinical na data ng kaligtasan

Ang Simdax ay nasuri sa mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng higit sa 2800 mga pasyente ng 
pagkabigo sa puso. Ang pagiging epektibo at kaligtasan ng Simdax para sa paggamot ng ADHF ay nasuri 
sa mga sumusunod na randomized, double-blind, multi-national na mga klinikal na pagsubok:

REVIVE Program

BUHAYIN I
Sa isang double-blind, placebo-controlled na pilot study sa 100 pasyenteng may ADHF na
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nakatanggap ng 24 na oras na pagbubuhos ng Simdax, isang kapaki-pakinabang na tugon na 
sinusukat ng clinical composite endpoint sa placebo at ang pamantayan ng pangangalaga ay 
naobserbahan sa mga pasyenteng ginagamot ng Simdax.

BUHAYIN II
Isang double-blind, placebo-controlled pivotal study sa 600 pasyente na binigyan 
ng 10 minutong loading dose na 6-12 μg/kg na sinusundan ng protocol-
tinukoy na stepped titration ng levosimendan sa 0.05-0.2 μg/kg/min para sa hanggang 24 na 
oras na nagbigay ng benepisyo sa clinical status sa mga pasyenteng may ADHF na nanatiling 
dyspnoeic pagkatapos ng intravenous diuretic therapy.

Ang REVIVE na klinikal na programa ay idinisenyo upang ihambing ang bisa ng 
levosimendan plus standard-of-care sa placebo plus standard-of-care sa 
paggamot ng ADHF.

Kasama sa pamantayan sa pagsasama ang mga pasyenteng naospital na may ADHF, kaliwang 
ventricular ejection fraction na mas mababa sa o katumbas ng 35% sa loob ng nakaraang 12 buwan, 
at dyspnoea sa pahinga. Ang lahat ng mga baseline na therapy ay pinapayagan, maliban sa 
intravenous milrinone. Kasama sa mga pamantayan sa pagbubukod ang matinding obstruction ng 
ventricular outflow tracts, cardiogenic shock, systolic blood pressure na ≤ 90 mmHg o rate ng puso 
na ≥ 120 beats bawat minuto (patuloy nang hindi bababa sa limang minuto), o isang kinakailangan 
para sa mekanikal na bentilasyon.

Ang mga resulta ng pangunahing endpoint ay nagpakita na ang isang mas malaking proporsyon ng mga 
pasyente ay ikinategorya bilang pinabuting na may mas maliit na proporsyon ng mga pasyente na 
ikinategorya bilang lumala (p-value 0.015) bilang sinusukat ng isang klinikal na composite na endpoint na 
sumasalamin sa mga napapanatiling benepisyo sa klinikal na katayuan sa loob ng tatlong mga oras ng 
oras: anim na oras, 24 na oras at limang araw. Ang B-type na natriuretic peptide ay makabuluhang 
nabawasan kumpara sa placebo at pamantayan ng pangangalaga sa 24 na oras at hanggang limang araw 
(pvalue=0.001).

Ang grupong Simdax ay may bahagyang mas mataas, bagama't hindi makabuluhan sa istatistika, ang rate 
ng pagkamatay kumpara sa control group sa 90 araw (15% kumpara sa 12%). Natukoy ng mga post hoc 
na pagsusuri ang systolic na presyon ng dugo < 100 mmHg o diastolic na presyon ng dugo < 60 mmHg sa 
baseline bilang mga salik na nagpapataas ng panganib sa pagkamatay.

MABUTI
Sinuri ng double-blind, double-dummy, parallel na grupo, multicentre na pag-aaral na 
naghahambing ng levosimendan kumpara sa dobutamine ng 180 araw na namamatay sa 1327 
pasyenteng may ADHF na nangangailangan ng karagdagang therapy pagkatapos ng hindi sapat na 
pagtugon sa intravenous diuretics o vasodilators. Ang populasyon ng pasyente ay karaniwang 
katulad ng mga pasyente sa REVIVE II na pag-aaral. Gayunpaman, ang mga pasyente na walang 
nakaraang kasaysayan ng pagpalya ng puso ay kasama (hal., acute myocardial infarction), tulad ng 
mga pasyente na nangangailangan ng mekanikal na bentilasyon. Humigit-kumulang 90% ng mga 
pasyente ang pumasok sa pagsubok dahil sa dyspnoea habang nagpapahinga.
Ang mga resulta ng SURVIVE ay hindi nagpakita ng makabuluhang pagkakaiba sa istatistika sa 
pagitan ng levosimendan at dobutamine sa lahat ng sanhi ng pagkamatay sa 180 araw {Hazard 
Ratio = 0.91 (95% CI [0.74, 1.13] p-value 0.401)}. Gayunpaman, nagkaroon ng numerical 
advantage sa mortality sa Day 5 (4%   levosimendan vs. 6% dobutamine) para sa levosimendan. 
Ang kalamangan na ito ay nagpatuloy sa loob ng 31-araw na panahon (12% levosimendan 
kumpara sa 14% na dobutamine) at pinakakilala sa mga indibidwal na nakatanggap ng 
baseline na beta-blocker therapy. Sa parehong mga grupo ng paggamot, ang mga pasyente na 
may mababang baseline na presyon ng dugo ay nakaranas ng mas mataas na rate ng
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dami ng namamatay kaysa sa mga may mas mataas na baseline na presyon ng dugo.

