
HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE Deze hoogtepunten 
bevatten niet alle informatie die nodig is om TWYNSTA veilig en effectief 
te gebruiken. Zie volledige voorschrijfinformatie voor TWYNSTA®

. (telmisartan/amlodipine) Tabletten
Eerste Amerikaanse goedkeuring: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN----------------------
• Tabletten: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES------------------ ------------
• Geen

TWYNSTA
WAARSCHUWING: VERMIJD GEBRUIK IN ZWANGERSCHAP

Zie volledige voorschrijfinformatie voor een volledige waarschuwing in een kader.

Als zwangerschap wordt vastgesteld, stop dan zo snel mogelijk met TWYNSTA. Geneesmiddelen die 

direct op het renine-angiotensinesysteem inwerken, kunnen letsel en zelfs de dood van de zich 

ontwikkelende foetus veroorzaken (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN------------------------

• Vermijd foetale of neonatale blootstelling (5.1)
• Hypotensie: Corrigeer elk volume- of zoutdepletie voordat u met de 

therapie begint. Let op tekenen en symptomen van hypotensie. (5.2)
• Titreer langzaam bij patiënten met leverfunctiestoornis (5,4) of ernstige nierfunctiestoornis (5,5)

• Hartfalen: monitor op verslechtering (5.8)
• Vermijd gelijktijdig gebruik van een ACE-remmer en 

angiotensinereceptorblokker (5.6)
• Myocardinfarct: Soms kan het starten van een CCB bij patiënten met 

ernstige obstructieve coronaire hartziekte een myocardinfarct of 
toegenomen angina veroorzaken (5,7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK------------------- --------
• TWYNSTA is een combinatieproduct van angiotensine II-

receptorantagonist (ARB) en dihydropyridinecalciumkanaalblokker (DHP-
CCB), geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie, alleen of met 
andere antihypertensiva (1)

• TWYNSTA-tabletten zijn geïndiceerd als initiële therapie bij patiënten die waarschijnlijk 
meerdere antihypertensiva nodig hebben om hun bloeddrukdoelen te bereiken (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES------------------ ------------- In de 
placebogecontroleerde factoriële studie waren de meest voorkomende redenen voor 
stopzetting van de behandeling met TWYNSTA-tabletten perifeer oedeem, duizeligheid 
en hypotensie, die elk leidden tot stopzetting van ≤ 0,5% van de met TWYNSTA 
behandelde patiënten. Bijwerkingen die optraden met een ≥2% hogere incidentie op 
TWYNSTA-tabletten dan placebo waren perifeer oedeem (4,8% vs 0%), duizeligheid (3,0% 
vs 2,2%), klinisch relevante orthostatische hypotensie (6,3% vs 4,3%) en rugklachten. pijn 
(2,2% versus 0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE-----------------------

• Vervang TWYNSTA voor de individueel getitreerde componenten voor patiënten die 
amlodipine en telmisartan gebruiken. TWYNSTA kan ook worden gegeven met 
verhoogde hoeveelheden amlodipine, telmisartan of beide, indien nodig. (2.2, 2.3)

• Gebruik TWYNSTA-tabletten voor extra bloeddrukverlaging bij patiënten 
die niet voldoende onder controle zijn met alleen amlodipine (of een 
andere dihydropyridinecalciumkanaalblokker) of alleen met telmisartan (of 
een andere angiotensinereceptorblokker) (2,3)

• De dosering kan na ten minste 2 weken worden verhoogd tot een maximale dosis van 80/10 mg 

eenmaal daags, gewoonlijk door één component per keer te verhogen, maar beide componenten 

kunnen worden verhoogd om een   snellere controle te bereiken (2.1, 2.2).

• Het grootste deel van het antihypertensieve effect wordt binnen 2 weken bereikt (2.1)

• Begin met eenmaal daags 40/5 mg of 80/5 mg (2,4)
• Schakel patiënten die dosisbeperkende bijwerkingen van amlodipine 

ervaren over op TWYNSTA-tabletten die een lagere dosis van die component 
bevatten (2,3)

Neem contact op met Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. op (800) 
542-6257 of (800) 459-9906 TTY, of FDA op 1-800-FDA-1088 om 
VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN te melden.www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES----------------------- -
• Patiënten ≥75 jaar of patiënten met een leverfunctiestoornis: Begin met 

amlodipine of voeg amlodipine 2,5 mg toe aan telmisartan (2,5, 8,5, 8,6)
• Moeders die borstvoeding geven: ervoor kiezen om te stoppen met borstvoeding of medicatie (8,3)

Zie 17 voor INFORMATIE VOOR PATINTENCOUNSELING en door de FDA 
goedgekeurde etikettering van patiënten.
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE
WAARSCHUWING: VERMIJD GEBRUIK IN ZWANGERSCHAP

Bij gebruik tijdens de zwangerschap kunnen geneesmiddelen die direct inwerken op het renine-angiotensinesysteem letsel en zelfs de dood van de zich ontwikkelende foetus veroorzaken.Wanneer zwangerschap 

wordt vastgesteld, moeten TWYNSTA-tabletten zo snel mogelijk worden stopgezet.Zie waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1).
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TWYNSTA (telmisartan/amlodipine) tabletten zijn geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie, alleen of in combinatie met andere antihypertensiva.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

TWYNSTA-tabletten kunnen ook worden gebruikt als initiële therapie bij patiënten die waarschijnlijk meerdere geneesmiddelen nodig hebben om hun bloeddrukdoelen te bereiken.

Baseer de keuze van TWYNSTA-tabletten als initiële therapie voor hypertensie op een beoordeling van mogelijke voordelen en risico's, inclusief of de patiënt waarschijnlijk de startdosis 
van TWYNSTA-tabletten verdraagt.

Patiënten met matige of ernstige hypertensie lopen een relatief hoog risico op cardiovasculaire voorvallen (zoals beroertes, hartaanvallen en hartfalen), nierfalen en problemen met het 
gezichtsvermogen, dus een snelle behandeling is klinisch relevant. Houd bij de beslissing om TWYNSTA-tabletten als initiële therapie te gebruiken, rekening met de bloeddruk bij aanvang 
van de patiënt, het doeldoel en de toenemende kans dat het doel wordt bereikt met een combinatie in vergelijking met monotherapie. Individuele bloeddrukdoelen kunnen variëren op 
basis van het risico van de patiënt.

Gegevens van een 8 weken durende, placebogecontroleerde, factoriële studie met meerdere doses geven schattingen van de waarschijnlijkheid van het bereiken van een bloeddrukdoel met TWYNSTA in 
vergelijking met telmisartan of amlodipine als monotherapie en placebo [zie klinische studies (14.1)].

De onderstaande cijfers geven schattingen van de waarschijnlijkheid dat de systolische en diastolische bloeddruk onder controle wordt gebracht met TWYNSTA 80/10 mg tabletten, gebaseerd op de systolische 
of diastolische bloeddruk bij aanvang. De curve van elke behandelingsgroep werd geschat door middel van logistische regressiemodellering. De geschatte waarschijnlijkheid aan de rechterkant van elke curve 
is minder betrouwbaar vanwege het kleine aantal proefpersonen met hoge bloeddruk bij baseline.
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Figuur 1a: Waarschijnlijkheid van het bereiken van een systolische bloeddruk <140 mmHg in week 8 Figuur 1b: Waarschijnlijkheid van het bereiken van een systolische bloeddruk <130 mmHg in week 8
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Figuur 2a: Waarschijnlijkheid van het bereiken van een diastolische bloeddruk <90 mmHg in week 8 Figuur 2b: Waarschijnlijkheid van het bereiken van een diastolische bloeddruk <80 mmHg in week 8

De bovenstaande cijfers geven een schatting van de kans dat een beoogde bloeddruk na 8 weken wordt bereikt. Een patiënt met een baseline bloeddruk van 160/110 
mmHg heeft bijvoorbeeld ongeveer 16% kans om een   doel van <140 mmHg (systolisch) te bereiken en 16% kans om <90 mmHg (diastolisch) te bereiken bij placebo. De 
kans om dezelfde doelen te bereiken met telmisartan is ongeveer 46% (systolisch) en 26% (diastolisch). De kans om dezelfde doelen te bereiken met amlodipine is 
ongeveer 69% (systolisch) en 22% (diastolisch). Deze kansen stijgen tot 79% voor systolisch en 55% voor diastolisch met TWYNSTA.
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2.1 Algemene overwegingen
Telmisartan is een effectieve behandeling van hypertensie in eenmaal daagse doses van 20-80 mg, terwijl amlodipine werkzaam is in doses van 2,5-10 mg.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

De dosering moet individueel worden bepaald en kan na ten minste 2 weken worden verhoogd. Het grootste deel van het antihypertensieve effect is binnen 2 weken zichtbaar en maximale vermindering 
wordt over het algemeen bereikt na 4 weken. De maximale aanbevolen dosis van TWYNSTA-tabletten is eenmaal daags 80/10 mg.

De bijwerkingen van telmisartan komen soms voor en zijn onafhankelijk van de dosis; die van amlodipine zijn een mengsel van dosisafhankelijke verschijnselen 
(voornamelijk perifeer oedeem) en dosisonafhankelijke verschijnselen, de eerste veel vaker voor dan de laatste [zie Bijwerkingen (6.1)].
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TWYNSTA kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

2.2 Vervangingstherapie
Patiënten die amlodipine en telmisartan uit afzonderlijke tabletten krijgen, kunnen in plaats daarvan eenmaal daags TWYNSTA-tabletten krijgen die dezelfde componentdoses bevatten. Bij 
het vervangen van individuele componenten, verhoog de dosis TWYNSTA als de bloeddruk niet naar tevredenheid is gereguleerd.

2.3 Add-on therapie voor patiënten met hypertensie die niet voldoende onder controle is met antihypertensieve monotherapie
TWYNSTA-tabletten kunnen worden gebruikt om de bloeddruk extra te verlagen bij patiënten die niet voldoende onder controle zijn met alleen amlodipine (of een andere 
dihydropyridinecalciumkanaalblokker) of met telmisartan (of een andere angiotensinereceptorblokker).

