
ÖNEMLİ BİLGİLER Bu önemli noktalar, TWYNSTA'yı güvenli ve 
etkili bir şekilde kullanmak için gereken tüm bilgileri içermez. 
TWYNSTA® için tam reçete bilgilerine bakın

. (telmisartan/amlodipin) Tabletler
İlk ABD Onayı: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE DAYANIKLILIKLARI----------------------
• Tabletler: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLAR------------------ ------------
• Hiçbiri

TWYNSTA
UYARI: GEBELİKTE KULLANIMDAN KAÇININ

Tam kutulu uyarı için tam reçete bilgilerine bakın.
Hamilelik tespit edildiğinde, mümkün olan en kısa sürede TWYNSTA'yı bırakın. 
Doğrudan renin-anjiyotensin sistemine etki eden ilaçlar gelişmekte olan fetüste 
yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER ------------------------
• Fetal veya neonatal maruziyetten kaçının (5.1)
• Hipotansiyon: Tedaviye başlamadan önce herhangi bir hacim veya tuz eksikliğini 

düzeltin. Hipotansiyonun belirti ve semptomlarını gözlemleyin. (5.2)
• Hepatik (5.4) veya şiddetli böbrek yetmezliği (5.5) olan hastalarda yavaş titre 

edin.
• Kalp yetmezliği: Kötüleşme için monitör (5.8)
• Bir ACE inhibitörü ve anjiyotensin reseptör blokerinin eşzamanlı kullanımından 

kaçının (5.6)
• Miyokard enfarktüsü: Nadiren, şiddetli obstrüktif koroner arter 

hastalığı olan hastalarda KKB başlatılması miyokard enfarktüsünü 
veya artmış anjini hızlandırabilir (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI------------------- --------
• TWYNSTA, hipertansiyonun tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla 

tedavisi için endike olan bir anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB) ve bir 
dihidropiridin kalsiyum kanal blokörü (DHP-CCB) kombinasyon ürünüdür 
(1)

• TWYNSTA tabletleri, kan basıncı hedeflerine ulaşmak için birden fazla antihipertansif 
ajana ihtiyaç duyması muhtemel hastalarda başlangıç   tedavisi olarak endikedir (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER------------------ ------------- 
Plasebo kontrollü faktöriyel tasarım çalışmasında, TWYNSTA tabletleri ile tedavinin 
kesilmesinin en yaygın nedenleri periferik ödem, baş dönmesi ve hipotansiyon 
olup, her biri TWYNSTA ile tedavi edilen hastaların ≤%0,5'inin kesilmesine yol 
açmıştır. TWYNSTA tabletlerinde plaseboya göre ≥%2 daha yüksek insidansta 
meydana gelen advers reaksiyonlar, periferik ödem (%4.8'e karşı %0), baş dönmesi 
(%3.0'a karşı %2.2), klinik olarak anlamlı ortostatik hipotansiyon (%6.3'e karşı %4.3) 
ve geri ağrı (%2.2'ye karşı %0). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE YÖNETİM ------------------------
• Amlodipin ve telmisartan kullanan hastalar için ayrı ayrı titre edilmiş 

bileşenleri için TWYNSTA'yı değiştirin. TWYNSTA ayrıca gerektiğinde artan 
miktarlarda amlodipin, telmisartan veya her ikisi ile birlikte verilebilir. (2.2, 
2.3)

• Tek başına amlodipin (veya başka bir dihidropiridin kalsiyum kanal blokörü) veya 
tek başına telmisartan (veya başka bir anjiyotensin reseptör blokörü) ile yeterince 
kontrol altına alınamayan hastalarda ilave kan basıncını düşürmek için TWYNSTA 
tabletleri kullanın (2.3)

• Doz, en az 2 hafta sonra, genellikle bir seferde bir bileşen artırılarak 
günde bir kez maksimum 80/10 mg doza yükseltilebilir, ancak daha 
hızlı kontrol sağlamak için her iki bileşen de yükseltilebilir (2.1, 2.2).

• Antihipertansif etkinin çoğu 2 hafta içinde elde edilir (2.1)
• Günde bir kez 40/5 mg veya 80/5 mg ile başlayın (2.4)
• Amlodipin üzerinde doz sınırlayıcı advers reaksiyonlar yaşayan 

hastaları, o bileşenin daha düşük dozunu içeren TWYNSTA tabletlerine 
geçirin (2.3)

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için (800) 542-6257 veya (800) 459-9906 TTY 
numaralı telefondan Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. ile veya 1-800-
FDA-1088 numaralı telefondan FDA veyawww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM------------------------ -
• 75 yaş ve üstü hastalar veya karaciğer yetmezliği olan hastalar: Amlodipin ile 

başlayın veya telmisartan'a 2,5 mg amlodipin ekleyin (2,5, 8,5, 8,6)
• Emziren Anneler: Emzirmeyi veya ilacı bırakmayı seçin (8.3)

HASTA DANIŞMANLIĞI BİLGİLERİ ve FDA Onaylı hasta 
etiketlemesi için bkz. 17.
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TAM REÇETE BİLGİLERİ
UYARI: GEBELİKTE KULLANIMDAN KAÇININ

Hamilelikte kullanıldığında, doğrudan renin-anjiyotensin sistemine etki eden ilaçlar, gelişmekte olan fetüste yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.Hamilelik 
tespit edildiğinde, TWYNSTA tabletleri mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir.Bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1).
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TWYNSTA (telmisartan/amlodipin) tabletleri, tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla birlikte hipertansiyon tedavisi için endikedir.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

TWYNSTA tabletleri, kan basıncı hedeflerine ulaşmak için birden fazla ilaca ihtiyaç duyması muhtemel hastalarda başlangıç   tedavisi olarak da kullanılabilir.

Hipertansiyon için başlangıç   tedavisi olarak TWYNSTA tabletlerinin seçimini, hastanın TWYNSTA tabletlerinin başlangıç   dozunu tolere edip etmeyeceği dahil olmak üzere potansiyel 
yarar ve risklerin değerlendirilmesine dayandırın.

Orta veya şiddetli hipertansiyonu olan hastalar, kardiyovasküler olaylar (inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi), böbrek yetmezliği ve görme sorunları için nispeten yüksek risk 
altındadır, bu nedenle hızlı tedavi klinik olarak önemlidir. Başlangıç   tedavisi olarak TWYNSTA tabletlerinin kullanılıp kullanılmayacağına karar verirken, hastanın başlangıç   kan 
basıncını, hedef hedefini ve monoterapiye kıyasla bir kombinasyonla hedefe ulaşmanın artan olasılığını göz önünde bulundurun. Bireysel kan basıncı hedefleri, hastanın riskine 
göre değişebilir.

8 haftalık, plasebo kontrollü, çok dozlu, faktöriyel bir denemeden elde edilen veriler, telmisartan veya amlodipin monoterapisi ve plaseboya kıyasla TWYNSTA ile bir kan basıncı 
hedefine ulaşma olasılığına ilişkin tahminler sağlar [bkz. Klinik Çalışmalar (14.1)].

Aşağıdaki şekiller, başlangıç   sistolik veya diyastolik kan basıncına dayalı olarak TWYNSTA 80/10 mg tabletlerle sistolik ve diyastolik kan basıncı kontrolü elde etme olasılığına 
ilişkin tahminler sağlar. Her tedavi grubunun eğrisi, lojistik regresyon modellemesi ile tahmin edildi. Her eğrinin sağ ucundaki tahmini olasılık, başlangıç   kan basıncı yüksek 
olan deneklerin az sayıda olması nedeniyle daha az güvenilirdir.
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Şekil 2a: 8. Haftada <90 mmHg Diyastolik Kan Basıncına Ulaşma Olasılığı Şekil 2b: 8. Haftada <80 mmHg Diyastolik Kan Basıncına Ulaşma Olasılığı

Yukarıdaki rakamlar, 8 haftada hedeflenen bir kan basıncı hedefine ulaşma olasılığının bir tahminini sağlar. Örneğin, başlangıç   kan basıncı 160/110 
mmHg olan bir hastanın plaseboda <140 mmHg (sistolik) hedefine ulaşma olasılığı yaklaşık %16 ve <90 mmHg (diyastolik) elde etme olasılığı %16'dır. 
Aynı hedeflere telmisartanda ulaşma olasılığı yaklaşık %46 (sistolik) ve %26'dır (diyastolik). Amlodipin ile aynı hedeflere ulaşma olasılığı yaklaşık %69 
(sistolik) ve %22'dir (diyastolik). TWYNSTA ile bu olasılıklar sistolik için %79 ve diyastolik için %55'e yükselir.
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2.1 Genel Hususlar
Telmisartan günde bir kez 20-80 mg dozlarda etkili bir hipertansiyon tedavisinde, amlodipin ise 2.5-10 mg dozlarda etkilidir.

DOZAJ VE YÖNETİM

Doz bireyselleştirilmelidir ve en az 2 hafta sonra artırılabilir. Antihipertansif etkinin çoğu 2 hafta içinde görülür ve maksimum azalma genellikle 4 hafta 
sonra elde edilir. TWYNSTA tabletlerinin önerilen maksimum dozu günde bir kez 80/10 mg'dır.

Telmisartanın advers reaksiyonları yaygın değildir ve dozdan bağımsızdır; amlodipininkiler, doza bağımlı fenomenler (öncelikle periferik ödem) ve dozdan 
bağımsız fenomenlerin bir karışımıdır, birincisi ikincisinden çok daha yaygındır [bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)].
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TWYNSTA aç veya tok karnına alınabilir.

2.2 Değiştirme Tedavisi
Amlodipin ve telmisartanı ayrı tabletlerden alan hastalar, bunun yerine aynı bileşen dozlarını içeren TWYNSTA tabletlerini günde bir kez alabilirler. Tek 
tek bileşenleri değiştirirken, kan basıncı kontrolü tatmin edici değilse TWYNSTA dozunu artırın.

2.3 Hipertansiyonu Antihipertansif Monoterapi ile Yeterli Şekilde Kontrol Edilemeyen Hastalar için İlave Tedavi
TWYNSTA tabletleri, tek başına amlodipin (veya başka bir dihidropiridin kalsiyum kanal blokörü) veya tek başına telmisartan (veya başka bir anjiyotensin reseptör blokörü) 
ile yeterince kontrol edilemeyen hastalarda ilave kan basıncı düşürme sağlamak için kullanılabilir.

10 mg amlodipin ile tedavi edilen ve ödem gibi herhangi bir doz sınırlayıcı advers reaksiyon yaşayan hastalarda, günde bir kez TWYNSTA 40/5 mg tabletlere geçilebilir ve genel 
olarak beklenen antihipertansif yanıtı azaltmadan amlodipin dozu azaltılabilir [bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)].

