
CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI Những điểm nổi bật này không 
bao gồm tất cả thông tin cần thiết để sử dụng TWYNSTA một cách an toàn và 
hiệu quả. Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho TWYNSTA®

. (telmisartan / amlodipine) Viên nén
Sự chấp thuận ban đầu của Hoa Kỳ: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CƯỜNG LỰC ----------------------
• Viên nén: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH------------------ ------------
• Không có

TWYNSTA
CẢNH BÁO: TRÁNH SỬ DỤNG TRONG THỜI KỲ CÓ THAI

xem thông tin kê đơn đầy đủ cho cảnh báo trong hộp thoại hoàn chỉnh.
Khi phát hiện có thai, hãy ngưng TWYNSTA càng sớm càng tốt. Thuốc tác động trực 
tiếp lên hệ thống renin-angiotensin có thể gây thương tích và thậm chí tử vong 
cho thai nhi đang phát triển (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG------------------------
• Tránh tiếp xúc với thai nhi hoặc trẻ sơ sinh (5.1)

• Hạ huyết áp: Điều chỉnh bất kỳ sự suy giảm thể tích hoặc muối nào trước khi bắt đầu 
điều trị. Quan sát các dấu hiệu và triệu chứng của hạ huyết áp. (5.2)

• Chuẩn độ chậm ở bệnh nhân suy gan (5.4) hoặc suy thận nặng 
(5.5)

• Suy tim: Theo dõi tình trạng xấu đi (5,8)
• Tránh sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn thụ thể 

angiotensin (5.6)
• Nhồi máu cơ tim: Không phổ biến, bắt đầu một CCB ở bệnh nhân bị bệnh 

động mạch vành tắc nghẽn nặng có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc 
tăng đau thắt ngực (5,7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG ------------------- --------
• TWYNSTA là một thuốc chẹn thụ thể angiotensin II (ARB) và một sản phẩm 

kết hợp thuốc chẹn kênh canxi dihydropyridine (DHP-CCB) được chỉ định 
để điều trị tăng huyết áp một mình hoặc với các thuốc hạ huyết áp khác 
(1)

• Viên nén TWYNSTA được chỉ định như liệu pháp ban đầu ở những bệnh nhân có 
khả năng cần nhiều thuốc hạ huyết áp để đạt được mục tiêu huyết áp của họ (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC------------------ 
------------- Trong nghiên cứu thiết kế giai thừa có đối chứng với giả dược, những lý 
do phổ biến nhất để ngừng điều trị với viên nén TWYNSTA là phù ngoại vi, chóng 
mặt và hạ huyết áp, mỗi lý do dẫn đến việc ngừng điều trị ≤0,5% bệnh nhân được 
điều trị bằng TWYNSTA. Các phản ứng có hại xảy ra với tần suất cao hơn ≥2% trên 
viên nén TWYNSTA so với giả dược là phù ngoại vi (4,8% so với 0%), chóng mặt 
(3,0% so với 2,2%), hạ huyết áp tư thế đứng có ý nghĩa lâm sàng (6,3% so với 4,3%) 
và trở lại đau (2,2% so với 0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG -----------------------

• Thay thế TWYNSTA cho các thành phần được chuẩn độ riêng cho bệnh nhân 
đang điều trị amlodipine và telmisartan. TWYNSTA cũng có thể được cung cấp 
cùng với lượng amlodipine, telmisartan, hoặc cả hai, nếu cần. (2.2, 2.3)

• Sử dụng viên nén TWYNSTA để hạ huyết áp bổ sung cho những bệnh nhân 
không được kiểm soát đầy đủ bằng amlodipine (hoặc một thuốc chẹn kênh 
canxi dihydropyridine khác) hoặc với telmisartan (hoặc một thuốc chẹn thụ 
thể angiotensin khác) một mình (2.3)

• Có thể tăng liều sau ít nhất 2 tuần đến liều tối đa 80/10 mg x 1 lần / 
ngày, thường bằng cách tăng từng thành phần một nhưng có thể 
tăng cả hai thành phần để đạt được kiểm soát nhanh hơn (2.1, 2.2)

• Phần lớn tác dụng hạ huyết áp đạt được trong vòng 2 tuần (2.1)
• Bắt đầu với 40/5 mg hoặc 80/5 mg một lần mỗi ngày (2,4)
• Chuyển những bệnh nhân gặp phản ứng có hại do giới hạn liều dùng 

amlodipine sang viên nén TWYNSTA có chứa liều thấp hơn của thành 
phần đó (2.3)

Để báo cáo PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. theo số (800) 542-6257 hoặc (800) 459-9906 TTY, hoặc 
FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặcwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ ----------------------- -
• Bệnh nhân ≥75 tuổi hoặc bệnh nhân suy gan: Bắt đầu với amlodipine 

hoặc thêm amlodipine 2,5 mg vào telmisartan (2,5, 8,5, 8,6)
• Các bà mẹ cho con bú: Chọn ngừng cho con bú hoặc dùng thuốc (8.3)

Xem phần 17 để biết THÔNG TIN HỘI THẢO BỆNH NHÂN và ghi nhãn bệnh 
nhân được FDA chấp thuận.
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ
CẢNH BÁO: TRÁNH SỬ DỤNG TRONG THỜI KỲ CÓ THAI

Khi sử dụng trong thai kỳ, thuốc tác động trực tiếp lên hệ thống renin-angiotensin có thể gây thương tích và thậm chí tử vong cho thai nhi đang phát triển.Khi phát 
hiện có thai, nên ngưng dùng viên TWYNSTA càng sớm càng tốt.Xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1).

1
Viên nén TWYNSTA (telmisartan / amlodipine) được chỉ định để điều trị tăng huyết áp, một mình hoặc với các thuốc hạ huyết áp khác.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

Viên nén TWYNSTA cũng có thể được sử dụng như liệu pháp ban đầu ở những bệnh nhân có khả năng cần nhiều loại thuốc để đạt được mục tiêu huyết áp của họ.

Việc lựa chọn viên nén TWYNSTA làm liệu pháp ban đầu cho bệnh tăng huyết áp dựa trên đánh giá lợi ích và nguy cơ tiềm ẩn, bao gồm cả việc bệnh nhân có khả năng dung nạp liều 
khởi đầu của viên nén TWYNSTA hay không.

Bệnh nhân tăng huyết áp trung bình hoặc nặng có nguy cơ tương đối cao về các biến cố tim mạch (như đột quỵ, đau tim và suy tim), suy thận và các vấn đề về thị lực, vì vậy 
điều trị kịp thời là phù hợp về mặt lâm sàng. Cân nhắc huyết áp ban đầu của bệnh nhân, mục tiêu mục tiêu và khả năng đạt được mục tiêu gia tăng khi kết hợp so với đơn trị 
liệu khi quyết định có nên sử dụng viên nén TWYNSTA làm liệu pháp ban đầu hay không. Các mục tiêu huyết áp cá nhân có thể thay đổi tùy theo nguy cơ của bệnh nhân.

Dữ liệu từ một thử nghiệm giai thừa, có đối chứng với giả dược, đa liều, kéo dài 8 tuần cung cấp các ước tính về xác suất đạt được mục tiêu huyết áp với TWYNSTA so với đơn trị 
liệu telmisartan hoặc amlodipine và giả dược [xem Nghiên cứu lâm sàng (14.1)].

Các số liệu dưới đây cung cấp các ước tính về khả năng đạt được kiểm soát huyết áp tâm thu và tâm trương với viên nén TWYNSTA 80/10 mg, dựa trên huyết áp tâm thu hoặc 
huyết áp tâm trương ban đầu. Đường cong của mỗi nhóm điều trị được ước tính bằng mô hình hồi quy logistic. Khả năng ước tính ở đuôi bên phải của mỗi đường cong ít đáng 
tin cậy hơn do số lượng nhỏ đối tượng có huyết áp cơ bản cao.
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Hình 1a: Xác suất đạt được huyết áp tâm thu <140 mmHg ở tuần thứ 8 Hình 1b: Xác suất đạt được huyết áp tâm thu <130 mmHg ở tuần thứ 8
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Hình 2a: Xác suất đạt được huyết áp tâm trương <90 mmHg ở tuần thứ 8 Hình 2b: Xác suất đạt được huyết áp tâm trương <80 mmHg ở tuần thứ 8

Các số liệu trên cung cấp một ước tính gần đúng về khả năng đạt được mục tiêu huyết áp đã định sau 8 tuần. Ví dụ, một bệnh nhân có huyết áp cơ bản là 160/110 mmHg 
có khoảng 16% khả năng đạt được mục tiêu <140 mmHg (tâm thu) và 16% khả năng đạt được <90 mmHg (tâm trương) khi dùng giả dược. Khả năng đạt được những mục 
tiêu tương tự khi dùng telmisartan là khoảng 46% (tâm thu) và 26% (tâm trương). Khả năng đạt được những mục tiêu tương tự khi dùng amlodipine là khoảng 69% (tâm 
thu) và 22% (tâm trương). Những khả năng này tăng lên 79% đối với tâm thu và 55% đối với tâm trương với TWYNSTA.

2
2.1 Cân nhắc chung
Telmisartan là thuốc điều trị tăng huyết áp hiệu quả với liều 20-80 mg một lần trong khi amlodipine có hiệu quả với liều 2,5-10 mg.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng phải được cá nhân hóa và có thể tăng lên sau ít nhất 2 tuần. Hầu hết tác dụng hạ huyết áp rõ ràng trong vòng 2 tuần và giảm tối đa thường 
đạt được sau 4 tuần. Liều khuyến cáo tối đa của viên nén TWYNSTA là 80/10 mg x 1 lần / ngày.

Các phản ứng có hại của telmisartan là không phổ biến và không phụ thuộc vào liều lượng; những amlodipine là một hỗn hợp của các hiện tượng phụ thuộc vào liều lượng (chủ yếu là phù ngoại vi) và các 
hiện tượng không phụ thuộc vào liều lượng, hiện tượng trước đây phổ biến hơn nhiều so với hiện tượng sau [xem Phản ứng có hại (6.1)].
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TWYNSTA có thể được dùng cùng hoặc không với thức ăn.

2.2 Liệu pháp thay thế
Thay vào đó, bệnh nhân nhận amlodipine và telmisartan từ các viên nén riêng biệt có thể nhận viên nén TWYNSTA chứa cùng liều thành phần một lần mỗi ngày. 
Khi thay thế các thành phần riêng lẻ, tăng liều TWYNSTA nếu việc kiểm soát huyết áp chưa đạt yêu cầu.

2.3 Liệu pháp bổ sung cho bệnh nhân tăng huyết áp không được kiểm soát đầy đủ bằng liệu pháp đơn trị liệu hạ huyết áp
Viên nén TWYNSTA có thể được sử dụng để hạ huyết áp bổ sung cho những bệnh nhân không được kiểm soát đầy đủ bằng amlodipine (hoặc một thuốc chẹn kênh canxi 
dihydropyridine khác) một mình hoặc với telmisartan (hoặc một thuốc chẹn thụ thể angiotensin khác).

