
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE Aceste puncte importante nu includ 
toate informațiile necesare pentru a utiliza TWYNSTA în siguranță și în mod eficient. 
Consultați informațiile complete de prescriere pentru TWYNSTA®

. (telmisartan/amlodipină) Tablete
Aprobare inițială din SUA: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI-----------------------
• Comprimate: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII------------------- ------------
• Nici unul

TWYNSTA
AVERTISMENT: EVITAȚI UTILIZAREA ÎN SARCINA

Consultați informațiile complete de prescriere pentru avertismentul complet din casetă.

Când se detectează sarcina, întrerupeți administrarea TWYNSTA cât mai curând posibil. 

Medicamentele care acționează direct asupra sistemului renină-angiotensină pot provoca răni și 

chiar moartea fătului în curs de dezvoltare (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISMENTĂRI ȘI PRECAUȚII------------------------
• Evitați expunerea fetală sau neonatală (5.1)
• Hipotensiune arterială: corectați orice depleție de volum sau de sare înainte de a începe 

terapia. Observați pentru semne și simptome de hipotensiune arterială. (5,2)

• Titrați lent la pacienții cu insuficiență hepatică (5,4) sau renală severă (5,5)

• Insuficiență cardiacă: monitorizați agravarea (5.8)
• Evitați utilizarea concomitentă a unui inhibitor ECA și blocant al receptorilor de 

angiotensină (5.6)
• Infarct miocardic: mai puțin frecvent, inițierea unui CCB la pacienții cu 

boală coronariană obstructivă severă poate precipita infarctul miocardic 
sau creșterea anginei pectorale (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE-------------------- --------
• TWYNSTA este un blocant al receptorilor angiotensinei II (ARB) și un produs 

combinat cu blocant al canalelor de calciu dihidropiridină (DHP-CCB), indicat 
pentru tratamentul hipertensiunii arteriale singur sau cu alți agenți 
antihipertensivi (1)

• Comprimatele TWYNSTA sunt indicate ca terapie inițială la pacienții care ar putea avea nevoie 

de mai mulți agenți antihipertensivi pentru a-și atinge obiectivele de tensiune arterială (1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE------------------ ------------- În studiul 
de design factorial controlat cu placebo, cele mai frecvente motive pentru întreruperea 
tratamentului cu comprimate TWYNSTA au fost edem periferic, amețeli și hipotensiune 
arterială, fiecare ducând la întreruperea tratamentului la ≤0,5% dintre pacienții tratați cu 
TWYNSTA. Reacțiile adverse care au apărut la o incidență ≥2% mai mare pe comprimatele 
TWYNSTA decât placebo au fost edem periferic (4,8% vs 0%), amețeli (3,0% vs 2,2%), 
hipotensiune ortostatică semnificativă clinic (6,3% vs 4,3%) și spate. durere (2,2% vs 0%). 
(6,1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE-----------------------

• Înlocuiți TWYNSTA cu componentele sale titrate individual pentru pacienții tratați cu 
amlodipină și telmisartan. TWYNSTA poate fi administrat, de asemenea, cu cantități 
crescute de amlodipină, telmisartan sau ambele, după cum este necesar. (2.2, 2.3)

• Utilizați comprimatele TWYNSTA pentru a oferi o scădere suplimentară a tensiunii 
arteriale la pacienții care nu sunt controlați în mod adecvat cu amlodipină (sau alt 
blocant al canalelor de calciu dihidropiridină) în monoterapie sau cu telmisartan (sau alt 
blocant al receptorilor de angiotensină) în monoterapie (2.3)

• Doza poate fi crescută după cel puțin 2 săptămâni până la o doză maximă de 80/10 mg o 
dată pe zi, de obicei prin creșterea câte o componentă la un moment dat, dar ambele 
componente pot fi crescute pentru a obține un control mai rapid (2.1, 2.2)

• Majoritatea efectului antihipertensiv este obținut în 2 săptămâni (2,1)
• Se inițiază cu 40/5 mg sau 80/5 mg o dată pe zi (2,4)
• Treceți pacienții care prezintă reacții adverse care limitează doza la 

amlodipină la comprimate TWYNSTA care conțin o doză mai mică din acea 
componentă (2.3)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. la (800) 542-6257 sau (800) 459-9906 TTY 
sau FDA la 1-800-FDA-1088 sauwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE------------------------ -
• Pacienți cu vârsta ≥75 de ani sau pacienți cu insuficiență hepatică: Începeți cu 

amlodipină sau adăugați amlodipină 2,5 mg la telmisartan (2,5, 8,5, 8,6)
• Mamele care alăptează: alegeți să întrerupeți alăptarea sau consumul de droguri (8.3)

Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE PENTRU PACIENȚI și etichetarea 
pacientului aprobată de FDA.
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE
AVERTISMENT: EVITAȚI UTILIZAREA ÎN SARCINA

Atunci când sunt utilizate în timpul sarcinii, medicamentele care acționează direct asupra sistemului renină-angiotensină pot provoca leziuni și chiar moartea fătului în curs de dezvoltare.Când se detectează sarcina, 

administrarea comprimatelor TWYNSTA trebuie întreruptă cât mai curând posibil.Consultați Avertismente și precauții (5.1).

1
Comprimatele TWYNSTA (telmisartan/amlodipină) sunt indicate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, singure sau împreună cu alți agenți antihipertensivi.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE

Comprimatele TWYNSTA pot fi, de asemenea, utilizate ca terapie inițială la pacienții care probabil vor avea nevoie de mai multe medicamente pentru a-și atinge obiectivele de tensiune arterială.

Bazați alegerea comprimatelor TWYNSTA ca terapie inițială pentru hipertensiune arterială pe o evaluare a beneficiilor și riscurilor potențiale, inclusiv dacă pacientul este probabil să 
tolereze doza inițială de comprimate TWYNSTA.

Pacienții cu hipertensiune arterială moderată sau severă prezintă un risc relativ mare de evenimente cardiovasculare (cum ar fi accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord și insuficiență cardiacă), 
insuficiență renală și probleme de vedere, astfel încât tratamentul prompt este relevant din punct de vedere clinic. Luați în considerare tensiunea arterială inițială a pacientului, obiectivul țintă și 
probabilitatea crescută de a atinge obiectivul cu o combinație în comparație cu monoterapia atunci când decideți dacă să utilizați comprimatele TWYNSTA ca terapie inițială. Obiectivele individuale ale 
tensiunii arteriale pot varia în funcție de riscul pacientului.

Datele dintr-un studiu factorial cu durata de 8 săptămâni, controlat cu placebo, cu doze multiple, oferă estimări ale probabilității de a atinge un obiectiv de tensiune arterială cu TWYNSTA în comparație cu 
telmisartan sau amlodipină în monoterapie și placebo.vezi Studii clinice (14.1)].

Cifrele de mai jos oferă estimări ale probabilității de a obține controlul tensiunii arteriale sistolice și diastolice cu TWYNSTA 80/10 mg comprimate, pe baza tensiunii arteriale sistolice sau 
diastolice inițiale. Curba fiecărui grup de tratament a fost estimată prin modelare de regresie logistică. Probabilitatea estimată la coada dreaptă a fiecărei curbe este mai puțin sigură din cauza 
numărului mic de subiecți cu tensiune arterială inițială ridicată.
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Figura 1a: Probabilitatea atingerii tensiunii arteriale sistolice <140 mmHg în săptămâna 8 Figura 1b: Probabilitatea atingerii tensiunii arteriale sistolice <130 mmHg în săptămâna 8
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Figura 2a: Probabilitatea de a atinge tensiunea arterială diastolică <90 mmHg în săptămâna 8 Figura 2b: Probabilitatea de a atinge tensiunea arterială diastolică <80 mmHg în săptămâna 8

Cifrele de mai sus oferă o aproximare a probabilității de a atinge un obiectiv vizat de tensiune arterială la 8 săptămâni. De exemplu, un pacient cu o tensiune arterială inițială de 160/110 
mmHg are o probabilitate de aproximativ 16% de a atinge un obiectiv de <140 mmHg (sistolic) și 16% probabilitate de a atinge <90 mmHg (diastolic) la placebo. Probabilitatea de a atinge 
aceleași obiective cu telmisartan este de aproximativ 46% (sistolic) și 26% (diastolic). Probabilitatea de a atinge aceleași obiective cu amlodipină este de aproximativ 69% (sistolic) și 22% 
(diastolic). Aceste probabilități cresc la 79% pentru sistolic și 55% pentru diastolic cu TWYNSTA.

2
2.1 Considerații generale
Telmisartanul este un tratament eficient al hipertensiunii arteriale în doze zilnice de 20-80 mg, în timp ce amlodipina este eficientă în doze de 2,5-10 mg.

DOZAJ SI ADMINISTRARE

Doza trebuie individualizată și poate fi crescută după cel puțin 2 săptămâni. Majoritatea efectului antihipertensiv este evident în decurs de 2 săptămâni, iar reducerea maximă este în 
general atinsă după 4 săptămâni. Doza maximă recomandată de comprimate TWYNSTA este de 80/10 mg o dată pe zi.

Reacțiile adverse ale telmisartanului sunt mai puțin frecvente și independente de doză; cele ale amlodipinei sunt un amestec de fenomene dependente de doză (în primul rând edem 
periferic) și fenomene independente de doză, primele mult mai frecvente decât cele din urmă.vezi Reacții adverse (6.1)].
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TWYNSTA poate fi luat cu sau fără alimente.

2.2 Terapia de înlocuire
Pacienții cărora li se administrează amlodipină și telmisartan din comprimate separate pot primi în schimb comprimate TWYNSTA care conțin aceleași doze de componente o dată pe zi. 
Când înlocuiți componentele individuale, creșteți doza de TWYNSTA dacă controlul tensiunii arteriale nu a fost satisfăcător.

2.3 Terapie suplimentară pentru pacienții cu hipertensiune arterială necontrolată în mod adecvat prin monoterapie antihipertensivă

Comprimatele TWYNSTA pot fi utilizate pentru a oferi o scădere suplimentară a tensiunii arteriale la pacienții care nu sunt controlați în mod adecvat cu amlodipină (sau alt blocant al canalelor de calciu 
dihidropiridină) în monoterapie sau cu telmisartan (sau alt blocant al receptorilor de angiotensină).

