
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON SA PAG-RERESCRIBONG Ang mga highlight na ito ay hindi 

kasama ang lahat ng impormasyong kailangan upang magamit ang TWYNSTA nang ligtas at 

epektibo. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa TWYNSTA®

. (telmisartan/amlodipine) Mga tableta
Paunang Pag-apruba sa US: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE -----------------------
• Mga tablet: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ------------------- ------------
• wala

TWYNSTA
BABALA: IWASAN ANG PAGGAMIT SA PAGBUBUNTIS

Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa kumpletong naka-box na babala.

Kapag natukoy ang pagbubuntis, ihinto ang TWYNSTA sa lalong madaling panahon. Ang mga 

gamot na direktang kumikilos sa renin-angiotensin system ay maaaring magdulot ng pinsala at 

maging kamatayan sa pagbuo ng fetus (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ------------------------
• Iwasan ang fetal o neonatal exposure (5.1)
• Hypotension: Itama ang anumang dami o pagkaubos ng asin bago simulan ang 

therapy. Pagmasdan para sa mga palatandaan at sintomas ng hypotension. (5.2)
• Dahan-dahang mag-titrate sa mga pasyenteng may hepatic (5.4) o matinding renal impairment 

(5.5)

• Pagpalya ng puso: Subaybayan kung lumalala (5.8)
• Iwasan ang sabay na paggamit ng isang ACE inhibitor at angiotensin receptor 

blocker (5.6)
• Myocardial infarction: Hindi karaniwan, ang pagsisimula ng CCB sa mga pasyente na 

may malubhang obstructive coronary artery disease ay maaaring magdulot ng 
myocardial infarction o tumaas na angina (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT -------------------- --------
• Ang TWYNSTA ay isang angiotensin II receptor blocker (ARB) at isang dihydropyridine 

calcium channel blocker (DHP-CCB) na produktong kumbinasyon na ipinahiwatig para 
sa paggamot ng hypertension nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga 
antihypertensive agent (1)

• Ang mga TWYNSTA tablet ay ipinahiwatig bilang paunang therapy sa mga pasyente na malamang na nangangailangan 

ng maraming antihypertensive na ahente upang makamit ang kanilang mga layunin sa presyon ng dugo (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- ------------- Sa 
pag-aaral ng factorial na disenyo na kontrolado ng placebo, ang pinakakaraniwang 
dahilan para sa paghinto ng therapy na may TWYNSTA tablets ay peripheral edema, 
pagkahilo, at hypotension, bawat isa ay humahantong sa paghinto ng ≤0.5% ng mga 
pasyenteng ginagamot ng TWYNSTA. Ang mga masamang reaksyon na naganap sa ≥2% 
na mas mataas na saklaw sa TWYNSTA tablets kaysa sa placebo ay peripheral edema 
(4.8% vs 0%), pagkahilo (3.0% vs 2.2%), clinically meaningful orthostatic hypotension 
(6.3% vs 4.3%), at likod sakit (2.2% vs 0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON-----------------------

• Palitan ang TWYNSTA para sa mga indibidwal na titrated na bahagi nito para sa mga 
pasyente sa amlodipine at telmisartan. Ang TWYNSTA ay maaari ding bigyan ng mas 
mataas na halaga ng amlodipine, telmisartan, o pareho, kung kinakailangan. (2.2, 2.3)

• Gumamit ng TWYNSTA tablets upang magbigay ng karagdagang pagbaba ng presyon ng dugo 

para sa mga pasyenteng hindi sapat na kontrolado gamit ang amlodipine (o ibang 

dihydropyridine calcium channel blocker) nang nag-iisa o gamit ang telmisartan (o isa pang 

angiotensin receptor blocker) na nag-iisa (2.3)

• Ang dosis ay maaaring tumaas pagkatapos ng hindi bababa sa 2 linggo hanggang sa maximum na dosis na 80/10 mg 

isang beses araw-araw, kadalasan sa pamamagitan ng pagtaas ng isang bahagi sa isang pagkakataon ngunit ang 

parehong mga bahagi ay maaaring taasan upang makamit ang mas mabilis na kontrol (2.1, 2.2)

• Karamihan sa antihypertensive effect ay nakakamit sa loob ng 2 linggo (2.1)
• Magsimula sa 40/5 mg o 80/5 mg isang beses araw-araw (2.4)

• Ilipat ang mga pasyente na nakakaranas ng dose-limiting adverse reactions sa 
amlodipine sa TWYNSTA tablets na naglalaman ng mas mababang dosis ng 
bahaging iyon (2.3)

Upang mag-ulat ng mga PINAGHIHINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-
ugnayan sa Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. sa (800) 542-6257 o (800) 
459-9906 TTY, o FDA sa 1-800-FDA-1088 owww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON----------------------- -
• Mga pasyente ≥75 taong gulang o mga pasyenteng may kapansanan sa atay: Magsimula sa 

amlodipine o magdagdag ng amlodipine 2.5 mg sa telmisartan (2.5, 8.5, 8.6)

• Mga Nanay na Nag-aalaga: Piliin na ihinto ang pag-aalaga o gamot (8.3)

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at pag-label ng 

pasyente na Inaprubahan ng FDA.
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO
BABALA: IWASAN ANG PAGGAMIT SA PAGBUBUNTIS

Kapag ginamit sa pagbubuntis, ang mga gamot na direktang kumikilos sa renin-angiotensin system ay maaaring magdulot ng pinsala at maging kamatayan sa pagbuo ng fetus.Kapag natukoy ang pagbubuntis, ang 

mga tabletang TWYNSTA ay dapat na ihinto sa lalong madaling panahon.Tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1).
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Ang TWYNSTA (telmisartan/amlodipine) na mga tablet ay ipinahiwatig para sa paggamot ng hypertension, nag-iisa o kasama ng iba pang mga antihypertensive na ahente.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang mga TWYNSTA tablet ay maaari ding gamitin bilang paunang therapy sa mga pasyente na malamang na nangangailangan ng maraming gamot upang makamit ang kanilang mga layunin sa presyon ng dugo.

Ibase ang pagpili ng TWYNSTA tablets bilang paunang therapy para sa hypertension sa isang pagtatasa ng mga potensyal na benepisyo at mga panganib kabilang ang kung ang pasyente ay malamang 
na tiisin ang panimulang dosis ng TWYNSTA tablets.

Ang mga pasyente na may katamtaman o malubhang hypertension ay nasa medyo mataas na panganib para sa mga cardiovascular na kaganapan (tulad ng mga stroke, atake sa puso, at pagpalya ng puso), kidney failure, at 

mga problema sa paningin, kaya ang agarang paggamot ay may kaugnayan sa klinikal. Isaalang-alang ang baseline na presyon ng dugo ng pasyente, ang target na layunin, at ang pagtaas ng posibilidad na makamit ang layunin 

na may kumbinasyon kumpara sa monotherapy kapag nagpapasya kung gagamit ng mga TWYNSTA na tablet bilang paunang therapy. Ang mga layunin ng indibidwal na presyon ng dugo ay maaaring mag-iba batay sa 

panganib ng pasyente.

Ang data mula sa isang 8-linggo, kontrolado ng placebo, multidose, factorial na pagsubok ay nagbibigay ng mga pagtatantya ng posibilidad na maabot ang layunin ng presyon ng dugo sa TWYNSTA kumpara 
sa telmisartan o amlodipine monotherapy at placebo [tingnan ang Clinical Studies (14.1)].

Ang mga figure sa ibaba ay nagbibigay ng mga pagtatantya ng posibilidad na makamit ang systolic at diastolic na kontrol sa presyon ng dugo gamit ang TWYNSTA 80/10 mg na tablet, batay sa baseline na 
systolic o diastolic na presyon ng dugo. Ang curve ng bawat pangkat ng paggamot ay tinantya ng logistic regression modeling. Ang tinantyang posibilidad sa kanang buntot ng bawat curve ay hindi gaanong 
maaasahan dahil sa maliit na bilang ng mga subject na may mataas na baseline na presyon ng dugo.
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Figure 1a: Probability ng Pagkamit ng Systolic Blood Pressure <140 mmHg sa Linggo 8 Figure 1b: Probability ng Pagkamit ng Systolic Blood Pressure <130 mmHg sa Linggo 8
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Figure 2a: Probability ng Pagkamit ng Diastolic Blood Pressure <90 mmHg sa Linggo 8 Figure 2b: Probability ng Pagkamit ng Diastolic Blood Pressure <80 mmHg sa Linggo 8

Ang mga figure sa itaas ay nagbibigay ng pagtatantya ng posibilidad na maabot ang isang target na layunin sa presyon ng dugo sa 8 linggo. Halimbawa, ang isang pasyente na may baseline na presyon 
ng dugo na 160/110 mmHg ay may humigit-kumulang 16% na posibilidad na makamit ang isang layunin na <140 mmHg (systolic) at 16% na posibilidad na makamit ang <90 mmHg (diastolic) sa placebo. 
Ang posibilidad na makamit ang parehong mga layunin sa telmisartan ay humigit-kumulang 46% (systolic) at 26% (diastolic). Ang posibilidad na makamit ang parehong mga layunin sa amlodipine ay 
tungkol sa 69% (systolic) at 22% (diastolic). Ang mga posibilidad na ito ay tumaas sa 79% para sa systolic at 55% para sa diastolic na may TWYNSTA.
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2.1 Pangkalahatang Pagsasaalang-alang

Ang Telmisartan ay isang epektibong paggamot ng hypertension sa isang beses araw-araw na dosis na 20-80 mg habang ang amlodipine ay epektibo sa mga dosis na 2.5-10 mg.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Ang dosis ay dapat na indibidwal at maaaring tumaas pagkatapos ng hindi bababa sa 2 linggo. Karamihan sa mga antihypertensive na epekto ay makikita sa loob ng 2 linggo at ang pinakamataas na pagbawas ay karaniwang 

nakakamit pagkatapos ng 4 na linggo. Ang maximum na inirerekomendang dosis ng TWYNSTA tablets ay 80/10 mg isang beses araw-araw.

Ang mga salungat na reaksyon ng telmisartan ay hindi pangkaraniwan at independiyente sa dosis; ang mga sa amlodipine ay pinaghalong dose-dependent phenomena (pangunahin ang peripheral 
edema) at dose-independent phenomena, ang dating mas karaniwan kaysa sa huli [tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].
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Maaaring inumin ang TWYNSTA nang may pagkain o walang pagkain.

2.2 Pagpapalit na Therapy
Ang mga pasyente na tumatanggap ng amlodipine at telmisartan mula sa magkahiwalay na mga tablet ay maaaring tumanggap ng TWYNSTA na mga tablet na naglalaman ng parehong mga dosis ng sangkap isang beses 

araw-araw. Kapag pinapalitan ang mga indibidwal na sangkap, dagdagan ang dosis ng TWYNSTA kung ang kontrol sa presyon ng dugo ay hindi naging kasiya-siya.

2.3 Add-on Therapy para sa mga Pasyenteng may Hypertension na Hindi Sapat na Nakontrol sa Antihypertensive Monotherapy
Ang mga TWYNSTA tablet ay maaaring gamitin upang magbigay ng karagdagang pagpapababa ng presyon ng dugo para sa mga pasyenteng hindi sapat na kontrolado gamit ang amlodipine (o isa pang dihydropyridine 

calcium channel blocker) nang nag-iisa o may telmisartan (o isa pang angiotensin receptor blocker) na nag-iisa.