Những bệnh nhân được điều trị với 10 mg amlodipine mà gặp bất kỳ phản ứng phụ nào do giới hạn liều lượng như phù, có thể được chuyển sang viên nén TWYNSTA 40/5 mg 
một lần mỗi ngày, giảm liều amlodipine mà không làm giảm đáp ứng hạ huyết áp dự kiến   tổng thể [xem Phản ứng có hại (6.1)].

2.4 Trị liệu ban đầu
Một bệnh nhân có thể được bắt đầu sử dụng viên nén TWYNSTA nếu không chắc rằng việc kiểm soát huyết áp sẽ đạt được chỉ với một tác nhân duy nhất. Liều khởi đầu thông thường 
của TWYNSTA là 40/5 mg x 1 lần / ngày. Những bệnh nhân cần giảm huyết áp lớn hơn có thể bắt đầu dùng TWYNSTA 80/5 mg một lần mỗi ngày.

Liệu pháp ban đầu với TWYNSTA không được khuyến cáo ở bệnh nhân ≥75 tuổi hoặc bị suy gan [xem Liều lượng và Cách dùng (2.5), Cảnh báo và Thận trọng 
(5.4), và Sử dụng trong các quần thể cụ thể (8.5, 8.6)].

Điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thể tích nội mạch hoặc giảm muối, trước khi bắt đầu điều trị với viên nén TWYNSTA [xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)].

2.5 Liều lượng trong các quần thể 
cụ thể Suy thận
Không cần điều chỉnh liều ban đầu cho bệnh nhân suy thận nhẹ hoặc trung bình. Chuẩn độ chậm ở bệnh nhân suy thận nặng.

Suy gan
Ở hầu hết bệnh nhân, bắt đầu điều trị bằng amlodipine với liều 2,5 mg. Chuẩn độ chậm ở bệnh nhân suy gan.

Bệnh nhân 75 tuổi trở lên
Ở hầu hết bệnh nhân, bắt đầu điều trị bằng amlodipine với liều 2,5 mg. Chuẩn độ chậm ở bệnh nhân 75 tuổi trở lên.

3
Viên nén TWYNSTA được bào chế để uống dưới dạng kết hợp sức mạnh sau:

HÌNH THỨC VÀ CƯỜNG LỰC LIỀU LƯỢNG

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 mg
80
5

80/10 mg
80
10

telmisartan
amlodipine tương đương

Các viên nén nhiều lớp, không ghi telmisartan / amlodipine có hình bầu dục, hai mặt lồi. Máy tính bảng có màu trắng đến trắng nhạt ở một mặt và màu xanh lam ở mặt còn lại. 
Mặt trắng được dập chìm với ký hiệu BOEHRINGER INGELHEIM và A1, A2, A3 hoặc A4 cho các cường độ lần lượt là 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg và 80/10 mg.

4
Không có.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

5
5.1 Bệnh tật và tử vong của thai nhi / sơ sinh

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

Telmisartan
Thuốc tác động trực tiếp lên hệ thống renin-angiotensin có thể gây bệnh tật và tử vong cho thai nhi và trẻ sơ sinh khi dùng cho phụ nữ có thai. Y văn thế giới đã ghi 
nhận vài chục trường hợp ở những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế men chuyển. Khi phát hiện có thai, ngưng sử dụng viên TWYNSTA càng sớm càng tốt [xem 
Cảnh báo Đóng hộp].

Việc sử dụng các loại thuốc tác động trực tiếp lên hệ thống renin-angiotensin trong quý 2 và quý 3 của thai kỳ có liên quan đến tổn thương thai nhi và trẻ sơ sinh, 
bao gồm hạ huyết áp, giảm sản hộp sọ ở trẻ sơ sinh, vô niệu, suy thận có hồi phục hoặc không hồi phục và tử vong. Oligohydramnios cũng đã được báo cáo, có lẽ là 
do giảm chức năng thận của thai nhi; Oligohydramnios trong bối cảnh này có liên quan đến chứng co rút chân tay của thai nhi, biến dạng sọ và phát triển phổi giảm 
sản. Sinh non, chậm phát triển trong tử cung và còn ống động mạch cũng đã được báo cáo, mặc dù không rõ liệu những trường hợp này có phải do tiếp xúc với 
thuốc hay không.

Những tác dụng phụ này dường như không phải do tiếp xúc với thuốc trong tử cung mà chỉ được giới hạn trong tam cá nguyệt đầu tiên. Thông báo cho các bà mẹ có phôi và 
thai nhi chỉ tiếp xúc với chất đối kháng thụ thể angiotensin II trong tam cá nguyệt đầu tiên rằng hầu hết các báo cáo về nhiễm độc thai nhi đều liên quan đến phơi nhiễm ở 
tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba. Tuy nhiên, khi bệnh nhân có thai hoặc đang chuẩn bị mang thai, thầy thuốc nên cho bệnh nhân ngừng sử dụng viên TWYNSTA càng sớm 
càng tốt.

Hiếm khi (có thể ít hơn một lần trong mỗi nghìn trường hợp mang thai), không tìm thấy thuốc thay thế cho thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Trong những trường hợp hiếm hoi này, 
các bà mẹ nên được cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi của họ và nên thực hiện các cuộc kiểm tra siêu âm hàng loạt để đánh giá môi trường trong nước ối.

Nếu quan sát thấy có thiểu ối, nên ngừng sử dụng viên nén TWYNSTA trừ khi chúng được coi là cứu mạng cho người mẹ. Xét nghiệm căng thẳng co thắt (CST), xét 
nghiệm không căng thẳng (NST) hoặc lập hồ sơ lý sinh (BPP) có thể thích hợp, tùy thuộc vào tuần thai. Tuy nhiên, bệnh nhân và bác sĩ cần lưu ý rằng thiểu ối có 
thể không xuất hiện cho đến khi thai nhi bị tổn thương không thể phục hồi.

Trẻ sơ sinh có tiền sửtrong tử cungTiếp xúc với chất đối kháng thụ thể angiotensin II nên được theo dõi chặt chẽ về hạ huyết áp, thiểu niệu và tăng kali huyết. Nếu thiểu niệu 
xảy ra, cần chú ý đến việc hỗ trợ huyết áp và tưới máu thận. Thay máu hoặc lọc máu có thể được yêu cầu như một biện pháp để đảo ngược tình trạng hạ huyết áp và / hoặc 
thay thế cho chức năng thận bị rối loạn.
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5.2 Hạ huyết áp
Telmisartan
Ở những bệnh nhân có hệ thống renin-angiotensin được kích hoạt, chẳng hạn như bệnh nhân giảm thể tích hoặc muối (ví dụ, những người đang điều trị bằng thuốc lợi tiểu liều cao), hạ huyết 
áp có triệu chứng có thể xảy ra sau khi bắt đầu điều trị bằng viên nén TWYNSTA. Điều chỉnh tình trạng này trước khi sử dụng viên nén TWYNSTA hoặc bắt đầu điều trị dưới sự giám sát y tế chặt 
chẽ với liều lượng giảm.

Nếu xảy ra hạ huyết áp, đặt bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa và nếu cần, truyền tĩnh mạch nước muối sinh lý. Đáp ứng hạ huyết áp thoáng qua không 
phải là chống chỉ định điều trị thêm, thường có thể tiếp tục điều trị mà không gặp khó khăn khi huyết áp đã ổn định.

Amlodipine
Do sự giãn mạch do amlodipine khởi phát từ từ nên hiếm khi xảy ra tình trạng hạ huyết áp cấp tính sau khi uống. Tuy nhiên, hãy quan sát kỹ những bệnh nhân bị hẹp eo 
động mạch chủ nặng khi dùng amlodipine, giống như khi dùng với bất kỳ loại thuốc giãn mạch nào.

5.3 Tăng kali máu
Telmisartan
Tăng kali huyết có thể xảy ra ở bệnh nhân điều trị ARB, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận nặng, suy tim, đang điều trị thay thế thận, hoặc đang điều trị bổ sung kali, thuốc lợi tiểu 
tiết kiệm kali, chất thay thế muối chứa kali hoặc các thuốc khác làm tăng nồng độ kali. Xem xét xác định định kỳ các chất điện giải trong huyết thanh để phát hiện những mất cân 
bằng điện giải có thể xảy ra, đặc biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ.

5.4 Bệnh nhân suy giảm chức năng gan 
Telmisartan
Vì phần lớn telmisartan được thải trừ qua đường bài tiết qua mật, những bệnh nhân bị rối loạn tắc mật hoặc suy gan có thể bị giảm độ thanh thải. Khởi đầu 
telmisartan ở liều thấp và chuẩn độ chậm ở những bệnh nhân này [xem Liều lượng và Cách dùng (2.5), Sử dụng trong các quần thể cụ thể (8.6), và Dược lý lâm 
sàng (12.3)].

Amlodipine
Amlodipine được chuyển hóa nhiều qua gan và thời gian bán thải trong huyết tương (t1/2) là 56 giờ ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan. Vì bệnh nhân suy gan có 
độ thanh thải amlodipine giảm, nên bắt đầu dùng amlodipine hoặc thêm amlodipine với liều 2,5 mg ở bệnh nhân suy gan. Liều thấp nhất của TWYNSTA là 40/5 mg; 
do đó, điều trị ban đầu với viên nén TWYNSTA không được khuyến cáo ở bệnh nhân suy gan [xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.6)].

5.5 Suy giảm chức năng thận 
Telmisartan
Do hậu quả của việc ức chế hệ thống renin-angiotensin-aldosterone, dự đoán những thay đổi trong chức năng thận ở những người nhạy cảm. Ở những bệnh nhân mà chức 
năng thận có thể phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống renin-angiotensin-aldosterone (ví dụ, bệnh nhân bị suy tim sung huyết nặng hoặc rối loạn chức năng thận), điều trị 
bằng thuốc ức chế men chuyển (ACE) và thuốc đối kháng thụ thể angiotensin có liên quan đến thiểu niệu và / hoặc tăng ure huyết tiến triển và (hiếm khi) bị suy thận cấp và / 
hoặc tử vong. Kết quả tương tự có thể được dự đoán ở những bệnh nhân được điều trị bằng telmisartan [xem Dược lâm sàng (12.3)].

Trong các nghiên cứu về thuốc ức chế men chuyển ở bệnh nhân hẹp động mạch thận một bên hoặc hai bên, đã quan sát thấy sự gia tăng creatinin huyết thanh hoặc nitơ urê máu. Không có việc sử dụng 
telmisartan trong thời gian dài ở bệnh nhân hẹp động mạch thận một bên hoặc hai bên, nhưng có thể dự đoán tác dụng tương tự như khi dùng thuốc ức chế men chuyển.

5.6 Phong tỏa kép của hệ thống Renin-Angiotensin-Aldosterone
Telmisartan
Do hậu quả của việc ức chế hệ thống renin-angiotensin-aldosterone, những thay đổi trong chức năng thận (bao gồm cả suy thận cấp) đã được báo cáo. Phong tỏa kép hệ thống 
renin-angiotensin-aldosterone (ví dụ, bằng cách thêm chất ức chế ACE vào chất đối kháng thụ thể angiotensin II) nên bao gồm theo dõi chặt chẽ chức năng thận.