2.4 Başlangıç   Tedavisi

Kan basıncının kontrolünün tek bir ajanla sağlanması mümkün değilse, hastaya TWYNSTA tabletleri başlanabilir. TWYNSTA'nın olağan başlangıç   dozu 
günde bir kez 40/5 mg'dır. Daha büyük kan basıncı düşüşü gerektiren hastalara günde bir kez TWYNSTA 80/5 mg ile başlanabilir.

TWYNSTA ile başlangıç   tedavisi, ≥75 yaşındaki veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilmez [bkz. Dozaj ve Uygulama (2.5), Uyarılar ve Önlemler (5.4) 
ve Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.5, 8.6)].

TWYNSTA tabletleri ile tedaviye başlamadan önce intravasküler hacim veya tuz tükenmesindeki dengesizlikleri düzeltin [bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2)].

2.5 Belirli Popülasyonlarda Dozlama 
Böbrek yetmezliği
Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç   doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda yavaş titre edin.

Karaciğer yetmezliği
Çoğu hastada amlodipin tedavisine 2.5 mg ile başlayın. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda yavaş titre edin.

75 Yaş ve Üzeri Hastalar
Çoğu hastada amlodipin tedavisine 2.5 mg ile başlayın. 75 yaş ve üzerindeki hastalarda yavaş titre edin.
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TWYNSTA tabletleri, aşağıdaki kuvvet kombinasyonlarında oral uygulama için formüle edilmiştir:

DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 mg
80
5

80/10 mg
80
10

telmisartan
amlodipin eşdeğeri

Telmisartan/amlodipin çentiksiz, çok katmanlı tabletler oval, bikonveks şekillidir. Tabletler bir tarafta beyazdan kirli beyaza, diğer tarafta mavidir. Beyaz 
tarafta BOEHRINGER INGELHEIM sembolü ve sırasıyla 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg ve 80/10 mg kuvvetler için A1, A2, A3 veya A4 ile kabartma 
yapılmıştır.

4
Hiçbiri.

KONTRENDİKASYONLARI

5
5.1 Fetal/Neonatal Morbidite ve Mortalite

UYARILAR VE ÖNLEMLER

telmisartan
Doğrudan renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar, hamile kadınlara uygulandığında fetal ve neonatal morbidite ve ölüme neden olabilir. Anjiyotensin dönüştürücü 
enzim inhibitörleri alan hastalarda dünya literatüründe birkaç düzine vaka bildirilmiştir. Hamilelik tespit edildiğinde, TWYNSTA tabletlerini mümkün olan en kısa sürede 
sonlandırın [bkz. Kutulu Uyarı].

Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde doğrudan renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etkili olan ilaçların kullanımı, hipotansiyon, yenidoğan kafatası hipoplazisi, anüri, geri 
döndürülebilir veya geri döndürülemez böbrek yetmezliği ve ölüm dahil olmak üzere fetal ve neonatal hasar ile ilişkilendirilmiştir. Muhtemelen azalmış fetal böbrek 
fonksiyonundan kaynaklanan oligohidramnios da rapor edilmiştir; Bu ortamda oligohidramnios, fetal ekstremite kontraktürleri, kraniyofasiyal deformasyon ve hipoplastik 
akciğer gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Prematürite, intrauterin büyüme geriliği ve patent duktus arteriozus da bildirilmiştir, ancak bu oluşumların ilaca maruz kalmaya bağlı olup 
olmadığı açık değildir.

Bu yan etkiler, ilk trimester ile sınırlı olan intrauterin ilaç maruziyetinden kaynaklanmış gibi görünmemektedir. Embriyoları ve fetüsleri yalnızca ilk trimesterde bir anjiyotensin 
II reseptör antagonistine maruz kalan anneleri, çoğu fetal toksisite raporunun ikinci veya üçüncü trimester maruziyeti ile ilişkili olduğu konusunda bilgilendirin. Bununla 
birlikte, hastalar hamile kaldıklarında veya hamile kalmayı düşündüklerinde, hekimler hastanın mümkün olan en kısa sürede TWYNSTA tabletlerini kullanmayı bırakmasını 
sağlamalıdır.

Nadiren (muhtemelen her bin gebelikte bir kereden daha az sıklıkla), bir anjiyotensin II reseptör antagonistine alternatif bulunmayacaktır. Bu nadir durumlarda, anneler 
fetüslerine yönelik potansiyel tehlikeler konusunda bilgilendirilmeli ve intra-amniyotik ortamı değerlendirmek için seri ultrason muayeneleri yapılmalıdır.

Oligohidramnios gözlenirse, anne için hayat kurtarıcı olarak kabul edilmedikçe TWYNSTA tabletleri kesilmelidir. Hamilelik haftasına bağlı olarak, kasılma stres testi 
(CST), stressiz bir test (NST) veya biyofiziksel profilleme (BPP) uygun olabilir. Ancak hastalar ve doktorlar, oligohidramniosun, fetüs geri dönüşü olmayan bir hasara 
maruz kaldıktan sonra ortaya çıkmayabileceğinin farkında olmalıdır.

öyküsü olan bebeklerrahimdebir anjiyotensin II reseptör antagonistine maruz kalma, hipotansiyon, oligüri ve hiperkalemi için yakından izlenmelidir. Oligüri 
oluşursa, kan basıncı ve böbrek perfüzyonunun desteklenmesine dikkat edilmelidir. Hipotansiyonu tersine çevirmek ve/veya bozulmuş böbrek fonksiyonunu 
ikame etmek için kan değişimi veya diyaliz gerekebilir.

3



5.2 Hipotansiyon
telmisartan
Hacim veya tuz eksikliği olan hastalar (örn., yüksek doz diüretikler ile tedavi edilenler) gibi aktif renin-anjiyotensin sistemi olan hastalarda, TWYNSTA tabletleri ile tedaviye 
başlandıktan sonra semptomatik hipotansiyon meydana gelebilir. Ya bu durumu TWYNSTA tabletlerinin uygulanmasından önce düzeltin ya da tedaviye yakın tıbbi gözetim 
altında azaltılmış bir dozla başlayın.

Hipotansiyon meydana gelirse, hastayı sırtüstü pozisyona getirin ve gerekirse intravenöz normal salin infüzyonu verin. Geçici bir hipotansif yanıt, daha ileri tedavi 
için bir kontrendikasyon değildir ve genellikle kan basıncı stabilize olduğunda zorluk çekmeden devam edilebilir.

amlodipin
Amlodipin tarafından indüklenen vazodilatasyon başlangıçta kademeli olduğundan, oral uygulamadan sonra nadiren akut hipotansiyon bildirilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir 
vazodilatörde olduğu gibi, amlodipin uygulanırken şiddetli aort darlığı olan hastaları yakından gözlemleyin.

5.3 Hiperkalemi
telmisartan
ARB kullanan hastalarda, özellikle ileri böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, renal replasman tedavisi veya potasyum takviyeleri, potasyum tutucu diüretikler, potasyum içeren tuz 
ikameleri veya potasyum düzeylerini artıran diğer ilaçlar alan hastalarda hiperkalemi oluşabilir. Özellikle risk altındaki hastalarda olası elektrolit dengesizliklerini saptamak için 
serum elektrolitlerinin periyodik tayinlerini düşünün.

5.4 Bozulmuş Karaciğer Fonksiyonu Olan Hastalar 
telmisartan
Telmisartanın çoğunluğu biliyer atılım ile elimine edildiğinden, biliyer obstrüktif bozuklukları veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda klirensin azalması beklenebilir. Bu 
hastalarda telmisartanı düşük dozlarda başlatın ve yavaşça titre edin [bkz. Dozaj ve Uygulama (2.5), Spesifik Popülasyonlarda Kullanım (8.6) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

amlodipin
Amlodipin, karaciğer tarafından geniş ölçüde metabolize edilir ve plazma eliminasyon yarı ömrü (t1/2) karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 56 saattir. Karaciğer 
yetmezliği olan hastalarda amlodipin klerensi azalmış olduğundan, karaciğer yetmezliği olan hastalarda amlodipin başlayın veya 2,5 mg amlodipin ekleyin. TWYNSTA'nın en 
düşük dozu 40/5 mg'dır; bu nedenle, karaciğer yetmezliği olan hastalarda TWYNSTA tabletleri ile başlangıç   tedavisi önerilmez [bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.6)].

5.5 Böbrek Fonksiyon Bozukluğu 
telmisartan
Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini inhibe etmenin bir sonucu olarak, duyarlı bireylerde böbrek fonksiyonundaki değişiklikleri tahmin edin. Böbrek fonksiyonu renin-
anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivitesine bağlı olabilen hastalarda (örn., şiddetli konjestif kalp yetmezliği veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar), anjiyotensin 
dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör antagonistleri ile tedavi, aşağıdakilerle ilişkilendirilmiştir: oligüri ve/veya ilerleyici azotemi ve (nadiren) akut böbrek 
yetmezliği ve/veya ölümle birlikte. Telmisartan ile tedavi edilen hastalarda da benzer sonuçlar beklenebilir [bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

Tek veya çift taraflı renal arter stenozu olan hastalarda ACE inhibitörleri ile yapılan çalışmalarda serum kreatinin veya kan üre nitrojeninde artışlar gözlenmiştir. Tek veya çift 
taraflı renal arter stenozu olan hastalarda uzun süreli telmisartan kullanımı yoktur, ancak ACE inhibitörlerinde görülene benzer bir etki beklenmektedir.

5.6 Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sisteminin İkili Blokajı
telmisartan
Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin inhibe edilmesinin bir sonucu olarak, böbrek fonksiyonunda değişiklikler (akut böbrek yetmezliği dahil) bildirilmiştir. Renin-anjiyotensin-aldosteron 
sisteminin ikili blokajı (örneğin, bir anjiyotensin II reseptör antagonistine bir ACE inhibitörü ekleyerek) böbrek fonksiyonunun yakından izlenmesini içermelidir.

ONTARGET çalışmasına aterosklerotik hastalığı veya son organ hasarı olan diyabeti olan ≥55 yaş 25.620 hasta dahil edildi, onları sadece telmisartan, sadece 
ramipril veya kombinasyonuna randomize etti ve onları medyan 56 ay takip etti. Telmisartan ve ramipril kombinasyonunu alan hastalar, monoterapiye kıyasla 
herhangi bir ek fayda elde etmediler, ancak tek başına telmisartan veya tek başına ramipril alan gruplara kıyasla böbrek fonksiyon bozukluğu (örn., akut böbrek 
yetmezliği) insidansında artış yaşadılar. Telmisartan ve ramiprilin birlikte kullanımı önerilmez.

