
АКЦЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛВАНЕ Тези акценти не включват цялата 
информация, необходима за безопасно и ефективно използване на TWYNSTA. 
Вижте пълната информация за предписване на TWYNSTA®

. (телмисартан/амлодипин) Таблетки
Първоначално одобрение в САЩ: 2009 г

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА---------------------
• Таблетки: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------ ------------
• Нито един

TWYNSTA
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЯГВАЙТЕ УПОТРЕБАТА ПРИ БРЕМЕННОСТ

Вижте пълната информация за предписване за пълно предупреждение в кутия.

Когато се установи бременност, прекратете приема на TWYNSTA възможно най-скоро. 

Лекарства, които действат директно върху ренин-ангиотензиновата система, могат да 

причинят нараняване и дори смърт на развиващия се плод (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ-----------------------
• Избягвайте експозиция на плода или новороденото (5.1)

• Хипотония: Коригирайте изчерпването на обема или солта преди започване на 
терапия. Наблюдавайте за признаци и симптоми на хипотония. (5.2)

• Титрирайте бавно при пациенти с чернодробно (5.4) или тежко бъбречно увреждане (5.5)

• Сърдечна недостатъчност: Следете за влошаване (5.8)

• Избягвайте едновременната употреба на АСЕ инхибитор и ангиотензин рецепторен 

блокер (5.6)

• Инфаркт на миокарда: Нечесто започването на CCB при пациенти с тежка 
обструктивна коронарна артериална болест може да ускори миокарден инфаркт 
или повишена стенокардия (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА------------------- --------
• TWYNSTA е комбиниран продукт, блокер на ангиотензин II рецептор (ARB) и 

дихидропиридин блокер на калциевите канали (DHP-CCB), показан за 
лечение на хипертония самостоятелно или с други антихипертензивни 
средства (1)

• TWYNSTA таблетки са показани като начална терапия при пациенти, които вероятно се 

нуждаят от множество антихипертензивни средства, за да постигнат целите си за кръвно 

налягане (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ------------------ ------------- В 
плацебо-контролираното проучване на факторния дизайн най-честите причини за 
прекратяване на терапията с TWYNSTA таблетки са периферен оток, замаяност и 
хипотония, като всеки от тях води до прекратяване на ≤0,5% от пациентите, 
лекувани с TWYNSTA. Нежеланите реакции, настъпили при ≥2% по-висока честота 
на TWYNSTA таблетки в сравнение с плацебо, са периферен оток (4,8% срещу 0%), 
замаяност (3,0% срещу 2,2%), клинично значима ортостатична хипотония (6,3% 
срещу 4,3%) и обратно болка (2,2% срещу 0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ-----------------------

• Заместете TWYNSTA за неговите индивидуално титрирани компоненти за 
пациенти на амлодипин и телмисартан. TWYNSTA може също да се прилага с 
повишени количества амлодипин, телмисартан или и двете, ако е необходимо. 
(2.2, 2.3)

• Използвайте TWYNSTA таблетки, за да осигурите допълнително понижаване на кръвното 

налягане при пациенти, които не се контролират адекватно с амлодипин (или друг блокер 

на калциевите канали на дихидропиридин) самостоятелно или с телмисартан (или друг 

блокер на ангиотензин рецептори) самостоятелно (2.3)

• Дозата може да се увеличи след поне 2 седмици до максимална доза от 80/10 mg веднъж 

дневно, обикновено чрез увеличаване на един компонент наведнъж, но и двата компонента 

могат да бъдат увеличени за постигане на по-бърз контрол (2.1, 2.2)

• По-голямата част от антихипертензивния ефект се постига в рамките на 2 седмици (2.1)

• Започнете с 40/5 mg или 80/5 mg веднъж дневно (2.4)
• Превключете пациентите, които получават ограничаващи дозата нежелани реакции 

на амлодипин, към таблетки TWYNSTA, съдържащи по-ниска доза от този компонент 

(2.3)

За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. на (800) 542-6257 или (800) 459-9906 
TTY, или с FDA на 1-800-FDA-1088 илиwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛЯЦИИ----------------------- -
• Пациенти на възраст ≥75 години или пациенти с чернодробно увреждане: Започнете с 

амлодипин или добавете амлодипин 2,5 mg към телмисартан (2,5, 8,5, 8,6)

• Кърмещи майки: Изберете да спрете кърменето или употребата на наркотици (8.3)

Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и етикетиране на 

пациентите, одобрено от FDA.
ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИСВАНЕ: СЪДЪРЖАНИЕ* Ревизия: 10/09
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЯГВАЙТЕ УПОТРЕБАТА ПРИ БРЕМЕННОСТ

Когато се използват по време на бременност, лекарства, които действат директно върху ренин-ангиотензиновата система, могат да причинят нараняване и дори смърт на развиващия се плод.Когато 

се установи бременност, TWYNSTA таблетки трябва да се преустанови възможно най-скоро.Вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1).

1
TWYNSTA (телмисартан/амлодипин) таблетки са показани за лечение на хипертония, самостоятелно или с други антихипертензивни средства.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

TWYNSTA таблетки може също да се използва като начална терапия при пациенти, които вероятно ще се нуждаят от множество лекарства, за да постигнат целите си за кръвно налягане.

Изборът на таблетки TWYNSTA като първоначална терапия за хипертония се основава на оценка на потенциалните ползи и рискове, включително дали пациентът вероятно ще понесе 
началната доза на таблетките TWYNSTA.

Пациентите с умерена или тежка хипертония са изложени на относително висок риск от сърдечно-съдови събития (като инсулти, инфаркти и сърдечна недостатъчност), бъбречна недостатъчност и проблеми със 

зрението, така че бързото лечение е клинично значимо. Вземете предвид изходното кръвно налягане на пациента, целевата цел и нарастващата вероятност за постигане на целта с комбинация в сравнение с 

монотерапията, когато решавате дали да използвате TWYNSTA таблетки като първоначална терапия. Индивидуалните цели за кръвно налягане могат да варират в зависимост от риска на пациента.

Данните от 8-седмично, плацебо-контролирано, многодозово, факторно проучване предоставят оценки за вероятността за достигане на целта на кръвното налягане с TWYNSTA в сравнение с 
монотерапия с телмисартан или амлодипин и плацебо [вижте клинични проучвания (14.1)].

Фигурите по-долу предоставят приблизителни оценки на вероятността за постигане на контрол на систолното и диастолното кръвно налягане с TWYNSTA 80/10 mg таблетки, въз основа на 
изходното систолно или диастолно кръвно налягане. Кривата на всяка лечебна група беше оценена чрез логистично регресионно моделиране. Изчислената вероятност в дясната опашка на всяка 
крива е по-малко надеждна поради малък брой субекти с високо изходно кръвно налягане.
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Фигура 1а: Вероятност за постигане на систолично кръвно налягане <140 mmHg на седмица 8 Фигура 1b: Вероятност за постигане на систолично кръвно налягане <130 mmHg на седмица 8
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Фигура 2а: Вероятност за постигане на диастолично кръвно налягане <90 mmHg на седмица 8 Фигура 2b: Вероятност за постигане на диастолично кръвно налягане <80 mmHg на седмица 8

Цифрите по-горе предоставят приблизителна оценка на вероятността за достигане на целева цел за кръвно налягане на 8 седмици. Например, пациент с изходно кръвно 
налягане от 160/110 mmHg има около 16% вероятност да постигне целта от <140 mmHg (систолично) и 16% вероятност да постигне <90 mmHg (диастолно) на плацебо. 
Вероятността за постигане на същите цели с телмисартан е около 46% (систоличен) и 26% (диастоличен). Вероятността за постигане на същите цели с амлодипин е около 69% 
(систоличен) и 22% (диастоличен). Тези вероятности се повишават до 79% за систолния и 55% за диастолния с TWYNSTA.

2
2.1 Общи съображения
Телмисартан е ефективно лечение на хипертония в дози веднъж дневно от 20-80 mg, докато амлодипин е ефективен в дози от 2,5-10 mg.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозировката трябва да бъде индивидуализирана и може да се увеличи след поне 2 седмици. По-голямата част от антихипертензивния ефект се проявява в рамките на 2 седмици, а максимално намаление 

обикновено се постига след 4 седмици. Максималната препоръчвана доза TWYNSTA таблетки е 80/10 mg веднъж дневно.

Нежеланите реакции на телмисартан са нечести и независими от дозата; тези на амлодипин са смесица от дозозависими явления (предимно 
периферен оток) и дозо-независими явления, първите много по-чести от вторите [вижте Нежелани реакции (6.1)].
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TWYNSTA може да се приема със или без храна.

2.2 Заместителна терапия
Пациентите, получаващи амлодипин и телмисартан от отделни таблетки, могат вместо това да получават TWYNSTA таблетки, съдържащи същите дози компонент, веднъж дневно. Когато 
замените отделни компоненти, увеличете дозата на TWYNSTA, ако контролът на кръвното налягане не е задоволителен.

2.3 Допълнителна терапия за пациенти с хипертония, която не се контролира адекватно при антихипертензивна монотерапия

TWYNSTA таблетки могат да се използват за осигуряване на допълнително понижаване на кръвното налягане при пациенти, които не се контролират адекватно с амлодипин (или друг блокер на калциевите 

канали на дихидропиридин) самостоятелно или с телмисартан (или друг блокер на ангиотензин рецепторите) самостоятелно.