Ang mga pasyente na ginagamot ng 10 mg amlodipine na nakakaranas ng anumang mga salungat na reaksyon na naglilimita sa dosis tulad ng edema, ay maaaring ilipat sa TWYNSTA 40/5 mg na tablet isang beses araw-araw, na 

binabawasan ang dosis ng amlodipine nang hindi binabawasan ang pangkalahatang inaasahang antihypertensive na tugon.tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

2.4 Paunang Therapy
Ang isang pasyente ay maaaring simulan sa TWYNSTA tablets kung ito ay malamang na ang kontrol ng presyon ng dugo ay makakamit sa isang solong ahente. Ang karaniwang panimulang dosis ng TWYNSTA ay 40/5 

mg isang beses araw-araw. Ang mga pasyente na nangangailangan ng mas malaking pagbabawas ng presyon ng dugo ay maaaring magsimula sa TWYNSTA 80/5 mg isang beses araw-araw.

Ang paunang therapy na may TWYNSTA ay hindi inirerekomenda sa mga pasyente ≥75 taong gulang o may kapansanan sa hepatic [tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.5), Mga Babala at Pag-
iingat (5.4), at Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.5, 8.6)].

Iwasto ang mga imbalances ng intravascular volume- o salt-depletion, bago simulan ang therapy sa TWYNSTA tablets [tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

2.5 Dosing sa Mga Partikular na 
Populasyon Pagkasira ng bato
Walang paunang pagsasaayos ng dosis ang kinakailangan para sa mga pasyente na may banayad o katamtamang kapansanan sa bato. Dahan-dahang magtitrate sa mga pasyenteng may malubhang kapansanan sa bato.

Hepatic Impairment
Sa karamihan ng mga pasyente, simulan ang amlodipine therapy sa 2.5 mg. Dahan-dahang magtitrate sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay.

Mga Pasyenteng 75 Taong Edad at Mas Matanda

Sa karamihan ng mga pasyente, simulan ang amlodipine therapy sa 2.5 mg. I-titrate nang dahan-dahan sa mga pasyenteng 75 taong gulang at mas matanda.
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Ang mga TWYNSTA tablet ay binuo para sa oral administration sa mga sumusunod na kumbinasyon ng lakas:

MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 mg
80
5

80/10 mg
80
10

telmisartan
katumbas ng amlodipine

Ang telmisartan/amlodipine non-scored, multilayer na mga tablet ay may hugis-itlog, biconvex na hugis. Ang mga tablet ay puti hanggang puti sa isang gilid at asul sa kabilang panig. Ang 
puting bahagi ay debossed gamit ang BOEHRINGER INGELHEIM na simbolo at may alinman sa A1, A2, A3, o A4 para sa 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, at 80/10 mg na lakas, ayon sa 
pagkakabanggit.

4
wala.

MGA KONTRAINDIKASYON

5
5.1 Morbididad at Mortalidad ng Pangsanggol/Neonatal

MGA BABALA AT PAG-Iingat

Telmisartan
Ang mga gamot na direktang kumikilos sa renin-angiotensin system ay maaaring magdulot ng fetal at neonatal morbidity at kamatayan kapag ibinibigay sa mga buntis na kababaihan. Ilang dosenang mga 
kaso ang naiulat sa panitikan sa mundo sa mga pasyente na kumukuha ng angiotensin converting enzyme inhibitors. Kapag natukoy ang pagbubuntis, itigil ang TWYNSTA tablets sa lalong madaling panahon 
[tingnan ang Boxed Warning].

Ang paggamit ng mga gamot na direktang kumikilos sa renin-angiotensin system sa ikalawa at ikatlong trimester ng pagbubuntis ay nauugnay sa pinsala sa pangsanggol at neonatal, kabilang 
ang hypotension, neonatal skull hypoplasia, anuria, reversible o irreversible renal failure, at kamatayan. Ang mga oligohydramnios ay naiulat din, marahil ay nagreresulta mula sa pagbaba ng 
paggana ng bato ng fetus; Ang mga oligohydramnios sa setting na ito ay nauugnay sa pagkontrata ng paa ng pangsanggol, craniofacial deformation, at hypoplastic lung development. Ang 
prematurity, intrauterine growth retardation, at patent ductus arteriosus ay naiulat din, kahit na hindi malinaw kung ang mga pangyayaring ito ay dahil sa pagkakalantad sa gamot.

Ang mga masamang epektong ito ay hindi lumilitaw na nagresulta mula sa pagkakalantad sa intrauterine na gamot na limitado sa unang trimester. Ipaalam sa mga ina na ang mga embryo at fetus ay 
nalantad sa isang angiotensin II receptor antagonist lamang sa unang trimester na karamihan sa mga ulat ng fetal toxicity ay nauugnay sa second o third trimester exposure. Gayunpaman, kapag ang mga 
pasyente ay nagdadalang-tao o isinasaalang-alang ang pagbubuntis, dapat ipatigil ng mga doktor ang pasyente sa paggamit ng mga tabletang TWYNSTA sa lalong madaling panahon.

Bihirang (malamang na mas madalas kaysa sa isang beses sa bawat libong pagbubuntis), walang mahahanap na alternatibo sa isang angiotensin II receptor antagonist. Sa mga pambihirang kaso na ito, 
dapat ipaalam sa mga ina ang mga potensyal na panganib sa kanilang mga fetus, at dapat isagawa ang mga serial ultrasound examination upang masuri ang intra-amniotic na kapaligiran.

Kung ang oligohydramnios ay naobserbahan, ang TWYNSTA tablets ay dapat na ihinto maliban kung sila ay itinuturing na nagliligtas ng buhay para sa ina. Maaaring naaangkop ang contraction stress 
testing (CST), isang non-stress test (NST), o biophysical profiling (BPP), depende sa linggo ng pagbubuntis. Dapat malaman ng mga pasyente at manggagamot, gayunpaman, na ang oligohydramnios ay 
maaaring hindi lumitaw hanggang matapos ang fetus ay magtamo ng hindi maibabalik na pinsala.

Mga sanggol na may mga kasaysayan ngnasa uteroAng pagkakalantad sa isang angiotensin II receptor antagonist ay dapat na maingat na obserbahan para sa hypotension, oliguria, at hyperkalemia. Kung 
mangyari ang oliguria, dapat ituon ang pansin sa suporta ng presyon ng dugo at renal perfusion. Maaaring kailanganin ang exchange transfusion o dialysis bilang isang paraan ng pagbabalik ng 
hypotension at/o pagpapalit ng disordered renal function.
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5.2 Hypotension
Telmisartan
Sa mga pasyente na may activated renin-angiotensin system, tulad ng mga pasyente na kulang sa dami o asin (hal., ang mga ginagamot sa mataas na dosis ng diuretics), maaaring mangyari ang symptomatic 
hypotension pagkatapos ng pagsisimula ng therapy sa TWYNSTA tablets. Alinman sa itama ang kundisyong ito bago ang pagbibigay ng TWYNSTA tablets, o simulan ang paggamot sa ilalim ng malapit na 
medikal na pangangasiwa na may pinababang dosis.

Kung mangyari ang hypotension, ilagay ang pasyente sa posisyong nakahiga at, kung kinakailangan, magbigay ng intravenous infusion ng normal na asin. Ang isang lumilipas na hypotensive na tugon ay hindi isang 

kontraindikasyon para sa karagdagang paggamot, na karaniwang maaaring ipagpatuloy nang walang kahirapan kapag ang presyon ng dugo ay naging matatag.

Amlodipine
Dahil ang vasodilation na sapilitan ng amlodipine ay unti-unti sa simula, ang talamak na hypotension ay bihirang naiulat pagkatapos ng oral administration. Gayunpaman, obserbahan nang mabuti ang 
mga pasyente na may malubhang aortic stenosis kapag nagbibigay ng amlodipine, tulad ng dapat sa anumang vasodilator.

5.3 Hyperkalemia
Telmisartan
Maaaring mangyari ang hyperkalemia sa mga pasyente sa mga ARB, partikular sa mga pasyenteng may advanced renal impairment, heart failure, sa renal replacement therapy, o sa potassium supplements, potassium-sparing 

diuretics, potassium-containing salt substitutes o iba pang gamot na nagpapataas ng potassium level. Isaalang-alang ang mga pana-panahong pagpapasiya ng mga serum electrolyte upang makita ang mga posibleng kawalan ng 

timbang sa electrolyte, lalo na sa mga pasyenteng nasa panganib.

5.4 Mga Pasyenteng may Kapansanan sa Hepatic 

Function Telmisartan
Dahil ang karamihan sa telmisartan ay inaalis sa pamamagitan ng biliary excretion, ang mga pasyente na may biliary obstructive disorder o hepatic insufficiency ay maaaring asahan na nabawasan ang 
clearance. Simulan ang telmisartan sa mababang dosis at dahan-dahang i-titrate sa mga pasyenteng ito [tingnan ang Dosage and Administration (2.5), Use in Specific Populations (8.6), at Clinical 
Pharmacology (12.3)].

Amlodipine
Ang amlodipine ay malawakang na-metabolize ng atay at ang kalahating buhay ng pag-aalis ng plasma (t1/2) ay 56 na oras sa mga pasyenteng may kapansanan sa hepatic function. Dahil ang mga pasyente na may kapansanan sa 

hepatic ay nabawasan ang clearance ng amlodipine, simulan ang amlodipine o magdagdag ng amlodipine sa 2.5 mg sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic. Ang pinakamababang dosis ng TWYNSTA ay 40/5 mg; 

samakatuwid, ang paunang therapy na may TWYNSTA tablets ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay [tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.6)].

5.5 Paghina ng Paggana ng Bato 
Telmisartan
Bilang kinahinatnan ng pagpigil sa renin-angiotensin-aldosterone system, asahan ang mga pagbabago sa renal function sa mga madaling kapitan. Sa mga pasyente na ang renal function ay maaaring depende 
sa aktibidad ng renin-angiotensin-aldosterone system (hal., mga pasyente na may matinding congestive heart failure o renal dysfunction), ang paggamot na may angiotensin-converting enzyme (ACE) 
inhibitors at angiotensin receptor antagonists ay nauugnay sa oliguria at/o progresibong azotemia at (bihirang) na may talamak na pagkabigo sa bato at/o kamatayan. Ang mga katulad na resulta ay maaaring 
inaasahan sa mga pasyente na ginagamot sa telmisartan [tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

Sa mga pag-aaral ng ACE inhibitors sa mga pasyente na may unilateral o bilateral renal artery stenosis, ang pagtaas ng serum creatinine o blood urea nitrogen ay naobserbahan. Walang pangmatagalang 
paggamit ng telmisartan sa mga pasyente na may unilateral o bilateral na renal artery stenosis, ngunit inaasahan ang isang epekto na katulad ng nakikita sa ACE inhibitors.

5.6 Dual Blockade ng Renin-Angiotensin-Aldosterone System
Telmisartan
Bilang resulta ng pagsugpo sa sistema ng renin-angiotensin-aldosterone, ang mga pagbabago sa pag-andar ng bato (kabilang ang talamak na pagkabigo sa bato) ay naiulat. Ang dual blockade ng renin-
angiotensin-aldosterone system (hal., sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ACE-inhibitor sa isang angiotensin II receptor antagonist) ay dapat magsama ng malapit na pagsubaybay sa renal function.

Ang pagsubok sa ONTARGET ay nagpatala ng 25,620 mga pasyente ≥55 taong gulang na may atherosclerotic disease o diabetes na may pinsala sa end-organ, randomized ang mga ito sa telmisartan 
lamang, ramipril lamang, o kumbinasyon, at sinundan sila ng median na 56 na buwan. Ang mga pasyente na tumatanggap ng kumbinasyon ng telmisartan at ramipril ay hindi nakakuha ng anumang 
karagdagang benepisyo kumpara sa monotherapy, ngunit nakaranas ng mas mataas na saklaw ng renal dysfunction (halimbawa, acute renal failure) kumpara sa mga grupo na tumatanggap ng 
telmisartan lamang o ramipril lamang. Ang sabay-sabay na paggamit ng telmisartan at ramipril ay hindi inirerekomenda.