5.7 Miyokard Enfarktüsü veya Artmış Angina Riski 
amlodipin
Nadiren, hastalarda, özellikle şiddetli obstrüktif koroner arter hastalığı olanlarda, kalsiyum kanal bloker tedavisine başlandığında veya dozaj artışı 
sırasında anjina veya akut miyokard enfarktüsü sıklığında, süresinde veya şiddetinde artış görülmüştür. Bu etkinin mekanizması aydınlatılamamıştır.

5.8 Kalp Yetmezliği
amlodipin
Kalp yetmezliği olan hastaları yakından izleyin.

Amlodipin (günde 5-10 mg), stabil dozlarda ACE inhibitörü, digoksin ve diüretik kullanan NYHA Sınıf III veya IV kalp yetmezliği olan 1153 hasta üzerinde yapılan plasebo 
kontrollü bir çalışmada incelenmiştir. Takip süresi en az 6 ay, ortalama 14 ay idi. Sağkalım veya kardiyak morbidite üzerinde genel bir olumsuz etki yoktu (hayatı tehdit eden 
aritmi, akut miyokard enfarktüsü veya kötüleşen kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ile tanımlandığı gibi). Amlodipin, toplam 697 hastayı içeren, NYHA sınıf II/III kalp 
yetmezliği olan hastalarda 8 12 haftalık dört çalışmada plasebo ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalarda, egzersiz toleransı, NYHA sınıflandırması, semptomlar veya LVEF 
ölçümlerine dayalı olarak kalp yetmezliğinin kötüleştiğine dair bir kanıt yoktu. PRAISE-2 çalışmasında, Stabil dozlarda ACE inhibitörü (%99), dijitalis (%99) ve diüretikler (%99) 
kullanan, altta yatan iskemik hastalık kanıtı olmayan NYHA sınıf III (%80) veya IV (%20) kalp yetmezliği olan 1654 hasta randomize edildi 1:1 plasebo veya amlodipin almak ve 
ortalama 33 ay takip etmek. Tüm nedenlere bağlı mortalitenin birincil sonlanım noktasında amlodipin ve plasebo arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla 
birlikte (amlodipin için %8 azalmadan %29 artışa %95 güven sınırları), amlodipin alan hastalarda daha fazla pulmoner ödem raporu vardı.

6
6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi

TERS TEPKİLER

Klinik çalışmalar çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik çalışmalarında gözlenen advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik araştırmalarındaki 
oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve pratikte gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.
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TWYNSTA Tabletler
Telmisartan ve amlodipinin birlikte kullanımı, hipertansiyonu olan 3700'den fazla hastada güvenlik açısından değerlendirilmiştir; bu hastaların yaklaşık 1900'ü en az 
6 ay süreyle maruz kaldı ve bu hastaların 160'ından fazlası en az bir yıl süreyle maruz kaldı. Advers reaksiyonlar genellikle hafif ve geçici niteliktedir ve nadiren 
tedavinin kesilmesini gerektirmiştir.

Plasebo kontrollü faktöriyel tasarım çalışmasında, telmisartan ve amlodipin kombinasyonu ile tedavi edilen popülasyonun ortalama yaşı 53 idi ve yaklaşık 
%50 erkek, %79 beyaz, %17 Siyah ve %4 Asyalıydı. Hastalar günde bir kez ağızdan 20/2.5 mg ila 80/10 mg arasında değişen dozlar aldı.

Advers reaksiyonların sıklığı cinsiyet, yaş veya ırkla ilgili değildi.

Plasebo kontrollü faktöriyel tasarım çalışmasında TWYNSTA ile tedavi edilen hastaların ≥%2'sinde ve TWYNSTA ile tedavi edilen hastalarda (n=789) plasebo ile tedavi edilen hastalardan (n=46) 
daha yüksek insidansta meydana gelen advers reaksiyonlar periferik ödemdir (4.8 %'ye karşı %0), baş dönmesi (%3.0'a karşı %2.2), klinik olarak anlamlı ortostatik hipotansiyon (DKB >10 
mmHg'de azalma ve/veya SKB'de >20 mmHg'de azalma olarak tanımlanır) (%6.3'e karşı %4.3) ve sırt ağrısı (%2,2'ye karşı %0). Ek olarak, TWYNSTA tabletleri ile tedavi edilen hastaların (n=789) 
%1'inden fazlasında meydana gelen diğer advers reaksiyonlar baş dönmesi (plaseboda %2.0'a karşı %2.2) ve baş ağrısıdır (plaseboda %1.4'e karşı %4.3).

Plasebo kontrollü faktöriyel tasarım çalışmasında, telmisartan/amlodipin ile tedavi edilen hastaların tüm tedavi hücrelerinin %2,2'sinde ve plasebo ile tedavi edilen grupta 
%4,3'ünde advers olaylar nedeniyle tedavinin kesilmesi meydana geldi. TWYNSTA tabletleri ile tedavinin kesilmesinin en yaygın nedenleri periferik ödem, baş dönmesi ve 
hipotansiyondur (her biri ≤%0,5).

Periferik ödem, amlodipinin bilinen, doza bağımlı bir advers reaksiyonudur, ancak telmisartan için geçerli değildir. Faktöriyel tasarım çalışmasında, 8 haftalık, randomize, çift 
kör tedavi süresi boyunca periferik ödem insidansı, amlodipin 10 mg monoterapisi ile en yüksek düzeydeydi. İnsidans, telmisartan 10 mg amlodipin ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında belirgin şekilde daha düşüktü.

Tablo 1: 8 Haftalık Tedavi Döneminde Periferik Ödem İnsidansı

telmisartan
plasebo 40 mg 80 mg

plasebo %0 %0.8 %0.7

5 mg %0.7 %1,4 %2.1

10 mg %17.8 %6,2 %11,3

telmisartan
Telmisartan, 1900'ü 6 aydan uzun süre tedavi edilen ve 1300'den fazlası bir yıldan uzun süredir tedavi edilen 3700'den fazla hastada güvenlik açısından 
değerlendirilmiştir. Olumsuz deneyimler genellikle hafif ve geçici nitelikte olmuştur ve nadiren tedavinin kesilmesini gerektirmiştir.

12 haftaya kadar çeşitli dozlarda telmisartan (20-160 mg) monoterapisi ile tedavi edilen 1041 hastayı içeren plasebo kontrollü çalışmalarda, advers olayların 
genel insidansı plasebo ile tedavi edilen hastalara benzerdi.

Telmisartan ile tedavi edilen hastalarda insidans ≥%1 ve plasebo ile tedavi edilen hastalardan daha yüksek oranda meydana gelen advers olaylar, nedensel ilişkilerine 
bakılmaksızın Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Telmisartan ile Tedavi Edilen Hastalarda ≥%1 İnsidansta ve Plasebo ile Tedavi Edilen Hastalardan Daha Yüksek Oranda Meydana Gelen Advers Olaylar

telmisartan
sayı=1455

%

plasebo
n=380
%

Üst solunum yolu enfeksiyonu 7 6
Sırt ağrısı 3 1
Sinüzit 3 2
İshal 3 2
Farenjit 1 0

Tablodaki advers olaylara ek olarak, aşağıdaki olaylar ≥%1 oranında meydana geldi, ancak plasebo grubunda en az sıklıktaydı: grip benzeri semptomlar, dispepsi, miyalji, idrar 
yolu enfeksiyonu, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ağrı, yorgunluk, öksürük, hipertansiyon, göğüs ağrısı, mide bulantısı ve periferik ödem. Plasebo kontrollü klinik 
çalışmalarda telmisartan tabletlerle tedavi edilen 1455 hastanın %2.8'inde ve 380 plasebo hastasının %6.1'inde advers olaylar nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekmiştir.

Advers olayların insidansı dozla ilişkili değildi ve cinsiyet, yaş veya hastaların ırkı ile ilişkili değildi.

6 plasebo kontrollü çalışmada telmisartan ile oluşan öksürük insidansı, plasebo ile tedavi edilen hastalar için belirtilenle aynıydı (%1.6).

Yukarıda listelenenlere ek olarak, kontrollü veya açık çalışmalarda telmisartan monoterapisi ile tedavi edilen 3500 hastanın >%0,3'ünde meydana gelen advers olaylar aşağıda 
listelenmiştir. Bu olayların telmisartan tabletleriyle nedensel olarak ilişkili olup olmadığı belirlenemez:
Otonom sinir sistemi:iktidarsızlık, artan terleme, kızarma;Bir Bütün Olarak Vücut:alerji, ateş, bacak ağrısı, halsizlik;Kardiyovasküler:çarpıntı, bağımlı ödem, anjina 
pektoris, taşikardi, bacak ödemi, anormal EKG;merkezi sinir sistemi:uykusuzluk, somnolans, migren, vertigo, parestezi, istemsiz kas kasılmaları, hipoestezi;
Gastrointestinal:gaz, kabızlık, gastrit, kusma, ağız kuruluğu, hemoroid, gastroenterit, enterit, gastroözofageal reflü, diş ağrısı, spesifik olmayan gastrointestinal 
bozukluklar;Metabolik:gut, hiperkolesterolemi, diabetes mellitus;kas-iskelet sistemi:artrit, artralji, bacak krampları;Psikiyatrik:anksiyete, depresyon, sinirlilik;Direnç 
Mekanizması:enfeksiyon, mantar enfeksiyonu, apse, orta kulak iltihabı;Solunum:astım, bronşit, rinit, nefes darlığı, burun kanaması;Deri: dermatit, döküntü, 
egzama, kaşıntı;İdrar:işeme sıklığı, sistit;damar:serebrovasküler bozukluk; veÖzel Duyular:anormal görme, konjonktivit, kulak çınlaması, kulak ağrısı.
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İlk klinik çalışmalar sırasında, tek bir anjiyoödem vakası rapor edilmiştir (tedavi edilen toplam 3781 hasta arasında).

