
HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION Dessa höjdpunkter 
inkluderar inte all information som behövs för att använda TWYNSTA säkert och 
effektivt. Se fullständig förskrivningsinformation för TWYNSTA®

. (telmisartan/amlodipin) Tabletter
Ursprungligt amerikanskt godkännande: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR------------
• Tabletter: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER------------------------- ------------
• Ingen

TWYNSTA
VARNING: UNDVIK ANVÄNDNING UNDER GRAVIDITET

Se fullständig förskrivningsinformation för fullständig varning.
När graviditet upptäcks, avbryt behandlingen med TWYNSTA så snart som möjligt. 
Läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensinsystemet kan orsaka skador och till och 
med dödsfall för fostret under utveckling (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER------------------------
• Undvik foster- eller neonatal exponering (5.1)
• Hypotension: Korrigera eventuell volym- eller saltutarmning innan 

behandlingen påbörjas. Observera tecken och symtom på hypotoni. (5.2)
• Titrera långsamt hos patienter med lever (5,4) eller gravt nedsatt njurfunktion 

(5,5)
• Hjärtsvikt: Monitor för försämring (5,8)
• Undvik samtidig användning av en ACE-hämmare och 

angiotensinreceptorblockerare (5.6)
• Hjärtinfarkt: I sällsynta fall kan initiering av en CCB hos patienter 

med allvarlig obstruktiv kranskärlssjukdom utlösa hjärtinfarkt 
eller ökad angina (5,7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING------------------------- --------
• TWYNSTA är en kombinationsprodukt för angiotensin II-receptorblockerare 

(ARB) och en dihydropyridin-kalciumkanalblockerare (DHP-CCB) indicerad för 
behandling av högt blodtryck enbart eller tillsammans med andra 
antihypertensiva medel (1)

• TWYNSTA tabletter är indicerade som initial behandling för patienter som 
sannolikt behöver flera blodtryckssänkande medel för att uppnå sina 
blodtrycksmål (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER------------------ 

------------- I den placebokontrollerade studien med faktoriell design var de 
vanligaste orsakerna till att behandlingen med TWYNSTA-tabletter avbröts perifert 
ödem, yrsel och hypotoni, som var och en ledde till att ≤0,5 % av de TWYNSTA-
behandlade patienterna avbröts. Biverkningar som inträffade med ≥2 % högre 
incidens på TWYNSTA-tabletter än placebo var perifert ödem (4,8 % vs 0 %), yrsel 
(3,0 % vs 2,2 %), kliniskt betydelsefull ortostatisk hypotoni (6,3 % vs 4,3 %) och 
rygg. smärta (2,2% mot 0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING-----------------------

• Ersätt TWYNSTA med dess individuellt titrerade komponenter för patienter 
på amlodipin och telmisartan. TWYNSTA kan också ges tillsammans med 
ökade mängder amlodipin, telmisartan eller båda, efter behov. (2.2, 2.3)

• Använd TWYNSTA tabletter för att ge ytterligare blodtryckssänkning för patienter 
som inte är tillräckligt kontrollerade med amlodipin (eller annan 
dihydropyridinkalciumkanalblockerare) enbart eller med telmisartan (eller annan 
angiotensinreceptorblockerare) enbart (2.3)

• Dosen kan ökas efter minst 2 veckor till en maximal dos på 80/10 mg en 
gång dagligen, vanligtvis genom att öka en komponent i taget, men båda 
komponenterna kan höjas för att uppnå snabbare kontroll (2.1, 2.2).

• Huvuddelen av den antihypertensiva effekten uppnås inom 2 veckor (2,1)
• Börja med 40/5 mg eller 80/5 mg en gång dagligen (2,4)
• Byt patienter som upplever dosbegränsande biverkningar på 

amlodipin till TWYNSTA tabletter som innehåller en lägre dos av den 
komponenten (2.3)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. på (800) 542-6257 eller (800) 459-9906 TTY, 
eller FDA på 1-800-FDA-1088 ellerwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER------------- -
• Patienter ≥75 år eller patienter med nedsatt leverfunktion: Börja med 

amlodipin eller lägg till amlodipin 2,5 mg till telmisartan (2,5, 8,5, 8,6)
• Ammande mödrar: Välj att avbryta amning eller drog (8.3)

Se 17 för PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION och FDA-godkänd 
patientmärkning.
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FULLSTÄNDIG FÖRSKRIVNINGSINFORMATION

VARNING: UNDVIK ANVÄNDNING UNDER GRAVIDITET

När de används under graviditet kan läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensinsystemet orsaka skador och till och med dödsfall för fostret under utveckling.När 
graviditet upptäcks ska TWYNSTA tabletter avbrytas så snart som möjligt.Se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1).

1
TWYNSTA (telmisartan/amlodipin) tabletter är indicerade för behandling av hypertoni, enbart eller tillsammans med andra antihypertensiva medel.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

TWYNSTA tabletter kan också användas som initial behandling hos patienter som sannolikt kommer att behöva flera läkemedel för att uppnå sina blodtrycksmål.

Basera valet av TWYNSTA tabletter som initial behandling för hypertoni på en bedömning av potentiella fördelar och risker inklusive om patienten sannolikt kommer att 
tolerera startdosen av TWYNSTA tabletter.

Patienter med måttlig eller svår hypertoni löper relativt hög risk för kardiovaskulära händelser (som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt), njursvikt och synproblem, så snabb 
behandling är kliniskt relevant. Tänk på patientens baslinjeblodtryck, målmålet och den ökande sannolikheten för att uppnå målet med en kombination jämfört med 
monoterapi när du bestämmer dig för om du ska använda TWYNSTA tabletter som initial behandling. Individuella blodtrycksmål kan variera beroende på patientens risk.

Data från en 8-veckors, placebokontrollerad, multidos, faktoriell studie ger uppskattningar av sannolikheten för att nå ett blodtrycksmål med TWYNSTA jämfört med telmisartan 
eller amlodipin monoterapi och placebo [se Kliniska studier (14.1)].

Siffrorna nedan ger uppskattningar av sannolikheten för att uppnå systolisk och diastolisk blodtryckskontroll med TWYNSTA 80/10 mg tabletter, baserat på systoliskt eller diastoliskt blodtryck 
vid baslinjen. Kurvan för varje behandlingsgrupp uppskattades genom logistisk regressionsmodellering. Den uppskattade sannolikheten vid den högra svansen av varje kurva är mindre 
tillförlitlig på grund av ett litet antal försökspersoner med högt baslinjeblodtryck.
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Figur 1a: Sannolikhet att uppnå systoliskt blodtryck <140 mmHg vid vecka 8 Figur 1b: Sannolikhet för att uppnå systoliskt blodtryck <130 mmHg vid vecka 8
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Figur 2a: Sannolikhet att uppnå diastoliskt blodtryck <90 mmHg vid vecka 8 Figur 2b: Sannolikhet för att uppnå diastoliskt blodtryck <80 mmHg vid vecka 8

Siffrorna ovan ger en uppskattning av sannolikheten för att nå ett uppsatt blodtrycksmål efter 8 veckor. Till exempel har en patient med ett baslinjeblodtryck på 160/110 
mmHg ungefär 16 % sannolikhet att uppnå ett mål på <140 mmHg (systoliskt) och 16 % sannolikhet att uppnå <90 mmHg (diastoliskt) på placebo. Sannolikheten för att 
uppnå samma mål med telmisartan är cirka 46 % (systoliskt) och 26 % (diastoliskt). Sannolikheten för att uppnå samma mål med amlodipin är cirka 69 % (systoliskt) och 22 
% (diastoliskt). Dessa sannolikheter stiger till 79 % för systolisk och 55 % för diastolisk med TWYNSTA.
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2.1 Allmänna överväganden
Telmisartan är en effektiv behandling av hypertoni i doser en gång dagligen på 20-80 mg medan amlodipin är effektivt i doser på 2,5-10 mg.

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Doseringen måste anpassas individuellt och kan ökas efter minst 2 veckor. Det mesta av den antihypertensiva effekten är uppenbar inom 2 veckor och maximal minskning uppnås 
vanligtvis efter 4 veckor. Den maximala rekommenderade dosen av TWYNSTA tabletter är 80/10 mg en gång dagligen.

Biverkningarna av telmisartan är ovanliga och oberoende av dos; de av amlodipin är en blandning av dosberoende fenomen (främst perifert ödem) 
och dosberoende fenomen, de förra mycket vanligare än de senare [se Biverkningar (6.1)].
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TWYNSTA kan tas med eller utan mat.

2.2 Ersättningsterapi
Patienter som får amlodipin och telmisartan från separata tabletter kan istället få TWYNSTA-tabletter som innehåller samma komponentdoser en gång dagligen. Vid 
ersättning av enskilda komponenter, öka dosen av TWYNSTA om blodtryckskontrollen inte har varit tillfredsställande.

2.3 Tilläggsterapi för patienter med högt blodtryck som inte kontrolleras tillräckligt med antihypertensiv monoterapi
TWYNSTA tabletter kan användas för att ge ytterligare blodtryckssänkning för patienter som inte är tillräckligt kontrollerade med amlodipin (eller annan 
dihydropyridinkalciumkanalblockerare) enbart eller med telmisartan (eller annan angiotensinreceptorblockerare) enbart.