Pacienții tratați cu amlodipină 10 mg, care prezintă orice reacții adverse care limitează doza, cum ar fi edemul, pot fi trecuți la TWYNSTA 40/5 mg comprimate o dată 
pe zi, reducând doza de amlodipină fără a reduce răspunsul antihipertensiv general așteptat.vezi Reacții adverse (6.1)].

2.4 Terapia inițială
Un pacient poate fi inițiat pe comprimate TWYNSTA dacă este puțin probabil ca controlul tensiunii arteriale să fie realizat cu un singur agent. Doza inițială uzuală de TWYNSTA este de 
40/5 mg o dată pe zi. Pacienții care necesită scăderi mai mari ale tensiunii arteriale pot începe să primească TWYNSTA 80/5 mg o dată pe zi.

Terapia inițială cu TWYNSTA nu este recomandată la pacienții cu vârsta ≥75 de ani sau cu insuficiență hepatică [vezi Dozare și administrare (2.5), Avertismente și 
precauții (5.4) și Utilizare în populații specifice (8.5, 8.6)].

Corectați dezechilibrele de depleție intravasculară de volum sau sare, înainte de a începe terapia cu comprimate TWYNSTA [vezi Avertismente și precauții (5.2)].

2.5 Dozarea în populații specifice 
Insuficiență renală
Nu este necesară ajustarea inițială a dozei pentru pacienții cu insuficiență renală ușoară sau moderată. Titrați lent la pacienții cu insuficiență renală severă.

Insuficiență hepatică
La majoritatea pacienților, începeți terapia cu amlodipină la 2,5 mg. Titrați lent la pacienții cu insuficiență hepatică.

Pacienți cu vârsta de 75 de ani și peste
La majoritatea pacienților, începeți terapia cu amlodipină la 2,5 mg. Titrați lent la pacienții cu vârsta de 75 de ani și peste.

3
Comprimatele TWYNSTA sunt formulate pentru administrare orală în următoarele combinații de concentrații:

FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 mg
80
5

80/10 mg
80
10

telmisartan
echivalent amlodipină

Comprimatele multistrat nemarcate cu telmisartan/amlodipină sunt de formă ovală, biconvexă. Tabletele sunt de culoare albă până la aproape albă pe o parte și albastre pe 
cealaltă parte. Partea albă este gravată cu simbolul BOEHRINGER INGELHEIM și fie cu A1, A2, A3 sau A4 pentru concentrațiile de 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg și, respectiv, 80/10 
mg.

4
Nici unul.

CONTRAINDICAȚII

5
5.1 Morbiditatea și mortalitatea fetală/neonatală

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Telmisartan
Medicamentele care acționează direct asupra sistemului renină-angiotensină pot provoca morbiditate fetală și neonatală și deces atunci când sunt administrate gravidelor. Câteva zeci de cazuri au fost 
raportate în literatura mondială la pacienți care luau inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei. Când se detectează sarcina, întrerupeți administrarea comprimatelor TWYNSTA cât mai curând posibil [
vezi Avertisment în casetă].

Utilizarea medicamentelor care acționează direct asupra sistemului renină-angiotensină în timpul celui de-al doilea și al treilea trimestru de sarcină a fost asociată cu leziuni fetale și neonatale, 
inclusiv hipotensiune arterială, hipoplazie a craniului neonatal, anurie, insuficiență renală reversibilă sau ireversibilă și deces. De asemenea, a fost raportat oligohidramnios, probabil rezultat 
din scăderea funcției renale fetale; oligohidramnios în această situație a fost asociat cu contracturi ale membrelor fetale, deformare cranio-facială și dezvoltarea plămânilor hipoplazici. Au fost 
raportate, de asemenea, prematuritate, întârziere a creșterii intrauterine și ductus arteriosus permeabil, deși nu este clar dacă aceste apariții s-au datorat expunerii la medicament.

Aceste efecte adverse nu par să fi rezultat din expunerea intrauterină la medicamente care a fost limitată la primul trimestru. Informați mamele ai căror embrioni și fetuși sunt expuși la un 
antagonist al receptorului de angiotensină II numai în primul trimestru că majoritatea raportărilor de toxicitate fetală au fost asociate cu expunerea în al doilea sau al treilea trimestru. Cu 
toate acestea, atunci când pacientele rămân însărcinate sau intenționează să rămână însărcinate, medicii trebuie să o pună pe pacientă să întrerupă utilizarea comprimatelor TWYNSTA cât 
mai curând posibil.

Rareori (probabil mai rar decât o dată la o mie de sarcini), nu va fi găsită nicio alternativă la un antagonist al receptorilor de angiotensină II. În aceste cazuri rare, mamele ar 
trebui să fie informate cu privire la potențialele pericole pentru fetuși și ar trebui efectuate examinări cu ultrasunete în serie pentru a evalua mediul intraamniotic.

Dacă se observă oligohidramnios, administrarea comprimatelor TWYNSTA trebuie întreruptă, cu excepția cazului în care sunt considerate salvatoare pentru mamă. Testarea de stres de 
contracție (CST), un test non-stres (NST) sau profilarea biofizică (BPP) pot fi adecvate, în funcție de săptămâna de sarcină. Pacienții și medicii trebuie să fie conștienți, totuși, de faptul că 
oligohidramnios poate să nu apară decât după ce fătul a suferit leziuni ireversibile.

Sugari cu antecedente dein uterExpunerea la un antagonist al receptorului de angiotensină II trebuie observată cu atenție pentru hipotensiune arterială, oligurie și hiperkaliemie. Dacă 
apare oligurie, atenția trebuie îndreptată către susținerea tensiunii arteriale și a perfuziei renale. Transfuzia sau dializa pot fi necesare ca mijloc de inversare a hipotensiunii arteriale și/sau 
de înlocuire a funcției renale dezordonate.

3



5.2 Hipotensiune arterială

Telmisartan
La pacienții cu un sistem renină-angiotensină activat, cum sunt pacienții cu depleție de volum sau de sare (de exemplu, cei tratați cu doze mari de diuretice), hipotensiunea arterială 
simptomatică poate apărea după inițierea terapiei cu comprimate TWYNSTA. Fie corectați această afecțiune înainte de administrarea comprimatelor TWYNSTA, fie începeți tratamentul sub 
strictă supraveghere medicală cu o doză redusă.

Dacă apare hipotensiune arterială, așezați pacientul în decubit dorsal și, dacă este necesar, administrați o perfuzie intravenoasă cu soluție salină normală. Un răspuns hipotensiv tranzitoriu nu este o 
contraindicație pentru continuarea tratamentului, care de obicei poate fi continuat fără dificultate odată ce tensiunea arterială s-a stabilizat.

Amlodipină
Deoarece vasodilatația indusă de amlodipină este treptată la debut, hipotensiune arterială acută a fost rareori raportată după administrarea orală. Cu toate acestea, observați cu atenție 
pacienții cu stenoză aortică severă atunci când administrați amlodipină, așa cum ar trebui cu orice vasodilatator.

5.3 Hiperkaliemie
Telmisartan
Hiperkaliemia poate să apară la pacienții tratați cu ARA, în special la pacienții cu insuficiență renală avansată, insuficiență cardiacă, sub terapie de substituție renală sau care primesc suplimente de potasiu, 
diuretice care economisesc potasiu, înlocuitori de sare care conțin potasiu sau alte medicamente care cresc nivelul de potasiu. Luați în considerare determinări periodice ale electroliților serici pentru a detecta 
posibile dezechilibre electrolitice, în special la pacienții cu risc.

5.4 Pacienți cu insuficiență hepatică 
Telmisartan
Deoarece cea mai mare parte a telmisartanului este eliminată prin excreție biliară, se poate aștepta ca pacienții cu tulburări biliare obstructive sau insuficiență hepatică să 
aibă un clearance redus. Inițiați telmisartan la doze mici și titrați lent la acești pacienți [vezi Dozare și administrare (2,5), Utilizare în populații specifice (8,6) și Farmacologie 
clinică (12,3)].

Amlodipină
Amlodipina este metabolizată extensiv de ficat și de timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare (t1/2) este de 56 de ore la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Deoarece pacienţii cu 
insuficienţă hepatică au clearance-ul scăzut al amlodipinei, la pacienţii cu insuficienţă hepatică, începeţi administrarea de amlodipină sau adăugaţi amlodipină la 2,5 mg. Cea mai mică doză de 
TWYNSTA este de 40/5 mg; prin urmare, terapia inițială cu comprimate TWYNSTA nu este recomandată la pacienții cu insuficiență hepatică [vezi Utilizare în populații specifice (8.6)].

5.5 Insuficiență renală 
Telmisartan
Ca o consecință a inhibării sistemului renină-angiotensină-aldosteron, anticipați modificările funcției renale la indivizii susceptibili. La pacienții a căror funcție renală poate 
depinde de activitatea sistemului renină-angiotensină-aldosteron (de exemplu, pacienți cu insuficiență cardiacă congestivă severă sau disfuncție renală), tratamentul cu 
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA) și antagoniști ai receptorilor angiotensinei a fost asociat cu oligurie și/sau azotemie progresivă și (rar) cu insuficiență 
renală acută și/sau moarte. Rezultate similare pot fi anticipate la pacienții tratați cu telmisartan [vezi Farmacologie clinică (12.3)].

În studiile privind inhibitorii ECA la pacienții cu stenoză de arteră renală unilaterală sau bilaterală, s-au observat creșteri ale creatininei serice sau ale azotului ureic din sânge. Nu a existat o 
utilizare pe termen lung a telmisartanului la pacienții cu stenoză de arteră renală unilaterală sau bilaterală, dar se anticipează un efect similar cu cel observat cu inhibitorii ECA.

5.6 Blocarea duală a sistemului renină-angiotensină-aldosteron
Telmisartan
Ca o consecință a inhibării sistemului renină-angiotensină-aldosteron, au fost raportate modificări ale funcției renale (inclusiv insuficiență renală acută). Blocarea duală a sistemului renină-
angiotensină-aldosteron (de exemplu, prin adăugarea unui inhibitor ECA la un antagonist al receptorului de angiotensină II) trebuie să includă monitorizarea atentă a funcției renale.