Klinik Laboratuvar Bulguları
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, standart laboratuvar test parametrelerinde klinik olarak anlamlı değişiklikler nadiren telmisartan tabletlerin uygulanmasıyla 
ilişkilendirilmiştir. Hemoglobin:%0,3 plasebo hastalarına kıyasla %0,8 telmisartan hastalarında hemoglobinde 2 g/dL'den fazla düşüş gözlendi. Hiçbir hasta anemi nedeniyle 
tedaviyi bırakmadı.
Kreatinin:%0,3 plasebo hastalarına kıyasla %0,4 telmisartan hastalarında kreatinin düzeyinde 0,5 mg/dL veya daha fazla artış gözlendi. Telmisartanla tedavi edilen bir hasta, 
kreatinin ve kan üre nitrojenindeki artışlar nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.
Karaciğer enzimleri:Telmisartan ile tedavi edilen hastalarda karaciğer kimyalarında ara sıra yükselmeler meydana geldi; tüm işaretli yükselmeler, plasebo ile daha yüksek bir frekansta meydana geldi. 
Telmisartan ile tedavi edilen hiçbir hasta anormal karaciğer fonksiyonu nedeniyle tedaviyi bırakmadı.

amlodipin
Amlodipin, ABD'de ve yabancı klinik çalışmalarda 11.000'den fazla hastada güvenlik açısından değerlendirilmiştir. Amlodipin tedavisi sırasında rapor edilen advers reaksiyonların 
çoğu hafif veya orta şiddetteydi. 10 mg'a kadar olan dozlarda amlodipin (n=1730) ile plasebo (n=1250) arasında doğrudan karşılaştıran kontrollü klinik çalışmalarda, amlodipin ile 
tedavi edilen hastaların sadece yaklaşık %1.5'inde advers reaksiyonlar nedeniyle amlodipinin kesilmesi gerekmiş ve anlamlı olarak farklı olmamıştır. plasebo ile tedavi edilen 
hastalarda görülenden (yaklaşık %1). En sık görülen yan etkiler baş ağrısı ve ödemdi. Doza bağlı olarak meydana gelen yan etkilerin insidansı (%) Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: 2.5 mg, 5.0 mg ve 10.0 mg Dozlarda Amlodipin veya Plasebo ile Doza Bağlı Advers Etkilerin İnsidansı (%)

Olumsuz Olay Amlodipin 2.5 mg
n=275
%

Amlodipin 5.0 mg
n=296
%

Amlodipin 10.0 mg
n=268
%

plasebo
n=520
%

Ödem 1.8 3.0 10.8 0,6
Baş dönmesi 1.1 3.4 3.4 1.5
Kızarma 0.7 1.4 2.6 0.0
çarpıntı 0.7 1.4 4.5 0,6

Açıkça doza bağlı olmayan ancak plasebo kontrollü klinik çalışmalarda %1'den fazla insidansla bildirilen diğer advers olaylar Tablo 4'te 
sunulmuştur.

Tablo 4: Açıkça Dozla İlişkili Olmayan ancak Plasebo Kontrollü Klinik Araştırmalarda >%1 İnsidansta Bildirilen Olumsuz Etkilerin İnsidansı (%)

Olumsuz Olay amlodipin
sayı=1730

%

plasebo
n=1250
%

Baş ağrısı 7.3 7.8
Tükenmişlik 4.5 2.8
Mide bulantısı 2.9 1.9
Karın ağrısı 1.6 0,3
somnolans 1.4 0,6

Aşağıdaki olaylar kontrollü klinik araştırmalarda veya nedensel bir ilişkinin belirsiz olduğu açık denemeler veya pazarlama deneyimi koşulları altında hastaların <%1'inde 
ancak>%0,1'inde meydana geldi; doktoru olası bir ilişki konusunda uyarmak için listelenmiştir:
Kardiyovasküler:aritmi (ventriküler taşikardi ve atriyal fibrilasyon dahil), bradikardi, göğüs ağrısı, hipotansiyon, periferik iskemi, senkop, taşikardi, 
postural baş dönmesi, postural hipotansiyon, vaskülit;Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi:hipoestezi, nöropati periferik, parestezi, tremor, vertigo; 
Gastrointestinal:anoreksi, kabızlık, hazımsızlık,** disfaji, ishal, gaz, pankreatit, kusma, diş eti hiperplazisi;Genel:alerjik reaksiyon, asteni,** sırt ağrısı, 
sıcak basması, halsizlik, ağrı, titreme, kilo alma, kilo verme;Kas-İskelet Sistemi:artralji, artroz, kas krampları** miyalji; Psikiyatrik:cinsel işlev bozukluğu 
(erkek** ve kadın), uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, anormal rüyalar, kaygı, duyarsızlaşma;Solunum sistemi: dispne,** burun kanaması;Cilt ve Ekler:
anjiyoödem, eritema multiforme, kaşıntı,** döküntü,** eritematöz döküntü, makülopapüler döküntü;Özel Duyular:anormal görme, konjonktivit, diplopi, 
göz ağrısı, kulak çınlaması;İdrar sistemi:işeme sıklığı, işeme bozukluğu, noktüri;Otonom sinir sistemi:ağız kuruluğu, terleme arttı;Metabolik ve Beslenme:
hiperglisemi, susuzluk;hemopoietik:lökopeni, purpura, trombositopeni.
* * Plasebo kontrollü çalışmalarda bu olaylar %1'den daha az oranda meydana geldi, ancak bu yan etkilerin insidansı tüm çoklu doz çalışmalarında %1 ile %2 arasındaydı.

Aşağıdaki olaylar hastaların <%0,1'inde meydana geldi: kalp yetmezliği, nabız düzensizliği, ekstrasistoller, ciltte renk değişikliği, ürtiker, cilt kuruluğu, alopesi, 
dermatit, kas zayıflığı, seğirme, ataksi, hipertoni, migren, soğuk ve nemli cilt, apati, ajitasyon , amnezi, gastrit, iştah artışı, gevşek dışkı, öksürük, rinit, dizüri, 
poliüri, parosmi, tat duyusunda bozulma, anormal görsel konaklama ve kseroftalmi.

Diğer reaksiyonlar ara sıra meydana geldi ve ilaçlardan veya miyokard enfarktüsü ve anjina gibi eşzamanlı hastalık durumlarından ayırt edilemez.

Amlodipin, rutin laboratuvar testlerinde klinik olarak anlamlı değişikliklerle ilişkilendirilmemiştir. Serum potasyum, serum glikoz, toplam trigliseritler, toplam kolesterol, HDL 
kolesterol, ürik asit, kan üre azotu veya kreatinin'de klinik olarak anlamlı değişiklikler kaydedilmedi.

Amlodipin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, iyi kompanse edilmiş konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, periferik damar hastalığı, diabetes mellitus ve anormal lipid 
profilleri olan hastalarda güvenle kullanılmıştır.

Hipertansiyon dışındaki endikasyonlar için amlodipin için bildirilen advers reaksiyonlar Norvasc® reçete bilgilerinde bulunabilir.

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim
Telmisartan veya amlodipinin onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler tespit edilmiştir. Çünkü bu reaksiyonlar gönüllü olarak bir
Belirsiz büyüklükteki popülasyonda, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir. Bu reaksiyonları 
etiketlemeye dahil etme kararları tipik olarak aşağıdaki faktörlerden bir veya daha fazlasına dayanır: (1) reaksiyonun ciddiyeti, (2) raporlama sıklığı veya (3) telmisartan veya amlodipin ile 
nedensel bağlantının gücü.
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telmisartan
En sık spontan olarak bildirilen olaylar şunları içerir: baş ağrısı, baş dönmesi, asteni, öksürük, bulantı, yorgunluk, halsizlik, ödem, yüzde ödem, alt ekstremite ödemi, 
anjiyonörotik ödem, ürtiker, aşırı duyarlılık, terlemede artış, eritem, göğüs ağrısı, atriyal fibrilasyon, konjestif Kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, kan basıncında 
artış, hipertansiyonda artış, hipotansiyon (postural hipotansiyon dahil), hiperkalemi, senkop, hazımsızlık, ishal, ağrı, idrar yolu enfeksiyonu, erektil disfonksiyon, sırt 
ağrısı, karın ağrısı, kas krampları (bacak krampları dahil) , miyalji, bradikardi, eozinofili, trombositopeni, ürik asit artışı, anormal karaciğer fonksiyonu/karaciğer 
bozukluğu, akut böbrek yetmezliği dahil böbrek yetmezliği, anemi ve CPK artışı, anafilaktik reaksiyon ve tendon ağrısı (tendinit, tenosinovit dahil).

Telmisartan dahil anjiyotensin II reseptör blokerleri alan hastalarda nadir rabdomiyoliz vakaları bildirilmiştir.

amlodipin
Jinekomasti seyrek olarak bildirilmiştir ve nedensel bir ilişki belirsizdir. Amlodipin kullanımına bağlı olarak, bazı vakalarda hastaneye yatmayı gerektirecek 
kadar şiddetli olan sarılık ve hepatik enzim yükselmeleri (çoğunlukla kolestaz veya hepatit ile uyumlu) bildirilmiştir.

7
7.1 TWYNSTA Tabletleri ile İlaç Etkileşimleri
Amlodipin ve telmisartanın farmakokinetiği, ilaçlar birlikte uygulandığında değişmez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Aşağıda açıklandığı gibi, TWYNSTA tabletlerinin ayrı amlodipin ve telmisartan bileşenleri ile çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, TWYNSTA tabletleri ve diğer 
ilaçlarla herhangi bir ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır:

7.2 Telmisartan ile İlaç Etkileşimleri
Digoksin:Telmisartan digoksin ile birlikte uygulandığında, digoksin doruk plazma konsantrasyonunda (%49) ve dip konsantrasyonda (%20) medyan artışlar 
gözlendi. Bu nedenle, olası aşırı veya yetersiz dijitalleşmeyi önlemek için telmisartan başlatılırken, ayarlanırken ve sonlandırılırken digoksin düzeylerinin izlenmesi 
önerilir.

Lityum:Telmisartan dahil olmak üzere anjiyotensin II reseptör antagonistleri ile lityumun birlikte uygulanması sırasında serum lityum konsantrasyonlarında geri dönüşümlü 
artışlar ve toksisite bildirilmiştir. Bu nedenle, birlikte kullanım sırasında serum lityum düzeylerini izleyin.

Ramipril ve Ramiprilat:Sağlıklı gönüllülere günde bir kez 80 mg telmisartan ve günde bir kez 10 mg ramiprilin birlikte uygulanması kararlı durum C'yi artırırmaksimum

ve ramipril'in AUC'si sırasıyla 2.3 ve 2.1 kat ve Cmaksimumve ramiprilatın AUC'si sırasıyla 2.4 ve 1.5 kat. Buna karşılık, Cmaksimumve telmisartanın AUC'si sırasıyla %31 ve 
%16 azalır. Telmisartan ve ramipril birlikte uygulandığında, kombine ilaçların muhtemelen aditif farmakodinamik etkileri ve ayrıca telmisartan varlığında ramipril ve 
ramiprilat'a artan maruziyet nedeniyle yanıt daha büyük olabilir. Telmisartan ve ramiprilin birlikte uygulanması önerilmez.