Thử nghiệm ONTARGET thu nhận 25.620 bệnh nhân ≥55 tuổi bị bệnh xơ vữa động mạch hoặc bệnh tiểu đường có tổn thương cơ quan nội tạng, chọn ngẫu 
nhiên họ chỉ dùng telmisartan, chỉ ramipril hoặc kết hợp và theo dõi họ trong thời gian trung bình là 56 tháng. Bệnh nhân dùng phối hợp telmisartan và ramipril 
không thu được lợi ích bổ sung nào so với đơn trị liệu, nhưng tăng tỷ lệ rối loạn chức năng thận (ví dụ, suy thận cấp) so với nhóm dùng telmisartan đơn độc hoặc 
ramipril đơn thuần. Không khuyến cáo sử dụng đồng thời telmisartan và ramipril.

5.7 Nguy cơ Nhồi máu cơ tim hoặc Tăng Đau thắt ngực 
Amlodipine
Thông thường, bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân bị bệnh mạch vành tắc nghẽn nặng, đã ghi nhận sự gia tăng tần suất, thời gian hoặc mức độ nghiêm trọng của 
cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp khi bắt đầu điều trị bằng thuốc chẹn kênh canxi hoặc tại thời điểm tăng liều. Cơ chế của hiệu ứng này vẫn chưa được làm sáng 
tỏ.

5.8 Suy tim
Amlodipine
Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân suy tim.

Amlodipine (5-10 mg mỗi ngày) đã được nghiên cứu trong một thử nghiệm đối chứng với giả dược trên 1153 bệnh nhân suy tim NYHA độ III hoặc IV với liều ổn định của chất ức chế men 
chuyển, digoxin và thuốc lợi tiểu. Thời gian theo dõi ít   nhất là 6 tháng, trung bình là khoảng 14 tháng. Không có tác dụng phụ tổng thể đối với khả năng sống sót hoặc tỷ lệ mắc bệnh tim 
(được xác định là do rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng, nhồi máu cơ tim cấp tính hoặc nhập viện vì suy tim nặng hơn). Amlodipine đã được so sánh với giả dược trong 4 nghiên cứu kéo dài 8 
12 tuần trên bệnh nhân suy tim NYHA II / III, với tổng số 697 bệnh nhân. Trong các nghiên cứu này, không có bằng chứng về sự xấu đi của suy tim dựa trên các biện pháp về khả năng chịu 
đựng khi gắng sức, phân loại NYHA, các triệu chứng, hoặc LVEF. Trong nghiên cứu PRAISE-2, 1654 bệnh nhân suy tim NYHA độ III (80%) hoặc IV (20%) mà không có bằng chứng của bệnh thiếu 
máu cục bộ cơ bản, đang sử dụng liều ổn định của thuốc ức chế men chuyển (99%), digitalis (99%), và thuốc lợi tiểu (99%) được chọn ngẫu nhiên. 1: 1 để nhận giả dược hoặc amlodipine và 
theo dõi trong thời gian trung bình là 33 tháng. Mặc dù không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa amlodipine và giả dược về tiêu chí chính của tử vong do tất cả các nguyên nhân (giới 
hạn tin cậy 95% từ giảm 8% đến tăng 29% đối với amlodipine), có nhiều báo cáo hơn về phù phổi ở bệnh nhân điều trị amlodipine.

6
6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Bởi vì các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại được quan sát trong các nghiên cứu lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong 
các nghiên cứu lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực tế.
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Viên nén TWYNSTA
Việc sử dụng đồng thời telmisartan và amlodipine đã được đánh giá về tính an toàn trên 3700 bệnh nhân tăng huyết áp; khoảng 1900 bệnh nhân trong 
số này đã tiếp xúc ít nhất 6 tháng và hơn 160 bệnh nhân trong số này đã tiếp xúc ít nhất một năm. Các phản ứng có hại thường nhẹ và thoáng qua và chỉ 
thường xuyên phải ngừng điều trị.

Trong nghiên cứu thiết kế giai thừa có đối chứng với giả dược, dân số được điều trị bằng kết hợp telmisartan và amlodipine có tuổi trung bình là 53 tuổi và bao gồm khoảng 50% 
nam giới, 79% là người da trắng, 17% người da đen và 4% người châu Á. Bệnh nhân được dùng các liều từ 20 / 2,5 mg đến 80/10 mg bằng đường uống, một lần mỗi ngày.

Tần suất của các phản ứng ngoại ý không liên quan đến giới tính, tuổi tác hoặc chủng tộc.

Các phản ứng bất lợi xảy ra trong thử nghiệm thiết kế giai thừa có đối chứng với giả dược ở ≥2% bệnh nhân được điều trị bằng TWYNSTA và với tỷ lệ cao hơn ở bệnh nhân được điều trị bằng 
TWYNST (n = 789) so với bệnh nhân được điều trị bằng giả dược (n = 46) là phù ngoại vi (4,8 % so với 0%), chóng mặt (3,0% so với 2,2%), hạ huyết áp thế đứng có ý nghĩa lâm sàng (được định 
nghĩa là giảm HATTr> 10 mmHg và / hoặc giảm HATTr> 20 mmHg) (6,3% so với 4,3%), và đau lưng (2,2% so với 0%). Ngoài ra, các phản ứng có hại khác xảy ra ở hơn 1% bệnh nhân được điều trị 
bằng viên nén TWYNSTA (n = 789) là chóng mặt (2,0% so với 2,2% khi dùng giả dược) và nhức đầu (1,4% so với 4,3% đối với giả dược).

Trong thử nghiệm thiết kế giai thừa có đối chứng với giả dược, việc ngừng thuốc do các tác dụng phụ xảy ra ở 2,2% tổng số tế bào điều trị của bệnh nhân ở bệnh nhân được điều trị bằng 
telmisartan / amlodipine và ở 4,3% ở nhóm được điều trị bằng giả dược. Các lý do phổ biến nhất để ngừng điều trị với viên nén TWYNSTA là phù ngoại vi, chóng mặt và hạ huyết áp (mỗi 
nguyên nhân ≤0,5%).

Phù ngoại vi là một phản ứng có hại đã biết, phụ thuộc vào liều dùng của amlodipine, nhưng không phải của telmisartan. Trong nghiên cứu thiết kế giai thừa, tỷ lệ phù 
ngoại vi trong 8 tuần, ngẫu nhiên, mù đôi thời gian điều trị là cao nhất với amlodipine 10 mg đơn trị liệu. Tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn đáng kể khi telmisartan được sử dụng kết 
hợp với amlodipine 10 mg.

Bảng 1: Tỷ lệ mắc phù ngoại vi trong thời gian điều trị 8 tuần

Telmisartan
Giả dược 40 mg 80 mg

Giả dược 0% 0,8% 0,7%

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

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

Telmisartan
Telmisartan đã được đánh giá về độ an toàn trên 3700 bệnh nhân, bao gồm 1900 được điều trị trong hơn 6 tháng và hơn 1300 trong hơn một năm. Các trải 
nghiệm bất lợi thường nhẹ và thoáng qua về bản chất và chỉ thường xuyên yêu cầu ngừng điều trị.

Trong các thử nghiệm có đối chứng với giả dược bao gồm 1041 bệnh nhân được điều trị bằng các liều đơn trị liệu khác nhau của telmisartan (20-160 mg) trong tối đa 12 tuần, tỷ lệ tác dụng ngoại ý tổng 
thể là tương tự như những bệnh nhân được điều trị bằng giả dược.

Các tác dụng ngoại ý xảy ra với tỷ lệ ≥1% ở bệnh nhân được điều trị bằng telmisartan và với tỷ lệ lớn hơn ở bệnh nhân được điều trị bằng giả dược, bất kể mối liên hệ nhân quả của 
chúng, được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2: Các sự kiện có hại xảy ra với tỷ lệ ≥1% ở bệnh nhân được điều trị bằng Telmisartan và với tỷ lệ cao hơn so với bệnh nhân được điều trị bằng giả dược

Telmisartan
n = 1455
%

Giả dược
n = 380
%

Nhiễm trùng đường hô hấp trên 7 6
Đau lưng 3 1
Viêm xoang 3 2
Bệnh tiêu chảy 3 2
Viêm họng hạt 1 0

Ngoài các tác dụng ngoại ý trong bảng, các biến cố sau đây xảy ra với tỷ lệ ≥1% nhưng ít nhất là thường xuyên ở nhóm dùng giả dược: các triệu chứng giống cúm, khó tiêu, đau 
cơ, nhiễm trùng đường tiết niệu, đau bụng, nhức đầu, chóng mặt, đau, mệt mỏi, ho, tăng huyết áp, đau ngực, buồn nôn và phù ngoại vi. Phải ngừng điều trị vì các tác dụng 
ngoại ý ở 2,8% trong số 1455 bệnh nhân được điều trị bằng viên nén telmisartan và 6,1% trong số 380 bệnh nhân dùng giả dược trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng 
với giả dược.

Tỷ lệ các tác dụng ngoại ý không liên quan đến liều lượng và không tương quan với giới tính, tuổi tác hoặc chủng tộc của bệnh nhân.

Tỷ lệ ho xảy ra với telmisartan trong 6 thử nghiệm có đối chứng với giả dược giống với tỷ lệ được ghi nhận ở những bệnh nhân được điều trị bằng giả dược (1,6%).

Ngoài những trường hợp được liệt kê ở trên, các tác dụng ngoại ý xảy ra ở> 0,3% trong số 3500 bệnh nhân được điều trị bằng đơn trị liệu telmisartan trong các thử nghiệm mở hoặc có đối chứng được 
liệt kê dưới đây. Không thể xác định liệu những sự kiện này có liên quan nhân quả đến viên nén telmisartan hay không:
Hệ thống thần kinh tự trị:liệt dương, tăng tiết mồ hôi, đỏ bừng;Toàn bộ cơ thể:dị ứng, sốt, đau chân, khó chịu;Tim mạch:đánh trống ngực, phù phụ thuộc, cơn đau 
thắt ngực, nhịp tim nhanh, phù chân, ECG bất thường;CNS:mất ngủ, buồn ngủ, đau nửa đầu, chóng mặt, dị cảm, co thắt cơ không tự chủ, giảm cảm giác;Tiêu hóa:
đầy hơi, táo bón, viêm dạ dày, nôn mửa, khô miệng, trĩ, viêm dạ dày ruột, viêm ruột, trào ngược dạ dày, đau răng, rối loạn tiêu hóa không đặc hiệu;Trao đổi chất:
bệnh gút, tăng cholesterol máu, đái tháo đường;Cơ xương:viêm khớp, đau khớp, chuột rút ở chân;Tâm thần:lo lắng, trầm cảm, căng thẳng;Cơ chế kháng chiến:
nhiễm trùng, nhiễm nấm, áp xe, viêm tai giữa;Hô hấp:hen suyễn, viêm phế quản, viêm mũi, khó thở, chảy máu cam;Làn da: viêm da, phát ban, chàm, ngứa;Tiết 
niệu:tần số micturition, viêm bàng quang;Mạch máu:rối loạn mạch máu não; vàCác giác quan đặc biệt:thị lực bất thường, viêm kết mạc, ù tai, đau tai.
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Trong các nghiên cứu lâm sàng ban đầu, một trường hợp phù mạch duy nhất đã được báo cáo (trong tổng số 3781 bệnh nhân được điều trị).