Пациенти, лекувани с 10 mg амлодипин, които изпитват нежелани реакции, ограничаващи дозата, като оток, могат да преминат към TWYNSTA 40/5 mg таблетки веднъж дневно, 
като се намали дозата на амлодипин, без да се намалява общият очакван антихипертензивен отговор [вижте Нежелани реакции (6.1)].

2.4 Начална терапия
Пациентът може да започне лечение с TWYNSTA таблетки, ако е малко вероятно контролът на кръвното налягане да бъде постигнат с едно средство. Обичайната начална доза TWYNSTA е 
40/5 mg веднъж дневно. Пациенти, които се нуждаят от по-голямо понижаване на кръвното налягане, могат да започнат с TWYNSTA 80/5 mg веднъж дневно.

Първоначалната терапия с TWYNSTA не се препоръчва при пациенти на възраст ≥75 години или с чернодробно увреждане [вижте Дозировка и приложение (2.5), Предупреждения и 
предпазни мерки (5.4) и Употреба при специфични популации (8.5, 8.6)].

Коригирайте дисбалансите на вътресъдовия обем или изчерпване на солта, преди да започнете терапия с TWYNSTA таблетки [вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

2.5 Дозиране при специфични популации 

Бъбречна недостатъчност

Не се изисква първоначална корекция на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане. Титрирайте бавно при пациенти с тежко бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане
При повечето пациенти започнете терапия с амлодипин с 2,5 mg. Титрирайте бавно при пациенти с чернодробно увреждане.

Пациенти на 75 и повече години
При повечето пациенти започнете терапия с амлодипин с 2,5 mg. Титрирайте бавно при пациенти на 75 и повече години.

3
TWYNSTA таблетки са формулирани за перорално приложение в следните комбинации на сила:

ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 мг
80
5

80/10 mg
80
10

телмисартан
еквивалент на амлодипин

Многослойните таблетки телмисартан/амлодипин без делителна черта са с овална, двойно изпъкнала форма. Таблетките са бели до почти бели от едната страна и сини от другата 
страна. Бялата страна е релефна със символа BOEHRINGER INGELHEIM и с A1, A2, A3 или A4 съответно за концентрациите 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg и 80/10 mg.

4
Нито един.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

5
5.1 Фетална/неонатална заболеваемост и смъртност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

телмисартан
Лекарствата, които действат директно върху ренин-ангиотензиновата система, могат да причинят фетална и неонатална заболеваемост и смърт, когато се прилагат на бременни жени. В световната литература са 

съобщени няколко десетки случая при пациенти, приемащи инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим. Когато се установи бременност, прекратете приема на TWYNSTA таблетки възможно най-скоро [вижте 
Предупреждение в кутия].

Употребата на лекарства, които действат директно върху ренин-ангиотензиновата система през втория и третия триместър на бременността, се свързва с увреждане на плода и новороденото, 
включително хипотония, неонатална хипоплазия на черепа, анурия, обратима или необратима бъбречна недостатъчност и смърт. Съобщава се и за олигохидрамнион, вероятно в резултат на 
намалена бъбречна функция на плода; олигохидрамнионът в тази обстановка се свързва с контрактури на крайниците на плода, краниофациална деформация и хипопластично развитие на 
белите дробове. Докладвани са също недоносеност, вътрематочно забавяне на растежа и открит артериален дуктус, въпреки че не е ясно дали тези прояви се дължат на излагане на лекарството.

Изглежда, че тези нежелани реакции не са резултат от вътрематочна експозиция на лекарства, която е била ограничена до първия триместър. Информирайте майките, чиито ембриони и 
фетуси са изложени на ангиотензин II рецепторен антагонист само през първия триместър, че повечето съобщения за фетална токсичност са свързани с експозиция на втори или трети 
триместър. Независимо от това, когато пациентките забременеят или обмислят бременност, лекарите трябва да накарат пациентката да преустанови употребата на TWYNSTA таблетки 
възможно най-скоро.

Рядко (вероятно по-рядко от веднъж на всеки хиляда бременности) няма да се намери алтернатива на ангиотензин II рецепторен антагонист. В тези редки случаи майките трябва да бъдат 
информирани за потенциалните опасности за техните зародиши и трябва да се извършват серийни ултразвукови изследвания за оценка на интраамниотичната среда.

Ако се наблюдава олигохидрамнион, TWYNSTA таблетки трябва да се преустанови, освен ако не се счита за животоспасяващи за майката. Може да е подходящ стрес тест за контракция (CST), 
нестрес тест (NST) или биофизично профилиране (BPP), в зависимост от седмицата на бременността. Въпреки това, пациентите и лекарите трябва да са наясно, че олигохидрамнионът може да 
се появи едва след като плодът е претърпял необратимо нараняване.

Бебета с история нав утробатаизлагането на ангиотензин II рецепторен антагонист трябва да се наблюдава внимателно за хипотония, олигурия и хиперкалиемия. Ако се появи олигурия, 
вниманието трябва да се насочи към поддържане на кръвното налягане и бъбречната перфузия. Може да се наложи обменно преливане или диализа като средство за обръщане на 
хипотонията и/или заместване на нарушена бъбречна функция.
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5.2 Хипотония
телмисартан
При пациенти с активирана ренин-ангиотензин система, като пациенти с изчерпване на обема или солта (напр. тези, които се лекуват с високи дози диуретици), може да се появи 
симптоматична хипотония след започване на терапия с TWYNSTA таблетки. Или коригирайте това състояние преди прилагането на TWYNSTA таблетки, или започнете лечението 
под строг медицински контрол с намалена доза.

Ако все пак възникне хипотония, поставете пациента в легнало положение и, ако е необходимо, направете интравенозна инфузия на нормален физиологичен разтвор. Преходният хипотензивен отговор не е 

противопоказание за по-нататъшно лечение, което обикновено може да продължи без затруднения, след като кръвното налягане се стабилизира.

амлодипин
Тъй като вазодилатацията, предизвикана от амлодипин, започва постепенно, рядко се съобщава за остра хипотония след перорално приложение. Независимо от това, наблюдавайте 
внимателно пациентите с тежка аортна стеноза, когато прилагате амлодипин, както трябва при всеки вазодилататор.

5.3 Хиперкалиемия
телмисартан
Хиперкалиемия може да се появи при пациенти на АРБ, особено при пациенти с напреднало бъбречно увреждане, сърдечна недостатъчност, на бъбречно-заместителна терапия или на калиеви 
добавки, калий-съхраняващи диуретици, калий-съдържащи заместители на солта или други лекарства, които повишават нивата на калий. Обмислете периодично определяне на серумните 
електролити, за да откриете възможни електролитен дисбаланс, особено при пациенти в риск.

5.4 Пациенти с увредена чернодробна функция 
телмисартан
Тъй като по-голямата част от телмисартан се елиминира чрез жлъчна екскреция, при пациенти с билиарни обструктивни нарушения или чернодробна недостатъчност може да се очаква намален клирънс. 

Започнете приема на телмисартан с ниски дози и бавно титрирайте при тези пациенти [вижте Дозировка и приложение (2.5), Употреба при специфични популации (8.6) и Клинична фармакология (12.3)].

амлодипин
Амлодипин се метаболизира екстензивно от черния дроб и полуживотът на елиминиране в плазмата (t1/2) е 56 часа при пациенти с увредена чернодробна функция. Тъй като пациентите с 
чернодробно увреждане имат намален клирънс на амлодипин, започнете амлодипин или добавете амлодипин в доза от 2,5 mg при пациенти с чернодробно увреждане. Най-ниската доза 
TWYNSTA е 40/5 mg; поради това първоначалната терапия с TWYNSTA таблетки не се препоръчва при пациенти с чернодробно увреждане [вижте Използване в специфични популации (8.6)].

5.5 Нарушение на бъбречната функция 

телмисартан
Като следствие от инхибиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон, очаквайте промени в бъбречната функция при чувствителни индивиди. При пациенти, чиято бъбречна функция може 
да зависи от активността на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (напр. пациенти с тежка застойна сърдечна недостатъчност или бъбречна дисфункция), лечението с инхибитори на 
ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) и антагонисти на ангиотензин рецептора се свързва с олигурия и/или прогресираща азотемия и (рядко) с остра бъбречна недостатъчност и/или смърт. 
Подобни резултати могат да се очакват при пациенти, лекувани с телмисартан [вижте Клинична фармакология (12.3)].

При проучвания на АСЕ инхибитори при пациенти с едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия са наблюдавани повишения на серумния креатинин или азота на уреята в кръвта. Не е имало 

продължителна употреба на телмисартан при пациенти с едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия, но се очаква ефект, подобен на този, наблюдаван при ACE инхибитори.

5.6 Двойна блокада на системата ренин-ангиотензин-алдостерон
телмисартан
Вследствие на инхибиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон, са докладвани промени в бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Двойната блокада на системата ренин-

ангиотензин-алдостерон (напр. чрез добавяне на АСЕ-инхибитор към ангиотензин II рецепторен антагонист) трябва да включва внимателно проследяване на бъбречната функция.

Проучването ONTARGET включва 25 620 пациенти на възраст ≥55 години с атеросклеротично заболяване или диабет с увреждане на крайните органи, рандомизира ги само на телмисартан, 
само рамиприл или комбинацията и ги проследява средно 56 месеца. Пациентите, получаващи комбинацията от телмисартан и рамиприл, не са получили допълнителна полза в сравнение с 
монотерапията, но са имали повишена честота на бъбречна дисфункция (напр. остра бъбречна недостатъчност) в сравнение с групите, приемащи телмисартан самостоятелно или рамиприл 
самостоятелно. Едновременната употреба на телмисартан и рамиприл не се препоръчва.