Patiënten die worden behandeld met 10 mg amlodipine en die dosisbeperkende bijwerkingen zoals oedeem ervaren, kunnen worden overgezet op TWYNSTA 40/5 mg tabletten eenmaal daags, waarbij de 
dosis amlodipine wordt verlaagd zonder de algehele verwachte antihypertensieve respons te verminderen [zie Bijwerkingen (6.1)].

2.4 Initiële therapie
Een patiënt kan worden gestart met TWYNSTA-tabletten als het onwaarschijnlijk is dat de bloeddruk onder controle wordt gebracht met een enkelvoudig middel. De gebruikelijke startdosering van 
TWYNSTA is eenmaal daags 40/5 mg. Patiënten die een grotere bloeddrukverlaging nodig hebben, kunnen gestart worden met TWYNSTA 80/5 mg eenmaal daags.

Initiële therapie met TWYNSTA wordt niet aanbevolen bij patiënten ≥75 jaar of met een leverfunctiestoornis [zie Dosering en toediening (2.5), Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.4), en Gebruik bij specifieke populaties (8.5, 8.6)].

Corrigeer onevenwichtigheden van intravasculaire volume- of zoutdepletie voordat de behandeling met TWYNSTA-tabletten wordt gestart [zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

2.5 Dosering bij specifieke populaties 
Nierfunctiestoornis
Er is geen aanpassing van de aanvangsdosis nodig voor patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis. Titreer langzaam bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis.

Leverfunctiestoornis
Start bij de meeste patiënten de behandeling met amlodipine met 2,5 mg. Titreer langzaam bij patiënten met leverinsufficiëntie.

Patiënten van 75 jaar en ouder
Start bij de meeste patiënten de behandeling met amlodipine met 2,5 mg. Titreer langzaam bij patiënten van 75 jaar en ouder.
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TWYNSTA-tabletten zijn geformuleerd voor orale toediening in de volgende sterktecombinaties:

DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 mg
80
5

80/10 mg
80
10

telmisartan
amlodipine-equivalent

De telmisartan/amlodipine-tabletten zonder breukstreep zijn ovaal, biconvexe vorm. Tabletten zijn wit tot gebroken wit aan de ene kant en blauw aan de andere kant. De witte 
kant is bedrukt met het BOEHRINGER INGELHEIM-symbool en met A1, A2, A3 of A4 voor respectievelijk de sterkten 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg en 80/10 mg.

4
Geen.

CONTRA-INDICATIES

5
5.1 Foetale/neonatale morbiditeit en mortaliteit

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Telmisartan
Geneesmiddelen die direct inwerken op het renine-angiotensinesysteem kunnen foetale en neonatale morbiditeit en overlijden veroorzaken bij toediening aan zwangere vrouwen. In de 
wereldliteratuur zijn enkele tientallen gevallen gemeld bij patiënten die angiotensineconverterende enzymremmers gebruikten. Als zwangerschap wordt vastgesteld, stop dan zo snel 
mogelijk met TWYNSTA-tabletten [zie Boxed Waarschuwing].

Het gebruik van geneesmiddelen die direct inwerken op het renine-angiotensinesysteem tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap is in verband gebracht met foetale en 
neonatale schade, waaronder hypotensie, neonatale schedelhypoplasie, anurie, reversibel of onomkeerbaar nierfalen en overlijden. Oligohydramnion is ook gemeld, vermoedelijk als gevolg 
van een verminderde foetale nierfunctie; oligohydramnion in deze setting is in verband gebracht met contracturen van foetale ledematen, craniofaciale vervorming en hypoplastische 
longontwikkeling. Prematuriteit, intra-uteriene groeivertraging en open ductus arteriosus zijn ook gemeld, hoewel het niet duidelijk is of deze voorvallen te wijten waren aan blootstelling aan 
het geneesmiddel.

Deze bijwerkingen lijken niet het gevolg te zijn van intra-uteriene blootstelling aan geneesmiddelen die beperkt was tot het eerste trimester. Informeer moeders van wie de embryo's en foetussen alleen 
tijdens het eerste trimester worden blootgesteld aan een angiotensine II-receptorantagonist dat de meeste meldingen van foetale toxiciteit in verband zijn gebracht met blootstelling in het tweede of derde 
trimester. Wanneer patiënten echter zwanger worden of zwanger willen worden, dienen artsen de patiënt zo snel mogelijk te laten stoppen met het gebruik van TWYNSTA-tabletten.

Zelden (waarschijnlijk minder dan eens op de duizend zwangerschappen) zal er geen alternatief voor een angiotensine II-receptorantagonist worden gevonden. In deze zeldzame gevallen moeten de 
moeders op de hoogte worden gebracht van de mogelijke gevaren voor hun foetussen en moeten seriële echografie-onderzoeken worden uitgevoerd om de intra-amnionische omgeving te beoordelen.

Als oligohydramnion wordt waargenomen, moeten TWYNSTA-tabletten worden stopgezet, tenzij ze als levensreddend voor de moeder worden beschouwd. Contractiestresstesten (CST), een 
non-stresstest (NST) of biofysische profilering (BPP) kunnen geschikt zijn, afhankelijk van de week van de zwangerschap. Patiënten en artsen moeten zich er echter van bewust zijn dat 
oligohydramnionen pas kunnen verschijnen nadat de foetus onomkeerbaar letsel heeft opgelopen.

Zuigelingen met een geschiedenis vanin de baarmoederblootstelling aan een angiotensine II-receptorantagonist moet nauwkeurig worden gecontroleerd op hypotensie, oligurie en 
hyperkaliëmie. Als oligurie optreedt, moet de aandacht worden gericht op ondersteuning van de bloeddruk en nierperfusie. Wisseltransfusie of dialyse kan nodig zijn als middel om 
hypotensie om te keren en/of om een   gestoorde nierfunctie te vervangen.
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5.2 Hypotensie
Telmisartan
Bij patiënten met een geactiveerd renine-angiotensinesysteem, zoals patiënten met volume- of zoutdepletie (bijv. patiënten die worden behandeld met hoge doses diuretica), kan 
symptomatische hypotensie optreden na het starten van de behandeling met TWYNSTA-tabletten. Corrigeer deze toestand vóór toediening van TWYNSTA-tabletten, of start de behandeling 
onder strikt medisch toezicht met een verlaagde dosis.

Als hypotensie optreedt, plaats de patiënt dan in rugligging en geef indien nodig een intraveneuze infusie van een normale zoutoplossing. Een voorbijgaande hypotensieve respons is geen 
contra-indicatie voor verdere behandeling, die gewoonlijk zonder problemen kan worden voortgezet zodra de bloeddruk is gestabiliseerd.

Amlodipine
Aangezien de door amlodipine geïnduceerde vasodilatatie geleidelijk begint, is acute hypotensie zelden gemeld na orale toediening. Desalniettemin dient u patiënten met ernstige 
aortastenose nauwlettend te observeren bij het toedienen van amlodipine, zoals bij elke vasodilatator.

5.3 Hyperkaliëmie
Telmisartan
Hyperkaliëmie kan optreden bij patiënten die ARB's gebruiken, met name bij patiënten met gevorderde nierfunctiestoornis, hartfalen, nierfunctievervangende therapie of 
kaliumsupplementen, kaliumsparende diuretica, kaliumbevattende zoutvervangers of andere geneesmiddelen die de kaliumspiegels verhogen. Overweeg periodieke bepalingen van 
serumelektrolyten om mogelijke verstoringen van de elektrolytenbalans op te sporen, met name bij risicopatiënten.

5.4 Patiënten met een verminderde leverfunctie 
Telmisartan
Aangezien het merendeel van telmisartan wordt geëlimineerd door excretie via de gal, kan worden verwacht dat patiënten met galwegobstructie of leverinsufficiëntie een verminderde 
klaring hebben. Start telmisartan in lage doses en titreer langzaam bij deze patiënten [zie Dosering en toediening (2.5), Gebruik bij specifieke populaties (8.6) en Klinische farmacologie 
(12.3)].

Amlodipine
Amlodipine wordt uitgebreid gemetaboliseerd door de lever en de plasma-eliminatiehalfwaardetijd (t1/2) is 56 uur bij patiënten met een verminderde leverfunctie. Aangezien patiënten met 
een leverfunctiestoornis een verminderde klaring van amlodipine hebben, start u met amlodipine of voegt u 2,5 mg amlodipine toe bij patiënten met een leverfunctiestoornis. De laagste 
dosis TWYNSTA is 40/5 mg; daarom wordt initiële therapie met TWYNSTA-tabletten niet aanbevolen bij patiënten met leverinsufficiëntie [zie Gebruik bij specifieke populaties (8.6)].

5.5 Nierfunctiestoornis 
Telmisartan
Als gevolg van de remming van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem, anticiperen op veranderingen in de nierfunctie bij gevoelige personen. Bij patiënten bij wie de nierfunctie kan 
afhangen van de activiteit van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (bijv. patiënten met ernstig congestief hartfalen of nierdisfunctie), is behandeling met angiotensineconverting 
enzyme (ACE)-remmers en angiotensinereceptorantagonisten in verband gebracht met oligurie en/of progressieve azotemie en (zelden) met acuut nierfalen en/of overlijden. Soortgelijke 
resultaten kunnen worden verwacht bij patiënten die worden behandeld met telmisartan [zie Klinische Farmacologie (12.3)].

In onderzoeken met ACE-remmers bij patiënten met unilaterale of bilaterale nierarteriestenose werden verhogingen van serumcreatinine of bloedureumstikstof waargenomen. Er is geen 
langdurig gebruik van telmisartan bij patiënten met unilaterale of bilaterale nierarteriestenose, maar verwacht een effect dat vergelijkbaar is met dat van ACE-remmers.

5.6 Dubbele blokkade van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem
Telmisartan
Als gevolg van remming van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem zijn veranderingen in de nierfunctie (inclusief acuut nierfalen) gemeld. Dubbele blokkade van het renine-
angiotensine-aldosteronsysteem (bijv. door toevoeging van een ACE-remmer aan een angiotensine II-receptorantagonist) moet nauwlettende controle van de nierfunctie omvatten.