Diğer uyuşturucular:Telmisartanın birlikte uygulanması, asetaminofen, amlodipin, gliburid, simvastatin, hidroklorotiyazid, varfarin veya ibuprofen ile klinik olarak anlamlı bir etkileşime yol 
açmamıştır. Telmisartan sitokrom P450 sistemi tarafından metabolize edilmez ve hiçbir etkisi yoktur.laboratuvar ortamındaCYP2C19'un bir miktar inhibisyonu dışında, sitokrom P450 enzimleri 
üzerinde. Telmisartan'ın sitokrom P450 enzimlerini inhibe eden ilaçlarla etkileşime girmesi beklenmemektedir; CYP2C19 tarafından metabolize edilen ilaçların metabolizmasının olası 
inhibisyonu dışında, sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize edilen ilaçlarla etkileşime girmesi de beklenmez.

7.3 Amlodipin ile İlaç Etkileşimleri
Klinik çalışmalarda amlodipin, tiyazid diüretikler, beta blokerler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dilaltı nitrogliserin, digoksin, varfarin, 
steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar, antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla güvenli bir şekilde uygulanmıştır.

Aşağıdakilerin amlodipinin farmakokinetiği üzerinde klinik olarak anlamlı etkileri yoktur: simetidin, greyfurt suyu, Maalox®, sildenafil.

Amlodipinin aşağıdakilerin farmakokinetiği veya farmakodinamiği üzerinde klinik olarak anlamlı etkileri yoktur: atorvastatin, digoksin, varfarin.

8
8.1 Hamilelik
Teratojenik Etkiler,Gebelik Kategorileri C (birinci trimester) ve D (ikinci ve üçüncü trimester).Bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1).

BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

8.3 Emziren Anneler
telmisartan
Telmisartanın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir, ancak telmisartan'ın emziren sıçanların sütünde bulunduğu gösterilmiştir. Emziren bebek üzerinde 
olumsuz etki potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için önemini göz önünde bulundurarak, emzirmeyi bırakmaya veya ilacı bırakmaya karar verin.

amlodipin
Amlodipinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu bilgilerin yokluğunda, amlodipin verilirken emzirmeye son verilmesi önerilir.

8.4 Pediatrik Kullanım

Pediyatrik hastalarda TWYNSTA'nın güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

8.5 Geriatrik Kullanım

TWYNSTA Tabletler
Klinik çalışmalarda telmisartan/amlodipin kombinasyonu alan toplam 3282 hipertansif hastadan 605'i (%18) 65 yaş veya üzerindeydi ve bunların 88'i 
(%3) 75 yaş ve üzerindeydi. Bu hasta popülasyonunda TWYNSTA tabletlerinin etkinlik veya güvenliğinde genel bir farklılık gözlenmemiştir.

telmisartan
Klinik çalışmalarda telmisartan alan toplam hasta sayısının 551'i (%18.6) 65 ila 74 yaşları arasında ve 130'u (%4.4) 75 yaş ve üzerindeydi. Daha genç hastalara kıyasla 
bu hastalarda etkililik ve güvenlik açısından genel bir farklılık gözlenmemiştir ve rapor edilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki 
yanıtlardaki farklılıkları belirlememiştir, ancak bazı yaşlı bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı edilemez.

amlodipin
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Amlodipin besilat tabletlerinin klinik çalışmaları, genç deneklerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üzeri yeterli sayıda denek içermemiştir. 
Bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları belirlememiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçiminde 
dikkatli olunmalı, genellikle doz aralığının alt ucundan başlayarak karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonlarında azalma ve eşlik eden hastalık veya diğer ilaç tedavisi 
sıklığını yansıtmalıdır. Yaşlı hastalarda amlodipin klerensi azalmış ve EAA'da yaklaşık %40-60'lık bir artış olmuştur ve daha düşük bir başlangıç   dozu gerekebilir. 75 
yaş ve üzerindeki hastalarda amlodipin klerensi azalmış olduğundan, amlodipin başlayın veya telmisartan'a 2,5 mg amlodipin ekleyin. TWYNSTA'nın en düşük dozu 
40/5 mg'dır; bu nedenle 75 yaş ve üzerindeki hastalarda TWYNSTA tabletleri ile başlangıç   tedavisi önerilmemektedir [bkz. Dozaj ve Uygulama (2.5)].

8.6 Karaciğer Yetmezliği
Biliyer obstrüktif bozuklukları veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle izleyin ve titreyi yavaşça yükseltin [bkz. Dozaj ve Uygulama (2) ve Uyarılar ve 
Önlemler (5.3)]. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda amlodipin klerensi azaldığından, amlodipin başlayın veya telmisartan'a 2,5 mg amlodipin ekleyin. 
TWYNSTA'nın en düşük dozu 40/5 mg'dır; bu nedenle, karaciğer yetmezliği olan hastalarda TWYNSTA tabletleri ile başlangıç   tedavisi önerilmez [bkz. Dozaj ve 
Uygulama (2.5)].

8.7 Yarış
Siyah hastalarda kan basıncını düşürmenin büyüklüğü, siyah olmayan hastalarda gözlenene yaklaştı, ancak siyah hastaların sayısı sınırlıydı (1461 hastanın 237'si).

10
telmisartan
İnsanlarda doz aşımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Telmisartan tabletleri ile doz aşımının en olası belirtileri hipotansiyon, baş dönmesi ve taşikardi olacaktır; 
bradikardi parasempatik (vagal) stimülasyondan kaynaklanabilir. Semptomatik hipotansiyon meydana gelirse, destekleyici tedavi başlatılmalıdır. Telmisartan 
hemodiyaliz ile uzaklaştırılmaz.

DOZ AŞIMI

amlodipin
Farelerde ve sıçanlarda sırasıyla 40 mg/kg ve 100 mg/kg amlodipine eşdeğer tek oral amlodipin maleat dozları ölümlere neden olmuştur. Köpeklerde 4 veya daha fazla mg/kg 
amlodipine eşdeğer tek oral dozlar (mg/m2'de önerilen maksimum insan dozunun 11 katı veya daha fazlası).2baz) belirgin bir periferik vazodilatasyon ve hipotansiyona neden 
oldu.

Doz aşımının, belirgin hipotansiyon ile birlikte aşırı periferik vazodilatasyona neden olması beklenebilir. İnsanlarda, amlodipinin kasıtlı doz aşımı ile ilgili 
deneyim sınırlıdır. Kasıtlı doz aşımı raporları, 250 mg alan ve asemptomatik olan ve hastaneye kaldırılmayan bir hastayı; hastaneye kaldırılan bir başkası 
(120 mg) gastrik lavaj uygulandı ve normotansif kaldı; üçüncüsü (105 mg) hastaneye kaldırıldı ve plazma genişlemesini takiben normalleşen hipotansiyonu 
(90/50 mmHg) vardı. 30 mg amlodipin (yaklaşık 2 mg/kg) alan 19 aylık bir erkekte kazara aşırı dozda ilaç vakası belgelenmiştir. Acil servis sunumu 
sırasında, hayati belirtiler stabildi ve hipotansiyon kanıtı yoktu, ancak kalp hızı 180 bpm idi. Ipecac uygulandı 3.

Aşırı doz aşımı meydana gelirse, aktif kardiyak ve solunumsal izleme başlatılmalıdır. Sık kan basıncı ölçümleri önemlidir. Hipotansiyon meydana gelirse, 
ekstremitelerin yükselmesi dahil kardiyovasküler destek ve sıvıların makul bir şekilde verilmesi başlatılmalıdır. Bu konservatif önlemlere hipotansiyon yanıt 
vermiyorsa, dolaşımdaki hacim ve idrar çıkışına dikkat edilerek vazopresörlerin (fenilefrin gibi) uygulanması düşünülmelidir. İntravenöz kalsiyum glukonat, kalsiyum 
giriş blokajının etkilerini tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Amlodipin proteine   yüksek oranda bağlandığından hemodiyalizin yararlı olması olası değildir.
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TWYNSTA, telmisartan ve amlodipinin sabit dozlu bir kombinasyonudur.

TANIM

TWYNSTA tabletleri, peptit olmayan bir anjiyotensin II reseptörü olan telmisartan içerir (tip AT1) antagonisti. Telmisartan beyaz ila hafif sarımsı bir katıdır. Suda ve 3 
ila 9 pH aralığında pratik olarak çözünmez, kuvvetli asitte (hidroklorik asitte çözünmeyen hariç) az çözünür ve kuvvetli bazda çözünür. Telmisartan kimyasal olarak 4'-
[(1,4'-dimetil-2'-propil [2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)metil]-[1,1'-bifenil] olarak tanımlanır. -2-karboksilik asit. Ampirik formülü C'dir.33H30N4Ö2ve yapısal formülü:

CH3

N CH3

N N
Ö AH

N
CH

3

TWYNSTA tabletleri, bir dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (CCB) olan amlodipinin besilat tuzunu içerir. Amlodipin besilat, suda az çözünür ve etanolde 
az çözünür, beyaz ila soluk sarı kristal bir tozdur. Amlodipin besilatın kimyasal adı 3-Etil-5-metil(4RS)-2-[(2-aminoetoksi)metil]-4-(2 klorofenil)-6-metil-1,4-
dihidropiridin-3,5-dikarboksilat benzensülfonattır. . Ampirik formülü C'dir.20H25Klan2Ö5•C6H6Ö3S ve yapısal formülü:
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TWYNSTA tabletleri, 5 mg veya 10 mg amlodipin besilat veya amlodipin serbest bazının 40 mg veya 80 mg veya telmisartan ile aşağıdaki dört kombinasyonda 
sağlanan bir kombinasyonu ile oral uygulama için dört güçte formüle edilmiştir: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg ve 80/10 mg.

TWYNSTA tabletleri ayrıca şu inaktif bileşenleri içerir: sodyum hidroksit, povidon, meglumin, sorbitol, magnezyum stearat, mikrokristal selüloz, önceden jelatinize 
edilmiş nişasta, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, demir oksit siyahı, demir oksit sarısı ve FD&C mavi #1.

TWYNSTA tabletleri higroskopiktir ve nemden korunma gerektirir.

TWYNSTA tabletleri ışıktan korunma gerektirir.

12
12.1 Eylem Mekanizması

KLİNİK FARMAKOLOJİ

telmisartan
Anjiyotensin II, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE, kininaz II) tarafından katalize edilen bir reaksiyonda anjiyotensin I'den oluşturulur. Anjiyotensin II, 
vazokonstriksiyon, aldosteron sentezi ve salınımının uyarılması, kardiyak uyarım ve sodyumun renal reabsorpsiyonunu içeren etkileriyle renin-anjiyotensin 
sisteminin başlıca baskılayıcı ajanıdır. Telmisartan, anjiyotensin II'nin AT'ye bağlanmasını seçici olarak bloke ederek anjiyotensin II'nin vazokonstriktör ve aldosteron 
salgılayan etkilerini bloke eder.1vasküler düz kas ve adrenal bez gibi birçok dokuda reseptör. Bu nedenle eylemi, anjiyotensin II sentezi için yollardan bağımsızdır.