Patienter som behandlas med 10 mg amlodipin och som upplever några dosbegränsande biverkningar såsom ödem, kan byta till TWYNSTA 40/5 mg tabletter en gång dagligen, 
vilket minskar dosen av amlodipin utan att minska det totala förväntade antihypertensiva svaret [se Biverkningar (6.1)].

2.4 Initial terapi
En patient kan påbörjas med TWYNSTA-tabletter om det är osannolikt att kontroll av blodtrycket skulle uppnås med ett enda läkemedel. Den vanliga startdosen av TWYNSTA är 40/5 
mg en gång dagligen. Patienter som behöver större blodtryckssänkningar kan påbörjas med TWYNSTA 80/5 mg en gång dagligen.

Initial behandling med TWYNSTA rekommenderas inte till patienter ≥75 år gamla eller med nedsatt leverfunktion [se Dosering och administrering (2.5), Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.4) och Användning i specifika populationer (8.5, 8.6)].

Korrigera obalans av intravaskulär volym- eller saltutarmning, innan behandling med TWYNSTA tabletter påbörjas [se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

2.5 Dosering i specifika populationer 
Nedsatt njurfunktion
Ingen initial dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Titrera långsamt hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion
Hos de flesta patienter påbörjas amlodipinbehandling med 2,5 mg. Titrera långsamt hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Patienter 75 år och äldre
Hos de flesta patienter påbörjas amlodipinbehandling med 2,5 mg. Titrera långsamt hos patienter 75 år och äldre.
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TWYNSTA tabletter är formulerade för oral administrering i följande styrkekombinationer:

DOSFORMER OCH STYRKOR

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 mg
80
5

80/10 mg
80
10

telmisartan
amlodipin ekvivalent

Telmisartan/amlodipin utan skåror, flerskiktstabletterna har oval, bikonvex form. Tabletterna är vita till benvita på ena sidan och blå på andra sidan. Den vita sidan 
är präglad med BOEHRINGER INGELHEIM-symbolen och med antingen A1, A2, A3 eller A4 för styrkorna 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg respektive 80/10 mg.

4
Ingen.

KONTRAINDIKATIONER

5
5.1 Foster/neonatal sjuklighet och dödlighet

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Telmisartan
Läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensinsystemet kan orsaka foster- och neonatal sjuklighet och död när de ges till gravida kvinnor. Flera dussin fall har rapporterats i 
världslitteraturen hos patienter som tog angiotensinkonverterande enzymhämmare. När graviditet upptäcks, avbryt behandlingen med TWYNSTA tabletter så snart som 
möjligt [se Boxed Warning].

Användning av läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensinsystemet under andra och tredje trimestern av graviditeten har associerats med foster- och neonatalskada, 
inklusive hypotoni, neonatal skallhypoplasi, anuri, reversibel eller irreversibel njursvikt och död. Oligohydramnios har också rapporterats, förmodligen ett resultat av nedsatt 
fosterns njurfunktion; oligohydramnios i denna miljö har associerats med fostrets extremitetskontrakturer, kraniofacial deformation och hypoplastisk lungutveckling. 
Prematuritet, intrauterin tillväxthämning och patent ductus arteriosus har också rapporterats, även om det inte är klart om dessa händelser berodde på exponering för 
läkemedlet.

Dessa negativa effekter verkar inte ha uppstått från intrauterin läkemedelsexponering som har begränsats till första trimestern. Informera mödrar vars embryon och foster 
exponeras för en angiotensin II-receptorantagonist endast under första trimestern att de flesta rapporter om fostertoxicitet har associerats med andra eller tredje trimesterns 
exponering. Icke desto mindre, när patienter blir gravida eller överväger att bli gravid, bör läkare låta patienten avbryta användningen av TWYNSTA tabletter så snart som 
möjligt.

I sällsynta fall (förmodligen mer sällan än en gång var tusende graviditet) kommer inget alternativ till en angiotensin II-receptorantagonist att hittas. I dessa sällsynta fall bör 
mödrarna informeras om de potentiella riskerna för deras foster, och seriella ultraljudsundersökningar bör utföras för att bedöma den intra-amniotiska miljön.

Om oligohydramnios observeras, ska TWYNSTA tabletter avbrytas om de inte anses rädda för modern. Kontraktionsstresstest (CST), ett icke-stresstest (NST) eller 
biofysisk profilering (BPP) kan vara lämpligt, beroende på graviditetsveckan. Patienter och läkare bör dock vara medvetna om att oligohydramnios kanske inte 
uppträder förrän efter att fostret har ådragit sig irreversibel skada.

Spädbarn med historia avi livmodernexponering för en angiotensin II-receptorantagonist bör observeras noggrant för hypotoni, oliguri och hyperkalemi. Om 
oliguri uppstår, bör uppmärksamheten riktas mot stöd för blodtryck och njurperfusion. Utbytestransfusion eller dialys kan krävas som ett sätt att vända hypotoni 
och/eller ersätta störd njurfunktion.
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5.2 Hypotoni
Telmisartan
Hos patienter med ett aktiverat renin-angiotensinsystem, såsom volym- eller saltfattiga patienter (t.ex. de som behandlas med höga doser diuretika), kan symtomatisk hypotoni uppträda efter 
påbörjad behandling med TWYNSTA tabletter. Antingen korrigera detta tillstånd före administrering av TWYNSTA tabletter, eller påbörja behandlingen under noggrann medicinsk övervakning 
med en reducerad dos.

Om hypotoni inträffar, placera patienten i ryggläge och ge vid behov en intravenös infusion av normal koksaltlösning. Ett övergående hypotensivt svar är inte en 
kontraindikation för ytterligare behandling, som vanligtvis kan fortsätta utan svårighet när blodtrycket har stabiliserats.

Amlodipin
Eftersom vasodilatationen inducerad av amlodipin börjar gradvis, har akut hypotoni sällan rapporterats efter oral administrering. Icke desto mindre observera patienter 
med svår aortastenos noggrant vid administrering av amlodipin, som man bör med alla vasodilatorer.

5.3 Hyperkalemi
Telmisartan
Hyperkalemi kan förekomma hos patienter med ARB, särskilt hos patienter med avancerad njurfunktionsnedsättning, hjärtsvikt, på njurersättningsterapi eller på kaliumtillskott, 
kaliumsparande diuretika, kaliuminnehållande saltersättningsmedel eller andra läkemedel som ökar kaliumnivåerna. Överväg periodiska bestämningar av serumelektrolyter för 
att upptäcka möjliga elektrolytobalanser, särskilt hos patienter i riskzonen.

5.4 Patienter med nedsatt leverfunktion 
Telmisartan
Eftersom majoriteten av telmisartan elimineras genom gallutsöndring, kan patienter med gallvägsobstruktiva störningar eller leverinsufficiens förväntas ha minskat 
clearance. Initiera telmisartan vid låga doser och titrera långsamt hos dessa patienter [se Dosering och administrering (2.5), Användning i specifika populationer (8.6) och 
Klinisk farmakologi (12.3)].

Amlodipin
Amlodipin metaboliseras i stor utsträckning av levern och plasmaelimineringshalveringstiden (t1/2) är 56 timmar hos patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom patienter med nedsatt 
leverfunktion har minskat clearance av amlodipin, påbörja amlodipin eller lägg till amlodipin med 2,5 mg hos patienter med nedsatt leverfunktion. Den lägsta dosen av TWYNSTA är 40/5 mg; 
därför rekommenderas inte initial behandling med TWYNSTA tabletter till patienter med nedsatt leverfunktion [se Användning i specifika populationer (8.6)].

5.5 Nedsatt njurfunktion 
Telmisartan
Som en konsekvens av hämning av renin-angiotensin-aldosteronsystemet, förutse förändringar i njurfunktionen hos känsliga individer. Hos patienter vars njurfunktion kan bero 
på aktiviteten hos renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t.ex. patienter med allvarlig hjärtsvikt eller nedsatt njurfunktion), har behandling med angiotensin-konverterande 
enzym (ACE)-hämmare och angiotensinreceptorantagonister associerats med oliguri och/eller progressiv azotemi och (sällan) med akut njursvikt och/eller död. Liknande 
resultat kan förväntas hos patienter som behandlas med telmisartan [se Klinisk farmakologi (12.3)].

I studier av ACE-hämmare hos patienter med unilateral eller bilateral njurartärstenos observerades ökningar av serumkreatinin eller ureakväve i blodet. Det har inte förekommit någon 
långtidsanvändning av telmisartan hos patienter med unilateral eller bilateral njurartärstenos, men förväntar sig en effekt liknande den som ses med ACE-hämmare.

5.6 Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet
Telmisartan
Som en konsekvens av hämning av renin-angiotensin-aldosteronsystemet har förändringar i njurfunktionen (inklusive akut njursvikt) rapporterats. Dubbel blockad av renin-
angiotensin-aldosteronsystemet (t.ex. genom att lägga till en ACE-hämmare till en angiotensin II-receptorantagonist) bör innefatta noggrann övervakning av njurfunktionen.

ONTARGET-studien inkluderade 25 620 patienter ≥55 år gamla med aterosklerotisk sjukdom eller diabetes med endorganskada, randomiserade dem till endast 
telmisartan, endast ramipril eller kombinationen och följde dem i median 56 månader. Patienter som fick kombinationen telmisartan och ramipril fick ingen 
ytterligare fördel jämfört med monoterapi, men upplevde en ökad incidens av njursvikt (t.ex. akut njursvikt) jämfört med grupper som fick enbart telmisartan 
eller enbart ramipril. Samtidig användning av telmisartan och ramipril rekommenderas inte.