Aan de ONTARGET-studie namen 25.620 patiënten ≥55 jaar oud met atherosclerotische ziekte of diabetes met beschadiging van de eindorganen deel, werden gerandomiseerd naar alleen 
telmisartan, alleen ramipril of de combinatie, en volgden hen gedurende een mediane periode van 56 maanden. Patiënten die de combinatie van telmisartan en ramipril kregen, hadden 
geen bijkomend voordeel in vergelijking met monotherapie, maar ervoeren een verhoogde incidentie van nierdisfunctie (bijv. acuut nierfalen) in vergelijking met groepen die alleen 
telmisartan of alleen ramipril kregen. Gelijktijdig gebruik van telmisartan en ramipril wordt niet aanbevolen.

5.7 Risico op myocardinfarct of verhoogde angina 
Amlodipine
Soms hebben patiënten, vooral die met ernstige obstructieve coronaire hartziekte, een gedocumenteerde verhoogde frequentie, duur of ernst van angina of acuut 
myocardinfarct ontwikkeld bij het starten van de behandeling met calciumantagonisten of op het moment van dosisverhoging. Het mechanisme van dit effect is niet 
opgehelderd.

5.8 Hartfalen
Amlodipine
Houd patiënten met hartfalen nauwlettend in de gaten.

Amlodipine (5-10 mg per dag) is onderzocht in een placebogecontroleerd onderzoek bij 1153 patiënten met hartfalen van NYHA-klasse III of IV met stabiele doses ACE-remmer, digoxine en 
diuretica. De follow-up was minimaal 6 maanden, met een gemiddelde van ongeveer 14 maanden. Er was geen algemeen nadelig effect op de overleving of cardiale morbiditeit (zoals 
gedefinieerd door levensbedreigende aritmie, acuut myocardinfarct of ziekenhuisopname wegens verergerd hartfalen). Amlodipine is vergeleken met placebo in vier 8 onderzoeken van 12 
weken bij patiënten met NYHA klasse II/III hartfalen, waarbij in totaal 697 patiënten betrokken waren. In deze onderzoeken was er geen bewijs van verergering van hartfalen op basis van 
metingen van inspanningstolerantie, NYHA-classificatie, symptomen of LVEF. In de PRAISE-2-studie, 1654 patiënten met NYHA klasse III (80%) of IV (20%) hartfalen zonder bewijs van 
onderliggende ischemische ziekte, op stabiele doses ACE-remmer (99%), digitalis (99%) en diuretica (99%) werden gerandomiseerd 1:1 om placebo of amlodipine te krijgen en gedurende 
gemiddeld 33 maanden gevolgd. Hoewel er geen statistisch significant verschil was tussen amlodipine en placebo in het primaire eindpunt van mortaliteit door alle oorzaken (95% 
betrouwbaarheidsgrenzen van 8% afname tot 29% toename bij amlodipine), waren er meer meldingen van longoedeem bij de patiënten die amlodipine kregen.

6
6.1 Ervaring met klinische proeven

ONGEWENSTE REACTIES

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de frequenties van bijwerkingen die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische 

onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de percentages die in de praktijk worden waargenomen.
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TWYNSTA-tabletten
Het gelijktijdig gebruik van telmisartan en amlodipine is beoordeeld op veiligheid bij meer dan 3700 patiënten met hypertensie; ongeveer 1900 van deze patiënten werden gedurende ten 
minste 6 maanden blootgesteld en meer dan 160 van deze patiënten werden gedurende ten minste een jaar blootgesteld. Bijwerkingen waren over het algemeen mild en van voorbijgaande 
aard en het was slechts af en toe nodig de behandeling te staken.

In de placebogecontroleerde factoriële studie had de populatie die werd behandeld met een combinatie van telmisartan en amlodipine een gemiddelde leeftijd van 53 jaar en 
omvatte ongeveer 50% mannen, 79% was blank, 17% zwart en 4% Aziaten. Patiënten kregen doses variërend van 20/2,5 mg tot 80/10 mg oraal, eenmaal daags.

De frequentie van bijwerkingen was niet gerelateerd aan geslacht, leeftijd of ras.

De bijwerkingen die optraden in het placebogecontroleerde factoriële ontwerponderzoek bij ≥2% van de patiënten behandeld met TWYNSTA en met een hogere incidentie bij met TWYNSTA 
behandelde patiënten (n=789) dan met placebo behandelde patiënten (n=46) waren perifeer oedeem (4,8). % vs 0%), duizeligheid (3,0% vs 2,2%), klinisch relevante orthostatische hypotensie 
(gedefinieerd als een afname in DBP >10 mmHg en/of afname in SBP >20 mmHg) (6,3% vs. 4,3%) en rugpijn (2,2% versus 0%). Daarnaast waren andere bijwerkingen die voorkwamen bij meer 
dan 1% van de patiënten die werden behandeld met TWYNSTA-tabletten (n=789) duizeligheid (2,0% versus 2,2% bij placebo) en hoofdpijn (1,4% versus 4,3% bij placebo).

In het placebogecontroleerde onderzoek naar factoriële opzet vond stopzetting van de behandeling vanwege bijwerkingen plaats bij 2,2% van alle behandelingscellen van patiënten in de met telmisartan/
amlodipine behandelde patiënten en bij 4,3% in de met placebo behandelde groep. De meest voorkomende redenen voor stopzetting van de behandeling met TWYNSTA-tabletten waren perifeer oedeem, 
duizeligheid en hypotensie (elk ≤ 0,5%).

Perifeer oedeem is een bekende, dosisafhankelijke bijwerking van amlodipine, maar niet van telmisartan. In de factoriële studie was de incidentie van perifeer oedeem tijdens de 8 weken 
durende, gerandomiseerde, dubbelblinde behandelingsperiode het hoogst met amlodipine 10 mg als monotherapie. De incidentie was opmerkelijk lager wanneer telmisartan werd 
gebruikt in combinatie met amlodipine 10 mg.

Tabel 1: Incidentie van perifeer oedeem tijdens de behandelingsperiode van 8 weken

Telmisartan
Placebo 40 mg 80 mg

Placebo 0% 0,8% 0,7%

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

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

Telmisartan
De veiligheid van telmisartan is geëvalueerd bij meer dan 3700 patiënten, van wie 1900 die langer dan 6 maanden werden behandeld en meer dan 1300 gedurende meer dan een 
jaar. Bijwerkingen waren over het algemeen mild en van voorbijgaande aard en het was slechts zelden nodig om de behandeling te staken.

In placebogecontroleerde onderzoeken met 1041 patiënten die werden behandeld met verschillende doses telmisartan (20-160 mg) als monotherapie gedurende maximaal 12 weken, was de totale incidentie van 

bijwerkingen vergelijkbaar met de patiënten die met placebo werden behandeld.

Bijwerkingen die optreden met een incidentie van ≥1% bij patiënten behandeld met telmisartan en met een grotere frequentie dan bij patiënten behandeld met placebo, ongeacht hun oorzakelijk 
verband, worden weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2: Bijwerkingen die optreden met een incidentie van ≥1% bij patiënten behandeld met telmisartan en met een grotere frequentie dan patiënten behandeld met placebo

Telmisartan
n=1455
%

Placebo
n=380
%

Bovenste luchtweginfectie 7 6
Rugpijn 3 1
sinusitis 3 2
Diarree 3 2
faryngitis 1 0

Naast de bijwerkingen in de tabel traden de volgende bijwerkingen op met een frequentie van ≥1%, maar kwamen minstens zo vaak voor in de placebogroep: griepachtige symptomen, 
dyspepsie, spierpijn, urineweginfectie, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, pijn, vermoeidheid, hoesten, hypertensie, pijn op de borst, misselijkheid en perifeer oedeem. Stopzetting van de 
behandeling vanwege bijwerkingen was vereist bij 2,8% van de 1455 patiënten die werden behandeld met telmisartan-tabletten en bij 6,1% van de 380 placebopatiënten in 
placebogecontroleerde klinische onderzoeken.

De incidentie van bijwerkingen was niet dosisgerelateerd en correleerde niet met geslacht, leeftijd of ras van de patiënten.

De incidentie van hoest die optrad met telmisartan in 6 placebogecontroleerde onderzoeken was identiek aan die waargenomen bij met placebo behandelde patiënten (1,6%).

Naast de hierboven vermelde bijwerkingen worden hieronder de bijwerkingen vermeld die voorkwamen bij >0,3% van de 3500 patiënten die werden behandeld met telmisartan als monotherapie in gecontroleerde of open 

onderzoeken. Er kan niet worden vastgesteld of deze gebeurtenissen causaal verband hielden met telmisartan-tabletten:

Autonoom zenuwstelsel:impotentie, toegenomen zweten, blozen;Lichaam als geheel:allergie, koorts, pijn in de benen, malaise;Cardiovasculair:palpitatie, afhankelijk oedeem, 
angina pectoris, tachycardie, beenoedeem, abnormaal ECG;CNS:slapeloosheid, slaperigheid, migraine, duizeligheid, paresthesie, onwillekeurige spiersamentrekkingen, 
hypesthesie;Gastro-intestinaal:flatulentie, constipatie, gastritis, braken, droge mond, aambeien, gastro-enteritis, enteritis, gastro-oesofageale reflux, kiespijn, niet-specifieke 
gastro-intestinale stoornissen;Metabolisch:jicht, hypercholesterolemie, diabetes mellitus;Musculoskeletaal:artritis, artralgie, krampen in de benen;Psychiatrisch:angst, 
depressie, nervositeit;Weerstandsmechanisme:infectie, schimmelinfectie, abces, middenoorontsteking;Ademhaling:astma, bronchitis, rhinitis, dyspneu, epistaxis;Huid: 
dermatitis, uitslag, eczeem, jeuk;Urine:mictiefrequentie, cystitis;Vasculair:cerebrovasculaire aandoening; enSpeciale zintuigen:abnormaal zicht, conjunctivitis, tinnitus, oorpijn.
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Tijdens initiële klinische onderzoeken werd een enkel geval van angio-oedeem gemeld (op een totaal van 3781 behandelde patiënten).