Kết quả Phòng thí nghiệm Lâm sàng

Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả dược, những thay đổi có liên quan về mặt lâm sàng trong các thông số xét nghiệm tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm hiếm khi liên quan đến việc sử dụng 
viên nén telmisartan. Huyết sắc tố:Giảm hơn 2 g / dL trong hemoglobin đã được quan sát thấy ở 0,8% bệnh nhân dùng telmisartan so với 0,3% bệnh nhân dùng giả dược. Không có bệnh nhân nào ngừng điều 
trị do thiếu máu.
Creatinin:Creatinine tăng 0,5 mg / dL hoặc cao hơn đã được quan sát thấy ở 0,4% bệnh nhân dùng telmisartan so với 0,3% bệnh nhân dùng giả dược. Một bệnh nhân được điều 
trị bằng telmisartan đã ngừng điều trị do tăng creatinin và nitơ urê máu.
Men gan:Thỉnh thoảng xảy ra tình trạng tăng hóa chất gan ở những bệnh nhân được điều trị bằng telmisartan; tất cả các độ cao được đánh dấu đều xảy ra với tần suất cao hơn với giả dược. Không có 
bệnh nhân nào được điều trị bằng telmisartan ngừng điều trị do chức năng gan bất thường.

Amlodipine
Amlodipine đã được đánh giá về độ an toàn trên 11.000 bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Hầu hết các phản ứng có hại được báo cáo trong khi điều trị với 
amlodipine ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng so sánh trực tiếp giữa amlodipine (n = 1730) với liều lên đến 10 mg với giả dược (n = 1250), việc ngừng 
amlodipine do phản ứng ngoại ý chỉ được yêu cầu ở khoảng 1,5% bệnh nhân được điều trị bằng amlodipine và không khác biệt đáng kể. từ đó thấy ở những bệnh nhân được điều trị bằng giả 
dược (khoảng 1%). Các tác dụng phụ thường gặp nhất là nhức đầu và phù nề. Tỷ lệ (%) tác dụng phụ xảy ra liên quan đến liều lượng được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3: Tỷ lệ (%) tác dụng ngoại ý liên quan đến liều dùng với Amlodipine ở liều 2,5 mg, 5,0 mg và 10,0 mg hoặc giả dược

Sự kiện bất lợi Amlodipine 2,5 mg
n = 275
%

Amlodipine 5,0 mg
n = 296
%

Amlodipine 10,0 mg
n = 268
%

Giả dược
n = 520
%

Phù nề 1,8 3.0 10,8 0,6
Chóng mặt 1.1 3,4 3,4 1,5
Tuôn ra 0,7 1,4 2,6 0,0
Đánh trống ngực 0,7 1,4 4,5 0,6

Các tác dụng ngoại ý khác không liên quan rõ ràng đến liều lượng nhưng đã được báo cáo với tỷ lệ mắc bệnh lớn hơn 1% trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả dược được trình bày trong 
Bảng 4.

Bảng 4: Tỷ lệ (%) các tác dụng ngoại ý Không rõ ràng về liều lượng liên quan nhưng được báo cáo với tỷ lệ> 1% trong các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát giả dược

Sự kiện bất lợi Amlodipine
n = 1730
%

Giả dược
n = 1250
%

Đau đầu 7.3 7.8
Mệt mỏi 4,5 2,8
Buồn nôn 2,9 1,9
Đau bụng 1,6 0,3
Sự im lặng 1,4 0,6

Các sự kiện sau đây xảy ra ở <1% nhưng> 0,1% bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng hoặc trong các điều kiện thử nghiệm mở hoặc kinh nghiệm tiếp thị mà mối quan hệ nhân quả là 
không chắc chắn; chúng được liệt kê để cảnh báo bác sĩ về mối quan hệ có thể xảy ra:
Tim mạch:rối loạn nhịp tim (bao gồm nhịp nhanh thất và rung nhĩ), nhịp tim chậm, đau ngực, hạ huyết áp, thiếu máu cục bộ ngoại vi, ngất, nhịp tim nhanh, chóng 
mặt tư thế, hạ huyết áp tư thế, viêm mạch máu;Hệ thống thần kinh trung ương và ngoại vi:giảm cảm, bệnh thần kinh ngoại biên, dị cảm, run, chóng mặt; Tiêu hóa:
biếng ăn, táo bón, khó tiêu, ** khó nuốt, tiêu chảy, đầy hơi, viêm tụy, nôn mửa, tăng sản nướu;Chung:phản ứng dị ứng, suy nhược, ** đau lưng, bốc hỏa, khó chịu, 
đau, khắc nghiệt, tăng cân, giảm cân;Hệ thống cơ xương:đau khớp, viêm khớp, chuột rút cơ, ** đau cơ; Tâm thần:rối loạn chức năng tình dục (nam ** và nữ), mất 
ngủ, căng thẳng, trầm cảm, những giấc mơ bất thường, lo lắng, suy giảm tính cách;Hệ hô hấp: khó thở, ** chảy máu cam;Da và các phần phụ:phù mạch, ban đỏ đa 
dạng, ngứa, ** phát ban, ** ban đỏ, ban dát sần;Các giác quan đặc biệt:thị lực bất thường, viêm kết mạc, nhìn đôi, đau mắt, ù tai;Hệ bài tiết:tần suất tiểu ít, rối loạn 
tiểu đêm, tiểu đêm;Hệ thống thần kinh tự trị:khô miệng, tăng tiết mồ hôi;Trao đổi chất và dinh dưỡng:tăng đường huyết, khát nước;Tạo máu:giảm bạch cầu, ban 
xuất huyết, giảm tiểu cầu.
* * Những biến cố này xảy ra dưới 1% trong các thử nghiệm có đối chứng với giả dược, nhưng tỷ lệ các tác dụng phụ này là từ 1% đến 2% trong tất cả các nghiên cứu nhiều liều.

Các biến cố sau đây xảy ra ở <0,1% bệnh nhân: suy tim, mạch không đều, ngoại tâm thu, đổi màu da, nổi mày đay, khô da, rụng tóc, viêm da, yếu cơ, co giật, mất điều hòa, 
tăng trương lực, đau nửa đầu, da lạnh và sần sùi, thờ ơ, kích động , chứng hay quên, viêm dạ dày, tăng cảm giác thèm ăn, đi ngoài phân lỏng, ho, viêm mũi, đái buốt, đái 
nhiều, đái tháo đường, chán vị giác, chỗ ở thị giác không bình thường và bệnh tăng nhãn áp.

Các phản ứng khác xảy ra không thường xuyên và không thể phân biệt được với thuốc hoặc các trạng thái bệnh đồng thời như nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực.

Amlodipine không liên quan đến những thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng trong các xét nghiệm thường quy trong phòng thí nghiệm. Không có thay đổi liên quan nào về mặt lâm sàng được ghi nhận về kali huyết thanh, glucose 

huyết thanh, triglycerid toàn phần, cholesterol toàn phần, cholesterol HDL, axit uric, nitơ urê máu, hoặc creatinin.

Amlodipine đã được sử dụng an toàn cho những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim sung huyết còn bù, bệnh mạch vành, bệnh mạch 
ngoại vi, đái tháo đường và bất thường lipid.

Các phản ứng có hại được báo cáo đối với amlodipine đối với các chỉ định khác ngoài tăng huyết áp có thể được tìm thấy trong thông tin kê đơn cho Norvasc®.

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Các phản ứng có hại sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng telmisartan hoặc amlodipine sau khi được phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ một
dân số có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của họ hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với ma túy. Các 
quyết định đưa các phản ứng này vào nhãn thường dựa trên một hoặc nhiều yếu tố sau: (1) mức độ nghiêm trọng của phản ứng, (2) tần suất báo cáo, hoặc (3) mức độ kết nối nhân quả với 
telmisartan hoặc amlodipine.

6



Telmisartan
Các sự kiện được báo cáo tự phát thường xuyên nhất bao gồm: nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, ho, buồn nôn, mệt mỏi, suy nhược, phù nề, phù mặt, phù chi dưới, 
phù mạch máu, nổi mày đay, mẫn cảm, tăng tiết mồ hôi, ban đỏ, đau ngực, rung nhĩ, sung huyết suy tim, nhồi máu cơ tim, huyết áp tăng, tăng huyết áp trầm trọng 
hơn, hạ huyết áp (bao gồm cả hạ huyết áp tư thế), tăng kali máu, ngất, khó tiêu, tiêu chảy, đau, nhiễm trùng đường tiết niệu, rối loạn cương dương, đau lưng, đau 
bụng, chuột rút cơ (bao gồm cả chuột rút ở chân) , đau cơ, nhịp tim chậm, tăng bạch cầu ái toan, giảm tiểu cầu, tăng axit uric, chức năng gan bất thường / rối loạn 
gan, suy thận bao gồm suy thận cấp, thiếu máu và tăng CPK, phản ứng phản vệ và đau gân (bao gồm viêm gân, viêm bao gân).

Các trường hợp tiêu cơ vân hiếm gặp đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng thuốc chẹn thụ thể angiotensin II, bao gồm cả telmisartan.

Amlodipine
Gynecomastia được báo cáo không thường xuyên và mối quan hệ nhân quả là không chắc chắn. Vàng da và tăng men gan (hầu hết phù hợp với ứ mật hoặc viêm gan), 
trong một số trường hợp nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, đã được báo cáo liên quan đến việc sử dụng amlodipine.

7
7.1 Tương tác thuốc với viên nén TWYNSTA
Dược động học của amlodipine và telmisartan không bị thay đổi khi dùng đồng thời thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không có nghiên cứu tương tác thuốc nào được thực hiện với viên nén TWYNSTA và các loại thuốc khác, mặc dù các nghiên cứu đã được thực hiện với các thành phần amlodipine và 
telmisartan riêng lẻ của viên nén TWYNSTA, như được mô tả dưới đây:

7.2 Tương tác thuốc với Telmisartan
Digoxin:Khi telmisartan được sử dụng đồng thời với digoxin, sự gia tăng trung bình của nồng độ đỉnh digoxin trong huyết tương (49%) và nồng độ đáy (20%) đã được quan sát 
thấy. Do đó, người ta khuyến cáo rằng mức độ digoxin được theo dõi khi bắt đầu, điều chỉnh và ngừng sử dụng telmisartan để tránh tình trạng thừa hoặc thiếu có thể xảy ra.

Lithium:Sự gia tăng có hồi phục về nồng độ lithi huyết thanh và độc tính đã được báo cáo khi dùng đồng thời lithi với các thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II bao 
gồm cả telmisartan. Do đó, theo dõi nồng độ lithi huyết thanh trong khi sử dụng đồng thời.

Ramipril và Ramiprilat:Sử dụng đồng thời telmisartan 80 mg một lần mỗi ngày và ramipril 10 mg một lần mỗi ngày cho người khỏe mạnh làm tăng C ở 
trạng thái ổn địnhtối đavà AUC của ramipril 2,3 lần và 2,1 lần, và Ctối đavà AUC của ramiprilat lần lượt là 2,4 và 1,5 lần. Ngược lại, Ctối đavà AUC của telmisartan 
giảm lần lượt 31% và 16%. Khi dùng đồng thời telmisartan và ramipril, đáp ứng có thể lớn hơn do có thể có thêm tác dụng dược lực học của các thuốc 
kết hợp, và cũng do sự gia tăng tiếp xúc với ramipril và ramiprilat khi có mặt của telmisartan. Không nên dùng đồng thời telmisartan và ramipril.