5.7 Risk för hjärtinfarkt eller ökad angina 
Amlodipin
I sällsynta fall har patienter, särskilt de med allvarlig obstruktiv kranskärlssjukdom, utvecklat en dokumenterad ökad frekvens, varaktighet eller svårighetsgrad av angina 
eller akut hjärtinfarkt vid start av behandling med kalciumkanalblockerare eller vid tidpunkten för dosökning. Mekanismen för denna effekt har inte klarlagts.

5.8 Hjärtsvikt
Amlodipin
Övervaka noga patienter med hjärtsvikt.

Amlodipin (5-10 mg per dag) har studerats i en placebokontrollerad studie med 1153 patienter med NYHA klass III eller IV hjärtsvikt på stabila doser av ACE-hämmare, digoxin 
och diuretika. Uppföljningen var minst 6 månader, med ett genomsnitt på cirka 14 månader. Det fanns ingen övergripande negativ effekt på överlevnad eller hjärtsjuklighet 
(enligt definitionen av livshotande arytmi, akut hjärtinfarkt eller sjukhusvistelse för förvärrad hjärtsvikt). Amlodipin har jämförts med placebo i fyra 8 12 veckor långa studier av 
patienter med NYHA klass II/III hjärtsvikt, med totalt 697 patienter. I dessa studier fanns inga tecken på försämring av hjärtsvikt baserat på mått på träningstolerans, NYHA-
klassificering, symtom eller LVEF. I PRAISE-2-studien, 1654 patienter med NYHA klass III (80 %) eller IV (20 %) hjärtsvikt utan tecken på underliggande ischemisk sjukdom, på 
stabila doser av ACE-hämmare (99 %), digitalis (99 %) och diuretika (99 %) randomiserades 1:1 för att få placebo eller amlodipin och följs i medeltal 33 månader. Även om det 
inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan amlodipin och placebo i det primära effektmåttet för dödlighet av alla orsaker (95 % konfidensgränser från 8 % minskning 
till 29 % ökning på amlodipin), fanns det fler rapporter om lungödem hos patienter som fick amlodipin.

6
6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

NEGATIVA REAKTIONER

Eftersom kliniska studier utförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvensen som observerats i de kliniska studierna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvensen i de kliniska studierna av 
ett annat läkemedel och återspeglar kanske inte frekvensen som observerats i praktiken.
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TWYNSTA tabletter
Samtidig användning av telmisartan och amlodipin har utvärderats för säkerhet hos fler än 3700 patienter med hypertoni; cirka 1900 av dessa patienter 
exponerades i minst 6 månader och över 160 av dessa patienter exponerades under minst ett år. Biverkningar har i allmänhet varit milda och övergående och har 
endast sällan krävt att behandlingen avbryts.

I den placebokontrollerade faktoriell designstudie hade populationen som behandlades med en kombination av telmisartan och amlodipin en medelålder på 53 år och 
inkluderade cirka 50 % män, 79 % var kaukasier, 17 % svarta och 4 % asiater. Patienterna fick doser från 20/2,5 mg till 80/10 mg oralt en gång dagligen.

Frekvensen av biverkningar var inte relaterad till kön, ålder eller ras.

De biverkningar som inträffade i den placebokontrollerade faktorstudien hos ≥2 % av patienterna som behandlades med TWYNSTA och med en högre incidens hos TWYNSTA-
behandlade patienter (n=789) än placebobehandlade patienter (n=46) var perifert ödem (4,8) % vs 0 %), yrsel (3,0 % vs 2,2 %), kliniskt betydelsefull ortostatisk hypotoni 
(definierad som en minskning av DBP >10 mmHg och/eller minskning av SBP >20 mmHg) (6,3 % vs 4,3 %) och ryggsmärta (2,2 % mot 0 %). Dessutom var andra biverkningar som 
inträffade hos mer än 1 % av patienterna som behandlades med TWYNSTA-tabletter (n=789) yrsel (2,0 % mot 2,2 % på placebo) och huvudvärk (1,4 % mot 4,3 % på placebo).

I den placebokontrollerade studien med faktoriell design inträffade avbrott på grund av biverkningar hos 2,2 % av alla behandlingsceller hos patienter i de telmisartan/
amlodipinbehandlade patienterna och hos 4,3 % i den placebobehandlade gruppen. De vanligaste orsakerna till att behandlingen med TWYNSTA-tabletter avbröts var perifert ödem, yrsel 
och hypotoni (vardera ≤0,5%).

Perifert ödem är en känd, dosberoende biverkning av amlodipin, men inte av telmisartan. I den faktoriella designstudien var incidensen av perifert ödem under den 8 veckor 
långa, randomiserade, dubbelblinda behandlingsperioden högst med amlodipin 10 mg monoterapi. Incidensen var märkbart lägre när telmisartan användes i kombination 
med amlodipin 10 mg.

Tabell 1: Förekomst av perifert ödem under 8 veckors behandlingsperiod

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
Telmisartan har utvärderats för säkerhet hos fler än 3700 patienter, inklusive 1900 behandlade i över 6 månader och mer än 1300 i över ett år. Biverkningar 
har i allmänhet varit milda och övergående och har endast sällan krävt avbrytande av behandlingen.

I placebokontrollerade studier som involverade 1041 patienter som behandlades med olika doser telmisartan (20-160 mg) i monoterapi i upp till 12 veckor, var en total förekomst av biverkningar 
liknande den för patienterna som behandlades med placebo.

Biverkningar som inträffar med en incidens på ≥1 % hos patienter som behandlats med telmisartan och i en högre frekvens än hos patienter behandlade med placebo, oavsett 
orsakssamband, presenteras i tabell 2.

Tabell 2: Biverkningar som inträffar med en incidens på ≥1 % hos patienter som behandlas med Telmisartan och i en högre frekvens än patienter som behandlas med placebo

Telmisartan
n=1455
%

Placebo
n=380
%

Övre luftvägsinfektion 7 6
Ryggont 3 1
Bihåleinflammation 3 2
Diarre 3 2
Faryngit 1 0

Utöver biverkningarna i tabellen inträffade följande händelser i en frekvens av ≥1 % men var minst lika frekventa i placebogruppen: influensaliknande symtom, dyspepsi, 
myalgi, urinvägsinfektion, buksmärtor, huvudvärk, yrsel, smärta, trötthet, hosta, högt blodtryck, bröstsmärtor, illamående och perifert ödem. Avbrytande av behandlingen på 
grund av biverkningar krävdes hos 2,8 % av 1455 patienter som behandlades med telmisartan-tabletter och 6,1 % av 380 placebopatienter i placebokontrollerade kliniska 
prövningar.

Incidensen av biverkningar var inte dosrelaterad och korrelerade inte med patienternas kön, ålder eller ras.

Incidensen av hosta med telmisartan i 6 placebokontrollerade studier var identisk med den som noterades för placebobehandlade patienter (1,6%).

Utöver de som listas ovan listas nedan biverkningar som inträffade hos >0,3 % av 3500 patienter som behandlats med telmisartan monoterapi i kontrollerade eller öppna 
studier. Det kan inte fastställas om dessa händelser var orsaksrelaterade till telmisartan tabletter:
Autonoma nervsystemet:impotens, ökad svettning, rodnad;Kroppen som helhet:allergi, feber, bensmärta, sjukdomskänsla;Kardiovaskulär:hjärtklappning, 
beroende ödem, angina pectoris, takykardi, benödem, onormalt EKG;CNS:sömnlöshet, somnolens, migrän, svindel, parestesi, ofrivilliga 
muskelsammandragningar, hypoestesi;Gastrointestinala:flatulens, förstoppning, gastrit, kräkningar, muntorrhet, hemorrojder, gastroenterit, enterit, 
gastroesofageal reflux, tandvärk, icke-specifika gastrointestinala störningar;Metabolisk:gikt, hyperkolesterolemi, diabetes mellitus;Muskuloskeletala:artrit, artralgi, 
benkramper;Psykiatrisk:ångest, depression, nervositet;Motståndsmekanism:infektion, svampinfektion, abscess, otitis media;Andningsvägar:astma, bronkit, rinit, 
dyspné, näsblod;Hud: dermatit, hudutslag, eksem, klåda;Urin:urineringsfrekvens, cystit;Kärl:cerebrovaskulär störning; ochSärskilda sinnen:onormal syn, 
konjunktivit, tinnitus, öronvärk.
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Under inledande kliniska studier rapporterades ett enstaka fall av angioödem (bland totalt 3781 behandlade patienter).

Kliniska laboratorieresultat
I placebokontrollerade kliniska prövningar var kliniskt relevanta förändringar i standardlaboratorietestparametrar sällan förknippade med administrering av telmisartan-tabletter. 
Hemoglobin:En mer än 2 g/dL minskning av hemoglobin observerades hos 0,8 % telmisartanpatienter jämfört med 0,3 % placebopatienter. Inga patienter avbröt behandlingen på grund av 
anemi.
Kreatinin:En ökning på 0,5 mg/dL eller mer av kreatinin observerades hos 0,4 % telmisartanpatienter jämfört med 0,3 % placebopatienter. En telmisartanbehandlad patient 
avbröt behandlingen på grund av ökningar av kreatinin och ureakväve i blodet.
Leverenzymer:Enstaka förhöjda leverkemi inträffade hos patienter som behandlades med telmisartan; alla markanta förhöjningar inträffade med en högre frekvens med placebo. Inga 
telmisartanbehandlade patienter avbröt behandlingen på grund av onormal leverfunktion.