5.7 Panganib ng Myocardial Infarction o Nadagdagang Angina 
Amlodipine
Karaniwan, ang mga pasyente, lalo na ang mga may malubhang obstructive coronary artery disease, ay nakabuo ng dokumentadong pagtaas ng dalas, tagal o kalubhaan ng angina o 
acute myocardial infarction sa pagsisimula ng calcium channel blocker therapy o sa oras ng pagtaas ng dosis. Ang mekanismo ng epekto na ito ay hindi pa naipaliwanag.

5.8 Pagkabigo sa Puso

Amlodipine
Maingat na subaybayan ang mga pasyente na may pagkabigo sa puso.

Ang Amlodipine (5-10 mg bawat araw) ay pinag-aralan sa isang pagsubok na kinokontrol ng placebo ng 1153 mga pasyente na may NYHA Class III o IV na pagpalya ng puso sa mga matatag na dosis ng ACE 
inhibitor, digoxin, at diuretics. Ang follow-up ay hindi bababa sa 6 na buwan, na may average na humigit-kumulang 14 na buwan. Walang pangkalahatang masamang epekto sa survival o cardiac morbidity 
(tulad ng tinukoy ng arrhythmia na nagbabanta sa buhay, talamak na myocardial infarction, o ospital para sa lumalalang pagpalya ng puso). Ang Amlodipine ay inihambing sa placebo sa apat na 8 12 linggong 
pag-aaral ng mga pasyente na may NYHA class II/III na pagpalya ng puso, na kinasasangkutan ng kabuuang 697 mga pasyente. Sa mga pag-aaral na ito, walang katibayan ng paglala ng pagpalya ng puso 
batay sa mga sukat ng pagpapahintulot sa ehersisyo, pag-uuri ng NYHA, mga sintomas, o LVEF. Sa pag-aaral ng PRAISE-2, 1654 na mga pasyente na may NYHA class III (80%) o IV (20%) na pagkabigo sa puso 
nang walang katibayan ng pinagbabatayan na ischemic disease, sa mga stable na dosis ng ACE inhibitor (99%), digitalis (99%), at diuretics (99%) ay randomized 1:1 upang makatanggap ng placebo o 
amlodipine at sinundan ng average na 33 buwan. Bagama't walang makabuluhang pagkakaiba sa istatistika sa pagitan ng amlodipine at placebo sa pangunahing endpoint ng lahat ng sanhi ng pagkamatay 
(95% na limitasyon ng kumpiyansa mula 8% na pagbawas hanggang 29% na pagtaas sa amlodipine), mayroong higit pang mga ulat ng pulmonary edema sa mga pasyente sa amlodipine.

6
6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

MGA MASAMANG REAKSIYON

Dahil ang mga klinikal na pag-aaral ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga adverse reaction rate na naobserbahan sa mga klinikal na pag-aaral ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ikumpara sa mga rate sa 

mga klinikal na pag-aaral ng isa pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa pagsasanay.
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Mga TWYNSTA Tablet
Ang kasabay na paggamit ng telmisartan at amlodipine ay nasuri para sa kaligtasan sa higit sa 3700 mga pasyente na may hypertension; humigit-kumulang 1900 sa mga pasyenteng ito ang nalantad nang 
hindi bababa sa 6 na buwan at mahigit 160 sa mga pasyenteng ito ang nalantad nang hindi bababa sa isang taon. Ang mga salungat na reaksyon sa pangkalahatan ay banayad at lumilipas sa likas na 
katangian at madalang na nangangailangan ng paghinto ng therapy.

Sa pag-aaral ng factorial na disenyo na kontrolado ng placebo, ang populasyon na ginagamot sa kumbinasyon ng telmisartan at amlodipine ay may average na edad na 53 taon at kasama ang 
humigit-kumulang 50% na lalaki, 79% ay Caucasian, 17% Blacks, at 4% Asians. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng mga dosis mula 20/2.5 mg hanggang 80/10 mg pasalita, isang beses araw-araw.

Ang dalas ng masamang reaksyon ay hindi nauugnay sa kasarian, edad, o lahi.

Ang mga salungat na reaksyon na naganap sa placebo-controlled factorial design trial sa ≥2% ng mga pasyente na ginagamot sa TWYNSTA at sa mas mataas na saklaw sa TWYNSTAtreated na 
mga pasyente (n=789) kaysa sa mga pasyenteng ginagamot sa placebo (n=46) ay peripheral edema (4.8). % vs 0%), pagkahilo (3.0% vs 2.2%), clinically meaningful orthostatic hypotension 
(tinukoy bilang pagbaba ng DBP >10 mmHg at/o pagbaba ng SBP >20 mmHg) (6.3% vs 4.3%), at pananakit ng likod (2.2% vs 0%). Bilang karagdagan, ang iba pang masamang reaksyon na 
naganap sa higit sa 1% ng mga pasyente na ginagamot sa TWYNSTA tablets (n=789) ay pagkahilo (2.0% vs 2.2% sa placebo) at sakit ng ulo (1.4% vs 4.3% sa placebo).

Sa pagsubok ng factorial na disenyo na kinokontrol ng placebo, ang paghinto dahil sa masamang mga kaganapan ay naganap sa 2.2% ng lahat ng mga cell ng paggamot ng mga pasyente sa mga 
pasyenteng ginagamot sa telmisartan/amlodipine at sa 4.3% sa grupong ginagamot sa placebo. Ang pinakakaraniwang dahilan para sa paghinto ng therapy sa TWYNSTA tablets ay peripheral edema, 
pagkahilo, at hypotension (bawat ≤0.5%).

Ang peripheral edema ay isang kilala, nakadepende sa dosis na masamang reaksyon ng amlodipine, ngunit hindi ng telmisartan. Sa pag-aaral ng factorial na disenyo, ang saklaw ng peripheral edema sa 
loob ng 8 linggo, randomized, double-blind na panahon ng paggamot ay pinakamataas sa amlodipine 10 mg monotherapy. Ang insidente ay kapansin-pansing mas mababa kapag ang telmisartan ay 
ginamit kasama ng amlodipine 10 mg.

Talahanayan 1: Insidence ng Peripheral Edema Sa 8 Linggo na Panahon ng Paggamot

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
Ang Telmisartan ay nasuri para sa kaligtasan sa higit sa 3700 mga pasyente, kabilang ang 1900 na ginagamot sa loob ng higit sa 6 na buwan at higit sa 1300 para sa higit sa isang taon. Ang mga 
masamang karanasan sa pangkalahatan ay banayad at lumilipas sa likas na katangian at madalang lamang na nangangailangan ng pagtigil ng therapy.

Sa mga pagsubok na kinokontrol ng placebo na kinasasangkutan ng 1041 mga pasyente na ginagamot sa iba't ibang mga dosis ng telmisartan (20-160 mg) monotherapy hanggang sa 12 linggo, ang isang pangkalahatang saklaw ng mga salungat 

na kaganapan ay katulad ng mga pasyente na ginagamot sa placebo.

Ang mga salungat na kaganapan na nagaganap sa isang saklaw ng ≥1% sa mga pasyente na ginagamot sa telmisartan at sa isang mas mataas na rate kaysa sa mga pasyente na ginagamot sa placebo, anuman ang 

kanilang sanhi ng kaugnayan, ay ipinakita sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2: Mga Salungat na Pangyayari na Nangyayari sa Isang Insidente na ≥1% sa Mga Pasyenteng Ginagamot sa Telmisartan at sa Mas Mataas na Rate kaysa sa Mga Pasyenteng Ginamot sa Placebo

Telmisartan
n=1455
%

Placebo
n=380
%

Impeksyon sa itaas na respiratory tract 7 6
Sakit sa likod 3 1
Sinusitis 3 2
Pagtatae 3 2
Pharyngitis 1 0

Bilang karagdagan sa mga salungat na kaganapan sa talahanayan, ang mga sumusunod na kaganapan ay naganap sa rate na ≥1% ngunit hindi bababa sa bilang ng madalas sa pangkat ng placebo: mga sintomas tulad ng 

trangkaso, dyspepsia, myalgia, impeksyon sa ihi, pananakit ng tiyan, sakit ng ulo, pagkahilo, pananakit, pagkapagod, pag-ubo, hypertension, pananakit ng dibdib, pagduduwal, at peripheral edema. Ang paghinto ng therapy dahil 

sa masamang mga kaganapan ay kinakailangan sa 2.8% ng 1455 mga pasyente na ginagamot ng telmisartan tablet at 6.1% ng 380 na mga pasyente ng placebo sa mga klinikal na pagsubok na kinokontrol ng placebo.

Ang saklaw ng mga salungat na kaganapan ay hindi nauugnay sa dosis at hindi nauugnay sa kasarian, edad, o lahi ng mga pasyente.

Ang saklaw ng ubo na naganap sa telmisartan sa 6 na pagsubok na kinokontrol ng placebo ay kapareho ng nabanggit para sa mga pasyenteng ginagamot ng placebo (1.6%).

Bilang karagdagan sa mga nakalista sa itaas, ang mga salungat na kaganapan na naganap sa >0.3% ng 3500 mga pasyente na ginagamot ng telmisartan monotherapy sa mga kontrolado o bukas na mga pagsubok ay 

nakalista sa ibaba. Hindi matukoy kung ang mga kaganapang ito ay sanhi ng kaugnayan sa mga telmisartan tablet:

Autonomic Nervous System:kawalan ng lakas, nadagdagan ang pagpapawis, pamumula;Katawan sa Kabuuan:allergy, lagnat, pananakit ng binti, karamdaman;Cardiovascular:palpitation, 
dependent edema, angina pectoris, tachycardia, leg edema, abnormal ECG;CNS:insomnia, antok, sobrang sakit ng ulo, pagkahilo, paresthesia, hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan, 
hypoesthesia;Gastrointestinal:utot, paninigas ng dumi, kabag, pagsusuka, tuyong bibig, almuranas, gastroenteritis, enteritis, gastroesophageal reflux, sakit ng ngipin, hindi tiyak na 
gastrointestinal disorder;Metabolic:gout, hypercholesterolemia, diabetes mellitus;Musculoskeletal:arthritis, arthralgia, pulikat ng binti;Psychiatric:pagkabalisa, depresyon, nerbiyos;
Mekanismo ng Paglaban:impeksyon, impeksyon sa fungal, abscess, otitis media;Panghinga:hika, brongkitis, rhinitis, dyspnea, epistaxis;Balat: dermatitis, pantal, eksema, pruritus;Urinary:
dalas ng pag-ihi, cystitis;Vascular:sakit sa cerebrovascular; atMga Espesyal na Senses:abnormal na paningin, conjunctivitis, ingay sa tainga, sakit sa tainga.
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Sa mga paunang klinikal na pag-aaral, isang kaso ng angioedema ang naiulat (kabilang sa kabuuang 3781 mga pasyenteng ginagamot).

Mga Natuklasan sa Klinikal na Laboratory

Sa mga klinikal na pagsubok na kinokontrol ng placebo, ang mga pagbabagong nauugnay sa klinikal sa karaniwang mga parameter ng pagsubok sa laboratoryo ay bihirang nauugnay sa pangangasiwa ng mga telmisartan tablet. 
Hemoglobin:Ang isang mas mataas sa 2 g/dL na pagbaba sa hemoglobin ay naobserbahan sa 0.8% na mga pasyente ng telmisartan kumpara sa 0.3% na mga pasyente ng placebo. Walang pasyente ang tumigil sa therapy dahil sa 

anemia.