Các loại thuốc khác:Sử dụng đồng thời telmisartan không dẫn đến tương tác có ý nghĩa lâm sàng với acetaminophen, amlodipine, glyburide, simvastatin, hydrochlorothiazide, warfarin hoặc 
ibuprofen. Telmisartan không được chuyển hóa bởi hệ thống cytochrome P450 và không có tác dụngtrong ống nghiệmtrên các enzym cytochrom P450, ngoại trừ một số ức chế CYP2C19. 
Telmisartan được cho là không tương tác với các thuốc ức chế enzym cytochrom P450; Nó cũng không được dự kiến   sẽ tương tác với các thuốc được chuyển hóa bởi enzym cytochrom P450, 
ngoại trừ khả năng ức chế chuyển hóa của các thuốc được chuyển hóa bởi CYP2C19.

7.3 Tương tác thuốc với Amlodipine
Trong các thử nghiệm lâm sàng, amlodipine đã được sử dụng an toàn với thuốc lợi tiểu thiazide, thuốc chẹn bêta, thuốc ức chế men chuyển, nitrat tác dụng kéo dài, nitroglycerin 
ngậm dưới lưỡi, digoxin, warfarin, thuốc chống viêm không steroid, thuốc kháng sinh và thuốc uống hạ đường huyết.

Các thuốc sau đây không có ảnh hưởng có liên quan đến lâm sàng đối với dược động học của amlodipine: cimetidine, nước bưởi, Maalox®, sildenafil.

Amlodipine không có tác dụng nào có liên quan đến lâm sàng trên dược động học hoặc dược lực học của những thuốc sau: atorvastatin, digoxin, warfarin.

số 8
8.1 Mang thai
Tác dụng gây quái thai,Nhóm thai kỳ C (tam cá nguyệt đầu tiên) và D (tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba).Xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1).

SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.3 Bà mẹ cho con bú
Telmisartan
Người ta không biết liệu telmisartan có được bài tiết vào sữa mẹ hay không, nhưng telmisartan đã được chứng minh là có trong sữa của chuột đang cho con bú. Do có khả năng 
gây tác dụng phụ cho trẻ bú mẹ, nên quyết định ngưng cho con bú hay ngừng thuốc, có tính đến tầm quan trọng của thuốc đối với người mẹ.

Amlodipine
Người ta không biết liệu amlodipine có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Trong trường hợp không có thông tin này, nên ngừng cho con bú trong khi dùng 
amlodipine.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của TWYNSTA ở bệnh nhi chưa được thiết lập.

8.5 Sử dụng cho người già

Viên nén TWYNSTA
Trong tổng số 3282 bệnh nhân tăng huyết áp được phối hợp telmisartan / amlodipine trong các nghiên cứu lâm sàng, 605 (18%) bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên và trong số này, 88 (3%) bệnh 
nhân từ 75 tuổi trở lên. Không có sự khác biệt tổng thể về hiệu quả hoặc độ an toàn của viên nén TWYNSTA được quan sát thấy trong quần thể bệnh nhân này.

Telmisartan
Trong tổng số bệnh nhân dùng telmisartan trong các nghiên cứu lâm sàng, 551 (18,6%) từ 65 đến 74 tuổi và 130 (4,4%) từ 75 tuổi trở lên. Không có sự khác biệt tổng thể về hiệu quả và độ an 
toàn được quan sát thấy ở những bệnh nhân này so với bệnh nhân trẻ tuổi và kinh nghiệm lâm sàng được báo cáo khác đã không xác định được sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao 
tuổi và bệnh nhân trẻ tuổi, nhưng không thể loại trừ độ nhạy cao hơn ở một số người lớn tuổi.

Amlodipine
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Các nghiên cứu lâm sàng về viên nén amlodipine besylate không bao gồm đủ số lượng đối tượng từ 65 tuổi trở lên để xác định xem họ có phản ứng khác với đối tượng trẻ hơn 
hay không. Các kinh nghiệm lâm sàng được báo cáo khác không xác định được sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân trẻ tuổi. Nói chung, việc lựa chọn 
liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, thường bắt đầu ở cuối khoảng liều thấp, phản ánh tần suất suy giảm chức năng gan, thận hoặc tim, và bệnh đồng thời hoặc điều trị 
bằng thuốc khác. Bệnh nhân cao tuổi có độ thanh thải amlodipine giảm với kết quả là AUC tăng khoảng 40-60%, và có thể phải dùng liều ban đầu thấp hơn. Vì bệnh nhân từ 75 
tuổi trở lên có độ thanh thải amlodipine giảm, nên bắt đầu dùng amlodipine hoặc thêm amlodipine 2,5 mg vào telmisartan. Liều thấp nhất của TWYNSTA là 40/5 mg; do đó, liệu 
pháp ban đầu với viên nén TWYNSTA không được khuyến cáo ở bệnh nhân 75 tuổi trở lên [xem Liều lượng và Cách dùng (2.5)].

8.6 Suy gan
Theo dõi cẩn thận và bổ sung từ từ ở những bệnh nhân bị rối loạn tắc mật hoặc suy gan [xem Liều lượng và Cách dùng (2) và Cảnh báo và Thận trọng (5.3)]. Vì 
bệnh nhân suy gan có độ thanh thải amlodipine giảm, nên bắt đầu dùng amlodipine hoặc thêm amlodipine 2,5 mg vào telmisartan. Liều thấp nhất của 
TWYNSTA là 40/5 mg; do đó, điều trị ban đầu với viên nén TWYNSTA không được khuyến cáo ở bệnh nhân suy gan [xem Liều lượng và Cách dùng (2.5)].

8.7 Cuộc đua

Mức độ hạ huyết áp ở bệnh nhân da đen tiếp cận được quan sát thấy ở bệnh nhân không da đen nhưng số lượng bệnh nhân da đen bị hạn chế (237 trong số 1461 bệnh 
nhân).
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Telmisartan
Dữ liệu hạn chế có sẵn liên quan đến quá liều ở người. Các biểu hiện có khả năng xảy ra quá liều với viên nén telmisartan là hạ huyết áp, chóng mặt và 
nhịp tim nhanh; nhịp tim chậm có thể xảy ra do kích thích phó giao cảm (phế vị). Nếu xảy ra hạ huyết áp có triệu chứng, nên điều trị hỗ trợ. Telmisartan 
không bị loại bỏ bằng thẩm tách máu.

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Amlodipine
Liều uống đơn lẻ của amlodipine maleate tương ứng với 40 mg / kg và 100 mg / kg amlodipine ở chuột nhắt và chuột cống, tương ứng gây tử vong. Liều uống duy nhất tương 
đương với 4 mg / kg amlodipine ở chó trở lên (gấp 11 lần liều tối đa được khuyến cáo cho người trên một mg / m2cơ sở) gây giãn mạch ngoại vi rõ rệt và hạ huyết áp.

Dùng quá liều có thể gây giãn mạch ngoại vi quá mức với hạ huyết áp rõ rệt. Ở người, kinh nghiệm về quá liều cố ý của amlodipine còn hạn chế. Các báo 
cáo về việc cố ý dùng quá liều bao gồm một bệnh nhân đã uống 250 mg và không có triệu chứng và không phải nhập viện; một người khác (120 mg) nhập 
viện đã được rửa dạ dày và vẫn hạ huyết áp; người thứ ba (105 mg) nhập viện và bị hạ huyết áp (90/50 mmHg) bình thường sau khi huyết tương giãn nở. 
Một trường hợp vô tình sử dụng ma túy quá liều đã được ghi nhận ở một nam sinh 19 tháng tuổi uống 30 mg amlodipine (khoảng 2 mg / kg). Trong quá 
trình trình bày tại phòng cấp cứu, các dấu hiệu sinh tồn ổn định không có dấu hiệu hạ huyết áp, nhưng nhịp tim là 180 nhịp / phút. Ipecac đã được quản 
lý 3.

Nếu xảy ra quá liều nghiêm trọng, nên theo dõi tim và hô hấp tích cực. Đo huyết áp thường xuyên là điều cần thiết. Nếu xảy ra hạ huyết áp, nên bắt đầu 
hỗ trợ tim mạch bao gồm nâng cao tứ chi và truyền dịch một cách hợp lý. Nếu hạ huyết áp vẫn không đáp ứng với các biện pháp bảo tồn này, nên cân 
nhắc sử dụng thuốc vận mạch (như phenylephrine), chú ý đến khối lượng tuần hoàn và lượng nước tiểu. Calci gluconat tiêm tĩnh mạch có thể giúp đảo 
ngược tác dụng của việc ngăn chặn sự xâm nhập của calci. Vì amlodipine liên kết nhiều với protein, nên chạy thận nhân tạo không có lợi.
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TWYNSTA là sự kết hợp liều cố định của telmisartan và amlodipine.

SỰ MIÊU TẢ

Viên nén TWYNSTA chứa telmisartan, một thụ thể angiotensin II không peptit (loại AT1) đối kháng. Telmisartan là chất rắn màu trắng đến hơi vàng. Thực tế nó không hòa tan 
trong nước và trong phạm vi pH từ 3 đến 9, hòa tan ít trong axit mạnh (ngoại trừ không hòa tan trong axit clohydric) và hòa tan trong bazơ mạnh. Telmisartan được mô tả về 
mặt hóa học là 4 '- [(1,4'-dimetyl-2'-propyl [2,6'-bi-1H-benzimidazol] -1'-yl) metyl] - [1,1'-biphenyl] Axit -2-cacboxylic. Công thức thực nghiệm của nó là C33H30N4O2và công thức cấu 
tạo của nó là:

CH3

N CH3

N N
O Ồ

N
CH
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Viên nén TWYNSTA chứa muối besylat của amlodipine, một chất chẹn kênh canxi dihydropyridine (CCB). Amlodipine besylate là bột kết tinh màu trắng đến vàng 
nhạt, ít tan trong nước và ít tan trong etanol. Tên hóa học của amlodipine besylate là 3-Ethyl-5-methyl (4RS) -2 - [(2-aminoethoxy) methyl] -4- (2 chlorophenyl) -6-
methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzenesulphonate . Công thức thực nghiệm của nó là C20H25ClN2O5•C6H6O3S và công thức cấu tạo của nó là:

số 8



Viên nén TWYNSTA được bào chế theo bốn độ mạnh để dùng đường uống với sự kết hợp của amlodipine besylate, tương đương với 5 mg hoặc 10 mg hoặc amlodipine 
freebase, với 40 mg, hoặc 80 mg hoặc telmisartan được cung cấp ở bốn dạng kết hợp sau: 40/5 mg, 40 / 10 mg, 80/5 mg và 80/10 mg.

Viên nén TWYNSTA cũng chứa các thành phần không hoạt động sau: natri hydroxit, povidone, meglumine, sorbitol, magie stearat, xenluloza vi tinh thể, tinh bột 
biến tính, tinh bột ngô, silicon dioxide dạng keo, oxit sắt đen, oxit sắt màu vàng và FD&C xanh lam # 1.