Amlodipin
Amlodipin har utvärderats för säkerhet hos mer än 11   000 patienter i amerikanska och utländska kliniska prövningar. De flesta biverkningar som rapporterats under behandling med 
amlodipin var av mild eller måttlig svårighetsgrad. I kontrollerade kliniska prövningar som direkt jämförde amlodipin (n=1730) i doser upp till 10 mg med placebo (n=1250), krävdes avbrytande 
av amlodipin på grund av biverkningar hos endast cirka 1,5 % av amlodipinbehandlade patienterna och var inte signifikant annorlunda från det som ses hos placebobehandlade patienter 
(cirka 1%). De vanligaste biverkningarna var huvudvärk och ödem. Förekomsten (%) av biverkningar som inträffade på ett dosrelaterat sätt presenteras i tabell 3.

Tabell 3: Incidens (%) av dosrelaterade biverkningar med amlodipin vid doser på 2,5 mg, 5,0 mg och 10,0 mg eller placebo

Biverkning Amlodipin 2,5 mg
n=275
%

Amlodipin 5,0 mg
n=296
%

Amlodipin 10,0 mg
n=268
%

Placebo
n=520
%

Ödem 1.8 3.0 10.8 0,6
Yrsel 1.1 3.4 3.4 1.5
Spolning 0,7 1.4 2.6 0,0
Hjärtklappning 0,7 1.4 4.5 0,6

Andra biverkningar som inte var tydligt dosrelaterade men som rapporterades med en incidens på mer än 1 % i placebokontrollerade kliniska prövningar presenteras i 
tabell 4.

Tabell 4: Incidens (%) av biverkningar som inte är tydligt dosrelaterade men rapporterade med en incidens på >1 % i placebokontrollerade kliniska prövningar

Biverkning Amlodipin
n=1730
%

Placebo
n=1250
%

Huvudvärk 7.3 7.8
Trötthet 4.5 2.8
Illamående 2.9 1.9
Buksmärtor 1.6 0,3
Sömnighet 1.4 0,6

Följande händelser inträffade hos <1 % men >0,1 % av patienterna i kontrollerade kliniska prövningar eller under förhållanden med öppna prövningar eller marknadsföringserfarenhet där ett 
orsakssamband är osäkert; de är listade för att uppmärksamma läkaren på ett möjligt förhållande:
Kardiovaskulär:arytmi (inklusive ventrikulär takykardi och förmaksflimmer), bradykardi, bröstsmärta, hypotoni, perifer ischemi, synkope, takykardi, postural yrsel, 
postural hypotension, vaskulit;Centrala och perifera nervsystemet:hypoestesi, perifer neuropati, parestesi, tremor, yrsel; Gastrointestinala:anorexi, förstoppning, 
dyspepsi,** dysfagi, diarré, flatulens, pankreatit, kräkningar, gingival hyperplasi;Allmän:allergisk reaktion, asteni,** ryggsmärta, värmevallningar, sjukdomskänsla, 
smärta, stelhet, viktökning, viktminskning;Muskuloskeletala systemet:artralgi, artros, muskelkramper,** myalgi; Psykiatrisk:sexuell dysfunktion (man** och 
kvinnlig), sömnlöshet, nervositet, depression, onormala drömmar, ångest, depersonalisering;Andningssystem: dyspné,** näsblod;Hud och bihang:angioödem, 
erythema multiforme, pruritus,** utslag,** erytematösa utslag, makulopapulära utslag;Särskilda sinnen:onormal syn, konjunktivit, diplopi, ögonsmärta, tinnitus;
Urinvägarna:miktionsfrekvens, miktionsstörning, natturi;Autonoma nervsystemet:muntorrhet, ökad svettning;Metaboliskt och näringsmässigt:hyperglykemi, törst;
Hemopoetisk:leukopeni, purpura, trombocytopeni.
* * Dessa händelser inträffade hos mindre än 1 % i placebokontrollerade studier, men förekomsten av dessa biverkningar var mellan 1 % och 2 % i alla flerdosstudier.

Följande händelser inträffade hos <0,1 % av patienterna: hjärtsvikt, oregelbunden puls, extrasystoler, missfärgning av huden, urtikaria, torr hud, alopeci, 
dermatit, muskelsvaghet, ryckningar, ataxi, hypertoni, migrän, kall och fuktig hud, apati, agitation amnesi, gastrit, ökad aptit, lös avföring, hosta, rinit, dysuri, 
polyuri, parosmi, smakförvrängning, onormal visuell ackommodation och xeroftalmi.

Andra reaktioner inträffade sporadiskt och kan inte särskiljas från mediciner eller samtidiga sjukdomstillstånd som hjärtinfarkt och angina.

Amlodipin har inte associerats med kliniskt signifikanta förändringar i rutinmässiga laboratorietester. Inga kliniskt relevanta förändringar noterades i serumkalium, 
serumglukos, totala triglycerider, totalkolesterol, HDL-kolesterol, urinsyra, blodkarbamidkväve eller kreatinin.

Amlodipin har använts säkert hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, välkompenserad kongestiv hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, perifer 
kärlsjukdom, diabetes mellitus och onormala lipidprofiler.

Biverkningar som rapporterats för amlodipin för andra indikationer än hypertoni kan finnas i förskrivningsinformationen för Norvasc®.

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring

Följande biverkningar har identifierats efter användning av telmisartan eller amlodipin efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en
befolkning av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering. Beslut om att inkludera 
dessa reaktioner i märkningen baseras vanligtvis på en eller flera av följande faktorer: (1) reaktionens allvar, (2) rapporteringsfrekvens eller (3) styrkan av orsakssamband till telmisartan eller 
amlodipin.
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Telmisartan
De vanligaste spontant rapporterade händelserna inkluderar: huvudvärk, yrsel, asteni, hosta, illamående, trötthet, svaghet, ödem, ansiktsödem, ödem i nedre 
extremiteterna, angioneurotiskt ödem, urtikaria, överkänslighet, ökad svettning, erytem,   bröstsmärtor, förmaksflimmer, kongestiv hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förhöjt 
blodtryck, förvärrat hypertoni, hypotoni (inklusive postural hypotension), hyperkalemi, synkope, dyspepsi, diarré, smärta, urinvägsinfektion, erektil dysfunktion, 
ryggsmärta, buksmärtor, muskelkramper (inklusive benkramper) , myalgi, bradykardi, eosinofili, trombocytopeni, ökad urinsyra, onormal leverfunktion/
leverstörning, nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, anemi och ökad CPK, anafylaktisk reaktion och sensmärta (inklusive tendinit, tenosynovit).

Sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats hos patienter som får angiotensin II-receptorblockerare, inklusive telmisartan.

Amlodipin
Gynekomasti har rapporterats sällan och ett orsakssamband är osäkert. Gulsot och förhöjda leverenzymer (oftast förenlig med kolestas eller hepatit), i vissa 
fall allvarliga nog att kräva sjukhusvistelse, har rapporterats i samband med användning av amlodipin.

7
7.1 Läkemedelsinteraktioner med TWYNSTA tabletter
Farmakokinetiken för amlodipin och telmisartan förändras inte när läkemedlen ges samtidigt.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Inga läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med TWYNSTA tabletter och andra läkemedel, även om studier har utförts med de individuella amlodipin- och 
telmisartankomponenterna i TWYNSTA tabletter, enligt beskrivningen nedan:

7.2 Läkemedelsinteraktioner med Telmisartan
Digoxin:När telmisartan administrerades samtidigt med digoxin, observerades medianökningar av digoxins maximala plasmakoncentration (49 %) och dalkoncentration (20 
%). Det rekommenderas därför att digoxinnivåerna övervakas vid initiering, justering och utsättning av telmisartan för att undvika eventuell över- eller underdigitalisering.

Litium:Reversibla ökningar av serumlitiumkoncentrationer och toxicitet har rapporterats vid samtidig administrering av litium och angiotensin II-
receptorantagonister inklusive telmisartan. Övervaka därför serumlitiumnivåerna vid samtidig användning.

Ramipril och Ramiprilat:Samtidig administrering av telmisartan 80 mg en gång dagligen och ramipril 10 mg en gång dagligen till friska försökspersoner ökar steady-state Cmax

och AUC för ramipril 2,3- respektive 2,1-faldigt, och Cmaxoch AUC för ramiprilat 2,4- respektive 1,5-faldigt. Däremot Cmaxoch AUC för telmisartan minskar med 31 % respektive 16 
%. Vid samtidig administrering av telmisartan och ramipril kan svaret vara högre på grund av de eventuellt additiva farmakodynamiska effekterna av de kombinerade 
läkemedlen, och även på grund av den ökade exponeringen för ramipril och ramiprilat i närvaro av telmisartan. Samtidig administrering av telmisartan och ramipril 
rekommenderas inte.

Andra droger:Samtidig administrering av telmisartan resulterade inte i en kliniskt signifikant interaktion med acetaminofen, amlodipin, glyburid, simvastatin, hydroklortiazid, 
warfarin eller ibuprofen. Telmisartan metaboliseras inte av cytokrom P450-systemet och hade inga effekterin vitropå cytokrom P450-enzymer, förutom viss hämning av 
CYP2C19. Telmisartan förväntas inte interagera med läkemedel som hämmar cytokrom P450-enzymer; det förväntas inte heller interagera med läkemedel som metaboliseras av 
cytokrom P450-enzymer, förutom möjlig hämning av metabolismen av läkemedel som metaboliseras av CYP2C19.