Studiul ONTARGET a înrolat 25.620 de pacienți cu vârsta ≥ 55 de ani cu boală aterosclerotică sau diabet cu leziuni ale organelor terminale, i-a randomizat doar la telmisartan, numai ramipril sau combinație 
și i-a urmărit pentru o perioadă mediană de 56 de luni. Pacienții cărora li sa administrat combinația de telmisartan și ramipril nu au obținut niciun beneficiu suplimentar în comparație cu monoterapie, dar 
au prezentat o incidență crescută a disfuncției renale (de exemplu, insuficiență renală acută) în comparație cu grupurile care au primit telmisartan în monoterapie sau ramipril în monoterapie. Utilizarea 
concomitentă de telmisartan și ramipril nu este recomandată.

5.7 Risc de infarct miocardic sau de angina pectorală crescută 
Amlodipină
Mai puțin frecvent, pacienții, în special cei cu boală coronariană obstructivă severă, au dezvoltat o frecvență, durata sau severitate crescută documentată a anginei 
pectorale sau a infarctului miocardic acut la începerea terapiei cu blocante ale canalelor de calciu sau la momentul creșterii dozei. Mecanismul acestui efect nu a fost 
elucidat.

5.8 Insuficiență cardiacă

Amlodipină
Monitorizați îndeaproape pacienții cu insuficiență cardiacă.

Amlodipina (5-10 mg pe zi) a fost studiată într-un studiu controlat cu placebo pe 1153 de pacienți cu insuficiență cardiacă clasa III sau IV NYHA la doze stabile de inhibitor al ECA, digoxină și 
diuretice. Urmărirea a fost de cel puțin 6 luni, cu o medie de aproximativ 14 luni. Nu a existat niciun efect advers general asupra supraviețuirii sau morbidității cardiace (așa cum este definită 
de aritmie care pune viața în pericol, infarct miocardic acut sau spitalizare pentru insuficiență cardiacă agravată). Amlodipina a fost comparată cu placebo în patru studii de 8-12 săptămâni la 
pacienţi cu insuficienţă cardiacă clasa II/III NYHA, care au implicat un total de 697 de pacienţi. În aceste studii, nu au existat dovezi de agravare a insuficienței cardiace pe baza măsurilor de 
toleranță la efort, clasificarea NYHA, simptome sau FEVS. În studiul PRAISE-2, 1654 de pacienți cu insuficiență cardiacă clasa NYHA III (80%) sau IV (20%) fără semne de boală ischemică 
subiacentă, în doze stabile de inhibitor ECA (99%), digitalice (99%) și diuretice (99%) au fost randomizați 1:1 pentru a primi placebo sau amlodipină și urmat în medie 33 de luni. Deși nu a 
existat o diferență semnificativă statistic între amlodipină și placebo în ceea ce privește obiectivul principal al mortalității de orice cauză (limite de încredere de la 8% la o creștere de 8% la 29% 
la amlodipină), au existat mai multe raportări de edem pulmonar la pacienții tratați cu amlodipină.

6
6.1 Experiență în studiile clinice

REACTII ADVERSE

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele 
din studiile clinice ale altui medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practică.
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Tablete TWYNSTA
Utilizarea concomitentă de telmisartan și amlodipină a fost evaluată pentru siguranță la peste 3700 de pacienți cu hipertensiune arterială; aproximativ 1900 dintre acești 
pacienți au fost expuși timp de cel puțin 6 luni și peste 160 dintre acești pacienți au fost expuși timp de cel puțin un an. Reacţiile adverse au fost în general uşoare şi tranzitorii şi 
au necesitat doar rareori întreruperea tratamentului.

În studiul de design factorial controlat cu placebo, populația tratată cu o combinație de telmisartan și amlodipină a avut o vârstă medie de 53 de ani și a inclus 
aproximativ 50% bărbați, 79% erau caucazieni, 17% negri și 4% asiatici. Pacienții au primit doze cuprinse între 20/2,5 mg și 80/10 mg pe cale orală, o dată pe zi.

Frecvența reacțiilor adverse nu a fost legată de sex, vârstă sau rasă.

Reacțiile adverse care au apărut în studiul de design factorial controlat cu placebo la ≥2% dintre pacienții tratați cu TWYNSTA și cu o incidență mai mare la pacienții tratați cu 
TWYNSTA (n=789) decât la pacienții tratați cu placebo (n=46) au fost edem periferic (4,8). % vs 0%), amețeli (3,0% vs 2,2%), hipotensiune ortostatică semnificativă clinic (definită ca 
o scădere a DBP >10 mmHg și/sau scăderea TAS >20 mmHg) (6,3% vs 4,3%) și dureri de spate (2,2% față de 0%). În plus, alte reacții adverse care au apărut la mai mult de 1% 
dintre pacienții tratați cu comprimate TWYNSTA (n=789) au fost amețeli (2,0% față de 2,2% la placebo) și durerea de cap (1,4% față de 4,3% la placebo).

În studiul de design factorial controlat cu placebo, întreruperea tratamentului din cauza evenimentelor adverse a avut loc la 2,2% din toate celulele de tratament ale pacienților tratați cu 
telmisartan/amlodipină și la 4,3% din grupul tratat cu placebo. Cele mai frecvente motive pentru întreruperea terapiei cu comprimate TWYNSTA au fost edem periferic, amețeli și 
hipotensiune arterială (fiecare ≤0,5%).

Edemul periferic este o reacție adversă cunoscută, dependentă de doză, a amlodipinei, dar nu a telmisartanului. În studiul de proiectare factorială, incidența edemului periferic în timpul 
perioadei de tratament de 8 săptămâni, randomizat, dublu-orb a fost cea mai mare cu amlodipină 10 mg în monoterapie. Incidența a fost semnificativ mai mică atunci când telmisartanul a 
fost utilizat în asociere cu amlodipină 10 mg.

Tabelul 1: Incidența edemului periferic în timpul perioadei de tratament de 8 săptămâni

Telmisartan
Placebo 40 mg 80 mg

Placebo 0% 0,8% 0,7%

5 mg 0,7% 1,4% 2,1%

10 mg 17,8% 6,2% 11,3%

Telmisartan
Telmisartanul a fost evaluat pentru siguranță la peste 3700 de pacienți, inclusiv 1900 tratați timp de peste 6 luni și peste 1300 de peste un an. 
Experiențele adverse au fost în general ușoare și tranzitorii și au necesitat doar rareori întreruperea terapiei.

În studiile controlate cu placebo care au implicat 1041 de pacienți tratați cu diferite doze de telmisartan (20-160 mg) în monoterapie timp de până la 12 săptămâni, o incidență globală a evenimentelor 
adverse a fost similară cu cea a pacienților tratați cu placebo.

Evenimentele adverse care apar cu o incidență ≥1% la pacienții tratați cu telmisartan și cu o rată mai mare decât la pacienții tratați cu placebo, indiferent de asocierea lor 
cauzală, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabel 2: Evenimente adverse care apar la o incidență de ≥1% la pacienții tratați cu telmisartan și la o rată mai mare decât la pacienții tratați cu placebo

Telmisartan
n=1455
%

Placebo
n=380
%

Infectia tractului respirator superior 7 6
Dureri de spate 3 1
Sinuzita 3 2
Diaree 3 2
Faringită 1 0

În plus față de evenimentele adverse din tabel, următoarele evenimente au apărut într-o rată de ≥1%, dar au fost cel puțin la fel de frecvente în grupul placebo: simptome asemănătoare 
gripei, dispepsie, mialgie, infecții ale tractului urinar, dureri abdominale, cefalee, amețeli, dureri, oboseală, tuse, hipertensiune arterială, dureri în piept, greață și edem periferic. Întreruperea 
tratamentului din cauza evenimentelor adverse a fost necesară la 2,8% din 1455 de pacienți tratați cu comprimate de telmisartan și 6,1% din 380 de pacienți placebo în studiile clinice 
controlate cu placebo.

Incidența evenimentelor adverse nu a fost legată de doză și nu s-a corelat cu sexul, vârsta sau rasa pacienților.

Incidența tusei care a apărut cu telmisartan în 6 studii controlate cu placebo a fost identică cu cea observată la pacienții tratați cu placebo (1,6%).

În plus față de cele enumerate mai sus, evenimentele adverse care au apărut la > 0,3% din 3500 de pacienți tratați cu telmisartan în monoterapie în studii controlate sau deschise sunt enumerate mai jos. 
Nu se poate determina dacă aceste evenimente au fost legate cauzal de telmisartan comprimate:
Sistem nervos autonom:impotență, transpirație crescută, înroșire;Corpul ca întreg:alergie, febră, dureri de picioare, stare de rău;Cardiovascular:palpitații, edem dependent, 
angină pectorală, tahicardie, edem la picioare, ECG anormal;SNC:insomnie, somnolență, migrenă, vertij, parestezie, contracții musculare involuntare, hipoestezie;
Gastrointestinal:flatulență, constipație, gastrită, vărsături, gură uscată, hemoroizi, gastroenterită, enterită, reflux gastroesofagian, dureri de dinți, tulburări gastrointestinale 
nespecifice;Metabolic:gută, hipercolesterolemie, diabet zaharat;Musculo-scheletice:artrită, artralgie, crampe la picioare;Psihiatric:anxietate, depresie, nervozitate;Mecanism de 
rezistență:infecție, infecție fungică, abces, otită medie;Respirator:astm bronșic, bronșită, rinită, dispnee, epistaxis;Piele: dermatită, erupții cutanate, eczeme, prurit;Urinar:
frecvența micțiunii, cistita;Vascular:tulburare cerebrovasculară; șiSimțuri speciale:vedere anormală, conjunctivită, tinitus, durere de urechi.
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În timpul studiilor clinice inițiale, a fost raportat un singur caz de angioedem (dintre un total de 3781 de pacienți tratați).

Constatări de laborator clinic
În studiile clinice controlate cu placebo, modificările relevante clinic ale parametrilor standard de testare de laborator au fost rareori asociate cu administrarea de comprimate de telmisartan. Hemoglobină:O 
scădere mai mare de 2 g/dl a hemoglobinei a fost observată la 0,8% dintre pacienții cu telmisartan, comparativ cu 0,3% dintre pacienții cu placebo. Niciun pacient nu a întrerupt tratamentul din cauza anemiei.