5.7 Риск от инфаркт на миокарда или повишена ангина 
амлодипин
Нечесто пациентите, особено тези с тежка обструктивна коронарна артериална болест, са развили документирана повишена честота, продължителност или тежест на ангина 
или остър миокарден инфаркт при започване на терапия с блокери на калциевите канали или по време на увеличаване на дозата. Механизмът на този ефект не е изяснен.

5.8 Сърдечна недостатъчност

амлодипин
Наблюдавайте внимателно пациентите със сърдечна недостатъчност.

Амлодипин (5-10 mg на ден) е проучен в плацебо-контролирано проучване при 1153 пациенти със сърдечна недостатъчност Клас III или IV по NYHA на стабилни дози АСЕ инхибитор, дигоксин и 
диуретици. Проследяването е било най-малко 6 месеца, със средно около 14 месеца. Няма общ неблагоприятен ефект върху преживяемостта или сърдечната заболеваемост (както се определя от 
животозастрашаваща аритмия, остър миокарден инфаркт или хоспитализация за влошена сърдечна недостатъчност). Амлодипин е сравняван с плацебо в четири 8 12-седмични проучвания при 
пациенти със сърдечна недостатъчност клас II/III по NYHA, включващи общо 697 пациенти. В тези проучвания нямаше доказателства за влошаване на сърдечната недостатъчност въз основа на 
мерки за толерантност към упражнения, класификация по NYHA, симптоми или LVEF. В проучването PRAISE-2, 1654 пациенти с NYHA клас III (80%) или IV (20%) сърдечна недостатъчност без данни 
за подлежаща исхемична болест, на стабилни дози АСЕ инхибитор (99%), дигиталис (99%) и диуретици (99%) бяха рандомизирани 1:1 за получаване на плацебо или амлодипин и последвано 
средно 33 месеца. Въпреки че няма статистически значима разлика между амлодипин и плацебо в първичната крайна точка на смъртността от всички причини (95% граници на доверие от 8% 
намаление до 29% увеличение при амлодипин), има повече съобщения за белодробен оток при пациентите на амлодипин.

6
6.1 Опит от клинични изпитвания

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Тъй като клиничните проучвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните проучвания на лекарство, не може да бъде пряко сравнена с честотата в 

клиничните проучвания на друго лекарство и може да не отразява честотата, наблюдавана на практика.
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TWYNSTA таблетки
Едновременната употреба на телмисартан и амлодипин е оценена за безопасност при повече от 3700 пациенти с хипертония; приблизително 1900 от тези пациенти са били 
изложени в продължение на най-малко 6 месеца и над 160 от тези пациенти са били изложени в продължение на поне една година. Нежеланите реакции като цяло са леки и 
преходни и само рядко са налагали прекратяване на терапията.

В плацебо-контролираното проучване на факторния дизайн популацията, лекувана с комбинация от телмисартан и амлодипин, има средна възраст 53 години и включва приблизително 
50% мъже, 79% са бяла раса, 17% чернокожи и 4% азиатци. Пациентите са получавали дози, вариращи от 20/2,5 mg до 80/10 mg перорално, веднъж дневно.

Честотата на нежеланите реакции не е свързана с пол, възраст или раса.

Нежеланите реакции, възникнали в плацебо-контролираното проучване на факторния дизайн при ≥2% от пациентите, лекувани с TWYNSTA и с по-висока честота при пациенти, лекувани с 
TWYNSTA (n=789), отколкото пациенти, лекувани с плацебо (n=46), са периферен оток (4,8 % срещу 0%), замаяност (3,0% срещу 2,2%), клинично значима ортостатична хипотония (дефинирана като 
намаляване на DBP>10 mmHg и/или намаляване на SBP>20 mmHg) (6,3% срещу 4,3%) и болка в гърба (2,2% срещу 0%). В допълнение, други нежелани реакции, възникнали при повече от 1% от 
пациентите, лекувани с TWYNSTA таблетки (n=789), са замаяност (2,0% срещу 2,2% при плацебо) и главоболие (1,4% срещу 4,3% при плацебо).

В плацебо-контролираното проучване с факторен дизайн, прекратяване поради нежелани събития е настъпило при 2,2% от всички лекувани клетки на пациенти в лекуваните 
с телмисартан/амлодипин пациенти и при 4,3% в групата, лекувана с плацебо. Най-честите причини за прекратяване на терапията с TWYNSTA таблетки са периферен оток, 
замаяност и хипотония (всеки ≤0,5%).

Периферният оток е известна, зависима от дозата нежелана реакция на амлодипин, но не и на телмисартан. В проучването с факторен дизайн, честотата на периферен оток 
през 8-седмичния, рандомизиран, двойно-сляп период на лечение е най-висока при монотерапия с амлодипин 10 mg. Честотата е била значително по-ниска, когато 
телмисартан се използва в комбинация с амлодипин 10 mg.

Таблица 1: Честота на периферен оток по време на 8-седмичния период на лечение

телмисартан
Плацебо 40 мг 80 мг

Плацебо 0% 0,8% 0,7%

5 мг 0,7% 1,4% 2,1%

10 мг 17,8% 6,2% 11,3%

телмисартан
Telmisartan е оценен за безопасност при повече от 3700 пациенти, включително 1900 лекувани за повече от 6 месеца и повече от 1300 за повече от една 
година. Нежеланите реакции като цяло са леки и преходни и само рядко са налагали прекратяване на терапията.

В плацебо-контролирани проучвания, включващи 1041 пациенти, лекувани с различни дози телмисартан (20-160 mg) като монотерапия за период до 12 седмици, общата честота на 
нежеланите събития е подобна на пациентите, лекувани с плацебо.

Нежеланите реакции, настъпващи с честота ≥1% при пациенти, лекувани с телмисартан и с по-голяма честота, отколкото при пациенти, лекувани с плацебо, независимо от причинно-
следствената им връзка, са представени в Таблица 2.

Таблица 2: Нежелани събития, настъпващи с честота ≥1% при пациенти, лекувани с телмисартан и с по-голяма честота в сравнение с пациенти, лекувани с плацебо

телмисартан
n=1455
%

Плацебо
n=380
%

Инфекция на горните дихателни пътища 7 6
Болка в гърба 3 1
Синузит 3 2
диария 3 2
Фарингит 1 0

В допълнение към нежеланите събития в таблицата, следните събития са настъпили с честота от ≥1%, но са били поне толкова чести в групата на плацебо: грипоподобни симптоми, диспепсия, 
миалгия, инфекция на пикочните пътища, коремна болка, главоболие, замаяност, болка, умора, кашлица, хипертония, болка в гърдите, гадене и периферен оток. Преустановяване на терапията 
поради нежелани реакции се налага при 2,8% от 1455 пациенти, лекувани с таблетки телмисартан, и 6,1% от 380 пациенти с плацебо в плацебо-контролирани клинични проучвания.

Честотата на нежеланите реакции не е свързана с дозата и не корелира с пола, възрастта или расата на пациентите.

Честотата на поява на кашлица при телмисартан в 6 плацебо-контролирани проучвания е идентична с тази, отбелязана при пациенти, лекувани с плацебо (1,6%).

В допълнение към изброените по-горе, по-долу са изброени нежеланите събития, възникнали при >0,3% от 3500 пациенти, лекувани с монотерапия с телмисартан в контролирани или 
открити проучвания. Не може да се определи дали тези събития са причинно свързани с телмисартан таблетки:
Автономна нервна система:импотентност, повишено изпотяване, зачервяване;Тяло като цяло:алергия, треска, болки в краката, неразположение;сърдечно-съдови:сърцебиене, зависим оток, 
ангина пекторис, тахикардия, оток на краката, абнормна ЕКГ;ЦНС:безсъние, сомнолентност, мигрена, световъртеж, парестезия, неволни мускулни контракции, хипестезия;Стомашно-чревни:
метеоризъм, запек, гастрит, повръщане, сухота в устата, хемороиди, гастроентерит, ентерит, гастроезофагеален рефлукс, зъбобол, неспецифични стомашно-чревни нарушения;Метаболитни:
подагра, хиперхолестеролемия, захарен диабет;Мускулно-скелетна:артрит, артралгия, крампи на краката;психиатрична:тревожност, депресия, нервност;Механизъм на съпротива:инфекция, 
гъбична инфекция, абсцес, отит на средното ухо;дихателни:астма, бронхит, ринит, диспнея, епистаксис;кожа: дерматит, обрив, екзема, сърбеж;урина:честота на уриниране, цистит;съдова:
цереброваскуларно нарушение; иСпециални сетива:нарушено зрение, конюнктивит, шум в ушите, болка в ухото.
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По време на първоначалните клинични проучвания е докладван единичен случай на ангиоедем (сред общо 3781 лекувани пациенти).

Клинични лабораторни резултати

В плацебо-контролирани клинични проучвания клинично значимите промени в стандартните лабораторни тестови параметри рядко са били свързани с приложението на телмисартан таблетки. 
хемоглобин:Понижение на хемоглобина с повече от 2 g/dL е наблюдавано при 0,8% пациенти с телмисартан в сравнение с 0,3% пациенти с плацебо. Нито един пациент не е преустановил 
терапията поради анемия.
креатинин:Наблюдавано е повишение на креатинина с 0,5 mg/dL или повече при 0,4% пациенти с телмисартан в сравнение с 0,3% пациенти с плацебо. Един пациент, лекуван с телмисартан, е 
преустановил терапията поради повишаване на креатинина и азота на уреята в кръвта.
Чернодробни ензими:При пациенти, лекувани с телмисартан, се наблюдават периодични повишения на чернодробната химия; всички отбелязани повишения се наблюдават с по-висока честота при плацебо. 