7.3 Läkemedelsinteraktioner med amlodipin
I kliniska prövningar har amlodipin administrerats säkert tillsammans med tiaziddiuretika, betablockerare, angiotensinomvandlande enzymhämmare, långtidsverkande nitrater, 
sublingualt nitroglycerin, digoxin, warfarin, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, antibiotika och orala hypoglykemiska läkemedel.

Följande har inga kliniskt relevanta effekter på farmakokinetiken för amlodipin: cimetidin, grapefruktjuice, Maalox®sildenafil.

Amlodipin har inga kliniskt relevanta effekter på farmakokinetiken eller farmakodynamiken för följande: atorvastatin, digoxin, warfarin.

8
8.1 Graviditet
Teratogena effekter,Graviditetskategorier C (första trimestern) och D (andra och tredje trimestern).Se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1).

ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER

8.3 Ammande mödrar
Telmisartan
Det är inte känt om telmisartan utsöndras i modersmjölk, men telmisartan har visat sig finnas i mjölken hos digivande råttor. På grund av risken för negativa 
effekter på det ammande barnet, besluta om du ska avbryta amningen eller avbryta läkemedlet, med hänsyn till läkemedlets betydelse för modern.

Amlodipin
Det är inte känt om amlodipin utsöndras i modersmjölk. I avsaknad av denna information rekommenderas det att avbryta amningen medan amlodipin 
administreras.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet för TWYNSTA hos pediatriska patienter har inte fastställts.

8.5 Geriatrisk användning

TWYNSTA tabletter
Av det totala antalet 3282 hypertonipatienter som fick en kombination av telmisartan/amlodipin i kliniska studier var 605 (18 %) patienter 65 år eller äldre och av dessa var 88 
(3 %) patienter 75 år och äldre. Inga övergripande skillnader i effekt eller säkerhet för TWYNSTA tabletter observerades i denna patientpopulation.

Telmisartan
Av det totala antalet patienter som fick telmisartan i kliniska studier var 551 (18,6 %) 65 till 74 år och 130 (4,4 %) var 75 år och äldre. Inga övergripande skillnader i 
effektivitet och säkerhet observerades hos dessa patienter jämfört med yngre patienter och annan rapporterad klinisk erfarenhet har inte identifierat skillnader i 
svar mellan äldre och yngre patienter, men större känslighet hos vissa äldre individer kan inte uteslutas.

Amlodipin
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Kliniska studier av amlodipinbesylattabletter inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i åldern 65 år och äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre 
försökspersoner. Annan rapporterad klinisk erfarenhet har inte identifierat skillnader i svar mellan äldre och yngre patienter. I allmänhet bör dosval för en äldre patient vara 
försiktigt, vanligtvis med början i den nedre delen av doseringsintervallet, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, och av samtidig 
sjukdom eller annan läkemedelsbehandling. Äldre patienter har minskat clearance av amlodipin med en resulterande ökning av AUC på cirka 40-60 %, och en lägre initial dos 
kan behövas. Eftersom patienter 75 år och äldre har minskat clearance av amlodipin, påbörja amlodipin eller lägg till amlodipin 2,5 mg till telmisartan. Den lägsta dosen av 
TWYNSTA är 40/5 mg; därför rekommenderas inte initial behandling med TWYNSTA tabletter till patienter 75 år och äldre [se Dosering och administrering (2.5)].

8.6 Leverinsufficiens
Övervaka noggrant och upptitrera långsamt hos patienter med gallvägsobstruktiva störningar eller leverinsufficiens [se Dosering och administrering (2) och Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.3)]. Eftersom patienter med nedsatt leverfunktion har minskat clearance av amlodipin, starta amlodipin eller lägg till amlodipin 2,5 mg till telmisartan. Den lägsta 
dosen av TWYNSTA är 40/5 mg; därför rekommenderas inte initial behandling med TWYNSTA tabletter till patienter med nedsatt leverfunktion [se Dosering och administrering (2.5)].

8.7 Race
Omfattningen av blodtryckssänkningen hos svarta patienter närmade sig den som observerades hos icke-svarta patienter, men antalet svarta patienter var begränsat (237 av 1461 
patienter).

10
Telmisartan
Begränsade data finns tillgängliga med avseende på överdosering hos människor. De mest sannolika manifestationerna av överdosering med telmisartan tabletter är 
hypotoni, yrsel och takykardi; bradykardi kan uppstå från parasympatisk (vagal) stimulering. Om symtomatisk hypotoni skulle uppstå, bör understödjande behandling sättas 
in. Telmisartan avlägsnas inte genom hemodialys.

ÖVERDOSERING

Amlodipin
Enstaka orala doser av amlodipinmaleat motsvarande 40 mg/kg och 100 mg/kg amlodipin hos möss respektive råttor orsakade dödsfall. Enstaka orala doser motsvarande 4 eller mer mg/kg 
amlodipin till hundar (11 eller fler gånger den maximala rekommenderade humandosen på en mg/m2basis) orsakade en markant perifer vasodilatation och hypotoni.

Överdosering kan förväntas orsaka överdriven perifer vasodilatation med markant hypotoni. Hos människor är erfarenheten av avsiktlig överdosering av amlodipin 
begränsad. Rapporter om avsiktlig överdosering inkluderar en patient som fick i sig 250 mg och var asymtomatisk och inte lades in på sjukhus; en annan (120 mg) 
som lades in på sjukhus genomgick magsköljning och förblev normotensiv; den tredje (105 mg) lades in på sjukhus och hade hypotoni (90/50 mmHg) som 
normaliserades efter plasmaexpansion. Ett fall av oavsiktlig överdosering av läkemedel har dokumenterats hos en 19 månader gammal man som fick i sig 30 mg 
amlodipin (cirka 2 mg/kg). Under akutmottagningen var vitala tecken stabila utan tecken på hypotoni, men en hjärtfrekvens på 180 slag/min. Ipecac administrerades 
3.

Om massiv överdos skulle inträffa, bör aktiv hjärt- och andningsövervakning sättas in. Täta blodtrycksmätningar är viktiga. Om hypotoni skulle uppstå, bör 
kardiovaskulärt stöd, inklusive höjning av extremiteterna och noggrann administrering av vätska, påbörjas. Om hypotoni inte svarar på dessa konservativa åtgärder, 
bör administrering av vasopressorer (såsom fenylefrin) övervägas med hänsyn till cirkulationsvolym och urinproduktion. Intravenöst kalciumglukonat kan hjälpa till 
att vända effekterna av kalciuminträdesblockad. Eftersom amlodipin är starkt proteinbundet är det inte troligt att hemodialys är till nytta.

11
TWYNSTA är en fast doskombination av telmisartan och amlodipin.

BESKRIVNING

TWYNSTA tabletter innehåller telmisartan, en icke-peptid angiotensin II-receptor (typ AT)1) antagonist. Telmisartan är ett vitt till svagt gulaktigt fast ämne. Det är 
praktiskt taget olösligt i vatten och i pH-intervallet 3 till 9, svårlösligt i stark syra (förutom olösligt i saltsyra) och lösligt i stark bas. Telmisartan beskrivs kemiskt som 
4'-[(1,4'-dimetyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-bensimidazol]-1'-yl)metyl]-[1,1'-bifenyl] -2-karboxylsyra. Dess empiriska formel är C33H30N4O2och dess strukturformel är:

CH3

N CH3

N N
O ÅH

N
CH

3

TWYNSTA tabletter innehåller besylatsaltet av amlodipin, en dihydropyridin-kalciumkanalblockerare (CCB). Amlodipinbesylat är ett vitt till blekgult 
kristallint pulver, lätt lösligt i vatten och svårlösligt i etanol. Amlodipinbesylats kemiska namn är 3-etyl-5-metyl(4RS)-2-[(2-aminoetoxi)metyl]-4-(2-
klorfenyl)-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylatbensensulfonat . Dess empiriska formel är C20H25ClN2O5•C6H6O3S och dess strukturformel är:
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TWYNSTA tabletter är formulerade i fyra styrkor för oral administrering med en kombination av amlodipinbesylat, motsvarande 5 mg eller 10 mg eller amlodipin fribas, med 40 
mg eller 80 mg eller telmisartan tillhandahålls i följande fyra kombinationer: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg och 80/10 mg.

TWYNSTA tabletter innehåller även följande inaktiva ingredienser: natriumhydroxid, povidon, meglumin, sorbitol, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, 
förgelatinerad stärkelse, majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid, svart järnoxid, gul järnoxid och FD&C blå #1.

TWYNSTA tabletter är hygroskopiska och kräver skydd mot fukt.

TWYNSTA tabletter kräver skydd mot ljus.

12
12.1 Verkningsmekanism

KLINISK FARMAKOLOGI

Telmisartan
Angiotensin II bildas från angiotensin I i en reaktion som katalyseras av angiotensin-omvandlande enzym (ACE, kininas II). Angiotensin II är det huvudsakliga pressormedlet i 
renin-angiotensinsystemet, med effekter som inkluderar vasokonstriktion, stimulering av syntes och frisättning av aldosteron, hjärtstimulering och renal reabsorption av 
natrium. Telmisartan blockerar de vasokonstriktor- och aldosteronutsöndrande effekterna av angiotensin II genom att selektivt blockera bindningen av angiotensin II till AT1

receptor i många vävnader, såsom vaskulär glatt muskulatur och binjuren. Dess verkan är därför oberoende av vägarna för angiotensin II-syntes.