Klinische laboratoriumbevindingen
In placebogecontroleerde klinische onderzoeken werden klinisch relevante veranderingen in standaard laboratoriumtestparameters zelden in verband gebracht met de toediening van telmisartan-tabletten. 
Hemoglobine:Een afname van hemoglobine met meer dan 2 g/dl werd waargenomen bij 0,8% telmisartan-patiënten vergeleken met 0,3% placebo-patiënten. Geen van de patiënten stopte met de behandeling 
vanwege bloedarmoede.
creatinine:Een stijging van 0,5 mg/dL of meer van creatinine werd waargenomen bij 0,4% telmisartan-patiënten vergeleken met 0,3% placebo-patiënten. Eén met telmisartan behandelde patiënt stopte met 
de behandeling vanwege verhogingen van creatinine en bloedureumstikstof.
Lever enzymen:Bij patiënten die met telmisartan werden behandeld, traden incidentele verhogingen van de leverchemie op; alle duidelijke verhogingen traden met een hogere frequentie op bij placebo. Geen van de met 

telmisartan behandelde patiënten stopte met de behandeling vanwege een abnormale leverfunctie.

Amlodipine
Amlodipine is beoordeeld op veiligheid bij meer dan 11.000 patiënten in Amerikaanse en buitenlandse klinische onderzoeken. De meeste bijwerkingen die tijdens de behandeling met amlodipine werden 
gemeld, waren van lichte tot matige ernst. In gecontroleerde klinische onderzoeken waarin amlodipine (n=1730) in doses tot 10 mg rechtstreeks werd vergeleken met placebo (n=1250), was stopzetting van 
amlodipine vanwege bijwerkingen vereist bij slechts ongeveer 1,5% van de met amlodipine behandelde patiënten en was niet significant verschillend van die gezien bij met placebo behandelde patiënten 
(ongeveer 1%). De meest voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn en oedeem. De incidentie (%) van bijwerkingen die op een dosisgerelateerde manier optraden, wordt weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3: Incidentie (%) van dosisgerelateerde bijwerkingen met amlodipine in doses van 2,5 mg, 5,0 mg en 10,0 mg of placebo

Nadelige gebeurtenis Amlodipine 2,5 mg
n=275
%

Amlodipine 5,0 mg
n=296
%

Amlodipine 10,0 mg
n=268
%

Placebo
n=520
%

Oedeem 1.8 3.0 10.8 0,6
Duizeligheid 1.1 3.4 3.4 1.5
doorspoelen 0,7 1.4 2.6 0.0
hartkloppingen 0,7 1.4 4.5 0,6

Andere bijwerkingen die niet duidelijk dosisgerelateerd waren, maar die werden gemeld met een incidentie van meer dan 1% in placebogecontroleerde klinische onderzoeken, worden weergegeven in 
Tabel 4.

Tabel 4: Incidentie (%) van bijwerkingen niet duidelijk dosisgerelateerd maar gerapporteerd met een incidentie van> 1% in placebogecontroleerde klinische onderzoeken

Nadelige gebeurtenis Amlodipine
n=1730
%

Placebo
n=1250
%

Hoofdpijn 7.3 7.8
Vermoeidheid 4.5 2.8
Misselijkheid 2.9 1.9
Buikpijn 1.6 0.3
Slaperigheid 1.4 0,6

De volgende voorvallen traden op bij <1% maar >0,1% van de patiënten in gecontroleerde klinische onderzoeken of onder omstandigheden van open onderzoeken of marketingervaring waarbij een 
causaal verband onzeker is; ze worden vermeld om de arts te wijzen op een mogelijke relatie:
Cardiovasculair:aritmie (inclusief ventriculaire tachycardie en atriale fibrillatie), bradycardie, pijn op de borst, hypotensie, perifere ischemie, syncope, tachycardie, 
houdingsduizeligheid, orthostatische hypotensie, vasculitis;Centraal en perifeer zenuwstelsel:hypesthesie, perifere neuropathie, paresthesie, tremor, duizeligheid; Gastro-
intestinaal:anorexia, constipatie, dyspepsie,** dysfagie, diarree, flatulentie, pancreatitis, braken, gingivale hyperplasie;Algemeen:allergische reactie, asthenie** rugpijn, 
opvliegers, malaise, pijn, stijfheid, gewichtstoename, gewichtsafname;Musculoskeletaal systeem:artralgie, artrose, spierkrampen,** myalgie; Psychiatrisch:seksuele disfunctie 
(mannelijk** en vrouwelijk), slapeloosheid, nervositeit, depressie, abnormale dromen, angst, depersonalisatie;Ademhalingssysteem: kortademigheid,** epistaxis;Huid en 
aanhangsels:angio-oedeem, erythema multiforme, pruritus,** uitslag,** uitslag erythemateuze, maculopapulaire uitslag;Speciale zintuigen:abnormaal zicht, conjunctivitis, 
diplopie, oogpijn, tinnitus;Urinewegen:mictiefrequentie, mictiestoornis, nocturie;Autonoom zenuwstelsel:droge mond, toegenomen zweten;Metabool en voedingswaarde:
hyperglykemie, dorst;hemopoëtisch:leukopenie, purpura, trombocytopenie.
* * Deze bijwerkingen kwamen voor bij minder dan 1% in placebogecontroleerde onderzoeken, maar de incidentie van deze bijwerkingen was tussen 1% en 2% in alle onderzoeken met meerdere doses.

De volgende voorvallen traden op bij <0,1% van de patiënten: hartfalen, onregelmatige hartslag, extrasystolen, huidverkleuring, urticaria, droge huid, alopecia, dermatitis, spierzwakte, 
spiertrekkingen, ataxie, hypertonie, migraine, koude en klamme huid, apathie, opwinding , geheugenverlies, gastritis, verhoogde eetlust, dunne ontlasting, hoesten, rhinitis, dysurie, 
polyurie, parosmie, smaakverstoring, abnormale visuele accommodatie en xeroftalmie.

Andere reacties kwamen sporadisch voor en kunnen niet worden onderscheiden van medicatie of gelijktijdige ziektetoestanden zoals myocardinfarct en angina.

Amlodipine is niet in verband gebracht met klinisch significante veranderingen in routinematige laboratoriumtests. Er werden geen klinisch relevante veranderingen waargenomen in serumkalium, 
serumglucose, totaal triglyceriden, totaal cholesterol, HDL-cholesterol, urinezuur, bloedureumstikstof of creatinine.

Amlodipine is veilig gebruikt bij patiënten met chronische obstructieve longziekte, goed gecompenseerd congestief hartfalen, coronaire hartziekte, perifere 
vaatziekte, diabetes mellitus en abnormale lipidenprofielen.

Bijwerkingen die zijn gemeld voor amlodipine voor andere indicaties dan hypertensie kunnen worden gevonden in de voorschrijfinformatie voor Norvasc®.

6.2 Postmarketingervaring
De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van telmisartan of amlodipine na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door a
populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om de frequentie ervan betrouwbaar in te schatten of een oorzakelijk verband met blootstelling aan drugs vast te stellen. Beslissingen om deze 
reacties op te nemen in de etikettering zijn doorgaans gebaseerd op een of meer van de volgende factoren: (1) ernst van de reactie, (2) frequentie van rapportage of (3) sterkte van het oorzakelijk verband 
met telmisartan of amlodipine.
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Telmisartan
De meest voorkomende spontaan gemelde voorvallen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, asthenie, hoesten, misselijkheid, vermoeidheid, zwakte, oedeem, gezichtsoedeem, oedeem 
van de onderste ledematen, angioneurotisch oedeem, urticaria, overgevoeligheid, toegenomen zweten, erytheem, pijn op de borst, atriale fibrillatie, congestief hartfalen, 
myocardinfarct, verhoogde bloeddruk, verergerde hypertensie, hypotensie (inclusief orthostatische hypotensie), hyperkaliëmie, syncope, dyspepsie, diarree, pijn, 
urineweginfectie, erectiestoornissen, rugpijn, buikpijn, spierkrampen (inclusief beenkrampen) , myalgie, bradycardie, eosinofilie, trombocytopenie, verhoogd urinezuur, 
abnormale leverfunctie/leveraandoening, nierfunctiestoornis waaronder acuut nierfalen, anemie en verhoogde CPK, anafylactische reactie en peespijn (inclusief tendinitis, 
tenosynovitis).

Zeldzame gevallen van rabdomyolyse zijn gemeld bij patiënten die angiotensine II-receptorblokkers kregen, waaronder telmisartan.

Amlodipine
Gynaecomastie is niet vaak gemeld en een causaal verband is onzeker. Geelzucht en verhogingen van leverenzymen (meestal consistent met cholestase of hepatitis), in 
sommige gevallen ernstig genoeg om ziekenhuisopname te vereisen, zijn gemeld in verband met het gebruik van amlodipine.

7
7.1 Geneesmiddelinteracties met TWYNSTA-tabletten
De farmacokinetiek van amlodipine en telmisartan verandert niet wanneer de geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend.

DRUG-INTERACTIES

Er zijn geen onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met TWYNSTA-tabletten en andere geneesmiddelen, hoewel er wel onderzoeken zijn uitgevoerd met de afzonderlijke componenten van 
amlodipine en telmisartan van TWYNSTA-tabletten, zoals hieronder beschreven:

7.2 Geneesmiddelinteracties met telmisartan
Digoxine:Wanneer telmisartan gelijktijdig met digoxine werd toegediend, werden mediane stijgingen van de digoxinepiekplasmaconcentratie (49%) en van de dalconcentratie (20%) 
waargenomen. Het wordt daarom aanbevolen om de digoxinespiegels te controleren bij het starten, aanpassen en staken van telmisartan om mogelijke over- of onderdigitalisering te 
voorkomen.

Lithium:Bij gelijktijdige toediening van lithium met angiotensine II-receptorantagonisten, waaronder telmisartan, zijn reversibele verhogingen van de serumlithiumconcentraties 
en toxiciteit gemeld. Controleer daarom de serumlithiumspiegels bij gelijktijdig gebruik.