Creatinine:Ang isang 0.5 mg/dL na pagtaas o mas mataas sa creatinine ay naobserbahan sa 0.4% na mga pasyente ng telmisartan kumpara sa 0.3% na mga pasyente ng placebo. Isang pasyenteng ginagamot sa telmisartan ang 

huminto sa therapy dahil sa pagtaas ng creatinine at blood urea nitrogen.

Mga Enzyme sa Atay:Ang mga paminsan-minsang pagtaas ng mga kemikal sa atay ay nangyari sa mga pasyente na ginagamot ng telmisartan; lahat ng minarkahang elevation ay naganap sa mas mataas na frequency na 

may placebo. Walang mga pasyenteng ginagamot sa telmisartan ang tumigil sa therapy dahil sa abnormal na paggana ng hepatic.

Amlodipine
Ang Amlodipine ay nasuri para sa kaligtasan sa higit sa 11,000 mga pasyente sa US at mga dayuhang klinikal na pagsubok. Karamihan sa mga salungat na reaksyon na iniulat sa panahon ng therapy na may 
amlodipine ay banayad o katamtamang kalubhaan. Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok na direktang naghahambing ng amlodipine (n=1730) sa mga dosis na hanggang 10 mg sa placebo (n=1250), ang 
paghinto ng amlodipine dahil sa mga salungat na reaksyon ay kinakailangan sa halos 1.5% lamang ng mga pasyenteng ginagamot sa amlodipine at hindi gaanong naiiba. mula sa nakikita sa mga pasyenteng 
ginagamot sa placebo (mga 1%). Ang pinakakaraniwang epekto ay sakit ng ulo at edema. Ang saklaw (%) ng mga side effect na naganap sa paraang nauugnay sa dosis ay ipinakita sa Talahanayan 3.

Talahanayan 3: Insidence (%) ng Dose-Related Adverse Effects na may Amlodipine sa Mga Dosis na 2.5 mg, 5.0 mg, at 10.0 mg o Placebo

Masamang Pangyayari Amlodipine 2.5 mg
n=275
%

Amlodipine 5.0 mg
n=296
%

Amlodipine 10.0 mg
n=268
%

Placebo
n=520
%

Edema 1.8 3.0 10.8 0.6
Pagkahilo 1.1 3.4 3.4 1.5
Namumula 0.7 1.4 2.6 0.0
Palpitations 0.7 1.4 4.5 0.6

Ang iba pang masamang karanasan na hindi malinaw na nauugnay sa dosis ngunit naiulat na may saklaw na higit sa 1% sa mga klinikal na pagsubok na kinokontrol ng placebo ay ipinakita sa 
Talahanayan 4.

Talahanayan 4: Insidente (%) ng Mga Salungat na Epekto na Hindi Malinaw na May Kaugnayan sa Dosis ngunit Iniulat sa Isang Insidente na >1% sa Mga Klinikal na Pagsubok na Kinokontrol ng Placebo

Masamang Pangyayari Amlodipine
n=1730
%

Placebo
n=1250
%

Sakit ng ulo 7.3 7.8
Pagkapagod 4.5 2.8
Pagduduwal 2.9 1.9
Sakit sa tiyan 1.6 0.3
Antok 1.4 0.6

Ang mga sumusunod na kaganapan ay naganap sa <1% ngunit >0.1% ng mga pasyente sa mga kinokontrol na klinikal na pagsubok o sa ilalim ng mga kondisyon ng bukas na mga pagsubok o karanasan sa marketing kung saan ang isang sanhi 

ng relasyon ay hindi tiyak; ang mga ito ay nakalista upang alertuhan ang manggagamot sa isang posibleng relasyon:

Cardiovascular:arrhythmia (kabilang ang ventricular tachycardia at atrial fibrillation), bradycardia, pananakit ng dibdib, hypotension, peripheral ischemia, syncope, tachycardia, postural 
dizziness, postural hypotension, vasculitis;Central at Peripheral Nervous System:hypoesthesia, neuropathy peripheral, paresthesia, panginginig, vertigo; Gastrointestinal:anorexia, paninigas 
ng dumi, dyspepsia,** dysphagia, pagtatae, utot, pancreatitis, pagsusuka, gingival hyperplasia;Pangkalahatan:reaksiyong alerdyi, asthenia,** pananakit ng likod, mainit na pamumula, 
karamdaman, pananakit, kahirapan, pagtaas ng timbang, pagbaba ng timbang;Musculoskeletal System:arthralgia, arthrosis, kalamnan cramps,** myalgia; Psychiatric:sexual dysfunction 
(lalaki** at babae), insomnia, nerbiyos, depression, abnormal na panaginip, pagkabalisa, depersonalization;Sistema ng paghinga: dyspnea,** epistaxis;Balat at Mga Appendage:angioedema, 
erythema multiforme, pruritus,** rash,** rash erythematous, rash maculopapular;Mga Espesyal na Senses:abnormal na paningin, conjunctivitis, diplopia, sakit sa mata, ingay sa tainga;
Urinary System:dalas ng pag-ihi, sakit sa pag-ihi, nocturia;Autonomic Nervous System:tuyong bibig, nadagdagan ang pagpapawis;Metabolic at Nutritional:hyperglycemia, uhaw;Hemopoietic:
leukopenia, purpura, thrombocytopenia.
* * Ang mga kaganapang ito ay naganap sa mas mababa sa 1% sa mga pagsubok na kinokontrol ng placebo, ngunit ang saklaw ng mga side effect na ito ay nasa pagitan ng 1% at 2% sa lahat ng maramihang pag-aaral ng dosis.

Ang mga sumusunod na pangyayari ay naganap sa <0.1% ng mga pasyente: cardiac failure, pulse irregularity, extrasystoles, skin discoloration, urticaria, skin dryness, alopecia, 
dermatitis, muscle weakness, twitching, ataxia, hypertonia, migraine, cold and clammy skin, apathy, agitation , amnesia, gastritis, tumaas na gana, maluwag na dumi, ubo, rhinitis, 
dysuria, polyuria, parosmia, perversion sa panlasa, abnormal na visual accommodation, at xerophthalmia.

Ang iba pang mga reaksyon ay nangyari nang paminsan-minsan at hindi maaaring makilala sa mga gamot o kasabay na mga estado ng sakit tulad ng myocardial infarction at angina.

Ang Amlodipine ay hindi nauugnay sa mga klinikal na makabuluhang pagbabago sa mga nakagawiang pagsusuri sa laboratoryo. Walang mga pagbabagong nauugnay sa klinikal na nabanggit sa serum 
potassium, serum glucose, kabuuang triglycerides, kabuuang kolesterol, HDL cholesterol, uric acid, blood urea nitrogen, o creatinine.

Ang Amlodipine ay ligtas na ginagamit sa mga pasyente na may talamak na nakahahawang sakit sa baga, well-compensated na congestive heart failure, coronary artery disease, peripheral 
vascular disease, diabetes mellitus, at abnormal na lipid profile.

Ang mga masamang reaksyon na iniulat para sa amlodipine para sa mga indikasyon maliban sa hypertension ay maaaring matagpuan sa impormasyon sa pagrereseta para sa Norvasc®.

6.2 Karanasan sa Postmarketing
Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng post-approval na paggamit ng telmisartan o amlodipine. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa a
populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na matantya nang mapagkakatiwalaan ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga. Ang mga desisyon na 
isama ang mga reaksyong ito sa pag-label ay karaniwang batay sa isa o higit pa sa mga sumusunod na salik: (1) kabigatan ng reaksyon, (2) dalas ng pag-uulat, o (3) lakas ng sanhi ng koneksyon sa 
telmisartan o amlodipine.
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Telmisartan
Ang pinaka-madalas na kusang naiulat na mga kaganapan ay kinabibilangan ng: sakit ng ulo, pagkahilo, asthenia, pag-ubo, pagduduwal, pagkapagod, kahinaan, edema, edema ng mukha, edema sa ibabang 
paa, angioneurotic edema, urticaria, hypersensitivity, pagtaas ng pagpapawis, pamumula ng balat, pananakit ng dibdib, atrial fibrillation, congestive pagpalya ng puso, myocardial infarction, pagtaas ng 
presyon ng dugo, paglala ng hypertension, hypotension (kabilang ang postural hypotension), hyperkalemia, syncope, dyspepsia, pagtatae, pananakit, impeksyon sa ihi, erectile dysfunction, pananakit ng likod, 
pananakit ng tiyan, kalamnan cramps (kabilang ang mga cramp ng binti) , myalgia, bradycardia, eosinophilia, thrombocytopenia, tumaas ang uric acid, abnormal na hepatic function/liver disorder, renal 
impairment kabilang ang acute renal failure, anemia, at tumaas na CPK, anaphylactic reaction, at pananakit ng tendon (kabilang ang tendonitis, tenosynovitis).

Ang mga bihirang kaso ng rhabdomyolysis ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng angiotensin II receptor blockers, kabilang ang telmisartan.

Amlodipine
Ang gynecomastia ay madalang na naiulat at ang sanhi ng relasyon ay hindi tiyak. Ang jaundice at hepatic enzyme elevation (karamihan ay pare-pareho sa cholestasis o hepatitis), sa 
ilang mga kaso na sapat na malubha upang mangailangan ng ospital, ay naiulat na may kaugnayan sa paggamit ng amlodipine.

7
7.1 Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot sa mga TWYNSTA Tablet

Ang mga pharmacokinetics ng amlodipine at telmisartan ay hindi binabago kapag ang mga gamot ay sabay na pinangangasiwaan.

INTERAKSYON SA DROGA

Walang mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga na isinagawa kasama ang mga tabletang TWYNSTA at iba pang mga gamot, bagama't isinagawa ang mga pag-aaral sa mga indibidwal na sangkap ng amlodipine at 

telmisartan ng mga tabletang TWYNSTA, tulad ng inilarawan sa ibaba:

7.2 Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga sa Telmisartan

Digoxin:Kapag ang telmisartan ay sabay-sabay na pinangangasiwaan ng digoxin, ang median na pagtaas sa digoxin peak plasma concentration (49%) at sa trough concentration (20%) ay naobserbahan. 
Samakatuwid, inirerekomenda na subaybayan ang mga antas ng digoxin kapag sinisimulan, inaayos, at itinigil ang telmisartan upang maiwasan ang posibleng over-o underdigitalization.

Lithium:Ang nababaligtad na pagtaas sa serum lithium concentrations at toxicity ay naiulat sa sabay-sabay na pangangasiwa ng lithium kasama ang angiotensin II receptor antagonists 
kabilang ang telmisartan. Samakatuwid, subaybayan ang mga antas ng serum lithium sa sabay na paggamit.

Ramipril at Ramiprilat:Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng telmisartan 80 mg isang beses araw-araw at ramipril 10 mg isang beses araw-araw sa malusog na mga paksa ay nagpapataas ng steady-state Cmax

at AUC ng ramipril 2.3- at 2.1-fold, ayon sa pagkakabanggit, at Cmaxat AUC ng ramiprilat 2.4- at 1.5-fold, ayon sa pagkakabanggit. Sa kaibahan, si Cmaxat AUC ng telmisartan ay bumaba ng 31% at 16%, ayon sa 
pagkakabanggit. Kapag pinagsama ang telmisartan at ramipril, ang tugon ay maaaring mas malaki dahil sa posibleng mga additive pharmacodynamic effect ng pinagsamang gamot, at dahil din sa pagtaas 
ng pagkakalantad sa ramipril at ramiprilat sa pagkakaroon ng telmisartan. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng telmisartan at ramipril ay hindi inirerekomenda.