Viên nén TWYNSTA hút ẩm và cần được bảo vệ khỏi độ ẩm.

Máy tính bảng TWYNSTA cần được bảo vệ khỏi ánh sáng.
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12.1 Cơ chế hoạt động

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Telmisartan
Angiotensin II được hình thành từ angiotensin I trong một phản ứng được xúc tác bởi enzym chuyển đổi angiotensin (ACE, kininase II). Angiotensin II là tác nhân thúc đẩy chính 
của hệ thống renin-angiotensin, với các tác dụng bao gồm co mạch, kích thích tổng hợp và giải phóng aldosterone, kích thích tim và tái hấp thu natri ở thận. Telmisartan ngăn 
chặn tác dụng co mạch và tiết aldosterone của angiotensin II bằng cách ngăn chặn có chọn lọc sự gắn kết của angiotensin II với AT.1thụ thể trong nhiều mô, chẳng hạn như cơ 
trơn mạch máu và tuyến thượng thận. Do đó, hoạt động của nó độc lập với các con đường tổng hợp angiotensin II.

Ngoài ra còn có một AT2thụ thể được tìm thấy trong nhiều mô, nhưng AT2không được biết là có liên quan đến cân bằng nội môi tim mạch. Telmisartan có ái lực lớn hơn nhiều (> 3.000 lần) 
đối với AT1thụ thể hơn đối với AT2cơ quan thụ cảm.

Phong tỏa hệ thống renin-angiotensin bằng thuốc ức chế men chuyển, ức chế sinh tổng hợp angiotensin II từ angiotensin I, được sử dụng rộng rãi trong điều trị tăng huyết áp. Thuốc ức 
chế men chuyển cũng ức chế sự phân hủy của bradykinin, một phản ứng cũng được xúc tác bởi ACE. Vì telmisartan không ức chế men chuyển (kininase II) nên không ảnh hưởng đến phản 
ứng với bradykinin. Cho dù sự khác biệt này có liên quan đến lâm sàng hay không vẫn chưa được biết. Telmisartan không liên kết hoặc ngăn chặn các thụ thể hormone hoặc kênh ion khác 
được biết là quan trọng trong điều hòa tim mạch.

Phong tỏa thụ thể angiotensin II ức chế phản hồi điều hòa tiêu cực của angiotensin II về bài tiết renin, nhưng kết quả là tăng hoạt tính renin huyết tương và nồng độ 
angiotensin II trong tuần hoàn không khắc phục được ảnh hưởng của telmisartan trên huyết áp.

Amlodipine
Amlodipine là một thuốc chẹn kênh canxi dihydropyridine ức chế dòng qua màng của các ion canxi vào cơ trơn mạch máu và cơ tim. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy 
amlodipine liên kết với cả vị trí liên kết dihydropyridine và nondihydropyridine. Các quá trình co bóp của cơ tim và cơ trơn mạch máu phụ thuộc vào sự di chuyển 
của các ion canxi ngoại bào vào các tế bào này thông qua các kênh ion cụ thể. Amlodipine ức chế dòng ion canxi qua màng tế bào một cách chọn lọc, có tác dụng 
lớn hơn trên tế bào cơ trơn mạch máu hơn là trên tế bào cơ tim. Các hiệu ứng co thắt tiêu cực có thể được phát hiện trong ống nghiệmnhưng những tác dụng như 
vậy chưa được thấy ở động vật nguyên vẹn ở liều điều trị. Nồng độ canxi huyết thanh không bị ảnh hưởng bởi amlodipine. Trong phạm vi pH sinh lý, amlodipine là 
một hợp chất ion hóa (pKa = 8,6), và tương tác động học của nó với thụ thể kênh canxi được đặc trưng bởi tốc độ liên kết và phân ly dần dần với vị trí liên kết thụ 
thể, dẫn đến bắt đầu tác dụng dần dần.

Amlodipine là thuốc giãn mạch ngoại vi, tác dụng trực tiếp lên cơ trơn thành mạch gây giảm sức cản mạch ngoại vi và giảm huyết áp.

12.2 Dược lực học
Viên nén TWYNSTA
Viên nén TWYNSTA đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc hạ huyết áp. TWYNSTA là sự kết hợp của hai loại thuốc có đặc tính hạ huyết áp: thuốc đối kháng 
canxi dihydropyridine (thuốc đối kháng ion canxi hoặc thuốc chẹn kênh chậm), amlodipine besylate và thuốc chẹn thụ thể angiotensin II, telmisartan.

Cả telmisartan và amlodipine, làm giảm huyết áp bằng cách giảm sức cản ngoại vi nhưng thông qua cơ chế bổ sung.

Telmisartan
Ở những người tình nguyện bình thường, một liều telmisartan 80 mg ức chế phản ứng của cơ áp với việc truyền angiotensin II vào tĩnh mạch khoảng 90% ở nồng 
độ đỉnh trong huyết tương với khoảng 40% ức chế kéo dài trong 24 giờ.

Nồng độ angiotensin II trong huyết tương và hoạt tính renin huyết tương (PRA) tăng phụ thuộc vào liều lượng sau khi dùng telmisartan một lần cho người khỏe mạnh và dùng lặp lại cho 
bệnh nhân tăng huyết áp. Việc dùng một lần mỗi ngày lên đến 80 mg telmisartan cho người khỏe mạnh không ảnh hưởng đến nồng độ aldosterone trong huyết tương. Trong các nghiên 
cứu nhiều liều với bệnh nhân tăng huyết áp, không có thay đổi đáng kể nào về mặt lâm sàng trong điện giải (kali hoặc natri huyết thanh), hoặc chức năng chuyển hóa (bao gồm nồng độ 
cholesterol, triglycerid, HDL, LDL, glucose, hoặc acid uric) trong huyết thanh.
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Ở 30 bệnh nhân tăng huyết áp có chức năng thận bình thường được điều trị trong 8 tuần bằng telmisartan 80 mg hoặc telmisartan 80 mg kết hợp với hydrochlorothiazide 
12,5 mg, không có những thay đổi có ý nghĩa lâm sàng so với ban đầu về lưu lượng máu qua thận, mức lọc cầu thận, phần lọc, sức cản mạch máu, hoặc độ thanh thải 
creatinin.

Amlodipine
Sau khi dùng liều điều trị cho bệnh nhân cao huyết áp, amlodipine làm giãn mạch dẫn đến giảm huyết áp khi nằm ngửa và đứng. Những sự giảm huyết áp này không kèm theo 
sự thay đổi đáng kể về nhịp tim hoặc nồng độ catecholamine trong huyết tương khi dùng thuốc mãn tính. Mặc dù việc tiêm tĩnh mạch cấp tính amlodipine làm giảm huyết áp 
động mạch và tăng nhịp tim trong các nghiên cứu huyết động học ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định mãn tính, việc sử dụng amlodipine mãn tính trong các thử nghiệm lâm 
sàng không dẫn đến những thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng đối với nhịp tim hoặc huyết áp ở bệnh nhân huyết áp không cao. đau thắt ngực.

Với việc sử dụng mãn tính một lần mỗi ngày, hiệu quả hạ huyết áp được duy trì trong ít nhất 24 giờ. Nồng độ thuốc trong huyết tương tương quan với tác dụng ở cả bệnh nhân 
trẻ và bệnh nhân cao tuổi. Mức độ giảm huyết áp với amlodipine cũng tương quan với chiều cao của sự gia tăng trước khi điều trị; do đó, những người bị tăng huyết áp trung 
bình (huyết áp tâm trương 105–114 mmHg) có đáp ứng cao hơn khoảng 50% so với những bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ (huyết áp tâm trương 90–104 mmHg). Đối tượng tăng 
huyết áp không có thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng về huyết áp (+ 1 / -2 mmHg).

Ở những bệnh nhân tăng huyết áp có chức năng thận bình thường, liều điều trị của amlodipine làm giảm sức cản mạch thận và tăng mức lọc cầu thận và lưu 
lượng huyết tương thận hiệu quả mà không thay đổi phần lọc hoặc protein niệu.

Cũng như các thuốc chẹn kênh canxi khác, các phép đo huyết động của chức năng tim khi nghỉ ngơi và khi vận động (hoặc tạo nhịp) ở bệnh nhân có chức năng tâm thất bình 
thường được điều trị bằng amlodipine thường cho thấy chỉ số tim tăng nhẹ mà không ảnh hưởng đáng kể đến dP / dt hoặc trên thất trái. áp suất hoặc thể tích cuối tâm trương. 
Trong các nghiên cứu huyết động học, amlodipine không có liên quan đến tác dụng co bóp tiêu cực khi dùng trong phạm vi liều điều trị cho động vật và người còn nguyên vẹn, 
ngay cả khi dùng đồng thời với thuốc chẹn bêta cho người. Tuy nhiên, những phát hiện tương tự cũng được quan sát thấy ở những bệnh nhân suy tim bình thường hoặc được 
bù đắp tốt với các thuốc có tác dụng co bóp tiêu cực đáng kể.

Amlodipine không làm thay đổi chức năng nút xoang nhĩ hoặc dẫn truyền nhĩ thất ở động vật hoặc người còn nguyên vẹn. Ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định mãn tính, tiêm tĩnh mạch 10 
mg không làm thay đổi đáng kể sự dẫn truyền AH và HV và thời gian phục hồi nút xoang sau khi tạo nhịp. Kết quả tương tự cũng thu được ở những bệnh nhân dùng đồng thời amlodipine và 
thuốc chẹn beta. Trong các nghiên cứu lâm sàng trong đó amlodipine được dùng kết hợp với thuốc chẹn bêta cho bệnh nhân tăng huyết áp hoặc đau thắt ngực, không quan sát thấy tác dụng 
phụ của các thông số điện tâm đồ. Trong các thử nghiệm lâm sàng với riêng bệnh nhân đau thắt ngực, liệu pháp amlodipine không làm thay đổi khoảng thời gian điện tâm đồ hoặc tạo ra các 
khối AV ở mức độ cao hơn.

Amlodipine có các chỉ định khác ngoài tăng huyết áp có thể tìm thấy trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Norvasc®.

12.3 Dược động học
Viên nén TWYNSTA
Dược động học của amlodipine và telmisartan khi kết hợp tương tự như dược động học của amlodipine và telmisartan khi dùng riêng rẽ.

Sau khi dùng viên nén TWYNSTA 80/10 mg với bữa ăn giàu chất béo, tổng diện tích dưới đường cong nồng độ thời gian trong huyết tương (AUC) và Ctối đađối với 
telmisartan giảm lần lượt khoảng 24% và 60%. Đối với amlodipine, AUC và Ctối đakhông bị thay đổi [xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

Telmisartan
Sau khi uống, nồng độ đỉnh (Ctối đa) của telmisartan đạt được trong 0,5–1 giờ sau khi dùng thuốc. Thức ăn làm giảm nhẹ sinh khả dụng của telmisartan, với việc giảm diện tích 
dưới đường cong nồng độ thời gian trong huyết tương (AUC) khoảng 6% với viên 40 mg và khoảng 20%   sau khi dùng liều 160 mg. Sinh khả dụng tuyệt đối của telmisartan phụ 
thuộc vào liều lượng. Ở 40 mg và 160 mg, sinh khả dụng tương ứng là 42% và 58%. Dược động học của telmisartan dùng đường uống là phi tuyến tính trong phạm vi liều 20-160 
mg, với sự gia tăng tỷ lệ lớn hơn so với nồng độ trong huyết tương (Ctối đavà AUC) với liều lượng ngày càng tăng. Telmisartan cho thấy động học phân rã theo cấp số nhân với thời 
gian bán hủy cuối khoảng 24 giờ. Nồng độ telmisartan trong huyết tương khi dùng một lần mỗi ngày bằng khoảng 10-25% nồng độ đỉnh trong huyết tương. Telmisartan có chỉ 
số tích lũy trong huyết tương từ 1,5 đến 2,0 khi dùng lặp lại một lần mỗi ngày.