Нито един от лекуваните с телмисартан пациенти не е преустановил лечението поради нарушена чернодробна функция.

амлодипин
Безопасността на амлодипин е оценена при повече от 11 000 пациенти в клинични проучвания в САЩ и чужбина. Повечето нежелани реакции, съобщени по време на терапия с амлодипин, са 
били с лека или умерена тежест. В контролирани клинични проучвания, директно сравняващи амлодипин (n=1730) в дози до 10 mg с плацебо (n=1250), преустановяване на лечението с амлодипин 
поради нежелани реакции се налага само при около 1,5% от пациентите, лекувани с амлодипин и не се различава значително от това, наблюдавано при пациенти, лекувани с плацебо (около 1%). 
Най-честите нежелани реакции са главоболие и оток. Честотата (%) на нежеланите реакции, възникнали в зависимост от дозата, е представена в Таблица 3.

Таблица 3: Честота (%) на свързаните с дозата нежелани реакции при амлодипин при дози от 2,5 mg, 5,0 mg и 10,0 mg или плацебо

Нежелано събитие Амлодипин 2,5 mg
n=275
%

Амлодипин 5,0 mg
n=296
%

Амлодипин 10,0 mg
n=268
%

Плацебо
n=520
%

оток 1.8 3.0 10.8 0.6
Световъртеж 1.1 3.4 3.4 1.5
Зачервяване 0,7 1.4 2.6 0,0
Сърцебиене 0,7 1.4 4.5 0.6

Други нежелани реакции, които не са били ясно свързани с дозата, но за които се съобщава с честота, по-голяма от 1% в плацебо-контролирани клинични проучвания, са представени в 
Таблица 4.

Таблица 4: Честота (%) на нежеланите реакции, които не са ясно свързани с дозата, но са докладвани с честота от >1% в плацебо-контролирани клинични проучвания

Нежелано събитие амлодипин
n=1730
%

Плацебо
n=1250
%

главоболие 7.3 7.8
умора 4.5 2.8
гадене 2.9 1.9
Болка в корема 1.6 0.3
Сомнолентност 1.4 0.6

Следните събития са настъпили при <1%, но >0,1% от пациентите в контролирани клинични проучвания или при условия на открити проучвания или маркетингов опит, при които 
причинно-следствената връзка е несигурна; те са изброени, за да предупредят лекаря за възможна връзка:
сърдечно-съдови:аритмия (включително камерна тахикардия и предсърдно мъждене), брадикардия, болка в гърдите, хипотония, периферна исхемия, синкоп, тахикардия, постурална замаяност, 
постурална хипотония, васкулит;Централна и периферна нервна система:хипестезия, периферна невропатия, парестезия, тремор, световъртеж; Стомашно-чревни:анорексия, запек, диспепсия,** 
дисфагия, диария, метеоризъм, панкреатит, повръщане, хиперплазия на венците;Общ:алергична реакция, астения,** болки в гърба, горещи вълни, неразположение, болка, втрисане, наддаване 
на тегло, намаляване на теглото;Мускулно-скелетна система:артралгия, артроза, мускулни крампи,** миалгия; психиатрична:сексуална дисфункция (мъжки** и женски), безсъние, нервност, 
депресия, необичайни сънища, тревожност, деперсонализация;Дихателната система: диспнея,** епистаксис;Кожа и придатъци:ангиоедем, еритема мултиформе, сърбеж,** обрив,** обрив 
еритематозен, обрив макулопапулозен;Специални сетива:нарушено зрение, конюнктивит, диплопия, болка в очите, шум в ушите;Пикочна система:честота на уриниране, нарушение на 
уринирането, никтурия;Автономна нервна система:сухота в устата, повишено изпотяване;Метаболитни и хранителни:хипергликемия, жажда;Хемопоетичен:левкопения, пурпура, 
тромбоцитопения.
* * Тези събития са настъпили при по-малко от 1% в плацебо-контролирани проучвания, но честотата на тези нежелани реакции е била между 1% и 2% във всички проучвания с множество дози.

Следните събития се наблюдават при <0,1% от пациентите: сърдечна недостатъчност, неравномерност на пулса, екстрасистоли, обезцветяване на кожата, уртикария, сухота на кожата, 
алопеция, дерматит, мускулна слабост, потрепвания, атаксия, хипертония, мигрена, студена и лепкава кожа, апатия, възбуда , амнезия, гастрит, повишен апетит, разхлабени изпражнения, 
кашлица, ринит, дизурия, полиурия, паросмия, извращение на вкуса, анормална зрителна акомодация и ксерофталмия.

Други реакции се появяват спорадично и не могат да бъдат разграничени от лекарства или съпътстващи болестни състояния като инфаркт на миокарда и ангина.

Амлодипин не се свързва с клинично значими промени в рутинните лабораторни изследвания. Не са отбелязани клинично значими промени в серумния калий, серумната глюкоза, общите 
триглицериди, общия холестерол, HDL холестерола, пикочната киселина, азота на уреята в кръвта или креатинина.

Амлодипин се използва безопасно при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест, добре компенсирана застойна сърдечна недостатъчност, коронарна артериална болест, периферно 
съдово заболяване, захарен диабет и анормални липидни профили.

Нежеланите реакции, съобщени за амлодипин за индикации, различни от хипертония, могат да бъдат намерени в информацията за предписване на Norvasc®.

6.2 Постмаркетингов опит
Следните нежелани реакции са установени по време на употребата на телмисартан или амлодипин след одобрение. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от a
население с несигурен размер, не винаги е възможно да се оцени надеждно тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на наркотици. Решенията за включване на тези реакции 

в етикетирането обикновено се основават на един или повече от следните фактори: (1) сериозност на реакцията, (2) честота на съобщаване или (3) сила на причинно-следствената връзка с телмисартан или 

амлодипин.
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телмисартан
Най-често спонтанно съобщаваните събития включват: главоболие, замаяност, астения, кашлица, гадене, умора, слабост, оток, оток на лицето, оток на долните крайници, ангионевротичен оток, 
уртикария, свръхчувствителност, повишено изпотяване, еритема, гръдна болка, предсърдно сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда, повишено кръвно налягане, влошена хипертония, 
хипотония (включително постурална хипотония), хиперкалиемия, синкоп, диспепсия, диария, болка, инфекция на пикочните пътища, еректилна дисфункция, болка в гърба, коремна болка, 
мускулни крампи (включително крампи на краката) , миалгия, брадикардия, еозинофилия, тромбоцитопения, повишена пикочна киселина, анормална чернодробна функция/чернодробно 
нарушение, бъбречно увреждане, включително остра бъбречна недостатъчност, анемия и повишена CPK, анафилактична реакция и болка в сухожилията (включително тендинит, теносиновит).

Съобщавани са редки случаи на рабдомиолиза при пациенти, приемащи ангиотензин II рецепторни блокери, включително телмисартан.

амлодипин
Гинекомастия се съобщава рядко и причинно-следствената връзка е несигурна. Съобщава се за жълтеница и повишение на чернодробните ензими (най-вече в съответствие с холестаза 
или хепатит), в някои случаи достатъчно тежки, за да се наложи хоспитализация, във връзка с употребата на амлодипин.

7
7.1 Лекарствени взаимодействия с TWYNSTA таблетки
Фармакокинетиката на амлодипин и телмисартан не се променя, когато лекарствата се прилагат едновременно.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не са провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия с TWYNSTA таблетки и други лекарства, въпреки че са проведени проучвания с отделните компоненти на 
амлодипин и телмисартан на таблетките TWYNSTA, както е описано по-долу:

7.2 Лекарствени взаимодействия с Telmisartan

дигоксин:Когато телмисартан се прилага едновременно с дигоксин, се наблюдава средно повишаване на пиковата плазмена концентрация на дигоксин (49%) и на най-ниската концентрация (20%). Поради това се 

препоръчва нивата на дигоксин да се проследяват при започване, коригиране и прекратяване на лечението с телмисартан, за да се избегне възможна прекомерна или недостатъчна дигитализация.

литий:Съобщава се за обратимо повишаване на серумните концентрации на литий и токсичност при едновременно приложение на литий с ангиотензин II рецепторни антагонисти, включително 
телмисартан. Следователно, следете серумните нива на литий по време на едновременна употреба.

Рамиприл и Рамиприлат:Едновременното приложение на телмисартан 80 mg веднъж дневно и рамиприл 10 mg веднъж дневно при здрави индивиди повишава равновесното състояние на Cмакси 
AUC на рамиприл 2,3- и 2,1 пъти, съответно, и Cмакси AUC на рамиприлат съответно 2,4 и 1,5 пъти. За разлика от тях, Cмакси AUC на телмисартан намаляват съответно с 31% и 16%. При 
едновременно приложение на телмисартан и рамиприл, отговорът може да бъде по-голям поради възможните адитивни фармакодинамични ефекти на комбинираните лекарства, както и 
поради повишената експозиция на рамиприл и рамиприлат в присъствието на телмисартан. Едновременното приложение на телмисартан и рамиприл не се препоръчва.