Iba pang mga Gamot:Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng telmisartan ay hindi nagresulta sa isang klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa acetaminophen, amlodipine, glyburide, simvastatin, 
hydrochlorothiazide, warfarin, o ibuprofen. Ang Telmisartan ay hindi na-metabolize ng cytochrome P450 system at walang epektosa vitrosa cytochrome P450 enzymes, maliban sa ilang pagsugpo sa CYP2C19. 
Hindi inaasahang makikipag-ugnayan ang Telmisartan sa mga gamot na pumipigil sa mga enzyme ng cytochrome P450; hindi rin inaasahang makikipag-ugnayan sa mga gamot na na-metabolize ng 
cytochrome P450 enzymes, maliban sa posibleng pagsugpo sa metabolismo ng mga gamot na na-metabolize ng CYP2C19.

7.3 Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot sa Amlodipine

Sa mga klinikal na pagsubok, ang amlodipine ay ligtas na pinangangasiwaan ng thiazide diuretics, beta-blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, long-acting nitrates, 
sublingual nitroglycerin, digoxin, warfarin, non-steroidal anti-inflammatory drugs, antibiotics, at oral hypoglycemic na gamot.

Ang mga sumusunod ay walang klinikal na nauugnay na epekto sa mga pharmacokinetics ng amlodipine: cimetidine, grapefruit juice, Maalox®, sildenafil.

Ang Amlodipine ay walang klinikal na nauugnay na epekto sa mga pharmacokinetics o pharmacodynamics ng mga sumusunod: atorvastatin, digoxin, warfarin.

8
8.1 Pagbubuntis
Teratogenic Effects,Mga Kategorya ng Pagbubuntis C (unang trimester) at D (pangalawa at ikatlong trimester).Tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1).

GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.3 Mga Inang nagpapasuso

Telmisartan
Hindi alam kung ang telmisartan ay excreted sa gatas ng tao, ngunit ang telmisartan ay ipinakita na naroroon sa gatas ng mga lactating na daga. Dahil sa potensyal para sa 
masamang epekto sa nursing infant, magpasya kung ihihinto ang pag-aalaga o ihinto ang gamot, na isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina.

Amlodipine
Hindi alam kung ang amlodipine ay excreted sa gatas ng tao. Sa kawalan ng impormasyong ito, inirerekumenda na ihinto ang pag-aalaga habang ibinibigay ang 
amlodipine.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng TWYNSTA sa mga pediatric na pasyente ay hindi pa naitatag.

8.5 Paggamit ng Geriatric

Mga TWYNSTA Tablet
Sa kabuuang bilang ng 3282 na hypertensive na pasyente na tumatanggap ng kumbinasyon ng telmisartan/amlodipine sa mga klinikal na pag-aaral, 605 (18%) na mga pasyente ay 65 taong gulang o mas matanda at sa mga ito, 

88 (3%) na mga pasyente ay 75 taong gulang at mas matanda. Walang pangkalahatang pagkakaiba sa pagiging epektibo o kaligtasan ng mga TWYNSTA tablet na naobserbahan sa populasyon ng pasyenteng ito.

Telmisartan
Sa kabuuang bilang ng mga pasyente na tumatanggap ng telmisartan sa mga klinikal na pag-aaral, 551 (18.6%) ay 65 hanggang 74 taong gulang at 130 (4.4%) ay 75 taong gulang at mas matanda. Walang pangkalahatang 

pagkakaiba sa pagiging epektibo at kaligtasan ang naobserbahan sa mga pasyenteng ito kumpara sa mas batang mga pasyente at ang iba pang naiulat na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga pagkakaiba sa mga tugon 

sa pagitan ng mga matatanda at mas bata na mga pasyente, ngunit ang mas mataas na sensitivity ng ilang mga matatandang indibidwal ay hindi maaaring maalis.

Amlodipine
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Ang mga klinikal na pag-aaral ng amlodipine besylate tablets ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga subject na may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mas batang mga subject. Ang iba pang 

naiulat na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga pagkakaiba sa mga tugon sa pagitan ng mga matatanda at mas batang pasyente. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matandang pasyente ay dapat 

maging maingat, kadalasan ay nagsisimula sa mababang dulo ng hanay ng dosing, na sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa 

gamot. Ang mga matatandang pasyente ay nabawasan ang clearance ng amlodipine na nagreresulta sa pagtaas ng AUC na humigit-kumulang 40-60%, at maaaring kailanganin ang isang mas mababang paunang dosis. Dahil ang 

mga pasyente na may edad na 75 at mas matanda ay nabawasan ang clearance ng amlodipine, simulan ang amlodipine o magdagdag ng amlodipine 2.5 mg sa telmisartan. Ang pinakamababang dosis ng TWYNSTA ay 40/5 mg; 

samakatuwid, ang paunang therapy na may TWYNSTA tablets ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng 75 taong gulang at mas matanda [tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.5)].

8.6 Hepatic Insufficiency
Subaybayan nang mabuti at dahan-dahang mag-uptitrate sa mga pasyenteng may biliary obstructive disorder o hepatic insufficiency [tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2) at Mga Babala at Pag-iingat 
(5.3)]. Dahil ang mga pasyente na may kapansanan sa hepatic ay nabawasan ang clearance ng amlodipine, simulan ang amlodipine o magdagdag ng amlodipine 2.5 mg sa telmisartan. Ang 
pinakamababang dosis ng TWYNSTA ay 40/5 mg; samakatuwid, ang paunang therapy na may TWYNSTA tablets ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay [tingnan ang Dosis 
at Pangangasiwa (2.5)].

8.7 Lahi
Ang laki ng pagbaba ng presyon ng dugo sa mga itim na pasyente ay lumapit na naobserbahan sa mga hindi itim na pasyente ngunit ang bilang ng mga itim na pasyente ay limitado (237 sa 1461 na mga 
pasyente).

10
Telmisartan
Ang limitadong data ay magagamit patungkol sa labis na dosis sa mga tao. Ang pinaka-malamang na pagpapakita ng labis na dosis sa mga tablet ng telmisartan ay hypotension, pagkahilo, at tachycardia; 
bradycardia ay maaaring mangyari mula sa parasympathetic (vagal) stimulation. Kung ang sintomas na hypotension ay dapat mangyari, ang suportang paggamot ay dapat na simulan. Ang Telmisartan ay 
hindi inalis sa pamamagitan ng hemodialysis.

OVERDOSAGE

Amlodipine
Ang mga solong oral na dosis ng amlodipine maleate na katumbas ng 40 mg/kg at 100 mg/kg amlodipine sa mga daga at daga, ayon sa pagkakabanggit, ay nagdulot ng pagkamatay. Mga solong oral na dosis na katumbas ng 4 o 

higit pang mg/kg amlodipine sa mga aso (11 o higit pang beses ang maximum na inirerekomendang dosis ng tao sa isang mg/m2batayan) na nagdulot ng isang markadong peripheral vasodilation at hypotension.

Ang labis na dosis ay maaaring inaasahan na magdulot ng labis na peripheral vasodilation na may markang hypotension. Sa mga tao, limitado ang karanasan sa sinadyang labis na dosis ng 
amlodipine. Kasama sa mga ulat ng sinadyang overdosage ang isang pasyente na nakainom ng 250 mg at walang sintomas at hindi naospital; isa pang (120 mg) na naospital ay sumailalim sa 
gastric lavage at nanatiling normotensive; ang pangatlo (105 mg) ay naospital at nagkaroon ng hypotension (90/50 mmHg) na naging normal kasunod ng pagpapalawak ng plasma. Ang isang 
kaso ng aksidenteng labis na dosis ng gamot ay naitala sa isang 19 na buwang gulang na lalaki na nakainom ng 30 mg amlodipine (mga 2 mg/kg). Sa panahon ng pagtatanghal ng emergency 
room, ang mga mahahalagang palatandaan ay matatag na walang katibayan ng hypotension, ngunit isang rate ng puso na 180 bpm. Ipecac ay pinangangasiwaan 3.

Kung ang napakalaking labis na dosis ay dapat mangyari, ang aktibong pagsubaybay sa puso at paghinga ay dapat na simulan. Ang mga madalas na pagsukat ng presyon ng dugo ay mahalaga. Kung mangyari ang hypotension, 

ang suporta sa cardiovascular kabilang ang pagtaas ng mga paa't kamay at ang maingat na pangangasiwa ng mga likido ay dapat na simulan. Kung ang hypotension ay nananatiling hindi tumutugon sa mga konserbatibong 

hakbang na ito, ang pangangasiwa ng mga vasopressor (tulad ng phenylephrine) ay dapat isaalang-alang nang may pansin sa dami ng sirkulasyon at paglabas ng ihi. Maaaring makatulong ang intravenous calcium gluconate na 

baligtarin ang mga epekto ng calcium entry blockade. Dahil ang amlodipine ay lubos na nakagapos sa protina, malamang na hindi makikinabang ang hemodialysis.

11
Ang TWYNSTA ay isang nakapirming kumbinasyon ng dosis ng telmisartan at amlodipine.

PAGLALARAWAN

Ang mga TWYNSTA tablet ay naglalaman ng telmisartan, isang non-peptide angiotensin II receptor (uri AT1) antagonist. Ang Telmisartan ay puti hanggang bahagyang madilaw na solid. Ito ay halos hindi 
matutunaw sa tubig at nasa hanay ng pH na 3 hanggang 9, bahagyang natutunaw sa malakas na acid (maliban sa hindi matutunaw sa hydrochloric acid), at natutunaw sa malakas na base. Ang Telmisartan ay 
inilarawan sa kemikal bilang 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl [2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-[1,1'-biphenyl] -2-carboxylic acid. Ang empirical formula nito ay C33H30N4O2at ang structural formula nito ay:

CH3

N CH3

N N
O OH

N
CH

3

Ang mga TWYNSTA tablet ay naglalaman ng besylate salt ng amlodipine, isang dihydropyridine calcium-channel blocker (CCB). Ang Amlodipine besylate ay isang puti hanggang maputlang dilaw na mala-kristal 
na pulbos, bahagyang natutunaw sa tubig at bahagyang natutunaw sa ethanol. Ang kemikal na pangalan ng Amlodipine besylate ay 3-Ethyl-5-methyl(4RS)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2 chlorophenyl)-6-
methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzenesulphonate . Ang empirical formula nito ay C20H25ClN2O5•C6H6O3S at ang structural formula nito ay:
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Ang mga TWYNSTA tablet ay binuo sa apat na lakas para sa oral administration na may kumbinasyon ng amlodipine besylate, katumbas ng 5 mg o 10 mg o amlodipine 
freebase, na may 40 mg, o 80 mg o telmisartan na ibinigay sa sumusunod na apat na kumbinasyon: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg, at 80/10 mg.

Ang mga tablet ng TWYNSTA ay naglalaman din ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: sodium hydroxide, povidone, meglumine, sorbitol, magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, pregelatinized starch, corn starch, colloidal silicon dioxide, ferric oxide black, ferric oxide yellow at FD&C blue #1.

Ang mga TWYNSTA tablet ay hygroscopic at nangangailangan ng proteksyon mula sa kahalumigmigan.

Ang mga TWYNSTA tablet ay nangangailangan ng proteksyon mula sa liwanag.

12
12.1 Mekanismo ng Pagkilos

CLINICAL PHARMACOLOGY

Telmisartan
Ang Angiotensin II ay nabuo mula sa angiotensin I sa isang reaksyon na na-catalyze ng angiotensin-converting enzyme (ACE, kininase II). Ang Angiotensin II ay ang pangunahing ahente ng pressor ng renin-
angiotensin system, na may mga epekto na kinabibilangan ng vasoconstriction, stimulation ng synthesis at release ng aldosterone, cardiac stimulation, at renal reabsorption ng sodium. Hinaharang ng 
Telmisartan ang vasoconstrictor at aldosterone-secreting effect ng angiotensin II sa pamamagitan ng piling pagharang sa pagbubuklod ng angiotensin II sa AT.1receptor sa maraming tissue, tulad ng vascular 
smooth na kalamnan at adrenal gland. Ang pagkilos nito ay samakatuwid ay independiyente sa mga landas para sa synthesis ng angiotensin II.