Amlodipine
Nồng độ đỉnh trong huyết tương của amlodipine đạt được sau 6-12 giờ sau khi dùng riêng amlodipine. Sinh khả dụng tuyệt đối được ước tính là từ 64% 
đến 90%. Sinh khả dụng của amlodipine không bị thay đổi khi có thức ăn.

Sự đào thải amlodipine khỏi huyết tương là hai pha với thời gian bán thải cuối cùng khoảng 30-50 giờ. Nồng độ amlodipine trong huyết tương ở trạng thái ổn định đạt được sau 7-8 ngày 
dùng thuốc hàng ngày liên tục.

Phân bổ
Telmisartan
Telmisartan liên kết nhiều với protein huyết tương (> 99,5%), chủ yếu là albumin và α1- axit glycoprotein. Liên kết với protein huyết tương không đổi trong khoảng 
nồng độ đạt được với liều khuyến cáo. Thể tích phân phối của telmisartan là khoảng 500 lít cho thấy có sự liên kết mô bổ sung.

Amlodipine
Thể tích phân phối rõ ràng của amlodipine là 21 L / kg. Khoảng 93% amlodipine lưu hành liên kết với protein huyết tương ở bệnh nhân tăng huyết áp.

Chuyển hóa và đào thải 
Telmisartan
Sau khi tiêm tĩnh mạch hoặc uống14Telmisartan gắn nhãn C, hầu hết liều đã dùng (> 97%) được thải trừ dưới dạng không đổi qua phân qua đường bài tiết qua mật; chỉ một 
lượng nhỏ được tìm thấy trong nước tiểu (tương ứng 0,91% và 0,49% tổng hoạt độ phóng xạ).

Telmisartan được chuyển hóa bằng cách liên hợp để tạo thành acylglucuronid không hoạt động về mặt dược lý; glucuronid của hợp chất gốc là chất chuyển hóa duy nhất đã được xác định 
trong huyết tương và nước tiểu của con người. Sau một liều duy nhất, glucuronid đại diện cho khoảng 11% hoạt độ phóng xạ đo được trong huyết tương. Các isoenzyme cytochrome P450 
không tham gia vào quá trình chuyển hóa của telmisartan.

Độ thanh thải toàn phần trong huyết tương của telmisartan là> 800 mL / phút. Thời gian bán thải cuối cùng và tổng độ thanh thải dường như không phụ thuộc vào liều lượng.

Amlodipine
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Amlodipine được chuyển hóa nhiều (khoảng 90%) thành các chất chuyển hóa không có hoạt tính qua chuyển hóa ở gan với 10% hợp chất gốc và 60% chất chuyển hóa được bài tiết qua nước 
tiểu.

Quần thể đặc biệt
Suy thận
Telmisartan: Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận. Telmisartan không bị loại bỏ khỏi máu bằng quá trình lọc máu [xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.5)].

Amlodipine: Dược động học của amlodipine không bị ảnh hưởng đáng kể đối với người suy thận. Do đó, bệnh nhân suy thận có thể dùng liều ban đầu thông 
thường.

Suy gan
Telmisartan: Ở bệnh nhân suy gan, nồng độ telmisartan trong huyết tương tăng lên và sinh khả dụng tuyệt đối đạt 100% [xem Cảnh báo và Biện pháp phòng 
ngừa (5.4) và Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.5)].

Amlodipine: Bệnh nhân suy gan có giảm độ thanh thải của amlodipine dẫn đến tăng AUC khoảng 40% đến 60%. Do đó, hãy bắt đầu với liều khởi đầu thấp 
của amlodipine.

Giới tính
Nồng độ telmisartan trong huyết tương nói chung ở nữ cao hơn nam giới từ 2–3 lần. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm lâm sàng, không tìm thấy sự gia tăng đáng kể trong 
đáp ứng huyết áp hoặc tỷ lệ hạ huyết áp tư thế đứng ở phụ nữ. Không cần điều chỉnh liều lượng.

Bệnh nhân lão khoa
Telmisartan: Dược động học của telmisartan không khác nhau giữa người già và người dưới 65 tuổi [xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

Amlodipine: Bệnh nhân cao tuổi bị giảm độ thanh thải của amlodipine dẫn đến tăng AUC khoảng 40% đến 60%. Do đó, hãy bắt đầu với liều ban đầu thấp của 
amlodipine [xem Liều lượng và Cách dùng (2.5)].

13
13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

Telmisartan
Không có bằng chứng về khả năng gây ung thư khi telmisartan được sử dụng trong chế độ ăn uống cho chuột và chuột cống trong tối đa 2 năm. Liều cao nhất được dùng cho chuột nhắt (1000 
mg / kg / ngày) và chuột cống (100 mg / kg / ngày) là, tính theo mg / m2cơ bản, tương ứng khoảng 59 và 13 lần, liều tối đa cho người (MRHD) của telmisartan. Những liều tương tự này đã được 
chứng minh là cung cấp mức phơi nhiễm toàn thân trung bình với telmisartan> 100 lần và> 25 lần, tương ứng với mức phơi nhiễm toàn thân ở người nhận MRHD (80 mg / ngày).

Các xét nghiệm về độc tính gen không cho thấy bất kỳ ảnh hưởng nào liên quan đến telmisartan ở cả cấp độ gen hoặc nhiễm sắc thể. Các thử nghiệm này bao gồm các thử nghiệm về khả năng gây đột biến của vi khuẩn 

với SalmonellavàE coli(Ames), một thử nghiệm đột biến gen với các tế bào V79 của chuột lang Trung Quốc, một thử nghiệm di truyền tế bào với tế bào lympho của người và thử nghiệm vi nhân ở chuột.

Không có tác dụng liên quan đến thuốc đối với năng suất sinh sản của chuột đực và chuột cái được ghi nhận ở liều 100 mg / kg / ngày (liều cao nhất được sử dụng), khoảng 13 lần, trên mg / 
m2cơ sở, MRHD của telmisartan. Liều này ở chuột dẫn đến phơi nhiễm toàn thân trung bình (telmisartan AUC được xác định vào ngày thứ 6 của thai kỳ) ít nhất 50 lần so với phơi nhiễm toàn 
thân trung bình ở người ở MRHD (80 mg / ngày).

Amlodipine
Chuột và chuột nhắt được điều trị bằng amlodipine maleate trong chế độ ăn uống trong tối đa hai năm, ở nồng độ được tính toán để cung cấp liều lượng hàng ngày 0,5, 1,25 và 
2,5 mg amlodipine / kg / ngày, không có bằng chứng về tác dụng gây ung thư của thuốc. Đối với chuột, liều cao nhất là, trên mg / m2cơ bản, tương tự như liều khuyến cáo tối đa 
cho người [MRHD] là 10 mg amlodipine / ngày. Đối với chuột, liều cao nhất là, trên mg / m2cơ bản, gấp khoảng hai lần rưỡi MRHD. (Tính toán dựa trên một bệnh nhân 60 kg.)

Các nghiên cứu về khả năng gây đột biến được thực hiện với amlodipine maleate cho thấy không có tác dụng liên quan đến thuốc ở cấp độ gen hoặc nhiễm sắc thể.

Không có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chuột được điều trị bằng amlodipine maleate (con đực trong 64 ngày và con cái trong 14 ngày trước khi giao phối) với liều lên đến 10 mg 
amlodipine / kg / ngày (khoảng 10 lần MRHD là 10 mg / ngày trên mg / m2nền tảng).

13.3 Độc tính phát triển 
Telmisartan
Không có tác dụng gây quái thai nào được ghi nhận khi dùng telmisartan cho chuột mang thai với liều uống lên đến 50 mg / kg / ngày và cho thỏ mang thai với liều uống lên đến 
45 mg / kg / ngày. Ở thỏ, tỷ lệ chết phôi liên quan đến độc tính của mẹ (giảm tăng trọng cơ thể và tiêu thụ thức ăn) được quan sát ở mức 45 mg / kg / ngày [khoảng 12 lần so với 
liều khuyến cáo tối đa cho người (MRHD) là 80 mg trên mg / m2nền tảng]. Ở chuột, gây độc cho mẹ (giảm tăng trọng cơ thể và tiêu thụ thức ăn) liều telmisartan 15 mg / kg / 
ngày (khoảng 1,9 lần MRHD trên mg / m2cơ sở), được sử dụng trong giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai và cho con bú, được quan sát thấy có thể tạo ra các tác dụng phụ ở trẻ 
sơ sinh, bao gồm giảm khả năng sống, nhẹ cân, chậm trưởng thành và giảm tăng cân. Telmisartan đã được chứng minh là có trong bào thai chuột ở giai đoạn cuối thai kỳ và 
trong sữa chuột. Các liều tác dụng không quan sát được đối với độc tính phát triển ở chuột và thỏ, tương ứng là 5 và 15 mg / kg / ngày, khoảng 0,64 và 3,7 lần, trên mg / m2cơ 
sở, liều telmisartan tối đa được khuyến cáo cho con người (80 mg / ngày).

Amlodipine
Không tìm thấy bằng chứng về khả năng gây quái thai hoặc độc tính khác đối với phôi / thai khi chuột và thỏ mang thai được điều trị bằng đường uống với amlodipine maleate với liều lên 
đến 10 mg amlodipine / kg / ngày (tương ứng, khoảng 10 và 20 lần so với liều khuyến cáo tối đa cho người [MRHD ] 10 mg amlodipine trên mg / m2cơ sở) trong các thời kỳ phát sinh cơ quan 
chính tương ứng của chúng. (Tính toán dựa trên trọng lượng bệnh nhân là 60 kg.) Tuy nhiên, kích thước lứa đẻ đã giảm đáng kể (khoảng 50%) và số lượng tử vong trong tử cung tăng lên 
đáng kể (khoảng 5 lần) đối với chuột dùng amlodipine maleate với liều tương đương với 10 mg amlodipine / kg / ngày trong 14 ngày trước khi giao phối và trong suốt thời kỳ giao phối và 
mang thai. Amlodipine maleate đã được chứng minh là có thể kéo dài cả thời kỳ mang thai và thời gian chuyển dạ ở chuột ở liều này.

14
14.1 Viên nén TWYNSTA
Hiệu quả của viên nén TWYNSTA trong điều trị tăng huyết áp đã được nghiên cứu trong 1 thử nghiệm đối chứng với giả dược và 2 thử nghiệm có đối chứng tích cực.