Creatinină:O creștere cu 0,5 mg/dl sau mai mare a creatininei a fost observată la 0,4% dintre pacienții cu telmisartan, comparativ cu 0,3% dintre pacienții cu placebo. Un pacient tratat cu telmisartan a 
întrerupt tratamentul din cauza creșterii creatininei și a azotului ureic din sânge.
Enzime hepatice:Ocazional, la pacienţii trataţi cu telmisartan au apărut creşteri ale valorilor chimice hepatice; toate creșterile marcate au apărut cu o frecvență mai mare cu placebo. 
Niciun pacient tratat cu telmisartan nu a întrerupt tratamentul din cauza funcției hepatice anormale.

Amlodipină
Amlodipina a fost evaluată pentru siguranță la peste 11.000 de pacienți în studii clinice din SUA și din străinătate. Majoritatea reacţiilor adverse raportate în timpul tratamentului cu amlodipină 
au fost de severitate uşoară sau moderată. În studiile clinice controlate care au comparat direct amlodipină (n=1730) în doze de până la 10 mg cu placebo (n=1250), întreruperea amlodipinei 
din cauza reacțiilor adverse a fost necesară doar la aproximativ 1,5% dintre pacienții tratați cu amlodipină și nu a fost semnificativ diferită. din cea observată la pacienții tratați cu placebo 
(aproximativ 1%). Cele mai frecvente efecte secundare au fost cefaleea și edemul. Incidența (%) reacțiilor adverse care au apărut într-o manieră legată de doză este prezentată în Tabelul 3.

Tabelul 3: Incidența (%) a efectelor adverse legate de doză cu amlodipină la doze de 2,5 mg, 5,0 mg și 10,0 mg sau placebo

Eveniment advers Amlodipină 2,5 mg
n=275
%

Amlodipină 5,0 mg
n=296
%

Amlodipină 10,0 mg
n=268
%

Placebo
n=520
%

Edem 1.8 3.0 10.8 0,6
Ameţeală 1.1 3.4 3.4 1.5
Flushing 0,7 1.4 2.6 0,0
Palpitații 0,7 1.4 4.5 0,6

Alte reacții adverse care nu au fost în mod clar legate de doză, dar care au fost raportate cu o incidență mai mare de 1% în studiile clinice controlate cu placebo sunt 
prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4: Incidența (%) a efectelor adverse nu este clar legată de doză, dar raportată la o incidență de >1% în studiile clinice controlate cu placebo

Eveniment advers Amlodipină
n=1730
%

Placebo
n=1250
%

Durere de cap 7.3 7.8
Oboseală 4.5 2.8
Greaţă 2.9 1.9
Durere abdominală 1.6 0,3
Somnolenţă 1.4 0,6

Următoarele evenimente au avut loc la <1%, dar >0,1% dintre pacienții aflați în studii clinice controlate sau în condiții de studii deschise sau experiență de marketing în care o relație 
cauzală este incertă; sunt enumerate pentru a alerta medicul cu privire la o posibilă relație:
Cardiovascular:aritmie (inclusiv tahicardie ventriculară și fibrilație atrială), bradicardie, dureri toracice, hipotensiune arterială, ischemie periferică, sincopă, tahicardie, amețeli 
posturale, hipotensiune posturală, vasculită;Sistemul nervos central și periferic:hipoestezie, neuropatie periferică, parestezie, tremor, vertij; Gastrointestinal:anorexie, 
constipație, dispepsie,** disfagie, diaree, flatulență, pancreatită, vărsături, hiperplazie gingivală;General:reactie alergica, astenie,** dureri de spate, bufeuri, stare generala de 
rau, durere, rigiditate, crestere in greutate, scadere in greutate;SIstemul musculoscheletal:artralgii, artroze, crampe musculare,** mialgii; Psihiatric:disfuncție sexuală 
(masculin** și feminin), insomnie, nervozitate, depresie, vise anormale, anxietate, depersonalizare;Sistemul respirator: dispnee,** epistaxis;Piele și anexe:angioedem, eritem 
multiform, prurit,** erupție cutanată,** erupție eritematoasă, erupție maculopapulară;Simțuri speciale:vedere anormală, conjunctivită, diplopie, dureri oculare, tinitus;Sistem 
urinar:frecvența micției, tulburări de micțiune, nicturie;Sistem nervos autonom:gură uscată, transpirație crescută;Metabolice și nutriționale:hiperglicemie, sete;Hematopoietice:
leucopenie, purpură, trombocitopenie.
* * Aceste evenimente au apărut la mai puțin de 1% în studiile controlate cu placebo, dar incidența acestor reacții adverse a fost între 1% și 2% în toate studiile cu doze multiple.

Următoarele evenimente au apărut la <0,1% dintre pacienți: insuficiență cardiacă, neregularitate a pulsului, extrasistole, decolorare a pielii, urticarie, uscăciune a pielii, 
alopecie, dermatită, slăbiciune musculară, spasme, ataxie, hipertonie, migrenă, piele rece și umedă, apatie, agitație. , amnezie, gastrită, creșterea apetitului, scaune moale, 
tuse, rinită, disurie, poliurie, parosmie, perversiune a gustului, acomodare vizuală anormală și xeroftalmie.

Alte reacții au apărut sporadic și nu pot fi diferențiate de medicamente sau stări de boală concomitente, cum ar fi infarctul miocardic și angina pectorală.

Amlodipina nu a fost asociată cu modificări semnificative clinic în testele de laborator de rutină. Nu s-au observat modificări relevante clinic ale potasiului seric, glucozei serice, trigliceridelor 
totale, colesterolului total, colesterolului HDL, acidului uric, azotului ureic din sânge sau creatininei.

Amlodipina a fost utilizată în siguranță la pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică, insuficiență cardiacă congestivă bine compensată, boală coronariană, boală 
vasculară periferică, diabet zaharat și profil lipidic anormal.

Reacțiile adverse raportate pentru amlodipină pentru alte indicații decât hipertensiunea arterială pot fi găsite în informațiile de prescriere pentru Norvasc®.

6.2 Experiență post-marketing
Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării post-aprobare a telmisartanului sau amlodipinei. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la a
populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența acestora sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la droguri. Deciziile de a 
include aceste reacții în etichetare se bazează de obicei pe unul sau mai mulți dintre următorii factori: (1) gravitatea reacției, (2) frecvența raportării sau (3) puterea legăturii cauzale cu 
telmisartan sau amlodipină.
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Telmisartan
Evenimentele cel mai frecvent raportate spontan includ: cefalee, amețeli, astenie, tuse, greață, oboseală, slăbiciune, edem, edem facial, edem la nivelul membrelor inferioare, edem 
angioneurotic, urticarie, hipersensibilitate, transpirație crescută, eritem, durere în piept, fibrilație atrială, congestie insuficiență cardiacă, infarct miocardic, creșterea tensiunii arteriale, 
hipertensiune arterială agravată, hipotensiune arterială (inclusiv hipotensiune posturală), hiperkaliemie, sincopă, dispepsie, diaree, durere, infecții ale tractului urinar, disfuncție erectilă, dureri 
de spate, dureri abdominale, crampe musculare (inclusiv crampe ale picioarelor) , mialgie, bradicardie, eozinofilie, trombocitopenie, acid uric crescut, funcție hepatică anormală/tulburări 
hepatice, insuficiență renală, inclusiv insuficiență renală acută, anemie și CPK crescută, reacție anafilactică și dureri de tendon (inclusiv tendinită, tenosinovită).

Au fost raportate cazuri rare de rabdomioliză la pacienţii cărora li s-au administrat blocanţi ai receptorilor angiotensinei II, inclusiv telmisartan.

Amlodipină
Ginecomastia a fost raportată rar și o relație cauzală este incertă. În asociere cu utilizarea amlodipinei, au fost raportate icter și creșteri ale enzimelor hepatice (în mare 
parte în concordanță cu colestază sau hepatită), în unele cazuri suficient de severe pentru a necesita spitalizare.

7
7.1 Interacțiuni medicamentoase cu comprimatele TWYNSTA

Farmacocinetica amlodipinei și telmisartanului nu este modificată atunci când medicamentele sunt administrate concomitent.

INTERACȚII MEDICAMENTE

Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile medicamentoase cu comprimatele TWYNSTA și alte medicamente, deși au fost efectuate studii cu componentele individuale de amlodipină și 
telmisartan ale comprimatelor TWYNSTA, așa cum este descris mai jos:

7.2 Interacțiuni medicamentoase cu Telmisartan
Digoxină:Când telmisartanul a fost administrat concomitent cu digoxină, s-au observat creșteri medii ale concentrației plasmatice maxime de digoxină (49%) și ale concentrației minime 
(20%). Prin urmare, se recomandă ca nivelurile de digoxină să fie monitorizate la inițierea, ajustarea și întreruperea tratamentului cu telmisartan pentru a evita o posibilă supra- sau 
subdigitalizare.

Litiu:Au fost raportate creșteri reversibile ale concentrațiilor serice de litiu și ale toxicității în timpul administrării concomitente de litiu cu antagoniști ai receptorilor de angiotensină II, inclusiv 
telmisartan. Prin urmare, monitorizați nivelurile serice de litiu în timpul utilizării concomitente.

Ramipril și Ramiprilat:Administrarea concomitentă de telmisartan 80 mg o dată pe zi și ramipril 10 mg o dată pe zi la subiecți sănătoși crește C la starea de echilibrumaxși ASC de 
ramipril de 2,3 și, respectiv, de 2,1 ori, și Cmaxși ASC al ramiprilatului de 2,4 și, respectiv, de 1,5 ori. În schimb, Cmaxși ASC ale telmisartanului scad cu 31% și, respectiv, 16%. La 
administrarea concomitentă de telmisartan și ramipril, răspunsul poate fi mai mare din cauza posibilelor efecte farmacodinamice aditive ale medicamentelor combinate și, de 
asemenea, din cauza expunerii crescute la ramipril și ramiprilat în prezența telmisartanului. Administrarea concomitentă de telmisartan și ramipril nu este recomandată.