Mayroon ding AT2receptor na matatagpuan sa maraming mga tisyu, ngunit AT2ay hindi kilala na nauugnay sa cardiovascular homeostasis. Ang Telmisartan ay may higit na higit na 
pagkakaugnay (>3,000 tiklop) para sa AT1receptor kaysa sa AT2receptor.

Ang blockade ng renin-angiotensin system na may ACE inhibitors, na pumipigil sa biosynthesis ng angiotensin II mula sa angiotensin I, ay malawakang ginagamit sa paggamot ng hypertension. Pinipigilan 
din ng mga inhibitor ng ACE ang pagkasira ng bradykinin, isang reaksyon na na-catalyze din ng ACE. Dahil hindi pinipigilan ng telmisartan ang ACE (kininase II), hindi ito nakakaapekto sa tugon sa 
bradykinin. Kung ang pagkakaibang ito ay may klinikal na kaugnayan ay hindi pa alam. Ang Telmisartan ay hindi nagbubuklod o humaharang sa iba pang mga receptor ng hormone o mga channel ng ion na 
kilala na mahalaga sa regulasyon ng cardiovascular.

Ang blockade ng angiotensin II receptor ay pumipigil sa negatibong feedback ng regulatory ng angiotensin II sa pagtatago ng renin, ngunit ang nagresultang pagtaas ng aktibidad ng renin ng plasma at 
ang mga antas ng sirkulasyon ng angiotensin II ay hindi nagtagumpay sa epekto ng telmisartan sa presyon ng dugo.

Amlodipine
Ang Amlodipine ay isang dihydropyridine calcium channel blocker na pumipigil sa transmembrane influx ng mga calcium ions sa vascular smooth muscle at cardiac muscle. Iminumungkahi ng pang-
eksperimentong data na ang amlodipine ay nagbubuklod sa parehong dihydropyridine at nondihydropyridine na nagbubuklod na mga site. Ang mga contractile na proseso ng cardiac muscle at vascular 
smooth muscle ay nakasalalay sa paggalaw ng extracellular calcium ions sa mga cell na ito sa pamamagitan ng mga partikular na ion channel. Pinipigilan ng Amlodipine ang pag-agos ng calcium ion sa mga 
lamad ng cell, na may mas malaking epekto sa mga selula ng makinis na kalamnan ng vascular kaysa sa mga selula ng kalamnan ng puso. Maaaring matukoy ang mga negatibong inotropic effect sa vitro
ngunit ang gayong mga epekto ay hindi nakita sa mga buo na hayop sa mga therapeutic dose. Ang serum calcium concentration ay hindi apektado ng amlodipine. Sa loob ng physiologic pH range, ang 
amlodipine ay isang ionized compound (pKa=8.6), at ang kinetic interaction nito sa calcium channel receptor ay nailalarawan sa pamamagitan ng unti-unting rate ng pagkakaugnay at dissociation sa receptor 
binding site, na nagreresulta sa unti-unting simula ng epekto.

Ang Amlodipine ay isang peripheral arterial vasodilator na direktang kumikilos sa vascular smooth na kalamnan upang maging sanhi ng pagbawas sa peripheral vascular resistance at pagbaba sa presyon ng 
dugo.

12.2 Pharmacodynamics
Mga TWYNSTA Tablet
Ang mga tabletang TWYNSTA ay napatunayang mabisa sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang TWYNSTA ay kumbinasyon ng dalawang gamot na may mga katangian ng antihypertensive: isang 
dihydropyridine calcium antagonist (calcium ion antagonist o slow-channel blocker), amlodipine besylate, at isang angiotensin II receptor blocker, telmisartan.

Parehong telmisartan at amlodipine, nagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbabawas ng peripheral resistance ngunit sa pamamagitan ng mga pantulong na mekanismo.

Telmisartan
Sa mga normal na boluntaryo, ang isang dosis ng telmisartan na 80 mg ay pumipigil sa tugon ng pressor sa isang intravenous infusion ng angiotensin II ng humigit-kumulang 90% sa pinakamataas na konsentrasyon ng plasma na 

may humigit-kumulang 40% na pagsugpo na nagpapatuloy sa loob ng 24 na oras.

Ang konsentrasyon ng plasma ng angiotensin II at aktibidad ng renin sa plasma (PRA) ay tumaas sa isang paraan na umaasa sa dosis pagkatapos ng solong pangangasiwa ng telmisartan sa mga 
malulusog na paksa at paulit-ulit na pangangasiwa sa mga pasyenteng hypertensive. Ang isang beses araw-araw na pangangasiwa ng hanggang sa 80 mg telmisartan sa malusog na mga paksa ay hindi 
nakakaimpluwensya sa mga konsentrasyon ng aldosteron sa plasma. Sa maraming pag-aaral ng dosis sa mga pasyenteng hypertensive, walang mga klinikal na makabuluhang pagbabago sa electrolytes 
(serum potassium o sodium), o sa metabolic function (kabilang ang mga antas ng serum ng kolesterol, triglycerides, HDL, LDL, glucose, o uric acid).
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Sa 30 mga pasyente ng hypertensive na may normal na renal function na ginagamot sa loob ng 8 linggo na may telmisartan 80 mg o telmisartan 80 mg kasama ng hydrochlorothiazide 12.5 
mg, walang mga klinikal na makabuluhang pagbabago mula sa baseline sa daloy ng dugo sa bato, glomerular filtration rate, filtration fraction, renovascular resistance, o creatinine 
clearance.

Amlodipine
Kasunod ng pangangasiwa ng therapeutic doses sa mga pasyenteng may hypertension, ang amlodipine ay gumagawa ng vasodilation na nagreresulta sa pagbaba ng supine at standing blood pressure. Ang mga pagbaba sa 

presyon ng dugo ay hindi sinamahan ng isang makabuluhang pagbabago sa rate ng puso o mga antas ng catecholamine sa plasma na may talamak na dosis. Bagaman ang talamak na intravenous administration ng amlodipine 

ay nagpapababa ng arterial blood pressure at nagpapataas ng heart rate sa hemodynamic studies ng mga pasyente na may chronic stable angina, ang talamak na oral administration ng amlodipine sa mga klinikal na pagsubok 

ay hindi humantong sa mga klinikal na makabuluhang pagbabago sa rate ng puso o presyon ng dugo sa mga normotensive na pasyente na may angina.

Sa talamak na isang beses araw-araw na pangangasiwa, ang pagiging epektibo ng antihypertensive ay napanatili nang hindi bababa sa 24 na oras. Ang mga konsentrasyon ng plasma ay nauugnay sa epekto sa parehong mga bata 

at matatandang pasyente. Ang laki ng pagbawas sa presyon ng dugo sa amlodipine ay nakakaugnay din sa taas ng elevation ng pretreatment; kaya, ang mga indibidwal na may katamtamang hypertension (diastolic pressure 105–

114 mmHg) ay may humigit-kumulang 50% na mas mataas na tugon kaysa sa mga pasyenteng may banayad na hypertension (diastolic pressure 90–104 mmHg). Ang mga normotensive na paksa ay nakaranas ng walang klinikal na 

makabuluhang pagbabago sa presyon ng dugo (+1/-2 mmHg).

Sa mga pasyente ng hypertensive na may normal na pag-andar ng bato, ang mga therapeutic na dosis ng amlodipine ay nagresulta sa pagbaba sa renal vascular resistance at isang pagtaas sa glomerular 
filtration rate at epektibong renal plasma flow nang walang pagbabago sa filtration fraction o proteinuria.

Tulad ng iba pang mga blocker ng channel ng calcium, ang mga hemodynamic na pagsukat ng cardiac function sa pahinga at sa panahon ng ehersisyo (o pacing) sa mga pasyente na may normal na ventricular function na 

ginagamot sa amlodipine ay karaniwang nagpakita ng maliit na pagtaas sa cardiac index na walang makabuluhang impluwensya sa dP/dt o sa left ventricular. tapusin ang diastolic pressure o volume. Sa mga pag-aaral ng 

hemodynamic, ang amlodipine ay hindi nauugnay sa isang negatibong inotropic na epekto kapag pinangangasiwaan sa hanay ng therapeutic na dosis sa mga buo na hayop at tao, kahit na sabay-sabay na pinangangasiwaan ng 

mga beta-blockers sa tao. Ang mga katulad na natuklasan, gayunpaman, ay naobserbahan sa mga normal o well-compensated na mga pasyente na may heart failure na may mga ahente na nagtataglay ng makabuluhang 

negatibong inotropic effect.

Ang Amlodipine ay hindi nagbabago ng sinoatrial nodal function o atrioventricular conduction sa mga buo na hayop o tao. Sa mga pasyente na may talamak na stable angina, ang intravenous administration ng 10 mg ay hindi 

makabuluhang binago ang AH at HV conduction at sinus node recovery time pagkatapos ng pacing. Ang mga katulad na resulta ay nakuha sa mga pasyente na tumatanggap ng amlodipine at magkakasabay na beta-blockers. Sa 

mga klinikal na pag-aaral kung saan ang amlodipine ay pinangangasiwaan kasama ng mga beta-blockers sa mga pasyente na may alinman sa hypertension o angina, walang masamang epekto ng mga electrocardiographic na 

mga parameter ang naobserbahan. Sa mga klinikal na pagsubok sa mga pasyente ng angina lamang, ang amlodipine therapy ay hindi nagbago ng mga pagitan ng electrocardiographic o gumawa ng mas mataas na antas ng mga 

bloke ng AV.

Ang Amlodipine ay may mga indikasyon maliban sa hypertension na makikita sa insert na pakete ng Norvasc®.

12.3 Pharmacokinetics
Mga TWYNSTA Tablet
Ang mga pharmacokinetics ng amlodipine at telmisartan kapag pinagsama ay katulad ng mga pharmacokinetics ng amlodipine at telmisartan kapag pinangangasiwaan nang hiwalay.

Pagkatapos ng pagbibigay ng TWYNSTA 80/10 mg tablet na may mataas na taba na pagkain, ang kabuuang lugar sa ilalim ng plasma concentration-time curve (AUC) at Cmaxpara sa telmisartan ay 
bumaba ng humigit-kumulang 24% at 60%, ayon sa pagkakabanggit. Para sa amlodipine, AUC at Cmaxay hindi binago [tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)].

Telmisartan
Kasunod ng oral administration, ang pinakamataas na konsentrasyon (Cmax) ng telmisartan ay naabot sa 0.5-1 oras pagkatapos ng dosing. Bahagyang binabawasan ng pagkain ang bioavailability ng 
telmisartan, na may pagbawas sa lugar sa ilalim ng plasma concentration-time curve (AUC) na humigit-kumulang 6% na may 40 mg tablet at humigit-kumulang 20%   pagkatapos ng 160 mg na dosis. Ang 
ganap na bioavailability ng telmisartan ay nakasalalay sa dosis. Sa 40 at 160 mg ang bioavailability ay 42% at 58%, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga pharmacokinetics ng oral administration na telmisartan ay 
nonlinear sa hanay ng dosis na 20-160 mg, na may higit sa proporsyonal na pagtaas ng mga konsentrasyon sa plasma (Cmaxat AUC) na may pagtaas ng dosis. Ang Telmisartan ay nagpapakita ng bi-exponential 
decay kinetics na may terminal elimination half life na humigit-kumulang 24 na oras. Ang mga konsentrasyon sa plasma ng telmisartan na may isang beses araw-araw na dosis ay humigit-kumulang 10-25% ng 
pinakamataas na konsentrasyon sa plasma. Ang Telmisartan ay may index ng akumulasyon sa plasma na 1.5 hanggang 2.0 kapag paulit-ulit na isang beses araw-araw na dosis.