AT'si de var2birçok dokuda bulunan reseptör, ancak AT2kardiyovasküler homeostaz ile ilişkili olduğu bilinmemektedir. Telmisartan, AT için çok daha fazla 
afiniteye (>3.000 kat) sahiptir.1AT için daha alıcı2alıcı.

Anjiyotensin II'nin anjiyotensin I'den biyosentezini engelleyen ACE inhibitörleri ile renin-anjiyotensin sisteminin bloke edilmesi, hipertansiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. ACE 
inhibitörleri ayrıca ACE tarafından katalize edilen bir reaksiyon olan bradikinin yıkımını da engeller. Telmisartan ACE'yi (kininaz II) inhibe etmediği için bradikinin yanıtını etkilemez. Bu farkın 
klinik açıdan anlamlı olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Telmisartan, kardiyovasküler regülasyonda önemli olduğu bilinen diğer hormon reseptörlerine veya iyon kanallarına bağlanmaz 
veya bunları bloke etmez.

Anjiyotensin II reseptörünün blokajı, anjiyotensin II'nin renin salgılanması üzerindeki negatif düzenleyici geri beslemesini inhibe eder, ancak sonuçta artan plazma renin aktivitesi ve 
anjiyotensin II dolaşım seviyeleri, telmisartanın kan basıncı üzerindeki etkisinin üstesinden gelmez.

amlodipin
Amlodipin, kalsiyum iyonlarının vasküler düz kas ve kalp kasına transmembran akışını engelleyen bir dihidropiridin kalsiyum kanal blokeridir. Deneysel veriler, amlodipinin hem 
dihidropiridin hem de dihidropiridin olmayan bağlanma bölgelerine bağlandığını göstermektedir. Kalp kası ve vasküler düz kasın kasılma süreçleri, hücre dışı kalsiyum 
iyonlarının belirli iyon kanalları yoluyla bu hücrelere hareketine bağlıdır. Amlodipin, kalp kası hücrelerine göre vasküler düz kas hücreleri üzerinde daha büyük bir etkiyle, hücre 
zarlarından kalsiyum iyonu akışını seçici olarak inhibe eder. Negatif inotropik etkiler tespit edilebilir laboratuvar ortamındaancak bu tür etkiler, terapötik dozlarda bozulmamış 
hayvanlarda görülmemiştir. Serum kalsiyum konsantrasyonu amlodipin'den etkilenmez. Fizyolojik pH aralığı içinde, amlodipin iyonize bir bileşiktir (pKa=8.6) ve kalsiyum kanal 
reseptörü ile kinetik etkileşimi, kademeli bir etki başlangıcı ile sonuçlanan reseptör bağlanma bölgesi ile kademeli bir birleşme ve ayrışma oranı ile karakterize edilir.

Amlodipin, periferik vasküler dirençte azalmaya ve kan basıncında azalmaya neden olmak için doğrudan vasküler düz kas üzerinde etki eden bir periferik arteriyel 
vazodilatördür.

12.2 Farmakodinamik
TWYNSTA Tabletler
TWYNSTA tabletlerinin kan basıncını düşürmede etkili olduğu gösterilmiştir. TWYNSTA, antihipertansif özelliklere sahip iki ilacın bir kombinasyonudur: bir dihidropiridin 
kalsiyum antagonisti (kalsiyum iyonu antagonisti veya yavaş kanal blokeri), amlodipin besilat ve bir anjiyotensin II reseptör blokörü, telmisartan.

Hem telmisartan hem de amlodipin, periferik direnci azaltarak ancak tamamlayıcı mekanizmalar yoluyla kan basıncını düşürür.

telmisartan
Normal gönüllülerde, 80 mg telmisartan dozu, 24 saat boyunca devam eden yaklaşık %40 inhibisyon ile doruk plazma konsantrasyonlarında intravenöz 
anjiyotensin II infüzyonuna verilen baskı yanıtını yaklaşık %90 oranında inhibe etti.

Anjiyotensin II'nin plazma konsantrasyonu ve plazma renin aktivitesi (PRA), telmisartan'ın sağlıklı gönüllülere tek uygulanmasından ve hipertansif hastalara 
tekrarlanan uygulamadan sonra doza bağlı bir şekilde arttı. Sağlıklı gönüllülere günde bir kez 80 mg telmisartan uygulaması, plazma aldosteron 
konsantrasyonlarını etkilememiştir. Hipertansif hastalarla yapılan çoklu doz çalışmalarında, elektrolitlerde (serum potasyum veya sodyum) veya metabolik 
fonksiyonda (serum kolesterol, trigliseritler, HDL, LDL, glukoz veya ürik asit dahil) klinik olarak anlamlı değişiklikler olmamıştır.
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8 hafta süreyle 80 mg telmisartan veya 12.5 mg hidroklorotiyazid ile kombinasyon halinde 80 mg telmisartan ile tedavi edilen normal böbrek fonksiyonu olan 30 hipertansif hastada, renal 
kan akışında, glomerüler filtrasyon hızında, filtrasyon fraksiyonunda, renovasküler dirençte başlangıca göre klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır. veya kreatinin klirensi.

amlodipin
Hipertansiyonlu hastalara terapötik dozların verilmesini takiben, amlodipin, yatar durumda ve ayakta kan basınçlarında azalma ile sonuçlanan vazodilatasyon üretir. Kan 
basıncındaki bu düşüşlere, kronik dozlama ile kalp hızında veya plazma katekolamin düzeylerinde önemli bir değişiklik eşlik etmez. Amlodipinin akut intravenöz uygulaması, 
kronik stabil anginalı hastalarda yapılan hemodinamik çalışmalarda arteriyel kan basıncını düşürmesine ve kalp hızını artırmasına rağmen, klinik çalışmalarda amlodipinin 
kronik oral uygulaması, normotansif hastalarda kalp hızında veya kan basınçlarında klinik olarak anlamlı değişikliklere yol açmamıştır. anjina, göğüs ağrısı.

Günde bir kez kronik uygulamada, antihipertansif etkinlik en az 24 saat korunur. Plazma konsantrasyonları hem genç hem de yaşlı hastalarda etki ile ilişkilidir. Amlodipin ile kan 
basıncındaki azalmanın büyüklüğü aynı zamanda tedavi öncesi yükselmenin yüksekliği ile de ilişkilidir; bu nedenle, orta derecede hipertansiyonu olan (diyastolik basınç 105-114 
mmHg) bireyler, hafif hipertansiyonu olan hastalardan (diyastolik basınç 90-104 mmHg) yaklaşık %50 daha fazla yanıt vermiştir. Normotansif denekler kan basıncında (+1/-2 
mmHg) klinik olarak anlamlı bir değişiklik yaşamamıştır.

Normal böbrek fonksiyonu olan hipertansif hastalarda, terapötik amlodipin dozları, filtrasyon fraksiyonu veya proteinüride değişiklik olmaksızın renal vasküler dirençte bir 
azalma ve glomerüler filtrasyon hızında ve etkili renal plazma akışında bir artışa neden olmuştur.

Diğer kalsiyum kanal blokerlerinde olduğu gibi, amlodipin ile tedavi edilen normal ventriküler fonksiyonu olan hastalarda istirahatte ve egzersiz (veya pacing) sırasında kardiyak 
fonksiyonun hemodinamik ölçümleri genellikle dP/dt veya sol ventrikül üzerinde anlamlı bir etki olmaksızın kardiyak indekste küçük bir artış göstermiştir. diyastolik basıncı veya 
hacmi sonlandırın. Hemodinamik çalışmalarda, amlodipin, insanlara beta blokerlerle birlikte uygulandığında bile, bozulmamış hayvanlara ve insanlara terapötik doz aralığında 
uygulandığında negatif bir inotropik etki ile ilişkilendirilmemiştir. Bununla birlikte, önemli negatif inotropik etkilere sahip ajanlarla kalp yetmezliği olan normal veya iyi kompanse 
edilmiş hastalarda benzer bulgular gözlenmiştir.

Amlodipin, sağlam hayvanlarda veya insanlarda sinoatriyal düğüm fonksiyonunu veya atriyoventriküler iletimi değiştirmez. Kronik stabil anjinası olan hastalarda, 10 mg'lık 
intravenöz uygulama, pacing'den sonra AH ve HV iletimini ve sinüs düğümü iyileşme süresini önemli ölçüde değiştirmedi. Amlodipin ve eşzamanlı beta blokerleri alan hastalarda 
da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Amlodipinin, hipertansiyon veya anjinası olan hastalara beta-blokerlerle kombinasyon halinde uygulandığı klinik çalışmalarda, 
elektrokardiyografik parametrelerin herhangi bir yan etkisi gözlenmemiştir. Yalnızca anjina hastalarıyla yapılan klinik çalışmalarda, amlodipin tedavisi elektrokardiyografik 
aralıkları değiştirmedi veya daha yüksek derecelerde AV blokları üretmedi.

Amlodipin, Norvasc® prospektüsünde bulunabilen hipertansiyon dışında endikasyonlara sahiptir.

12.3 Farmakokinetik
TWYNSTA Tabletler
Amlodipin ve telmisartanın kombine farmakokinetiği, ayrı ayrı uygulandığında amlodipin ve telmisartanın farmakokinetiğine benzer.

TWYNSTA 80/10 mg tableti yüksek yağlı bir yemekle uyguladıktan sonra, plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi (EAA) ve C altında toplam alanmaksimum

telmisartan için sırasıyla yaklaşık %24 ve %60 azalmıştır. Amlodipin, AUC ve C içinmaksimumdeğiştirilmedi [bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1)].

telmisartan
Oral uygulamayı takiben, doruk konsantrasyonlar (Cmaksimum) dozuna dozlamadan sonra 0,5-1 saat içinde ulaşılır. Yiyecekler, plazma konsantrasyon-zaman eğrisi (EAA) altındaki 
alanda 40 mg tablet ile yaklaşık %6 ve 160 mg dozdan sonra yaklaşık %20 azalma ile telmisartanın biyoyararlanımını hafifçe azaltır. Telmisartanın mutlak biyoyararlanımı doza 
bağlıdır. 40 ve 160 mg'da biyoyararlanım sırasıyla %42 ve %58 olmuştur. Oral olarak uygulanan telmisartanın farmakokinetiği, 20-160 mg doz aralığında doğrusal değildir ve 
plazma konsantrasyonlarında orantılı artışlardan daha fazladır (Cmaksimumve AUC) artan dozlarla. Telmisartan, yaklaşık 24 saatlik bir terminal eliminasyon yarı ömrü ile bi-üssel 
bozulma kinetiği gösterir. Günde bir kez dozlama ile telmisartanın dip plazma konsantrasyonları, doruk plazma konsantrasyonlarının yaklaşık %10-25'i kadardır. Telmisartan, 
günde bir kez tekrarlanan dozlarda plazmada 1.5 ila 2.0 birikim indeksine sahiptir.

amlodipin
Amlodipinin doruk plazma konsantrasyonlarına, tek başına amlodipinin uygulanmasından 6-12 saat sonra ulaşılır. Mutlak biyoyararlanımın %64 ile %90 arasında olduğu 
tahmin edilmektedir. Amlodipinin biyoyararlanımı, gıdanın mevcudiyeti ile değişmez.