Det finns också en AT2receptor som finns i många vävnader, men AT2är inte känt för att vara associerat med kardiovaskulär homeostas. Telmisartan har mycket större 
affinitet (>3 000 gånger) för AT1receptor än för AT2receptor.

Blockad av renin-angiotensin-systemet med ACE-hämmare, som hämmar biosyntesen av angiotensin II från angiotensin I, används i stor utsträckning vid behandling av 
hypertoni. ACE-hämmare hämmar också nedbrytningen av bradykinin, en reaktion som också katalyseras av ACE. Eftersom telmisartan inte hämmar ACE (kininas II), påverkar 
det inte svaret på bradykinin. Huruvida denna skillnad har klinisk relevans är ännu inte känt. Telmisartan binder inte till eller blockerar andra hormonreceptorer eller 
jonkanaler som är kända för att vara viktiga för kardiovaskulär reglering.

Blockad av angiotensin II-receptorn hämmar den negativa regulatoriska återkopplingen av angiotensin II på reninsekretion, men den resulterande ökade 
plasmareninaktiviteten och cirkulerande angiotensin II-nivåer övervinner inte effekten av telmisartan på blodtrycket.

Amlodipin
Amlodipin är en dihydropyridin-kalciumkanalblockerare som hämmar det transmembrana inflödet av kalciumjoner till vaskulär glatt muskulatur och hjärtmuskel. 
Experimentella data tyder på att amlodipin binder till både dihydropyridin och nondihydropyridinbindningsställen. De kontraktila processerna hos hjärtmuskeln och vaskulär 
glatt muskulatur är beroende av rörelsen av extracellulära kalciumjoner in i dessa celler genom specifika jonkanaler. Amlodipin hämmar kalciumjoninflödet över 
cellmembranen selektivt, med en större effekt på vaskulära glatta muskelceller än på hjärtmuskelceller. Negativa inotropa effekter kan upptäckas in vitromen sådana effekter 
har inte setts hos intakta djur vid terapeutiska doser. Serumkalciumkoncentrationen påverkas inte av amlodipin. Inom det fysiologiska pH-intervallet är amlodipin en joniserad 
förening (pKa=8,6), och dess kinetiska interaktion med kalciumkanalreceptorn kännetecknas av en gradvis hastighet av association och dissociation med 
receptorbindningsstället, vilket resulterar i en gradvis insättande effekt.

Amlodipin är en perifer arteriell vasodilator som verkar direkt på vaskulär glatt muskulatur för att orsaka en minskning av perifert vaskulärt motstånd och sänkning av 
blodtrycket.

12.2 Farmakodynamik
TWYNSTA tabletter
TWYNSTA tabletter har visat sig vara effektiva för att sänka blodtrycket. TWYNSTA är en kombination av två läkemedel med antihypertensiva egenskaper: en 
dihydropyridinkalciumantagonist (kalciumjonantagonist eller långsamkanalblockerare), amlodipinbesylat och en angiotensin II-receptorblockerare, telmisartan.

Både telmisartan och amlodipin sänker blodtrycket genom att minska det perifera motståndet men genom komplementära mekanismer.

Telmisartan
Hos normala frivilliga hämmade en dos av telmisartan 80 mg pressorsvaret på en intravenös infusion av angiotensin II med cirka 90 % vid maximala 
plasmakoncentrationer med cirka 40 % hämning som kvarstår i 24 timmar.

Plasmakoncentrationen av angiotensin II och plasmareninaktivitet (PRA) ökade på ett dosberoende sätt efter engångsadministrering av telmisartan till friska 
försökspersoner och upprepad administrering till hypertonipatienter. Administrering en gång dagligen av upp till 80 mg telmisartan till friska försökspersoner påverkade 
inte plasmaaldosteronkoncentrationerna. I multipeldosstudier med hypertensiva patienter fanns inga kliniskt signifikanta förändringar i elektrolyter (serumkalium eller 
natrium) eller i metabolisk funktion (inklusive serumnivåer av kolesterol, triglycerider, HDL, LDL, glukos eller urinsyra).
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Hos 30 hypertonipatienter med normal njurfunktion som behandlades i 8 veckor med telmisartan 80 mg eller telmisartan 80 mg i kombination med hydroklortiazid 12,5 mg, fanns det inga 
kliniskt signifikanta förändringar från baslinjen i renalt blodflöde, glomerulär filtrationshastighet, filtrationsfraktion, renovaskulärt motstånd, eller kreatininclearance.

Amlodipin
Efter administrering av terapeutiska doser till patienter med hypertoni ger amlodipin vasodilatation som resulterar i en sänkning av liggande och stående blodtryck. Dessa 
sänkningar av blodtrycket åtföljs inte av en signifikant förändring i hjärtfrekvens eller katekolaminnivåer i plasma vid kronisk dosering. Även om akut intravenös administrering 
av amlodipin sänker arteriellt blodtryck och ökar hjärtfrekvensen i hemodynamiska studier av patienter med kronisk stabil angina, ledde kronisk oral administrering av 
amlodipin i kliniska prövningar inte till kliniskt signifikanta förändringar i hjärtfrekvens eller blodtryck hos normotensiva patienter med angina.

Med kronisk administrering en gång dagligen bibehålls den antihypertensiva effekten i minst 24 timmar. Plasmakoncentrationer korrelerar med effekt hos både unga och äldre 
patienter. Storleken på sänkningen av blodtrycket med amlodipin är också korrelerad med höjden av höjningen före behandling; Således hade individer med måttlig hypertoni 
(diastoliskt tryck 105–114 mmHg) cirka 50 % högre svar än patienter med mild hypertoni (diastoliskt tryck 90–104 mmHg). Normotensiva försökspersoner upplevde ingen kliniskt 
signifikant förändring i blodtrycket (+1/-2 mmHg).

Hos hypertensiva patienter med normal njurfunktion resulterade terapeutiska doser av amlodipin i en minskning av det renala vaskulära motståndet och en ökning av glomerulär 
filtrationshastighet och effektivt renalt plasmaflöde utan förändring i filtrationsfraktion eller proteinuri.

Liksom med andra kalciumkanalblockerare har hemodynamiska mätningar av hjärtfunktionen i vila och under träning (eller pacing) hos patienter med normal kammarfunktion 
som behandlats med amlodipin generellt visat en liten ökning av hjärtindex utan signifikant inverkan på dP/dt eller på vänster kammare. slutdiastoliskt tryck eller volym. I 
hemodynamiska studier har amlodipin inte associerats med en negativ inotrop effekt när det administreras i det terapeutiska dosintervallet till intakta djur och människor, inte 
ens när det administreras samtidigt med betablockerare till människor. Liknande fynd har emellertid observerats hos normala eller välkompenserade patienter med hjärtsvikt 
med medel som har signifikant negativ inotropisk effekt.

Amlodipin förändrar inte sinoatrial nodal funktion eller atrioventrikulär ledning hos intakta djur eller människor. Hos patienter med kronisk stabil angina förändrade intravenös 
administrering av 10 mg inte signifikant AH- och HV-överledning och sinusknutans återhämtningstid efter pacing. Liknande resultat erhölls hos patienter som fick amlodipin och 
samtidigt betablockerare. I kliniska studier där amlodipin administrerades i kombination med betablockerare till patienter med antingen hypertoni eller angina, observerades 
inga biverkningar av elektrokardiografiska parametrar. I kliniska prövningar med enbart anginapatienter förändrade amlodipinbehandling inte elektrokardiografiska intervall 
eller producerade högre grader av AV-block.

Amlodipin har andra indikationer än hypertoni som finns i Norvasc® bipacksedeln.

12.3 Farmakokinetik
TWYNSTA tabletter
Farmakokinetiken för amlodipin och telmisartan när de kombineras liknar farmakokinetiken för amlodipin och telmisartan när de administreras separat.

Efter administrering av TWYNSTA 80/10 mg tablett med en fettrik måltid, den totala ytan under plasmakoncentration-tid-kurvan (AUC) och Cmaxför telmisartan 
minskade med cirka 24 % respektive 60 %. För amlodipin, AUC och Cmaxhar inte ändrats [se Dosering och administrering (2.1)].

Telmisartan
Efter oral administrering, toppkoncentrationer (Cmax) av telmisartan nås inom 0,5–1 timme efter dosering. Mat minskar biotillgängligheten av telmisartan något, med en 
minskning av arean under plasmakoncentration-tidkurvan (AUC) med cirka 6 % med 40 mg tabletten och cirka 20 % efter en 160 mg dos. Den absoluta biotillgängligheten för 
telmisartan är dosberoende. Vid 40 och 160 mg var biotillgängligheten 42 % respektive 58 %. Farmakokinetiken för oralt administrerat telmisartan är olinjär över dosintervallet 
20-160 mg, med större än proportionella ökningar av plasmakoncentrationer (Cmaxoch AUC) med ökande doser. Telmisartan visar bi-exponentiell sönderfallskinetik med en 
terminal halveringstid på cirka 24 timmar. Lägsta plasmakoncentrationer av telmisartan vid dosering en gång dagligen är cirka 10-25 % av maximala plasmakoncentrationer. 
Telmisartan har ett ackumuleringsindex i plasma på 1,5 till 2,0 vid upprepad dosering en gång dagligen.