Други лекарства:Едновременното приложение на телмисартан не води до клинично значимо взаимодействие с ацетаминофен, амлодипин, глибурид, симвастатин, хидрохлоротиазид, варфарин 
или ибупрофен. Телмисартан не се метаболизира от системата на цитохром Р450 и няма ефектинвитровърху цитохром Р450 ензими, с изключение на известно инхибиране на CYP2C19. Не се 
очаква телмисартан да взаимодейства с лекарства, които инхибират ензимите на цитохром Р450; също така не се очаква да взаимодейства с лекарства, метаболизирани от цитохром Р450 ензими, 
с изключение на възможно инхибиране на метаболизма на лекарства, метаболизирани от CYP2C19.

7.3 Лекарствени взаимодействия с амлодипин

В клинични изпитвания амлодипин е бил безопасно прилаган с тиазидни диуретици, бета-блокери, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, дългодействащи нитрати, сублингвален 

нитроглицерин, дигоксин, варфарин, нестероидни противовъзпалителни средства, антибиотици и перорални хипогликемични лекарства.

Следните нямат клинично значими ефекти върху фармакокинетиката на амлодипин: циметидин, сок от грейпфрут, Maalox®, силденафил.

Амлодипин няма клинично значими ефекти върху фармакокинетиката или фармакодинамиката на следните: аторвастатин, дигоксин, варфарин.

8
8.1 Бременност
Тератогенни ефекти,Категории на бременност C (първи триместър) и D (втори и трети триместър).Вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1).

ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.3 Кърмещи майки
телмисартан
Не е известно дали телмисартан се екскретира в човешкото мляко, но е доказано, че телмисартан присъства в млякото на кърмещи плъхове. Поради потенциалните нежелани 
ефекти върху кърмачето, решете дали да спрете кърменето или да спрете приема на лекарството, като вземете предвид важността на лекарството за майката.

амлодипин
Не е известно дали амлодипин се екскретира в кърмата. При липса на тази информация се препоръчва да се преустанови кърменето, докато се прилага 
амлодипин.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на TWYNSTA при педиатрични пациенти не са установени.

8.5 Гериатрична употреба

TWYNSTA таблетки
От общия брой 3282 пациенти с хипертония, получаващи комбинация от телмисартан/амлодипин в клинични проучвания, 605 (18%) пациенти са на възраст 65 години или повече, като от тях 88 
(3%) пациенти са на 75 години и повече. Не са наблюдавани общи разлики в ефикасността или безопасността на таблетките TWYNSTA при тази популация пациенти.

телмисартан
От общия брой пациенти, получаващи телмисартан в клинични проучвания, 551 (18,6%) са на възраст от 65 до 74 години, а 130 (4,4%) са на 75 години и повече. Не са наблюдавани общи разлики в 
ефективността и безопасността при тези пациенти в сравнение с по-младите пациенти и друг докладван клиничен опит не е установил разлики в отговорите между възрастните и по-младите 
пациенти, но не може да се изключи по-голяма чувствителност при някои по-възрастни индивиди.

амлодипин
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Клиничните проучвания на таблетките амлодипин безилат не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и повече години, за да се определи дали те реагират различно от по-младите 
пациенти. Друг докладван клиничен опит не е установил разлики в отговорите между възрастните и по-младите пациенти. Като цяло, подборът на дозата при пациенти в напреднала възраст 
трябва да бъде внимателен, обикновено започвайки от ниския край на диапазона на дозиране, отразяващ по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на 
съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия. Пациентите в напреднала възраст имат намален клирънс на амлодипин с последващо увеличение на AUC с приблизително 40-60% и може 
да се наложи по-ниска начална доза. Тъй като пациентите на 75 и повече години имат намален клирънс на амлодипин, започнете амлодипин или добавете амлодипин 2,5 mg към телмисартан. 
Най-ниската доза TWYNSTA е 40/5 mg; следователно, първоначалната терапия с TWYNSTA таблетки не се препоръчва при пациенти на 75 и повече години [вижте Дозировка и приложение (2.5)].

8.6 Чернодробна недостатъчност

Наблюдавайте внимателно и бавно увеличавайте при пациенти с билиарни обструктивни нарушения или чернодробна недостатъчност [вижте Дозировка и приложение (2) и 
Предупреждения и предпазни мерки (5.3)]. Тъй като пациентите с чернодробно увреждане имат намален клирънс на амлодипин, започнете амлодипин или добавете амлодипин 2,5 mg към 
телмисартан. Най-ниската доза TWYNSTA е 40/5 mg; поради това първоначалната терапия с TWYNSTA таблетки не се препоръчва при пациенти с чернодробно увреждане [вижте Дозировка и 
приложение (2.5)].

8.7 Състезание

Степента на понижаване на кръвното налягане при чернокожи пациенти се доближава до тази, наблюдавана при нечернокожи пациенти, но броят на чернокожи пациенти е ограничен (237 от 1461 пациенти).
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телмисартан
Налични са ограничени данни по отношение на предозирането при хора. Най-вероятните прояви на предозиране с телмисартан таблетки биха били хипотония, замаяност и 
тахикардия; брадикардия може да възникне от парасимпатикова (вагална) стимулация. Ако възникне симптоматична хипотония, трябва да се започне поддържащо лечение. 
Телмисартан не се отстранява чрез хемодиализа.

ПРЕДОЗИРАНЕ

амлодипин
Еднократни перорални дози амлодипин малеат, еквивалентни на 40 mg/kg и 100 mg/kg амлодипин, съответно при мишки и плъхове, причиняват смърт. Единични перорални дози, еквивалентни 
на 4 или повече mg/kg амлодипин при кучета (11 или повече пъти максималната препоръчвана доза при хора на mg/m2основа) причинява изразена периферна вазодилатация и хипотония.

Може да се очаква предозиране да причини прекомерна периферна вазодилатация с изразена хипотония. При хора опитът с умишлено предозиране на амлодипин е 
ограничен. Докладите за умишлено предозиране включват пациент, който е погълнал 250 mg и е бил асимптоматичен и не е бил хоспитализиран; друг (120 mg), 
който беше хоспитализиран, претърпя стомашна промивка и остана нормотензивен; третият (105 mg) беше хоспитализиран и имаше хипотония (90/50 mmHg), която 
се нормализира след разширяване на плазмата. Документиран е случай на случайно предозиране на лекарството при 19-месечен мъж, който е погълнал 30 mg 
амлодипин (около 2 mg/kg). По време на представянето в спешното отделение жизнените показатели са стабилни без доказателства за хипотония, но сърдечен ритъм 
от 180 bpm. Ipecac е приложен 3.

Ако възникне масивно предозиране, трябва да се започне активно сърдечно и дихателно наблюдение. Честото измерване на кръвното налягане е от съществено значение. Ако възникне 
хипотония, трябва да се започне сърдечно-съдова подкрепа, включително повдигане на крайниците и разумно приложение на течности. Ако хипотонията не се повлиява от тези консервативни 
мерки, трябва да се обмисли прилагането на вазопресори (като фенилефрин), като се обърне внимание на циркулиращия обем и отделянето на урина. Интравенозният калциев глюконат може да 
помогне за обръщане на ефектите от блокадата на навлизането на калций. Тъй като амлодипин се свързва силно с протеини, хемодиализата е малко вероятно да бъде от полза.

11
TWYNSTA е комбинация с фиксирана доза от телмисартан и амлодипин.

ОПИСАНИЕ

TWYNSTA таблетки съдържат телмисартан, непептиден ангиотензин II рецептор (тип AT1) антагонист. Телмисартан е бяло до леко жълтеникаво твърдо вещество. Той е практически неразтворим 
във вода и в диапазона на рН от 3 до 9, слабо разтворим в силна киселина (с изключение на неразтворим в солна киселина) и разтворим в силна основа. Телмисартан е химически описан като 4'-
[(1,4'-диметил-2'-пропил [2,6'-би-1Н-бензимидазол]-1'-ил)метил]-[1,1'-бифенил] -2-карбоксилна киселина. Неговата емпирична формула е C33Х30н4О2и структурната му формула е:

CH3

н CH3

н н
О ох

н
CH

3

TWYNSTA таблетки съдържат безилатната сол на амлодипин, дихидропиридинов блокер на калциевите канали (CCB). Амлодипин безилат е бял до бледожълт кристален прах, слабо 
разтворим във вода и слабо разтворим в етанол. Химичното име на амлодипин безилат е 3-Етил-5-метил(4RS)-2-[(2-аминоетокси)метил]-4-(2 хлорофенил)-6-метил-1,4-
дихидропиридин-3,5-дикарбоксилат бензенсулфонат . Неговата емпирична формула е C20Х25ClN2О5•° С6Х6О3S и неговата структурна формула е:
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TWYNSTA таблетки са формулирани в четири дози за перорално приложение с комбинация от амлодипин безилат, еквивалентен на 5 mg или 10 mg или амлодипин свободна база, 
с 40 mg или 80 mg или телмисартан, предоставени в следните четири комбинации: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg и 80/10 mg.

Таблетките TWYNSTA съдържат също следните неактивни съставки: натриев хидроксид, повидон, меглумин, сорбитол, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, предварително 
желатинизирано нишесте, царевично нишесте, колоиден силициев диоксид, черен железен оксид, жълт железен оксид #1 и FD&C.

Таблетките TWYNSTA са хигроскопични и изискват защита от влага.