Amlodipine
Ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ng amlodipine ay naabot 6-12 oras pagkatapos ng pangangasiwa ng amlodipine lamang. Ang ganap na bioavailability ay tinatayang nasa pagitan ng 64% at 
90%. Ang bioavailability ng amlodipine ay hindi nababago ng pagkakaroon ng pagkain.

Ang pag-aalis ng amlodipine mula sa plasma ay biphasic na may terminal na kalahating buhay na humigit-kumulang 30-50 oras. Ang matatag na antas ng plasma ng amlodipine ay naabot pagkatapos ng 7-8 araw ng 

magkakasunod na pang-araw-araw na dosis.

Pamamahagi
Telmisartan
Ang Telmisartan ay lubos na nakagapos sa mga protina ng plasma (>99.5%), pangunahin ang albumin at α1- acid glycoprotein. Ang plasma protein binding ay pare-pareho sa hanay ng konsentrasyon na nakamit sa mga 

inirerekomendang dosis. Ang dami ng pamamahagi para sa telmisartan ay humigit-kumulang 500 litro na nagpapahiwatig ng karagdagang pagbubuklod ng tissue.

Amlodipine
Ang maliwanag na dami ng pamamahagi ng amlodipine ay 21 L/kg. Humigit-kumulang 93% ng umiikot na amlodipine ay nakatali sa mga protina ng plasma sa mga pasyenteng hypertensive.

Metabolismo at Pag-aalis 
Telmisartan
Kasunod ng alinman sa intravenous o oral administration ng14C-labeled telmisartan, karamihan sa ibinibigay na dosis (>97%) ay inalis nang hindi nagbabago sa mga feces sa pamamagitan ng biliary 
excretion; minutong halaga lamang ang natagpuan sa ihi (0.91% at 0.49% ng kabuuang radyaktibidad, ayon sa pagkakabanggit).

Ang Telmisartan ay na-metabolize sa pamamagitan ng conjugation upang bumuo ng isang pharmacologically inactive na acylglucuronide; ang glucuronide ng parent compound ay ang 
tanging metabolite na natukoy sa plasma at ihi ng tao. Pagkatapos ng isang dosis, ang glucuronide ay kumakatawan sa humigit-kumulang 11% ng sinusukat na radioactivity sa plasma. 
Ang cytochrome P450 isoenzymes ay hindi kasangkot sa metabolismo ng telmisartan.

Ang kabuuang clearance ng plasma ng telmisartan ay >800 mL/min. Ang kalahating buhay ng terminal at kabuuang clearance ay mukhang independiyente sa dosis.

Amlodipine
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Ang Amlodipine ay malawakan (humigit-kumulang 90%) na na-convert sa mga hindi aktibong metabolite sa pamamagitan ng hepatic metabolism na may 10% ng parent compound at 60% ng mga metabolite na pinalabas sa ihi.

Mga Espesyal na Populasyon

Kakulangan sa Bato
Telmisartan: Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may nabawasan na paggana ng bato. Ang Telmisartan ay hindi inalis mula sa dugo sa pamamagitan ng hemofiltration [tingnan ang Mga Babala at 
Pag-iingat (5.5)].

Amlodipine: Ang mga pharmacokinetics ng amlodipine ay hindi gaanong naiimpluwensyahan ng kapansanan sa bato. Ang mga pasyente na may kabiguan sa bato ay maaaring makatanggap ng karaniwang paunang dosis.

Hepatic Insufficiency
Telmisartan: Sa mga pasyente na may kakulangan sa hepatic, ang mga konsentrasyon ng plasma ng telmisartan ay tumaas, at ang ganap na bioavailability ay lumalapit sa 100% [tingnan ang Mga Babala 
at Pag-iingat (5.4) at Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.5)].

Amlodipine: Ang mga pasyente na may hepatic insufficiency ay nabawasan ang clearance ng amlodipine na nagresulta sa pagtaas ng AUC na humigit-kumulang 40% hanggang 60%. Samakatuwid, magsimula sa isang mababang 

paunang dosis ng amlodipine.

Kasarian
Ang mga konsentrasyon ng plasma ng telmisartan sa pangkalahatan ay 2-3 beses na mas mataas sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa mga klinikal na pagsubok, gayunpaman, walang makabuluhang pagtaas sa tugon ng 

presyon ng dugo o sa saklaw ng orthostatic hypotension na natagpuan sa mga kababaihan. Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis.

Mga Pasyenteng Geriatric

Telmisartan: Ang mga pharmacokinetics ng telmisartan ay hindi naiiba sa pagitan ng mga matatanda at mga mas bata sa 65 taong gulang [tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)].

Amlodipine: Ang mga matatandang pasyente ay nabawasan ang clearance ng amlodipine na nagresulta sa pagtaas ng AUC na humigit-kumulang 40% hanggang 60%. Samakatuwid, magsimula sa isang mababang paunang dosis 

ng amlodipine [tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.5)].

13
13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

NONCLINICAL TOXICOLOGY

Telmisartan
Walang katibayan ng carcinogenicity kapag ang telmisartan ay ibinibigay sa diyeta sa mga daga at daga nang hanggang 2 taon. Ang pinakamataas na dosis na ibinibigay sa mga daga (1000 mg/kg/araw) at 
daga (100 mg/kg/araw) ay, sa isang mg/m2batayan, mga 59 at 13 beses, ayon sa pagkakabanggit, ang maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD) ng telmisartan. Ang parehong mga dosis ay 
ipinakita upang magbigay ng average na systemic exposure sa telmisartan> 100 beses at> 25 beses, ayon sa pagkakabanggit, ang systemic exposure sa mga tao na tumatanggap ng MRHD (80 mg / araw).

Ang genotoxicity assays ay hindi nagpahayag ng anumang epektong nauugnay sa telmisartan sa alinman sa antas ng gene o chromosome. Kasama sa mga assay na ito ang bacterial mutagenicity test 
na may SalmonellaatE. coli(Ames), isang gene mutation test na may Chinese hamster V79 cells, isang cytogenetic test na may human lymphocytes, at isang mouse micronucleus test.

Walang mga epekto na nauugnay sa droga sa pagganap ng reproduktibo ng mga lalaki at babae na daga ang nabanggit sa 100 mg/kg/araw (ang pinakamataas na dosis na pinangangasiwaan), mga 13 
beses, sa isang mg/m2batayan, ang MRHD ng telmisartan. Ang dosis na ito sa daga ay nagresulta sa isang average na systemic exposure (telmisartan AUC bilang tinutukoy sa araw na 6 ng pagbubuntis) ng 
hindi bababa sa 50 beses ang average na systemic exposure sa mga tao sa MRHD (80 mg/araw).

Amlodipine
Ang mga daga at daga na ginagamot sa amlodipine maleate sa diyeta hanggang sa dalawang taon, sa mga konsentrasyon na kinakalkula upang magbigay ng pang-araw-araw na antas ng dosis na 0.5, 1.25, at 2.5 mg amlodipine/

kg/araw, ay hindi nagpakita ng katibayan ng isang carcinogenic na epekto ng gamot. Para sa mouse, ang pinakamataas na dosis ay, sa mg/m2batayan, katulad ng maximum na inirerekomendang dosis ng tao [MRHD] na 10 mg 

amlodipine/araw. Para sa daga, ang pinakamataas na dosis ay, sa isang mg/m2batayan, mga dalawa at kalahating beses ang MRHD. (Mga kalkulasyon batay sa isang 60 kg na pasyente.)

Ang mga pag-aaral sa mutagenicity na isinagawa gamit ang amlodipine maleate ay nagsiwalat ng walang epektong nauugnay sa droga sa alinman sa antas ng gene o chromosome.

Walang epekto sa pagkamayabong ng mga daga na ginagamot nang pasalita gamit ang amlodipine maleate (mga lalaki sa loob ng 64 na araw at mga babae sa loob ng 14 na araw bago ang pag-aasawa) sa mga dosis na 

hanggang 10 mg amlodipine/kg/araw (mga 10 beses ang MRHD na 10 mg/ araw sa isang mg/m2batayan).

13.3 Pagkalason sa Pag-unlad 
Telmisartan
Walang teratogenic effect ang naobserbahan kapag ang telmisartan ay pinangangasiwaan sa mga buntis na daga sa oral na dosis na hanggang 50 mg/kg/araw at sa mga buntis na kuneho sa oral na dosis hanggang 45 mg/kg/

araw. Sa mga kuneho, ang embryolethality na nauugnay sa maternal toxicity (nabawasan ang pagtaas ng timbang sa katawan at pagkonsumo ng pagkain) ay naobserbahan sa 45 mg/kg/araw [humigit-kumulang 12 beses ang 

maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD) na 80 mg sa isang mg/m.2batayan]. Sa mga daga, nakakalason sa ina (pagbawas sa pagtaas ng timbang ng katawan at pagkonsumo ng pagkain) mga telmisartan na dosis na 

15 mg/kg/araw (mga 1.9 beses ang MRHD sa isang mg/m2batayan), na pinangangasiwaan sa panahon ng late gestation at lactation, ay naobserbahan upang makagawa ng masamang epekto sa mga neonates, kabilang ang 

nabawasan na posibilidad na mabuhay, mababang timbang ng kapanganakan, naantala ang pagkahinog, at pagbaba ng pagtaas ng timbang. Ang Telmisartan ay ipinakita na naroroon sa mga fetus ng daga sa huling pagbubuntis 

at sa gatas ng daga. Ang walang naobserbahang mga dosis ng epekto para sa developmental toxicity sa mga daga at kuneho, 5 at 15 mg/kg/araw, ayon sa pagkakabanggit, ay mga 0.64 at 3.7 beses, sa isang mg/m.2batayan, ang 

maximum na inirerekomendang dosis ng tao ng telmisartan (80 mg/araw).

Amlodipine
Walang nakitang katibayan ng teratogenicity o iba pang embryo/fetal toxicity kapag ang mga buntis na daga at kuneho ay ginagamot nang pasalita ng amlodipine maleate sa mga dosis na hanggang 10 mg amlodipine/kg/araw 

(ayon sa pagkakabanggit, mga 10 at 20 beses ang maximum na inirerekomendang dosis ng tao [MRHD ] ng 10 mg amlodipine sa isang mg/m2batayan) sa kani-kanilang mga panahon ng pangunahing organogenesis. (Mga 

kalkulasyon batay sa timbang ng isang pasyente na 60 kg.) Gayunpaman, ang laki ng magkalat ay makabuluhang nabawasan (sa pamamagitan ng humigit-kumulang 50%) at ang bilang ng mga intrauterine na pagkamatay ay 

makabuluhang nadagdagan (mga 5-tiklop) para sa mga daga na tumatanggap ng amlodipine maleate sa isang dosis na katumbas ng 10 mg amlodipine/kg/araw sa loob ng 14 na araw bago mag-asawa at sa buong pag-asawa at 

pagbubuntis. Ang Amlodipine maleate ay ipinakita na nagpapahaba ng parehong panahon ng pagbubuntis at ang tagal ng panganganak sa mga daga sa dosis na ito.

14
14.1 Mga Tablet ng TWYNSTA

Ang pagiging epektibo ng TWYNSTA tablets para sa paggamot ng hypertension ay pinag-aralan sa 1 placebo-controlled at 2 active-controlled na mga pagsubok.