Ramipril en Ramiprilaat:Gelijktijdige toediening van telmisartan 80 mg eenmaal daags en ramipril 10 mg eenmaal daags aan gezonde proefpersonen verhoogt de steady-state Cmaxmaxen AUC 
van ramipril respectievelijk 2,3- en 2,1-voudig, en Cmaxen AUC van ramiprilaat respectievelijk 2,4- en 1,5-voudig. In tegenstelling, Cmaxen AUC van telmisartan nemen af   met respectievelijk 31% 
en 16%. Bij gelijktijdige toediening van telmisartan en ramipril kan de respons groter zijn vanwege de mogelijk additieve farmacodynamische effecten van de gecombineerde 
geneesmiddelen, en ook vanwege de verhoogde blootstelling aan ramipril en ramiprilaat in aanwezigheid van telmisartan. Gelijktijdige toediening van telmisartan en ramipril wordt niet 
aanbevolen.

Andere medicijnen:Gelijktijdige toediening van telmisartan resulteerde niet in een klinisch significante interactie met paracetamol, amlodipine, glyburide, simvastatine, hydrochloorthiazide, warfarine of 
ibuprofen. Telmisartan wordt niet gemetaboliseerd door het cytochroom P450-systeem en had geen effectenin vitroop cytochroom P450-enzymen, met uitzondering van enige remming van CYP2C19. Er wordt 
niet verwacht dat telmisartan een interactie aangaat met geneesmiddelen die cytochroom P450-enzymen remmen; er wordt ook geen interactie verwacht met geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd 
door cytochroom P450-enzymen, behalve voor mogelijke remming van het metabolisme van geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door CYP2C19.

7.3 Geneesmiddelinteracties met amlodipine

In klinische onderzoeken is amlodipine veilig toegediend met thiazidediuretica, bètablokkers, angiotensine-converterende enzymremmers, langwerkende nitraten, sublinguaal nitroglycerine, 
digoxine, warfarine, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, antibiotica en orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen.

De volgende hebben geen klinisch relevante effecten op de farmacokinetiek van amlodipine: cimetidine, grapefruitsap, Maalox®, sildenafil.

Amlodipine heeft geen klinisch relevante effecten op de farmacokinetiek of farmacodynamiek van: atorvastatine, digoxine, warfarine.

8
8.1 Zwangerschap

Teratogene effecten,Zwangerschapscategorieën C (eerste trimester) en D (tweede en derde trimester).Zie waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1).

GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.3 Moeders die borstvoeding geven

Telmisartan
Het is niet bekend of telmisartan wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar het is aangetoond dat telmisartan aanwezig is in de melk van zogende ratten. Vanwege het potentieel voor nadelige effecten op 
de zuigeling, moet u beslissen of u de borstvoeding wilt staken of het medicijn wilt staken, rekening houdend met het belang van het medicijn voor de moeder.

Amlodipine
Het is niet bekend of amlodipine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Bij gebrek aan deze informatie wordt aanbevolen de borstvoeding te staken terwijl amlodipine wordt 
toegediend.

8.4 Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid van TWYNSTA bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

8.5 Geriatrisch gebruik

TWYNSTA-tabletten
Van het totale aantal van 3282 hypertensieve patiënten die in klinische onderzoeken een combinatie van telmisartan/amlodipine kregen, waren 605 (18%) patiënten 65 jaar of ouder en van deze patiënten 
waren 88 (3%) patiënten 75 jaar en ouder. Er werden geen algemene verschillen in werkzaamheid of veiligheid van TWYNSTA-tabletten waargenomen bij deze patiëntenpopulatie.

Telmisartan
Van het totale aantal patiënten dat in klinische onderzoeken telmisartan kreeg, waren 551 (18,6%) 65 tot 74 jaar oud en 130 (4,4%) 75 jaar en ouder. Er werden geen algemene verschillen in werkzaamheid en 
veiligheid waargenomen bij deze patiënten in vergelijking met jongere patiënten en andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen in respons tussen oudere en jongere patiënten 
aangetoond, maar een grotere gevoeligheid van sommige oudere personen kan niet worden uitgesloten.

Amlodipine
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Klinische onderzoeken met amlodipinebesylaattabletten omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere 
proefpersonen. Andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen in respons tussen oudere en jongere patiënten aangetoond. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor 
een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal beginnend aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van 
gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling. Oudere patiënten hebben een verminderde klaring van amlodipine met een resulterende toename van de AUC van ongeveer 
40-60%, en een lagere aanvangsdosis kan nodig zijn. Aangezien patiënten van 75 jaar en ouder een verminderde klaring van amlodipine hebben, start u met amlodipine of voegt u amlodipine 
2,5 mg toe aan telmisartan. De laagste dosis TWYNSTA is 40/5 mg; daarom wordt initiële therapie met TWYNSTA-tabletten niet aanbevolen bij patiënten van 75 jaar en ouder [zie Dosering en 
toediening (2.5)].

8.6 Leverinsufficiëntie
Controleer zorgvuldig en voer langzaam op bij patiënten met galwegobstructie of leverinsufficiëntie [zie Dosering en toediening (2) en Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.3)]. 
Aangezien patiënten met leverinsufficiëntie een verminderde klaring van amlodipine hebben, start u met amlodipine of voegt u amlodipine 2,5 mg toe aan telmisartan. De laagste dosis 
TWYNSTA is 40/5 mg; daarom wordt initiële therapie met TWYNSTA-tabletten niet aanbevolen bij patiënten met een leverfunctiestoornis [zie Dosering en toediening (2.5)].

8.7 Ras
De omvang van de bloeddrukverlaging bij negroïde patiënten benaderde die waargenomen bij niet-negroïde patiënten, maar het aantal negroïde patiënten was beperkt (237 van 1461 
patiënten).

10
Telmisartan
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar met betrekking tot overdosering bij mensen. De meest waarschijnlijke verschijnselen van overdosering met telmisartan-tabletten zijn hypotensie, duizeligheid en 
tachycardie; bradycardie kan optreden door parasympathische (vagale) stimulatie. Als symptomatische hypotensie optreedt, moet een ondersteunende behandeling worden ingesteld. Telmisartan wordt niet 
verwijderd door hemodialyse.

OVERDOSERING

Amlodipine
Enkelvoudige orale doses amlodipinemaleaat equivalent aan 40 mg/kg en 100 mg/kg amlodipine bij respectievelijk muizen en ratten veroorzaakten sterfgevallen. Eenmalige orale doses overeenkomend met 4 
of meer mg/kg amlodipine bij honden (11 of meer keer de maximaal aanbevolen dosis voor de mens op een mg/m22basis) veroorzaakte een duidelijke perifere vasodilatatie en hypotensie.

Overdosering kan naar verwachting leiden tot overmatige perifere vasodilatatie met duidelijke hypotensie. Bij mensen is de ervaring met opzettelijke overdosering van 
amlodipine beperkt. Meldingen van opzettelijke overdosering omvatten een patiënt die 250 mg had ingenomen en asymptomatisch was en niet in het ziekenhuis werd 
opgenomen; een ander (120 mg) die in het ziekenhuis was opgenomen, onderging een maagspoeling en bleef normotensief; de derde (105 mg) werd opgenomen in het 
ziekenhuis en had hypotensie (90/50 mmHg) die normaliseerde na plasma-expansie. Een geval van accidentele overdosis drugs is gedocumenteerd bij een 19 maanden oude 
man die 30 mg amlodipine (ongeveer 2 mg/kg) had ingenomen. Tijdens de presentatie op de eerste hulp waren de vitale functies stabiel zonder tekenen van hypotensie, maar 
een hartslag van 180 slagen per minuut. Ipecac kreeg 3 toegediend.

Als er een massale overdosering optreedt, moet actieve hart- en ademhalingsbewaking worden ingesteld. Frequente bloeddrukmetingen zijn essentieel. Als hypotensie optreedt, moet 
cardiovasculaire ondersteuning worden gestart, inclusief het optillen van de extremiteiten en oordeelkundige toediening van vocht. Als hypotensie niet reageert op deze conservatieve 
maatregelen, moet toediening van vasopressoren (zoals fenylefrine) worden overwogen met aandacht voor het circulerende volume en de urineproductie. Intraveneus calciumgluconaat kan 
helpen om de effecten van calciumblokkade ongedaan te maken. Aangezien amlodipine sterk eiwitgebonden is, zal hemodialyse waarschijnlijk niet van nut zijn.

11
TWYNSTA is een vaste dosiscombinatie van telmisartan en amlodipine.

OMSCHRIJVING

TWYNSTA-tabletten bevatten telmisartan, een niet-peptide angiotensine II-receptor (type AT1) tegenstander. Telmisartan is een witte tot licht geelachtige vaste stof. Het is 
praktisch onoplosbaar in water en in het pH-bereik van 3 tot 9, matig oplosbaar in sterk zuur (behalve onoplosbaar in zoutzuur) en oplosbaar in sterke base. Telmisartan wordt 
chemisch beschreven als 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl [2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-[1,1'-bifenyl] -2-carbonzuur. De empirische formule is C33H30N4O2en de 
structuurformule is:

CH3

N CH3

N N
O OH

N
CH

3

TWYNSTA-tabletten bevatten het besylaatzout van amlodipine, een dihydropyridine calciumkanaalblokker (CCB). Amlodipinebesylaat is een wit tot lichtgeel kristallijn poeder, 
slecht oplosbaar in water en matig oplosbaar in ethanol. De chemische naam van amlodipinebesylaat is 3-Ethyl-5-methyl(4RS)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2 chloorfenyl)-6-
methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylaat benzeensulfonaat . De empirische formule is C20H25ClN2O5•C6H6O3S en zijn structuurformule is:
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TWYNSTA-tabletten zijn geformuleerd in vier sterkten voor orale toediening met een combinatie van amlodipinebesylaat, overeenkomend met 5 mg of 10 mg of amlodipine 
freebase, met 40 mg of 80 mg of telmisartan in de volgende vier combinaties: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg en 80/10 mg.

TWYNSTA-tabletten bevatten ook de volgende inactieve ingrediënten: natriumhydroxide, povidon, meglumine, sorbitol, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, 
gepregelatiniseerd zetmeel, maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide, zwart ijzeroxide, geel ijzeroxide en FD&C blauw #1.

TWYNSTA-tabletten zijn hygroscopisch en vereisen bescherming tegen vocht.

TWYNSTA-tabletten hebben bescherming tegen licht nodig.