Alte medicamente:Administrarea concomitentă de telmisartan nu a dus la o interacțiune semnificativă clinic cu acetaminofen, amlodipină, gliburidă, simvastatină, hidroclorotiazidă, warfarină 
sau ibuprofen. Telmisartanul nu este metabolizat de sistemul citocromului P450 și nu a avut efectein vitroasupra enzimelor citocromului P450, cu excepția unei anumite inhibari a CYP2C19. 
Telmisartanul nu este de așteptat să interacționeze cu medicamente care inhibă enzimele citocromului P450; De asemenea, nu este de așteptat să interacționeze cu medicamentele 
metabolizate de enzimele citocromului P450, cu excepția posibilei inhibari a metabolismului medicamentelor metabolizate de CYP2C19.

7.3 Interacțiuni medicamentoase cu amlodipina

În studiile clinice, amlodipina a fost administrată în siguranță cu diuretice tiazidice, beta-blocante, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, nitrați cu acțiune prelungită, 
nitroglicerină sublinguală, digoxină, warfarină, antiinflamatoare nesteroidiene, antibiotice și medicamente hipoglicemiante orale.

Următoarele nu au efecte relevante clinic asupra farmacocineticii amlodipinei: cimetidină, suc de grepfrut, Maalox®, sildenafil.

Amlodipina nu are efecte relevante clinic asupra farmacocineticii sau farmacodinamicii următoarelor: atorvastatină, digoxină, warfarină.

8
8.1 Sarcina
Efecte teratogene,Categorii de sarcină C (primul trimestru) și D (al doilea și al treilea trimestru).Consultați Avertismente și precauții (5.1).

UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

8.3 Mamele care alăptează

Telmisartan
Nu se știe dacă telmisartanul se excretă în laptele uman, dar s-a demonstrat că telmisartanul este prezent în laptele șobolanilor care alăptează. Din cauza potențialului de efecte adverse asupra 
sugarului care alăptează, decideți dacă să întrerupeți alăptarea sau să întrerupeți medicamentul, ținând cont de importanța medicamentului pentru mamă.

Amlodipină
Nu se știe dacă amlodipina se excretă în laptele uman. În lipsa acestor informații, se recomandă întreruperea alăptării în timp ce se administrează 
amlodipină.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea TWYNSTA la copii și adolescenți nu au fost stabilite.

8.5 Utilizare geriatrică

Tablete TWYNSTA
Din numărul total de 3282 de pacienți hipertensivi cărora li s-a administrat o combinație telmisartan/amlodipină în studiile clinice, 605 (18%) pacienți aveau vârsta de 65 de ani sau peste și dintre aceștia, 88 
(3%) pacienți aveau vârsta de 75 de ani și mai mult. Nu au fost observate diferențe generale în ceea ce privește eficacitatea sau siguranța comprimatelor TWYNSTA la această populație de pacienți.

Telmisartan
Din numărul total de pacienți cărora li sa administrat telmisartan în studiile clinice, 551 (18,6%) aveau vârsta cuprinsă între 65 și 74 de ani și 130 (4,4%) aveau vârsta de 75 de ani și mai mult. Nu 
s-au observat diferențe generale de eficacitate și siguranță la acești pacienți în comparație cu pacienții mai tineri, iar alte experiențe clinice raportate nu au identificat diferențe de răspuns între 
pacienții vârstnici și pacienții mai tineri, dar nu poate fi exclusă o sensibilitate mai mare a unor indivizi mai în vârstă.

Amlodipină
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Studiile clinice ale comprimatelor de besilat de amlodipină nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a determina dacă aceștia răspund diferit față de 
subiecții mai tineri. O altă experiență clinică raportată nu a identificat diferențe de răspuns între pacienții vârstnici și cei mai tineri. În general, selecția dozei pentru un pacient vârstnic trebuie 
să fie precaută, de obicei începând de la capătul inferior al intervalului de dozare, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii concomitente sau a 
altor terapii medicamentoase. Pacienții vârstnici au clearance scăzut al amlodipinei, cu o creștere a ASC de aproximativ 40-60% și poate fi necesară o doză inițială mai mică. Deoarece pacienții 
cu vârsta de 75 și peste au un clearance scăzut al amlodipinei, începeți administrarea de amlodipină sau adăugați amlodipină 2,5 mg la telmisartan. Cea mai mică doză de TWYNSTA este de 
40/5 mg; prin urmare, terapia inițială cu comprimate TWYNSTA nu este recomandată la pacienții cu vârsta de 75 de ani și peste.vezi Dozare și administrare (2.5)].

8.6 Insuficiență hepatică
Monitorizați cu atenție și creșteți lent la pacienții cu tulburări obstructive biliare sau insuficiență hepatică [vezi Dozare și administrare (2) și Avertismente și precauții (5.3)]. Deoarece 
pacienţii cu insuficienţă hepatică au clearance-ul scăzut al amlodipinei, începeţi administrarea de amlodipină sau adăugaţi amlodipină 2,5 mg la telmisartan. Cea mai mică doză de 
TWYNSTA este de 40/5 mg; prin urmare, terapia inițială cu comprimate TWYNSTA nu este recomandată la pacienții cu insuficiență hepatică [vezi Dozare și administrare (2.5)].

8.7 Cursa
Amploarea scăderii tensiunii arteriale la pacienții de culoare s-a apropiat de cea observată la pacienții non-negri, dar numărul de pacienți de culoare a fost limitat (237 din 1461 de pacienți).

10
Telmisartan
Sunt disponibile date limitate cu privire la supradozajul la om. Cele mai probabile manifestări ale supradozajului cu telmisartan comprimate ar fi hipotensiunea arterială, 
amețelile și tahicardia; bradicardia poate apărea din stimularea parasimpatică (vagală). Dacă apare hipotensiune arterială simptomatică, trebuie instituit un tratament de 
susținere. Telmisartanul nu este eliminat prin hemodializă.

Supradozaj

Amlodipină
Doze orale unice de maleat de amlodipină echivalente cu 40 mg/kg și 100 mg/kg amlodipină la șoareci și, respectiv, șobolani, au provocat decese. Doze orale unice echivalente cu 4 sau mai 
multe mg/kg de amlodipină la câini (de 11 sau mai multe ori doza maximă recomandată la om la un mg/m2).2baza) a determinat o vasodilataţie periferică şi hipotensiune arterială marcată.

Este de așteptat ca supradozajul să provoace vasodilatație periferică excesivă cu hipotensiune arterială marcată. La om, experiența cu supradozajul intenționat de 
amlodipină este limitată. Rapoartele de supradozaj intenționat includ un pacient care a ingerat 250 mg și a fost asimptomatic și nu a fost spitalizat; un altul (120 mg) 
care a fost internat a suferit lavaj gastric și a rămas normotensiv; al treilea (105 mg) a fost internat și a avut hipotensiune arterială (90/50 mmHg) care s-a normalizat 
în urma expansiunii plasmatice. Un caz de supradozaj accidental a fost documentat la un bărbat de 19 luni care a ingerat 30 mg de amlodipină (aproximativ 2 mg/
kg). În timpul prezentării la urgențe, semnele vitale au fost stabile, fără nicio dovadă de hipotensiune arterială, dar o frecvență cardiacă de 180 bpm. Ipecac a fost 
administrat 3.

Dacă apare un supradozaj masiv, trebuie instituită monitorizare cardiacă și respiratorie activă. Măsurătorile frecvente ale tensiunii arteriale sunt esențiale. În cazul apariției 
hipotensiunii arteriale, trebuie inițiat suport cardiovascular, inclusiv ridicarea extremităților și administrarea judicioasă de lichide. Dacă hipotensiunea nu răspunde la aceste 
măsuri conservatoare, administrarea de vasopresoare (cum ar fi fenilefrina) trebuie luată în considerare cu atenție la volumul circulant și la debitul de urină. Gluconatul de calciu 
intravenos poate ajuta la inversarea efectelor blocării intrării calciului. Deoarece amlodipina se leagă foarte mult de proteine, hemodializa nu este probabil să fie benefică.

11
TWYNSTA este o combinație cu doză fixă   de telmisartan și amlodipină.

DESCRIERE

Comprimatele TWYNSTA conțin telmisartan, un receptor non-peptidic al angiotensinei II (tip AT1) antagonist. Telmisartanul este un solid alb până la ușor gălbui. Este practic 
insolubil în apă și în intervalul de pH de la 3 la 9, puțin solubil în acid tare (cu excepția celui insolubil în acid clorhidric) și solubil în bază tare. Telmisartanul este descris chimic ca 
4'-[(1,4'-dimetil-2'-propil [2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-il)metil]-[1,1'-bifenil] -acid 2-carboxilic. Formula sa empirică este C33H30N4O2iar formula sa structurală este:

CH3

N CH3

N N
O OH

N
CH

3

Comprimatele TWYNSTA conțin sare besilat a amlodipinei, un blocant dihidropiridină a canalelor de calciu (CCB). Besilatul de amlodipină este o pulbere cristalină de culoare albă 
până la galben pal, ușor solubilă în apă și puțin solubilă în etanol. Denumirea chimică a besilatului de amlodipină este benzensulfonat de 3-etil-5-metil(4RS)-2-[(2-
aminoetoxi)metil]-4-(2 clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridin-3,5-dicarboxilat . Formula sa empirică este C20H25ClN2O5•C6H6O3S și   formula sa structurală este:
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Comprimatele TWYNSTA sunt formulate în patru concentrații pentru administrare orală cu o combinație de besilat de amlodipină, echivalent cu 5 mg sau 10 mg sau amlodipină 
bază liberă, cu 40 mg, sau 80 mg sau telmisartan furnizat în următoarele patru combinații: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg și 80/10 mg.

Tabletele TWYNSTA conțin, de asemenea, următoarele ingrediente inactive: hidroxid de sodiu, povidonă, meglumină, sorbitol, stearat de magneziu, celuloză microcristalină, amidon 
pregelatinizat, amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal, oxid feric negru, oxid feric galben și FD&C albastru #1.

Tabletele TWYNSTA sunt higroscopice și necesită protecție împotriva umezelii.

Tabletele TWYNSTA necesită protecție împotriva luminii.