Amlodipin
Maximala plasmakoncentrationer av amlodipin uppnås 6-12 timmar efter administrering av enbart amlodipin. Absolut biotillgänglighet har uppskattats till mellan 64 % och 90 
%. Biotillgängligheten av amlodipin förändras inte av närvaron av mat.

Eliminering av amlodipin från plasma är bifasisk med en terminal halveringstid på cirka 30-50 timmar. Steady state plasmanivåer av amlodipin uppnås efter 7-8 dagars på 
varandra följande dagliga doseringar.

Distribution
Telmisartan
Telmisartan är starkt bundet till plasmaproteiner (>99,5%), främst albumin och α1- surt glykoprotein. Plasmaproteinbindningen är konstant över det koncentrationsintervall 
som uppnås med rekommenderade doser. Distributionsvolymen för telmisartan är cirka 500 liter, vilket indikerar ytterligare vävnadsbindning.

Amlodipin
Den skenbara distributionsvolymen för amlodipin är 21 l/kg. Ungefär 93 % av cirkulerande amlodipin är bundet till plasmaproteiner hos hypertonipatienter.

Metabolism och eliminering 
Telmisartan
Efter antingen intravenös eller oral administrering av14C-märkt telmisartan, det mesta av den administrerade dosen (>97%) eliminerades oförändrad i feces via 
gallutsöndring; endast små mängder hittades i urinen (0,91 % respektive 0,49 % av den totala radioaktiviteten).

Telmisartan metaboliseras genom konjugering för att bilda en farmakologiskt inaktiv acylglukuronid; glukuroniden i modersubstansen är den enda metaboliten som har 
identifierats i human plasma och urin. Efter en engångsdos representerar glukuroniden cirka 11 % av den uppmätta radioaktiviteten i plasma. Cytokrom P450 isoenzymer är 
inte involverade i metabolismen av telmisartan.

Total plasmaclearance för telmisartan är >800 ml/min. Terminal halveringstid och totalt clearance verkar vara oberoende av dos.

Amlodipin
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Amlodipin omvandlas i stor utsträckning (cirka 90 %) till inaktiva metaboliter via levermetabolism med 10 % av modersubstansen och 60 % av metaboliterna utsöndras i urinen.

Särskilda populationer
Njurinsufficiens
Telmisartan: Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. Telmisartan avlägsnas inte från blodet genom hemofiltrering [se Varningar och försiktighetsåtgärder 
(5.5)].

Amlodipin: Farmakokinetiken för amlodipin påverkas inte signifikant av nedsatt njurfunktion. Patienter med njursvikt kan därför få den vanliga initialdosen.

Leverinsufficiens
Telmisartan: Hos patienter med leverinsufficiens ökar plasmakoncentrationerna av telmisartan och den absoluta biotillgängligheten närmar sig 100 % [se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.4) och Användning i specifika populationer (8.5)].

Amlodipin: Patienter med leverinsufficiens har minskat clearance av amlodipin med en resulterande ökning av AUC på cirka 40 % till 60 %. Börja därför med en låg 
initial dos av amlodipin.

Kön
Plasmakoncentrationerna av telmisartan är i allmänhet 2–3 gånger högre hos kvinnor än hos män. I kliniska prövningar har dock inga signifikanta ökningar av 
blodtryckssvaret eller incidensen av ortostatisk hypotoni påträffats hos kvinnor. Ingen dosjustering är nödvändig.

Geriatriska patienter
Telmisartan: Telmisartans farmakokinetik skiljer sig inte mellan äldre och de yngre än 65 år [se Dosering och administrering (2.1)].

Amlodipin: Äldre patienter har minskat clearance av amlodipin med en resulterande ökning av AUC på cirka 40 % till 60 %. Börja därför med en låg initial dos av 
amlodipin [se Dosering och administrering (2.5)].

13
13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet

ONKLINISK TOXIKOLOGI

Telmisartan
Det fanns inga tecken på karcinogenicitet när telmisartan administrerades i kosten till möss och råttor i upp till 2 år. De högsta doserna som administreras till möss (1000 mg/
kg/dag) och råttor (100 mg/kg/dag) är på en mg/m2bas, cirka 59 respektive 13 gånger den maximala rekommenderade humandosen (MRHD) av telmisartan. Samma doser har 
visat sig ge en genomsnittlig systemisk exponering för telmisartan >100 gånger respektive >25 gånger den systemiska exponeringen hos människor som får MRHD (80 mg/
dag).

Genotoxicitetsanalyser avslöjade inga telmisartanrelaterade effekter vare sig på gen- eller kromosomnivå. Dessa analyser inkluderade bakteriella mutagenitetstester med 
SalmonellaochE coli(Ames), ett genmutationstest med V79-celler från kinesisk hamster, ett cytogenetiskt test med humana lymfocyter och ett mikrokärntest på mus.

Inga läkemedelsrelaterade effekter på reproduktionsförmågan hos han- och honråttor noterades vid 100 mg/kg/dag (den högsta administrerade dosen), cirka 13 gånger, på en mg/m2bas, 
MRHD för telmisartan. Denna dos hos råtta resulterade i en genomsnittlig systemisk exponering (telmisartan AUC bestämd på dag 6 av dräktigheten) minst 50 gånger den genomsnittliga 
systemiska exponeringen hos människor vid MRHD (80 mg/dag).

Amlodipin
Råttor och möss som behandlats med amlodipinmaleat i kosten i upp till två år, vid koncentrationer beräknade för att ge dagliga dosnivåer på 0,5, 1,25 och 2,5 mg amlodipin/kg/
dag, visade inga tecken på en cancerogen effekt av läkemedlet. För musen var den högsta dosen, på mg/m2bas, liknande den maximala rekommenderade humandosen [MRHD] 
på 10 mg amlodipin/dag. För råttan var den högsta dosen på en mg/m2ungefär två och en halv gånger MRHD. (Beräkningar baserade på en patient på 60 kg.)

Mutagenicitetsstudier utförda med amlodipinmaleat visade inga läkemedelsrelaterade effekter vare sig på gen- eller kromosomnivå.

Det fanns ingen effekt på fertiliteten hos råttor som behandlats oralt med amlodipinmaleat (hanar i 64 dagar och honor i 14 dagar före parning) vid doser upp till 10 mg 
amlodipin/kg/dag (cirka 10 gånger MRHD på 10 mg/dag). dag på en mg/m2grund).

13.3 Utvecklingstoxicitet 
Telmisartan
Inga teratogena effekter observerades när telmisartan administrerades till dräktiga råttor i orala doser på upp till 50 mg/kg/dag och till dräktiga kaniner i orala doser upp till 45 
mg/kg/dag. Hos kaniner observerades embryodödlighet associerad med maternell toxicitet (minskad kroppsviktsökning och födokonsumtion) vid 45 mg/kg/dag [cirka 12 
gånger den maximala rekommenderade humandosen (MRHD) på 80 mg på en mg/m2grund]. Hos råttor, maternellt toxiska (minskning av kroppsviktsökning och 
födokonsumtion) telmisartan doser på 15 mg/kg/dag (ca 1,9 gånger MRHD på en mg/m)2basis), administrerade under sen dräktighet och amning, observerades ge negativa 
effekter hos nyfödda, inklusive minskad livsduglighet, låg födelsevikt, försenad mognad och minskad viktökning. Telmisartan har visats vara närvarande i råttfoster under sen 
dräktighet och i råttmjölk. Doserna utan observerad effekt för utvecklingstoxicitet hos råttor och kaniner, 5 respektive 15 mg/kg/dag, är cirka 0,64 och 3,7 gånger, på en mg/m2

bas, den maximala rekommenderade humandosen av telmisartan (80 mg/dag).

Amlodipin
Inga tecken på teratogenicitet eller annan embryo-/fostertoxicitet hittades när gravida råttor och kaniner behandlades oralt med amlodipinmaleat i doser på upp till 10 mg 
amlodipin/kg/dag (ca 10 respektive 20 gånger den maximala rekommenderade humana dosen [MRHD] ] av 10 mg amlodipin på en mg/m2bas) under deras respektive perioder 
av större organogenes. (Beräkningar baserade på en patientvikt på 60 kg.) Kullstorleken minskade dock signifikant (med cirka 50 %) och antalet intrauterina dödsfall ökade 
signifikant (ca 5-faldigt) för råttor som fick amlodipinmaleat i en dos motsvarande 10 mg amlodipin/kg/dag i 14 dagar före parning och under hela parning och dräktighet. 
Amlodipinmaleat har visat sig förlänga både dräktighetsperioden och förlossningens varaktighet hos råttor vid denna dos.

14
14.1 TWYNSTA tabletter
Effekten av TWYNSTA tabletter för behandling av hypertoni studerades i 1 placebokontrollerad och 2 aktiv kontrollerad prövning.

KLINISKA STUDIER
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En 8-veckors multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad faktoriell studie med parallella grupper på patienter med mild till svår 
hypertoni genomfördes för att fastställa om behandling med TWYNSTA var effektivare för att sänka blodtrycket jämfört med respektive monoterapi. 
Studien randomiserade 1461 patienter med systoliskt blodtryck vid baslinjen mellan 117 och 179 mmHg (medelvärde 153 mmHg) och ett diastoliskt 
blodtryck vid baslinjen mellan 90 och 119 (medelvärde 102 mmHg) till en av de 16 behandlingsarmarna. Patienter som tilldelats amlodipin 10 mg började 
med amlodipin 5 mg eller kombinationer därav under de första två veckorna.