12
12.1 Werkingsmechanisme

KLINISCHE FARMACOLOGIE

Telmisartan
Angiotensine II wordt gevormd uit angiotensine I in een reactie die wordt gekatalyseerd door angiotensine-converterend enzym (ACE, kininase II). Angiotensine II is het belangrijkste 
pressormiddel van het renine-angiotensinesysteem, met effecten zoals vasoconstrictie, stimulatie van de synthese en afgifte van aldosteron, hartstimulatie en renale reabsorptie van natrium. 
Telmisartan blokkeert de vaatvernauwende en aldosteron-afscheidende effecten van angiotensine II door selectief de binding van angiotensine II aan de AT te blokkeren.1receptor in veel 
weefsels, zoals vasculaire gladde spieren en de bijnier. De werking ervan is daarom onafhankelijk van de routes voor de synthese van angiotensine II.

Er is ook een AT2receptor die in veel weefsels wordt gevonden, maar AT2is niet bekend geassocieerd met cardiovasculaire homeostase. Telmisartan heeft een veel grotere affiniteit 
(>3000-voudig) voor de AT1receptor dan voor de AT2receptor.

Blokkade van het renine-angiotensinesysteem met ACE-remmers, die de biosynthese van angiotensine II uit angiotensine I remmen, wordt veel gebruikt bij de behandeling van hypertensie. 
ACE-remmers remmen ook de afbraak van bradykinine, een reactie die ook door ACE wordt gekatalyseerd. Omdat telmisartan ACE (kininase II) niet remt, heeft het geen invloed op de 
respons op bradykinine. Of dit verschil klinisch relevant is, is nog niet bekend. Telmisartan bindt niet aan of blokkeert andere hormoonreceptoren of ionkanalen waarvan bekend is dat ze 
belangrijk zijn bij de cardiovasculaire regulatie.

Blokkade van de angiotensine II-receptor remt de negatieve regelgevende feedback van angiotensine II op de reninesecretie, maar de resulterende verhoogde renineactiviteit in het 
plasma en de circulerende angiotensine II-spiegels doen het effect van telmisartan op de bloeddruk niet teniet.

Amlodipine
Amlodipine is een dihydropyridine calciumkanaalblokker die de transmembraaninstroom van calciumionen in vasculaire gladde spieren en hartspier remt. Experimentele gegevens 
suggereren dat amlodipine bindt aan zowel dihydropyridine- als niet-dihydropyridine-bindingsplaatsen. De contractiele processen van hartspier en vasculaire gladde spieren zijn afhankelijk 
van de beweging van extracellulaire calciumionen in deze cellen via specifieke ionenkanalen. Amlodipine remt selectief de instroom van calciumionen door celmembranen, met een groter 
effect op vasculaire gladde spiercellen dan op hartspiercellen. Negatieve inotrope effecten kunnen worden gedetecteerd in vitromaar dergelijke effecten zijn niet waargenomen bij intacte 
dieren bij therapeutische doses. De serumcalciumconcentratie wordt niet beïnvloed door amlodipine. Binnen het fysiologische pH-bereik is amlodipine een geïoniseerde verbinding (pKa=8.6), 
en de kinetische interactie met de calciumkanaalreceptor wordt gekenmerkt door een geleidelijke snelheid van associatie en dissociatie met de receptorbindingsplaats, wat resulteert in een 
geleidelijk begin van het effect.

Amlodipine is een perifere arteriële vasodilatator die direct inwerkt op vasculaire gladde spieren om een   verlaging van de perifere vasculaire weerstand en verlaging van de bloeddruk te veroorzaken.

12.2 Farmacodynamiek
TWYNSTA-tabletten
Het is aangetoond dat TWYNSTA-tabletten effectief zijn bij het verlagen van de bloeddruk. TWYNSTA is een combinatie van twee geneesmiddelen met antihypertensieve 
eigenschappen: een dihydropyridinecalciumantagonist (calciumionantagonist of langzame-kanaalblokker), amlodipinebesylaat en een angiotensine II-receptorblokker, telmisartan.

Zowel telmisartan als amlodipine verlagen de bloeddruk door de perifere weerstand te verminderen, maar via complementaire mechanismen.

Telmisartan
Bij normale vrijwilligers remde een dosis telmisartan 80 mg de pressorrespons op een intraveneuze infusie van angiotensine II met ongeveer 90% bij 
piekplasmaconcentraties, waarbij ongeveer 40% remming aanhield gedurende 24 uur.

De plasmaconcentratie van angiotensine II en de plasmarenineactiviteit (PRA) namen op een dosisafhankelijke manier toe na eenmalige toediening van telmisartan aan gezonde 
proefpersonen en herhaalde toediening aan hypertensieve patiënten. De eenmaal daagse toediening van maximaal 80 mg telmisartan aan gezonde proefpersonen had geen invloed op 
de plasma-aldosteronconcentraties. In onderzoeken met meerdere doses bij hypertensieve patiënten waren er geen klinisch significante veranderingen in elektrolyten (serumkalium of 
natrium) of in de metabole functie (inclusief serumspiegels van cholesterol, triglyceriden, HDL, LDL, glucose of urinezuur).
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Bij 30 hypertensieve patiënten met een normale nierfunctie die gedurende 8 weken werden behandeld met telmisartan 80 mg of telmisartan 80 mg in combinatie met hydrochloorthiazide 12,5 mg, waren er 
geen klinisch significante veranderingen ten opzichte van baseline in de renale bloedstroom, glomerulaire filtratiesnelheid, filtratiefractie, renovasculaire weerstand, of creatinineklaring.

Amlodipine
Na toediening van therapeutische doses aan patiënten met hypertensie, veroorzaakt amlodipine vasodilatatie, wat resulteert in een verlaging van de bloeddruk in liggende en staande 
houding. Deze verlagingen van de bloeddruk gaan niet gepaard met een significante verandering in hartslag of plasmacatecholaminespiegels bij chronische dosering. Hoewel acute 
intraveneuze toediening van amlodipine de arteriële bloeddruk verlaagt en de hartslag verhoogt in hemodynamische onderzoeken bij patiënten met chronische stabiele angina, leidde 
chronische orale toediening van amlodipine in klinische onderzoeken niet tot klinisch significante veranderingen in de hartslag of bloeddruk bij normotensieve patiënten met angina.

Bij chronische eenmaaldaagse toediening blijft de antihypertensieve werkzaamheid gedurende ten minste 24 uur behouden. Plasmaconcentraties correleren met effect bij zowel jonge als 
oudere patiënten. De mate van bloeddrukdaling met amlodipine is ook gecorreleerd met de hoogte van de verhoging vóór de behandeling; dus individuen met matige hypertensie 
(diastolische druk 105-114 mmHg) hadden ongeveer een 50% grotere respons dan patiënten met milde hypertensie (diastolische druk 90-104 mmHg). Normotensieve proefpersonen 
ondervonden geen klinisch significante verandering in bloeddruk (+1/-2 mmHg).

Bij hypertensieve patiënten met een normale nierfunctie resulteerden therapeutische doses amlodipine in een afname van de renale vasculaire weerstand en een toename van de glomerulaire 
filtratiesnelheid en effectieve renale plasmastroom zonder verandering in de filtratiefractie of proteïnurie.

Net als bij andere calciumkanaalblokkers hebben hemodynamische metingen van de hartfunctie in rust en tijdens inspanning (of pacing) bij patiënten met een normale ventriculaire functie die worden 
behandeld met amlodipine over het algemeen een kleine toename van de cardiale index aangetoond zonder significante invloed op de dP/dt of op de linkerventrikelfunctie. einde diastolische druk of volume. 
In hemodynamische onderzoeken is amlodipine niet in verband gebracht met een negatief inotroop effect bij toediening in het therapeutische dosisbereik aan intacte dieren en mensen, zelfs niet bij 
gelijktijdige toediening met bètablokkers aan de mens. Soortgelijke bevindingen zijn echter waargenomen bij normale of goed gecompenseerde patiënten met hartfalen met middelen met significante 
negatieve inotrope effecten.

Amlodipine verandert de sinoatriale knoopfunctie of atrioventriculaire geleiding niet bij intacte dieren of de mens. Bij patiënten met chronische stabiele angina veranderde de intraveneuze toediening van 10 
mg de AH- en HV-geleiding en de hersteltijd van de sinusknoop na pacing niet significant. Vergelijkbare resultaten werden verkregen bij patiënten die amlodipine en gelijktijdige bètablokkers kregen. In 
klinische onderzoeken waarin amlodipine werd toegediend in combinatie met bètablokkers aan patiënten met hypertensie of angina, werden geen nadelige effecten van elektrocardiografische parameters 
waargenomen. In klinische onderzoeken met alleen angina-patiënten veranderde de behandeling met amlodipine de elektrocardiografische intervallen niet en veroorzaakte het geen hogere graden van AV-
blokkades.

Amlodipine heeft andere indicaties dan hypertensie die te vinden zijn in de bijsluiter van Norvasc®.

12.3 Farmacokinetiek
TWYNSTA-tabletten
De farmacokinetiek van amlodipine en telmisartan wanneer gecombineerd, is vergelijkbaar met de farmacokinetiek van amlodipine en telmisartan indien afzonderlijk toegediend.

Na toediening van TWYNSTA 80/10 mg tablet met een vetrijke maaltijd, is het totale oppervlak onder de plasmaconcentratie-tijdcurve (AUC) en Cmaxmaxvoor 
telmisartan daalde met respectievelijk ongeveer 24% en 60%. Voor amlodipine, AUC en Cmaxwerden niet gewijzigd [zie Dosering en toediening (2.1)].