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
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Một nghiên cứu giai thừa nhóm song song, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng với giả dược, đa trung tâm kéo dài 8 tuần ở bệnh nhân tăng huyết áp từ nhẹ 
đến nặng đã được thực hiện để xác định xem điều trị bằng TWYNSTA có hiệu quả hơn trong việc giảm huyết áp so với các liệu pháp đơn trị tương ứng 
hay không. Nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên 1461 bệnh nhân có huyết áp tâm thu ban đầu từ 117 đến 179 mmHg (trung bình 153 mmHg) và huyết áp 
tâm trương ban đầu từ 90 đến 119 (trung bình 102 mmHg) vào một trong 16 nhóm điều trị. Bệnh nhân được chỉ định dùng amlodipine 10 mg bắt đầu với 
amlodipine 5 mg hoặc kết hợp chúng trong hai tuần đầu tiên.

Bảng 6: Thay đổi trung bình do giả dược trừ đi so với ban đầu ở huyết áp tâm thu / tâm trương khi ngồi (mmHg): 
Liệu pháp kết hợp so với các thành phần đơn trị liệu

Amlodipine, 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

Phần lớn tác dụng hạ huyết áp của phối hợp telmisartan / amlodipine đạt được trong vòng 2 tuần sau khi bắt đầu điều trị. Ở những bệnh nhân dùng phối hợp telmisartan / 
amlodipine, mức giảm huyết áp tâm trương và tâm thu ở chỗ ngồi nhiều hơn đáng kể so với những bệnh nhân được điều trị bằng các đơn trị liệu tương ứng đã được quan 
sát thấy ở mỗi lần đánh giá (Tuần 2, 4, 6 và 8).

Tác dụng hạ huyết áp của viên nén TWYNSTA là tương tự ở bệnh nhân ≥65 tuổi dưới 65 tuổi, ở bệnh nhân nam và nữ, và ở bệnh nhân có và không mắc bệnh tiểu 
đường.

Mức độ hạ huyết áp ở bệnh nhân da đen tiếp cận được quan sát thấy ở bệnh nhân không da đen nhưng số lượng bệnh nhân da đen bị hạn chế (237 trong số 1461 bệnh 
nhân).

Theo dõi huyết áp lưu động tự động (ABPM) được thực hiện trên một nhóm nhỏ 562 bệnh nhân đã xác nhận kết quả giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương tại phòng 
khám trong toàn bộ thời gian dùng thuốc 24 giờ.

Trong một nghiên cứu mù đôi, có đối chứng tích cực, tổng số 1097 bệnh nhân bị tăng huyết áp từ nhẹ đến nặng (huyết áp tâm trương / tâm trương trung bình 149,5 / 96,6 
mmHg) không được kiểm soát đầy đủ khi dùng amlodipine 5 mg đã nhận được TWYNSTA (40/5 mg hoặc 80/5 mg) hoặc amlodipine một mình (5 mg hoặc 10 mg). Sau 8 tuần sử 
dụng, mỗi phương pháp điều trị kết hợp đều vượt trội có ý nghĩa thống kê so với cả hai liều đơn trị liệu amlodipine trong việc giảm huyết áp tâm trương và tâm thu. Các biến 
cố liên quan đến phù (phù ngoại vi, phù toàn thân và phù) ở bệnh nhân dùng TWYNSTA (40/5 mg hoặc 80/5 mg) thấp hơn đáng kể so với bệnh nhân dùng amlodipine 10 mg 
(4,3% so với 27,2%, tương ứng) .

Bảng 7: Ảnh hưởng đến huyết áp tâm thu / huyết áp tâm trương khi ngồi: Liệu pháp kết hợp so với đơn trị liệu

Nhóm điều trị Thay đổi trung bình1 Sự khác biệt so với amlodipine 5mg Sự khác biệt so với amlodipine 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 *
Amlodipine 5mg; n = 255 - 6,2 / -5,7 - - - - - - -

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

* p <0,05
1Thay đổi trung bình so với ban đầu ở Tuần thứ 8 về huyết áp tâm thu / huyết áp tâm trương tại chỗ

Trong một nghiên cứu mù đôi, có kiểm soát tích cực thứ hai, tổng số 947 bệnh nhân bị tăng huyết áp từ nhẹ đến nặng (HA tâm thu / tâm trương trung bình 147,5 / 95,6 mmHg) không được 
kiểm soát đầy đủ khi dùng amlodipine 10 mg đã nhận TWYNSTA (40/10 mg hoặc 80/10 mg) hoặc amlodipine một mình (10 mg). Sau 8 tuần, mỗi phương pháp điều trị kết hợp có hiệu quả 
thống kê cao hơn hẳn so với đơn trị liệu amlodipine trong việc giảm huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu.

Bảng 8: Ảnh hưởng đến huyết áp tâm thu / huyết áp tâm trương khi ngồi: Liệu pháp kết hợp so với đơn trị liệu

Nhóm điều trị Thay đổi trung bình1 Sự khác biệt so với amlodipine 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 *
Amlodipine 10 mg; n = 305 - 7,4 / -6,5 - - -

* p <0,05
1Thay đổi trung bình so với ban đầu ở Tuần thứ 8 về huyết áp tâm thu / huyết áp tâm trương tại chỗ

14,2 Telmisartan
Tác dụng hạ huyết áp của telmisartan đã được chứng minh trong sáu thử nghiệm lâm sàng chính đối chứng với giả dược, nghiên cứu phạm vi 20-160 mg; một trong số này đã 
kiểm tra tác dụng hạ huyết áp của telmisartan và hydrochlorothiazide kết hợp. Các nghiên cứu liên quan đến tổng số 1773 bệnh nhân bị tăng huyết áp nhẹ đến trung bình 
(huyết áp tâm trương từ 95-114 mmHg), 1031 người trong số họ được điều trị bằng telmisartan. Sau khi dùng telmisartan một lần mỗi ngày, mức độ giảm huyết áp so với ban 
đầu sau khi trừ giả dược là khoảng (HATT / HATTr) 6-8 / 6 mmHg đối với 20 mg, 9-13 / 6-8 mmHg đối với 40 mg và 12- 13 / 7-8 mmHg đối với 80 mg. Liều lớn hơn (lên đến 160 
mg) dường như không làm giảm thêm huyết áp.

Khi bắt đầu điều trị hạ huyết áp bằng telmisartan, huyết áp đã giảm sau liều đầu tiên, với mức giảm tối đa khoảng 4 tuần. Khi ngừng điều trị bằng viên nén telmisartan, huyết áp 
dần trở về giá trị ban đầu trong khoảng thời gian vài ngày đến một tuần. Trong các nghiên cứu dài hạn (không kiểm soát giả dược), tác dụng của telmisartan dường như được 
duy trì trong ít nhất một năm. Tác dụng hạ huyết áp của telmisartan không bị ảnh hưởng bởi tuổi, giới tính, cân nặng hoặc chỉ số khối cơ thể của bệnh nhân. Đáp ứng huyết áp ở 
bệnh nhân da đen (thường là dân số ít renin) ít hơn đáng kể so với bệnh nhân da trắng. Điều này đúng với hầu hết, nhưng không phải tất cả, thuốc đối kháng angiotensin II và 
thuốc ức chế men chuyển.

Trong một nghiên cứu có đối chứng, việc bổ sung telmisartan vào hydrochlorothiazide tạo ra mức giảm huyết áp liên quan đến liều lượng tương tự như mức giảm 
đạt được khi đơn trị liệu bằng telmisartan. Hydrochlorothiazide cũng có tác dụng tăng huyết áp khi được thêm vào telmisartan.
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Bắt đầu hoạt động hạ huyết áp xảy ra trong vòng 3 giờ sau khi dùng một liều uống duy nhất. Ở liều 20, 40 và 80 mg, tác dụng hạ huyết áp của việc dùng telmisartan 
một lần mỗi ngày được duy trì trong khoảng thời gian dùng đủ 24 giờ. Với việc theo dõi huyết áp lưu động tự động và các phép đo huyết áp thông thường, tỷ lệ đáy 
trên đỉnh trong 24 giờ đối với liều 40-80 mg telmisartan là 70-100% cho cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Tỷ lệ chỉnh hình triệu chứng sau liều đầu tiên 
trong tất cả các thử nghiệm có đối chứng là thấp (0,04%).

Không có thay đổi về nhịp tim của bệnh nhân được điều trị bằng telmisartan trong các thử nghiệm có đối chứng.

14,3 Amlodipine
Hiệu quả hạ huyết áp của amlodipine đã được chứng minh trong tổng số 15 nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược trên 800 bệnh nhân dùng amlodipine 
và 538 bệnh nhân dùng giả dược. Liều dùng hàng ngày một lần tạo ra mức giảm huyết áp khi nằm ngửa và đứng có ý nghĩa thống kê với giả dược ở 24 giờ sau khi dùng liều, 
trung bình khoảng 12/6 mmHg ở tư thế đứng và 13/7 mmHg ở tư thế nằm ngửa ở bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ đến trung bình. Quan sát thấy hiệu quả duy trì huyết áp trong 
khoảng thời gian dùng thuốc 24 giờ, với ít sự khác biệt về hiệu ứng đỉnh và đáy.

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ
Viên nén TWYNSTA có sẵn dưới dạng viên nén nhiều lớp, màu trắng-trắng / xanh lam, không điểm, hình bầu dục, hai mặt lồi có chứa telmisartan và amlodipine ở các độ mạnh 
được mô tả bên dưới. Máy tính bảng TWYNSTA được dập chìm với biểu tượng BOEHRINGER INGELHEIM và mã máy tính bảng sản phẩm riêng lẻ trên một mặt. Viên nén 
TWYNSTA được cung cấp để uống ở các độ mạnh và cấu hình gói sau:

Độ mạnh viên nén (tương đương 
telmisartan / amlodipine) mg

Bưu kiện
Cấu hình

NDC # Mã sản phẩm

40/5 mg Vỉ 30
Vỉ 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Al

40/10 mg Vỉ 30
Vỉ 90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 mg Vỉ 30
Vỉ 90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 mg Vỉ 30
Vỉ 90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Kho
Bảo quản ở 25 ° C (77 ° F); các chuyến du ngoạn được phép đến 15 ° –30 ° C (59 ° –86 ° F)[xem Nhiệt độ phòng được kiểm soát của USP]. Không lấy ra khỏi vỉ cho đến ngay 
trước khi dùng. Bảo vệ khỏi độ ẩm và ánh sáng.

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN Xem Ghi 
nhãn bệnh nhân được FDA chấp thuận (17.2).

17.1 Mang thai
Thông báo cho bệnh nhân nữ trong độ tuổi sinh đẻ về hậu quả của việc tiếp xúc với thuốc tác động lên hệ thống renin-angiotensin. Khuyên những bệnh nhân này thông 
báo có thai cho bác sĩ càng sớm càng tốt [xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)].

17.2 Ghi nhãn bệnh nhân được FDA chấp thuận

Nhãn bệnh nhân được cung cấp dưới dạng tờ rơi xé ở cuối thông tin kê đơn này.

Norvasc là nhãn hiệu đã đăng ký của Pfizer, Inc. 
Maalox là nhãn hiệu đã đăng ký của Novartis.

Phân phối bởi:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 Hoa Kỳ

Được cấp phép từ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Đức
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