Tabell 6: Placebo-subtraherad medelförändring från baslinjen i sittande systoliskt/diastoliskt blodtryck (mmHg): 
Kombinationsterapi vs monoterapikomponenter

Amlodipin, 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

Merparten av den antihypertensiva effekten av telmisartan/amlodipin-kombinationen uppnåddes inom 2 veckor efter påbörjad behandling. Hos patienter som fick en 
kombination av telmisartan/amlodipin observerades signifikant större sänkningar av sittande diastoliska och systoliska blodtryck jämfört med patienter som behandlades 
med respektive monoterapi vid varje bedömning (vecka 2, 4, 6 och 8).

Den antihypertensiva effekten av TWYNSTA tabletter var liknande hos patienter ≥65 år än under 65 år, hos manliga och kvinnliga patienter och hos patienter med och utan 
diabetes.

Omfattningen av blodtryckssänkningen hos svarta patienter närmade sig den som observerades hos icke-svarta patienter, men antalet svarta patienter var begränsat (237 av 1461 
patienter).

Automatisk ambulatorisk blodtrycksövervakning (ABPM) utförd i en undergrupp av 562 patienter bekräftade resultaten som setts med systoliska och diastoliska blodtryckssänkningar på 
kliniken under hela 24-timmarsdoseringsperioden.

I en dubbelblind, aktivt kontrollerad studie fick totalt 1097 patienter med mild till svår hypertoni (medelvärde för systoliskt/diastoliskt BP 149,5/96,6 mmHg) som inte var 
tillräckligt kontrollerade med amlodipin 5 mg TWYNSTA (40/5 mg eller 80/5 mg) eller amlodipin enbart (5 mg eller 10 mg). Efter 8 veckors administrering var var och en av 
kombinationsbehandlingarna statistiskt signifikant överlägsen både amlodipinmonoterapidoserna när det gäller att sänka diastoliskt och systoliskt blodtryck. Ödemrelaterade 
händelser (perifert ödem, generaliserat ödem och ödem) hos patienter som fick TWYNSTA (40/5 mg eller 80/5 mg) var signifikant lägre jämfört med patienter som fick 
amlodipin 10 mg (4,3 % respektive 27,2 %). .

Tabell 7: Effekt på sittande systoliskt/diastoliskt blodtryck: Kombinationsterapi vs monoterapi

Behandlingsgrupp Genomsnittlig förändring1 Skillnad från amlodipin 5mg Skillnad från amlodipin 10mg

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*
Amlodipin 5 mg; n=255 - 6,2 / -5,7 -- - - - - -

Amlodipin 10 mg; n=261 - 11,1 / -8,0 -- - -- -
*p<0,05
1Genomsnittlig förändring från baslinjen vid vecka 8 i sittande systoliskt/diastoliskt blodtryck

I en andra dubbelblind, aktivt kontrollerad studie fick totalt 947 patienter med mild till svår hypertoni (medelvärde för systoliskt/diastoliskt BP 147,5/95,6 mmHg) som inte var 
tillräckligt kontrollerade med amlodipin 10 mg TWYNSTA (40/10 mg) eller 80/10 mg) eller enbart amlodipin (10 mg). Efter 8 veckor var var och en av 
kombinationsbehandlingarna statistiskt signifikant överlägsen amlodipin monoterapi när det gäller att sänka diastoliskt och systoliskt blodtryck.

Tabell 8: Effekt på sittande systoliskt/diastoliskt blodtryck: Kombinationsterapi vs monoterapi

Behandlingsgrupp Genomsnittlig förändring1 Skillnad från amlodipin 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*
Amlodipin 10 mg; n=305 - 7,4 / -6,5 -- -

*p<0,05
1Genomsnittlig förändring från baslinjen vid vecka 8 i sittande systoliskt/diastoliskt blodtryck

14.2 Telmisartan
De antihypertensiva effekterna av telmisartan har visats i sex huvudsakliga placebokontrollerade kliniska prövningar som studerar ett intervall på 20-160 mg; en av dessa 
undersökte de antihypertensiva effekterna av telmisartan och hydroklortiazid i kombination. Studierna involverade totalt 1773 patienter med mild till måttlig hypertoni 
(diastoliskt blodtryck på 95-114 mmHg), av vilka 1031 behandlades med telmisartan. Efter administrering en gång dagligen av telmisartan var storleken på 
blodtryckssänkningen från baslinjen efter placebosubtraktion ungefär (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg för 20 mg, 9-13/6-8 mmHg för 40 mg och 12- 13/7-8 mmHg för 80 mg. Större 
doser (upp till 160 mg) verkade inte orsaka en ytterligare sänkning av blodtrycket.

Vid påbörjande av antihypertensiv behandling med telmisartan sänktes blodtrycket efter den första dosen, med en maximal minskning med cirka 4 veckor. När behandlingen 
med telmisartan-tabletter upphörde, återgick blodtrycket gradvis till utgångsvärdena under en period av flera dagar till en vecka. Under långtidsstudier (utan placebokontroll) 
verkade effekten av telmisartan bibehållas i upp till minst ett år. Den antihypertensiva effekten av telmisartan påverkas inte av patientens ålder, kön, vikt eller body mass index. 
Blodtryckssvaret hos svarta patienter (vanligtvis en lågreninpopulation) är märkbart mindre än hos kaukasiska patienter. Detta har varit sant för de flesta, men inte alla, 
angiotensin II-antagonister och ACE-hämmare.

I en kontrollerad studie gav tillägget av telmisartan till hydroklortiazid en ytterligare dosrelaterad sänkning av blodtrycket som var liknande till den sänkning som 
uppnåddes med telmisartan monoterapi. Hydroklortiazid hade också en ökad blodtryckseffekt när den lades till telmisartan.
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Början av antihypertensiv aktivitet inträffar inom 3 timmar efter administrering av en oral singeldos. Vid doser på 20, 40 och 80 mg bibehålls den antihypertensiva effekten av 
administrering en gång dagligen av telmisartan under hela 24-timmars dosintervallet. Med automatiserad ambulatorisk blodtrycksövervakning och konventionella 
blodtrycksmätningar var 24-timmars dal-till-topp-förhållandet för 40-80 mg doser telmisartan 70-100 % för både systoliskt och diastoliskt blodtryck. Incidensen av symtomatisk 
ortostas efter den första dosen i alla kontrollerade studier var låg (0,04%).

Det förekom inga förändringar i hjärtfrekvensen hos patienter som behandlades med telmisartan i kontrollerade studier.

14.3 Amlodipin
Den antihypertensiva effekten av amlodipin har visats i totalt 15 dubbelblinda, placebokontrollerade, randomiserade studier med 800 patienter på amlodipin och 
538 på placebo. En gång daglig administrering gav statistiskt signifikanta placebokorrigerade sänkningar av liggande och stående blodtryck 24 timmar efter 
dosering, i genomsnitt cirka 12/6 mmHg i stående ställning och 13/7 mmHg i liggande ställning hos patienter med mild till måttlig hypertoni. Upprätthållande av 
blodtryckseffekten under 24-timmarsdoseringsintervallet observerades, med liten skillnad i topp- och daleffekt.

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING
TWYNSTA-tabletter finns tillgängliga som oval, bikonvex, oval, bikonvex tablett, som innehåller telmisartan och amlodipin i styrkorna som beskrivs nedan. TWYNSTA 
tabletter är präglade med en BOEHRINGER INGELHEIM-symbol och en individuell produkt tablettkod på ena sidan. TWYNSTA tabletter tillhandahålls för oral 
administrering i följande styrkor och förpackningskonfigurationer:

Tablettstyrka (telmisartan/
amlodipinekvivalent) mg

Paket
Konfiguration

NDC# Produktkod

40/5 mg Blister med 30 st

Blister på 90
0597-0124-37
0597-0124-29

Al

40/10 mg Blister med 30 st

Blister på 90
0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 mg Blister med 30 st

Blister på 90
0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 mg Blister med 30 st

Blister på 90
0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Lagring
Förvara vid 25°C (77°F); utflykter tillåtna till 15°–30°C (59°–86°F)[se USP-kontrollerad rumstemperatur]. Ta inte bort från blister förrän omedelbart före 
administrering. Skydda mot fukt och ljus.

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING Se 
FDA-godkänd patientmärkning (17.2).

17.1 Graviditet
Informera kvinnliga patienter i fertil ålder om konsekvenserna av exponering för läkemedel som verkar på renin-angiotensinsystemet. Råda dessa patienter att rapportera graviditeter 
till sina läkare så snart som möjligt [se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

17.2 FDA-godkänd patientmärkning
Patientmärkning tillhandahålls som en avrivningsbroschyr i slutet av denna förskrivningsinformation.

Norvasc är ett registrerat varumärke som tillhör Pfizer, Inc. 

Maalox är ett registrerat varumärke som tillhör Novartis.

Levererad av:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 USA

Licensierad från: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Tyskland

©Copyright 2009 Boehringer Ingelheim International GmbH. ALLA 
RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS

TWNYSTA tabletter omfattas av US Patent No. 5,591,762
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