Amlodipinin plazmadan eliminasyonu, yaklaşık 30-50 saatlik bir terminal eliminasyon yarı ömrü ile bifaziktir. Amlodipinin kararlı durum plazma seviyelerine, ardışık günlük doz 
uygulamasından 7-8 gün sonra ulaşılır.

Dağıtım
telmisartan
Telmisartan, başlıca albümin ve α olmak üzere plazma proteinlerine (>%99.5) yüksek oranda bağlanır.1- asit glikoproteini. Plazma protein bağlanması, önerilen dozlarla elde 
edilen konsantrasyon aralığında sabittir. Telmisartan için dağılım hacmi, ilave doku bağlanmasını gösteren yaklaşık 500 litredir.

amlodipin
Amlodipinin görünen dağılım hacmi 21 L/kg'dır. Hipertansif hastalarda dolaşımdaki amlodipinin yaklaşık %93'ü plazma proteinlerine bağlanır.

Metabolizma ve Eliminasyon 
telmisartan
İntravenöz veya oral uygulamayı takiben14C-işaretli telmisartan, uygulanan dozun çoğu (>%97) safra yoluyla atılım yoluyla değişmeden dışkıyla atılmıştır; 
idrarda sadece küçük miktarlar bulundu (sırasıyla toplam radyoaktivitenin %0,91 ve %0,49'u).

Telmisartan, farmakolojik olarak inaktif bir asilglukuronid oluşturmak üzere konjugasyon yoluyla metabolize edilir; ana bileşiğin glukuronid, insan plazması ve 
idrarında tanımlanan tek metabolittir. Tek bir dozdan sonra glukuronid, plazmada ölçülen radyoaktivitenin yaklaşık %11'ini temsil eder. Sitokrom P450 
izoenzimleri, telmisartan metabolizmasında yer almaz.

Telmisartanın toplam plazma klerensi >800 mL/dk'dır. Terminal yarı ömrü ve toplam klirens dozdan bağımsız görünmektedir.

amlodipin
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Amlodipin, ana bileşiğin %10'u ve metabolitlerin %60'ı idrarla atılmak üzere hepatik metabolizma yoluyla büyük ölçüde (yaklaşık %90) inaktif metabolitlere 
dönüştürülür.

Özel Popülasyonlar
Böbrek yetmezliği
telmisartan: Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Telmisartan hemofiltrasyon ile kandan uzaklaştırılmaz.bkz. Uyarılar ve Önlemler 
(5.5)].

amlodipin: Amlodipinin farmakokinetiği böbrek yetmezliğinden önemli ölçüde etkilenmez. Böbrek yetmezliği olan hastalar bu nedenle olağan başlangıç   dozunu alabilirler.

Karaciğer Yetmezliği
telmisartan: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, telmisartan plazma konsantrasyonları artar ve mutlak biyoyararlanım %100'e yaklaşır [bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.4) ve Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.5)].

amlodipin: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda amlodipin klerensi azalmış ve EAA'da yaklaşık %40 ila %60'lık bir artış olmuştur. Bu nedenle, düşük bir başlangıç   
amlodipin dozu ile başlayın.

Cinsiyet
Telmisartan plazma konsantrasyonları genellikle kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha yüksektir. Bununla birlikte, klinik çalışmalarda, kadınlarda kan basıncı yanıtında 
veya ortostatik hipotansiyon insidansında önemli bir artış bulunmadı. Doz ayarlaması gerekli değildir.

Geriatrik Hastalar
telmisartan: Telmisartanın farmakokinetiği yaşlılar ve 65 yaşından küçükler arasında farklılık göstermez [bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1)].

amlodipin: Yaşlı hastalarda amlodipin klerensi azalmış ve bu da AUC'de yaklaşık %40 ila %60'lık bir artışa neden olmuştur. Bu nedenle, düşük bir başlangıç   dozu olan amlodipin 
ile başlayın [bkz. Dozaj ve Uygulama (2.5)].

13
13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

telmisartan
Farelere ve sıçanlara 2 yıla kadar diyette telmisartan uygulandığında kanserojenlik kanıtı yoktu. Farelere (1000 mg/kg/gün) ve sıçanlara (100 mg/kg/gün) 
uygulanan en yüksek dozlar mg/m2'dir.2telmisartan için önerilen maksimum insan dozunun (MRHD) sırasıyla yaklaşık 59 ve 13 katıdır. Bu aynı dozların, 
MRHD (80 mg/gün) alan insanlarda sistemik maruziyetin sırasıyla >100 katı ve >25 katı telmisartan için ortalama sistemik maruziyetler sağladığı 
gösterilmiştir.

Genotoksisite tahlilleri, ne gen ne de kromozom seviyesinde telmisartan ile ilgili herhangi bir etki ortaya koymadı. Bu testler, bakteriyel mutajenite testlerini içermiştir. 
SalmonellaveE. koli(Ames), Çin hamsteri V79 hücreleri ile bir gen mutasyon testi, insan lenfositleri ile bir sitogenetik test ve bir fare mikronükleus testi.

Günde 100 mg/kg (uygulanan en yüksek doz), mg/m2'de yaklaşık 13 kez, erkek ve dişi sıçanların üreme performansı üzerinde ilaca bağlı etkiler kaydedilmemiştir.2
temel, telmisartan'ın MRHD'si. Sıçandaki bu doz, insanlarda MRHD'de (80 mg/gün) ortalama sistemik maruziyetin en az 50 katı ortalama sistemik maruziyet 
(gebeliğin 6. gününde belirlenen telmisartan EAA) ile sonuçlanmıştır.

amlodipin
Günlük 0.5, 1.25 ve 2.5 mg amlodipin/kg/gün doz seviyelerini sağlamak üzere hesaplanan konsantrasyonlarda iki yıla kadar diyetlerinde amlodipin maleat ile tedavi 
edilen sıçanlar ve fareler, ilacın kanserojen etkisine dair hiçbir kanıt göstermedi. Fare için en yüksek doz mg/m2'dir.210 mg amlodipin/günlük önerilen maksimum 
insan dozuna [MRHD] benzer. Sıçan için en yüksek doz mg/m2bazında, MRHD'nin yaklaşık iki buçuk katı. (Hesaplamalar 60 kg'lık bir hasta için yapılmıştır.)

Amlodipin maleat ile yürütülen mutajenite çalışmaları, ne gen ne de kromozom düzeyinde ilaca bağlı etkiler ortaya koymamıştır.

10 mg amlodipin/kg/gün'e kadar olan dozlarda amlodipin maleat (erkekler 64 gün ve dişiler 14 gün önce çiftleşmeden önce) ile oral yoldan tedavi edilen sıçanların doğurganlığı üzerinde 
hiçbir etki olmamıştır (10 mg/kg'lık MRHD'nin yaklaşık 10 katı). günde bir mg/m2temel).

13.3 Gelişimsel Toksisite 
telmisartan
Telmisartan hamile sıçanlara 50 mg/kg/gün'e kadar oral dozlarda ve hamile tavşanlara 45 mg/kg/gün'e kadar oral dozlarda uygulandığında teratojenik etki gözlenmemiştir. 
Tavşanlarda, 45 mg/kg/gün dozunda (mg/m2'de 80 mg'lık önerilen maksimum insan dozunun (MRHD) yaklaşık 12 katı) maternal toksisite (vücut ağırlığı artışı ve gıda tüketiminde 
azalma) ile ilişkili embriyoletalite gözlenmiştir.2temel]. Sıçanlarda, 15 mg/kg/gün'lük maternal olarak toksik (vücut ağırlığı artışında ve gıda tüketiminde azalma) telmisartan 
dozları (mg/m2'de MRHD'nin yaklaşık 1.9 katı)2Temel), geç gebelik ve emzirme döneminde uygulanan, yenidoğanlarda azalan canlılık, düşük doğum ağırlığı, gecikmiş 
olgunlaşma ve azalan kilo alımı dahil olmak üzere olumsuz etkilere neden olduğu gözlemlenmiştir. Telmisartan'ın geç gebelik sırasında sıçan fetüslerinde ve sıçan sütünde 
mevcut olduğu gösterilmiştir. Sıçanlarda ve tavşanlarda gelişimsel toksisite için gözlenmeyen etki dozları, sırasıyla 5 ve 15 mg/kg/gün, mg/m2'de yaklaşık 0.64 ve 3.7 kattır.2temel 
olarak, telmisartan için önerilen maksimum insan dozu (80 mg/gün).

amlodipin
Hamile sıçanlar ve tavşanlar, 10 mg amlodipin/kg/gün'e kadar dozlarda (sırasıyla, önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 10 ve 20 katı) amlodipin maleat ile 
oral yoldan tedavi edildiğinde teratojenisite veya diğer embriyo/fetal toksisite kanıtı bulunmadı [MRHD ] mg/m2'de 10 mg amlodipin2temel) ana organogenezin 
ilgili dönemlerinde. (Hesaplamalar 60 kg'lık bir hasta ağırlığına dayalıdır.) Bununla birlikte, amlodipin maleat'a eşdeğer bir dozda alan sıçanlarda, yavru boyutu 
önemli ölçüde azaldı (yaklaşık %50) ve intrauterin ölümlerin sayısı önemli ölçüde arttı (yaklaşık 5 kat). Çiftleşmeden 14 gün önce ve çiftleşme ve gebelik boyunca 10 
mg amlodipin/kg/gün. Amlodipin maleatın bu dozda sıçanlarda hem gebelik süresini hem de doğum süresini uzattığı gösterilmiştir.

14
14.1 TWYNSTA Tabletler
TWYNSTA tabletlerinin hipertansiyon tedavisine yönelik etkinliği, 1 plasebo kontrollü ve 2 aktif kontrollü çalışmada incelenmiştir.