12
12.1 Mecanismul de acțiune

FARMACOLOGIE CLINICĂ

Telmisartan
Angiotensina II se formează din angiotensina I într-o reacție catalizată de enzima de conversie a angiotensinei (ACE, kininaza II). Angiotensina II este principalul agent presor al 
sistemului renină-angiotensină, cu efecte care includ vasoconstricția, stimularea sintezei și eliberarea de aldosteron, stimularea cardiacă și reabsorbția renală a sodiului. 
Telmisartanul blochează efectele vasoconstrictoare și secretoare de aldosteron ale angiotensinei II prin blocarea selectivă a legării angiotensinei II de AT.1receptor în multe 
țesuturi, cum ar fi mușchiul neted vascular și glanda suprarenală. Prin urmare, acțiunea sa este independentă de căile pentru sinteza angiotensinei II.

Există și un AT2receptor găsit în multe țesuturi, dar AT2nu se știe că este asociat cu homeostazia cardiovasculară. Telmisartanul are o afinitate mult mai mare (>3.000 de ori) 
pentru AT1receptor decât pentru AT2receptor.

Blocarea sistemului renină-angiotensină cu inhibitori ai ECA, care inhibă biosinteza angiotensinei II din angiotensină I, este utilizată pe scară largă în tratamentul 
hipertensiunii arteriale. Inhibitorii ECA inhibă, de asemenea, degradarea bradikininei, o reacție catalizată și de ECA. Deoarece telmisartanul nu inhibă ECA (kininaza II), nu 
afectează răspunsul la bradikinină. Nu se știe încă dacă această diferență are relevanță clinică. Telmisartanul nu se leagă și nu blochează alți receptori hormonali sau canale 
ionice cunoscute a fi importante în reglarea cardiovasculară.

Blocarea receptorului angiotensinei II inhibă feedback-ul regulator negativ al angiotensinei II asupra secreției de renină, dar creșterea activității reninei plasmatice și a nivelurilor circulante 
de angiotensină II care rezultă nu depășesc efectul telmisartanului asupra tensiunii arteriale.

Amlodipină
Amlodipina este un blocant al canalelor de calciu dihidropiridină care inhibă influxul transmembranar al ionilor de calciu în mușchiul neted vascular și în mușchiul cardiac. 
Datele experimentale sugerează că amlodipina se leagă atât de dihidropiridină, cât și de nondihidropiridină. Procesele contractile ale mușchiului cardiac și ale mușchiului neted 
vascular depind de mișcarea ionilor extracelulari de calciu în aceste celule prin canale ionice specifice. Amlodipina inhibă selectiv influxul de ioni de calciu prin membranele 
celulare, cu un efect mai mare asupra celulelor musculare netede vasculare decât asupra celulelor musculare cardiace. Pot fi detectate efecte inotrope negative in vitrodar 
asemenea efecte nu au fost observate la animalele intacte la doze terapeutice. Concentrația de calciu seric nu este afectată de amlodipină. În intervalul fiziologic de pH, 
amlodipina este un compus ionizat (pKa=8,6), iar interacțiunea sa cinetică cu receptorul canalului de calciu este caracterizată printr-o rată treptată de asociere și disociere cu 
locul de legare a receptorului, rezultând un debut treptat a efectului.

Amlodipina este un vasodilatator arterial periferic care acționează direct asupra mușchiului neted vascular pentru a determina o reducere a rezistenței vasculare periferice și reducerea tensiunii arteriale.

12.2 Farmacodinamică
Tablete TWYNSTA
Comprimatele TWYNSTA s-au dovedit a fi eficiente în scăderea tensiunii arteriale. TWYNSTA este o combinație de două medicamente cu proprietăți antihipertensive: un antagonist 
de calciu dihidropiridină (antagonist de ioni de calciu sau blocant al canalelor lente), besilat de amlodipină și un blocant al receptorilor de angiotensină II, telmisartan.

Atât telmisartanul, cât și amlodipina, scad tensiunea arterială prin reducerea rezistenței periferice, dar prin mecanisme complementare.

Telmisartan
La voluntari normali, o doză de telmisartan de 80 mg a inhibat răspunsul presor la o perfuzie intravenoasă de angiotensină II cu aproximativ 90% la concentrațiile plasmatice 
maxime, cu aproximativ 40% inhibarea persistând timp de 24 de ore.

Concentrația plasmatică a angiotensinei II și activitatea reninei plasmatice (PRA) au crescut într-o manieră dependentă de doză după administrarea unică de telmisartan la 
subiecți sănătoși și administrarea repetată la pacienții hipertensivi. Administrarea o dată pe zi a până la 80 mg telmisartan la subiecţii sănătoşi nu a influenţat concentraţiile 
plasmatice de aldosteron. În studiile cu doze multiple cu pacienți hipertensivi, nu au existat modificări semnificative clinic ale electroliților (potasiu sau sodiu seric) sau ale 
funcției metabolice (inclusiv nivelurile serice de colesterol, trigliceride, HDL, LDL, glucoză sau acid uric).
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La 30 de pacienți hipertensivi cu funcție renală normală tratați timp de 8 săptămâni cu telmisartan 80 mg sau telmisartan 80 mg în asociere cu hidroclorotiazidă 12,5 mg, nu au existat 
modificări semnificative clinic față de valoarea inițială în fluxul sanguin renal, rata de filtrare glomerulară, fracția de filtrare, rezistența renovasculară, sau clearance-ul creatininei.

Amlodipină
După administrarea de doze terapeutice la pacienții cu hipertensiune arterială, amlodipina produce vasodilatație, ceea ce duce la reducerea tensiunii arteriale în decubit dorsal și în picioare. 
Aceste scăderi ale tensiunii arteriale nu sunt însoțite de o modificare semnificativă a frecvenței cardiace sau a nivelurilor plasmatice de catecolamine cu dozarea cronică. Deși administrarea 
acută intravenoasă de amlodipină scade tensiunea arterială și crește frecvența cardiacă în studiile hemodinamice ale pacienților cu angină cronică stabilă, administrarea orală cronică de 
amlodipină în studiile clinice nu a condus la modificări semnificative clinic ale frecvenței cardiace sau ale tensiunii arteriale la pacienții normotensivi cu angină pectorală.

În cazul administrării cronice o dată pe zi, eficacitatea antihipertensivă se menține timp de cel puțin 24 de ore. Concentrațiile plasmatice se corelează cu efectul atât la pacienții tineri, cât și la 
cei vârstnici. Mărimea reducerii tensiunii arteriale cu amlodipină este, de asemenea, corelată cu înălțimea creșterii pretratament; astfel, indivizii cu hipertensiune arterială moderată (presiune 
diastolică 105–114 mmHg) au avut un răspuns cu aproximativ 50% mai mare decât pacienții cu hipertensiune ușoară (presiune diastolică 90–104 mmHg). Subiecții normotensivi nu au 
prezentat nicio modificare semnificativă clinic a tensiunii arteriale (+1/-2 mmHg).

La pacienții hipertensivi cu funcție renală normală, dozele terapeutice de amlodipină au dus la o scădere a rezistenței vasculare renale și la o creștere a ratei de filtrare 
glomerulară și a fluxului plasmatic renal eficient fără modificarea fracției de filtrare sau proteinurie.

Ca și în cazul altor blocante ale canalelor de calciu, măsurătorile hemodinamice ale funcției cardiace în repaus și în timpul efortului (sau stimulare) la pacienții cu funcție ventriculară normală 
tratați cu amlodipină au demonstrat în general o creștere mică a indicelui cardiac fără o influență semnificativă asupra dP/dt sau asupra ventricularului stâng. sfarsit presiunea sau volumul 
diastolic. În studiile hemodinamice, amlodipina nu a fost asociată cu un efect inotrop negativ atunci când a fost administrată în intervalul de doze terapeutice la animale intacte și la om, chiar 
și atunci când a fost administrată concomitent cu beta-blocante la om. Descoperiri similare, totuși, au fost observate la pacienții normali sau bine compensați cu insuficiență cardiacă cu agenți 
care posedă efecte inotrope negative semnificative.

Amlodipina nu modifică funcția nodal sinoatrial sau conducerea atrioventriculară la animalele intacte sau la om. La pacienții cu angină cronică stabilă, administrarea intravenoasă a 10 mg nu a 
modificat semnificativ conducerea AH și HV și timpul de recuperare a nodului sinusal după stimulare. Rezultate similare au fost obținute la pacienții cărora li s-a administrat amlodipină și beta-
blocante concomitente. În studiile clinice în care amlodipina a fost administrată în asociere cu beta-blocante la pacienţii cu hipertensiune arterială sau angină pectorală, nu au fost observate 
efecte adverse ale parametrilor electrocardiografici. În studiile clinice cu pacienți cu angină pectorală numai, terapia cu amlodipină nu a modificat intervalele electrocardiografice și nu a 
produs grade mai mari de blocuri AV.

Amlodipina are alte indicații decât hipertensiunea arterială care pot fi găsite în prospectul Norvasc®.

12.3 Farmacocinetica
Tablete TWYNSTA
Farmacocinetica amlodipinei și telmisartanului atunci când sunt combinate este similară cu farmacocinetica amlodipinei și telmisartanului atunci când sunt administrate separat.

După administrarea comprimatului TWYNSTA 80/10 mg cu o masă bogată în grăsimi, aria totală sub curba concentrației plasmatice-timp (ASC) și Cmaxpentru 
telmisartan a scăzut cu aproximativ 24%, respectiv 60%. Pentru amlodipină, ASC și Cmaxnu au fost modificate [vezi Dozare și administrare (2.1)].

Telmisartan
După administrarea orală, concentrațiile maxime (Cmax) de telmisartan sunt atinse în 0,5-1 oră după administrare. Alimentele reduc ușor biodisponibilitatea telmisartanului, cu o reducere a 
ariei de sub curba concentrației plasmatice-timp (ASC) de aproximativ 6% cu comprimatul de 40 mg și cu aproximativ 20% după o doză de 160 mg. Biodisponibilitatea absolută a 
telmisartanului este dependentă de doză. La 40 și 160 mg biodisponibilitatea a fost de 42%, respectiv 58%. Farmacocinetica telmisartanului administrat oral este neliniară în intervalul de doze 
20-160 mg, cu creșteri mai mari decât proporționale ale concentrațiilor plasmatice (Cmaxși ASC) cu doze crescânde. Telmisartanul prezintă o cinetică de dezintegrare bi-exponențială cu un timp 
de înjumătățire prin eliminare de aproximativ 24 de ore. Concentrațiile plasmatice minime ale telmisartanului cu o doză zilnică sunt de aproximativ 10-25% din concentrațiile plasmatice 
maxime. Telmisartanul are un indice de acumulare în plasmă de 1,5 până la 2,0 după administrarea repetată o dată pe zi.