KLINIKAL NA PAG-AARAL
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Isang 8-linggong multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group factorial na pag-aaral sa mga pasyente na may banayad 
hanggang malubhang hypertension ay isinagawa upang matukoy kung ang paggamot sa TWYNSTA ay mas epektibo sa pagpapababa ng presyon ng 
dugo kumpara sa kani-kanilang mga monotherapies. Ang pag-aaral ay nag-randomize ng 1461 mga pasyente na may baseline systolic blood pressure sa 
pagitan ng 117 at 179 mmHg (mean 153 mmHg) at isang baseline diastolic blood pressure sa pagitan ng 90 at 119 (mean na 102 mmHg) sa isa sa 16 na 
gamot sa paggamot. Ang mga pasyente na nakatalagang tumanggap ng amlodipine 10 mg ay nagsimula sa amlodipine 5 mg o mga kumbinasyon nito 
sa unang dalawang linggo.

Talahanayan 6: Placebo-Subtracted Mean Change mula sa Baseline sa Seated Systolic/Diastolic Blood Pressure (mmHg): 
Combination Therapy vs Monotherapy Components

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

Ang karamihan sa antihypertensive na epekto ng kumbinasyon ng telmisartan/amlodipine ay nakamit sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng pagsisimula ng therapy. Sa mga pasyente na tumatanggap ng 
kumbinasyon ng telmisartan/amlodipine na makabuluhang mas malaking pagbawas sa nakaupo na diastolic at systolic na presyon ng dugo kumpara sa mga pasyente na ginagamot sa kani-kanilang 
monotherapies ay naobserbahan sa bawat pagtatasa (Linggo 2, 4, 6, at 8).

Ang antihypertensive effect ng TWYNSTA tablets ay katulad sa mga pasyenteng ≥65 taong gulang kaysa sa ibaba 65 taong gulang, sa lalaki at babae na mga pasyente, at sa mga pasyenteng may diabetes 
at walang diabetes.

Ang laki ng pagbaba ng presyon ng dugo sa mga itim na pasyente ay lumapit na naobserbahan sa mga hindi itim na pasyente ngunit ang bilang ng mga itim na pasyente ay limitado (237 sa 1461 na mga 
pasyente).

Ang automated ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) na isinagawa sa isang subset ng 562 na pasyente ay nakumpirma ang mga resulta na nakita sa in-clinic systolic at diastolic na pagbabawas ng 
presyon ng dugo sa buong 24 na oras na panahon ng pagdodos.

Sa isang double-blind, aktibong kinokontrol na pag-aaral, isang kabuuang 1097 mga pasyente na may banayad hanggang sa malubhang hypertension (mean baseline systolic/diastolic BP 149.5/96.6 mmHg) 
na hindi sapat na nakontrol sa amlodipine 5 mg ay nakatanggap ng TWYNSTA (40/5 mg o 80/5 mg) o amlodipine lamang (5 mg o 10 mg). Pagkatapos ng 8 linggong pangangasiwa, ang bawat isa sa mga 
kumbinasyong paggamot ay istatistikal na nakahihigit sa parehong amlodipine monotherapy na dosis sa pagbabawas ng diastolic at systolic na presyon ng dugo. Ang mga kaganapang nauugnay sa edema 
(peripheral edema, pangkalahatang edema, at edema) sa mga pasyente na nakatanggap ng TWYNSTA (40/5 mg o 80/5 mg) ay makabuluhang mas mababa kumpara sa mga pasyente na tumanggap ng 
amlodipine 10 mg (4.3% kumpara sa 27.2%, ayon sa pagkakabanggit) .

Talahanayan 7: Epekto sa Nakaupo na Systolic/Diastolic Blood Pressure: Combination Therapy vs Monotherapy

Grupo ng Paggamot Kahulugan ng Pagbabago1 Pagkakaiba sa amlodipine 5mg Pagkakaiba sa amlodipine 10mg

Twynsta 40/5 mg; n=270 - 13.6 / -9.4 - 7.4* / -3.6* - 2.4* / -1.4*
Twynsta 80/5 mg; n=271 - 15.0 / -10.6 - 8.8* / -4.9* - 3.9* / -2.7*
Amlodipine 5mg; n=255 - 6.2 / -5.7 --- - - - -

Amlodipine 10 mg; n=261 - 11.1 / -8.0 --- ---
* p<0.05
1Ang ibig sabihin ng pagbabago mula sa baseline sa Linggo 8 sa nakaupo na systolic/diastolic na presyon ng dugo

Sa pangalawang double-blind, active-controlled na pag-aaral, kabuuang 947 pasyente na may banayad hanggang malubhang hypertension (mean baseline systolic/diastolic BP 147.5/95.6 mmHg) na hindi 
sapat na nakontrol sa amlodipine 10 mg ay nakatanggap ng TWYNSTA (40/10 mg). o 80/10 mg) o amlodipine lamang (10 mg). Pagkatapos ng 8 linggo, ang bawat isa sa mga kumbinasyong paggamot ay higit 
na mataas sa istatistika kaysa sa amlodipine monotherapy sa pagbabawas ng diastolic at systolic na presyon ng dugo.

Talahanayan 8: Epekto sa Nakaupo na Systolic/Diastolic Blood Pressure: Combination Therapy vs Monotherapy

Grupo ng Paggamot Kahulugan ng Pagbabago1 Pagkakaiba sa 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
1Ang ibig sabihin ng pagbabago mula sa baseline sa Linggo 8 sa nakaupo na systolic/diastolic na presyon ng dugo

14.2 Telmisartan
Ang mga antihypertensive effect ng telmisartan ay ipinakita sa anim na pangunahing klinikal na pagsubok na kontrolado ng placebo, na nag-aaral ng hanay na 20-160 mg; Sinuri ng isa sa mga ito ang mga 
antihypertensive effect ng telmisartan at hydrochlorothiazide sa kumbinasyon. Ang mga pag-aaral ay nagsasangkot ng kabuuang 1773 mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang hypertension 
(diastolic na presyon ng dugo na 95-114 mmHg), 1031 sa kanila ay ginagamot ng telmisartan. Kasunod ng isang beses araw-araw na pangangasiwa ng telmisartan, ang magnitude ng pagbaba ng presyon ng 
dugo mula sa baseline pagkatapos ng pagbabawas ng placebo ay humigit-kumulang (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg para sa 20 mg, 9-13/6-8 mmHg para sa 40 mg, at 12- 13/7-8 mmHg para sa 80 mg. Ang mas 
malalaking dosis (hanggang sa 160 mg) ay hindi lumilitaw na nagdulot ng karagdagang pagbaba sa presyon ng dugo.

Sa pagsisimula ng antihypertensive na paggamot na may telmisartan, ang presyon ng dugo ay nabawasan pagkatapos ng unang dosis, na may pinakamataas na pagbawas ng halos 4 na linggo. Sa pagtigil ng paggamot sa mga 

telmisartan tablet, unti-unting bumalik ang presyon ng dugo sa mga baseline na halaga sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo. Sa mga pangmatagalang pag-aaral (nang walang kontrol sa placebo) ang epekto ng 

telmisartan ay lumilitaw na pinananatili hanggang sa hindi bababa sa isang taon. Ang antihypertensive effect ng telmisartan ay hindi naiimpluwensyahan ng edad ng pasyente, kasarian, timbang, o body mass index. Ang tugon sa 

presyon ng dugo sa mga itim na pasyente (karaniwan ay isang populasyon na mababa ang renin) ay kapansin-pansing mas mababa kaysa sa mga pasyenteng Caucasian. Ito ay totoo para sa karamihan, ngunit hindi lahat, 

angiotensin II antagonist at ACE inhibitors.

Sa isang kinokontrol na pag-aaral, ang pagdaragdag ng telmisartan sa hydrochlorothiazide ay nagdulot ng karagdagang pagbawas na nauugnay sa dosis sa presyon ng dugo na katulad ng magnitude sa 
pagbawas na nakamit sa telmisartan monotherapy. Ang hydrochlorothiazide ay nagkaroon din ng karagdagang epekto sa presyon ng dugo kapag idinagdag sa telmisartan.
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Ang simula ng aktibidad na antihypertensive ay nangyayari sa loob ng 3 oras pagkatapos ng pangangasiwa ng isang solong oral na dosis. Sa mga dosis na 20, 40, at 80 mg, ang antihypertensive na epekto ng 
isang beses araw-araw na pangangasiwa ng telmisartan ay pinananatili para sa buong 24 na oras na agwat ng dosis. Sa pamamagitan ng automated ambulatory blood pressure monitoring at conventional 
blood pressure measurements, ang 24-hour trough-to-peak ratio para sa 40-80 mg na dosis ng telmisartan ay 70-100% para sa parehong systolic at diastolic na presyon ng dugo. Ang saklaw ng symptomatic 
orthostasis pagkatapos ng unang dosis sa lahat ng mga kinokontrol na pagsubok ay mababa (0.04%).

Walang mga pagbabago sa rate ng puso ng mga pasyente na ginagamot ng telmisartan sa mga kinokontrol na pagsubok.

14.3 Amlodipine
Ang antihypertensive efficacy ng amlodipine ay ipinakita sa kabuuang 15 double-blind, placebo-controlled, randomized na pag-aaral na kinasasangkutan ng 800 pasyente sa amlodipine at 538 sa placebo. Sa sandaling ang pang-

araw-araw na pangangasiwa ay gumawa ng mga istatistikal na makabuluhang pagbabawas ng placebo-corrected sa nakahiga at nakatayong presyon ng dugo sa 24 na oras pagkatapos ng dosis, na may average na humigit-

kumulang 12/6 mmHg sa nakatayong posisyon at 13/7 mmHg sa nakahiga na posisyon sa mga pasyenteng may banayad hanggang katamtamang hypertension. Ang pagpapanatili ng epekto ng presyon ng dugo sa loob ng 24 

na oras na pagitan ng dosing ay naobserbahan, na may kaunting pagkakaiba sa peak at trough effect.

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING
Available ang TWYNSTA tablets bilang non-scored, white–off-white/blue, multilayer tablets na oval, biconvex na hugis na naglalaman ng telmisartan at amlodipine sa mga lakas na inilalarawan sa ibaba. Ang 
mga TWYNSTA na tablet ay na-deboss gamit ang isang BOEHRINGER INGELHEIM na simbolo at isang indibidwal na code ng tablet ng produkto sa isang gilid. Ang mga TWYNSTA tablet ay ibinibigay para sa oral 
administration sa mga sumusunod na lakas at mga configuration ng package:

Lakas ng tableta (katumbas ng 
telmisartan/amlodipine) mg

Package
Configuration

NDC# Code ng produkto

40/5 mg paltos ng 30
paltos ng 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Sinabi ni Al

40/10 mg paltos ng 30
paltos ng 90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 mg paltos ng 30
paltos ng 90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 mg paltos ng 30
paltos ng 90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Imbakan
Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinapayagan ang mga excursion sa 15°–30°C (59°–86°F)[tingnan ang USP Controlled Room Temperature]. Huwag alisin mula sa mga paltos hanggang kaagad bago ang 
pangangasiwa. Protektahan mula sa kahalumigmigan at liwanag.

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE Tingnan ang Pag-
label ng Pasyente na Inaprubahan ng FDA (17.2).

17.1 Pagbubuntis
Ipaalam sa mga babaeng pasyente sa edad ng panganganak ang tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkakalantad sa mga gamot na kumikilos sa renin-angiotensin system. Payuhan ang mga pasyenteng ito na iulat ang mga pagbubuntis sa 

kanilang mga manggagamot sa lalong madaling panahon [tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].

17.2 Pag-label ng Pasyente na Inaprubahan ng FDA

Ang pag-label ng pasyente ay ibinibigay bilang isang punit-off na leaflet sa dulo ng nagreresetang impormasyon na ito.

Ang Norvasc ay isang rehistradong trademark ng Pfizer, Inc. Ang 

Maalox ay isang rehistradong trademark ng Novartis.
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