Telmisartan
Na orale toediening worden piekconcentraties (Cmax) van telmisartan worden binnen 0,5-1 uur na dosering bereikt. Voedsel vermindert de biologische beschikbaarheid van telmisartan 
enigszins, met een afname van het gebied onder de plasmaconcentratie-tijdcurve (AUC) van ongeveer 6% bij de 40 mg tablet en ongeveer 20% na een dosis van 160 mg. De absolute 
biologische beschikbaarheid van telmisartan is dosisafhankelijk. Bij 40 en 160 mg was de biologische beschikbaarheid respectievelijk 42% en 58%. De farmacokinetiek van oraal toegediend 
telmisartan is niet-lineair over het dosisbereik van 20-160 mg, met meer dan evenredige stijgingen van de plasmaconcentraties (Cmax.maxen AUC) met toenemende doses. Telmisartan vertoont 
bi-exponentiële vervalkinetiek met een terminale eliminatiehalfwaardetijd van ongeveer 24 uur. Dalplasmaconcentraties van telmisartan bij eenmaal daagse dosering zijn ongeveer 10-25% 
van de piekplasmaconcentraties. Telmisartan heeft een accumulatie-index in plasma van 1,5 tot 2,0 bij herhaalde eenmaaldaagse dosering.

Amlodipine
Piekplasmaconcentraties van amlodipine worden 6-12 uur na toediening van alleen amlodipine bereikt. De absolute biologische beschikbaarheid wordt geschat op 64% tot 90%. De 
biologische beschikbaarheid van amlodipine wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van voedsel.

Eliminatie van amlodipine uit het plasma is bifasisch met een terminale eliminatiehalfwaardetijd van ongeveer 30-50 uur. Steady-state plasmaspiegels van amlodipine worden bereikt na 7-8 dagen 
achtereenvolgende dagelijkse dosering.

Verdeling
Telmisartan
Telmisartan is sterk gebonden aan plasma-eiwitten (>99,5%), voornamelijk albumine en1- zuur glycoproteïne. De plasma-eiwitbinding is constant over het concentratiebereik 
dat wordt bereikt met de aanbevolen doses. Het distributievolume van telmisartan is ongeveer 500 liter, wat wijst op extra weefselbinding.

Amlodipine
Het schijnbare distributievolume van amlodipine is 21 l/kg. Ongeveer 93% van het circulerende amlodipine is gebonden aan plasma-eiwitten bij hypertensieve patiënten.

Metabolisme en eliminatie 
Telmisartan
Na intraveneuze of orale toediening van:14C-gelabeld telmisartan, het grootste deel van de toegediende dosis (>97%) werd onveranderd via de gal uitgescheiden in de feces; er werden 
slechts minieme hoeveelheden in de urine gevonden (respectievelijk 0,91% en 0,49% van de totale radioactiviteit).

Telmisartan wordt gemetaboliseerd door conjugatie om een   farmacologisch inactief acylglucuronide te vormen; de glucuronide van de moederverbinding is de enige metaboliet die is 
geïdentificeerd in humaan plasma en urine. Na een enkele dosis vertegenwoordigt de glucuronide ongeveer 11% van de gemeten radioactiviteit in plasma. De cytochroom P450 iso-
enzymen zijn niet betrokken bij het metabolisme van telmisartan.

De totale plasmaklaring van telmisartan is >800 ml/min. De terminale halfwaardetijd en totale klaring lijken onafhankelijk te zijn van de dosis.

Amlodipine
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Amlodipine wordt grotendeels (ongeveer 90%) omgezet in inactieve metabolieten via levermetabolisme, waarbij 10% van de moederverbinding en 60% van de metabolieten in de urine worden uitgescheiden.

Speciale populaties
Nierinsufficiëntie
Telmisartan: Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Telmisartan wordt niet door hemofiltratie uit het bloed verwijderd [zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
(5.5)].

Amlodipine: De farmacokinetiek van amlodipine wordt niet significant beïnvloed door nierinsufficiëntie. Patiënten met nierfalen kunnen daarom de gebruikelijke startdosis 
krijgen.

Leverinsufficiëntie
Telmisartan: Bij patiënten met leverinsufficiëntie zijn de plasmaconcentraties van telmisartan verhoogd en de absolute biologische beschikbaarheid benadert 100% [zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.4) en Gebruik bij specifieke populaties (8.5)].

Amlodipine: Patiënten met leverinsufficiëntie hebben een verminderde klaring van amlodipine met een resulterende toename van de AUC van ongeveer 40% tot 60%. Begin daarom met een 
lage aanvangsdosis amlodipine.

Geslacht
De plasmaconcentraties van telmisartan zijn over het algemeen 2-3 keer hoger bij vrouwen dan bij mannen. In klinische onderzoeken werden bij vrouwen echter geen significante 
verhogingen van de bloeddrukrespons of de incidentie van orthostatische hypotensie gevonden. Er is geen dosisaanpassing nodig.

geriatrische patiënten
Telmisartan: De farmacokinetiek van telmisartan verschilt niet tussen ouderen en personen jonger dan 65 jaar [zie Dosering en toediening (2.1)].

Amlodipine: Oudere patiënten hebben een verminderde klaring van amlodipine met een resulterende toename van de AUC van ongeveer 40% tot 60%. Begin daarom met een lage 
aanvangsdosis amlodipine [zie Dosering en toediening (2.5)].

13
13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

Telmisartan
Er waren geen aanwijzingen voor carcinogeniteit wanneer telmisartan gedurende maximaal 2 jaar via de voeding aan muizen en ratten werd toegediend. De hoogste doses die aan muizen (1000 mg/kg/dag) 
en ratten (100 mg/kg/dag) worden toegediend zijn, op een mg/m2basis, respectievelijk ongeveer 59 en 13 keer de maximaal aanbevolen dosis voor de mens (MRHD) telmisartan. Van dezelfde doses is 
aangetoond dat ze een gemiddelde systemische blootstelling aan telmisartan geven van respectievelijk >100 keer en >25 keer de systemische blootstelling bij mensen die de MRHD krijgen (80 mg/dag).

Genotoxiciteitstesten lieten geen aan telmisartan gerelateerde effecten op gen- of chromosoomniveau zien. Deze testen omvatten bacteriële mutageniteitstesten met: SalmonellaenE 
coli(Ames), een genmutatietest met V79-cellen van Chinese hamsters, een cytogenetische test met menselijke lymfocyten en een micronucleustest bij muizen.

Er werden geen geneesmiddelgerelateerde effecten op de reproductieprestaties van mannelijke en vrouwelijke ratten waargenomen bij 100 mg/kg/dag (de hoogste toegediende dosis), ongeveer 13 keer, op 
een mg/m22basis, de MRHD van telmisartan. Deze dosis bij ratten resulteerde in een gemiddelde systemische blootstelling (telmisartan AUC zoals bepaald op dag 6 van de zwangerschap) die ten minste 50 
maal de gemiddelde systemische blootstelling bij mensen was bij de MRHD (80 mg/dag).

Amlodipine
Ratten en muizen die gedurende maximaal twee jaar met amlodipinemaleaat in de voeding werden behandeld, in concentraties die berekend waren om dagelijkse doseringen van 0,5, 1,25 en 2,5 mg 
amlodipine/kg/dag te verschaffen, vertoonden geen bewijs van een carcinogeen effect van het geneesmiddel. Voor de muis was de hoogste dosis, op mg/m2vergelijkbaar met de maximaal aanbevolen dosis 
voor de mens [MRHD] van 10 mg amlodipine/dag. Voor de rat was de hoogste dosis, op een mg/m2basis, ongeveer twee en een half keer de MRHD. (Berekeningen gebaseerd op een patiënt van 60 kg.)

Mutageniteitsonderzoeken uitgevoerd met amlodipinemaleaat lieten geen geneesmiddelgerelateerde effecten zien op gen- of chromosoomniveau.

Er was geen effect op de vruchtbaarheid van ratten die oraal werden behandeld met amlodipinemaleaat (mannetjes gedurende 64 dagen en vrouwtjes gedurende 14 dagen voorafgaand aan de paring) in doses tot 10 mg 

amlodipine/kg/dag (ongeveer 10 maal de MRHD van 10 mg/dag). dag op een mg/m2basis).

13.3 Ontwikkelingstoxiciteit 
Telmisartan
Er werden geen teratogene effecten waargenomen wanneer telmisartan werd toegediend aan drachtige ratten in orale doses tot 50 mg/kg/dag en aan drachtige konijnen bij orale doses tot 45 mg/kg/dag. Bij 
konijnen werd embryoletaliteit geassocieerd met maternale toxiciteit (verminderde lichaamsgewichtstoename en voedselconsumptie) waargenomen bij 45 mg/kg/dag [ongeveer 12 keer de maximaal 
aanbevolen dosis voor de mens (MRHD) van 80 mg op een mg/m22basis]. Bij ratten, maternale toxische (vermindering van de toename van het lichaamsgewicht en voedselconsumptie) telmisartan doses van 
15 mg/kg/dag (ongeveer 1,9 maal de MRHD op een mg/m22Bij toediening tijdens de late dracht en borstvoeding werden bijwerkingen waargenomen bij pasgeborenen, waaronder verminderde 
levensvatbaarheid, laag geboortegewicht, vertraagde rijping en verminderde gewichtstoename. Het is aangetoond dat telmisartan aanwezig is in rattenfoetussen tijdens de late dracht en in rattenmelk. De 
doses zonder waargenomen effect voor ontwikkelingstoxiciteit bij ratten en konijnen, respectievelijk 5 en 15 mg/kg/dag, zijn ongeveer 0,64 en 3,7 maal, op een mg/m22basis, de maximaal aanbevolen dosis 
telmisartan voor de mens (80 mg/dag).

Amlodipine
Er werden geen aanwijzingen gevonden voor teratogeniteit of andere embryo-/foetale toxiciteit wanneer drachtige ratten en konijnen oraal werden behandeld met amlodipinemaleaat in 
doses tot 10 mg amlodipine/kg/dag (respectievelijk ongeveer 10 en 20 maal de maximaal aanbevolen dosis voor de mens [MRHD] ] van 10 mg amlodipine op een mg/m2basis) tijdens hun 
respectieve perioden van grote organogenese. (Berekeningen gebaseerd op een patiëntgewicht van 60 kg.) De worpgrootte was echter significant verminderd (met ongeveer 50%) en het 
aantal intra-uteriene sterfgevallen was significant verhoogd (ongeveer 5-voudig) voor ratten die amlodipinemaleaat kregen in een dosis die gelijk was aan 10 mg amlodipine/kg/dag 
gedurende 14 dagen voor de paring en tijdens de paring en dracht. Van amlodipinemaleaat is aangetoond dat het bij deze dosis zowel de draagtijd als de duur van de bevalling bij ratten 
verlengt.