Amlodipină
Concentrațiile plasmatice maxime de amlodipină sunt atinse la 6-12 ore după administrarea de amlodipină în monoterapie. Biodisponibilitatea absolută a fost estimată a fi între 64% și 90%. 
Biodisponibilitatea amlodipinei nu este modificată de prezența alimentelor.

Eliminarea amlodipinei din plasmă este bifazică, cu un timp de înjumătățire prin eliminare de aproximativ 30-50 ore. Concentrațiile plasmatice la starea de echilibru ale amlodipinei sunt atinse după 7-8 zile de 
administrare zilnică consecutivă.

Distributie
Telmisartan
Telmisartanul se leagă puternic de proteinele plasmatice (>99,5%), în principal albumină și α1- glicoproteină acidă. Legarea de proteinele plasmatice este constantă în intervalul de 
concentrație atins cu dozele recomandate. Volumul de distribuție pentru telmisartan este de aproximativ 500 de litri, indicând o legare suplimentară de țesut.

Amlodipină
Volumul aparent de distribuție al amlodipinei este de 21 l/kg. Aproximativ 93% din amlodipina circulantă se leagă de proteinele plasmatice la pacienții hipertensivi.

Metabolism și eliminare 
Telmisartan
În urma administrării fie intravenoase, fie orale14Telmisartan marcat cu C, cea mai mare parte din doza administrată (>97%) a fost eliminată nemodificată în fecale prin 
excreție biliară; în urină s-au găsit doar cantități minute (0,91% și, respectiv, 0,49% din radioactivitatea totală).

Telmisartanul este metabolizat prin conjugare pentru a forma o acilglucuronidă inactivă farmacologic; glucuronida compusului de bază este singurul metabolit care a fost 
identificat în plasma și urină umană. După o singură doză, glucuronida reprezintă aproximativ 11% din radioactivitatea măsurată în plasmă. Izoenzimele citocromului P450 
nu sunt implicate în metabolizarea telmisartanului.

Clearance-ul plasmatic total al telmisartanului este > 800 ml/min. Timpul terminal de înjumătățire și clearance-ul total par să fie independente de doză.

Amlodipină
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Amlodipina este convertită în mare măsură (aproximativ 90%) în metaboliți inactivi prin metabolismul hepatic, cu 10% din compusul de bază și 60% din metaboliți excretați în 
urină.

Populații speciale
Insuficiență renală
Telmisartan: Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu funcţie renală scăzută. Telmisartanul nu este eliminat din sânge prin hemofiltrare [vezi Avertismente și 
precauții (5.5)].

Amlodipină: Farmacocinetica amlodipinei nu este influențată semnificativ de insuficiența renală. Prin urmare, pacienții cu insuficiență renală pot primi doza inițială obișnuită.

Insuficiență hepatică
Telmisartan: La pacienții cu insuficiență hepatică, concentrațiile plasmatice ale telmisartanului sunt crescute, iar biodisponibilitatea absolută se apropie de 100% [vezi 
Avertismente și precauții (5.4) și Utilizare în anumite populații (8.5)].

Amlodipină: Pacienții cu insuficiență hepatică au clearance scăzut al amlodipinei, cu o creștere a ASC de aproximativ 40% până la 60%. Prin urmare, începeți cu o 
doză inițială mică de amlodipină.

Gen
Concentrațiile plasmatice ale telmisartanului sunt în general de 2-3 ori mai mari la femei decât la bărbați. În studiile clinice, totuși, nu au fost găsite creșteri semnificative ale răspunsului 
la tensiunea arterială sau ale incidenței hipotensiunii ortostatice la femei. Nu este necesară ajustarea dozei.

Pacienți geriatrici
Telmisartan: Farmacocinetica telmisartanului nu diferă între vârstnici și cei mai tineri de 65 de ani [vezi Dozare și administrare (2.1)].

Amlodipină: Pacienții vârstnici au clearance scăzut al amlodipinei, cu o creștere a ASC de aproximativ 40% până la 60%. Prin urmare, începeți cu o doză inițială mică 
de amlodipină [vezi Dozare și administrare (2.5)].

13
13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

Telmisartan
Nu a existat nicio dovadă de carcinogenitate atunci când telmisartanul a fost administrat în dietă la șoareci și șobolani timp de până la 2 ani. Cele mai mari doze administrate la 
soareci (1000 mg/kg/zi) si sobolani (100 mg/kg/zi) sunt, la un mg/m2de aproximativ 59 și, respectiv, de 13 ori doza maximă recomandată la om (MRHD) de telmisartan. S-a 
demonstrat că aceleași doze asigură expuneri sistemice medii la telmisartan de >100 de ori și, respectiv, de >25 de ori, expunerea sistemică la oamenii cărora li se administrează 
MRHD (80 mg/zi).

Testele de genotoxicitate nu au evidențiat niciun efect legat de telmisartan nici la nivel de genă, nici la nivel de cromozom. Aceste teste au inclus teste de mutagenitate bacteriană cu 
SalmonellașiE coli(Ames), un test de mutație genetică cu celule V79 de hamster chinezesc, un test citogenetic cu limfocite umane și un test de micronucleu la șoarece.

Nu s-au observat efecte legate de medicament asupra performanței de reproducere a șobolanilor masculi și femele la 100 mg/kg/zi (cea mai mare doză administrată), de aproximativ 13 ori, 
la un mg/m2baza, MRHD a telmisartanului. Această doză la șobolan a dus la o expunere sistemică medie (ASC al telmisartanului determinată în ziua a 6-a de sarcină) de cel puțin 50 de ori 
mai mare decât expunerea sistemică medie la om la MRHD (80 mg/zi).

Amlodipină
Șobolanii și șoarecii tratați cu maleat de amlodipină în dietă timp de până la doi ani, la concentrații calculate pentru a oferi niveluri de dozare zilnică de 0,5, 1,25 și 2,5 mg amlodipină/kg/zi, nu 
au arătat nicio dovadă a unui efect carcinogen al medicamentului. Pentru șoarece, cea mai mare doză a fost de mg/m2pe bază, similară cu doza maximă recomandată la om [MRHD] de 10 mg 
amlodipină/zi. Pentru șobolan, cea mai mare doză a fost de un mg/m2de două ori și jumătate față de MRHD. (Calcule bazate pe un pacient de 60 kg.)

Studiile de mutagenitate efectuate cu maleat de amlodipină nu au evidențiat efecte legate de medicament nici la nivel de genă, nici la nivel de cromozom.

Nu a existat niciun efect asupra fertilității șobolanilor tratați oral cu maleat de amlodipină (masculi timp de 64 de zile și femele timp de 14 zile înainte de împerechere) la doze de până la 10 
mg amlodipină/kg/zi (de aproximativ 10 ori MRHD de 10 mg/zi). zi pe un mg/m2bază).

13.3 Toxicitate pentru 
dezvoltare Telmisartan
Nu s-au observat efecte teratogene când telmisartanul a fost administrat la șobolani gestante în doze orale de până la 50 mg/kg/zi și la iepuri gestante în doze orale de până la 45 mg/kg/zi. La 
iepuri, embrioletalitatea asociată cu toxicitatea maternă (creștere redusă în greutate corporală și consum de alimente) a fost observată la 45 mg/kg/zi [de aproximativ 12 ori doza maximă 
recomandată la om (MRHD) de 80 mg pe un mg/m2.2bază]. La șobolani, toxice pentru mamă (reducerea creșterii în greutate corporală și a consumului de alimente) telmisartan în doze de 15 
mg/kg/zi (aproximativ 1,9 ori MRHD la un mg/m2).2baza), administrate în timpul gestației și alăptării târzii, s-a observat că produc efecte adverse la nou-născuți, inclusiv viabilitate redusă, 
greutate mică la naștere, maturare întârziată și scăderea creșterii în greutate. S-a demonstrat că telmisartanul este prezent la fetușii de șobolan în timpul gestației târzii și în laptele de șobolan. 
Dozele fără efect observat pentru toxicitatea asupra dezvoltării la șobolani și iepuri, 5 și respectiv 15 mg/kg/zi, sunt de aproximativ 0,64 și 3,7 ori, la un mg/m2pe bază, doza maximă 
recomandată la om de telmisartan (80 mg/zi).

Amlodipină
Nu s-au găsit dovezi de teratogenitate sau altă toxicitate embrionară/fetală atunci când șobolanii și iepurile gestante au fost tratate oral cu maleat de amlodipină în doze de până la 10 mg 
amlodipină/kg/zi (respectiv, de aproximativ 10 și 20 de ori doza maximă recomandată la om [MRHD). ] de 10 mg amlodipină pe un mg/m2baza) în perioadele lor respective de organogeneză 
majoră. (Calculele bazate pe greutatea pacientului de 60 kg.) Cu toate acestea, dimensiunea așternutului a scăzut semnificativ (cu aproximativ 50%) și numărul deceselor intrauterine a 
crescut semnificativ (de aproximativ 5 ori) pentru șobolanii cărora li s-a administrat maleat de amlodipină la o doză echivalentă cu 10 mg amlodipină/kg/zi timp de 14 zile înainte de 
împerechere și pe tot parcursul împerecherii și gestației. S-a demonstrat că maleatul de amlodipină prelungește atât perioada de gestație, cât și durata travaliului la șobolani la această doză.

14
14.1 Tablete TWYNSTA
Eficacitatea comprimatelor TWYNSTA pentru tratamentul hipertensiunii arteriale a fost studiată în 1 studii controlate cu placebo și 2 studii controlate activ.

STUDII CLINICE
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S-a efectuat un studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, cu durata de 8 săptămâni, cu grupe paralele de studiu factorial la 
pacienți cu hipertensiune arterială ușoară până la severă pentru a determina dacă tratamentul cu TWYNSTA a fost mai eficient în reducerea tensiunii 
arteriale în comparație cu monoterapiile respective. Studiul a randomizat 1461 de pacienți cu tensiune arterială sistolică inițială între 117 și 179 mmHg 
(medie 153 mmHg) și o tensiune arterială diastolică inițială între 90 și 119 (medie 102 mmHg) într-unul dintre cele 16 brațe de tratament. Pacienții 
desemnați să primească amlodipină 10 mg au început să primească amlodipină 5 mg sau combinații ale acestora în primele două săptămâni.