Таблетките TWYNSTA изискват защита от светлина.

12
12.1 Механизъм на действие

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

телмисартан
Ангиотензин II се образува от ангиотензин I в реакция, катализирана от ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE, кининаза II). Ангиотензин II е основният пресорен агент на ренин-
ангиотензиновата система, с ефекти, които включват вазоконстрикция, стимулиране на синтеза и освобождаване на алдостерон, сърдечна стимулация и бъбречна реабсорбция на натрий. 
Телмисартан блокира вазоконстрикторните и алдостерон-секретиращите ефекти на ангиотензин II чрез селективно блокиране на свързването на ангиотензин II с AT1рецептор в много тъкани, 
като съдовата гладка мускулатура и надбъбречната жлеза. Следователно действието му е независимо от пътищата за синтез на ангиотензин II.

Има и AT2рецептор, открит в много тъкани, но AT2не е известно, че е свързано със сърдечно-съдовата хомеостаза. Телмисартан има много по-голям афинитет 
(>3000 пъти) към AT1рецептор, отколкото за AT2рецептор.

Блокирането на ренин-ангиотензиновата система с ACE инхибитори, които инхибират биосинтезата на ангиотензин II от ангиотензин I, се използва широко при лечението на хипертония. АСЕ 
инхибиторите също инхибират разграждането на брадикинин, реакция, която също се катализира от АСЕ. Тъй като телмисартан не инхибира АСЕ (кининаза II), той не повлиява отговора към 
брадикинин. Все още не е известно дали тази разлика има клинично значение. Телмисартан не се свързва и не блокира други хормонални рецептори или йонни канали, за които е известно, че 
са важни за сърдечно-съдовата регулация.

Блокадата на рецептора на ангиотензин II инхибира отрицателната регулаторна обратна връзка на ангиотензин II върху секрецията на ренин, но получената повишена плазмена активност на ренин и 

циркулиращите нива на ангиотензин II не преодоляват ефекта на телмисартан върху кръвното налягане.

амлодипин
Амлодипин е дихидропиридинов блокер на калциевите канали, който инхибира трансмембранния приток на калциеви йони в съдовата гладка мускулатура и сърдечния мускул. 
Експерименталните данни предполагат, че амлодипин се свързва както с дихидропиридин, така и с недихидропиридин свързващи места. Съкратителните процеси на сърдечния мускул и 
съдовата гладка мускулатура зависят от движението на извънклетъчните калциеви йони в тези клетки чрез специфични йонни канали. Амлодипин инхибира притока на калциеви йони през 
клетъчните мембрани селективно, с по-голям ефект върху клетките на съдовата гладка мускулатура, отколкото върху клетките на сърдечния мускул. Могат да бъдат открити отрицателни 
инотропни ефекти инвитроно такива ефекти не са наблюдавани при интактни животни при терапевтични дози. Серумната концентрация на калций не се влияе от амлодипин. Във 
физиологичния диапазон на рН амлодипинът е йонизирано съединение (pKa=8,6) и неговото кинетично взаимодействие с рецептора на калциевия канал се характеризира с постепенна скорост 
на асоцииране и дисоциация с мястото на свързване на рецептора, което води до постепенно начало на ефекта.

Амлодипин е периферен артериален вазодилататор, който действа директно върху съдовата гладка мускулатура, за да причини намаляване на периферното съдово съпротивление и понижаване на кръвното 

налягане.

12.2 Фармакодинамика
TWYNSTA таблетки
Доказано е, че таблетките TWYNSTA са ефективни при понижаване на кръвното налягане. TWYNSTA е комбинация от две лекарства с антихипертензивни свойства: дихидропиридин 
калциев антагонист (антагонист на калциевите йони или блокер на бавни канали), амлодипин безилат и блокер на ангиотензин II рецептор, телмисартан.

И телмисартан, и амлодипин понижават кръвното налягане чрез намаляване на периферното съпротивление, но чрез допълнителни механизми.

телмисартан
При нормални доброволци доза телмисартан 80 mg инхибира пресорния отговор към интравенозна инфузия на ангиотензин II с около 90% при пикови плазмени 
концентрации с приблизително 40% инхибиране, което продължава 24 часа.

Плазмената концентрация на ангиотензин II и плазмената ренинова активност (PRA) се повишават по дозозависим начин след еднократно приложение на телмисартан при здрави индивиди 
и многократно приложение при пациенти с хипертония. Прилагането веднъж дневно на до 80 mg телмисартан при здрави индивиди не повлиява плазмените концентрации на алдостерон. 
При проучвания с множество дози при пациенти с хипертония не са наблюдавани клинично значими промени в електролитите (серумен калий или натрий) или в метаболитната функция 
(включително серумните нива на холестерол, триглицериди, HDL, LDL, глюкоза или пикочна киселина).
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При 30 пациенти с хипертония с нормална бъбречна функция, лекувани в продължение на 8 седмици с телмисартан 80 mg или телмисартан 80 mg в комбинация с хидрохлоротиазид 12,5 mg, няма клинично 

значими промени от изходното ниво в бъбречния кръвен поток, скоростта на гломерулна филтрация, филтрационната фракция, реноваскуларната резистентност, или креатининов клирънс.

амлодипин
След прилагане на терапевтични дози при пациенти с хипертония, амлодипин предизвиква вазодилатация, което води до намаляване на кръвното налягане в легнало и изправено положение. Тези понижения на 

кръвното налягане не са придружени от значителна промяна в сърдечната честота или плазмените нива на катехоламин при продължително дозиране. Въпреки че острото интравенозно приложение на 

амлодипин понижава артериалното кръвно налягане и повишава сърдечната честота при хемодинамични проучвания на пациенти с хронична стабилна стенокардия, хроничното перорално приложение на 

амлодипин в клинични проучвания не е довело до клинично значими промени в сърдечната честота или кръвното налягане при пациенти с нормално кръвно налягане и ангина.

При хронично приложение веднъж дневно антихипертензивната ефективност се поддържа най-малко 24 часа. Плазмените концентрации корелират с ефекта както при млади, така и при пациенти 
в напреднала възраст. Степента на понижаване на кръвното налягане с амлодипин също е свързана с височината на повишението преди лечението; по този начин индивидите с умерена 
хипертония (диастолно налягане 105–114 mmHg) имат около 50% по-голям отговор от пациентите с лека хипертония (диастолно налягане 90–104 mmHg). Нормотензивните субекти не са имали 
клинично значима промяна в кръвното налягане (+1/-2 mmHg).

При пациенти с хипертония с нормална бъбречна функция, терапевтичните дози амлодипин водят до намаляване на бъбречното съдово съпротивление и повишаване на скоростта на гломерулна филтрация и 

ефективен бъбречен плазмен поток без промяна във филтрационната фракция или протеинурия.

Както при другите блокери на калциевите канали, хемодинамичните измервания на сърдечната функция в покой и по време на упражнение (или пейсинг) при пациенти с нормална камерна 
функция, лекувани с амлодипин, обикновено показват малко увеличение на сърдечния индекс без значително влияние върху dP/dt или върху лявата камера крайно диастолично налягане или 
обем. При хемодинамични проучвания амлодипин не се свързва с отрицателен инотропен ефект, когато се прилага в терапевтичния дозов диапазон на интактни животни и хора, дори когато се 
прилага едновременно с бета-блокери на хора. Подобни находки обаче са наблюдавани при нормални или добре компенсирани пациенти със сърдечна недостатъчност със средства, 
притежаващи значителни отрицателни инотропни ефекти.

Амлодипин не променя синоатриалната възлова функция или атриовентрикуларната проводимост при интактни животни или хора. При пациенти с хронична стабилна стенокардия, 
интравенозното приложение на 10 mg не променя значително проводимостта на AH и HV и времето за възстановяване на синусовия възел след стимулация. Подобни резултати са получени при 
пациенти, получаващи амлодипин и съпътстващи бета-блокери. При клинични проучвания, при които амлодипин е прилаган в комбинация с бета-блокери на пациенти с хипертония или ангина, 
не са наблюдавани нежелани ефекти от електрокардиографските параметри. В клинични проучвания само с пациенти с ангина, терапията с амлодипин не променя електрокардиографските 
интервали или предизвиква по-високи степени на AV блокове.

Амлодипин има индикации, различни от хипертония, които могат да бъдат намерени в листовката на Norvasc®.

12.3 Фармакокинетика
TWYNSTA таблетки
Фармакокинетиката на амлодипин и телмисартан, когато се комбинират, е подобна на фармакокинетиката на амлодипин и телмисартан, когато се прилагат поотделно.

След приложение на TWYNSTA 80/10 mg таблетка с храна с високо съдържание на мазнини, общата площ под кривата плазмена концентрация-време (AUC) и Cмаксза 
телмисартан намалява съответно с около 24% и 60%. За амлодипин, AUC и Cмаксне бяха променени [вижте Дозировка и приложение (2.1)].

телмисартан
След перорално приложение пиковите концентрации (Cмакс) на телмисартан се достигат за 0,5-1 час след приема. Храната леко намалява бионаличността на телмисартан, с 
намаляване на площта под кривата плазмена концентрация-време (AUC) с около 6% при таблетка от 40 mg и около 20% след доза от 160 mg. Абсолютната бионаличност на 
телмисартан зависи от дозата. При 40 и 160 mg бионаличността е съответно 42% и 58%. Фармакокинетиката на перорално приложен телмисартан е нелинейна в дозовия диапазон 
20-160 mg, с по-голямо от пропорционално повишаване на плазмените концентрации (Cмакси AUC) с увеличаване на дозите. Телмисартан показва биекспоненциална кинетика на 
разпадане с терминален елиминационен полуживот от приблизително 24 часа. Най-ниските плазмени концентрации на телмисартан при еднократно дневно приложение са около 
10-25% от пиковите плазмени концентрации. Телмисартан има индекс на натрупване в плазмата от 1,5 до 2,0 при многократно приложение веднъж дневно.