KLİNİK ÇALIŞMALAR
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TWYNSTA ile tedavinin ilgili monoterapilere kıyasla kan basıncını düşürmede daha etkili olup olmadığını belirlemek için hafif ila şiddetli hipertansiyonu 
olan hastalarda 8 haftalık çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel grup faktörlü bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma, başlangıç   sistolik 
kan basıncı 117 ile 179 mmHg (ortalama 153 mmHg) arasında ve başlangıç   diyastolik kan basıncı 90 ile 119 (ortalama 102 mmHg) arasında olan 1461 
hastayı 16 tedavi kolundan birine randomize etti. 10 mg amlodipin almak üzere atanan hastalara ilk iki hafta amlodipin 5 mg veya bunların 
kombinasyonları başlandı.

Tablo 6: Oturmuş Sistolik/Diyastolik Kan Basıncında Başlangıca Göre Plasebo Çıkarılmış Ortalama Değişiklik 
(mmHg): Kombinasyon Tedavisi ve Monoterapi Bileşenleri

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

Telmisartan/amlodipin kombinasyonunun antihipertansif etkisinin çoğu, tedavinin başlamasından sonraki 2 hafta içinde elde edilmiştir. Bir telmisartan/
amlodipin kombinasyonu alan hastalarda, ilgili monoterapilerle tedavi edilen hastalara kıyasla otururken diyastolik ve sistolik kan basıncında önemli ölçüde 
daha büyük düşüşler her değerlendirmede gözlendi (2, 4, 6 ve 8. Hafta).

TWYNSTA tabletlerinin antihipertansif etkisi, 65 yaşın altındaki hastalarda, erkek ve kadın hastalarda ve diyabeti olan ve olmayan hastalarda 65 yaş ve altı 
hastalarda benzerdi.

Siyah hastalarda kan basıncını düşürmenin büyüklüğü, siyah olmayan hastalarda gözlenene yaklaştı, ancak siyah hastaların sayısı sınırlıydı (1461 hastanın 237'si).

562 hastadan oluşan bir alt grupta gerçekleştirilen otomatik ayaktan kan basıncı izleme (ABPM), 24 saatlik dozlama süresinin tamamı boyunca klinikte sistolik ve diyastolik kan 
basıncı düşüşlerinde görülen sonuçları doğruladı.

Çift kör, aktif kontrollü bir çalışmada, hafif ila şiddetli hipertansiyonu (ortalama başlangıç   sistolik/diyastolik kan basıncı 149,5/96,6 mmHg) olan ve amlodipin 5 mg ile yeterince 
kontrol edilemeyen toplam 1097 hasta TWYNSTA (40/5 mg veya 80/5 mg) veya tek başına amlodipin (5 mg veya 10 mg). 8 haftalık uygulamadan sonra, kombinasyon 
tedavilerinin her biri, diyastolik ve sistolik kan basınçlarını düşürmede hem amlodipin monoterapi dozlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede üstündü. TWYNSTA (40/5 
mg veya 80/5 mg) alan hastalarda ödemle ilgili olaylar (periferik ödem, jeneralize ödem ve ödem), amlodipin 10 mg alan hastalarla karşılaştırıldığında (sırasıyla %4.3 ve %27.2) 
anlamlı derecede daha düşüktü. .

Tablo 7: Oturarak Sistolik/Diyastolik Kan Basıncı Üzerindeki Etki: Kombinasyon Tedavisine Karşı Monoterapi

Tedavi grubu Ortalama Değişim1 Amlodipin 5mg'den farkı amlodipin 10mg farkı

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 5mg; n=255 - 6.2 / -5.7 - - - - - - -

Amlodipin 10 mg; n=261 - 11.1 / -8.0 - - - - - -

* p<0.05
1Oturmuş sistolik/diyastolik kan basıncında 8. Haftada başlangıca göre ortalama değişiklik

İkinci bir çift kör, aktif kontrollü çalışmada, 10 mg amlodipin ile yeterince kontrol edilemeyen hafif ila şiddetli hipertansiyonu (ortalama başlangıç   sistolik/diyastolik KB 
147.5/95,6 mmHg) olan toplam 947 hasta TWYNSTA (40/10 mg) almıştır. veya 80/10 mg) veya tek başına amlodipin (10 mg). 8 hafta sonra, kombinasyon tedavilerinin her biri, 
diyastolik ve sistolik kan basınçlarını düşürmede amlodipin monoterapisinden istatistiksel olarak anlamlı derecede üstündü.

Tablo 8: Oturarak Sistolik/Diyastolik Kan Basıncı Üzerindeki Etki: Kombinasyon Tedavisine Karşı Monoterapi

Tedavi grubu Ortalama Değişim1 10 mg amlodipin farkı
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
1Oturmuş sistolik/diyastolik kan basıncında 8. Haftada başlangıca göre ortalama değişiklik

14.2 Telmisartan
Telmisartanın antihipertansif etkileri, 20-160 mg aralığında çalışılan altı ana plasebo kontrollü klinik çalışmada gösterilmiştir; bunlardan biri, kombinasyon halinde 
telmisartan ve hidroklorotiyazidin antihipertansif etkilerini incelemiştir. Çalışmalar, 1031'i telmisartan ile tedavi edilen hafif ila orta derecede hipertansiyonu 
(diyastolik kan basıncı 95-114 mmHg) olan toplam 1773 hastayı içeriyordu. Günde bir kez telmisartan uygulamasını takiben, plasebo çıkarılmasından sonra 
başlangıca göre kan basıncı düşüşünün büyüklüğü 20 mg için yaklaşık (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg, 40 mg için 9-13/6-8 mmHg ve 12- 80 mg için 13/7-8 mmHg. Daha 
büyük dozların (160 mg'a kadar) kan basıncında daha fazla düşüşe neden olduğu görülmedi.

Telmisartan ile antihipertansif tedaviye başlanmasının ardından, ilk dozdan sonra kan basıncı, yaklaşık 4 hafta maksimum azalma ile düştü. Telmisartan tabletleri ile tedavinin 
kesilmesiyle, kan basıncı birkaç günden bir haftaya kadar değişen bir süre içinde kademeli olarak başlangıç   değerlerine döndü. Uzun süreli çalışmalar sırasında (plasebo 
kontrolü olmadan) telmisartanın etkisinin en az bir yıla kadar korunduğu görülmüştür. Telmisartanın antihipertansif etkisi hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu veya vücut kitle 
indeksinden etkilenmez. Siyah hastalarda (genellikle düşük renin popülasyonu) kan basıncı yanıtı, beyaz ırktan hastalardan belirgin şekilde daha azdır. Bu, anjiyotensin II 
antagonistleri ve ACE inhibitörlerinin tümü için olmasa da çoğu için geçerlidir.

Kontrollü bir çalışmada, hidroklorotiyazide telmisartan ilavesi, kan basıncında, telmisartan monoterapisi ile elde edilen azalmaya benzer şekilde, dozla 
ilişkili ek bir azalma sağlamıştır. Hidroklorotiyazid ayrıca telmisartan'a eklendiğinde ilave bir kan basıncı etkisine sahipti.
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Antihipertansif aktivitenin başlangıcı, tek bir oral dozun uygulanmasından sonra 3 saat içinde meydana gelir. 20, 40 ve 80 mg dozlarında, günde bir kez telmisartan 
uygulamasının antihipertansif etkisi 24 saatlik tam doz aralığı boyunca korunur. Otomatik ayaktan kan basıncı izleme ve geleneksel kan basıncı ölçümleriyle, 40-80 
mg telmisartan dozları için 24 saatlik dip-tepe oranı hem sistolik hem de diyastolik kan basıncı için %70-100'dü. Tüm kontrollü çalışmalarda ilk dozdan sonra 
semptomatik ortostaz insidansı düşüktü (%0.04).

Kontrollü çalışmalarda telmisartan ile tedavi edilen hastaların kalp hızında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

14.3 Amlodipin
Amlodipinin antihipertansif etkinliği, amlodipin alan 800 hastayı ve plasebo alan 538 hastayı içeren toplam 15 çift kör, plasebo kontrollü, randomize çalışmada 
gösterilmiştir. Günde bir kez uygulama, hafif ila orta derecede hipertansiyonu olan hastalarda, dozdan 24 saat sonra sırtüstü ve ayakta kan basınçlarında plasebo 
tarafından düzeltilmiş istatistiksel olarak anlamlı azalmalar sağladı, ortalama ayakta durma pozisyonunda yaklaşık 12/6 mmHg ve sırtüstü pozisyonda 13/7 mmHg. 
24 saatlik doz aralığı boyunca kan basıncı etkisinin korunması, tepe ve dip etkide çok az farkla gözlendi.

16 SAĞLANMA ŞEKLİ/SAKLAMA VE TAŞIMA
TWYNSTA tabletleri, aşağıda açıklanan kuvvetlerde telmisartan ve amlodipin içeren oval, bikonveks şekilli, çentiksiz, beyaz-kirli beyaz/mavi, çok katmanlı tabletler 
olarak mevcuttur. TWYNSTA tabletlerin bir tarafında BOEHRINGER INGELHEIM sembolü ve ayrı bir ürün tablet kodu bulunur. TWYNSTA tabletleri, oral uygulama için 
aşağıdaki güçlerde ve paket konfigürasyonlarında sağlanır:

Tablet gücü (telmisartan/ 
amlodipin eşdeğeri) mg

paket
Yapılandırma

NDC# Ürün Kodu

40/5 mg 30'luk blister
90 Blister

0597-0124-37
0597-0124-29

Al

40/10 mg 30'luk blister
90 Blister

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 mg 30'luk blister
90 Blister

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 mg 30'luk blister
90 Blister

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Depolamak

25°C'de (77°F) saklayın; 15°–30°C'ye (59°–86°F) izin verilen geziler[bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı]. Uygulamadan hemen öncesine kadar kabarcıklardan 
çıkarmayın. Nemden ve ışıktan koruyun.

17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ Bkz. FDA 
Onaylı Hasta Etiketlemesi (17.2).

17.1 Hamilelik
Renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlara maruz kalmanın sonuçları hakkında doğurganlık çağındaki kadın hastaları bilgilendirin. Bu hastalara gebeliklerini mümkün olan 
en kısa sürede doktorlarına bildirmelerini tavsiye edin [bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1)].

17.2 FDA Onaylı Hasta Etiketleme
Hasta etiketlemesi, bu reçeteleme bilgilerinin sonunda bir yırtmaçlı broşür olarak verilmiştir.

Norvasc, Pfizer, Inc.'in tescilli ticari markasıdır. 
Maalox, Novartis'in tescilli ticari markasıdır.
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