Tabelul 6: Schimbarea medie a tensiunii arteriale sistolice/diastolice așezate (mmHg) față de valoarea inițială cu 
placebo: terapie combinată vs componente monoterapie

Amlodipină, mg Telmisartan, mg
0 40 80

0 — - 12,1/-7,2 - 11,8/-7,8
5 - 12,9/-7,2 - 19,3/-10,3 - 19,6/-12,0
10 - 18,2/-10,9 - 22,2/-14,0 - 23,9/-13,9

Majoritatea efectului antihipertensiv al combinației telmisartan/amlodipină a fost obținut în decurs de 2 săptămâni de la inițierea terapiei. La pacienții cărora li s-a 
administrat o combinație telmisartan/amlodipină, la fiecare evaluare s-au observat reduceri semnificativ mai mari ale tensiunii arteriale diastolice și sistolice pe scaun, 
comparativ cu pacienții tratați cu monoterapiile respective (Săptămâna 2, 4, 6 și 8).

Efectul antihipertensiv al comprimatelor TWYNSTA a fost similar la pacienții cu vârsta ≥65 de ani decât la sub 65 de ani, la bărbați și femei și la pacienții cu și fără 
diabet.

Amploarea scăderii tensiunii arteriale la pacienții de culoare s-a apropiat de cea observată la pacienții non-negri, dar numărul de pacienți de culoare a fost limitat (237 din 1461 de pacienți).

Monitorizarea ambulatorie automată a tensiunii arteriale (ABPM) efectuată la un subgrup de 562 de pacienți a confirmat rezultatele observate cu scăderea tensiunii arteriale sistolice și 
diastolice în clinică pe întreaga perioadă de dozare de 24 de ore.

Într-un studiu dublu-orb, controlat activ, un total de 1097 de pacienți cu hipertensiune arterială ușoară până la severă (TA sistolica/diastolica medie 149,5/96,6 mmHg) care nu au fost 
controlați adecvat cu amlodipină 5 mg au primit TWYNSTA (40/5 mg sau 80/5 mg) sau amlodipină în monoterapie (5 mg sau 10 mg). După 8 săptămâni de administrare, fiecare dintre 
tratamentele combinate a fost statistic semnificativ superior ambelor doze de monoterapie cu amlodipină în reducerea tensiunii arteriale diastolice și sistolice. Evenimentele legate de edem 
(edem periferic, edem generalizat și edem) la pacienții cărora li sa administrat TWYNSTA (40/5 mg sau 80/5 mg) au fost semnificativ mai mici în comparație cu pacienții cărora li s-a 
administrat amlodipină 10 mg (4,3% față de 27,2%, respectiv) .

Tabelul 7: Efectul asupra tensiunii arteriale sistolice/diastolice așezate: terapie combinată vs monoterapie

Grup de tratament Schimbare medie1 Diferența față de amlodipină 5mg Diferența față de amlodipină 10 mg

Twynsta 40/5 mg; n=270 - 13,6 / -9,4 - 7,4* / -3,6* - 2,4* / -1,4*
Twynsta 80/5 mg; n=271 - 15,0 / -10,6 - 8,8* / -4,9* - 3,9* / -2,7*
Amlodipină 5 mg; n=255 - 6,2 / -5,7 - - - - - - -

Amlodipină 10 mg; n=261 - 11,1 / -8,0 - - - - - -

* p<0,05
1Modificarea medie față de valoarea inițială în săptămâna 8 a tensiunii arteriale sistolice/diastolice așezate

Într-un al doilea studiu dublu-orb, controlat activ, un total de 947 de pacienți cu hipertensiune arterială ușoară până la severă (TA sistolică/diastolica medie 147,5/95,6 mmHg) care nu au fost 
controlați adecvat cu amlodipină 10 mg au primit TWYNSTA (40/10 mg). sau 80/10 mg) sau amlodipină în monoterapie (10 mg). După 8 săptămâni, fiecare dintre tratamentele combinate a 
fost statistic semnificativ superior decât monoterapia cu amlodipină în reducerea tensiunii arteriale diastolice și sistolice.

Tabelul 8: Efectul asupra tensiunii arteriale sistolice/diastolice așezate: terapie combinată vs monoterapie

Grup de tratament Schimbare medie1 Diferența față de amlodipină 10 mg

Twynsta 40/10 mg; n=306 - 11,1 / -9,2 - 3,7* / -2,8*
Twynsta 80/10 mg; n=310 - 11,3 / -9,3 - 3,9* / -2,8*
Amlodipină 10 mg; n=305 - 7,4 / -6,5 - - -

* p<0,05
1Modificarea medie față de valoarea inițială în săptămâna 8 a tensiunii arteriale sistolice/diastolice așezate

14.2 Telmisartan
Efectele antihipertensive ale telmisartanului au fost demonstrate în șase studii clinice principale controlate cu placebo, care au studiat un interval de 20-160 mg; una dintre acestea a 
examinat efectele antihipertensive ale telmisartanului și hidroclorotiazidei în asociere. Studiile au implicat un total de 1773 de pacienţi cu hipertensiune arterială uşoară până la moderată 
(tensiune arterială diastolică de 95-114 mmHg), dintre care 1031 au fost trataţi cu telmisartan. După administrarea de telmisartan o dată pe zi, magnitudinea reducerii tensiunii arteriale față 
de valoarea inițială după scăderea placebo a fost de aproximativ (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg pentru 20 mg, 9-13/6-8 mmHg pentru 40 mg și 12- 13/7-8 mmHg pentru 80 mg. Dozele mai mari 
(până la 160 mg) nu par să determine o scădere suplimentară a tensiunii arteriale.

La inițierea tratamentului antihipertensiv cu telmisartan, tensiunea arterială a fost redusă după prima doză, cu o scădere maximă cu aproximativ 4 săptămâni. Odată cu încetarea 
tratamentului cu telmisartan comprimate, tensiunea arterială a revenit treptat la valorile inițiale pe o perioadă de la câteva zile până la o săptămână. În timpul studiilor de lungă durată (fără 
control placebo), efectul telmisartanului pare să se mențină până la cel puțin un an. Efectul antihipertensiv al telmisartanului nu este influențat de vârsta pacientului, sexul, greutatea sau 
indicele de masă corporală. Răspunsul tensiunii arteriale la pacienții de culoare (de obicei o populație cu renină scăzută) este semnificativ mai mic decât cel la pacienții caucazieni. Acest lucru a 
fost valabil pentru majoritatea, dar nu pentru toți, antagoniștii angiotensinei II și inhibitorii ECA.

Într-un studiu controlat, adăugarea de telmisartan la hidroclorotiazidă a produs o reducere suplimentară a tensiunii arteriale, legată de doză, care a fost similară ca magnitudine cu reducerea obținută cu 
monoterapia cu telmisartan. Hidroclorotiazida a avut, de asemenea, un efect suplimentar asupra tensiunii arteriale atunci când a fost adăugată la telmisartan.
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Debutul activității antihipertensive are loc în decurs de 3 ore după administrarea unei singure doze orale. La doze de 20, 40 și 80 mg, efectul antihipertensiv al administrării de telmisartan o 
dată pe zi se menține pe întregul interval de 24 de ore. Cu monitorizarea ambulatorie automată a tensiunii arteriale și măsurătorile convenționale ale tensiunii arteriale, raportul minim-vârf de 
24 de ore pentru dozele de 40-80 mg de telmisartan a fost de 70-100% atât pentru tensiunea arterială sistolică, cât și pentru cea diastolică. Incidența ortostazelor simptomatice după prima 
doză în toate studiile controlate a fost scăzută (0,04%).

În studiile controlate, nu au existat modificări ale ritmului cardiac la pacienții tratați cu telmisartan.

14.3 Amlodipină
Eficacitatea antihipertensivă a amlodipinei a fost demonstrată într-un total de 15 studii dublu-orb, controlate cu placebo, randomizate, care au implicat 800 de pacienţi trataţi cu amlodipină 
şi 538 pacienţi cu placebo. Administrarea o dată pe zi a produs reduceri semnificative statistic corectate cu placebo ale tensiunii arteriale în decubit dorsal și în picioare la 24 de ore după 
administrare, cu o medie de aproximativ 12/6 mmHg în poziția în picioare și 13/7 mmHg în poziția dorsal la pacienții cu hipertensiune arterială ușoară până la moderată. S-a observat 
menținerea efectului tensiunii arteriale pe intervalul de 24 de ore de dozare, cu o mică diferență între efectul de vârf și minim.

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE
Comprimatele TWYNSTA sunt disponibile sub formă de comprimate multistrat, de formă ovală, biconvexă, de culoare alb-murdar/albastru, care conţin telmisartan şi amlodipină în 
concentraţiile descrise mai jos. Tabletele TWYNSTA sunt inscripționate cu simbolul BOEHRINGER INGELHEIM și un cod individual de tabletă de produs pe o parte. Comprimatele TWYNSTA sunt 
furnizate pentru administrare orală în următoarele concentrații și configurații de ambalaj:

Concentrația comprimatului 

(echivalent telmisartan/amlodipină) mg

Pachet
Configurare

NDC# Codul produsului

40/5 mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Al

40/10 mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Depozitare

A se păstra la 25°C (77°F); excursii permise la 15°–30°C (59°–86°F)[vezi Temperatura camerei controlată USP]. A nu se scoate din blistere decât imediat înainte de administrare. 
Protejați de umiditate și lumină.

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR A se vedea 
Etichetarea pacientului aprobat de FDA (17.2).

17.1 Sarcina
Informați pacientele de vârstă fertilă despre consecințele expunerii la medicamente care acționează asupra sistemului renină-angiotensină. Sfătuiți aceste paciente să 
raporteze sarcinile la medici cât mai curând posibil [vezi Avertismente și precauții (5.1)].

17.2 Etichetarea pacientului aprobat de FDA

Etichetarea pacientului este furnizată ca un prospect detașabil la sfârșitul acestor informații de prescriere.

Norvasc este o marcă înregistrată a Pfizer, Inc. 
Maalox este o marcă înregistrată a Novartis.

Distribuit de:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 SUA

Licențiat de la: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Germania
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