14
14.1 TWYNSTA-tabletten
De werkzaamheid van TWYNSTA-tabletten voor de behandeling van hypertensie werd onderzocht in 1 placebogecontroleerde en 2 actief-gecontroleerde onderzoeken.

KLINISCHE STUDIES
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Een 8 weken durende multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde factoriële studie met parallelle groepen bij patiënten met 
lichte tot ernstige hypertensie werd uitgevoerd om te bepalen of behandeling met TWYNSTA effectiever was in het verlagen van de bloeddruk in 
vergelijking met de respectieve monotherapieën. De studie randomiseerde 1461 patiënten met een baseline systolische bloeddruk tussen 117 en 179 
mmHg (gemiddeld 153 mmHg) en een baseline diastolische bloeddruk tussen 90 en 119 (gemiddeld 102 mmHg) naar een van de 16 behandelingsarmen. 
Patiënten die waren toegewezen om amlodipine 10 mg te krijgen, begonnen de eerste twee weken met amlodipine 5 mg of combinaties daarvan.

Tabel 6: Placebo-afgetrokken gemiddelde verandering van baseline in zittende systolische/diastolische bloeddruk (mmHg): 
combinatietherapie versus monotherapiecomponenten

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

Het grootste deel van het antihypertensieve effect van de combinatie telmisartan/amlodipine werd binnen 2 weken na aanvang van de therapie bereikt. Bij patiënten die een combinatie van telmisartan/
amlodipine kregen, werden bij elke beoordeling (week 2, 4, 6 en 8) significant grotere verlagingen van de diastolische en systolische bloeddruk in zittende houding waargenomen in vergelijking met 
patiënten die werden behandeld met de respectieve monotherapieën.

Het antihypertensieve effect van TWYNSTA-tabletten was vergelijkbaar bij patiënten 65 jaar dan onder de 65 jaar, bij mannelijke en vrouwelijke patiënten en bij patiënten met en zonder 
diabetes.

De omvang van de bloeddrukverlaging bij negroïde patiënten benaderde die waargenomen bij niet-negroïde patiënten, maar het aantal negroïde patiënten was beperkt (237 van 1461 
patiënten).

Geautomatiseerde ambulante bloeddrukmonitoring (ABPM), uitgevoerd bij een subgroep van 562 patiënten, bevestigde de resultaten die werden waargenomen bij verlagingen van de systolische en diastolische bloeddruk in de 

kliniek gedurende de gehele doseringsperiode van 24 uur.

In een dubbelblind, actief-gecontroleerd onderzoek kregen in totaal 1097 patiënten met lichte tot ernstige hypertensie (gemiddelde systolische/diastolische bloeddruk bij aanvang 149,5/96,6 
mmHg) die niet voldoende onder controle waren met amlodipine 5 mg TWYNSTA (40/5 mg of 80/5 mg) of alleen amlodipine (5 mg of 10 mg). Na 8 weken toediening was elk van de 
combinatiebehandelingen statistisch significant superieur aan beide doses amlodipine als monotherapie bij het verlagen van de diastolische en systolische bloeddruk. Oedeemgerelateerde 
voorvallen (perifeer oedeem, gegeneraliseerd oedeem en oedeem) bij patiënten die TWYNSTA (40/5 mg of 80/5 mg) kregen, waren significant lager in vergelijking met patiënten die 
amlodipine 10 mg kregen (respectievelijk 4,3% vs. 27,2%). .

Tabel 7: Effect op zittende systolische/diastolische bloeddruk: combinatietherapie versus monotherapie

Behandelingsgroep Gemiddelde verandering1 Verschil met amlodipine 5 mg Verschil met amlodipine 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*
Amlodipine 5 mg; n=255 - 6.2 / -5.7 - - - - - - -

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

* p<0,05
1Gemiddelde verandering vanaf baseline in week 8 in zittende systolische/diastolische bloeddruk

In een tweede dubbelblinde, actief-gecontroleerde studie kregen in totaal 947 patiënten met milde tot ernstige hypertensie (gemiddelde systolische/diastolische BP 147,5/95,6 mmHg bij 
aanvang) die niet voldoende onder controle waren met 10 mg amlodipine TWYNSTA (40/10 mg of 80/10 mg) of alleen amlodipine (10 mg). Na 8 weken was elk van de 
combinatiebehandelingen statistisch significant beter dan amlodipine monotherapie bij het verlagen van de diastolische en systolische bloeddruk.

Tabel 8: Effect op zittende systolische/diastolische bloeddruk: combinatietherapie versus monotherapie

Behandelingsgroep Gemiddelde verandering1 Verschil met 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
1Gemiddelde verandering vanaf baseline in week 8 in zittende systolische/diastolische bloeddruk

14.2 Telmisartan
De antihypertensieve effecten van telmisartan zijn aangetoond in zes belangrijke placebogecontroleerde klinische onderzoeken, waarbij een bereik van 20-160 mg werd bestudeerd; een van 
deze onderzocht de antihypertensieve effecten van telmisartan en hydrochloorthiazide in combinatie. Bij de onderzoeken waren in totaal 1773 patiënten met lichte tot matige hypertensie 
(diastolische bloeddruk van 95-114 mmHg) betrokken, van wie 1031 werden behandeld met telmisartan. Na eenmaal daagse toediening van telmisartan was de omvang van de 
bloeddrukdaling vanaf baseline na aftrekken van placebo ongeveer (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg voor 20 mg, 9-13/6-8 mmHg voor 40 mg en 12- 13/7-8 mmHg voor 80 mg. Grotere doses (tot 160 
mg) leken geen verdere verlaging van de bloeddruk te veroorzaken.

Bij aanvang van de antihypertensieve behandeling met telmisartan was de bloeddruk na de eerste dosis verlaagd, met een maximale afname van ongeveer 4 weken. Bij stopzetting van de 
behandeling met telmisartan-tabletten keerde de bloeddruk geleidelijk terug naar de uitgangswaarden gedurende een periode van enkele dagen tot een week. Tijdens 
langetermijnonderzoeken (zonder placebocontrole) bleek het effect van telmisartan tot ten minste één jaar aan te houden. Het antihypertensieve effect van telmisartan wordt niet beïnvloed 
door leeftijd, geslacht, gewicht of body mass index van de patiënt. De bloeddrukrespons bij negroïde patiënten (meestal een populatie met een laag reninegehalte) is merkbaar minder dan bij 
blanke patiënten. Dit gold voor de meeste, maar niet alle, angiotensine II-antagonisten en ACE-remmers.

In een gecontroleerde studie leidde de toevoeging van telmisartan aan hydrochloorthiazide tot een extra dosisgerelateerde verlaging van de bloeddruk die in omvang vergelijkbaar was met 
de verlaging die werd bereikt met telmisartan als monotherapie. Hydrochloorthiazide had ook een extra bloeddrukeffect bij toevoeging aan telmisartan.
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De antihypertensieve activiteit begint binnen 3 uur na toediening van een enkele orale dosis. Bij doses van 20, 40 en 80 mg blijft het antihypertensieve effect van eenmaal daagse toediening 
van telmisartan gedurende het volledige dosisinterval van 24 uur behouden. Met geautomatiseerde ambulante bloeddrukmonitoring en conventionele bloeddrukmetingen was de 24-uurs dal-
tot-piekverhouding voor 40-80 mg doses telmisartan 70-100% voor zowel de systolische als de diastolische bloeddruk. De incidentie van symptomatische orthostase na de eerste dosis in alle 
gecontroleerde onderzoeken was laag (0,04%).

Er waren geen veranderingen in de hartslag van patiënten die met telmisartan werden behandeld in gecontroleerde onderzoeken.

14.3 Amlodipine
De antihypertensieve werkzaamheid van amlodipine is aangetoond in in totaal 15 dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken met 800 patiënten op amlodipine 
en 538 op placebo. Eenmaal daagse toediening veroorzaakte statistisch significante, placebogecorrigeerde verlagingen van de bloeddruk in rugligging en staande bloeddruk 24 uur na 
toediening, gemiddeld ongeveer 12/6 mmHg in staande positie en 13/7 mmHg in rugligging bij patiënten met lichte tot matige hypertensie. Handhaving van het bloeddrukeffect gedurende 
het 24-uurs doseringsinterval werd waargenomen, met weinig verschil in piek- en daleffect.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING
TWYNSTA-tabletten zijn verkrijgbaar als niet-gestreepte, wit-gebroken-wit/blauwe, meerlaagse tabletten met ovale, biconvexe vorm die telmisartan en amlodipine bevatten in de sterktes die 
hieronder worden beschreven. TWYNSTA-tabletten zijn aan één kant bedrukt met een BOEHRINGER INGELHEIM-symbool en een individuele producttabletcode. TWYNSTA-tabletten worden 
geleverd voor orale toediening in de volgende sterktes en verpakkingsconfiguraties:

Tabletsterkte (telmisartan/
amlodipine-equivalent) mg

Pakket
Configuratie

NDC# Productcode

40/5 mg Blister van 30
Blister van 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Al

40/10 mg Blister van 30
Blister van 90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 mg Blister van 30
Blister van 90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 mg Blister van 30
Blister van 90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Opslag
Bewaren bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15°–30°C (59°–86°F)[zie USP-gecontroleerde kamertemperatuur]. Niet uit blisters verwijderen tot vlak voor 
toediening. Beschermen tegen vocht en licht.

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING Zie FDA-
goedgekeurde etikettering van patiënten (17.2).

17.1 Zwangerschap

Informeer vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd over de gevolgen van blootstelling aan geneesmiddelen die inwerken op het renine-angiotensinesysteem. Adviseer deze patiënten om 
zwangerschappen zo snel mogelijk aan hun arts te melden [zie waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

17.2 Door de FDA goedgekeurde etikettering van patiënten

De etikettering van de patiënt wordt geleverd als een afscheurbare bijsluiter aan het einde van deze voorschrijfinformatie.

Norvasc is een geregistreerd handelsmerk van Pfizer, Inc. 
Maalox is een geregistreerd handelsmerk van Novartis.
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