амлодипин
Пиковите плазмени концентрации на амлодипин се достигат 6-12 часа след прилагане на амлодипин самостоятелно. Изчислено е, че абсолютната бионаличност е между 64% и 
90%. Бионаличността на амлодипин не се променя от наличието на храна.

Елиминирането на амлодипин от плазмата е двуфазно с краен елиминационен полуживот от около 30-50 часа. Равновесни плазмени нива на амлодипин се достигат след 7-8 дни 
последователно ежедневно приложение.

Разпределение

телмисартан
Телмисартан се свързва силно с плазмените протеини (>99,5%), главно албумин и α1- кисел гликопротеин. Свързването с плазмените протеини е постоянно в диапазона на концентрация, 
постигнат с препоръчаните дози. Обемът на разпределение на телмисартан е приблизително 500 литра, което показва допълнително свързване с тъканите.

амлодипин
Привидният обем на разпределение на амлодипин е 21 L/kg. Приблизително 93% от циркулиращия амлодипин се свързва с плазмените протеини при пациенти с хипертония.

Метаболизъм и елиминиране 
телмисартан
След интравенозно или перорално приложение на14С-маркиран телмисартан, по-голямата част от приложената доза (>97%) се елиминира непроменена с изпражненията чрез жлъчна 
екскреция; в урината са открити само малки количества (0,91% и 0,49% от общата радиоактивност, съответно).

Телмисартан се метаболизира чрез конюгиране до образуване на фармакологично неактивен ацилглюкуронид; глюкуронидът на изходното съединение е единственият 
метаболит, който е идентифициран в човешката плазма и урина. След еднократна доза глюкуронидът представлява приблизително 11% от измерената радиоактивност в 
плазмата. Цитохром Р450 изоензимите не участват в метаболизма на телмисартан.

Общият плазмен клирънс на телмисартан е >800 mL/min. Терминалният полуживот и общият клирънс изглежда зависят от дозата.

амлодипин
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Амлодипин в голяма степен (около 90%) се превръща в неактивни метаболити чрез чернодробен метаболизъм, като 10% от изходното съединение и 60% от метаболитите се екскретират в урината.

Специални популации
Бъбречна недостатъчност

телмисартан: Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с намалена бъбречна функция. Телмисартан не се отстранява от кръвта чрез хемофилтрация [вижте Предупреждения и 
предпазни мерки (5.5)].

амлодипин: Фармакокинетиката на амлодипин не се повлиява значително от бъбречно увреждане. Поради това пациентите с бъбречна недостатъчност могат да получат обичайната начална 
доза.

Чернодробна недостатъчност

телмисартан: При пациенти с чернодробна недостатъчност плазмените концентрации на телмисартан се повишават и абсолютната бионаличност се доближава до 100% [вижте Предупреждения и предпазни 
мерки (5.4) и употреба при специфични популации (8.5)].

амлодипин: Пациенти с чернодробна недостатъчност имат намален клирънс на амлодипин с последващо увеличение на AUC с приблизително 40% до 60%. Следователно, 
започнете с ниска начална доза амлодипин.

Пол
Плазмените концентрации на телмисартан обикновено са 2-3 пъти по-високи при жените, отколкото при мъжете. При клинични проучвания обаче не са установени значими повишения на 
реакцията на кръвното налягане или на честотата на ортостатична хипотония при жени. Не е необходимо коригиране на дозата.

Гериатрични пациенти
телмисартан: Фармакокинетиката на телмисартан не се различава при пациенти в напреднала възраст и тези под 65 години [вижте Дозировка и приложение (2.1)].

амлодипин: Пациенти в напреднала възраст имат намален клирънс на амлодипин с последващо увеличение на AUC с приблизително 40% до 60%. Следователно, започнете с ниска начална доза 
амлодипин [вижте Дозировка и приложение (2.5)].

13
13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

телмисартан
Няма данни за канцерогенност, когато телмисартан е бил прилаган в диетата на мишки и плъхове за период до 2 години. Най-високите дози, прилагани на мишки 
(1000 mg/kg/ден) и плъхове (100 mg/kg/ден), са на mg/m2на база, около 59 и 13 пъти, съответно, максималната препоръчителна доза при хора (MRHD) телмисартан. 
Доказано е, че същите тези дози осигуряват средна системна експозиция на телмисартан >100 пъти и >25 пъти, съответно, системната експозиция при хора, 
получаващи MRHD (80 mg/ден).

Анализите за генотоксичност не разкриват никакви ефекти, свързани с телмисартан, нито на генно, нито на хромозомно ниво. Тези анализи включват тестове за бактериална мутагенност с 
салмонелаиЕ. coli(Ames), тест за генна мутация с клетки от китайски хамстер V79, цитогенетичен тест с човешки лимфоцити и тест за микроядрени клетки на мишки.

Не са наблюдавани свързани с лекарството ефекти върху репродуктивната ефективност на мъжки и женски плъхове при 100 mg/kg/ден (най-високата приложена доза), около 13 пъти, на mg/m2

основа, MRHD на телмисартан. Тази доза при плъхове е довела до средна системна експозиция (AUC на телмисартан, определена на ден 6 от бременността) поне 50 пъти по-висока от средната 
системна експозиция при хора при MRHD (80 mg/ден).

амлодипин
Плъхове и мишки, лекувани с амлодипин малеат в диетата за период до две години, в концентрации, изчислени за осигуряване на дневни нива на дозировка от 0,5, 1,25 и 2,5 mg амлодипин/kg/
ден, не показват доказателства за канцерогенен ефект на лекарството. За мишката най-високата доза е била mg/m2на база, подобно на максималната препоръчвана доза при хора [MRHD] от 10 mg 
амлодипин/ден. За плъховете най-високата доза е била mg/m2на база, около два пъти и половина MRHD. (Изчисления са базирани на пациент с тегло 60 кг.)

Проучванията за мутагенност, проведени с амлодипин малеат, не показват свързани с лекарството ефекти нито на генно, нито на хромозомно ниво.

Няма ефект върху фертилитета на плъхове, лекувани перорално с амлодипин малеат (мъжки за 64 дни и женски за 14 дни преди чифтосване) при дози до 10 mg 
амлодипин/kg/ден (около 10 пъти MRHD от 10 mg/ ден на mg/m2основа).

13.3 Токсичност за развитието 
телмисартан
Не са наблюдавани тератогенни ефекти, когато телмисартан е прилаган на бременни плъхове в перорални дози до 50 mg/kg/ден и на бременни зайци при перорални дози до 45 mg/kg/ден. При 
зайци е наблюдаван ембриолетален ефект, свързан с токсичност при майката (намалено наддаване на телесно тегло и консумация на храна), при 45 mg/kg/ден [около 12 пъти максималната 
препоръчвана доза за хора (MRHD) от 80 mg на mg/m2основа]. При плъхове, токсични за майката (намаляване на наддаването на телесно тегло и консумация на храна) телмисартан дози от 15 mg/
kg/ден (около 1,9 пъти MRHD на mg/m2база), приложени по време на късна бременност и кърмене, са наблюдавани да предизвикват нежелани ефекти при новородени, включително намалена 
жизнеспособност, ниско тегло при раждане, забавено съзряване и намалено наддаване на тегло. Доказано е, че телмисартан присъства в плода на плъхове по време на късна бременност и в 
млякото на плъхове. Ненаблюдаваните дози за токсичност за развитието при плъхове и зайци, съответно 5 и 15 mg/kg/ден, са около 0,64 и 3,7 пъти, на mg/m2на базата на максималната 
препоръчвана доза телмисартан при хора (80 mg/ден).

амлодипин
Не са открити доказателства за тератогенност или друга ембрио/фетална токсичност, когато бременни плъхове и зайци са лекувани перорално с амлодипин малеат в дози до 10 mg амлодипин/
kg/ден (съответно около 10 и 20 пъти максималната препоръчвана доза при хора [MRHD ] от 10 mg амлодипин на mg/m2основа) през съответните им периоди на основна органогенеза. 
(Изчисления въз основа на тегло на пациента от 60 kg.) Въпреки това, размерът на котилото е значително намален (с около 50%) и броят на вътрематочната смърт е значително увеличен (около 
5 пъти) при плъхове, получаващи амлодипин малеат в доза, еквивалентна на 10 mg амлодипин/kg/ден в продължение на 14 дни преди чифтосване и по време на чифтосване и бременност. 
Доказано е, че амлодипин малеат удължава както периода на бременност, така и продължителността на раждането при плъхове при тази доза.

14
14.1 TWYNSTA таблетки
Ефикасността на TWYNSTA таблетки за лечение на хипертония е проучена в 1 плацебо-контролирано и 2 активно контролирани проучвания.