LIDO
Ang Levosimendan ay ipinakita na humantong sa mga pagtaas ng nakadepende sa dosis sa cardiac 
output at dami ng stroke pati na rin ang pagbaba ng depende sa dosis sa pulmonary

capillary wedge pressure, ibig sabihin ng arterial pressure at kabuuang peripheral 
resistance.

Sa isang double-blind multicentre trial, 203 mga pasyente na may malubhang low output heart failure 
(ejection fraction≤0.35, index ng puso < 2.5 L/min/m2, pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) > 15 
mmHg) at nangangailangan ng inotropic na suporta ay nakatanggap ng levosimendan (loading dose 24 
μg/kg sa loob ng 10 minuto na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos na 0.1-0.2 μg/kg/min) o 
dobutamine (5- 10 μg/kg/min) sa loob ng 24 na oras. Ang etiology ng pagpalya ng puso ay ischemic sa 
47% ng mga pasyente; 45% ay nagkaroon ng idiopathic dilative cardiomyopathy. 76% ng mga pasyente ay 
nagkaroon ng dyspnoea habang nagpapahinga. Kasama sa mga pangunahing pamantayan sa 
pagbubukod ang systolic na presyon ng dugo sa ibaba 90 mmHg at rate ng puso na higit sa 120 beats 
bawat minuto. Ang pangunahing endpoint ay isang pagtaas sa cardiac output ng≥30% at sabay-sabay na 
pagbaba ng PCWP ng ≥25% sa 24 na oras. Naabot ito sa 28% ng mga pasyenteng ginagamot sa 
levosimendan kumpara sa 15% pagkatapos ng paggamot sa dobutamine (p= 0.025). Animnapu't walong 
porsyento ng mga pasyenteng may sintomas ay nagkaroon ng pagpapabuti sa kanilang mga marka ng 
dyspnoea pagkatapos ng paggamot sa levosimendan, kumpara sa 59% pagkatapos ng paggamot sa 
dobutamine. Ang pagpapabuti sa mga marka ng pagkapagod ay 63% at 47% pagkatapos ng paggamot sa 
levosimendan at dobutamine, ayon sa pagkakabanggit. Ang lahat ng sanhi ng 31-araw na pagkamatay ay 
7.8% para sa levosimendan at 17% para sa mga pasyenteng ginagamot sa dobutamine.

RUSSLAN
Sa isang karagdagang double-blind multicentre trial na isinagawa pangunahin upang suriin 
ang kaligtasan, 504 na mga pasyente na may decompensated heart failure pagkatapos ng 
talamak na myocardial infarction na nasuri na nangangailangan ng inotropic na suporta ay 
ginamot ng levosimendan o placebo sa loob ng 6 na oras. Walang makabuluhang pagkakaiba 
sa saklaw ng hypotension at ischemia sa pagitan ng mga pangkat ng paggamot.

Walang masamang epekto sa kaligtasan ng buhay hanggang 6 na buwan ang naobserbahan sa isang 
retrospective analysis ng LIDO at RUSSLAN na mga pagsubok.

6.MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

6.1 Listahan ng mga excipients

Povidone, citric acid at anhydrous ethanol.

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Walang available na data.

6.3 Buhay ng istante

24 na buwan mula sa petsa ng paggawa.

6.4 Mga espesyal na pag-iingat para sa pag-iimbak Mag-imbak 
sa 2o-8oC. Palamigin. Huwag mag-freeze.

Ang kulay ng concentrate ay maaaring maging orange sa panahon ng pag-iimbak, ngunit walang 
pagkawala ng potency, at ang produkto ay maaaring gamitin hanggang sa ipinahiwatig na petsa ng pag-
expire kung sinunod ang mga tagubilin sa pag-iimbak.
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6.5 Kalikasan at nilalaman ng lalagyan
Ang Levosimendan 2.5 mg/mL concentrate ay makukuha sa 5 mL at 10 mL na vial.

- 8 o 10 mL Type I glass vial na naglalaman ng 2.5mg levosimendan/mL.
- Chlorobutyl o Bromobutyl rubber closure na may fluoropolymer coating

Mga laki ng pack

- 1, 4, 10 vial ng 5 mL
- 1, 4, 10 vial ng 10 mL

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon (at iba pang paghawak) 
Walang available na data.

7.Iskedyul ng GAMOT
Inireresetang gamot.

8.SPONSOR
Pharmacy Retailing (NZ) Limited 
trading bilang Healthcare Logistics 
58 Richard Pearse Drive
Airport Oaks
Auckland, New Zealand

9.PETSA NG UNANG PAGPAPATIBAY 

29 Marso 2010

10.PETSA NG REBISYON NG TEKSTO 10 

Disyembre 2021

BUOD TALAAN NG MGA PAGBABAGO

Binago ang seksyon Buod ng bagong impormasyon
Lahat ng mga seksyon ay binago I-update sa SPC-style na format
4.5 Pagdaragdag ng interaksyon ng mga intravenous 

vasoactive na gamot
4.5, 5.2 Pagdaragdag ng impormasyon tungkol sa 

mga cytochromes
4.9 Typographical error para palitan ang "adrenaline" 

ng "noradrenaline"
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