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
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Проведено е 8-седмично многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, паралелно групово факторно проучване при 
пациенти с лека до тежка хипертония, за да се определи дали лечението с TWYNSTA е по-ефективно за намаляване на кръвното налягане в 
сравнение със съответните монотерапии. Проучването рандомизира 1461 пациенти с изходно систолично кръвно налягане между 117 и 179 
mmHg (средно 153 mmHg) и изходно диастолично кръвно налягане между 90 и 119 (средно 102 mmHg) в едно от 16-те рамена на лечение. 
Пациентите, на които е назначен амлодипин 10 mg, започват с амлодипин 5 mg или комбинации от тях през първите две седмици.

Таблица 6: Плацебо-извадена средна промяна от изходното ниво в систолично/диастолично кръвно налягане в седнало положение (mmHg): 

Комбинирана терапия срещу компоненти за монотерапия

Амлодипин, mg Телмисартан, 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

По-голямата част от антихипертензивния ефект на комбинацията телмисартан/амлодипин се постига в рамките на 2 седмици след започване на терапията. При пациенти, получаващи 
комбинация телмисартан/амлодипин, при всяка оценка (седмица 2, 4, 6 и 8) са наблюдавани значително по-големи намаления на диастоличното и систолното кръвно налягане в седнало 
положение в сравнение с пациентите, лекувани със съответните монотерапии.

Антихипертензивният ефект на TWYNSTA таблетки е сходен при пациенти ≥65 години, отколкото на възраст под 65 години, при пациенти от мъжки и женски пол и при пациенти със и без 
диабет.

Степента на понижаване на кръвното налягане при чернокожи пациенти се доближава до тази, наблюдавана при нечернокожи пациенти, но броят на чернокожи пациенти е ограничен (237 от 1461 пациенти).

Автоматизираното амбулаторно проследяване на кръвното налягане (ABPM), извършено при подгрупа от 562 пациенти, потвърди резултатите, наблюдавани при понижения на систолното и диастолното кръвно 

налягане в клиниката през целия 24-часов период на дозиране.

В двойно-сляпо, активно контролирано проучване, общо 1097 пациенти с лека до тежка хипертония (средно изходно систолично/диастолно кръвно налягане 149,5/96,6 mmHg), които не са били 
адекватно контролирани с амлодипин 5 mg, са получили TWYNSTA (40/5 mg или 80/5 mg) или амлодипин самостоятелно (5 mg или 10 mg). След 8-седмично приложение, всяко от комбинираните 
лечения е статистически значимо по-добро от двете дози за монотерапия с амлодипин за намаляване на диастоличното и систолното кръвно налягане. Събитията, свързани с оток (периферен 
оток, генерализиран оток и оток) при пациенти, получавали TWYNSTA (40/5 mg или 80/5 mg), са били значително по-ниски в сравнение с пациенти, получавали амлодипин 10 mg (съответно 4,3% 
срещу 27,2%) .

Таблица 7: Ефект върху систолично/диастолно кръвно налягане в седнало положение: комбинирана терапия срещу монотерапия

Група за лечение Средна промяна1 Разлика от амлодипин 5 mg Разлика от амлодипин 10 mg

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

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

* р<0,05
1Средна промяна спрямо изходното ниво на седмица 8 в систоличното/диастолно кръвно налягане в седнало положение

Във второ двойно-сляпо, активно контролирано проучване, общо 947 пациенти с лека до тежка хипертония (средно изходно систолично/диастолно кръвно налягане 147,5/95,6 mmHg), които не 
са били адекватно контролирани с амлодипин 10 mg, са получили TWYNSTA (40/10 mg или 80/10 mg) или амлодипин самостоятелно (10 mg). След 8 седмици всяко от комбинираните лечения е 
статистически значимо по-добро от монотерапията с амлодипин за намаляване на диастоличното и систолното кръвно налягане.

Таблица 8: Ефект върху систолично/диастолно кръвно налягане в седнало положение: комбинирана терапия срещу монотерапия

Група за лечение Средна промяна1 Разлика от амлодипин 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*
амлодипин 10 mg; n=305 - 7,4 / -6,5 - - -

* р<0,05
1Средна промяна спрямо изходното ниво на седмица 8 в систоличното/диастолно кръвно налягане в седнало положение

14.2 Телмисартан
Антихипертензивните ефекти на телмисартан са демонстрирани в шест основни плацебо-контролирани клинични проучвания, изследващи диапазон от 20-160 mg; един от тях 
изследва антихипертензивните ефекти на телмисартан и хидрохлоротиазид в комбинация. Проучванията включват общо 1773 пациенти с лека до умерена хипертония 
(диастолно кръвно налягане 95-114 mmHg), 1031 от които са лекувани с телмисартан. След прилагане на телмисартан веднъж дневно, степента на намаляване на кръвното 
налягане от изходното ниво след изваждане на плацебо е приблизително (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg за 20 mg, 9-13/6-8 mmHg за 40 mg и 12- 13/7-8 mmHg за 80 mg. Изглежда, че по-
големите дози (до 160 mg) не предизвикват допълнително понижаване на кръвното налягане.

При започване на антихипертензивно лечение с телмисартан, кръвното налягане се понижава след първата доза, с максимално намаление с около 4 седмици. След прекратяване на лечението с 
телмисартан таблетки, кръвното налягане постепенно се връща към изходните стойности за период от няколко дни до една седмица. По време на дългосрочни проучвания (без плацебо контрол) 
ефектът на телмисартан изглежда се запазва най-малко една година. Антихипертензивният ефект на телмисартан не се влияе от възрастта, пола, теглото или индекса на телесна маса на пациента. 
Реакцията на кръвното налягане при чернокожи пациенти (обикновено популация с ниско съдържание на ренин) е забележимо по-слаба от тази при пациентите от бялата раса. Това е вярно за 
повечето, но не за всички, ангиотензин II антагонисти и АСЕ инхибитори.

В контролирано проучване добавянето на телмисартан към хидрохлоротиазид води до допълнително дозо-зависимо намаляване на кръвното налягане, което е подобно по големина на 
намалението, постигнато при монотерапия с телмисартан. Хидрохлоротиазидът също има допълнителен ефект върху кръвното налягане, когато се добавя към телмисартан.

12



Началото на антихипертензивната активност настъпва в рамките на 3 часа след прилагане на еднократна перорална доза. При дози от 20, 40 и 80 mg антихипертензивният ефект на еднократно 
дневно приложение на телмисартан се запазва за пълния 24-часов интервал на дозиране. С автоматизирано амбулаторно проследяване на кръвното налягане и конвенционални измервания на 
кръвното налягане, 24-часовото съотношение най-висока стойност за дози от 40-80 mg телмисартан е 70-100% както за систолното, така и за диастолното кръвно налягане. Честотата на 
симптоматична ортостаза след първата доза във всички контролирани проучвания е ниска (0,04%).

Не са наблюдавани промени в сърдечната честота при пациенти, лекувани с телмисартан в контролирани проучвания.

14.3 Амлодипин
Антихипертензивната ефикасност на амлодипин е доказана в общо 15 двойно-слепи, плацебо-контролирани, рандомизирани проучвания, включващи 800 пациенти на 
амлодипин и 538 на плацебо. Веднъж дневно приложение води до статистически значимо коригирано с плацебо понижение на кръвното налягане в легнало и изправено 
положение 24 часа след дозата, средно около 12/6 mmHg в изправено положение и 13/7 mmHg в легнало положение при пациенти с лека до умерена хипертония. Наблюдава се 
поддържане на ефекта на кръвното налягане през 24-часовия интервал на дозиране, с малка разлика в пиковия и най-ниския ефект.

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА
TWYNSTA таблетки се предлагат под формата на многослойни таблетки с овална, двойно изпъкнала форма без делителна черта, бели-мръсно-бели/сини, съдържащи телмисартан и амлодипин в 
дози, описани по-долу. Таблетките TWYNSTA са с вдлъбнато релефно означение със символ BOEHRINGER INGELHEIM и индивидуален код на таблетката от едната страна. TWYNSTA таблетки се 
доставят за перорално приложение в следните дози и конфигурации на опаковката:

Сила на таблетката (еквивалент на 

телмисартан/амлодипин) mg

Пакет
Конфигурация

NDC# Код на продукта

40/5 mg Блистер от 30 бр

Блистер от 90
0597-0124-37
0597-0124-29

Ал

40/10 mg Блистер от 30 бр

Блистер от 90
0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 мг Блистер от 30 бр

Блистер от 90
0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 mg Блистер от 30 бр

Блистер от 90
0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Съхранение

Да се   съхранява при 25°C (77°F); разрешени екскурзии до 15°–30°C (59°–86°F)[вижте USP контролирана стайна температура]. Не отстранявайте от блистери до непосредствено 
преди приложение. Пазете от влага и светлина.

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ Вижте 
одобреното от FDA етикетиране на пациентите (17.2).

17.1 Бременност
Информирайте пациентите в детеродна възраст за последствията от излагането на лекарства, които действат върху ренин-ангиотензиновата система. Посъветвайте тези пациенти да съобщават за 

бременност на лекарите си възможно най-скоро [вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

17.2 Етикетиране на пациенти, одобрено от FDA

Етикетирането на пациента е предоставено като листовка за откъсване в края на тази информация за предписване.

Norvasc е регистрирана търговска марка на Pfizer, Inc. 
Maalox е регистрирана търговска марка на Novartis.

Разпределено от:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 САЩ

Лицензиран от: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Германия

©Copyright 2009 Boehringer Ingelheim International GmbH 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Таблетките TWNYSTA са обхванати от патент на САЩ № 5,591,762

Rev: октомври 2009 г

OT25024BJ1409
71553-01

13


